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توساع    محتارم  معااون   21/03/1396ماور   /د 1967/209 مجاوز شاراره   ه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز خود براساا  دانشكد

اجاد شارایر را   واز افراد  نفرسه   تعداد ، قوانين و مقررات جاري قوانين و مقررات جاري مصوبات هئيت رئيس  دانشكده و  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ومدیریت و منابع 

براسا  قانون تسري گزینش معلران و کارمندان آموزش و پرورش ب  کارمندان سایر وزارتخان  ها و سازمان هاا  و با احراز صالحيت هاي عرومي  و مصاحبه  علمی از طریق برگزاري 

خادمات   و دانشاكده علاوم پزشاكي    بيرارستانهاي تابع  براي خدمت در پیمانکاری شرکت تحت پوشش مجلس شوراي اسالمي  9/2/1375شرکت هاي دولتي مصوب  و موسسات و

 مي نراید: دعوت ب  هركاري ب  شرح زیر آبادان بهداشتي درماني 

 : شرايط عموميـ 1

 داشتن تابعيت ایران ا1/1

 اسالم یا یكي از ادیان رسري کشور مصرح در قانون اساسيتدین ب  دین مبين  ا2/1

 التزام ب  قانون اساسي جرهوري اسالمي ایران ا3/1

  داشتن کارت پایان خدمت وظيف  عرومي و یا معافيت دائم از خدمت )ویژه برادران(ا 4/1

 عدم اعتياد ب  دخانيات و مواد مخدر روانگردانا 5/1

 ائي موثرسابق  محكوميت جزنداشتن ا 6/1

 .)طب نظر کريسيون پزشكي یا گوه طب کار دانشكده(دنمي شو استخدامرواني و توانایي براي انجام کاري ک  ،داشتن سالمت جسراني ا 7/1

 عدم انفصال از خدمت و یا عدم اخراج توسر دستگاهها و موسسات دولتيا 8/1

 مراجع قضائي و ذي صالح ، از خدمات دولتي منع شده باشند.ا داوطلبان نباید از جرل  افرادي باشند ک  ب  موجب آراء 9/1

 و یا بازخرید خدمت باشند.،بازنشست  نباید مستخدم رسري،ثابت،پيراني و یا قراردادي سایر دستگاههاي دولتي  اشتغالداوطلبان ا 10/1

 دهاي تابع  دانشكده باشند.مشغول ب  خدمت در واح ا داوطلبان اشتغال نباید جزء نيروهاي شرکتي پذیرفت  شده و11/1

 )رشته شغلي كتابدار(تامین نیروی انساني آكهي دعوت به همکاری 
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 :اشتغالشرايط اختصاصي  ـ 2

 (مي باشدروز انتشار آگهي  26/07/1396مالک احتساب سن تاريخ ) سال ترام  30و حداکثر سن   20  سنحداقل اشتن د ـ 1/2

 :موارد ذیل ب  شرط ارائ  تائيدی  هاي معتبر ب  حداکثر سن مقرر اضاف  خواهد شد  تبصره:

( ب  طور داوطلبان  خدمت نروده اند ، ب  ميزان مدت حضور در جبه  و هرچناين   29/5/1367لغایت  31/6/1359داوطلباني ک  در جبه  هاي نبرد حق علي  باطل ) از تاریخ الف( 

 مدت زمان بستري و یا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبه  هاي نبرد حق علي  باطل .

 . سالپنج ادر ، خواهر و برادر تا ميزان نري باشند شامل : هرسر ، پدر ، ممفقود االثرها و جانبازان از کار افتاده کلي ک  قادر ب  انجام کار ه معظم شهداء ، آزادگان ،خانواد ب( افراد

 اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف مي باشند .  % و باالتر و فرزندان آزادگاني ک  حداقل یک سال سابق  25ج ( آزادگان ، فرزندان شاهد ، فرزندان جانباز 

بير  ، شهرداري ها و موسساات   د( داوطلباني ک  ب  صورت غير رسري و ترام وقت در وزارتخان  و موسسات و شرکتهاي دولتي ، بانک ها و شرکتهاي تحت پوشش آنها ، شرکتهاي

شده و موسساتي ک  ب  نحوي از بودج  و کرک دولت استفاده ماي کنناد ،   ، موسسات و شرکتهاي ملي و مصادره و شرکتهاي دولتي ک  شرول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است 

 پنج سال .ب  ميزان حداکثر ب  خدمت اشتغال داشت  اند  22/11/1357نهادهاي انقالب اسالمي و شرکتهاي تحت پوشش آنها ک  از تاریخ 

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

ب  آدر  :آبادان ابتداي کوي ذوالفقاري بين سي متري و چهل متري ستاد دانشكده علوم پزشاكي   شخصاً  03/08/1396لغایت  29/07/1396تاریخ ثبت نام از متقاضيان 

 طبق  دوم واحد استخدام اداره منابع انساني مراجع  نرایند.

