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 تعالی بسمه 

 مقدمه : 

درماني د بهداشتي  خدمات  و  پزشكي  علوم  دارد       آبادان    انشگاه  نظر  نيرو  در  تامين  خود  براي  نياز  مورد  محل  هاي  از 
  1396  /06/ 07مورخ    1368399و شماره    27/03/98مورخ    151609، شماره    1399/ 03/ 26مورخ    136658مجوزهاي شماره

كاركنان غير هيات علمي  آئين نامه اداري، استخدامي    33  به استناد مادهافراد واجد شرايط را    كشور، اداري استخدامي  زمان  سا
و   پزشكي  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  به  وابسته  درماني  بهداشتي  خدمات  و  پزشكي  علوم  هاي  دانشگاه/دانشكده 

سال   امنا  هيات  دوم  دور  مصوب  استخدامي  هاي  آزمون  برگزاري  اجرايي  طريق    1397دستورالعمل  در  بي  كت  آزمون از 

   .ذيل استخدام نمايد با شرايط و ضوابط   صد نفر به تعداد مانيپي به صورت      هاي عمومي و تخصصيحيطه

   : تعاریف بخش اول 
 مفاهيم برخي از اصطالحات بكار رفته در اين دفترچه به شرح زير است: 

به دانشگاه ها يا دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان    موسسه: .1
اطالق پزشكي  آموزش  مراكز   رفع به نسبت خود آتي هايبرنامه و اهداف به توجه با كه شودمي و  انساني  نيروي  نيازهاي 

 ( 17صفحه   2مطابق جدول شماره  . )نمايندمي، اقدام به استخدام ساير واحدهاي تابعهها و بهداشتي، مراكز درماني و بيمارستان

وزارتخانهاجرایی:   دستگاه .2 شركت كليه  غيردولتي،  عمومي  نهادهاي  يا  مؤسسات  دولتي،  مؤسسات  كليه  ها،  و  دولتي  هاي 
قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و  ها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از  هايي كه شمول قانون بر آن دستگاه 

ايران،  قانون مديريت خدمات    ( 5)موضوع ماده  كليه دستگاههاي  هاي دولتي، )ها و بيمه بانک مركزي، بانک   نوسازي صنايع 
 شوند. ناميده ميدستگاه اجرايي كشوري(  

هيات علمي مصوب هيات امناء دانشگاه هاي  منظور، آيين نامه اداري استخدامي كاركنان غير  آیین نامه اداری استخدامی:   .3
كشور  توسعه  دائمي  احكام  قانون  يک  ماده  استناد  به  كه  باشد  مي  كشور  درماني  بهداشتي  خدمات  و  پزشكي  تدوين    علوم 

 گرديده است. 

هاي علوم پزشكي كشور  در يكي از دانشگاهبه صورت قانوني  شود كه  اطالق مي شخصي به  قراردادی کار معین: داوطلب .4
  31ماده    5يا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي در قالب قرارداد انجام كار معين )موضوع تبصره  

 آيين نامه اداري استخدامي كاركنان غير هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور( اشتغال داشته باشد.  

آيين نامه و از طريق قرارداد طرح پزشک خانواده    31ماده    6دي كه براساس مفاد تبصره  داوطلب قراردادي پزشک خانواده: فر .5
 در حال انجام وظيفه در مراكز بهداشت تابعه دانشگاه/دانشكده مي باشد. 

هاي علوم پزشكي  در يكي از دانشگاهبه صورت قانوني  شود كه  اطالق مي شخصي به  قرارداد مشاغل کارگری: داوطلب .6
ماده   قرارداد مشاغل كارگري )موضوع  قالب  در  پزشكي  آموزش  تابعه وزارت بهداشت، درمان و  يا ساير موسسات    32كشور 

 آيين نامه مذكور( اشتغال داشته باشد.  

قانوني  شود كه  اطالق مي شخصي به  شرکتی: داوطلب .7 از شركتبه صورت  يكي  نيرو طرف  از طريق  تامين  قرارداد  هاي 
هاي علوم پزشكي كشور يا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به صورت خريد خدمت از  دانشگاه

 آيين نامه مذكور( اشتغال داشته باشد.   22بخش خصوصي )موضوع تبصره ماده 
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 ايثارگران شامل موارد زير هستند:  :داوطلب ایثارگر .8

 شامل: ( درصد25) پنج و  بيست( ایثارگران سهميه الف

 جانبازان 

 آزادگان 

 شهدا  فرزندان  و همسر 

   باالتر و  پنج درصد و بيست جانبازان  فرزندان و  همسر 

 اسارت سال  يک باالي  و  سال يک  داراي  آزادگان  فرزندان  و همسر 

 د ي شه برادر و خواهر پدر، مادر، 

 :( درصد شامل5ایثارگران سهميه پنج ) (ب

 ها جبهه  در  داوطلبانه  حضور  ماه  شش  حداقل   سابقه با رزمندگان 

 هاجبهه  در داوطلبانه حضور  ماه  شش حداقل سابقه با همسر و فرزندان رزمندگان 

   درصد  پنج  و بيست زير   جانبازان فرزندان 

 اسارت  سال يک  از كمتر  آزادگان  فرزندان 
 

   : ها عبارتند ازمدت حضور داوطلبانه در جبهه  ديي مراجع تأ تذکر:
 هاي نيروهاي مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود . معاونت نيروي انساني هر يک از رده 1
بسيج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مورد بسيجيان و نيروهاي مردمي  . معاونت نيروي انساني سازمان  2

 مستخدمين دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل از اعم 

 . معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي در مورد جهادگران 3
معلول  داوطلب معلول: .9 از    یبه  استفاده  بهزیستی مشمول  از سازمان  نامه  معرفی  ارائه  با  استخدامی    3اطالق می شود که  درصد سهمیه 

 می باشد. قانون حمایت از حقوق معلوالن 

 نباشد.   سهمیه معلولیننام، مشمول سهمیه ایثارگران و  ثبت زمان در که شودمی اطالق شخصی به آزاد: داوطلب . 10
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 :مهم در خصوص شرایط عمومی تذکرات

 در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از: افرادی که مجاز به شرکت 

 دستگاههای اجرایی خدمت بازخرید و افراد بازنشسته-1

 توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشتاز خدمت و یا اخراج شدگان  دائم انفصال شدگان-2

