
بسمه تعالی
»فراخوان ««

بیمارستان جدید التاسیس شھرستان درنظر دارد جهت تأمین نیروي انسانی مورد نیاز شرکت ظهور دنیاي جدید ، 
از میان )حجمی،افراد واجد شرایط را به صورت شرکتی (خرید خدمات نفر ٤٠تعداد در مشاغل ذیل به عباس آباد

بوده از طریق برگزاري آزمون وطی مراحل بومی شھرستان عباس آبادت کشوري داوطلبانی که براساس آخرین تقسیما
گزینش به شرح ذیل بکارگیري نماید .

جدول مشاغل مورد نیاز

عنوان شغلردیف
محل 

جغرافیایی 
خدمت

تعداد 
مورد نیاز

جنسیت
توضیحاتشرایط احراز از نظر مدرك و رشته تحصیلی                               

مردزن

کارشناس تجهیزات 1
پزشکی 

بیمارستان 
عباس آباد

دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی  ارشد در رشته *1
مهندسی پزشکی با کلیه گرایش ها

و یا در صورت شرکت  ایثارگر
، سهمیه عادي لحاظ  معلولین 

می گردد

**2حسابدار2
کارشناسی یا کارشناسی  ارشد در رشته دارا بودن مدرك تحصیلی

حسابداري , مدیریت مالی , مدیریت بازرگانی 

*1حسابدار امین اموال 3
دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی در رشته حسابداري , مدیریت 

بازرگانی و مدیریت امور مالی
در صورت شرکت  ایثارگر و یا 

معلولین ، سهمیه عادي لحاظ    
ددمی گر

**3صندوق دار4
رشتهدرارشدیکارشناساییکارشناسیلیتحصمدركبودندارا

یبازرگانتیریمد, یمالتیریمد, يحسابدار

**1کارگزین 5
دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی  ارشد در رشته 

مدیریت دولتی , مدیریت پرسنلی , مدیریت منابع انسانی 
ت شرکت  ایثارگر و یا در صور

معلولین ، سهمیه عادي لحاظ    
می گردد

متصدي امور دفتري و 6
**2بایگانی

دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی در رشته مدیریت دولتی , 
مدیریت وبرنامه ریزي آموزشی 

*2انباردار7
دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی در رشته حسابداري  و مدیریت  

ازرگانی ب

**1کارشناس رایانه 8

دارا بودن مدرك تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی  ارشد در رشته 
مهندسی کامپیوتر باگرایش سخت افزار،نرم افزار، تکنولوژي 
ارتباطات وفناوري اطالعات , معماري سیستم هاي کامپیوتر, مهندسی 

فن آوري اطالعات گرایش طراحی وتوسعه نرم افزار 

صورت شرکت  ایثارگر و یا در
معلولین ، سهمیه عادي لحاظ    

می گردد

9
کارشناس نظارت 
برخدمات عمومی 

بیمارستان
رشتهدرارشدیکارشناساییکارشناسیلیتحصمدركبودندارا*1

یانسانمنابعتیریمد, یپرسنلتیریمد, یدولتتیریمد

در صورت شرکت  ایثارگر و یا 
میه عادي لحاظ    معلولین ، سه

می گردد

و حداکثر فوق دارابودن حداقل مدرك تحصیلی دیپلم کامل متوسطه*7نگهبان 10
سانتی متر قد180دیپلم و داشتن حداقل 

حجمیدارا بودن مدرك تحصیلی سیکل یا دیپلم20713متصدي خدمات عمومی11



) شرایط بومی بودن :1
باید بومی شهرستان عباس آباد باشند. بنابراین داوطلب در صورت داشتن یک از شرایط ذیل به عنوان بومی * متقاضیان صرفاً

شهرستان محسوب می گردد: 
.باشدیکیعباس آبادشهرستانباويیا پدر و یا مادرهمسریاداوطلبتولدمحلشهرستان) 1/1
خدمتمحلشهرستانکه) بازنشستهیاوشاغلازاعم(مسلحنیروهايیاودولتپیمانیورسمیکارمندانفرزندانوهمسر) 2/1