  مدارک مورد نیاز ثبت نام: ـ 1/3

   ـ تصوير آخرين مدرک تحصیلي          )جديد( 3* 4قطعه عکس  دوـ 

  ـ تصوير تمام صفحات شناسنامه        ـ تصوير کارت ملي ) دو طرف کارت ( 

   ـ تصوير گواهي مثبت ايثارگری        ـ تصوير مدارک دال بر بومي بودن

    پايان خدمت نظام وظیفه عمومي يا معافیت دائم ) دو طرف کارت (ـ اصل به همراه تصوير کارت 

 

 

 

 

 :و  مصاحبه   برگزاری آزمون کتبيزمان و محل ـ 2/3

 و خدمات بهداشتي درماني آبادان مراجع  نرایند.بصورت مرتب ب  سایت دانشكده علوم پزشكي   مصاحبهاطالع از زمان و محل برگزاری   جهت  داوطلبينا 
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 :  تذکراتـ 4

ماه سابق  حضور داوطلبان  در جبه  هاي جنگ تحريلي دارند و نيز خانواده هاي معظم شهدا، مفقودین و جانباازان   6ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگاني ک  حداقل  ـ 1/4

 ر خواهند بود .  در صورت دارا بودن شرایر مندرج در آگهي ، با رعایت قوانين و مقررات مربوط  از اولویت قانوني برخوردا

( درصاد آن با  جانباازان و آزادگاان فاقاد      25ایثارگران اختصاص مي یابد ، بيست و پانج )  اشتغال( درصد آن برابر قوانين و مقررات براي 30، سي )  مجوز تخصيص یافت از کل  ـ2/4

و فرزندان و هرسران آزادگان باالي یک سال اسارت ، معرفي شده از سوي بنيااد شاهيد و اماور    %( و باالتر  25شغل و فرندان و هرسر شهداء ، فرزندان و هرسر جانبازان بيست و پنج ) 

مااه   6ي باقيرانده را نيز ب  رزمنادگان باا ساابق  حاداقل     اشتغال% ( سهري  5) درصدو پنج ک  از تعداد نفرات اعالمي در مرحل  آخر کسر خواهد شد ایثارگران استان اختصاص مي یابد 

( ساال و خاواهران و بارادران شاهداء اختصااص ماي یاباد . در        1% ( و آزادگان زیر یک ) 25بان  در جبه  ها و هرسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بيست و پنج )حضور داوطل

 مواردي ک  نياز ب  تخصص دارد رعایت شرایر علري ) شرایر احراز مندرج در آگهي( الزامي است .

 درصد ب  ترتيب نرره فضلي از بين ایثارگران واجد شرایر ک  در زمان مقرر ثبت نام نروده اند انجام خواهد شد . 5ایثارگران در حد سهري  انتخاب  ـ 3/4

 % سهري  ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایر صورت خواهد گرفت .30مازاد بر  اشتغال ـ4/4

 ر ندارند.  رم شهداء در صورت داشتن کارت شناسایي از بنياد شهيد و امور ایثارگران با ارائ  تصویر آن نيازي ب  اخذ و ارائ  گواهي از بنياد مذکوجانبازان و خانواده محت ـ 5/4

 بود . ( درصد قانوني مربوط  برخوردار خواهند3معلولين عادي ب  شرط دارا بودن شرایر مندرج در آگهي ب  ترتيب نرره فضلي از س  ) ـ 6/4

 ترامي باقيرانده سهري  مذکور ب  داوطلبان بومي در صورت برخورداري از شرایر مندرج در آگهي ب  ترتيب نرره فضلي اختصاص مي یابند . ـ 7/4

 

 بومي ب  افرادي اطالق مي شود ک  حداقل داراي یكي از ویژگي هاي زیر باشد :

 یكي باشد اشتغالالف ( محل تولد متقاضي  با  محل جغرافيائي مورد تقاضا براي 

تمـام  جهات اساكن مادارا بایاد      طاي کارده باشاد.    اشتغالتحصيلي متقاضي از مقاطع تحصيلي ) ابتدایي ، راهنرایي و یا متوسط   ( را در محل جغرافيایي محل تقاضا براي  ب(   حداقل دو مقطع

 راهنرایي و دبيرستان الصاق گردد.ابتدایي ،  سالهای

یكي باشد منوط ب  اینكا  محال خادمت پادر  در      اشتغالسال از سنوات تحصيلي آنها در مقاطع ابتدائي ،راهنرائي ویا متوسط  با محل مورد تقاضاي  3ج( فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح   ک  محل 

 محل جغرافيائي تحصيل فرزند تعيين شده باشد.

   توسر فرد متقاضي و یا پدر، مادر و یا هرسر وي . در شهر مورد تقاضا ب  مدت چهار سال متوالي منتهي ب  تاریخ برگزاري آزمونب  صندوق هاي بازنشستگي بير   پرداخت حقد( 
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بومي تكريل نگردد ،  پذیرش بقي  افراد تا تكريال ظرفيات و هرچناين     اشتغالبين متقاضيان  در صورتيك  ظرفيت مورد نياز هر یک از رشت  هاي شغلي مندرج در آگهي از :1تبصره 

(  و سپس از بين متقاضيان بومي  استان خوزستان در هراان رشات  شاغلي با       انتخاب افراد ذخيره ابتدا  از بين متقاضيان بومي شهرستانهاي تابع  دانشكده )آبادان ،خرمشهر، شادگان

 ترتيب نرره فضلي صورت مي پذیرد.