  باشند. شده منع دولتی خدمات از صالح،ذی و قضائی مراجع آراء موجب به که افرادی-3

 افرادی که تعهد انجام کار به سایر موسسات و یا دستگاههای اجرایی دارند. -4

 در رشته تحصیلی آگهی شده. معادلتحصیلی  مدارکدارندگان -5

شرایط احراز طرح طبقه بندی  مرتبط یا غیرمرتبط باکه داوطلب در بدو استخدام دارای مقطع تحصیلی باالتر در صورتی نکته:

تحصیلی مندرج در آگهی باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک  مدرکمشاغل و 

 مربوطه پس از صدور حکم استخدامی خواهد بود. تحصیلی

یط اختصاصی بند ب شرا 1ضوابط شرکت داوطلبان شاغل در رشته های دارای طرح اجباری مطابق با تبصره -6

 بود.( خواهد 6استخدام)صفحه

 عمومی و اختصاصی استخدام شرایط بخش دوم : 

 شرایط عمومی داوطلبان . 1

 ايران  تابعيت داشتن  .1-1
 اساسي جمهوري اسالمي ايران  قانون  شده در  شناخته  اديان از يكي يا  اسالم  مبين  . اعتقاد به دين1-2
 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  .1-3
 قانوني براي مردان  معافيت يا ضرورت  دوره  خدمت . انجام 1-4

تحقيقاتي   پروژه  كه  نخبگان  ملي  بنياد  تخصصي  وظيفه  نظام  خدمت  تسهيالت  مشمول  برتر  آموختگان  دانش  تبصره: 
جايگزين خدمت مورد تاييد مركز نخبگان و استعدادهاي برتر نيروهاي مسلح را شروع نموده و دوره آموزش نظامي خود را طي  

در آزمون ثبت نام نمايند. اين دسته از افراد در صورت پذيرفته شدن    كرده باشند، مي توانند قبل از صدور كارت پايان خدمت 
در آزمون حداكثر تا يكسال پس از برگزاري آزمون موظف به ارائه گواهي پايان خدمت خود مي باشند. درصورت عدم ارائه 

قبول  صورت  در  حتي  و  گرديده  متوقف  آنها  استخدامي  فرايند  ادامه  مقرر،  زمان  در  مربوطه  نهايي  گواهي  به  ي  و  استخدام 
 كارگيري آنها كان لم يكن تلقي مي شود. 

)به تشخيص شوراي طب كار يا  شوندمي   استخدام  كه  كاري  انجام  براي  توانايي  و  رواني  و   جسماني  سالمت  داشتن  .1-5
 . كميسيون پزشكي موسسه( 

 مخدر  مواد و دخانيات  به اعتياد  عدم .1-6
 موثر  جزايي   محكوميت سابقه نداشتن .1-7

 صالح. هاي اجرايي توسط آراء مراجع قضايي و ذي. عدم وجود هرگونه ممنوعيت استخدام در دستگاه 1-8

 هاي اجرايي باشند. دستگاه   و همچنين بازنشستهنيروهاي بازخريد خدمت  ء. داوطلبان استخدام نبايد جز1-9
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 شرایط اختصاصی استخدام:  . 2

 شرایط سنی داوطلبان:الف( 

حداكثر  سال    20حداقل    داشتن تمام  40و  شدگان    سال  مدرک  براي    ( 1381/ 05/ 08  تا  08/05/1361از  )متولد  دارندگان 
ارشد   كارشناسي  و  كارشناسي  كارداني،  تمام    45حداكثر    داشتن  و تحصيلي  و  سال  دكتري  تحصيلي  مدارک  دارندگان  براي 

 تا اولين روز ثبت نام( به بعد 1356/ 08/05 از )متولد شدگان باالتر 

 :شد خواهد اضافه مقرر سن حداكثر به معتبر، هاي تأييديه ارائه شرط به ذيل موارد تبصره:

جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان يک سال اسارت و باالتر، از شرط حداكثر سن معاف   -1
 مي باشند  

  در   شده   اعالم  هايسن   حداكثر  رعايت  به  مكلف  آزمون،  در نام  ثبت صورت  در  درصد 5  و  درصد   25  سهميه   مشمولين  ساير -2
    .شد  خواهند  حذف  استخدام فرايند ادامه از صورت  غيراين  در باشند، مي  ذيل 

 پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهيد به ميزان پنج سال  -
زمان    - و همچنين مدت  در جبهه  ميزان حضور  به  اند  نموده  داوطلبانه خدمت  به طور  ها  در جبهه  داوطلباني كه 

 رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه ها بستري شدن و يا استراحت پزشكي  

 سال   5سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان  -3

)اعم از قراردادكار    درمان و آموزش پزشكي  ، بهداشتتابعه وزارت    موسسات شاغل در  قراردادي    داوطلبان  قرارداديسنوات   -4

 (.  قابل قبول )طبق سابقه بيمهسال  15حداكثر به ميزان معين و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل كارگري( 
غير  داوطلبانشركتي    سنوات -5 صورت  به  كه  شاغل  شركتشركتي  طريق  از  و  با  مستقيم  قرارداد  طرف  پيمانكاري  هاي 

 ( قابل قبول )طبق سابقه بيمهسال 15حداكثر به ميزان ، دارند به خدمت اشتغال   ، موسسات تابعه وزارت بهداشت 

به صورت قرارداد تمام وقت )اعم از قراردادكار معين و پزشک  در سالهاي گذشته سنوات قراردادي يا شركتي داوطلباني كه   -6
در   كارگري(  قرارداد مشاغل  و  بهداشتخانواده  وزارت  تابعه  يا شركت  موسسات  به  و  آنها  قرارداد  پيمانكاري طرف  هاي 

 ( ل قبولقاب سال )طبق سابقه بيمه 5اند حداكثر به ميزان  با موسسه قطع همكاري نمودهاند و خدمت اشتغال داشته

قرا  نکته: يا  شركتي  حاالت  از  يكي  در  افراد  صورتيكه  حالت ر در  به  مربوطه  هاي  دستورالعمل  براساس  و  بوده  شاغل    دادي 
 د. ن سال ارفاق سن بهرمند گرد 15ند حداكثر از نمي توااشتغال ديگري تبديل وضع شده اند)اشتغال بصورت مستمر(، 

استناد قانون خدمت  ه  را ب  در قالب تمديد طرح( يا  اختياري و    يا   )اجباري موظفداوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني   -7
 اند، به ميزان انجام خدمت فوق.  پزشكان و پيراپزشكان انجام داده

 .مدت خدمت سربازي انجام شده  -8

مجلس شوراي اسالمي به ازاء    19/8/1400قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب    15استناد بند الف ماده  به   -9
 سال به سقف محدوديت سني اضافه مي شود.  5تاهل و نيز داشتن هر فرزند يكسال تا حداكثر 

 نباشد.  5/2باالي  ،محل زادگاه پدر يا فرزندنرخ باروري شهرستان  مشروط به 9: اعمال امتياز مطروحه در بند 1تبصره
در  2تبصره شده  متولد  فرزندان  براي  صرفاً  امتياز  اعطاي  باشد،  مختلف  شهرستانهاي  در  فرزندان،  تولد  محل  چنانچه   :

 . و پايين تر مبناي محاسبه قرار مي گيرد 5/2شهرستان هاي با نرخ باروري 
   .بيشتر نخواهد بود سال  15  از در هر حال  داوطلبان  به سن  اضافه شده مجموع سنوات  :نکته
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 ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان:  ب( 

پيراپزشكان در رشته  مشمولين -1 يا گواهي  قانون خدمت پزشكان و  هاي داراي طرح »اجباري« مي بايست داراي معافيت 

 پايان انجام طرح خدمت مربوطه باشند. 

