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  شرکتینیروی  بکارگیریآگهی 

 موسسه صیانت ظفر قم 

را جهت بکارگیری در واحد های تابعه دانشگاه علوم پزشکی قم نفر ) مرد( از افراد واجد شرایط   25   شرکت صیانت ظفر قم پیمانکار تامین نیروی نگهبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم در نظر دارد تعداد 

 پس از احراز شرایط عمومی بر اساس قانون گزینش کشور بصورت شرکتی با در نظر گرفتن شرایط مندرج در ذیل بکار گیرد. رشته شغلی نگهبانبرای  آزمون عملیاز طریق آزمون کتبی ) عمومی( و 

 :تذکرات مهم

 قم نخواهندشرکتی تحت نظر شرکت برنده مناقصه دانشگاه فعالیت خواهند نمود و هیچ گونه رابطه استخدامی با دانشگاه علوم پزشکی  آزمونکلیه داوطلبین پذیرفته شده در 

 داشت.

در  د،نماین حاصلجهت شرکت در آزمون اطمینان  مندرج در آگهی بودن شرایط پرداخت هزینه و شروع ثبت نام نسبت به داراگرامی خواهشمند است قبل از  داوطلبین

 شد. غیراینصورت پس از پرداخت هزینه ثبت نام ، مبلغ پرداختی به هیچ وجه مسترد نخواهد

...( .................. و  ایثارگری می نمایند می بایست از ورود اطالعات خود به صورت صحیح ) مانند نوع سهمیه ،  اقدام به ثبت نام کافی نت  از طریق (داوطلبان محترم در هنگام ثبت نام بویژه افرادی که-

غیرممکن بوده و عواقب ناشی از این کار برعهده شخص داوطلب بوده و حق هیچگونه اعتراضی پس از پایان مهلت ثبت نام اشتباه ،اصالح اطالعات  اطالعات اطمینان حاصل نمایند زیرا در صورت وجود

 د.نندار

 شرایط پذیرش داوطلبان

  شرکتی:داوطلبان  پذیرششرایط عمومی 

 داشتن تابعیت ایران  -1

 ا یکی از ادیان تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانتدین به دین مبین اسالم ی -2

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -3

 آخرین روز ثبت نام می باشد(.مالک محاسبه تاریخ پایان خدمت سربازی /معافیت دائم ) معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد ( انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی  -4

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان -5

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر  -6

 .طب کار دانشگاه و شرکت های طب کار دارای مجوز قانونی( می شوند )طبق نظر کمیسیون پزشکی یا گروه جذبداشتن سالمت جسمانی ،روانی و توانایی انجام کاری که برای آن  -7

 باشد . 27تا  5/18) نسبت قد به وزن( باید بین BMI موفقیت در آزمون آمادگی جسمانی و دار ا بودن تناسب جسمانی -8

 سانتی متر حق شرکت در آزمون را ندارند. 175افراد با قد کمتر از  سانتی متر  175قد حداقل  -9

 عدم معلولیت جسمی و روانی  -11

 تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی 

 افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون نیستند عبارتند از :

 و سایر دستگاه های دولتیپزشکی م علو دانشگاه از  افراد بازنشسته و بازخرید شده -1

 موسسات تابعه وزارت بهداشت.و سایر انفصال شدگان از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحدهای تابعه دانشگاه  -2

 . افرادی که به موجب آراء مراجع قضائی و ذی صالح ازخدمات دولتی منع شده باشند -3

  .م ذکر نام است دارنداتی که شمول قانون بر آنها مستلزبه سایر سازمان ها، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسس خدمتافرادی که تعهد بکارگیری  -4

 شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از لیسانس  -5

 اثر داده نخواهد شد. و به درخواست آنان ترتیب  محرومم مراحل بعدی ثبت نام در آزمون را ندارند و درصورت شرکت از انجا حق دارندگان مدرک تحصیلی معادل -6

 محرز گردد داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم و حتی در صورت عقد قرارداد به صورت شرکتی ، قرارداد مذکور لغو و بال اثر می گردد. افراد ذینفع شده در آزمون