.باشدیکیعباس آباد شهرستانباداوطلبوالدینبازنشستگییافعلی
درشهرستانمتناوبیامتوالیصورتبهرا) دبیرستانراهنمایی،ابتدایی،(تحصیلیسنواتازسال) 4( چهارحداقلداوطلب) 3/1

ی کرده باشد.طعباس آباد 
مبنای شھرستان برای تعیین بومی بودن , آخرین تقسیمات تبصره : 

کشوری درزمان ثبت نام می باشد .

) شرایط عمومی واختصاصی  :2
تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی.-1/2
تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران.- 2/2
(ویژه آقایان ). در زمان ثبت نامکارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم  از خدمتداشتن - 3/2
براي متقاضیانی که داراي معافیت دائم پزشکی می باشند اخذ نظریه موافق متخصص طب کار جهت شغل محوله الزامی است - 4/2
عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان . - 5/2
م سابقه محکومیت جزائی موثر. عد- 6/2
داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانائی براي انجام وظایف محوله براساس نظریه متخصص طب کار .- 7/2
نداشتن منع اشتغال در دستگاههاي دولتی به موجب آراي مراجع قانونی.- 8/2
التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران- 9/2

مدت خدمت که.لیسانس وباالتر براي سال 35وو فوق دیپلم راي دیپلم بسال 32سال سن تمام و حداکثر 20داشتن حداقل - 10/2
بھ شرط ارائھ تائیدیھ ھای معتبر بھ حداكثر سن مقرر اضافھ سربازي

خواھد شد

اعالمی در مفاد فراخوان . طبق شرایط احراز مرتبط دارا بودن مدرك تحصیلی - 11/2
در ضمن متقاضیانی که داراي مدرك تحصیلی باالتر می باشند حق شرکت در فراخوان را نداشته و (( :قابل توجه 

در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب داراي مدرك تحصیلی باالتر است از انجام 
))د شد.قاد قرارداد کار اخراج خواهعمراحل بعدي محروم خواهد شد و یا پس از ان

هاي دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.داوطلبان نباید مستخدم رسمی، پیمانی،  قراردادي ، شرکتی سایر دستگاه-12/2



ثبت نام :مدارك مورد نیاز و مهلت ،نحوه -3
مورخچھارشنبھلغایت روز ١۴/٠۴/٩۶مورخ چھارشنبھاز روزموظفند واجد شرایط متقاضیان 

مراجعه و پس از ( ظهور دنیاي جدید)www.zoohooredonyayejadid.irبه سایت اینترنتی به نشانی٩۶/٢١/٠۴
نسبت در صورت واجد شرایط بودن مطالعه دقیق مفاد فراخوان و سایر موارد مرتبط با فراخوان که در همان صفحه قابل مشاهده است 

به ثبت نام اقدام نمایند.
شرکت ظهور شعبه بنامانک ملتبنزد 5834073832ریال به حساب شماره 000/300مبلغ ثبت نامقبل از موظفند : داوطلبان1تذکر 

نماینداسکن4در زمان ثبت نام موضوع بند سایر مدارك با همراه نموده و فیش پرداختی را واریز(رحمان رضائی چمانی)دنیاي جدید
امکان ثبت نام بعدي وجود ندارد و ثبت نام اولیه مالك عمل می باشدو ثبت نام را دارد یکبار: هر داوطلب تنها امکان 2تذکر 

.داوطلبان در تکمیل فرم ثبت نام نهایت دقت را بعمل آورندبنابراین 
اینترنتی:ثبت نام جهتمدارك مورد نیاز-4