كه در حين انجام خدمت قانوني در واحدهاي    اجباري  هايخدمت پزشكان و پيراپزشكان رشته مشمولين قانون    -1تبصره  

دانشگاه  آزمون باشند، ميمي  تابعه  در  استخدامي  توانند صرفاً  دانشگاه هاي  نمايند.   همين  در صورت    شركت  است  بديهي 

 واهد بود. قبولي صدور ابالغ استخدامي وحكم حقوقي بصورت پيماني حين طرح امكان پذير خ

و    نيستنيازي به ارائه گواهي »پايان طرح«  ،  طرح آنان اقدام شده است  نسبت به تمديد  داوطلباني كه    در خصوص  -2تبصره  

مي كفايت  افراد  اينگونه  براي  طرح«  به  »اشتغال  ميگواهي  مذكور  مشمولين  ضمناً  در  نمايد.  مربوطه  گواهي  ارائه  با  توانند 

 علوم پزشكي نيز شركت نمايند. ي هاه آزمون ساير دانشگا

  : تابع  داوطلباننكته  موسسات  خدمت  بهداشت  همتعهد  برقراري  خاص،  تعهد  )  وزارت  آموزشي قانون  پزشكان    عدالت  و 

تعهد مي    يا منطقه مورد   دانشگاه  استخدامي  و ...( صرفا مجاز به شركت در آزمون    «  kمتخصص مشمولين تعهدات »ضريب  

با توجه به مفاد سند تعهد    اين داوطلبان در مدت تعهد  تعيين محل خدمت  ،باشند. الزم به ذكر است در صورت پذيرش نهايي

   خواهد بود.  موسسه برعهدهاخذ شده 

قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در رشته هاي داراي طرح »اختياري« كه طرح خود را در ساير موسسات    مشمولين  -2

  انصراف از طرح   موافقت با در صورت قبولي ملزم به ارائه گواهيگذرانند تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي

 مي باشند.   از دانشگاه محل انجام طرح خود در هنگام بررسي مدارک   در صورت پذيرش نهايي
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 مواد آزمون  بخش سوم: 
   .شد خواهد داده اختصاصي سوال دفترچه يک و عمومي سوال دفترچه يک داوطلبان، از يک هر به

براي سواالت حيطه عمومي و ضريب دو    ( 1ضريب يک ) اي باچهارگزينه صورت به اختصاصي و عمومي دروس آزمون كليه
 . خواهد شد به ازاي هر سه پاسخ غلط، يک پاسخ صحيح حذف طراحي خواهد شد. ضمنا براي سواالت حيطه تخصصي  (2)

 عمومی  آزمون مواد الف( 

 شود: مي تعيين زير شرح به 

 ICDL) گانه هفت هاي اطالعات )مهارت فنّاوري

 مقدماتي  آمار و رياضي

 فارسي  ادبيات و زبان

 اسالمي  معارف

 عمومي  انگليسي زبان

 هوش و توانمندي هاي ذهني 

 اطالعات عمومي, دانش اجتماعي و قانون اساسي 
 به پاسخگويي از)شامل مسيحي، كليمي، زرتشتي و...( ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در مصرح ديني اقليتهاي -تبصره

 عمومي آزمون هايلسوا ساير شده تراز مجموع براساس داوطلبان، اين مكتسبه نمره و  بوده معاف  اسالمي معارف هايسوال

   .شد  خواهد محاسبه

 تخصصی:  آزمون مواد  ب(

شغلي، بر اساس مواد   هايرشته با متناسب تخصصي  هاي مهارت  و  دانش با توجه به آزمون تخصصي  هايحيطه هاي  سوال

 .استشده  مشخص  16در جدول شماره يک صفحه مندرج آزمون 
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 های قانونی : امتیازات و سهمیه چهارمبخش 

 استخراج نتايج آزمون به ترتيب ذيل خواهد بود: 
 : الف( سهميه ایثارگران

از   هاي سهميه  محل   از   ايثارگران   ايثارگران، جذب  امور   و  شهيد   بنياد  با   آمدهعمل به   هايهماهنگي   اساس   بر   استخدامي 
درصد    5درصد و    25هاي  ، رقابت بين كليه داوطلبان ايثارگر در هر يک از سهميهآزمون استخدامي موسساتدر    شركت  طريق

در   مكتسبه  نمره  اساس  بر  اجرايي(  دستگاه  به  كشور  استخدامي  و  اداري  سازمان  كلي  مجوزهاي  از  يک  هر  آزمون  )در 
في به مصاحبه استخدامي  جهت معردر شغل محل هاي داراي مصاحبه برابر ظرفيت   حداكثر سه به ميزان    استخدامي موسسات 

 پذيرد: مي  صورت  ذيل  ساز و كارهاي  رعايت با  و يک برابر ظرفيت در شغل محل هاي بدون مصاحبه

فر  -1 سهميه  آدر  مشمولين  استخدام  و  جذب  آنا ،  ايثارگران  درصد   25يند  و    ناستخدام  جاري  مقررات  و  ضوابط    با مطابق 
   مي پذيرد. بنياد شهيد و امور ايثارگران صورت  هماهنگي 

  درصد   25  سهميه  مشمولين  به   مربوط  استخدامي   سهميه  ايثارگران،   امور   و   شهيد  بنياد   با   آمده عمل به  هاي هماهنگي   با -2
موسسات  دفترچه  در  ايثارگران  استخدامي    داوطلبان   و   است  گرديده  مجزا  داوطلبان  ساير   سهميه   از   و   مشخص  آزمون 