 شرایط اختصاصی بکارگیری نیروی  شرکتی:

 :  شرکتی  سنی داوطلبانشرایط 
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 . نگهبان در بیمارستان رشته شغلی تمام برای  سن الس31و حداکثر  سال  22داشتن حداقل 

 حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد :ییدیه های معتبر به موارد ذیل به شرط ارائه تا بصره :ت

و رزمندگان با سابقه اسارت دارند حداقل یکسال و باالتر  کهآزادگان  و همسر انو باالتر ، فرزند%( 25)جانبازان بیست و پنج در صد  ان و همسر شهدا ، فرزند ان و همسرجانبازان ، آزادگان ، فرزند(1

منابع جهاد ه ) دارندگان گواهی از معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین یا سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا معاونت توسعه مدیریت و هسابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جب

       سن معاف می باشند. حداکثر از شرطرک نیروهای مسلح  در خصوص کارکنان پایور نیروهای مسلح و نیروی وظیفه ( کشاورزی و یا ستاد مشت

 سال . 5افراد خانواده معظم شهدا) شامل پدر، مادر، خواهر و برادر( تا میزان  (2

  .رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به میزان مدت حضور در جبهه (3

سال سابقه ) طبق  15آموزش پزشکی حداکثر به میزان  وداوطلبان شاغل در دانشگاه و یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان  مشاغل کارگری () اعم از  پزشک خانواده و سنوات قراردادی (4

 سابقه بیمه ( 

خرید خدمات نیروی انسانی ( با دانشگاه و یا سایر سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل که به صورت غیر مستقیم  از طریق شرکت های پیمانکاری تامین نیرو طرف  قرارداد . آنها ) در قالب -5

 سال ) طبق سابقه بیمه (   15موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به خدمت اشتغال دارندحداکثر به میزان 

 سال  5حداکثر به میزان  دولتی کارمندان تمام وقت  خدمتسابقه  -6

درمان و  ،وزارت بهداشت کارگری( در دانشگاه و یا سایر موسسات تابعه  مشاغل) اعم از قرارداد کار معین ، پزشک خانواده و قرارداد  صورت قرارداد تمام وقتسنوات قراردادی داوطلبانی که به  -7

داشته اند و در تاریخ آخرین روز مهلت ثبت نام با موسسه قطع همکاری  خدمات نیروی انسانی( به خدمت اشتغال خریدآموزش پزشکی و یا شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو ) طرف قرارداد آنها در قالب 

 سال) طبق سابقه بیمه( 5نموده اند حداقل به میزان 

 مدت خدمت سربازی انجام شده -8

 سال میباشد. 15سنوات ارفاقی به سن در هر  حال حداکثر  مجموعتبصره : 

  نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز:

 مدارک ذیل را دارا باشند و در زمان بررسی مدارک ارائه نمایند:صرفا داوطلبانی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که در زمان ثبت نام 

 دیپلم کامل متوسطه و یا مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی در کلیه رشته ها گواهینامه دارا بودن   -1

 کارت ملی  -2

 عکس دارشناسنامه  -3

  ) غیر پزشکی (عمومی و یا معافیت دائم هظیفکارت پایان خدمت نظام و -4

 مدرک دال بر ایثارگری ) ویژه داوطلبان ایثارگر( -5

 خرین روز ثبت نامآ )تاکارکنان شرکتی و داوطلبین قرارداد کار معین  -پزشک خانواده –کارگری  مشاغلویژه  قرارداد  با ذکر تاریخ شروع و پایان احکام قراردادی  ومحل خدمت  واحداز  گواهی  -6

 برای محاسبه سن داوطلب. صرفا( به همراه لیست سوابق بیمه ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی کرده اندقطع رابطه 

 تذکرات مهم در خصوص مدارک مورد نیاز: 

، لبان ) به ویژه مدارک ایثارگری بررسی خواهد شد ، لذا در صورتی که مدارک داوط شرکت با توجه به اینکه مدارک متقاضیان پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی توسط این 

و حتی در  ن ، اعالم نتایج اولیه ، مصاحبه ، و در هر مرحله از آزموشداشد هیچ گونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد ( مغایر با شرایط مندرج در این آگهی ب .........................گواهی اشتغال به کار و 

ذیربط استعالم خواهد  ا در صورت نیاز ، مدارک از مراجعو داوطلب حق هیچگونه اعتراضی ندارد . ضمن اولویت یا سهمیه مربوطه از داوطلب  سلب خواهد شد،  صورت پذیرش نهایی ، امتیاز

 گردید و تطبیق اولیه انجام شده ، مالک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.  

