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معواون متتورم  توسوع      05/29/2925/د موور   2659/902دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز خود براساس مجوز شماره 

و  بوا اروراز حوتريت    تخصصی عمومی و مصاحبه برگزاري مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و قوانين و مقررات جاري ، از افراد واجد شرایط را از طریق 

 2/9/2936هواي دوتتوي مبوو      هاي عمومي و براساس قانون تسري گزینش معلمان و کارمندان آموزش و پرورش ب  کارمندان سایر وزارتخان  ها و سازمان ها و موسسات و شرکت

بو  شور     (شبکه بهداشت و درمان خرمشهر) نشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادانبراي خدمت در دا شرکت پیمانکاریمجلس شوراي استمي  تتت پوشش 

 دعوت ب  همكاري مي نماید: زیر 

 : شرايط عمومیـ 1

 اعتقاد ب  دین مبين استم  یا یكي از ادیان شناخت  شده در قانون اساسي جمهوري استمي ایران  و2/2

 ایرانتابعيت نظام جمهوري استمي  و9/2

   داشتن کارت پایان خدمت وظيف  عمومي و یا معافيت دائم از خدمت )ویژه برادران( و9/2

 عدم اعتياد ب  دخانيات و مواد مخدر روانگردان و4/2

 سابق  متكوميت جزائي موثرنداشتن  و6/2

 مي شود. اشتغالرواني و توانایي براي انجام کاري ک  ،داشتن ستمت جسماني  و5/2

 در دستگاههاي دوتتي ب  موجب آراي مراجع قانوني شتغالنداشتن منع ا و3/2

 و یا بازخرید خدمت باشند.،بازنشست  نباید مستخدم رسمي،ثابت،پيماني و یا قراردادي سایر دستگاههاي دوتتي  اشتغالداوطلبان  و8/2

 ایران  اتتزام ب  قانون اساسي جمهوري استمي و2/2

 

 ماما  رشته شغليآكهي دعوت به همکاری 

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

 سال براي دارندگان کارشناسي ارشد  96رداکثر سن مدرک کارشناسي و سال تمام  براي دارندگان  02و رداکثر سن   22 و داشتن رداقل سن  2/9

 :موارد ذیل ب  شرط ارائ  تائيدی  هاي معتبر ب  رداکثر سن مقرر اضاف  خواهد شد : 1 تبصره

( ب  طور داوطلبان  خدمت نمووده انود ، بو  ميوزان مودت رروور در جبهو  و         92/6/2953تغایت  92/5/2962رق علي  باطل ) از تاریخ اتف( داوطلباني ک  در جبه  هاي نبرد 

 همچنين مدت زمان بستري و یا استرارت پزشكي رزمندگان در اثر مجروريت در جبه  هاي نبرد رق علي  باطل .

پون   ادر ، خواهر و بورادر توا ميوزان    نمي باشند شامل : همسر ، پدر ، م ( افراد خانواده معظم شهداء ، آزادگان ، مفقود االثرها و جانبازان از کار افتاده کلي ک  قادر ب  انجام کار 

 . سال

 قل یک سال سابق  اسارت دارند از شرط رداکثر سن معاف مي باشند .  % و باالتر و فرزندان آزادگاني ک  ردا96ج ( آزادگان ، فرزندان شاهد ، فرزندان جانباز 

بيمو  ، شوهرداري هوا و     د( داوطلباني ک  ب  حورت غير رسمي و تمام وقت در وزارتخان  و موسسات و شرکتهاي دوتتي ، بانک ها و شورکتهاي تتوت پوشوش آنهوا ، شورکتهاي     

شده و موسساتي ک  ب  نتوي از بودج  و کمک دوتت اسوتفاده  لزم ذکر نام است ، موسسات و شرکتهاي ملي و مبادره موسسات و شرکتهاي دوتتي ک  شمول قانون بر آنها مست

 پن  سال .ب  ميزان رداکثر ب  خدمت اشتغال داشت  اند  99/22/2963مي کنند ، نهادهاي انقت  استمي و شرکتهاي تتت پوشش آنها ک  از تاریخ 

 .نيروي انساني موظف را ب  ا ستناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان انجام داده اند ب  ميزان انجام خدمت فوق  هو( داوطلباني ک  طر  خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز : ـ  0

 آبوادان  آدرس بو   به صورت حضـوری  شخصا  19/2/1091 مورخ چهارشنبه تیو تغا 11/2/1091 مورخ دوشنبه يروزها 12 تيلغا 9 ساعت از نام ثبت جهت داوطلبان  يکل