  سهميه   در  شده   مشخص  هايشغل محل   بايد   صرفاً  مذكور  سهميه  اعمال  براي   سهميه،  اين   مشمول   شده  تأييد  ايثارگر
 .  نمايند  انتخاب  را  درصد  25ايثارگران 

بهره  -3 متقاضي  استخدامي حداقل  ايثارگران  از سهميه  )   25مندي  ماده  به  21درصد موضوع  رساني  جامع خدمات  قانون   )
)سيستم جامع    ا يسجا مندي از سهميه مزبور، الزم است ابتدا اطالعات خود را در سيستم  نام و بهره ايثارگران براي ثبت  

بنياد   تاييد  در صورت عدم  و  تاييد گردد  ايثارگران  امور  و  بنياد شهيد  توسط  و  نموده  ثبت  ايثارگران(  يكپارچه  اطالعات 
 باشند. هاي مشخص شده براي سهميه ياد شده نمي محل مذكور مجاز به انتخاب شغل 

مجاز   25  سهميه   مشمولين  -4 ايثارگران،    به   باشند. نمي   ايثارگران   ساير  درصد   5  تخدامي اس  سهميه  از   مندي بهره   به   درصد 
شده بر اساس    مشخص  هاي سهميه   از   يكي   از  صرفاً  بودن،  مشمول   صورت   در   تواندايثارگر مي   داوطلب  هر  عبارت ديگر 

ايثارگران، جهت استفاده از سهميه اختصاصي خود،    25بنابراين مشمولين سهميه    .نمايد  استفاده  ضوابط مربوطه، درصد 
 صرفاً بايد مشاغل مشخص شده براي آنان را در دفترچه انتخاب نمايند. 

و فرزندان آزادگان يک سال اسارت و باالتر از شرط حداقل معدل و  ن شهدا، فرزندان جانبازان  جانبازان، آزادگان، فرزندا  -5
 باشند. حداكثر سن معاف مي 

درصد(   25درصد ايثارگران تا سقف سهميه )  25براي مشمولين سهميه   آزمون استخدامي موسسات كسب حد نصاب نمره  -6
باشد. بديهي است در صورتي كه ايثارگران موضوع اين سهميه در شغل محل هاي سهميه آزاد شركت نمايند  الزامي نمي 

 ل مربوط الزامي است. كسب حد نصاب نمره امتحان در شغ

آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي، آزادگان از كار افتاده كلي و فرزندان آنان كه با كسب حد نصاب   -7
توانند همانند ساير فرزندان  شوند، مي قبولي و رعايت ترتيب نمرات مكتسبه در سهميه آزاد آزمون استخدامي پذيرفته مي 

 و آزادگان از شرط معافيت حداقل معدل و حداكثر سن بهره مند گردند.  شاهد، جانبازان 
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در زمان انتخاب شغل    يدبه خود، با  يافته اختصاص    يهدرصد جهت استفاده از سهم5  ياستخدام  يهمشمول سهم  يثارگران ا -8
آن شغل محل ها    ياز مورد ن  يتكه ظرف  يندرا انتخاب نما  ييآزاد(، شغل محل ها  يهسهم  يشغل محل ها  ينمحل )از ب

است استفاده    يهينباشد. بد  يثارگراندرصد ا25  يهسهم  ايجزء مشاغل مشخص شده بر   يننفر باشد و همچن  يکاز    يشب
نفر باشد )در مشاغل    يکاز   بيش  هاآن  يرشپذ  يتگردد كه ظرف  ياعمال م   يدرصد صرفا در مشاغل 5  يثارگرانا  يهاز سهم

 (. يرفته و انتخاب افراد صرفا بر اساس نمرات مكتسبه صورت خواهد پذمذكور لحاظ نشد يه سهم يت،نفر ظرف يکبا 

درصد ايثارگران تا سقف سهميه )پنج درصد(    5براي مشمولين سهميه    آزمون استخدامي موسسات كسب حد نصاب نمره   -9
 باشد.  الزامي نمي 

  ر ي سا  با  رقابت  قيطر  از در صورت كسب حد نصاب آزمون  ثارگران  يا  درصد  5  ياستخدام  هيسهم  بر  مازاد   استخدام -10
 . رديپذي م صورت در همان شغل محل  آزاد   داوطلبان 

 

 ب( سهميه معلولين:

درصد قانون جامع حمايت از    3استخدامي )  سهميه   محل   از   استان   بهزيستياداره كل  نامه از  معلولين با ارائه معرفي   جذب 
موسسات  در  شركت  طريق  از  معلوالن( صرفاً  استخدامي  داوطلبان    آزمون  كليه  بين  رقابت  و  نمره الزم  نصاب  حد  ، كسب 

 پذيرد: مي  صورت ذيل   ساز و كارهاي رعايت با  و آزمون استخدامي موسسات معلول بر اساس نمره مكتسبه در 

  ين در زمان انتخاب شغل محل )از ب يدبه خود، با  يافتهاختصاص   يهدرصد جهت استفاده از سهم 3  يه مشمول سهم  ينمعلول -1
نفر    يکاز    يش آن شغل محل ها ب  يازمورد ن  يتكه ظرف  يندرا انتخاب نما  يي آزاد(، شغل محل ها   يه سهم  ي شغل محل ها

با   در مشاغل  لح  يه سهم  يت،نفر ظرف  يک باشد.  نمرات مكتسبه صورت    اظمذكور  اساس  بر  افراد صرفا  انتخاب  و  نشده 
صورت    ين جامعه معلول  ين رقابت ب يقشده از طر  ياد  يه ت انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهماس  يهي . بديرفتخواهد پذ 
 .  يرفتخواهد پذ

 شوند را داشته باشند. مي  كه جهت آن استخدام كاري  معلولين بايد توانايي الزم براي انجام -2
ماده) -3 اساس  شماره  5بر  نامه  آيين  دولت  1389/ 22/04مورخ    88384/44178(  و  اجتماعي  امور  كميسيون  عضو  وزيران 

از مأموريت كاري   مانع  آنان  به تشخيص سازمان بهزيستي كشور، معلوليت  آنكه  به شرط  الكترونيک، استخدام معلوالن 
 باشد.ها نباشد، بالمانع مي آن 

 ها سهمیه سایر پ( 

ي ايثارگران) مندرج در بند الف( و معلولين عادي  هاي استخدامكليه سهميه استخدامي هر  موسسه پس از كسر سهميه
داوطلبان آزاد درصورت برخورداري از مفاد مندرج در آگهي و كسب حدنصاب نمره، به ترتيب نمره  ساير  )مندرج در بند ب(، به  

 اختصاص خواهد يافت: بشرح ذيل فضلي، 
به استناد قانون اصالح ماده  سازمان اداري و استخدامي كشور و  99/ 27/7مورخ  369488با توجه به بخشنامه شماره  -1

مصوب    44 كشوري  خدمات  مديريت  اسالمي  16/6/99قانون  شوراي  بومي  مجلس  داوطلبان  مكتسبه  بجز    نمره 
با ضريب يک و چهاردهم   شهرستان تهران و مراكز استانها ( محاسبه و مالک عمل قرار مي  1/ 4)  با تعاريف ذيل 

 گيرد.  

 . شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا يكي باشد  -الف
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 مهم در خصوص تغییر اطالعات ثبت نامی: تذکر بسیار

هاای نامی)خوداظهااری( داوطلباان و ساهمیهبا توجه به اینکه اعالم نتیجه اولیه )معرفی افراد برای بررسی مدارک( بر اساس اطالعات ثبت

قانونی انتخاب شده توسط آنان صورت می گیرد، به دلیل اینکه در هنگام بررسی مدارک، هرگونه تغییر در اطالعات وارد شده به نحاوی 

الزمسات ورود که منجر به بهره مندی داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطه گردد، کل فرایند اعالم نتیجه را با اختالل مواجه می سازد، لااا 

( با دقت و صداقت صورت گیرد چراکه با به خصوص اگر در کافی نت صورت می گیردت ماکور در فرم تقاضانامه ثبت نام )اطالعا

 توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون های قبلی، اصالح اطالعات ماکور در هنگام بررسی مدارک به هیچ وجه امکانپایر نمی باشد

هد داشت. الزم به ذکر است آخرین فرصت ویرایش مشخصات ثبت نامی افراد )به جز شغل محل و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی نخوا

انتخابی( در زمان پرینت کارت ورود به جلسه خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم ارائه مادارک و مساتندات الزم در زماان بررسای 

 سلب خواهد گردید.مدارک، امتیازات و سهمیه های انتخاب شده توسط داوطلبان از آنان 

مدت    -ب به  داوطلب  پيوست(سكونت  فرم  )براساس  محلي  استشهاد  ارائه  با  سال  ده  نيروي    حداقل  مهر  به  ممهور 
 گردد. انتظامي)پاسگاه يا كالنتري محل( احراز  

آموزش و    -ج اداره  تاييد  با  تقاضا  مورد  در شهرستان  دبيرستان  يا  راهنمايي  ابتدايي،  در مقاطع  داشتن سوابق تحصيلي 
تمام يا قسمتي از سابقه ده سال سكونت به شرط استشهاد محلي مبني بر  مي تواند به عنوان  پرورش شهرستان مربوطه  

 تاييد ساكن بودن مالک عمل قرار گيرد. 
 صورت وجود ابهام درخصوص شهرستان محل تولد نظر اداره كل ثبت احوال استان مالک عمل خواهد بود.  در  -د
در اولين روز ثبت نام مالک عمل براي تعيين  شناسنامه   مندرج در   شهرستان و بخش   ،اعم از شهركشوري  تقسيمات    -و

   بومي بودن خواهد بود. 

كه در راستاي وظايف و ماموريتهاي محوله  به نمره مكتسبه كاركنان قرارداد كار معين، كارگري، شركتي و متعهدين   -2

در  با    مستقيما  كرونا)كوويد  كروناويروس  مقابله  بيماري  درمان  از  19و  درماني و    1/12/1398تاريخ  (  مراكز  در 

، انستيتو پاستور و فوريتهاي پزشكي خدمت نموده اند  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بهداشتي زير مجموعه
بيست   تا حداكثر و ( درصد2) دو خدمت، سابقه ماه هر ازاء به برخورداري از شرايط مندرج در آگهي،  صورت   در  صرفاً

   شد. خواهد اضافه فرد آزمون به نمره مكتسبه   نمره كل درصد (20)

( درصد به مجموع امتياز آزمون كتبي )حيطه عمومي  10( درصد و حداكثر تا ده ) 2ازاي تاهل و نيز هر فرزند دو )به   -3
 تخصصي( داوطلب اضافه مي شود. و 

 نباشد.  5/2مشروط به نرخ باروري شهرستان محل زادگاه پدر يا فرزند، باالي  9: اعمال امتياز مطروحه در بند 1تبصره

در  :  2تبصره شده  متولد  فرزندان  براي  صرفاً  امتياز  اعطاي  باشد،  مختلف  شهرستانهاي  در  فرزندان،  تولد  محل  چنانچه 

 و پايين تر مبناي محاسبه قرار مي گيرد.  5/2شهرستان هاي با نرخ باروري 

ت تعيين  ر محل خدم. داوطلبان مي بايست در انتخاب شغل محل مورد تقاضاي خود نهايت دقت را بعمل آوردند زيرا تغيينکته

 به هيچ عنوان امكان پذير نمي باشد. شده در زمان ثبت نام 
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 بخش پنجم : مراحل ثبت نام
 تكميل فرم ثبت نام اينترنتي )تقاضا نامه ثبت نام(  ـ 1

: داوطلب مي بايست يک قطعه عكس پرسنلي را با مشخصات ذيل  اسكن و فايل آن را با  ـ ارسال فايل عكس اسكن شده2
 مشخصات ذيل در سامانه بارگذاري نمايد: 

 كه در سال جاري گرفته شده باشد )تمام رخ(  3* 4ـ عكس 

 باشد.  JPGـ عكس اسكن شده با فرمت 
 كيلوبايت بيشتر باشد.  200ـ حجم فايل اسكن شده نبايد از  

 تصوير داوطلب مي بايست واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و يا هرگونه لكه باشد.   ـ
 ـ عكس خواهران بايد با حجاب و صورت كامل آنان مشخص باشد. 

 ـ حاشيه هاي زايد عكس اسكن شده بايد حذف شده باشد. 
 باشد.  زمينه سفيد   و داراي   ـ حتي االمكان عكس رنگي 

 روي كارت ملي ، شناسنامه و ... قابل قبول نمي باشد. اسكن عكس از تذکر: 

ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شركت در آزمون از وي سلب مي گردد. با  درصورت ارسال عكس غيرمعتبر،  تذکر مهم:  

باني  كه اين موضوع اكثراٍ براي داوطلتوجه به مشكالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، درخصوص ارسال عكس داوطلبان، 
تاكيد مي گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط كافي نت ها انجام مي دهيد،    ،داده استكه در كافي نت ثبت نام مي كنند رخ  
تا اشتباها عكس داوطلب ديگري به  عالوه بر كنترل اطالعات ثبت نامي،   حتما نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد 

عكس اشتباهي از طرف داوطلب، فرد بعنوان متخلف تلقي و  ارسال  در صورت    جاي عكس شما ارسال گردد. بديهي است كه 
      برابر مقررات با وي برخورد خواهد شد.

