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اجد شرراط  را از ررطر  واز افراد  نفر 24  تعداد ، قوانين و مقررات جاري و براساس ه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز خود دانشكد

کارمندان آموزش و پرورش به کارمندان سراطر وزارتاانره هرا و براساس قانون تسري گزطنش معلمان و و با احراز صالحيت هاي عمومي  و  تخصصی صاحبهآزمون کتبی و مبرگزاري 

بيمارستان حضررت زطنر) (سا ارونردکنار از  براي خدمت در پیمانکاری شرکت تحت پوشش مجلس شوراي اسالمي  9/2/1375شرکت هاي دولتي مصوب  سازمان ها و موسسات و

 مي نماطد: دعوت به همكاري به شرح زطر آبادان خدمات بهداشتي درماني  و دانشكده علوم پزشكي توابع 

 : شرايط عموميـ 1

 داشتن تابعيت اطران ر1/1

 تدطن به دطن مبين اسالم طا طكي از ادطان رسمي کشور مصرح در قانون اساسي ر2/1

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي اطران ر3/1

  از خدمت (وطژه برادراناداشتن کارت پاطان خدمت وظيفه عمومي و طا معافيت دائم ر 4/1

 فقط کارت پايان خدمت پذيرفته مي شودمتقاضیان رشته شغلي نگهبان از تذکر ر 

 عدم اعتياد به دخانيات و مواد مادر روانگردانر 5/1

 سابقه محكوميت جزائي موثرنداشتن ر 6/1

 .ر) کار دانشكدها يها(ر) نظر کميسيون پزشكي طا گودنمي شو بكارگيري رواني و تواناطي براي انجام کاري که ،داشتن سالمت جسماني ر 7/1

 عدم انفصال از خدمت و طا عدم اخراج توس  دستگاهها و موسسات دولتير 8/1

 ر داورلبان نباطد از جمله افرادي باشند که به موج) آراء مراجع قضائي و ذي صالح ، از خدمات دولتي منع شده باشند.9/1

 و طا بازخرطد خدمت باشند.،بازنشسته نباطد مستادم رسمي،ثابت،پيماني و طا قراردادي ساطر دستگاههاي دولتي  اشتغالداورلبان ر 10/1

 ـ داوطلبان نبايد از جمله نیروهای شرکتي شاغل در دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني آبادان باشند.11/1

بیمارستان حضرت زینب )س( تامین نیروی انساني آكهي دعوت به همکاری 

 انشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني آباداناروندكنار د
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 :اشتغالشرايط اختصاصي  ـ 2

   مي باشد 1396/ 26/04مالک احتساب سن تا تارطخ   خانم ها. سال براي  30سربازيا و حداکثر سن خدمت آقاطان (با احتساب مدت براي  سال تمام  35حداکثر سن اشتن د ـ 1/2

 ) صرفا جهت نیروهای نگهباني (سانتي متر 178حداقل قد ر داشتن 2/2

 گواهي از بخشداری اروندکنار(ـ بومي اروند کنار و روستاهای تابعه آن )ارائه 3/2

 :موارد ذطل به شرط ارائه تائيدطه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد  تبصره:

ه و همچنرين ا به رور داورلبانه خدمت نموده اند ، به ميزان مدت حضور در جبه 29/5/1367لغاطت  31/6/1359الفا داورلباني که در جبهه هاي نبرد ح  عليه بارل ( از تارطخ 

 مدت زمان بستري و طا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد ح  عليه بارل .

 . سالپنج ا ميزان ادر ، خواهر و برادر تنمي باشند شامل : همسر ، پدر ، ممفقود االثرها و جانبازان از کار افتاده کلي که قادر به انجام کار خانواده معظم شهداء ، آزادگان ، با افراد

 % و باالتر و فرزندان آزادگاني که حداقل طک سال سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف مي باشند . 25ج ا آزادگان ، فرزندان شاهد ، فرزندان جانباز 

بيمه ، شهرداري ها و موسسرات  دا داورلباني که به صورت غير رسمي و تمام وقت در وزارتاانه و موسسات و شرکتهاي دولتي ، بانک ها و شرکتهاي تحت پوشش آنها ، شرکتهاي

که به نحوي از بودجه و کمک دولت استفاده مري کننرد ، شده و موسساتي و شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، موسسات و شرکتهاي ملي و مصادره 

