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) تا قبل از خود را  ظفؤمبایستی حتماً خدمت طرح هوشبری  (  –اتاق عمل  –) پرستار   پرستاری ل کادر رشته های مشاغ داوطلبان  الف :

   آزمونبرگزاری بعد از تاریخ  می باشند و  موظف افرادی که در حین انمام خدمت و به اتمام رسانیده باشند  ( 26/3/96 آزمون برگزاری

 مماز به ثبت نام وشرکت در آزمون نخواهند بود.  آنان به اتمام می رسد موظف طرح  مدت قانونی(  وبعد از آن27/3/96 از تاریخ)

)قبل از تاریخ برگزاری هوشبری ( که مدت قانونی طرح موظف رابه اتمام رسانیده –اتاق عمل  –داوطلبان گروه پرستاری )پرستار  تبصره :

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی نسبت به تمدید طرح  16/7/93مورخ  851/122وبه استناد بخشنامه شماره (  26/3/96آزمون 

)مشروط به انمام خدمت در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان چهار محال وبختیاری (  با ارائه گواهی از واحد آنان اقدام شده  

 محل خدمت مماز به ثبت نام وشرکت در آزمون خواهند بود  .

بر اساس ضریب منطقه مربوطه ) تا تاریخ  آناناوطلبانی مماز به ثبت نام می باشند که مدت قانونی طرح برای رشته مامایی نیز د ب : 

وافرادی که در حین انمام خدمت طرح می باشند وخدمت آنان بعد از آزمون به اتمام  به اتمام رسیده باشد(  26/3/96زمون برگزاری آ

  باشند مماز به ثبت نام  وشرکت در آزمون نمی باشند.وبعد  از آن ( می  27/3/96می رسد ) از تاریخ 

تمدید شده  5/5مدت طرح آنان تا ضریب   «بر اساس ضریب مربوطه منطقه »  داوطلبانی که بعد از اتمام مدت قانونی طرح  : 1 تبصره

ارائه گواهی از واحد محل خدمت مماز )مشروط به انمام خدمت در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان چهار محال وبختیاری (  با 

 .به ثبت نام وشرکت در آزمون خواهند بود  

 گواهی معافیت از طرحبر اساس  قوانین ومقررات مربوطه   « 12/3/96» این آزمون قبل از تاریخ شروع ثبت نام  افرای که تا  : توضیح

 نیز مماز به ثبت نام خواهند بود . ودارای شرایط الزم دیگر میباشند دریافت نموده اند 

برای یکی از فرزندان واجد شرایط کارمند زن یا مرد دانشگاه علوم پزشکی استان چهار محال وبختیاری ) اعم از رسمی ، پیمانی ،  -12/1

، امتیاز در نظر  ه باشدشرکتی بکارگیری نشددر دانشگاه  به صورت  از آنان فرزند دیگریقراردادی ، بازنشسته وفوتی ( مشروط برآنکه 

 گرفته می شود . 

های مندرج در آگهی از بین محل درصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته ومی باشد   بومی شهرستان افرادبا پذیرش اولویت  -1/13

بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس  متقاضیان بومی شهرستان تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از

 . متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد

 داوطلب بومی به افرادی اطالق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد: -

 تقاضا برای بکارگیری یکی باشد.محل مورد یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان الف( شهرستان 

محل خدمت فعلی یا بازنشستگی یا استان ب( همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح)اعم از شاغل و یا بازنشسته( که شهرستان 

 محل مورد تقاضا برای بکارگیری آنان یکی باشد.یا استان  آنان با شهرستان 

محل یا استان  ( سال از سنوات تحصیلی)ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه( را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان 1ار)ج( داوطلب حداقل چه

 مورد تقاضا برای بکارگیری طی کرده باشد.

 حل مورد تقاضا برای بکارگیری را داشته باشند.میا استان  ( سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان1د( داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وی، حداقل چهار)

 . ( پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است )



 مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.  : تبصره

 قوانین و مقررات تابع  قانون کار می باشند.داوطلبان پذیرفته شده از لحاظ  -11/1

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل  -15/1

وطلب از انمام مراحل بعدی ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است . دا

 د شد . حتی در صورت بکارگیری و صدور قرارداد نسبت به لغو قرارداد وی اقدام خواهد شد . محروم خواه

 

  ثبت نام تحویل مدارک مورد نیاز و . نحوه 2

 و به روش زیر انمام می گردد . شرکت دفتر  ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق           

خیص واجد شرایط بودن داوطلتب  رکت پس از اخذ مدارک  مربوطه و تشواز طریق دفتر ش به صورت  الکترونیکی فقط ثبت نام   - 1/2

 . ز روش مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد غیرا به هرگونه ثبت نام  و بودخواهد 

مندرج و  تمایل و تقبل شترایط بکتارگیری شترکتی     ضمن مطالعه دقیق مفاد این آگهی ،  در صورت داشتن کلیه شرایط بایستیمتقاضیان  