   وجه ثبت نام : ـ پرداخت 3

انجام خواهد    21/05/1401مورخ   جمعه   روز  لغایت    08/05/1401مورخ  شنبه    از روز    بصورت اينترنتي ثبت نام  ـ  

داوطپذيرفت.   است  ذكر  آزمون  شايان  در  شركت  جهت  آدرس    لبان     www.azmoon.abadanums.ac.irبه 
 مراجعه نمايند. 

شماره  به    ن ریال معادل یکصد و بيست و پنج هزار توما  000/250/1    مبلغ    ـ متقاضيان واجد شرايط مي بايست

نزد بانک ملت به نام درآمدهاي رابط      IR  0120020000008333059365  و يا شباي حساب  8333059365حساب     

پرداخت نمايند و    تمركز درآمدهاي غيرقابل برداشت معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان 
 . رسيد مربوطه را تا زمان بررسي مدارک نزد خود نگه داري نمايند

 . كد ملي فرد متقاضي باشد حتماشناسه واريزي  :1نکته

 تصوير فيش واريزي مي بايست در سامانه بارگذاري گردد.  :2نکته
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و متقاضيان باید در مدت فوق نسبت به  تمدید نمي گردد زمان تعيين شده   ـ الزم به توضيح است مدت 

 ثبت نام اقدام نمایند و از موکول نمودن ثبت نام در روزهای پایاني خودداری نمایند.  

در آزمون باید پس از پایان ثبت نام کدرهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام  متقاضیان شرکت  ا  

 نزد خود نگهداری نمایند.  

 ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد. ا به ثبت نام های ناقص 

 :  ثبت نام مدارک مورد نیاز در هنگام ـ 4

 دارای مدارک ذیل باشند: در زمان ثبت نام ی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که صرفاً داوطلبان

 ا  مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در دفترچه  1

 کارت ملی  ا 2

 ا شناسنامه3

 ) ویژه برادران(  ا کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا کارت معافیت دائم4

 مدارک دال بر ایثارگری )ویژه ایثارگران(  ا5

 مدارک دال بر معلولیت عادی )ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی(ا 6

 مدارک دال بر بومی ا 7

گواهی  8 طرح »ا   یا    «پایان  طرح«    «معافیت»و  به  اشتغال  گواهی   « یا  و  و  پزشکان  خدمت  قانون  مشمولین  برای 

   بخش )ب( شرایط اختصاصی  استخدامی(پیراپزشکان )طبق شرایط مندرج در 

 زمان برگزاری آزمون:  ـ 

از    27/05/1401پنج شنبه مورخ  لغایت روز    25/05/1401سه شنبه مورخ  ا کارت شرکت در آزمون از روز  

 در درسترس می باشد.    www.azmoon.abdanums.ac.irطریق آدرس سامانه آزمون به نشانی  

نبوده و مدارک داوطلب   تایید اطالعات ارسالی داوطلبان  به منزله  به ذکر است صدور کارت آزمون  )نفرات  ا الزم 

 آزمون و از طریق دانشگاه بررسی می گردد.پس از اجرای دارای نمرات برتر( 
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 داوطلبان و اعالم نتیجه : نحوه پذیرش ششم بخش 

   :می پایردصورت به ترتیب زیر  دانشگاه های آزمون استخدامی محل  شغلدر هر یک از کد   ، تعیین حد نصاب و انتخاب افراداعالم نتیجه

   اختصاصي.  دروس عمومي ويب  اوليه داوطلبان براساس ضرانمره كل محاسبه  .1

 كل مالک تعيين حدنصاب خواهد بود  اين نمره .2
به  موسسه  معرفي به    جهت آزاد  داوطلبان  و    ينمعلول  براي   : شرط الزم )و نه كافي( نمره علمي الزمحدنصاب    تعيين  .3

   امتياز)مجموع نمره عمومي و تخصصي آزمون كتبي  ميانگين درصد  50بررسي مدارک، بر مبناي كسب حداقل    منظور
مي باشد  موسسه    در هر يک از مشاغل هر    كتبي   آزمون  امتياز باالترين داراياول  نفر   ( سهضرايب مربوطهبا اعمال  

 گردد: كه به روش زير تعيين مي
 

 

کارگروه آزمون استخدامی  کاهش حد نصاب نمره آزمون در صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز در هر رشته شغلی به عهده    -تبصره 

   دانشگاه می باشد.

صرفا جهت اطالع از    www.azmoon.abadanums.ac.irاز طريق لينک   ارائه كارنامه اوليه به كليه داوطلبان  .4
 معرفي يا عدم معرفي به موسسه مربوطه براي بررسي مدارک و تطبيق شرايط با خوداظهاري افراد ها و وضعيت نمره

قانوني  هااعمال سهميه .5 وتوسط  ي  و   موسسه  نهايي  نمره كل  اول    معرفي شدگان اعالم فهرست    محاسبه  بر  مرحله 
   دانشگاه از طريق وب سايتاساس نمره فضلي 

 اعالم نتيجه با توجه به ظرفيت پذيرش در كد شغل محل انتخابي با رعايت موارد ذيل:   .6

  دانشگاه همين صفحه جهت بررسي مدارک و مستندات استخدامي در زمان مقرر توسط    5الف( دعوت از مشمولين بند           
 به شيوه ذيل:  مربوطه

هاي شغلي كه پذيرش آنها »بدون انجام مصاحبه« است صرفا بر اساس نمره كل نهايي به ميزان  براي رشته  .1
 دو برابر ظرفيت )صرفا جهت بررسي مدارک( 

رشته  .2 برابر ظرفيت  براي  ميزان چهار  به  است  انجام مصاحبه«  آنها »با  پذيرش  )صرفا  هاي شغلي كه شيوه 
 جهت بررسي مدارک( 

انطباق سوابق و مدارک و مستندات ارائه شده با خود اظهاري داوطلب در تقاضانامه ثبت نام كه به تاييد) امضا و   ( ب
   دانشگاهاثر انگشت( داوطلب رسيده باشد و تاييد آن از سوي  

 

 و اعالم نتيجه   دانشگاهندات  مثبته( توسط  تاييد شده )بر اساس مدارک و مستتغييرات و سهميه هاي اعمال  .7
)در مشاغل داراي مصاحبه بر اساس  معرفي افراد به تعداد يک برابر ظرفيت پذيرش، به ترتيب نمره كل نهايي .8

