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 شرکت صیانت ظفر قم

،ضهروری اسهت ق هد لهدوا زمان نهدی بها  ر  سهت        بدینوسیله کلیهه اسهامی امهشد شهد        23/05/99مورخ  شرکتیبرگزاری آزمون پیرو 

 شهرکت صهیانت  -4واحهد  -3ق قهه  -سهاتتمان المها  قهد    -ابتدای شهررک قهد   -بلوار الغدیر–قم  :به نشانی اشتن کلیه مدارک ذیل  

 .مرالعه نمایند ظفر

 تواهشمند است:

 تریه گر  . )A 4)   ر برگه تصویر تمامی مدارک-1

شهما  اوقل هین    و از پذیرفتن مهدارک نهاق ) بهه لرهت للهوگیری از احقها  حقه        شرکت صیانت ظفر .کلیه مدارک مور  نظر کامل باشد-2

 مزیز( معذور است.

 مدارک مور  نیاز:  

  پشت نویسی شده قطعه عکس دو-1

  داوطلبشناسنامه و تصویر تمام صفحات اصل -2

  داوطلباصل و تصویر کارت ملی -3

  یا معافیت دائم نظام وظیفه عمومی اصل و تصویر کارت پایان خدمت-4

 (.دیپلم/ فوق دیپلم/لیسانس)اصل و تصویرآخرین  مدرک تحصیلی -5

گران سازمان بنیاد شهید و امورایثار درصد با معرفی نامه از25) داوطلبان دارای سهمیه  تصویر مدارک دال بر ایثارگری )ویژه داوطلبان ایثارگر( اصل و-6

 فرد ایثارگر(.اصل و تصویر شناسنامه  .)(قم استان

 . (درصد5ایثارگری )ویژه داوطلبان ایثارگر دارای سهمیه  اصل و تصویرمدارک -7

همراه گواهی مدت کارکرد با ذکر تاریخ شروع و پایان از واحد محل خدمت ویژه شاغلین  مهر سازمان تأمین اجتماعی بهبیمه ممهور به  سوابقلیست -8

 (99شهریور به تاریخ ) برای محاسبه سن و قراردادی شرکتی

  : رصد 5متقاضی استفا   از سرمیه   اوقل ان 

 (درصد 25جانباز زیر)فرزند  شهید و امور ایثارگران ارائه گواهی از سازمان بنیاد(-

 رده های نیروهای مسلح درخصوص رزمندگان متبوع خود. ارائه گواهی ازمعاونت نیروی انسانی هریک از (-

مردمی اعم از  بسیجیان و نیروهای اسالمی درمورد انقالب سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران (ارائه گواهی از معاونت نیروی انسانی-

 شغل. فاقد ادافر مشاغل و صنوف آزاد و مستخدمین دولت و صاحبان

 .جهادگران درمورد وزارت جهاد کشاورزی از معاونت توسعه و منابع انسانی (ارائه گواهی-

  ارای شرایط سنی نمی باشند و برای کسر از سن قابل ق وا است. اوقل انی که  برای ارائهمدارک قابل 

و که حداقل یکسال و باالتر سابقه اسارت دارند آزادگان  و همسر و باالتر ، فرزندان%( 25جانبازان بیست و پنج در صد ) ان و همسر ، فرزندشهدا ، فرزندان و همسر، آزادگان(جانبازان1

سداران انقالب اسالمی یا معاونت توسعه مدیریت و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ) دارندگان گواهی از معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین یا سپاه پا

       از شرط حداکثر سن معاف می باشند.و نیروی وظیفه (  منابع جهاد کشاورزی و یا ستاد مشترک نیروهای مسلح  در خصوص کارکنان پایور نیروهای مسلح

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

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

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

 ( ه) طبق سابقه بیم

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

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

  .سال 5دولتی حداکثر به میزان سابقه خدمت کارمندان تمام وقت  -6

تابعه  وزارت بهداشت،  بانی که به صورت قرارداد تمام وقت ) اعم از قرارداد کار معین ، پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگری( در دانشگاه و یا سایر موسساتسنوات قراردادی داوطل -7

دمت اشتغال داشته اند و در تاریخ آخرین روز مهلت ثبت نام با درمان و آموزش پزشکی و یا شرکتهای پیمانکاری تامین نیرو )طرف قرارداد آنها در قالب خرید خدمات نیروی انسانی( به خ

 .سال) طبق سابقه بیمه( 5موسسه قطع همکاری نموده اند حداقل به میزان 

 .مدت خدمت سربازی انجام شده -8



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

 پس از لذابو    مشروطو صرفا لرت بررسی اولیه مدارک افرا  و به صورت  (ناد رهنگاد ث ت  اوقلب  براسا  اظراراتاً )صرفسه برابر میزان لیست امشد شد  به 