 اسوت  ذکور  بو   الزم. نود ینما مراجع   استخدام واحد و يانسان منابع اداره دوم طبق  آبادان يدرمان يبهداشت خدمات و يپزشك علوم دانشكده ستاد ساختمان يذواتفقار يکو يابتدا

 تهیه گردد A4تصاوير بر روی برگ  مدارک مورد نیاز:  .باشد ينم دیتمد قابل مذکور مدت

 و یک عدد پوش  سبز رنگ

    تبویر آخرین مدرک تتبيلي و         )جدید( 9* 4قطع  عكس  یکو 

  شناسنام  تمام حفخاتتبویر و         تبویر کارت مليو 

    گواهي مثبت ایثارگريتبویر و        تبویر مدارک دال بر بومي بودن و

 تبویر پایان طر  مشموتين خدمت پزشكان و پيراپزشكان یا معافيت از آن و        

 :  مصاحبه تخصصیزمان و محل  ـ 4

 برگزار مي گردد. در زمان برگزاري        معاونت درمان دانشکده   در متل     ظهر 12    رأس ساعت  و    24/2/1091  مور   دوشنب  روز مبارب  تخببيزمان برگزاري 

  اتزامي مي باشد. کارت ملی مراه داشتنه به مبارب 

 :  تذکراتـ 5

   امتياز ایثارگران در حورت ارائ  مدارک مثبت  منظور خواهد شد. ـ 1/5

 بود .( درحد قانوني مربوط  برخوردار خواهند 9ب  ترتيب نمره فرلي از س  )و تایيد طب کار معلوتين عادي ب  شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهي   ـ2/5

 تمامي باقيمانده سهمي  مذکور ب  داوطلبان بومي در حورت برخورداري از شرایط مندرج در آگهي ب  ترتيب نمره فرلي اختباص مي یابند . ـ 0/5

 نمي باشد.شرکت در آزمون  ب  مجازک  در رين انجام خدمت قانوني مي باشند در دانشكده و واردهاي تابع  خدمت پزشكان و پيراپزشكان شاغل قانون  ينمشموت ـ 4/5

 مجاز ب  شرکت در آزمون نمي باشد. نيروهاي شرکتي )تتت پوشش پيمانكار( شاغل در دانشكده و واردهاي تابع ـ  5/5
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 بومي ب  افرادي اطتق مي شود ک  رداقل داراي یكي از ویژگي هاي زیر باشد :

 باشد، فردی است که واجد يکی از شرايط مندرج در بندهای الف و ب اين ماده می باشد:داوطلب بومی که مشتمل بر بومی شهرستان و بومی استان می 

  الف( شرايط مشمولیت بومی )شهرستان(

 يکی باشد. شتغالشهرستان محل تولد داوطلب يا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای ا (1

 باشد محل مورد تقاضا محل تولد يکی از والدين در شهرستان (2

بـا شهرسـتان    و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و يا نیروهای مسلح )اعم ازشاغل و يا بازنشسته( که شهرستان محل خدمت فعلی يا بازنشستگی آنانهمسر  (0

 محل مورد تقاضا برای استخدام آنان يکی باشد.

 شتغالهی( را به صورت متوالی يا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا برای اسال از سنوات تحصیلی )ابتدايی، راهنمايی، دبیرستان و پیش دانشگا 4داوطلب حداقل  (4

 طی کرده باشد.

سال سابقه پرداخت حق بیمه منتهی به تاريخ انتشار آگهی را درقبال اشتغال در شهرسـتان محـل مـورد تقاضـا بـرای       4داوطلب، پدر، مادر و يا همسر ايشان حداقل  (5

 را داشته باشد. شتغالا

 مشمولیت بومی استان: ب( شرايط

 يکی باشد. شتغالاستان محل تولد داوطلب يا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای ا  (2

نان با استان محل مورد همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و يا نیروهای مسلح )اعم ازشاغل و يا بازنشسته( که استان محل خدمت فعلی يا بازنشستگی آ (9

 آنان يکی باشد. شتغالای اتقاضا بر

طی  شتغالسال از سنوات تحصیلی )ابتدايی، راهنمايی، دبیرستان و پیش دانشگاهی( را به صورت متوالی يا متناوب در استان محل مورد تقاضا برای ا 4داوطلب حداقل  (9

 کرده باشد.