تکمیل برگ درخواست شغل  4/ 1
( فیش پرداختی)رسید بانکی اسکن 2/4
.باشدکه بایستی متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه 3×4یک قطعه عکس اسکن 3/4
تصویر صفحه اول شناسنامهاسکن 4/4
تصویر وضعیت ایثارگري ( داوطلبان استفاده ازسهمیه ایثارگري)اسکن 5/4
ولیت)تصویر گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی (داوطلبان استفاده ازسهمیه معلاسکن 6/4
)بودنبومیشرایط3/1، 1/1،2/1اسکن گواهی مبنی بر بومی بودن ( متناسب با بندهاي 7/4
)بازنشستهیاوشاغلازاعم(مسلحنیروهايیاودولتپیمانیورسمیکارمندانفرزندانوهمسراسکن حکم حقوقی مبنی 8/4

:برندهبه شرکتتحویل نتایج جهتبررسی اولیه پس از اعالمبه منظور مدارك مورد نیاز-5
ینترنتیبرگ ثبت نام اینتپر
4یک قطعه عکس3یحجاب اسالمیتبا رعا( شده یسیو پشت نویدسفینهبا زم(
تمام صفحات شناسنامهیراصل و تصو
یلیمدرك تحصیراصل و تصو
یپشت و رو کارت ملیراصل و تصو
آقایان)یژهو(دائم یتمعافیایعمومیفهظخدمت نظام ویانکارت پایراصل و تصو
بر پرداخت حق ثبت نام آزمون .یمبنیبانکیداصل رس
بودن یمدارك دال بر بومیراصل و تصو
یا ینیحکم کارگز(مازندران یمدارك مربوط به فرزند کارکنان شاغل و بازنشسته دانشگاه علوم پزشکیراصل و تصو

بازنشستگی پدر یا مادر )
 و یدشه(بنیادیصالحخود را از مراجع ذیگواهیا یکارت شناسائذینفان یستضروریثارگران)ای(قانونیتهاياعمال اولوبراي

.یندنمایلمدارك تحویرحسب مورد اخذ و همراه با سا)استان یثارگرانامور ا



تصویر سایر مدارك طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
ندرج در آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارك و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد به ثبت نام ناقص و یا فاقد شرایط م

نمی شود.
: مصاحبھزمان و محل توزیع کارت و برگزاری -۶

ھر گونھ اطالع رسانی در خصوص زمان و محل برگزاری ، نحوه صدور 
سایت شرکت از طریق پس از بررسی مدارک آزمون ،کارت شرکت در 

داوطلبین موظفند جھت بنابراینیت انجام خواھد شد. ھمین سایا 
از جملھ دریافت و پرینت کارت ورود بھ آگاھی از اطالعیھ ھا 

بھ سایت ، خواھدشدجلسھ کھ تاریخ، زمان و محل انجام در آن قید 
مراجعھ نمایند. 

:کتبیموادآزمون- 7
سومیكسواالت ھمچنین .شدخواهددادهاختصاصیوعمومیمشتمل بر سوالدفترچهیکداوطلبان،ازیکهربه

.شدخواھدگرفتھنظردرغلطسوالھرازايبھدارد کھ منفينمره

میشودتعیینزیرشرحبهعمومیآزمونمواد:

شغل نگهبان و خدمات)به استثناء(اطالعاتفنّاوري- 1
فارسیادبیاتوزبان-2
اسالمیمعارف-3
شغل نگهبان و خدمات)به استثناء (عمومیانگلیسیزبان-4
عمومیاطالعات-5
سیاسی و اجتماعی- 6
(مختص عنوان شغل نگهبان و خدمات)هوش-7

وبودهمعافاسالمیمعارفهايسوالبهپاسخگوییازایراناسالمیجمهورياساسیقانوندرمصرحدینیاقلیتهاي: 1تبصره
.شدخواهدمحاسبهعمومیآزمونهايسؤالسایرشدهترازمجموعبراساس،داوطلباناینمکتسبهنمرهصورتایندر