 پنج سال .به ميزان حداکثر به خدمت اشتغال داشته اند  22/11/1357نهادهاي انقالب اسالمي و شرکتهاي تحت پوشش آنها که از تارطخ 

 .ن انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق هرا داورلباني که ررح خدمت نيروي انساني موظف را به ا ستناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكا

 مدت خدمت سربازي ر3/2
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 نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز : ـ  3

  25/04/1396 مرور شنبه دوروز  صبح 8سراعت  از  http://azmoon.abadanums.ac.ir  ثبت نام به صورت الكترونيكي از ررط  وب ساطت دانشكده به نشاني

 .انجام مي گردد 27/04/1396  مور   شنبهچهارروز ظهر  12 ساعتلغاطت 

 

  مدارک مورد نیاز ثبت نام ) الکترونیکي( : ـ 1/3

    تصوطر آخرطن مدرک تحصيلي ر          (جدطدا 3* 4قطعه عكس  ر طک

      ر تصوطر کارت پاطان خدمت       تصوطر کارت ملي ( دو ررف کارت ا ر 

  

 http://abadanums.ac.irبره آدرس را پس از اعالم نتاطج که از ررط  ساطت دانشركده  مورد نيازداورلبان قبول شده در مرحله اول موظف هستند مدارک  

طابقت داده و برابرر برا ند . دانشكده موظف است کليه مدارک را با اصل آنها ماعالم مي گردد ، به همراه اصل مدارک به محل تعيين شده حضوراً ارائه و رسيد درطافت نماط

 .اصل نماطد

و پس از برگزاري  منزله تايید مدارک نبودهبه  آزمونبررسي مي گردد، صدورکارت و شرکت در برگزاري امتحان عمومي به اطنكه مدارک داورلبان پس از نظر  تبصره :

 در چارچوب ضواب  و مقررات و شراط  مندرج در آگهي منتشره ، مدارک داورلبين مورد بررسي قرار خواهد گرفت . آزمون
 

 مدارک ثبت نام مقدماتي:ـ 2/3

   صرورت دانشركدهمتناسر) برا توضريحات سراطت اطنترنتري  3* 4تكميل برگ ثبت نام درخواست شغل ( با دقت تكميل گردد ا به همراه اسكن طک قطعره عكرس الفا 

 مي پذطرد .

 

 

http://abadanums.ac.ir/
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 :و  مصاحبه   برگزاری آزمون کتبيـ زمان و محل  4

از  27/04/1396برگزار مي گردد . متقاضيان جهت ارالع از زمان و مكان آزمون باطد از روز چهارشرنبه مرور   31/04/1396شاطان ذکر است آزمون در روز جمعه مور  

 مراجعه نماطند  ا   http://azmoon.abadanums.ac.irبه ساطت  16ساعت 

سئوال(، اطالعات سیاسي و اجتمـاعي  10، زبان انگلیسي عمومي )سئوال(10سئوال( ، دين و زندگي )10آزمون کتبي عمومي شامل دروس  زبان و ادبیات فارسي ) ر 1/4

 میباشد.  سئوال(10سئوال(، فن آوری اطالعات )10و مباني قانوني )

 ـ آزمون کتبي عمومي نمره منفي ندارد.2/4

مصاحبه از طريق سايت دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني آبادان اعالم شغلي براساس نمره فضلي مصاحبه تخصصي بعمل مي آيد. زمان برگزاری برابر ظرفیت هر رشته  3از  ـ3/4

  خواهد شد.

 :  تذکراتـ 5

ماه سابقه حضور داورلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي دارند و نيز خانواده هاي معظم شهدا، مفقودطن و جانبرازان  6اطثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگاني که حداقل  ـ 1/5

 ر خواهند بود .  در صورت دارا بودن شراط  مندرج در آگهي ، با رعاطت قوانين و مقررات مربوط  از اولوطت قانوني برخوردا

ا درصرد آن بره جانبرازان و آزادگران فاقرد 25اطثارگران اختصاص مي طابد ، بيست و پنج ( اشتغالا درصد آن برابر قوانين و مقررات براي 30، سي (  مجوز تاصيص طافتهاز کل  ـ2/5

و فرزندان و همسران آزادگان باالي طک سال اسارت ، معرفي شده از سوي بنيراد شرهيد و امرور %ا و باالتر  25شغل و فرندان و همسر شهداء ، فرزندان و همسر جانبازان بيست و پنج ( 

مراه  6ي باقيمانده را نيز به رزمنردگان برا سرابقه حرداقل اشتغال% ا سهميه 5( درصدو پنج که از تعداد نفرات اعالمي در مرحله آخر کسر خواهد شد اطثارگران استان اختصاص مي طابد 

ا سرال و خرواهران و بررادران شرهداء اختصراص مري طابرد . در 1% ا و آزادگان زطر طک ( 25بانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زطر بيست و پنج (حضور داورل

 مواردي که نياز به تاصص دارد رعاطت شراط  علمي ( شراط  احراز مندرج در آگهيا الزامي است .

