( آزمون استخدامی شرکت کار و تامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی )
تامین نیروی انسانی مورد نیاز حفاظت فیزیکی ( نگهبان ) سازمان تامین اجتماعی
شرکت کار و تامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز حفاظت فیزیکی ( نگهبان ) به صورت
قرارداد موقت شرکتی نیرو جذب نماید .
از عالقمندان واجد شرایط مرد (حد اکثر  24سال سن )  ،با ( مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه  ،نظری  ،کار و دانش  ،فنی و حرفه ای با شرط
معدل حداقل  ) 13تقاضا می شود از تاریخ شنبه  1397/09/24ساعت  8 : 00صبح لغایت پنجشنبه  1397/10/06ساعت 24 :00به سایت
سازمان سنجش و آموزش کشور به نشانی  www.sanjesh.orgمراجعه نمایند .
اقدامات مورد نیاز قبل از ثبت نام اینترنتی :
الف – واریز مبلغ  700 / 000 :ریال (هفتصد هزار ریال) از طریق درگاه اینترنتی سازمان سنجش و آموزش کشور
ب – تهیه اسکن از عکس پرسنلی و آپلود عکس در سایت هنگام ثبت نام
ج – ثبت نام در سایت www.sanjesh.org
توجه  :لطفا در هنگام ثبت نام  ،با توجه شرایط بومی بودن  ،در انتخاب استان و شهرستان مورد تقاضای خود دقت الزم را مبذول فرمایید .
کلیات آزمون :
 - 1استخدام صرفا بصورت قرارداد موقت شرکتی (به عنوان نگهبان ) و بدون تعهد رابطه استخدامی می باشد .
 - 2وجه واریزی بابت ثبت نام تحت هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد .
 – 3در هر مرحله از آزمون یا پس از بکارگیری چنانچه خالف اطالعات اعالم شده محرز گردد  ،داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد .
 - 4ثبت نام از داوطلبان صرفا از بین متقاضیان بومی هر استان و شهرستان با توجه به شرایط بومی گزینی و با توجه به ظرفیت پذیرش هر استان و
شهرستان صورت می پذیرد .
 - 5مجموع نیروهای مورد نیاز به تعداد  365نفر می باشد  ،که شرح تفکیکی مورد نیاز هر استان به شرح زیر می باشد .
آذربایجان شرقی (  15نفر )

 ،آذربایجان غربی (  11نفر )  ،اردبیل (  2نفر )  ،اصفهان (  11نفر )  ،ایالم (  11نفر )

بوشهر (  29نفر )  ،چهار محال بختیاری (  9نفر )  ،خراسان رضوی (  17نفر )  ،خراسان شمالی (  6نفر )  ،خوزستان (  38نفر )
زنجان (  6نفر )  ،سمنان (  12نفر )  ،سیستان و بلوچستان (  21نفر )  ،فارس (  13نفر )  ،قزوین (  9نفر )  ،قم (  3نفر )
کردستان (  6نفر )  ،کرمان (  17نفر )  ،کرمانشاه (  5نفر )  ،کهگیلویه و بویر احمد (  5نفر )  ،گلستان (  5نفر )
گیالن

(  6نفر )  ،لرستان (  9نفر )  ،مازندران (  13نفر )  ،مرکزی (  16نفر )  ،هرمزگان (  4نفر ) همدان (  4نفر )
یزد (  4نفر )  ،البرز (  25نفر )  ،تهران (  24نفر )  ،خراسان جنوبی (  4نفر )  ،کاشان (  5نفر )

توضیح  :در مرحله اول آزمون کتبی به میزان دو برابر ظرفیت (  730نفر ) و با توجه به ظرفیت هر استان و شهرستان پذیرش انجام خواهد شد و
سپس بر اساس نتایج مصاحبه و نمره آزمون کتبی  ،گزینش نهایی جهت  365نفرمورد نیاز انجام خواهد شد  ( .الزم به توضیح است وزن آزمون
کتبی  70درصد و وزن نمره مصاحبه  30درصد می باشد ) .
 - 6سواالت آزمون از دروس ادبیات فارسی  ،هوش و استعداد تحصیلی  ،ریاضی  ،معارف اسالمی  ،اطالعات سیاسی و عمومی در سطح دانش دیپلم
دبیرستان خواهد بود .
 – 7متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت کارت شرکت در آزمون در روزهای دو شنبه  1397/10/10لغایت چهار شنبه  1397/10/12به
سایت سازمان سنجش و آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org

مراجعه فرمایید .

