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 و  تخصصی  صاحبهم  اجد شرايط را از طريق برگزاري واز افراد  نفر شش  تعداد ماما(،) ه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان جهت تأمين نيروي انساني مورد نيازدانشكد

شارکت هااي دویتاي  وزارتخانه هاا و ساازمان هاا و موسساات وبراساس قانون تسري گزينش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش به کارمندان ساير و با احراز صالحيت هاي عمومي 

 باه شارز زيار آباادان خدمات بهداشتي درماني  و دانشكده علوم پزشكي از توابع بیمارستان شهید معرفی زاده شادگان دربراي خدمت  مجلس شوراي اسالمي  9/2/1375مصوب 

 مي نمايد: دعوت به همكاري

 : شرايط عمومیـ 1

 تابعيت ايرانداشتن  ا1/1

 تدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي کشور مصرز در قانون اساسي ا2/1

 ایتزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ا3/1

 عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر روانگردانا 4/1

 نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثرا 5/1

 توانايي براي انجام کاري که استخدام مي شوند)طب نظر کميسيون پزشكي يا گوه طب کار دانشكده(.داشتن سالمت جسماني ،رواني و ا 6/1

 عدم انفصال از خدمت و يا عدم اخراج توسط دستگاهها و موسسات دویتيا 7/1

 شده باشند.داوطلبان نبايد از جمله افرادي باشند که به موجب آراء مراجع قضائي و ذي صالز ، از خدمات دویتي منع ا 8/1

 داوطلبان اشتغال نبايد مستخدم رسمي،ثابت،پيماني و يا قراردادي ساير دستگاههاي دویتي ،بازنشسته و يا بازخريد خدمت باشند.ا 9/1

 

 

 

 تامین نیروی انساني بیمارستان شهید معرفي زاده شادگانآكهي دعوت به همکاری 

 دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني آبادان
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 :اشتغالشرايط اختصاصی  ـ 2

 (22/08/1396 تاريختا )کارشناسي براي دارندگان مدارک تحصيلي  سال تمام  35و حداکثر سن   20  سنحداقل اشتن د ـ 1/2

 :موارد ذيل به شرط ارائه تائيديه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد  تبصره:

 ( به طور داوطلبانه خدمت نموده اند ، به ميزان مدت حضور در جبهه و همچناين 29/5/1367یغايت  31/6/1359ایف( داوطلباني که در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل ) از تاريخ 

 مدت زمان بستري و يا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل .

 . سالج پنادر ، خواهر و برادر تا ميزان نمي باشند شامل : همسر ، پدر ، ممفقود االثرها و جانبازان از کار افتاده کلي که قادر به انجام کار خانواده معظم شهداء ، آزادگان ، ب( افراد

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

ت پوشش آنها ، شرکتهاي بيمه ، شهرداري ها و موسساات د( داوطلباني که به صورت غير رسمي و تمام وقت در وزارتخانه و موسسات و شرکتهاي دویتي ، بانک ها و شرکتهاي تح

شده و موسساتي که به نحوي از بودجه و کمک دویت استفاده ماي کنناد ، و شرکتهاي دویتي 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  22/11/1357يخ نهادهاي انقالب اسالمي و شرکتهاي تحت پوشش آنها که از تار

 .وق ها( داوطلباني که طرز خدمت نيروي انساني موظف را به ا ستناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان انجام داده اند به ميزان انجام خدمت ف

  مدت طرز اجباري خود را با احتساب ضريب منطقه گذرانده باشند. بايستمی خدمت پزشكان و پيراپزشكان ایزاماً قانون   مشمویين  ـ 2/2

 بومی شادگان میباشد.اولويت پذيرش با افراد   ا3/2
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 نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز :ـ  3

ابتداي کوي ذوایفقاري بين سي متري و چهل متاري  آبادان: با در دست داشتن مدارک ذيل به آدرس شخصا   06/09/1396 لغايت 04/09/1396افراد متقاضی از تاريخ   

  مراجعه نمايند. ستاد دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان طبقه دوم اداره منابع انساني واحد استخدام