 خ و نحوه ثبت نام:یتار

 اقدامات مورد نیاز برای ثبت نام اینترنتی -1

 به شرح ذیل انجام می گیرد. https://formaloo.com/farakhanثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق سایت اینترنتی به آدرس    

 1.ثبت نام ( نامهتکمیل فرم ثبت نام اینترنتی ) تقاضا -

https://formaloo.com/farakhan


3 
 

 .(ذیل آماده و از طریق سامانه آزمون ارسال نماید شرایط آن را بر اساسپرسنلی خود را با مشخصات زیر اسکن نموده و فایل عکس داوطلب می بایست یک قطعه  .)ارسال فایل عکس اسکن شده -

 .که در سال جاری گرفته شده باشد ) عکس تمام رخ( 3* 4عکس   -

 .باشد    JPGید با فرمت عکس اسکن شده فقط با -

 .پیکسل باشد   311*   411و حداکثر  211* 311اندازه عکس اسکن شده باید حداقل  -

 .واضح ، مشخص و فاقد اثر مهر ، منگنه و هر گونه لکه باشد یدوطلب باتصویر دا -

 کس شما ارسال نگردد.گرامی خواهشمند است عالوه بر کنترل اطالعات ثبت نامی نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایند تا به اشتباه عکس داوطلب دیگری به جای ع ( داوطلبان1تذکر )

 عکس اشتباهی از طرف متقاضی فرد به عنوان  متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.بدیهی است که در صورت ارسال 

 .کیلو بایت بیشتر باشد 71حجم فایل ذخیره شده عکس نباید از  -

 است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق اقدام به اسکن عکس نمایند.باشد و داوطلبان الزم  قابل قبول نمی ( شناسنامه و غیره، : اسکن عکس از روی کارت های شناسایی ) کارت ملی( 2) تذکر

 .حتی االمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد -

 : ثبت نام-2

انجام  24تا ساعت    99/ 14/  18مورخ     چهارشنبه   روز لغایت   8 از ساعت   99/ 14/ 14مورخ      شنبه   ثبت نام به صورت اینترنتی از روز )

  450.000مراجعه و پس از پرداخت مبلغ  https://formaloo.com/farakhan.یبه نشان/ موسسه  شرکت یجذب نیرومتقاضیان واجد شرایط می بایست به سایت (. خواهد پذیرفت

 اقدام نمایند و کدرهگیری دریافت نمایند .ریال به صورت الکترونیکی و با کارت های بانکی متصل به شبکه شتاب نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارائه اطالعات مورد نیاز و ثبت نام  

 و خرید کارت ثبت نامی  https://formaloo.com/farakhanامانه سمراجعه به -1

 رقمی ..................................... دریافت یک شماره سریال و پرداخت هزینه آزمون  -2

 ) برای آغاز ثبت نام ارائه شماره سریال الزامی است(.  ذکر شده  آغاز ثبت نام در آزمون در سامانه -3

 دریافت کدرهگیری جهت دریافت کارت و مراحل بعدی. پایان ثبت نام و -4

 نزد خود نگهداری نمایند. ت نموده و تا پایان مراحل بکارگیریمتقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را یادداش -

 واهد شد و وجوه پرداختی نیز مسترد نمی گردد.و فاقد کد رهگیری به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخ به ثبت نام های ناقصتذکر مهم: -

چاپ خواهد بود همچنین زمان و محل  قابلگیری و از طریق سایت اینترنتی آزمون در روز های ...................................... و ..................................................... با استفاده از کد ره امتحان توانمندیهای عمومیکارت ورود به جلسه 

 برگزاری آزمون در هنگام توزیع کارت به اطالع داوطلبان خواهد رسید.

