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توسوع    محتورم  معواون   14/12/1396موور   /د 9893/209 دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز خود براساس مجووز شوراره  

اجود شورایر را از   واز افراد  نفر 4  تعداد 21/10/1397مور  و برنظور تكريل مانده ظرفيت آزمون  درمان و آموزش پزشكي و قوانين و مقررات جاري ، وزارت بهداشتمدیریت و منابع 

براسواس قوانون تسوري گوزینل معلروان و دارمنودان آمووزش و پورورش بو           و با احراز صالحيت هاي عرومي  و  تخصصی انجام مصاحبهو عمومی آزمون کتبی طریق برگزاري 

 تابعو   واحود  براي خودمت در  نیروی قرارداد کار معین  بعنوان  مجلس شوراي اسالمي  9/2/1375شردت هاي دولتي مصوب  دارمندان سایر وزارتخان  ها و سازمان ها و موسسات و

 مي نراید: استخدام ب  شرح زیر آبادان خدمات بهداشتي درماني  و دانشكده علوم پزشكي

 : شرايط عموميـ 1

 داشتن تابعيت ایران و1/1

 یكي از ادیان رسري دشور مصرح در قانون اساسيتدین ب  دین مبين اسالم یا  و2/1

 التزام ب  قانون اساسي جرهوري اسالمي ایران و3/1

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

 عدم اعتياد ب  دخانيات و مواد مخدر روانگردانو 5/1

 سابق  محكوميت جزائي موثرنداشتن و 6/1

 .)طب نظر دريسيون پزشكي یا گوه طب دار دانشكده(دنمي شو استخدامرواني و توانایي براي انجام داري د  ،داشتن سالمت جسراني و 7/1

 سایر موسسات و واحدهاي تابع  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيعدم انفصال از خدمت و یا عدم اخراج توسر و 8/1

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

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

 

 )تکمیل ظرفیت( نیروی قرارداد كار معین استخدامآكهي   

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

 ((08/10/1397)اولي   انتشار آگهي تا تاریخ) . دارشناسي ارشد دارشناسي و  رکاسال براي دارندگان مد 35و حدادثر سن   20  سنحداقل اشتن د ـ 1/2

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

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

 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 ، مر افتاده دلي د  قادر ب  انجام دار مفقود االثرها و جانبازان از داخانواده معظم شهداء ، آزادگان ، ب( افراد

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

شهرداري ها و موسسوات  باني د  ب  صورت غير رسري و ترام وقت در وزارتخان  و موسسات و شردتهاي دولتي ، بانک ها و شردتهاي تحت پوشل آنها ، شردتهاي بير  ، د( داوطل

وي از بودج  و درک دولت استفاده موي دننود ،   شده و موسساتي د  ب  نحو شردتهاي دولتي د  شرول قانون بر آنها مستلزم ذدر نام است ، موسسات و شردتهاي ملي و مصادره 

 پنج سال .ب  ميزان حدادثر ب  خدمت اشتغال داشت  اند  22/11/1357نهادهاي انقالب اسالمي و شردتهاي تحت پوشل آنها د  از تاریخ 

ب  ميوزان خودمت غيور رسوري آنهوا )توا        خدمت اشتغال دارند)درقالب خرید خدمات نيروي انساني( ب  دانشگاههاي پيرانكاري تامين نيرو طرف قرارداد داوطلباني د  در شردت( ط

 سال(15سقف 

خدمت اشتغال داشت  اند و در تاریخ آزموون بوا دانشوگاه ق وع      )درقالب خرید خدمات نيروي انساني( ب  دانشگاهو( داوطلباني د  در شردتهاي پيرانكاري تامين نيرو طرف قرارداد 

 سال 5ركاري نروده اند حدادثر ب  ميزان ه

 .داوطلباني د  طرح خدمت نيروي انساني موظف را ب  ا ستناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان انجام داده اند ب  ميزان انجام خدمت فوق 

 خدمت سربازي ي( مدت

 گذرانده باشند.20/10/1397تا تاریخ  مدت طرح اجباري خود را با احتساب ضریب من ق   مي بايستمشرولين  قانون  خدمت پزشكان و پيراپزشكان الزاماً و 2/2

)بدکـاگع  مـي   دگصـش هیـت ااـرا  هـیمد  ايثـاگررع   تودـدت   ـودت        5دگصـش     25اعـ  ا  هـیمد     2/5دگ بنـش  تمامي ايثـاگررا  یدـش شـشه     ـ3/2