   دانشگاه  به هسته گزينش مصاحبه( درصد نمره كل به  30درصد نمره كل به آزمون كتبي و    70وزن  

 

  دانشگاه میانگین نمره کل اولیه سه نفر دارای باالترین امتیاز در هر شغل × %50=حدنصاب 
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 :کلی هایتذکرات و توصیه             

كه    نمايند  نام  ثبت   موسسات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در امتحانات    توانندمي   صورتي   در   صرفاً   داوطلبان  -1
تحصيلي مدرک  عناوين  با  مطابق  آنان  تحصيلي(  گرايش  و  رشته  )مقطع،  تحصيلي  گرايش  )  مدرک  و  رشته  مقطع، 

  تحصيلي( مندرج در شرايط احراز مشاغل قيد شده در آگهي استخدامي يكسان بوده و همچنين عنوان مدرک تحصيلي 
 در متن گواهينامه موقت يا دانشنامه وي درج گرديده باشد.   ، داوطلب مقطع، رشته و گرايش تحصيلي( )ثبت نامي 

از رشته هاي تحصيل  -2 صرفاً  ي در آگهي استخدامي منتشره، گرايش خاصي ذكر شده باشد،  در صورتي كه براي برخي 
نمايند فارغ  نام  ثبت  آزمون  در  توانند  مي  تحصيلي  گرايش  و  رشته  همان  از  التحصيالن  يک  هر  كه  صورتي  در  اما   .
هاي تحصيلي بدون ذكر گرايش در آگهي درج شده باشد، فارغ التحصيالن كليه گرايش هاي آن رشته تحصيلي  رشته

 در مقطع مورد نظر، مي توانند در آزمون استخدامي ثبت نام نمايند.   

هر  -3 مختلفارائه  مراجع  از  گواهي  رشته   گونه  تطابق  بر  گرايش مبني  يا  و  گرايش  ها  يا  رشته  با  تحصيلي  هاي  هاي 
ها و يا  عنوان رشته تحصيلي عنوان شده در آگهي استخدامي جهت ادامه فرايند استخدام موضوعيت نداشته و صرفاً عين 

باشد. از اينرو داوطلباني كه در مرحله بررسي مدارک،  هاي تحصيلي مندرج در آگهي استخدامي مالک عمل مي گرايش 
فرايند   ادامه  از  شوند  داده  تشخيص  شرايط  واجد  غير  منتشره،  استخدامي  آگهي  در  اعالم شده  احراز  شرايط  لحاظ  از 

رحله، كان لم يكن تلقي گرديده و هيچگونه حق و امتيازي براي داوطلب ايجاد  استخدام حذف و معرفي آنان در اين م
 گونه اعتراضي ندارد. نكرده و متقاضي حق هيچ 

شوند را داشته باشند.  بايست سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام ميداوطلبان استخدام مي  -4
ستخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله مصاحبه استخدامي و معاينه پزشكي،  در صورت عدم تأييد توانايي داوطلبان ا

 باشد. مرجع رسيدگي به اعتراض داوطلبان، شوراي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي استان مربوطه مي 

 در ناقص صورت به مدارک ارائه يا و آگهي متن شده در اعالم شرايط و ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشي مسئوليت -5

-مي  اعالم دانشگاه تكميل تقاضانامه ثبت نام زمان در  داوطلب  كه اطالعاتي  بينو يا هرگونه مغايرت   تعيين شده زمان
در صورتي   بود و خواهد داوطلب برعهده  شد خواهد ارائه اعالم نتيجه اوليه و بررسي مدارک كه در مستنداتي با نمايد

معلوليت    امتياز ويژه كرونا،    تحصيلي، پايان خدمت يا معافيت دائم، سن، ايثارگري، كه مدارک داوطلبان از جمله مدارک  
دستگاه  در  غيررسمي  اشتغال  سابقه  اجرايي و  اظهاري  )  هاي  خود  اطالعات  همچنين  و  سن(  حداكثر  محاسبه  براي 

با شرا مغاير  نامي،  ثبت  تقاضانامه  در  باشد، هيچ داوطلب  آگهي  اين  در  مندرج  متقاضي  يط  براي  امتيازي  و  گونه حقي 
و حتي    ، گزينشاعالم نتايج اوليه، مصاحبه استخدامي)  آزمون استخدامي موسسات ر مرحله از  ايجاد نخواهد كرد و در ه
گونه اعتراضي  و حق هيچ  امتياز يا اولويت مربوطه از داوطلب سلب ( حكم استخدامي صدور يا  و  در صورت پذيرش نهايي

 ندارد. 

www.abadanums.ac.ir نشاني  به سايت دانشگاه طريق از مراجع ذيصالح تأييد از پس شدگانپذيرفته  اسامي -6

 رسيد. خواهد  داوطلبان   اطالع به 

 براي عمل هاي اشاره شده در آگهي توجه كافي داشته باشند. الزم به ذكر است مالکداوطلبان بايستي به مبناي تاريخ  -7
وظيفه، تاريخ شروع به طرح )جهت افرادي كه در   ظامن  خدمت پايان  و دائم معافيت تحصيل، از فراغت گواهي تاريخ 
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 ثبت نام  آخرين روز .... ها(و  ير دانشگاهطرح )جهت متقاضيان استخدام در سا پايان  تاريخ  باشند(،  دوران طرح اجباري مي
 نام مي باشد. اولين روز ثبت و مالک محاسبه سن، 

سوي   -8 از  شده  صادر  اوليه  كارنامه  بود.  خواهد  اوليه  نمره كل  اساس  بر  صرفاً  حدنصاب  داراي  افراد  فهرست  استخراج 
فاقد    باشد و يم  مكتسبه( آنان   نمراتعلمي )  يت از وضعداوطلبان شركت كننده در آزمون  جهت اطالع  ، صرفا  دانشگاه

 هرگونه ارزش قانوني ديگري از جمله استخدام مي باشد. 