 -دروازه ستامان   –واقع در شهرکرد )  مراجعه به دفتر شرکت شریف کار دهکردی نسبت به   22/23/96مورخ   شنبهروز تا حداکثر 

به متصدیان امر اقدام نمایند ، بر این اساس مدارک ارائته   وارائه مدارک مربوطه  ( 8ناممو  نبش کوچه شهید خیابان  –بلوار شهید مفتح 

شده مورد بررسی ودر صورت  برخورداری داوطلب از شرایط الزم و تکمیل فرم مربوطه،  نسبت به ثبت اطالعات فرد در سایت مورد نظتر  

 م خواهد شد .تا آخرین مرحله )در یافت کد رهگیری ( اقدام و کد رهگیری  به داوطلبان واجد شرایط  اعال

ر دفتر شترکت انمتام   توضیح : همانگونه که در باال قید گردید امور ثبت اطالعات متقاضیان واجد شرایط بایستی توسط متصدیان مستقر د

شترایط بتودن وی محترز گردیتده      مدارک خود را در مهلت مقرر تحویل دفتر شرکت نموده و از آن طریق واجد  پذیرد و داوطلبانی که

ثبت نتام  وعدم دریافت کد رهگیری  بدیهی است در غیر این صورتالزم را بعمل آمورند ،  در یافت  کد رهگیری  پیگیری تابایستی 

 و مماز  به شرکت در آزمون نخواهند بود .بوده وکارت ورود به جلسه برای اینگونه افرادصادر نخواهد شد . آنان ناقص

 

 :دفتر شرکت برای ارائه به مدارک مورد نیاز ثبت نام :  2

 تحصیلی.اصل و کپی خوانا از مدر ک  -1

 . اصل وکپی از گواهی پایان طرح پزشکان وپیرا پزشکان  -2

و  الف     دمواطبق ، وتمدید شده می باشندبر ضریب گواهی دال بر انمام خدمت طرح ) برای افرادی که درحین انمام خدمت مازاد   -3

 .  ضریببرومازاد  با قید تاریخ دقیق شروع و اتمام مدت قانونی طرح و تاریخ ابتدا وانتهای مدت تمدید شده آگهی ( 11/1بند   ب

بانک انصار  1912-59-1861131-11)دویست وپنماه هزار ریال ( به شماره حساب   252222فیش بانکی مبنی بر واریز  مبلغ 

بمنظور تأمین بخشی از هزینته هتای    انصار ( به نام شرکت شریف کار دهکردی ، شعبه مرکزی شهرکرد ) قابل پرداخت در کلیه شعب بانک

 .انتشار آگهی ومراحل برگزاری واعالم نتایج آزمون 

 ( باشد  کیلو بایت  022با حجم زیر  Jpgفایل ذخیره شده در سی دی بایستی به صورت ) شده ،  اسکنفایل عکس جدید  -1

 صفحات آن.اصل شناسنامه وکپی خوانا ازتمام  -5

 اصل و کپی خوانا ازدو روی کارت ملی .  -6

 ) ویژه برادران ( اصل و کپی خوانا از دو روی کارت پایان خدمت نظام وظیفه ویا معافیت دائم  -7

 آگهی ( ودارای سایر شرایط الزم .  31/3اصل گواهی تائید بومی وسکونت ) داشتن یکی ازشروط مندرج در بند  -8

بازنشستگی همراه با تصویر احکام کارگزینی یا قرارداد )شاغلی ، بازنشستگی ویا ورثه بگیر( کارکنان  اصل گواهی اشتغال بکار یا -9

دانشگاه علوم پزشکی استان چهار محال وبختیاری )گواهی مذکور بایستی از واحد محل خدمت فعلی یا واحدی که کارمنددرآنجا 

با ذکر مشخصات کامل شامل ) نوع استخدام ، محل و مدت اشتغال ، تاریخ بازنشسته شده ویا فوت نموده ، یا  اشتغال بکارداشته و



به صورت که تا کنون هیچ یک از فرزندان وی قبالً در دانشگاه علوم پزشکی استان وتائید این موضوع بازنشستگی ویا فوت 

 ( . روزمزد شرکتی بکارگیری نشده باشند

 گردد(تکمیل برگ درخواست شغل )با دقت وصحیح تکمیل  -12

 یک عدد پوشه روغنی  . -33

             

نستبت بته   لذا  توصیه  می گردد داوطلبان محترم  ازهمان روزهای  نخستین  انتشار آگهی، مهلت تعیین شده قابل تمدید نبوده ،  *

و تا حد امکان از به تعویق انداختن ثبتت نتام در روزهتای      تحویل مدارک مورد نیاز وپیگیری  ثبت نام ودر یافت کدرهگیری اقدام نمایند 

 پایانی اجتناب نمایند.  

