بسمه تعالی
آگهی پذیزش ویزوی شزکتی(خزیذ خذمت) داوشکذه علىم پششکی سیزجان
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان با عنایت به مجوز شماره /021/1209د مورخ  19/92/02معاونت
توسعه مدیریت  ،منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ؛ درنظر دارد تعداد  02نفر از فارغ
التحصیالن در رشته های شغلی مندرج در جدول ذیل از طریق شرکتهای طرف قرارداد به صورت شرکتی ( خرید خدمت) جهت
انجام وظیفه در بیمارستان امام رضا (ع) و واحدهای تابعه با انجام مصاحبه تخصصی جذب نماید.

جذول رشته های شغلی مىرد ویاس

ردیف

عنوان شغل

محل خدمت

1

پرستار

بیمارستان امام رضا (ع)

2

ماما

بیمارستان امام رضا (ع)

جنسیت
تعداد
مرد زن موردنیاز

*

شرایط احراز

*

11

دارا بودن مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در
رشته تحصیلی پرستاری با کلیه گرایش ها

*

1

دارا بودن مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد در
رشته تحصیلی مامایی

شزایط عمىمی
 -1تعیي تَ ظیي هثیي اقالم یا یکی اؾ اظیاى تًؽیر نعٍ ظؼ لاًْى اقاقی خوِْؼی اقالهی ایؽاى
 -2ظانتي تاتعیت ایؽاى
 -3ظانتي کاؼت پایاى ضعهت ّظیفَ عوْهی یا هعافیت ظائن اؾ ضعهت (ّیژٍ تؽاظؼاى )
 -4ععم اعتیاظ تَ ظضاًیات ّهْاظ هطعؼ ّ ؼّاًگؽظاى
 -5ععم قاتمَ هسکْهیت خؿایی هْثؽ
 -6التؿام تَ لاًْى اقاقی خوِْؼی اقالهی ایؽاى
 -7ظانتي قالهت خكواًی ّ ؼّاًی ّ تْاًایی تؽای اًدام کاؼی کَ تؽای آى خػب هی نًْع ( طثك ًظؽ کویكیْى پؿنکی
یا نؽکتِای طة کاؼ ظاؼای هدْؾ لاًًْی)

شزایط اختصاصی
.1

ظاؼا تْظى زعاکثؽ  35قال توام تؽای ظاؼًعگاى هعؼک تسًیلی کاؼنٌاقی ّ  44قال توام تؽای ظاؼًعگاى هعؼک
کاؼنٌاقی اؼنع

تبصزه:
هْاؼظ غیل تَ نؽط اؼائَ تاییعیَ ُای هعتثؽ تَ زعاکثؽ قي همؽؼ اضافَ ضْاُع نع.
الف) خاًثاؾاى ،آؾاظگاى  ،فؽؾًعاى نِعا ،فؽؾًعاى خاًثاؾاى تیكت ّپٌح ظؼيع (ّ )٪25تاالتؽ ،فؽؾًعاى آؾاظگاى کَ زعالل یکكال
ّ تاالتؽ قاتمَ اقاؼت ظاؼًع ّ ؼؾهٌعگاى تا قاتمَ زعالل نم هاٍ زضْؼ ظاّطلثاًَ ظؼ خثَِ ( ظاؼًعگاى گْاُی اؾ هعاًّت
ًیؽّی اًكاًی قاؾهاى تكیح هكتضعفیي یا قپاٍ پاقعاؼاى اًمالب اقالهی یا هعاًّت تْقعَ هعیؽیت ّ هٌاتع خِاظ
کهاّؼؾی ّ یا قتاظ ههتؽک ًیؽُّای هكلر ظؼ ضًْو کاؼکٌاى پایْؼ ًیؽُّای هكلر ّ ًیؽُّای ّظیفَ) اؾ نؽط زعاکثؽ
قي هعاف هی تانٌع.
ب) پعؼ ،هاظؼُ،وكؽ،ضْاُؽ ّ تؽاظؼ نِیع تا هیؿاى  5قال
ج) ؼؾهٌعگاى ظاؼای کوتؽ اؾ نم هاٍ قاتمَ زضْؼ ظاّطلثاًَ ظؼ خثَِ  ،تَ هیؿاى زضْؼ ظؼ خثَِ
ظ) قاتمَ ضعهت کاؼهٌعاى توام ّلت ظّلتی زعاکثؽ تَ هیؿاى  5قال
ُـ ) ظاّطلثاًی کَ طؽذ ضعهت ًیؽّی اًكاًی هْظف (اخثاؼی یا اضتیاؼی ّ یا لالة توعیع طؽذ) ؼا تَ اقتٌاظ لاًْى ضعهت
پؿنکاى ّپیؽاپؿنکاى اًدام ظاظٍ اًع ،تَ هیؿاى اًدام ضعهت فْق.
ّ) قٌْات نؽکتی ظاّطلثاى نؽکتی ظاًهکعٍ کَ تَ يْؼت غیؽ هكتمین ّ اؾ طؽیك نؽکتِای پیواًکاؼی طؽف لؽاؼظاظ تا
ظاًهکعٍ ،تَ ضعهت انتغال ظانتَ اًع.
ذ) هعت ضعهت قؽتاؾی اًدام نعٍ آلایاى
ضىابط و مقزرات پذیزش مشمىلیه قاوىن خذمت پششکان و پیزاپششکان
** ههوْلیي لاًْى ضعهت پؿنکاى ّ پیؽاپؿنکاى ظؼ ؼنتَ نغلی پؽقتاؼی کَ ظؼ زیي اًدام ضعهت لاًًْی هی
تانٌع،هداؾ تَ نؽکت ظؼ ایي آؾهْى ًوی تانٌع.
**ههوْلیي لاًْى ضعهت پؿنکاى ّ پیؽاپؿنکاى ظؼ ؼنتَ نغلی پؽقتاؼی هی تایكت ظاؼای گْاُی پایاى طؽذ یا هعافیت اؾ
طؽذ تانع.
ًسٍْ ثثت ًام ّ تاؼیص ثثت ًام:
کلیَ هتماضیاى ّاخع نؽایظ هلؿم ُكتٌع کَ اؾ ؼّؾ نٌثَ هْؼش  99/43/17تا پایاى ؼّؾ چِاؼنٌثَ هْؼش ً 99/43/21كثت تَ
ثثت ًام ظؼ قایت  http://voluntary.behdasht.gov.irالعام ًوایٌع.
سمان بزگشاری مصاحبه تخصصی:
ؾهاى ّ هکاى تؽگؿاؼی هًازثَ تطًًی ؼّؾ یکهٌثَ هْؼش  99/43/25ظؼ زْؾٍ هعاًّت ظؼهاى ظاًهکعٍ علْم پؿنکی قیؽخاى
ّالع ظؼ تلْاؼ قیع خوال العیي اقعآتاظی  ،خٌة پاؼک تؽافیک ضْاُع تْظ .
ًسٍْ پػیؽل ظاّطلة ّ اعالم ًتیدَ:
اعالم ًتیدَ ّ اًتطاب ًِایی افؽاظ ظؼ هًازثَ تؽاقاـ ًوؽٍ کل تَ تؽتیة ًوؽٍ فضلی ّ تَ هیؿاى ظؽفیت اعالم نعٍ پف اؾ
اعوال قِویَ ُای لاًًْی ایثاؼگؽاى اؾ کل قِویَ اضتًايی ضْاُع تْظ.
اهتیاؾات ّ قِویَ ُای لاًًْی ّ ًسٍْ اعوال آًِا:
الف) سهمیه ایثارگزان:

تؽاقاـ هاظٍ  21لاًْى خاهع ضعها ت ؼقاًی تَ ایثاؼگؽاى  ،اتتعا اؾ کل هدْؾ تطًیى یافتَ تَ ظاًهگاٍ  34ظؼيع تؽای پػیؽل
ایثاؼگؽاى اضتًاو هی یاتع  .اؾ  34ظؼيع فْق الػکؽ  25ظؼيع هؽتْط تَ ههوْلیي قِویَ تٌع الف  5 ّ 1-ظؼيع قِویَ
تالیواًعٍ ًیؿ هؽتْط تَ ههوْلیي تٌع الف  2-هیثانع.
الف)سهمیه ایثارگزان شامل:
 ) 1ایثاؼگؽاى قِویَ  25ظؼيع:
خاًثاؾاى  ،آؾاظگاى ُ ،وكؽ ّ فؽؾًعاى نِعا ُ ،وكؽ ّ فؽؾًعاى خاًثاؾاى  25ظؼيع ّ تاالتؽ ُ ،وكؽ ّ فؽؾًعاى آؾاظگاى ظاؼای
یکكال ّ تاالی یک قال اقاؼت  ،پعؼ ّ هاظؼ ّ ضْاُؽ ّ تؽاظؼ نِیع
 ) 2ایثاؼگؽاى قِویَ  5ظؼيع:
ؼؾهٌعگاى تا قاتمَ زعالل نم هاٍ زضْؼ ظاّطلثاًَ ظؼ خثَِ ُا ُ ،وكؽ ّ فؽؾًعاى ؼؾهٌعگاى تا قاتمَ زعالل نم هاٍ
زضْؼ ظاّطلثاًَ ظؼ خثَِ ُا  ،فؽؾًعاى خاًثاؾى ؾیؽ  25ظؼيع  ،فؽؾًعاى آؾاظگاى کوتؽ اؾ یک قال اقاؼت
ههوْلیي قِویَ اقتطعاهی  25ظؼيع ایثاؼگؽاى اؾ طؽیك نؽکت ظؼ هًازثَ اًتطاب هی گؽظًع.الؾم تَ غکؽ اقت ظؼ يْؼتی
کَ قمف قِویَ  25ظؼيع ظاًهکعٍ تکویل ًگؽظیعٍ تانع،هاتمی قِویَ ظؼ اضتیاؼ ظاّطلثاى آؾاظ لؽاؼ ضْاُع
گؽفت.ههوْلیي ایي قِویَ تَ نؽط ظاؼا تْظى نؽایظ ضاو هٌعؼج ظؼ آگِی اؾ طؽیك ؼلاتت تا قایؽ ههوْلیي ایي قِویَ
(تَ تؽتیة ًوؽٍ هکتكثَ) اؾ زعاکثؽ  25ظؼيع کل هدْؾُای ظاًهکعٍ تؽضْؼظاؼ ضْاٌُع تْظ.
ظؼ فؽایٌع هًازثَ تطًًی  ،ههوْلیي قِویَ  25ظؼيع کَ ظؼ ؾهاى همؽؼ ظؼ هًازثَ نؽکت کؽظٍ اًع عالٍّ تؽ ًوؽٍهکتكثَ ،اّلْیت ُای هٌعؼج ظؼ لاًْى خاهع ضعهات ؼقاًی تَ ایثاؼگؽاى هالک عول ضْاُع تْظ.
ب ) سهمیه آساد:
پف اؾ کكؽ قِویَ ُای لاًًْی ایثاؼگؽاى (هٌعؼج ظؼتٌع الف) تَ ظاّطلثاى آؾاظ ظؼ يْؼت تؽضْؼظاؼی اؾ نؽایظ هٌعؼج ظؼ آگِی
تَ تؽتیة ًوؽٍ فضلی اضتًاو ضْاُع یافت.