  شرکت )موسسه(ن توسط الزم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به منزله تایید اطالعات ارسالی از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمو

 بررسی خواهد شد.

 :میتذکر بسیار مهم در خصوص تغییر اطالعات ثبت نا

آنان صورت می گیرد ، ت و سهمیه های قانونی انتخاب شده توسط با توجه به اینکه اعالم نتیجه اولیه ) معرفی افراد برای بررسی مدارک ( بر اساس اطالعات ثبت نامی ) خود اظهاری( داوطلبان و امتیازا

کل فرآیند اعالم نتیجه را با اختالل مواجه می  از اولویت یا امتیاز مربوطه گردد،مندی داوطلب ه هر گونه تغییر در اطالعات وارد شده به نحوی که منجر به بهر کنکه در هنگام بررسی مداربه دلیل ای

تکمیل گردد چرا که در هنگام و صداقت با دقت کافی نت صورت میگیرد در به خصوص اگر در فرم تقاضانامه ثبت نام  (......و وضعیت ایثارگری  )سازد ، لذا الزم است ورود اطالعات مذکور 

 .و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت  بررسی مدارک امکان اصالح اطالعات مذکور به هیچ وجه امکان پذیر نمیباشد 

 قبل از صدور کارت آزمون خواهد بود و داوطلب پس از پایان آخرین روز ثبت نام قادر به تغیرات نمی باشد. افرادتذکر : الزم به ذکر است آخرین مهلت ویرایش مشخصات ثبت نامی 

 آزمون:  مواد -3

 آزمون حاوی سواالت عمومی داده خواهدشد. چهیک دفتربه هریک از داوطلبان  -

و  اطالعات سیاسی و اجتماعی  -6توانمندیهای ذهنی هوش و  -5عمومی زبان انگلیسی -4ریاضی و آمار مقدماتی -3زبان و ادبیات فارسی-2 معارف اسالمی-1: آزمون عمومیه سواالت لیک-

 .ازای هر سه پاسخ غلط یک پاسخ صحیح حذف خواهد شدو به  صورت چهارگزینه ای طراحی به و ( سوال عمومی  60 )فناوری اطالعات  -7مبانی قانونی  مبانی قانونی 

https://formaloo.com/farakhan
https://formaloo.com/farakhan
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این داوطلبان بر اساس مجموع تراز شده سایر  مکتسبهیی به سواالت معارف اسالمی معاف بوده و در این صورت نمره از پاسخگوایران ون اساسی جمهوری اسالمی در قان مصرحاقلیتهای دینی  -

سواالت معارف اسالمی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسالمی  .ه خواهد شد بدیهی است زمان پاسخگویی به سواالت این گروه از داوطلبان به نسبت تعداد سواالت کمتر خواهد بود سواالت محاسب

 اساسی مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان مطرح خواهد شد. قانوندر مصرح 

 صدور کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای عمومی در اطالعیه های بعدی به اطالع داوطلبان خواهد رسید.سواالت و زمان  تعدادتذکر: نوع و 

 و اعالم نتیجه : اننحوه پذیرش داوطلب- 4

 خواهد گرفت:به ترتیب زیر صورت از طریق موسسه العمل مصوب هیات امنای دانشگاههای علوم پزشکی راعالم نتیجه و انتخاب افراد براساس دستو-1

 محاسبه نمره کل آزمون کتبی داوطلبان ، این نمره مالک تعیین حدنصاب خواهد بود.

درصد  51رای اعمال امتیازات و سهمیه های قانونی و انتخاب داوطلبان به منظور بررسی مدارک ، برمبنای کسب حداقل علمی کتبی ، شرط الزم و نه کافی ب: تعیین حد نصاب نمره 1تذکر 

 اشد که به روش زیر تعیین می گردد:می بنگهبان  یباالترین نمره آزمون در رشته شغلسه نفر دارای  ین امتیازمیانگ

 % * میانگین نمره کل اولیه سه نفر دارای باالترین امتیاز 50حد نصاب = 

 زمون تا تکمیل ظرفیت کاهش داده شود.حدنصاب نمره آکارگروه آزمون تبصره : در صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز ممکن است حسب نظر 