 - 8زمان برگزاری آزمون  :روز جمعه  ( 1397/10/14ساعت و محل برگزاری آزمون در کارت شرکت در آزمون درج شده و به اطالع داوطلبان
عزیز خواهد رسید )

شرایط عمومی آزمون :
 - 1تابعیت جمهوری اسالمی ایران
 - 2اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران و دین مبین اسالم یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی
 - 3دارا بودن حداقل  20سال سن تمام و حداکثر سن برابر مفاد مندرج در شرایط اختصاصی
 - 4دارا بودن گواهی فراغت از تحصیل و توانایی های الزم برای انجام وظایف و مسئولیت های شغلی حفاظت فیزیکی ( نگهبانی )
 – 5دارا بودن کارت پایان خدمت زیر پرچم و یا معافیت دایم ( کارت معافیت پزشکی قابل قبول نمی باشد )
 – 6داشتن سالمتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر ( فاقد معلولیت جسمی با تایید مراکز معتبر طب کار )
 – 7نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
 – 8دارا بودن توانایی انجام کار نگهبانی و آمادگی انجام کار در روز  ،شب و ایام تعطیل
 – 9شرکت در آزمون جهت افرادی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی مراجع ذیصالح به مجازات های اخراج  ،بازنشستگی  ،بازخرید
خدمت و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع است .
 – 10داوطلبان نبایستی از مستخدمین سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه ها باشند .
 – 11آشنایی با کامپیوتر و توانایی انجام کار با نرم افزارهای ورد و اکسل
تذکر :
مالک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل  ،معافیت دایم و پایان خدمت نظام وظیفه و محاسبه سن داوطلبان تاریخ  1397 / 10 / 01می باشد .
شرایط اختصاصی آزمون :
 - 1دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه ( نظری  ،کار و دانش  ،فنی و حرفه ای ) با شرط معدل حداقل  13و شرط سنی حداکثر  24سال سن تمام
 – 2دارندگان قد باالی  165سانتی متر
 – 3دارندگان وزن متناسب با قد ( با تایید مراکز معتبر طب کار )
تبصره  :مدت خدمت سربازی و مدت اشتغال در واحد های تابعه سازمان تامین اجتماعی  ،شرکت های ماموریتی و تکلیفی ( به شرح مندرج در این آگهی ) ،
کارگزاری های رسمی سازمان مذکور و نیروهای شاغل بیمارستان های میالد  ،البرز و سایر مراکز درمانی متعلق به سازمان که به صورت موسسه و یا هیات مدیره
فعالیت می نمایند  .با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه و اشتغال دال بر تایید مراتب مذکور به حداکثر شرط سنی مندرج در این آگهی مشروط به آن که از حداکثر
 35سال تمام تجاوز ننماید  .شایان ذکر است سایر سوابق پرداخت حق بیمه به هر طریقی خارج از موارد مذکور مشمول این بند نمی باشد .
توضیح  ،شرکت های ماموریتی و تکلیفی سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر می باشد :
 - 1موسسه امالک و مستغالت تامین اجتماعی  - 2 ،بانک رفاه کارگران  - 3 ،موسسه حسابرسی تامین اجتماعی  - 4 ،شرکت گروه هتل های هما ،
 - 5موسسه فرهنگی و هنری آتیه  - 6 ،شرکت رفاه گستر  - 7 ،شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی  - 8 ،شرکت بازرگانی بین الملل تامین
اجتماعی  - 9 ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی  - 10 ،شرکت کار و تامین  - 11 ،گروه پزشکی حکمت  - 12 ،شرکت سرمایه گذاری خانه سازی
ایران  - 13 ،شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین  - 14 ،شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین
ب  -عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمان ها  ،شرکت های دولتی و سازمان های وابسته به دولت
ج  -در صورت دارا بودن تجربه مفید ( حسن سابقه انجام کار نگهبانی در بیمارستان ها ) و همچنین آشنایی با دوره های مرتبط با شغل نگهبانی ( آشنایی با
تجهیزات دفاع شخصی  ،اطفاء حریق و ورزش های رزمی )  ،گواهی مربوطه در زمان انجام مصاحبه ارائه گردد .
شرایط بومی بودن :
داوطلب بومی به داوطلبی اطالق می شود که حائز یکی از شرایط زیر باشد :
 - 1شهرستان محل تولد دلوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد  - 2 ، .استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد
تقاضا یکی باشد  – 3 ، .همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح که شهرستان یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد
تقاضای آنان یکی باشد  - 4 ، .همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح که استان یا بازنشستگی والدین داوطلب با استان محل مورد
تقاضای آنان یکی باشد  – 5 ، .داوطلب حداقل  4سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی  ،راهنمایی و یا دبیرستان ) را بصورت متوالی در شهر مورد تقاضا طی کرده
باشد  - 6 ، .داوطلب حداقل  4سال از سنوات تحصیلی ( ابتدایی  ،راهنمایی و یا دبیرستان ) را بصورت متوالی در استان مورد تقاضا طی کرده باشد – 7 ، .
داوطلب حداقل  4سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان مورد تقاضا داشته باشد  - 8 ، .داوطلب حداقل  4سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان مورد
تقاضا داشته باشد  – 9 ، .پدر و مادر و یا همسر داوطلب حداقل  4سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان مورد تقاضا داشته باشد  - 10 ، .پدر و مادر و یا
همسر داوطلب حداقل  4سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان مورد تقاضا داشته باشد .
توجه  :در اعمال نمره مصاحبه  ،بومی بودن شهرستان دارای امتیاز  25و بومی بودن در استان مورد تقاضا دارای امتیاز  15می باشد .

موفق باشید