 را داشته باشد.شتغال )درقبال اشتغال( در استان محل مورد تقاضا برای اسال سابقه پرداخت حق بیمه  4داوطلب، پدر، مادر و يا همسر ايشان حداقل  (4

 را اشتغال یبرا تقاضا مورد محل استان در اشتغال درقبال را یآگه انتشار خيتار به یمنته مهیب حق پرداخت سابقه سال 4 حداقل شانيا همسر اي و مادر پدر، داوطلب، (6

 .باشد داشته

 



5 
 

بومي تكميل نگردد ،  پذیرش بقي  افراد تا تكميل ظرفيت و همچنوين انتخوا  افوراد     اشتغالبين متقاضيان  در حورتيك  ظرفيت مورد نياز رشت  شغلي مندرج در آگهي از :1تبصره 

ستان خوزستان در همان رشت  شوغلي بو  ترتيوب نموره فرولي      ذخيره ابتدا  از بين متقاضيان بومي شهرستانهاي تابع  دانشكده )آبادان ،خرمشهر، (  و سپس از بين متقاضيان بومي ا

 حورت مي پذیرد.

معادل ترتيب اثر داده نخواهد  پایين تر از مقاطع تتبيلي اعتم شده در شرایط ارراز شغل مورد اشاره و همچنين مدارکداراندگان مدارک تتبيلي باالتر وب  مدارک ارساتي  ـ 4/5

 .شد

و جذ  متورز شوود    مبارب ، مسئوتيت ناشي از عدم رعایت دقيق ضوابط و شرایط اعتم شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود . و در هر مررل  از مرارل ثبت نام  ـ 5/5

، از سووي شورکت پيمانكواري    در حورت حودور قورارداد   داوطلب اطتعات ختف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهي است ، داوطلب از انجام مرارل بعدي متروم خواهد شد . رتي 

 قرارداد مذکور تغو و بتاثر مي گردد .

 اتزامي است . پيمانكارماه پس از اعتم نتيج  ( از سوي  9اخذ تایيدی  مدارک تتبيلي داوطلبان در حورت پذیرفت  شدن در امتتان ) رداکثر  ـ6/5

از طریق سایت دانشكده علوم  پزشكي و خدمات بهداشوتي درمواني آبوادان بو  نشواني       برابر ظرفيت مورد نياز در رشت  شغلي اعتم شده  6/2مذکور ب  تعداد  مبارب  نتای  ـ  1/5

 ( ب  اطتع عموم خواهد رسيد .  http:// abadanums.ac.irاتكترونيكي )

  پس از طي مرارل گزینش حورت خواهد گرفت.  انتخا  نهایي پذیرفت  شدگانـ  8/5

عدم مراجع  در مهلت  داوطلبان موظفند پس از اعتم اسامي مررل  اول پذیرفت  شدگان طبق برنام  تنظيمي در مهلت مقرر ب  هست  گزینش مراجع  نمایند. در حورتتبصره ـ 

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

بعد از اعتم نتيج  نهایي پذیرش ب  دانشكده مراجع  نمایند درحورت عدم مراجع  ظرف مدت مقورر یوا انبوراف آنوان      هفت  پذیرفت  شدگان موظفند رداکثر ظرف مدت یک ـ 9/5

 ذخيره اقدام نمایند. اشتغالدانشكده مي تواند نسبت ب  

وفق مقوررات اسوتفاده موي     گزیني آنانذخيره بجایرارداد آنان تغوو از وجود افرادغير اینبورت قر متل مورد تقاضا خدمت نمایند درمتعهد مي شوند د،پذیرفت  شدگان نهایي  ـ12/5

 شود.

   معرفي مي گردندپيمانكاري مربوط   شرکت در مبارب  تخببي و تایيد هست  گزینش توسط دانشكده جهت بكارگيري ب  قبوتي  داوطلبان پس از  ـ11/5

تكميل برگ درخواست شغل مي باشد الزم است در تكميل آن نهایت دقت را بعمل آورده و هيچگون  احتراتي پوس از   اشتغالبا توج  ب  این ک  متک ثبت نام از متقاضيان ـ 12/5

 ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
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 عنوان رشته شغلی
 جنسیت

  محل جغرافیایی خدمت شرایط احراز

 مرد زن

 شبکه بهداشت و درمان خرمشهر و باالتر  مامايی یکارشناس یلیتحص مدرک دارندگان ــ * ماما 1

 

 

 