 ظرفیتصورت گرفته و اعالم فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول براساس نمره فضلی حداکثر تا سه برابر  موسسهاعمال امتیازات و الویت ها و سهمیه های قانونی و محاسبه نمره کل اولیه توسط -2

 مدارک به هیچ عنوان به منزله پذیرش نهایی داوطلب نخواهد بود.ضمنا دعوت جهت بررسی اولیه اطالع رسانی خواهد شد.  اعالمیاز طریق سایت  آزمون عملی و  بررسی مدارکجهت اخذ و  

 می تواند از نفرات بعدی  به ترتیب  جهت تکمیل ظرفیت استفاده نماید(. موسسه در صورتی که فرد در زمان مقرر مراجعه ننماید  )جهت بررسی مدارک و مستندات در زمان مقرر  2دعوت از مشمولین بند -3

 / شرکت موسسهده باشد و تایید آن از سوی انطباق سوابق و مدارک و مستندات ارائه شده با خوداظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نام که به تایید ) امضاء و اثرانگشت ( داوطلب رسی-4

 سهمیه های تایید شده ) براساس مدارک ومستندات مثبته ارائه شده از سوی داوطلبان دعوت شده (اعمال امتیازات و -5

 .رعایت موارد ذیل صورت می گیرد بااعالم نتیجه با توجه به ظرفیت پذیرش -6

 امتیازات و سهمیه های قانونی و نحوه اعمال آنها -5

 (  سهمیه ایثارگران  1

داوطلبان دارای سهمیه ایثارگری اختصاص خواهد یافت. از  مربوطه به  ، به میزان سی درصد قوانین و مقررات  جذب و بکارگیریمات رسانی به ایثارگران ، در هر آزمون قانون جامع خد 21براساس ماده 

 (.تعلق خواهد گرفت ایثارگری درصد 5سهمیه ) 1-2درصد سهمیه باقیمانده نیز مربوط به بند  5درصد و  25سهمیه  ایثارگران  1 – 1درصد به ایثارگران بند  25سی درصد فوق الذکر 

آزادگان دارای یکسال و باالی یکسال اسارت و برادر شهید  فرزندانهمسر و جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر ،  همسر و فرزندان شهدا ،  همسر و فرزندان)شامل جانبازان ، آزادگان ، :  درصد ایثارگری 25( سهمیه  1 - 1

 می باشند(.

 % ) درصد( مجوز بهره مند خواهند شد .25از حداکثر  مکتسبهتبصره :مشمولین این سهمیه به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و رقابت با کلیه مشمولین این سهمیه ,به ترتیب نمره 

فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و  فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت می همسر و و اه حضور داوطلبانه در جبهه ها ) شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش م: ایثارگری درصد5( سهمیه  1- 2

 باشند(.

از (شرکت در آزمون و رقابت با کلیه مشمولین این سهمیه ) به ترتیب نمره مکتسبه  و کسب نمره حدنصاب از طریقآگهی  به شرط دارا بودن شرایط مندرج در  درصد ایثارگری 5سهمیه مشمولین  -

شرط حدنصاب الزم به ذکر است رزمندگان در صورت ثبت نام و شرکت در آزمون و داشتن شرایط احراز الزم از در صد) پنج درصد ( کل مجوز در صورت امکان  برخوردار خواهند بود  5حداکثر 

رعایت شرط سنی ، جنسیت ، مقطع و مدرک تحصیلی ، شرایط احراز و سایرشرایط  ) در حد سهمیه تعیین شده  و رقابت براساس نمرات فضلی انتخاب صورت خواهد گرفت  (  درآزمون معاف می باشند

 مندرج در آگهی برای مشمولین این سهمیه جهت ثبت نام و شرکت در آزمون الزامی است.

 الویت انتخاب مشمولین سهمیه پنج درصد با رزمندگان می باشد.