   نمی گردد.هیچ وجه مسترد ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به  غیر از روش فوق یو به روشناقص  های به ثبت نام -1/2

وبکارگیری پذیرفته شتدگان هیچگونته    می باشد  شرکت شریف کارشایان ذکر است بکارگیری ازاین محل به صورت شرکتی واز طریق * 

 . ایماد نمی نماید  وهیچ حقی در این زمینه برای پذیرفته شدگان در بر نخواهد داشت  علوم پزشکیارتباط استخدامی با دانشگاه 

 

 

 

 

 

از طریق ستایت     25/23/96 و   21/23/96  ایه مورخه پنمشنبه   و  چهار شنبه هایروزدر امتحان ورود به جلسه  کارت *

 همچنتین  .وزیع می گردد به همراه آدرس سایت به آنان اعالم شده ،  ت ثبت نام نموده  وکدرهگیریشرکت برای افرادی که به روش فوق 

 به اطالع داوطلبان خواهد رسید. دریافت کارت در هنگام امتحانو  محل برگزاری دقیق زمان 

 .می باشد  مرتبط با رشته شغلی مورد درخواستتخصصی سوال  62امتحان شامل  :توضیح *  

با شتماره    32/13تا       8از ساعت   در روزهای کاریداوطلبان در صورت وجود ابهام و نیاز به اطالعات تکمیلی ویا سواالت احتمالی می توانند 

در ساعات تعیین شده با شماره فتوق تمتاس گرفتته واز    د .) لطفاً فقط در موارد ضرور ی و ماینتماس حاصل ن    23832212925شرکت تلفن 

 تماسهای غیر ضروری ودر خارج از ساعات مذکور اجتناب فرمائید(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : کارت  توزیع حلزمان وم   :3



 

 شرکت شریف کار دهکردیل از برگ درخواست شغ

  

 
 

 قسمت چیزی ننویسیددراین 

 

 نام :  -2 نام خانوادگی :  -1

 زن  -              2مرد -1جنس :      -1 نام پدر:  -3

 محل تولد : استان :       شهرستان :            بخش :  -6 تاریخ تولد :       روز                   ماه                سال  -5

 محل صدورشناسنامه: -9 شماره ملی:  -8 شماره شناسنامه : -7

 

 ممرد -           2وضعیت تأهل:      متأهل  -11 دین :                            مذهب :       -12

 دارای معافیت قانونی دائم  -            2دارای کارت پایان خدمت     -1وضعیت نظام وظیفه :        -12

    غیر بومیج :                         بومی استان   ب :                             شهرستانبومی  الف :     وضعیت بومی :   -13

 برادر شهید             خواهر شهید         درصد 25فرزند جانباز باالی            درصد 25فرزند جانباز زیر            فرزند شهید          وضعیت ایثارگری: جانباز 

 دکتری   کارشناسی ارشد     کارشناسی      آخرین مدرک تحصیلی:      کاردانی   -11

 گرایش تحصیلی :                           معدل : رشته تحصیلی :  -15

 استان محل تحصیل : دانشگاه محل تحصیل : -16

  13اخذ آخرین مدرک تحصیلی :    /    /         تاریخ -17

 محل جغرافیایی مورد تقاضا )فقط یک محل(  -19 )فقط یک شغل (  غل مورد درخواست :   ش -18

 13     موظف            /            /      تاریخ پایان طرح            موظف را انمام داده طرح       :گروه پرستاری  وضعیت طرح نیروی انسانی  -22

 13/             /                       تاریخ پایان مدت تمدید طرح            13/              /                تاریخ شروع تمدید طرح     در حال تمدید طرح   
 

    وضعیت طرح نیروی انسانی مامایی :  مدت  طرح قانونی خود را انمام داده  

 13     /              /            با احتساب ضریب منطقه        تاریخ اتمام مدت طرح قانونی   

 13منطقه                 /              /            تاریخ  ابتدا  مدت مازاد بر ضریب                  درحال انمام مدت مازاد بر ضریب منطقه  

     13تاریخ انتهای مدت مازاد بر ضریب منطقه              /              /            

 

 13      /                 /             طرح   تاریخ اخذ گواهی معافیت از  دارای گواهی معافیت از خدمت پزشکان وپیرا پزشکان می باشم    -
 ...........................شهرستان ............................................خیابان ..............................................نشانی کامل : محل سکونت :استان ........... -21

 ......................................... شماره تلفن ثابت      ...............................کدپستی .........................................کوچه ................................پالک 

 کد شهر ...............................شماره تلفن همراه .....................................

 تماس ضروری : شماره تلفن برای -22

متن آگهی مربوطه را با دقت وبه طور کامل مطالعه وسپس تقاضای  ، روی شرکتی بکارگیری نی.............. متقاضی شرکت درآزمون ...اینمانب ................................

و بعد از اشتغال ( هر گونه  فوق را تکمیل نموده ام ومسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم .درصورت اثبات خالف اظهارات اینمانب در هرمقطع زمانی )قبل

 یم از خود سلب می نما از آن طریق حقی را برای جذب 

 

 ت متقاضیتاریخ تنظیم فرم :                                                                                             امضاء و اثرانگش -23

محل الصاق 

 عکس


