((اصالحیه فراخــــــوان بکارگیری نیروی انسانی ))
شرکت ذکریا رازی رامسر درنظر دارد نسبت به تأمين نيروی انسانی مورد نياز خود جهت ارائه خدمت برای شغل ذیل با جنسیت مرد و زن ،به
صورت شرکتی حجمی(خرید خدمات) از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه ،با رعایت پروتکلهای بهداشتی متناسب با بيماری کووید  91و
طی مراحل گزینش اقدام نمایند .با توجه به اصالحیه آگهی ثبت نام تامین نیروی خدماتی  ،در صورت داشتن شرایط با در دست داشتن مدارک
ذیل در روزهای شنبه  0077/70/70و یک شنبه 0077/70/70از ساعت  9تا ساعت  01به واحد اداری بیمارستان امام خامنه ای عباس آباد
مراجعه نمایند.

شهرستان مورد نیاز

عنوان شغل

تعداد مورد نیاز
مرد

زن

5

2

عباس آباد

متصدی خدمات عمومی

نام شرکت

شرایط احراز

ذکریا رازی رامسر

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم

شرایط عمومی و اختصاصی :
شراط سنی :حداقل سن داوطلبان 02سال تمام و حداکثر  02سال تمام
تبصره  :0مدت خدمت سربازی انجام شده به حداکثر سن افزوده میگردد.
تبصره : 2ارائه مدرک سالمت جسمانی ،روانی و توانایی برای انجام شغلی که برای آن بکارگیری میشوند (طبق نظر شرکت های طب کار
دارای مجوز قانونی) بعد از پذیرفته شدن در آزمون
تبصره :1مالک عمل تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ،معافیت دائم و یا پایان خدمت نظام وظیفه و محاسبه سن ،اولین روز ثبت نام میباشد.
تبصره :0افراد با مدارک تحصیلی پائین تر و باالتر از شرایط احراز اعالم شده حق شرکت در این آزمون را نداشته و در صورت شرکت حذف خواهند
شد
مدارک مورد نیاز
-

یک قطعه عکس 0×4

-

اصل و تصویر مدرک تحصيلی مندرج در آگهی

-

اصل و تصویر کارت ملی

-

اصل و تصویر شناسنامه عکس دار از تمام صفحات

-

اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظيفه عمومی و یا معافيت دائم برای آقایان

-

اصل و تصویر مدارک دال بر ایثارگری( ویژه داوطلبان ایثارگر)

-

اصل و تصویر رسيد بانکی مبنی بر واریز وجه ثبت نام به مبلغ  696/222ریال به شماره حساب ( 2992409111224بانک صادرات) به نام شرکت
بهداشتی درمانی زکریای رازی رامسر در مهلت ثبت نام.

شمولیت ایثارگران :
الف) ایثارگران سهميه  02درصد  :شامل جانبازان ،آزادگان و همسر و فرزندان شهدا ،همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر و همسر
و فرزندان آزادگان دارای یک سال و باالی یکسال اسارت و خواهر ،برادر شهيد.
ب) ایثارگران سهميه  2درصد  :شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان
زیر ( )%02و آزادگان کمتر از یک سال اسارت.
تبصره :موارد

ذیل

به

شرط

ارائه

تأیيدیه

های

معتبر،

به

حداکثر

سن

مقرر

اضافه

خواهد

شد:

جانبازان ،آزادگان ،فرزندان شهدا ،فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر ،از شرط حداکثر سنمعاف می باشند.
-پدر ،مادر ،همسر ،برادر و خواهر شهيد به ميزان پنج سال

شرایط بومی

با توجه به بخشنامه شماره 061433مورخ 11/21/01سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد قانون اصالح ماده  44قانون مدیریت خدماتکشوری مصوب 11/26/96مجلس شورای اسالمی نمره مکتسبه داوطلبان بومی بجز شهرستان تهران و مراکز استانها با تعاریف ذیل با ضریب یک و
چهاردهم  9/4محاسبه و مالک عمل قرار می گيرد.
الف -شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد.
ب -سکونت داوطلب به مدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلی (براساس فرم پيوست ممهور به مهرنيروی انتظامی (پاسگاه یا کالنتری محل)
احراز گردد.
ج -داشتن سوابق تحصيلی در مقاطع ابتدایی ،راهنمایی یا دبيرستان در شهرستان مورد تقاضا با تایيد اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می
تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط استشهاد محلی مبنی بر تایيد ساکن بودن مالک عمل قرار گيرد.
د -در صورت وجود ابهام درخصوص شهرستان محل تولد نظر اداره کل ثبت احوال استان مالک عمل خواهد بود.
و -تقسيمات کشوری در اولين روز ثبت نام مالک عمل برای تعيين بومی بودن خواهد بود.
موادآزمون کتبی:


مواد آزمون -9 :زبان و ادبيات فارسی  -0معارف اسالمی  -0اطالعات سياسی ،اجتماعی و مبانی قانونی  -4هوش و توانمندی های ذهنی