مراهوـ  نماينـش شـايا   کـر اهـت دگ صـوگ  عـش          دا طلـ  دگ ن  موهـود مـي باشـش     ک  دگ اال اا ـر رر نـشه  بايست ب  بنداد شیدش   اموگ ايثاگررا  

  دش ا  هوع بنداد مذکوگ دا طل  اق هدچگون  اعترا ي نخواهش داشت.تاي
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 نحوه ثبت نا   مشاگک موگد ندا  : ـ  3

 موور   شـنب  چیاگ گ    ظیـر 12 سواعت   از  http://azmoon.abadanums.ac.ir  ثبت نوام بو  صوورت الكترونيكوي از طریوق وب سوایت دانشوكده بو  نشواني         

 .انجام مي گردد 01/12/1397  مور    چیاگشنب ظیر گ    12 ساعتلغایت   24/11/1397

  مشاگک موگد ندا  ثبت نا  ) الکتر ندکي  : ـ 1/3

    تصویر آخرین مدرک تحصيلي و          )جدید( 3* 4ق ع  عكس  و یک

  تصویر ترام صفحات شناسنام و        تصویر دارت ملي ) دو طرف دارت (  و 

   و تصویر گواهي مثبت ایثارگري        تصویر مدارک دال بر بومي بودن و

 ان و پيراپزشكان یا معافيت از آن تصویر پایان طرح مشرولين خدمت پزشكو   اصل ب  هرراه تصویر دارت پایان خدمت نظام وظيف  عرومي یا معافيت دائم ) دو طرف دارت (و 

 http://abadanums.ac.irبو  آدرس  را پس از اعالم نتایج د  از طریق سایت دانشوكده   مورد نيازداوطلبان قبول شده در مرحل  اول موظف هستند مدارک  

 ابقت داده و برابور بوا   شده حضوراً ارائ  و رسيد دریافت نرایند . دانشكده موظف است دلي  مدارک را با اصل آنها ماعالم مي گردد ، ب  هرراه اصل مدارک ب  محل تعيين 

 .اصل نراید

رگزاري و پس از ب منزل  تايدش مشاگک نبودهب   آزمونبررسي مي گردد، صدوردارت و شردت در برگزاري امتحان عرومي ب  اینك  مدارک داوطلبان پس از نظر  تبصره :

 در چارچوب ضوابر و مقررات و شرایر مندرج در آگهي منتشره ، مدارک داوطلبين مورد بررسي قرار خواهد گرفت . آزمون
 

 مشاگک ثبت نا  مقشماتي:ـ 2/3

   صوورت  اینترنتوي دانشوكده  متناسوب بوا توضويحات سوایت      3* 4تكريل برگ ثبت نام درخواست شغل ) با دقت تكريل گردد ( ب  هرراه اسكن یک ق عو  عكوس   الف( 

 مي پذیرد .

  شـماگه شـبا    8333059365  شوراره حسواب  بو     تومـا    هي   شـ  هـزاگ  گيال )موادل  هزاگ هدصش   شصت  مبلو   رسيد بانكي مبني بر پرداخت   ب(

550120020000008333059365IR   گابط تمرکز دگنمشهاع موا نت رشتدباني دانشـکشه علـو    ب  نام شیرهتا  نبادا   شوب  اامشنباد شماليت بانک مل

  )وج  واریزي ب  هيچ عنوان قابل استرداد نري باشد(.بعنوان حق شردت در آزمون استخدامي رزشکي نبادا  

 درصد مبل  مذدور را مي پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبل  یاد شده معاف مي باشند. 50ایثارگران  تبصره:

http://abadanums.ac.ir/
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 :   مصااب    بررزاگع ن مو  کتبي    محل ـ  ما 4 

شوایان ذدور اسوت زموان      . مراجعو  نراینود  (   http://azmoon.abadanums.ac.ir)  بو  نشواني الكترونيكوي    محل برگزاري آزمون اطالع از ودریافت دارت جهت  داوطلبين

 مي باشد. 10/12/1397ن مو  گ   همو  موگخ برگزاري 

هـووال     بـا    10هـووال   گيا ـي   نمـاگ مقـشماتي )    10هـووال    ديـت    نـشري )   10عمومي شامل دگ س   بـا    ادبدـا  راگهـي )    توانمنشيیاع ن مو  و 1/4