 بومي استان ب  فردي اطالق مي گردد ک  واجد یكي از شرایر مندرج در ذیل باشد: :2تبصره 

 الف ( محل تولد متقاضي در یكي از شهرستان هاي استان خوزستان باشد

 تمام سالهایجهت اسكن مدارا بایاد   ستان خوزستان طي کرده باشد.ب(   حداقل دو مقطع تحصيلي متقاضي از مقاطع تحصيلي ) ابتدایي ، راهنرایي و یا متوسط   ( را در یكي از شهرستان هاي ا

 ابتدایي ، راهنرایي و دبيرستان الصاق گردد.

اینكا  محال خادمت    سال از سنوات تحصيلي آنها در مقاطع ابتدائي ،راهنرائي و یا متوسط  در یكي از شهرستان هاي استان خوزستان باشد منوط ب   3ج( فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح   ک  محل 

  پدر  در محل جغرافيائي تحصيل فرزند تعيين شده باشد.

 مدت چهار سال متوالي منتهي ب  تاریخ برگزاري آزمون در استان مورد تقاضا توسر فرد متقاضي و یا پدر، مادر و یا هرسر وي .  صندوق هاي بازنشستگي ب   د( پرداخت حق بير  ب  

معادل ترتياب اثار داده نخواهاد     پایين تر از مقاطع تحصيلي اعالم شده در شرایر احراز شغل مورد اشاره و هرچنين مداراان مدارا تحصيلي باالتر وداراندگب  مدارا ارسالي  ـ 8/4

 .شد

و جاذب محارز شاود     مصااحب  ، مسئوليت ناشي از عدم رعایت دقيق ضوابر و شرایر اعالم شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود . و در هر مرحل  از مراحل ثبت ناام   ـ 9/4

، از ساوي شارکت پيرانكااري    در صاورت صادور قارارداد    داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایر مندرج در آگهي است ، داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد . حتاي  

 قرارداد مذکور لغو و بالاثر مي گردد .

 الزامي است . پيرانكارماه پس از اعالم نتيج  ( از سوي  2اخذ تایيدی  مدارا تحصيلي داوطلبان در صورت پذیرفت  شدن در امتحان ) حداکثر  ـ 10/4

 برابر ظرفيت مورد نياز در رشت  شغلي اعالم شده متعاقباً از طریق سایت دانشكده علوم  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان ب  نشااني  5/1مذکور ب  تعداد  مصاحب  نتایج ـ 11/4

 ( ب  اطالع عروم خواهد رسيد .  http:// abadanums.ac.irالكترونيكي )

  مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.پس از طي   انتخاب نهایي پذیرفت  شدگانـ  12/4

عدم مراجع  در مهلت  داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامي مرحل  اول پذیرفت  شدگان طبق برنام  تنظيري در مهلت مقرر ب  هست  گزینش مراجع  نرایند. در صورتتبصره ـ 

 معرفي خواهد شد.تعيين شده قبولي فرد کن لم یكن تلقي شده و از افراد ذخيره بجاي وي ب  گزینش 

بعد از اعالم نتيج  نهایي پذیرش ب  دانشكده مراجع  نرایند درصورت عدم مراجعا  ظارف مادت مقارر یاا انصاراف آناان         هفت  پذیرفت  شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت یک  13/4

 ذخيره اقدام نرایند. اشتغالدانشكده مي تواند نسبت ب  
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وفاق مقاررات    گزیني آناان ذخياره بجاای  افراد در صاورت لازوم از   و رارداد آنان لغاو غير اینصورت قر محل مورد تقاضا خدمت نرایند درشوند د متعهد ميپذیرفت  شدگان نهایي ، ـ14/4

 استفاده مي شود.

   معرفي مي گردندپيرانكاري مربوط   شرکت در مصاحب  تخصصي و تایيد هست  گزینش توسر دانشكده جهت بكارگيري ب  قبولي  داوطلبان پس از  ـ15/4

تكريل برگ درخواست شغل مي باشد الزم است در تكريل آن نهایت دقت را بعرل آورده و هيچگونا  اصاالحاتي پاس از     اشتغالبا توج  ب  این ک  مالا ثبت نام از متقاضيان ـ 16/4

 ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

   بود.داوطلبان منحصراً مجاز ب  انتخاب یک شغل خواهند  .ـ17/4
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 * * کتابدار 1
)یا علم اطالعات و دانش  کتابداریکارشناسی در رشته دارندگان مدرک تحصیلی 

 ، علوم کتابداری و اطالع رسانی و برنامه ریزی کتابداری و ادبیات فارسی، شناسی(
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)يک نفر(بیمارستان آيت اهلل آبادان، 

طالقاني آبادان، )يک نفر(بیمارستان 

 ،ولیعصر خرمشهر

 