بامتناسبتخصصیهايمهارتودانشبراساسمحاسبه می گردد3که با ضریب آزمون تخصصیهايحیطههايسؤال
خواهد بود.شغل نگهبان و خدمات)به استثناء (شغلیعنوان

:قانونیهايسهمیهومتیازاتا-8

طریقازصرفاًایثارگرانبهرسانیخدمااتجامعقانون21مادهموضوع)درصد5ودرصد25سهمیهازاعم(ایثارگرانگیريبکار- 1
.پذیردمیانجامآزموندرشرکت

ویستبجانبازانفرزندانوهمسرشهدا،فرزندانوهمسروآزادگانجانبازان،شاملایثارگران%)25(درصدپنجوبیستسهمیهالف) 
.باشندمیشاهدبرادروخواهرواسارتیکسالبااليوسالیکدارايآزادگانفرزندانوهمسروباالترودرصدپنج

فرزندانوآنانفرزندانوهمسروهاجبههدرداوطلبانهحضورماهششحداقلسابقهبارزمندگانبه%)5( درصدپنجسهمیهب) 
.یابدمیاختصاصاسارتیکسالازکمترآزادگانفرزندانو%) 25(صددرپنجوبیستزیرجانبازان
مشاغل تک ظرفیتی ( ردیف در در صورت شرکت ایثارگران و معلولین انتخاب ج)

و سھمیھ مربوطھ بھ صورت عادی جدول مشاغل مورد نیاز) ٩و ٨، ۵، ٣، ١ھای 
.پذیردميدیگر صورتداوطلبانسایربارقابتطریقاز



%) 3(درصدسهازحداکثرمکتبسهنمرهترتیببهالزمنصابحدکسبوآگهیدرمندرجشرایطبودنداراشرطبهعاديمعلولین-2
)نظرموردشغلایفايبرايالزمروانیوجسمیسالمتداشتنبهمشروطد (بوخواهندبرخوردارقانونیسهمیه

تذکرات :
 اشتغال نیروها و پاسخگویی به آنان در خصوص نحوه فراخوان و بکارگیري بعهده شرکت انجام کلیه فرآیندهاي بکارگیري و

خواهد بود.ظهور دنیاي جدید
 در صورت رضایتمندي از نحوه بوده و بصورت موقت برندهتوسط شرکت با نیروهاي پذیرفته شده در فراخوان انعقاد قرارداد

شد .خدمتی ،  برحسب نیاز قرارداد آنان تمدید خواهد 
 نخواهند داشت و تعهدي براي دانشگاه براي را نیروهاي جذب شده هیچگونه رابطه استخدامی با دانشگاه علوم پزشکی مازندران

تداوم اشتغال و استخدام آنان ایجاد نخواهد کرد .
ابط و شرایط اعالم شده در متن مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضو

بود و در ھر مرحلھ از مراحل ثبت نام ، اھد وبر عھده داوطلب خفراخوان 
داده یا فاقد شرایط واقع امتحان و جذب محرز شود کھ داوطلب اطالعات خالف 

است از انجام مراحل بعدی محروم خواھد شد و یا پس از فراخوانمندرج در 
اخراج خواھد شد. از شرکت انعقاد قرارداد کار

د شوند کھ کلیھ مدارک و داوطلبان باید بھ شرکت طرف قرارداد متعھ
مستندات ارائھ شده صحیح بوده و در صورت دادن اطالعات خالف واقع، شرکت 
مجاز بھ اخراج آنھا بوده و داوطلب باید خسارت وارده بھ شرکت و دانشگاه 

را بپردازد. 
 اهد بود. در صورت پذیرفته شدن داوطلب به شرکت الزامی خوارسالیمدارك کلیه تائیدیه اصل و یا ارائه
 و شدد نه هسته گزینش دانشگاه معرفی خواهباز طریق شرکتبراي بررسی و تایید صالحیت عمومی نهاییپذیرفته شدگان

بالمانع خواهد بود و در صورت عدم تائید از ادامه اشتغال و تائید صالحیت عمومی یپس از طی مراحل گزینشادامه اشتغال آنان 
.منع خواهند شد 

