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 (شرکتي)کمک پرستار نيروی فراخوان جذب

 کاشاندر بيمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکي 
تابعه این در بیمارستان های نیاز  مورد اریتپرس کمکدر نظر دارد جهت تامین نیروی  کاشاندانشگاه علوم پزشکی 

معاونت  5/4/29د مورخ /2453/302باستناد مجوز شماره ( خدماتخرید )پیمانکاری شرکت از طریق دانشگاه

و از  شرایط احراز مندرج در این آگهیبر اساس توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 .نماید طریق آزمون اقدام

 

 جدول نیازهای شغلی

 عنوان

 شغلی

محل 

جغرافیایی 

 خدمت

تعداد مورد 

 نیاز

 

 مرد زن

 توضیحات شرایط احراز 

کمک 

 پرستار

شهرستان های 

کاشان و آران و 

 بیدگل

 * * نفر 32

 دارا بودن  دیپلم وتحصیلی مدرک 

کمک  گواهی دوره آموزش یکساله 

پرستاری در موسسات مجاز مورد 

وزارت بهداشت و درمان و   تایید

 آموزش پزشکی

مورد نیاز نیروهای 

به صورت متناوب 

بکارگیری خواهد 

 شد

  
 شرایط عمومي  -1

 تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی -1-1

 داشتن تابعیت ایران -3-1

 ویژه برادران)داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت   -2-1

 روانگردانعدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و  -5-1

 عدم سابقه محکومیت جزایی موثر -4-1

برای استخدام  موجب آرای مراجع قانونیهای دولتی بهدستگاه نداشتن منع استخدام در -9-1

 پیمانی و رسمی
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های دولتی و یا بازنشسته و داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه -2-1

 .بازخرید خدمت باشند

 وری اسالمی ایرانالتزام به قانون اساسی جمه -8-1

وظیفه در شغل کمک  مانی وروانی وتوانایی برای انجامجسکامل داشتن سالمت  -2-1

 .بر اساس دستورالعمل مصوب از سوی هیأت امناء موسسهپرستاری 

 

  
 شرایط اختصاصي –۲

  برگزاری آزمونسال تمام برای دارندگان مدارک فوق، تا تاریخ  38 حداکثر داشتن

 .عمومی به حداکثر سن آقایان اضافه خواهد شدخدمت وظیفه : 1تبصره 

قابل افزایش سال  4سن آنها تا  بیمه باشد ، حداکثر پرداخت داوطلبان دارای سابقهدر صورتی که :3تبصره

 است

 
 

 :امتيازات و سهميه های قانوني

از طریق شرکت در  %4و %34 فرایند جذب بکارگیری مشمولین ایثارگری اعم از  :ارگراناستخدام ایثسهمیه ( الف

نگی بنیاد شهید و امور ایثارگران هاولویت استخدامی بر اساس ضوابط و با همارعایت با  آزمون کتبی و مصاحبه 

 .می پذیرد انجام

نبازان بیست و پنج همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جا، جانبازان، آزادگان :شامل% 34ایثارگران سهمیه( ب

 .می باشند شهیدخواهر و برادر  اسارت و و فرزندان آزادگان دارای یک سال و باالی یکسالهمسر ، درصد و باالتر

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان  :شامل% 4ایثارگران سهمیه

 .می باشد یکسال اسارتو فرزندان آزادگان کمتر از ( %34)آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد 

به کمک پرستاری با ارائه  مربوطجذب معلولین عادی در صورت توانایی انجام وظایف  :سهمیه معلولین( ج

قانون جامع حمایت از معلوالن، صرفا از طریق شرکت در ازمون % 2معرفینامه از اداره بهزیستی از محل مربوطه از

 .برخوردار خواهند شد

استان و غیر بومی طبق مفاد آگهی آزمون بکارگیری خواهند  -با اولویت بومی شهرستان :آزادمشمولین سهمیه ( د

 .شد
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 :نحوه ثبت نام ومدارک مورد نياز – ۳

 با در دست داشتن مدارک مورد نیاز 1/8/29تا تاریخ 32/2/29از تاریخ متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند 