  هــوو   توانمنــشيیاع  هنــي  هــووال 10هــووال   رــت ن گع اطاعــا  )10هــووال   اطاعــا  هداهــي   اهتمــاعي   مبــاني یــانوني )10انگلدســي عمــومي )

 مدباشش. هووال 10)

براسواس مجرووع توراز شوده     رح در قوانون اساسوي جرهووري اسوالمي ایوران از پاسوخگویي بو  سواواالت معوارف اسوالمي معواف بووده و در ایون صوورت نروره مكتسوب  ایون داوطلبوان                   صو اقليت هاي دیني مالف(

 . بدیهي است زمان پاسخگویي ب  سایر ساواالت محاسب  خواهد شد

 .چیاگرزين  اع طرااي خواهنش شش.  منا ب  ا اع هر ه  راهخ غلط   يک راهخ صحدح اذف خواهش ششکلد  دگ س ن مو  عمومي صوگ  ـ 2/4

مصااب  ا  طريق هايت دانشکشه علو  رزشکي   خشما  بیشاشتي دگماني نبادا  اعا  شغلي براهاس نمره رضلي مصااب  تخصصي بومل مي نيش.  ما  بررزاگع برابر ظرردت هر گشت   3ا   ـ3/4

 هش شش.خوا

 :  تذکرا ـ 5

ماه سابق  حضور داوطلبان  در جبه  هاي جنگ تحريلي دارند و نيز خانواده هاي معظم شهدا، مفقودین و جانبازان در صوورت دارا   6ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگاني د  حداقل  ـ 1/5

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

ایثوارگران اختصوام موي     اشوتغال ( درصود آن برابور قووانين و مقوررات بوراي      30، سوي )   مجووز تخصويی یافتو    از دول  قوانون جوامع خودمات رسواني بو  ایثوارگران        21مواده  بوا اسوتناد    ـ2/5

%( و بواالتر و فرزنودان و هرسوران آزادگوان      25و هرسور شوهداء ، و جانبوازان بيسوت و پونج )       نودان زفر ،جانبوازان و آزادگوان   خوانواده هواي شواهد،     ( درصود آن بو    25بيسوت و پونج )  دو   یابد ، 

مواه حضوور داوطلبانو  در جبهو  هوا       6ي باقيرانوده را نيوز بو  رزمنودگان بوا سوابق  حوداقل        اشوتغال % ( سوهري   5) درصود پونج   اسورا و خوواهر و بورادر شواهد و    اسارت ،  و باالي یک سال یک سال

% ( و آزادگوان زیور یوک  سوال اختصوام موي یابود . در موواردي دو  نيواز بو  تخصوی دارد رعایوت شورایر علروي ) شورایر                 25زندان آنان و فرزنودان جانبوازان زیور بيسوت و پونج )     و هرسر و فر

 مي بایست در آزمون دتبي شردت نرایند.بند  ترامي مشرولين این 01/10/1397مور   21962/820/1309ضرنا با توج  ب  نام  شراره  احراز مندرج در آگهي( الزامي است .

 درصد ب  ترتيب نرره فضلي از بين ایثارگران واجد شرایر د  در زمان مقرر ثبت نام نروده اند انجام خواهد شد . 5انتخاب ایثارگران در حد سهري   ـ 3/5
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 % سهري  ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایر صورت خواهد گرفت .30مازاد بر  اشتغال ـ 4/5

ک مووي در صووورت پذیرفتوو  شوودن در زمووان بررسووي موودار   جانبووازان و خووانواده محتوورم شووهداء در صووورت داشووتن دووارت شناسووایي از بنيوواد شووهيد و امووور ایثووارگران    ـــ 5/5

   و امور ایثارگران ارائ  نرایند.بایست گواهي از بنياد شهيد 

دگصـش هیـت ااـرا  هـیمد  ايثـاگررع   تودـدت   ـودت )بدکـاگع  مـي بايسـت           5دگصـش     25اعـ  ا  هـیمد     2/5تمامي ايثاگررا  یدش ششه دگ بنش  ـ 6/5

شـايا   کـر اهـت دگ صـوگ  عـش  تايدـش ا        ب  بنداد شیدش   اموگ ايثاگررا  کـ  دگ اـال اا ـر رر نـشه دا طلـ  دگ ن  موهـود مـي باشـش مراهوـ  نماينـش           

 هوع بنداد مذکوگ دا طل  اق هدچگون  اعترا ي نخواهش داشت.