از   -9 ننمايند  اقدام  و مستندات الزم  مدارک  ارائه  به  نسبت  توسط موسسات،  زمان هاي مشخص شده  در  داوطلباني كه 
از ساير    انجام مراحل بعدي محروم و حق هيچگونه اعتراضي نخواهند داشت. بديهي است موسسات در اينگونه موارد

 ركت كنندگان به ترتيب نمره فضلي دعوت خواهند نمود. ش
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 ا مواد امتحانی آزمون استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان 1جدول شماره 

 مواد آزمون  رشته شغلی  ردیف

 پرستار  1
   بخش های ویژهـ 4         بهداشت جامعهـ 3            پرستاریروان ـ 2             مادران و نوزادان ـ کودکانـ 1

 داخلی جراحی ـ  6                                       مدیریتـ 5

2 
کارشناس  

 هوشبری 
 ـ مراقبت های ویژه  4ـ فارماکولوژی      3ـ بیماری شناسی    2ـ اصول و روش های بیهوشی  1

3 
کارشناس اتاق 

 عمل

 ـ تکنولوژی جراحی در موارد تخصصی و فوق تخصصی   2ـ تکنیک و اصول کار در اتاق عمل       1

 ـ بیهوشی و احیای قلبی و ریوی 4ـ بیماری های داخلی و جراحی            3

 ـ مدیریت در اتاق عمل )قبل، حین عمل و بعداز عمل( 5

 کاردان اتاق عمل 4
 ـ     تکنولوژی جراحی در موارد تخصصی و فوق تخصصی  2ـ تکنیک و اصول کار در اتاق عمل       1

 ـ بیماری های داخلی و جراحی ، بیهوشی و احیای قلبی و ریوی  3

5 

کارشناس  

پرتوشناسی  

 )رادیولوژی( 

    رادیوبیولوژی و حفاظت ـ3         ـ فیزیک پرتوها2       ـ فیزیک رادیولوژی تشخیصی1

   ـ موادحاجب و ثبت و نمایش تصویر  5             تکنیک های رادیوگرافی ـ4

6 

کارشناس  

آزمایشگاه  

 تشخیص طبی 

   ایمونولوژی و سرولوژیـ 3    خون شناسی و بانک خون  ـ2         ـ بیوشیمی و بیوشیمی بالینی 1

  کنترل کیفی، نمونه برداری و ایمنی در آزمایشگاهـ 5     میکروبیولوژی )باکتری، انگل ، قارچ و ویروس( ـ 4

 کارشناس تغذیه  7

   ـ تغذیه در دوران های مختلف زندگی و بیماریهای ناشی از سوء تغذیه2            ـ تغذیه اساسی1

 فرآیندهای مدیریت خدمات غذایی در بیمارستان هاـ 4    ـ بررسی وضعیت تغذیه 3

ریهای ـ رژیم درمانی )با تاکید بر رژیم درمانی در بخش مراقبت های ویژه ، بیماریهای کلیوی، دیالیز، پیوند، سوختگی و بیما5

 متابولیک(  

8 
کارشناس  پذیرش  

 و مدارک پزشکی 

 ـ اصطالحات پزشکی 3ـ کدگذاری های داده های سالمت    2ـ مدیریت و فناوری اطالعات سالمت     1

 ـ بیماری شناسی  5ـ آمار بیمارستانی و شاخص های بهداشتی       4

9 

کارشناس  

اموراجرایی 

 سالمت 

 ـ مدیریت مالی، حسابداری و اقتصاد سالمت  2              ـ اصول و مبانی مدیریت، برنامه ریزی و رفتار سازمانی  1

 ـ کلیات خدمات بهداشتی  4             ـ سازمان و مدیریت نظام سالمت ایران و بیمارستان ها3
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 پیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادانا فهرست شغل محل ها آزمون استخدام 2جدول شماره 
 

 این دانشگاه هیچگونه تعهدی جهت تامین محل اسکان پذیرفته شدگان نخواهد داشت. *** 

 نوع سهمیه جنسیت  تعداد محل خدمت عنوان رشته شغلی  کد شغل محل

 آزاد  مرد  زن و 17 مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی آبادان  پرستار  10001

 درصد  25ایثارگر  زن و مرد  47 مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی آبادان  پرستار  10002

 تاری )کارشناسی( پرس شرایط احراز تحصیلی:

 توضیحات: 

 آزاد  زن و مرد  2 مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی آبادان  کارشناس هوشبری  10003

 درصد  25ایثارگر  زن و مرد  6 آموزشی درمانی آیت اله طالقانی آبادان مرکز  کارشناس هوشبری  10004

 )کارشناسی( هوشبری   شرایط احراز تحصیلی:

 توضیحات: 

 آزاد  زن و مرد  2 مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی آبادان  کارشناس اتاق عمل  10005

 درصد  25ایثارگر  زن و مرد  8 طالقانی آبادان مرکز آموزشی درمانی آیت اله  کارشناس اتاق عمل  10006

 )کارشناسی( اتاق عمل   شرایط احراز تحصیلی:

 توضیحات: 

 آزاد  زن و مرد  1 مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی آبادان  کاردان اتاق عمل  10007

 درصد  25ایثارگر  زن و مرد  3 مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی آبادان  کاردان اتاق عمل  10008

 )کاردانی( اتاق عمل    شرایط احراز تحصیلی:

 توضیحات: 

 آزاد  زن و مرد  2 مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی آبادان  کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی  10009

 درصد  25ایثارگر  زن و مرد  2 مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی آبادان  کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی  10010

 )کارشناسی(علوم آزمایشگاهی    شرایط احراز تحصیلی:

 عنوان پست سازمانی کارشناس آزمایشگاه می باشد.   توضیحات:

 آزاد  زن و مرد  3 مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی آبادان  پرتوشناسی )رادیولوژی(  کارشناس 10011

 درصد  25ایثارگر  زن و مرد  4 مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی آبادان  )رادیولوژی( کارشناس پرتوشناسی  10012

 ( )کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی )رادیولوژی(   شرایط احراز تحصیلی:

   توضیحات:

 آزاد  زن و مرد  1 مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی آبادان  کارشناس تغایه  10013

 )کارشناسی( تغایه    تحصیلی:شرایط احراز 

 عنوان پست سازمانی کارشناس تغایه و رژیم درمانی می باشد.   توضیحات:

 آزاد  زن و مرد  1 مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی آبادان  فناوری اطالعات سالمت کارشناس  10014

 )کارشناسی( پزشکیفناوری اطالعات سالمت)کارشناسی( ، مدارک    شرایط احراز تحصیلی:

 می باشد.   پایرشعنوان پست سازمانی کارشناس   توضیحات:

 آزاد  زن و مرد  1 مرکز آموزشی درمانی آیت اله طالقانی آبادان  کارشناس اموراجرایی سالمت  10015

 )کارشناسی(  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی   شرایط احراز تحصیلی:

 می باشد. کارشناس اقتصاد سالمت و بهره وری عنوان پست سازمانی   توضیحات:

 