دانشگاه علوم پزشکی ستاد مرکزی  -ابتدای خیابان اباذر-خرداد 14 میدان -کاشان: آدرس با مراجعه به

 .اقدام نمایندنسبت به ثبت نام حضوری  کاشان

 :مدارک مورد نیاز

نزد بانک  3122250335000شماره  ریال به حساب 340.000 رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ .أ 

 .عنوان حق شرکت درآزمون کتبی و مصاحبهبهرفاه مرکزی کاشان 

 به همراه تصویر آنمدرک تحصیلی دیپلم  اصل .ب 

 گواهی یکساله کمک پرستاری به همراه تصویر آناصل  .ج 

 اصل کارت ملی به همراه تصویر آن .د 

 اصل شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن .ه 

 (ویژه برادران)اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم به همراه تصویر آن .و 

 دال بر بومی بودن همراه تصویر آنبه اصل مدارک  .ز 

 مدارک دال بر ایثارگری صادره از بنیاد شهید استان .ح 

 با پشت زمینه سفید وپشت نویسی شده  2×5عکس   قطعه دو  .ط 

 تکمیل برگ درخواست شغل .ی 

دوره کمک پرستاری توسط معاونت درمان دانشگاه ، کارت ورود به  نامهگواهی در صورت تایید : 1تبصره

 .میگردد شرکت در آزمون صادر ه جهتسجل

داوطلب بعنوان حداقل یکی از ویژگیهای زیر، حسب مورد  افراد با داشتن: شرایط بومی بودن :3تبصره

 .محسوب خواهند شد استانیا  شهرستانبومی 

 

 بومی شهرستان: 

 .باشد یکسانشهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای جذب   -1

که ( اعم از شاغل و یا بازنشسته)همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح  -3

شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای جذب 

 .باشد یکسان
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را به صورت متوالی یا ( ستانابتدایی، راهنمایی، دبیر)سال از سنوات تحصیلی ( 5) داوطلب حداقل چهار  -2

 .متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای جذب طی کرده باشد

سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای جذب داشته ( 5) داوطلب حداقل چهار -5

 .باشد

ل مورد سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان مح( 5)پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار -4

 تقاضا برای جذب داشته باشند

 

  استانبومی: 
 

 .باشد یکساناستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای جذب  -1

( اعم از شاغل و یا بازنشسته)همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح  -3

والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا برای جذب که استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی 

 .یکی باشد

را به صورت متوالی ( ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) سال از سنوات تحصیلی( 5) داوطلب حداقل چهار -2

 .یا متناوب در استان محل مورد تقاضا برای جذب طی کرده باشد

تان محل مورد تقاضا برای جذب داشته سال سابقه پرداخت حق بیمه در اس( 5) داوطلب حداقل چهار -5

 .باشد

سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد ( 5) پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار -4

 .تقاضا برای جذب داشته باشند

 .مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام میباشد: 1تذکر 

 افراد مورد اشارهصرفاً توسط یکی از  10الی  2پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده در بندهای سابقه : 3تذکر 

 .قابل احتساب است

 

 :و موارد آزمون  زمان-۴

 دانشگاه در  پورتالدر  ،مصاحبه وگزاری آزمون کتبی بر زمانت ورود به جلسه آزمون و کار دریافت تاریخ

 .اطالع رسانی می گردد نیمه اول آبان ماه
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 :شامل آزمون کتبی برگزار خواهد شد و % 40و مصاحبه% 40آزمون به دو صورت کتبی

 (زبان انگلیسی،دین و زندگی ،زبان وادبیات فارسی)سواالت عمومی با ضریب یک  -

 ه، به صورت چهارگزینه ای می باشدسواالت تخصصی با ضریب س -

 .اسخ غلط محاسبه خواهد شدیک نمره منفی به ازای هر چهار پ -
 

 :تذکرات

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود   -1

ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، آزمون و جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد 

از  الدر صورت اشتغمی گردد و شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم 

 .امکان پذیر نخواهد بود نیز و استرداد وجه پرداختی ادامه کار منع خواهد شد

هیچگونه ، لذا تکمیل برگ درخواست شغل می باشد ،متقاضیان توجه به این که مالک ثبت نام از با -3