 ايثاگررا  شرکت نماينش.دگصش 25دگ مشاغل مشخص ششه مربوط ب  هیمد  ارراد عادع نبايش دگصش   همچندت  5ارراد داگاع هیمد   ـ 7/5

 ( درصد قانوني مربوط  برخوردار خواهند بود .3مندرج در آگهي ب  ترتيب نرره فضلي از س  )معلولين عادي ب  شرط دارا بودن شرایر  ـ 8/5

 ترامي باقيرانده سهري  مذدور ب  داوطلبان بومي در صورت برخورداري از شرایر مندرج در آگهي ب  ترتيب نرره فضلي اختصام مي یابند . ـ 9/5

 داراي یكي از ویژگي هاي زیر باشد :بومي ب  افرادي اطالق مي شود د  حداقل الف( 

 یكي باشد اشتغال( محل تولد متقاضي  با  محل جغرافيائي مورد تقاضا براي  یک

 هيات امنا( 15/06/1396( محل تولد یكي از والدین با شهر مورد تقاضا براي اشتغال یكي باشد. )مصوب  دو

 راهنرایي، دبيرستان و پيل دانشگاهي( را ب  صورت متوالي یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام طي درده باشد.داوطلب حداقل چهار سال از سنوات تحصيلي )ابتدایي، (   س 

محل موورد تقاضوا بوراي    شیرهتا   محل خدمت فعلي یا بازنشستگي آنان باشیرهتا  هرسر و فرزندان دارمندان رسري و پيراني دولت و یا نيروهاي مسلح )اعم از شاغل و یا بازنشست ( د  ( چهار

 استخدام یكي باشد.

   توسر فرد متقاضي و یا پدر، مادر و یا هرسر وي . در شهر مورد تقاضا انتشار آگهيب  مدت چهار سال متوالي منتهي ب  تاریخ ب  صندوق هاي بازنشستگي پرداخت حق بير   پنج(

بومي تكريل نگردد ،  پذیرش بقي  افراد تا تكريول ظرفيوت و هرچنوين     اشتغالبين متقاضيان  در صورتيك  ظرفيت مورد نياز هر یک از رشت  هاي شغلي مندرج در آگهي از :1تبصره 

بين متقاضيان بومي  استان خوزستان در هروان رشوت  شوغلي بو       (  و سپس از انتخاب افراد ذخيره ابتدا  از بين متقاضيان بومي شهرستانهاي تابع  دانشكده )آبادان ،خرمشهر، شادگان

 ترتيب نرره فضلي صورت مي پذیرد.

 

 بومي اهتا  ب  رردع اطاق مي رردد ک   اهش يکي ا  شرايط منشگج دگ  يل باشش:ب 

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

 محل مورد تقاضا براي استخدام طي درده باشد. استانداوطلب حداقل چهار سال از سنوات تحصيلي )ابتدایي، راهنرایي، دبيرستان و پيل دانشگاهي( را ب  صورت متوالي یا متناوب در (   دو
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محل موورد تقاضوا بوراي اسوتخدام     اهتا  محل خدمت فعلي یا بازنشستگي آنان با اهتا    هرسر و فرزندان دارمندان رسري و پيراني دولت و یا نيروهاي مسلح )اعم از شاغل و یا بازنشست ( د( س 

 یكي باشد.

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

  اهتفاده نماينـش کـ   مـا  تحقـق     رنج   چیاگ مواگد الف  ببنشهاع  دا طلبا  دگ صوگتي مي تواننش ا  شرايط بومي اعا  ششه براع  الشيت خود )مو وع :1تبصره 

 مو وع )اشتغال  با نشستگي يا ررداخت بدم   مربوط ب  رس ا  تاگيخ تولش دا طلبا  باشش.