  :  مدارک مورد نیاز ثبت نام  ـ 1/3

    تصوير آخرين مدرک تحصيلي ا         )جديد( 3* 4قطعه عكس  ا يک

  تصوير تمام صفحات شناسنامها       تصوير کارت ملي ) دو طرف کارت ( ا 

   ا تصوير گواهي مثبت ايثارگري       تصوير مدارک دال بر بومي بودن ا

 تصوير پايان طرز مشمویين خدمت پزشكان و پيراپزشكان يا معافيت از آن ا  

 ا يک عدد پوشه آبي رنگ

 

 :مصاحبه    برگزاری آزمون ـ زمان و محل  4

 . مراجعه نمايند(   www.abadanums.ac.ir)  به نشانی الکترونیکی مصاحبه تخصصیاطالع از زمان و محل برگزاری   جهت  داوطلبینـ 

 مصاحبه تخصصی بعمل می آيد.  تمامی افراد مراجعه کنندهاز  ا 1/4
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 :  تذکراتـ 5

ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي دارند و نيز خانواده هاي معظم شهدا، مفقودين و جانباازان  6ايثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگاني که حداقل  ـ 1/5

 ر خواهند بود .  در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي ، با رعايت قوانين و مقررات مربوط  از اویويت قانوني برخوردا

( درصاد آن باه جانباازان و آزادگاان فاقاد 25ايثارگران اختصاص مي يابد ، بيست و پنج ) اشتغال( درصد آن برابر قوانين و مقررات براي 30، سي )  مجوز تخصيص يافتهاز کل  ـ2/5

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

مااه  6ي باقيمانده را نيز به رزمنادگان باا ساابقه حاداقل اشتغای% ( سهميه 5) درصدو پنج که از تعداد نفرات اعالمي در مرحله آخر کسر خواهد شد ايثارگران استان اختصاص مي يابد 

( ساال و خاواهران و بارادران شاهداء اختصااص ماي ياباد . در 1% ( و آزادگان زير يک ) 25داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج )حضور 

 مواردي که نياز به تخصص دارد رعايت شرايط علمي ) شرايط احراز مندرج در آگهي( ایزامي است .

 درصد به ترتيب نمره فضلي از بين ايثارگران واجد شرايط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد . 5ايثارگران در حد سهميه انتخاب  ـ 3/5

 % سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت .30مازاد بر  اشتغال ـ 4/5

 ور ندارند.  ترم شهداء در صورت داشتن کارت شناسايي از بنياد شهيد و امور ايثارگران با ارائه تصوير آن نيازي به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذکجانبازان و خانواده مح ـ 5/5

 ( درصد قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود .3معلویين عادي به شرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره فضلي از سه ) ـ 6/5

 تمامي باقيمانده سهميه مذکور به داوطلبان بومي در صورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره فضلي اختصاص مي يابند . ـ 7/5

 به افرادي اطالق مي شود که حداقل داراي يكي از ويژگي هاي زير باشد :بومي 

 يكي باشد اشتغالایف ( محل توید متقاضي  با  محل جغرافيائي مورد تقاضا براي 

تمـام  جهات اساكن مادارک باياد  طاي کارده باشاد. اشتغالتحصيلي متقاضي از مقاطع تحصيلي ) ابتدايي ، راهنمايي و يا متوسطه  ( را در محل جغرافيايي محل تقاضا براي  ب(   حداقل دو مقطع

 ابتدايي ، راهنمايي و دبيرستان ایصاق گردد. سالهای

يكي باشد منوط به اينكاه محال خادمت پادر  در  اشتغالآنها در مقاطع ابتدائي ،راهنمائي ويا متوسطه با محل مورد تقاضاي  سال از سنوات تحصيلي 3ج( فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح   که محل 

 محل جغرافيائي تحصيل فرزند تعيين شده باشد.

   توسط فرد متقاضي و يا پدر، مادر و يا همسر وي . تقاضا در شهر مورد به مدت چهار سال متوایي منتهي به تاريخ برگزاري آزمونبه صندوق هاي بازنشستگي پرداخت حق بيمه د( 

بومي تكميل نگردد ،  پذيرش بقيه افراد تا تكميال ظرفيات و همچناين  اشتغالبين متقاضيان  در صورتيكه ظرفيت مورد نياز هر يک از رشته هاي شغلي مندرج در آگهي از :1تبصره 

(  و سپس از بين متقاضيان بومي  استان خوزستان در هماان رشاته شاغلي باه  انتخاب افراد ذخيره ابتدا  از بين متقاضيان بومي شهرستانهاي تابعه دانشكده )آبادان ،خرمشهر، شادگان