 .آیدتکمیل آن نهایت دقت به عمل  الزم است در ، لذا اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود

شرکت کنندگان نمره دو داوطلب یکسان باشد اولویت جهت حضور در مصاحبه بین در صورتی که از  -2

 .باشد باالتر می مکتسبه نمره تخصصی

و در مهلت مقرر  مرحله اول طبق برنامه تنظیمی پذیرفته شدگان داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی -5

 .مصاحبه مراجعه نمایندانجام  برای

جهت  طبق برنامه تنظیمی( عد از مصاحبهب)نهایی موظفند پس از اعالم اسامی پذیرفته شدگانداوطلبان  -4

 .مراجعه نمایند به آدرس محل ثبت نام آزمونبه هسته گزینش دانشگاه تکمیل پرونده تشکیل و 

به منزله انصراف  ،عدم مراجعه داوطلب در موعد مقرر جهت انجام مصاحبه یا تکمیل پرونده گزینش: تذکر

 .کن لم یکن تلقی خواهد شد وی تلقی و قبولی

 

 :تذکر مهم

اطالع رساني در خصوص این آزمون صرفا از طریق پرتال دانشگاه به اطالع داوطلبان خواهد  هر گونه

آخرین اطالعيه ها و اخبار به پرتال دانشگاه به  مشاهده لذا داوطلبان بایستي به صورت مستمر جهت.رسيد

 .مراجعه نمایند www.kaums.ac.irآدرس 

 

 

http://www.kaums.ac.ir/
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 برگ درخواست شغل 

 محل الصاق  

عکس   
 

 

 در این قسمت چیزی ننویسید

 

  

 :نام  -2 :نام خانوادگی  -1

 زن -               2مرد -1: جنس -4 :نام پدر-3

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

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

 مجرد -           2متاهل  : وضعیت تاهل-11 :      مذهب :                            دین  -11

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

 :وضعیت ایثارگری  -13
1-              درصد .................. جانباز                          درصد جانبازی 
2-                     روز         ماه          سال :     مدت حضور درجبهه (      ماه حضور داوطلبانه درجبهه 6برای حداقل )رزمنده 
3-               روز          ماه       سال :       آزاده         مدت اسارت 
        همسر         فرزند    :      فرزند وهمسر شهداء -4
    همسر         فرزند    :           وباالتر%25فرزند وهمسر جانبازان  -5
   همسر         فرزند    :    فرزند وهمسر آزادگان باالی یکسال اسارت -6
    همسر         فرزند    :      فرزند وهمسر رزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه -7
  فرزندآزاده         فرزند جانباز   :      وآزادگان زیر یکسال اسارت % 25فرزند جانبازان زیر -8
                          برادر         خواهر    : خواهروبرادر شهدا -9

           افراد بومی استان   -   4افراد بومی محل مورد تقاضا   -    3معلولین عادی  -    2سهمیه آزاد     -1: سایر موارد  -14
   افراد غیر بومی -5

   کارشناسی ارشد     کارشناسی      کاردانی        دیپلم  : آخرین مدرک تحصیلی  -15
 :گواهینامه کمک پرستاری محل اخذ  -17  13:    /    /       تاریخ اخذ گواهینامه کمک پرستاری  -16

 
 ...................................................خیابان ............................................شهرستان ......................................استان :محل سکونت : نشانی کامل  -18

 ................................................................شماره تلفن ثابت .........................................کدپستی ...............................پالک ................................کوچه 
 .....................................شماره تلفن همراه ...............................کد شهر 

 :شماره تلفن برای تماس ضروری  -19

متقاضی شرکت درآزمون کمک پرستاری شرکتی، متن آگهی مربوطه را با دقت وبه طور کامل مطالعه وسپس تقاضای .............................................. اینجانب 
قبال وبعاد   )در هرمقطع زماانی   درصورت اثبات خالف اظهارات اینجانب.فوق را تکمیل نموده ام ومسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم 

 هر گونه حقی را برای جذب درآن دستگاه از خود سلب می نمایم ( ازاشتغال 

امضاء و اثرانگشت متقاضی:                                                                                             تاریخ تنظیم فرم  -21  
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