 مندرج در آگهي استخدام مرنوع مي باشد.شرايط اارا  موگد ندا  مرتبط باالتر ا  مشگک تحصدلي شردت داوطلبان داراي مدرک تحصيلي  ـ 10/5

و  مصواحب  ، مساوليت ناشوي از عودم رعایوت دقيوق ضووابر و شورایر اعوالم شوده در موتن آگهوي بور عهوده داوطلوب خواهود بوود . و در هور مرحلو  از مراحول ثبوت نوام                      ـ 11/5

رت صوودور جووذب محوورز شووود داوطلووب اطالعووات خووالف داده یووا فاقوود شوورایر منوودرج در آگهووي اسووت ، داوطلووب از انجووام مراحوول بعوودي محووروم خواهوود شوود . حتووي در صووو   

 ، قرارداد مذدور لغو و بالاثر مي گردد . از سوي واحد مربوط قرارداد 

 الزامي است . واحد مربوط ماه پس از اعالم نتيج  ( از سوي  2اخذ تایيدی  مدارک تحصيلي داوطلبان در صورت پذیرفت  شدن در امتحان ) حدادثر  ـ 12/5

و خدمات بهداشتي درماني آبادان ب  نشواني   برابر ظرفيت مورد نياز در رشت  شغلي اعالم شده متعاقباً از طریق سایت دانشكده علوم  پزشكي 5/1مذدور ب  تعداد  مصاحب  نتایج ـ 13/5

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

  پس از طي مراحل گزینل صورت خواهد گرفت.  انتخاب نهایي پذیرفت  شدگانـ  14/5

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

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

بعود از اعوالم نتيجو  نهوایي پوذیرش بو  دانشوكده مراجعو  نراینود درصوورت عودم مراجعو  ظورف مودت مقورر                 هفتو   پذیرفت  شدگان موظفند حودادثر ظورف مودت یوک      ـ15/5

 ذخيره اقدام نرایند. اشتغالیا انصراف آنان دانشكده مي تواند نسبت ب  

 گزیني آنوان ذخيوره بجوای  افراد در صوورت لوزوم از   و رارداد آنوان لغوو  غيور اینصوورت قو   ر محول موورد تقاضوا خودمت نراینود در     متعهود موي شووند د   پذیرفت  شودگان نهوایي ،   ـ16/5

 وفق مقررات استفاده مي شود.

   مربوط  معرفي مي گردندواحد مربوط   در مصاحب  تخصصي و تایيد هست  گزینل توسر دانشكده جهت بكارگيري ب  قبولي  داوطلبان پس از  ـ17/5

تكريول بورگ درخواسوت شوغل موي باشود الزم اسوت در تكريول آن نهایوت دقوت را بعرول آورده و هيچگونو               اشوتغال با توج  بو  ایون دو  موالک ثبوت نوام از متقاضويان        ـ 18/5

 اصالحاتي پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

   داوطلبان منحصراً مجاز ب  انتخاب یک شغل خواهند بود. .ـ19/5
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 مورد نیاز  جدول مشاغل

 1397ماه بهمن  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

 شرايط اارا  گشت  شغل عنوا   محل خشمت شیر  گديف
 هنسدت

 توشاد
 مرد   

1 

 نبادا  

موا نت نمو شي  تحقدقا  

   رنا گع
  ينمو ش عزي  برنام  گ تيريمش يلدتحص عا  گشت  ها يکيدگ دانشنام  کاگشناهي    *کاگشناس اموگ نمو شي

  يدگه عزيگ  برنام ينمو ش عتکنولوژ  ينمو ش عزيبرنام  گ  ينمو ش تيريمش
* * 1 

 موا نت بیشاشت 2
کاگشناس اشره شناهي   

 نایلدتمباگ ه با 

ها؛ داگابود   عماگدب تد  کنترل نایل عولوژدب دگ گشت  تحصدلي   يکاگشناه دانشنام  

  مباگ ه  يرزشک ياشره شناه عا  گشت  ها يکياگشش دگ  يکاگشناه يلدمشگک تحص

 تد  کنترل نایل عولوژدب يکاگشناه يلدب  داگا بود  مشگک تحص مشر ط تدبا نایل

 ها عماگدب

* * 1 

3 

) مرکز  بیشاشت نبادا مرکز 

بیشاشتي دگماني شیرع شبان  

  ع یشس چوئبشه   گ
 1 ـ * دگ گشت  تحصدلي مامايي يکاگشناه دانشنام   ماما

 شادرا  4

)مرکز  مرکز بیشاشت

بیشاشتي دگماني شیرع 

گ هتايي شبان  گ  ع با 

 تسیدا   ايماني داگخويت 

 1 ـ * ماماييدگ گشت  تحصدلي  يکاگشناه دانشنام   ماما

 مي باشش.% 25هذب با ايثاگررا  داگاع هیمد   * دگمواگد مشخص ششه صرراً

 

 

 