 ترتيب نمره فضلي صورت مي پذيرد.
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 بومي استان به فردي اطالق مي گردد که واجد يكي از شرايط مندرج در ذيل باشد: :2تبصره 

 ایف ( محل توید متقاضي در يكي از شهرستان هاي استان خوزستان باشد

 تمام سالهایجهت اسكن مدارک باياد  ستان خوزستان طي کرده باشد.ب(   حداقل دو مقطع تحصيلي متقاضي از مقاطع تحصيلي ) ابتدايي ، راهنمايي و يا متوسطه  ( را در يكي از شهرستان هاي ا

 ابتدايي ، راهنمايي و دبيرستان ایصاق گردد.

ينكاه محال خادمت سال از سنوات تحصيلي آنها در مقاطع ابتدائي ،راهنمائي و يا متوسطه در يكي از شهرستان هاي استان خوزستان باشد منوط به ا 3ج( فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح   که محل 

  پدر  در محل جغرافيائي تحصيل فرزند تعيين شده باشد.

 مدت چهار سال متوایي منتهي به تاريخ برگزاري آزمون در استان مورد تقاضا توسط فرد متقاضي و يا پدر، مادر و يا همسر وي . صندوق هاي بازنشستگي به  د( پرداخت حق بيمه به 

معادل ترتياب اثار داده نخواهاد  پايين تر از مقاطع تحصيلي اعالم شده در شرايط احراز شغل مورد اشاره و همچنين مدارکداراندگان مدارک تحصيلي باالتر وبه مدارک ارسایي  ـ 8/5

 .شد

و جاذب محارز شاود  مصااحبهاز مراحل ثبت ناام ،  مسئویيت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود . و در هر مرحله ـ 9/5

، از ساوي شارکت پيمانكااري اد داوطلب اطالعات خالف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است ، داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد . حتاي در صاورت صادور قارارد

 قرارداد مذکور یغو و بالاثر مي گردد .

 ایزامي است . پيمانكارماه پس از اعالم نتيجه ( از سوي  2اخذ تاييديه مدارک تحصيلي داوطلبان در صورت پذيرفته شدن در امتحان ) حداکثر  ـ 10/5

 برابر ظرفيت مورد نياز در رشته شغلي اعالم شده متعاقباً از طريق سايت دانشكده علوم  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان به نشااني 5/1مذکور به تعداد  مصاحبه نتايج ـ 11/5

 ( به اطالع عموم خواهد رسيد .  http:// abadanums.ac.irایكترونيكي )

  پس از طي مراحل گزينش صورت خواهد گرفت.  انتخاب نهايي پذيرفته شدگانـ  12/5

عدم مراجعه در مهلت  داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامي مرحله اول پذيرفته شدگان طبق برنامه تنظيمي در مهلت مقرر به هسته گزينش مراجعه نمايند. در صورتتبصره ـ 

 به گزينش معرفي خواهد شد. تعيين شده قبویي فرد کن یم يكن تلقي شده و از افراد ذخيره بجاي وي

 

 

بعد از اعالم نتيجه نهايي پذيرش به دانشكده مراجعه نمايند درصورت عدم مراجعه ظرف مادت مقارر ياا انصاراف آناان  هفته پذيرفته شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت يک ـ 13/5

 ذخيره اقدام نمايند. اشتغالدانشكده مي تواند نسبت به 

وفاق مقاررات  گزيني آناانذخياره بجاايافراد در صاورت یازوم از و رارداد آنان یغوغير اينصورت قر محل مورد تقاضا خدمت نمايند درمتعهد مي شوند دنهايي ،پذيرفته شدگان  ـ14/5

 استفاده مي شود.
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   پيمانكاري مربوطه معرفي مي گردند شرکت در مصاحبه تخصصي و تاييد هسته گزينش توسط دانشكده جهت بكارگيري به قبویي  داوطلبان پس از  ـ15/5

تكميل برگ درخواست شغل مي باشد الزم است در تكميل آن نهايت دقت را بعمل آورده و هيچگوناه اصاالحاتي پاس از  اشتغالبا توجه به اين که مالک ثبت نام از متقاضيان ـ 16/5

 ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود.

   انتخاب يک شغل خواهند بود.داوطلبان منحصراً مجاز به  .ـ17/5

 

                                                                                                                                                 

 

 مورد نیاز  جدول مشاغل
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