 درصد(از طریق رقابت با سایر داوطلبان )غیرایثارگر و طبق شرایط ایشان ( صورت می پذیرد.  5درصدو  25مازاد بر سهمیه ایثارگران )  بکارگیری

 بین خود به رقابت بپردازند. در درصد( ملزم به شرکت در آزمون می باشند .ایثارگران مکلفند جهت بهره مندی از سهمیه مذکور  5و  25با توجه به اینکه تمامی ایثارگران ) 

 تذکرات بسیار مهم در خصوص ایثارگران:

الزامی نمی باشد . بدیهی است سایر شرایط اختصاصی درج شده در آگهی الزم الرعایه خواهد ،صرفاً رعایت شرط سن و همچنین کسب نمره حدنصاب در صد ایثارگران  25ه برای مشمولین سهمی -

 .(حدنصاب نمره معاف نمی باشد) برادر شهید از کسب بود.

 25مازاد بر سهمیه ایثارگران ) اعم از  بکارگیریدر صد قرارنگرفته اند ) شاغل و دانشجو( و همچنین  25در صورت شرکت ایثارگرانی که حسب ضوابط جاری بنیاد شهید استان در شمول سهمیه  -

 اب براساس نمره فضلی صورت خواهد گرفت.انتخدرصد ( از طریق رقابت با سایر داوطلبان آزاد صورت می پذیرد که در این صورت  5درصد و 

درصد و یا بالعکس نمی باشند به عبارت دیگر هر داوطلب می تواند در هنگام ثبت نام در صورت مشمول بودن ، صرفاً یکی از سهمیه های  5در صد مجاز به بهره مندی از سهمیه  25مشمولین سهمیه  -

 . ر هنگام بررسی مدارک نخواهد بودانتخاب نمایدکه قابل تغییر د مربوط به خود را 
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 ه گواهی از بنیاد استان می باشند.درصد ) اعم از جانبازان و خانواده محترم شهدا( حتی در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران ملزم به اخذ و ارائ 25کلیه مشمولین سهمیه  -

محل تشکیل  یثارگران توصیه می شود برای حصول اطمینان از امکان بهره مندی خود از سهمیه مذکور ، قبل از ثبت نام با بنیاد شهید و امور ایثارگراندرصد ا 25به تمامی ایثارگران مشمول سهمیه -

 پرونده خودتماس و نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی اقدام نمایند.

 .و مفقوداالثر ( بازنشسته مراکز تابعه دانشگاه / دانشکده نیز مشمول بند فوق هستند درصد و باالتر ، آزاده ، اسیر 25) شهید، جانباز  ذکور فرزندان -

 نباشد(.ایثارگران  داوطلب آزاد به شخصی اطالق می شود که در زمان ثبت نام ، مشمول سهمیه سهمیه آزاد) (2

براساس ضوابط و شرایط مندرج در آگهی به داوطلبان دارای حدنصاب به ترتیب نمره فضلی صورت می  ،سهمیهباقیمانده  ( 1-2و -1- 1ایثارگران ) مندرج در بند  بکارگیریپس از کسر سهمیه های 

 پذیرد.

 تذکرات و توصیه های کلی :

 مالک آخرین روز ثبت نام و ،ز تحصیل ، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه الزم به ذکر است مالک عمل برای تاریخ گواهی فراغت اداوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند ،   -1

 .محاسبه سن ،اولین روز ثبت نام  می باشد

ه مغایرت بین اطالعاتی که داوطلب در زمان تکمیل مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین شده و یا هرگون -2

رسی مدارک ارائه خواهد شد بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون ، اعالم نتایج  اولیه ، تقاضانامه ثبت نام دانشگاه اعالم می نماید ، با مستنداتی که در اعالم نتیجه اولیه و بر

محروم و چنانچه فاقد شرایط ه این ترتیب از امتیاز مربوطه مصاحبه و حتی در صورت پذیرش نهایی محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا واقعیتی را کتمان نموده است ب

 و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. گردد، قرارداد مزبور لغو و بال اثر می  شرکتی قرارداد عقدانجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت  از باشدمندرج در آگهی 

 آنهاست و نتیجه نهایی پس از انطباق و اعمال مستندات کلیه افراد با امتیازات و سهمیه های قانونی اعالم خواهد گردید.امتیازات و سهمیه های اعمال شده داوطلبان براساس اطالعات خوداظهاری -3