 درصد به ترتي) نمره فضلي از بين اطثارگران واجد شراط  که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد . 5اطثارگران در حد سهميه انتااب  ـ 3/5

 % سهميه اطثارگران از ررط  رقابت با ساطر داورلبان واجد شراط  صورت خواهد گرفت .30مازاد بر  اشتغال ـ 4/5
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 ور ندارند.  ترم شهداء در صورت داشتن کارت شناساطي از بنياد شهيد و امور اطثارگران با ارائه تصوطر آن نيازي به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذکجانبازان و خانواده مح ـ 5/5

 د بود .ا درصد قانوني مربوره برخوردار خواهن3معلولين عادي به شرط دارا بودن شراط  مندرج در آگهي به ترتي) نمره فضلي از سه ( ـ 6/5

 تمامي باقيمانده سهميه مذکور به داورلبان بومي در صورت برخورداري از شراط  مندرج در آگهي به ترتي) نمره فضلي اختصاص مي طابند . ـ 7/5

 بومي به افرادي ارالق مي شود که حداقل داراي طكي از وطژگي هاي زطر باشد :

 طكي باشد اشتغالالف ا محل تولد متقاضي  با  محل جغرافيائي مورد تقاضا براي 

تمـام  جهرت اسركن مردارک باطرد  رري کررده باشرد. اشتغالتحصيلي متقاضي از مقارع تحصيلي ( ابتداطي ، راهنماطي و طا متوسطه  ا را در محل جغرافياطي محل تقاضا براي  با   حداقل دو مقطع

 راهنماطي و دبيرستان الصاق گردد.ابتداطي ،  سالهای

طكي باشد منوط به اطنكره محرل خردمت پردر  در  اشتغالسال از سنوات تحصيلي آنها در مقارع ابتدائي ،راهنمائي وطا متوسطه با محل مورد تقاضاي  3جا فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح   که محل 

 محل جغرافيائي تحصيل فرزند تعيين شده باشد.

   توس  فرد متقاضي و طا پدر، مادر و طا همسر وي . در شهر مورد تقاضا به مدت چهار سال متوالي منتهي به تارطخ برگزاري آزمونبه صندوق هاي بازنشستگي پرداخت ح  بيمه دا 

تكميل نگردد ،  پذطرش بقيه افراد تا تكميرل ظرفيرت و همچنرين بومي  اشتغالبين متقاضيان  در صورتيكه ظرفيت مورد نياز هر طک از رشته هاي شغلي مندرج در آگهي از :1تبصره 

ا  و سپس از بين متقاضيان بومي  استان خوزستان در همران رشرته شرغلي بره  انتااب افراد ذخيره ابتدا  از بين متقاضيان بومي شهرستانهاي تابعه دانشكده (آبادان ،خرمشهر، شادگان

 ترتي) نمره فضلي صورت مي پذطرد.

 بومي استان به فردي ارالق مي گردد که واجد طكي از شراط  مندرج در ذطل باشد: :2تبصره 

 الف ا محل تولد متقاضي در طكي از شهرستان هاي استان خوزستان باشد

 تمام سالهایجهت اسكن مدارک باطرد  خوزستان ري کرده باشد.با   حداقل دو مقطع تحصيلي متقاضي از مقارع تحصيلي ( ابتداطي ، راهنماطي و طا متوسطه  ا را در طكي از شهرستان هاي استان 

 ابتداطي ، راهنماطي و دبيرستان الصاق گردد.

محرل خردمت سال از سنوات تحصيلي آنها در مقارع ابتدائي ،راهنمائي و طا متوسطه در طكي از شهرستان هاي استان خوزستان باشد منوط به اطنكره  3جا فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح   که محل 

  پدر  در محل جغرافيائي تحصيل فرزند تعيين شده باشد.