 اقشمات، نتیجه نرایی امشد تواهدشد. ث ت و  اوقلب توسط  ارایه شد  مستندات بررسی و تایید

مسئولیت ناشی از مدد رمایت ضوابط و مقررات امشد شد  باشد و  می میمنوط به بررسی مدارک امشامشد نتیجه نرایی ق د مفا  آگری منتشرشد  الزد به ذکر است 

متقاضیان لویت افرا  کان لم یکن تلقی و از بین سایر و، انگر   ر آگری بر مرد  شخ   اوقلب بو   و چنانچه صحت اقشمات امشد شد  توسط آنرا  ر آزمون محرز 

  تواهد آمد.ل  موت به مم شرکت صیانت ظفر مقرر قانونی مندرج  ر آگری لرت بررسی مدارک توسط به ترتیب اولویترای

افرا  به لایگزینی ایشان  موت به  سایر تلقی و ق د مقررات از لذبانجاد ا امه مراحل  زمان تعیین شد  به منزله انصراف ازبدیری است مدد مرالعه  اوقلب  ر 

 ممل تواهد آمد.

 

                                                                                                                                                                                                      

 

 ناد پدر ناد تانوا گی ناد ر یف

 ابوالفضل سرافرازی حسین 1

 خلیل حسنلو علی 2

 باالخان موسی زاده حسن 3

 حسن شوندی امیرحسین 4

 محمد کاظم جعفری بهمن 5

 غالمعلی حسن زاده مهدی 6

 حسین حسامی نژاد حجت 7

 حمیدرضا درامامی سامان 8

 علی اصغر الهی پور مرتضی 9

 عبدالرسول اسکندری حمداله 10

 رضاعلی حسینلو ابوالفضل 11

 بیرامعلی رمضانی گلگون مصطفی 12

 غالمرضا عبداللهی علی 13

 غالمرضا نوروزعلی علی 14

 حسین عباسی نیا امین اهلل 15

 محسن نواب پور عبداله 16

 محمد همرنگ تقی دیزج سعید 17

 سیدتقی نبی زاده سیدمحمدرضا 18

 ابوالفضل کارگر علیرضا 19

 محمدولی جریان حامد 20

 محمد بابائی محمد رضا 21

 غیبعلی عسکری مصطفی 22

 سید شعبانعلی یعقوبلو مرتضی 23

 جواد جوادی فریدعلی 24

 اسامی پذیرفته شدگان



 محمد جعفری پور حسن 25

 محسن بندزن علی 26

 غالمرضا رمضانی یونس 27

 رجب خانی محمدرضا 28

 محمد همتی فارسانی امید 29

 محمد تقی خانی مجتبی 30

 احمد وفایی جواد 31

 کریم خاکپور رامین 32

 علی یوسفی حسن 33

 علی مردان آالنق مهدی 34

 حسین متقی علی اصغر 35

 آقامعلی استاد جلیلی مرتضی 36

 رضا حاجیان معین آبادی محمدحسین 37

 محمد رستمیان پور آالنق سعید 38

 جواد شهبازی مهدی 39

 هادی موسوی سید عباس 40

 قاسم بیطرفان مهدی 41

 محمدرضا تدینی زاده امین 42

 اصغر اسماعیلی سعید 43

 حسن علی عباسی ابوالفضل 44

 محمد علی علی محمدی مهران 45

 زیدعلی برهمندی محسن 46

 سید رضا غضنفری سید مهدی 47

 مرتضی کهندانی ابراهیم 48

 سید مراد موسوی سید محسن 49

 حسین صالح مسعود 50

 فریدون عزت زاده روح اهلل 51

 طاهر عبدالهی محسن 52

 احمد حیدری اتابک محمد 53

 سلطانعلی عباسی مجید 54

 عباس قاسمی قمی مهدی 55

 ذوقعلی هدانی علی اکبر 56

 محمدصالح پیرویسی پوریا 57

 شیراهلل خسروی حمیدرضا 58

 محمدعلی شهریاری امیرحسین 59

 محمد حسینلو مهدی 60



                                    

            

 

 

 محمدحسین محمدی مطلق محمدحسن 61

 حبیب اله جائی زده هرندی محمدحسین 62

 مختار قلی زاده هادی 63

 عنایت اله نبی لو چهرقانی حسین 64

 حسین زارعی محمد 65

 علی اکبر کاظمی مهدی 66

 مهدی محمدی یزدی محمدحسین 67

 سید جعفر نوری نسب سید محمد صادق 68

 امن علی محرمی غالمرضا 69

 اصغر عبدالهی احسان 70

 محمد حسین یگانه ترک علی 71

 غالمرضا زلفی گل علیرضا 72

 سید احمد ودودی سید محمد جواد 73


