
 معاونت توسعه مدیریت و منابع

  

  بسمه تعالی    

  "فراخوان پذیرش نیرو بصورت شرکتی"

م معاونت محتر 19/4/96/د مورخ 2891/209بموجب مجوز شماره  در نظر دارد دانشکده علوم پزشکی شوشتر

از طریق مصاحبه  بصورت شرکتی مامانیروي  نفر 10تعداد  از بین متقاضیان توسعه مدیریت و منابع وزارت

 با توجه به شرایط مشروحه ي ذیل بیمارستان الهادي LDR جدید االحداث  بخشتامین نیروي انسانی  جهت 

  استخدام نماید.

  شرایط عمومی:

 مصرح در قانون اساسی تدین به دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور  - 1

 تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران - 2

 و مواد مخدرعدم اعتیاد به دخانیات  - 3

 عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر - 4

 داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که به خدمت گرفته می شوند. - 5

 نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتی به موجب آراي مراجع قانونی - 6

 ید خدمت باشند.داوطلبان نباید مستخدم رسمی،ثابت و پیمانی سایر دستگاههاي دولتی و یا بازخر - 7

 التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران - 8

 سال 35حداکثر سن مامایی و با  داشتن مدرك کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته - 9

  شرایط اختصاصی:

گواهی پایان طرح یا معافیت از  مدرك کارشناسی  یا کارشناسی ارشد در رشته مامایی ، یا  دارا بودن - 1

 خدمت پزشکان و پیراپزشکان  و یا گواهی اشتغال به طرح.قانون طرح جهت مشمولین 

  نحوه و زمان ثبت نام:

روز چهارشنبه حداکثر تا پایان وقت اداري  9/5/96تاریخ  دوشنبهمتقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از روز 

 http://estekhdam.shoushtarums.ir سبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرنس 11/5/96 مورخ 

  اقدام نمایند.

  تاریخ و محل برگزاري مصاحبه:



   متعاقباٌ از طریق سایت اعالم خواهد شد. تخصصی مصاحبه تاریخ و زمان برگزاري 

  مدارك موردنیاز ثبت نام:

  تکمیل برگ درخواست شغل-

   3*4اسکن یک قطعه عکس -

کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا مدرك  پزشکان و پیراپزشکان اسکن تصویر پایان طرح مشمولین قانون خدمت-

  مامایی

 تمرکز بنامبانک ملی  2178382201002 به شماره حسابریال  000/155 تصویر فیش واریزي پرداخت مبلغ-

  رابط درآمد درمانی دانشکده علوم پزشکی شوشتر

  تذکرات:

  شهداء،جانبازان،مفقودین،آزادگان یکسال و باالي یک سال اسارت ایثارگران شامل خانواده هاي معظم

در صورت دارا بودن شرایط مندرج در فراخوان با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از اولویت قانونی 

 برخوردار خواهند بود.

 .انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش صورت خواهد گرفت 

 منعقد و تمدید قرارداد منوط به اظهارنظر توسط هسته  شرکتی روزه 89گان قرارداد با پذیرفته شد

 گزینش خواهد بود.

  هرگونه اطالع رسانی در خصوص مصاحبه از طریق سایت اینترنتی خواهد بود و داوطلبان اطالعات مورد

ور مرتب به سایت بنابراین داوطلبان می بایست به ط هند کرد.نیاز خود را از این طریق دریافت خوا

 مراجعه نمایند.

 فراخوان برعهده داوطلب خواهد  مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن

که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط  بود و در هرمرحله از مراحل ثبت نام، و جذب محرز شود

محروم خواهد شد،حتی در صورت صدور  مندرج در فراخوان است داوطلب از انجام مراحل بعدي

 قراداد،حکم مزبور لغو و بالاثر می شود.

 .اولویت پذیرفته شدگان با نیروهاي بومی شهرستان می باشد 

  