 مدت چهار سال متوالي منتهي به تارطخ برگزاري آزمون در استان مورد تقاضا توس  فرد متقاضي و طا پدر، مادر و طا همسر وي . صندوق هاي بازنشستگي به  دا پرداخت ح  بيمه به 

 می شهر اروندکنار و حومه آن طبق تایید بخشداری اروندکنار صورت می گیرد.است پذیرش فقط از افراد بوذکر شایان 

معادل ترتير) اثرر داده ناواهرد  پاطين تر از مقارع تحصيلي اعالم شده در شراط  احراز شغل مورد اشاره و همچنين مدارکداراندگان مدارک تحصيلي باالتر وبه مدارک ارسالي  ـ 8/5

 .شد
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و جرذب محررز شرود  مصراحبه، مسئوليت ناشي از عدم رعاطت دقي  ضواب  و شراط  اعالم شده در متن آگهي بر عهده داورل) خواهد بود . و در هر مرحله از مراحل ثبت نرام  ـ 9/5

، از سروي شررکت پيمانكراري در صرورت صردور قررارداد داورل) ارالعات خالف داده طا فاقد شراط  مندرج در آگهي است ، داورل) از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد . حتري 

 قرارداد مذکور لغو و بالاثر مي گردد .

 الزامي است . پيمانكارماه پس از اعالم نتيجه ا از سوي  2اخذ تاطيدطه مدارک تحصيلي داورلبان در صورت پذطرفته شدن در امتحان ( حداکثر  ـ 10/5

 برابر ظرفيت مورد نياز در رشته شغلي اعالم شده متعاقباً از ررط  ساطت دانشكده علوم  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان به نشراني 5/1مذکور به تعداد  مصاحبه نتاطج ـ 11/5

 ا به ارالع عموم خواهد رسيد .  http:// abadanums.ac.irالكترونيكي (

 

  مراحل گزطنش صورت خواهد گرفت. پس از ري  انتااب نهاطي پذطرفته شدگانـ  12/5

عدم مراجعه در مهلت  داورلبان موظفند پس از اعالم اسامي مرحله اول پذطرفته شدگان رب  برنامه تنظيمي در مهلت مقرر به هسته گزطنش مراجعه نماطند. در صورتتبصره ـ 

 ش معرفي خواهد شد.تعيين شده قبولي فرد کن لم طكن تلقي شده و از افراد ذخيره بجاي وي به گزطن

بعد از اعالم نتيجه نهاطي پذطرش به دانشكده مراجعه نماطند درصورت عدم مراجعه ظررف مردت مقررر طرا انصرراف آنران  هفته پذطرفته شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت طک ر 13/6

 ذخيره اقدام نماطند. اشتغالدانشكده مي تواند نسبت به 

وفر  مقرررات  گزطني آنرانذخيرره بجراطافراد در صرورت لرزوم از و رارداد آنان لغوغير اطنصورت قر محل مورد تقاضا خدمت نماطند درمي شوند دمتعهد پذطرفته شدگان نهاطي ، ـ14/5

 استفاده مي شود.

   معرفي مي گردندپيمانكاري مربوره  شرکت در مصاحبه تاصصي و تاطيد هسته گزطنش توس  دانشكده جهت بكارگيري به قبولي  داورلبان پس از  ـ15/5

تكميل برگ درخواست شغل مي باشد الزم است در تكميل آن نهاطت دقت را بعمل آورده و هيچگونره اصرالحاتي پرس از  اشتغالبا توجه به اطن که مالک ثبت نام از متقاضيان ـ 16/5

 ثبت نام قابل پذطرش ناواهد بود.

   بود.داورلبان منحصراً مجاز به انتااب طک شغل خواهند  .ـ17/5
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 مورد نیاز  جدول مشاغل

 1396تیرماه  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

ف
دی

ر
 

 شغلعنوان 
 جنسیت

  تعداد مورد نیاز شرایط احراز
 مرد زن

 * ـ کارگر تاسیسات 1
 دیپلم به شرط ارائه گواهینامه مهارت های فنی حرفه ای تحصیلی مدرکدارندگان   

 تحصیلی دیپلم فنیمدرک دارندگان   
 چهار نفر

 هشت نفر مدرک تحصیلی دیپلمدارندگان   * ـ نگهبان 2

 هشت نفر مدرک تحصیلی دیپلمدارندگان  * * خدمات 3

 چهار نفر دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و کاردانی در رشته های حسابداری، مدارک پزشکی و کامپیوتر * * کاردان يا کارشناس مدارک پزشکي 4

 