و پس از انجام آزمون عملی شد  ندخواهبه میزان حداکثر سه برابر تعداد مورد نیاز ، جهت انجام آزمون عملی دعوت  با توجه به اینکه داوطلبان رشته شغلی نگهبان دارای آزمون عملی می باشند -4

 نسبت به انتخاب و معرفی تا یک برابر مورد نیاز به عنوان نتایج اولیه آزمون اعالم خواهد شد

و مازاد بر ظرفیت باشد ، ابتدا نمره  اشندیکسان برعایت ظرفیت پیش بینی شده می باشد ، در مواردی که نمره کل دو داوطلب  باانتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین  نمره کل ماخوذه در آزمون  -5

 خواهد گرفت.، مالک عمل قرار دانشگاه ، انتخاب اصلح از سوی هسته گزینش  عملیمالک انتخاب خواهد بود و در صورت برابر بودن نمره آزمون  عملی آزمون 

 گزار و مالک عمل قرار خواهد گرفت.تبصره : در صورتی که انتخاب اصلح از سوی هسته گزینش مقدور نباشد ، آزمون مجدد بر

 مراجعه نمایند./ موسسه  شرکت روز فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل جذب  به   7تذکر : افراد مندرج در لیست پذیرفته شدگان اصلی پس از اعالم نهایی حداکثر 

 

 نتیجه نهایی پس از احتساب ،انطباق و اعمال مستندات کلیه افراد با امتیازات و سهمیه های قانونی اعالم خواهد گردید.امتیاز مکتسبه داوطلبان صرفا براساس اطالعات خوداظهاری آنهاست و -

/  موسسه روز مهلت دارند اعتراضات احتمالی خود را در خصوص نحوه بررسی مدارک و اعمال سهمیه ها به صورت کتبی به  11داوطلبان پس از اعالم نتیجه )قبل از معرفی پذیرفته شدگان ( حداکثر تا -

 تسلیم نموده و پیگیری نمایند.شرکت 

 اف از ادامه مراحل بکارگیری می باشد و داوطلب حق اعتراض نخواهد داشت.( برای بررسی مدارک و یا مصاحبه و غیره به منزله انصر / شرکت موسسهعدم مراجعه داوطلب در زمان مقرر ) تعیین شده از سوی -

 ر لغو و بالاثر می گردد.خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شود ، مراحل طی شده کان لم یکن تلقی خواهدشد و در صورت صدور قراردادشرکتی ، قرارداد مزبو  جذبچنانچه در هریک از مراحل  -

دیهای جسمی ،روانی ، ذهنی و حرکتی افراد توسط واحد طب کار موسسه و یا کمیسیون پزشکی )طبق نپذیرفته شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی کرده باشند منوط به تایید توانم بکارگیری  -

 (است. بهداشتجسمانی و روانی وزارت شیوه نامه سالمت 
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 آگهی بکارگیری نیروی شرکتی 

نفر نیروی مرد از افراد واجد شرایط  25ظفر قم پیمانکار دانشگاه علوم پزشکی قم جهت تامین نیروی نگهبانی تعداد  صیانتموسسه 

پس از احراز شرایط عمومی بر اساس قانون گزینش کشور به صورت شرکتی با  آزمون عملیو  ( عمومی کتبی ) آزمونرا ازطریق 

 در نظر گرفتن شرایط مندرج در دفترچه راهنما بکار گیرد.

 الزامیست( کتبی و عملی  سانتی متر به باال برای شرکت در آزمون 175)رعایت شرط قد 

 الزم به ذکر می باشد :

 صبح  8ساعت  تیرماه14ثبت نام مورخ آغاز 

  24ساعت  تیرماه 18پایان ثبت نام مورخ 

  https://formaloo.com/farakhan.دفتر راهنما و شرایط جذب نیرو در سایت موسسه به آدرس 

 فقط بصورت اینترنتی و از طریق سایت مذکور انجام می پذیرد. نام  درج شده و ثبت

https://formaloo.com/farakhan