 براي تکمیل ، طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به هسته گزینش ، آنانموظفند پس از اعالم اسامی نهایی شدگان پذیرفته
کان لم یکن تلقی آناندر صورت عدم مراجعه، در مهلت مقرر قبولی به هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند.پرونده گزینشی 

هند شد.بجاي وي به گزینش معرفی خوانفرات بعديشده و 
 روز فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارك و شروع بکار به شرکت 10پذیرفته شدگان اصلی پس از دعوت به کار، حداکثر

جهت شروع بکار دعوت بعمل می آید.رت عدم مراجعه در مهلت مقرر از  نفرات بعدي به ترتیب نمرهمراجعه نمایند. در صو

با آرزوي موفقیت



شغل برگ درخواست

نام پدر :- 3نام :- 2نام خانوادگی :- 1

تاریخ تولد : روز .... / ماه ..... / سال ......- 5زن    -2مرد            -1جنس : - 4

محل تولد :  استان :                             شهرستان:                              بخش: - 6

محل صدور شناسنامه :- 9کد ملی: - 8شماره شناسنامه :- 7

مجرد -2متأهل                -1وضعیت تأهل: -11دین:                      مذهب:  -10

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

ري :وضعیت ایثارگ-13

درصد : درصد جانبازي ....................25جانباز زیر  - 2:  درصد جانبازي ....................رصدد25جانباز باالي -1

آزاده  زیریک سال اسارت     :  روز مدت اسارت............ ماه ..............سال ..............- 4آزاده  باالي  یک سال اسارت : مدت اسارت  روز  .......... ماه ...............سال .............-3

درصد:  درصد جانبازي ....................25د جانباز باالي فرزن-6رزمنده :  مدت رزمندگی  روز.............. ماه ................سال .....................-5

ماه .................سال ...........فرزند آزاده  باالي  یک سال :  روز  .............-8درصد : درصد جانبازي ....................25فرزند جانباز زیر  -7

فرزند رزمنده :   مدت رزمندگی  روز.............. ماه ................سال .....................-10فرزند آزاده  زیریک سال :  مدت ا سارت روز  ............. ماه ..............سال ............-9

همسر رزمنده  :  مدت رزمندگی   ....................-13همسر آزاده  :  مدت آزادگی  ....................-12سر جانباز :  درصد جانبازي ....................هم-11

برادر شهید :-17خواهر شهید :-16فرزند شهید :-15همسر شهید :-14

معلولین عادي - 2سهمیه آزاد         -1: سایر موارد-14

کارشناسی و باالتر کاردانی            دیپلم کامل متوسطهسیکل             آخرین مدرك تحصیلی: -15

گرایش تحصیلی:                                       معدل: : رشته تحصیلی-16

استان محل تحصیل:دانشگاه محل تحصیل: -17

محل اخذ دیپلم: -1319تاریخ اخذ آخرین مدرك تحصیلی: ....   /....   /         -18

( فقط یک شغل)شغل مورد درخواست:-20
................................. .

محل سکونت : استان :                         شهرستان :                 خیابان :                      کوچه :نشانی کامل : -21
شماره تلفن همراه:شماره تلفن ثابت:          پالك :                    کد پستی :      

تلفن براي تماس ضروري: شماره -22

پس تقاضاي فوق را تکمیل نموده ام و مسئولیت صحت مندرجات آن را به اینجانب ............................................  متقاضی شرکت در آزمون متن آگهی مربوطه را با دقت و به طور کامل مطالعه و س
از خود سلب می نمایم..بکارگیري را جانب در هر مقطع زمانی (قبل و بعد از اشتغال) هرگونه حقی را براي عهده می گیرم. در صورت اثبات خالف اظهارات این

تاریخ تنظیم فرم:             -24

ء و اثر انگشت متقاضی   امضا

محل الصاق 
عکس در این قسمت چیزي ننویسید


