آكهي بکارگیری نیروی قرارداد كار معین
دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني آبادان
دانشكد ه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز خود براساس مجووز شوراره /209/9893د موور  1396/12/14معواون محتورم توسوع
مدیریت و منابع وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش پزشكي و قوانين و مقررات جاري  ،تعداد  23نفر از افوراد واجود شورایر را از يریور برروزاري آزمون کتبیو کعمونم کو انجوم ک
مصمحیهکتخصص و با احراز صالحيت هاي عرومي و براساس قانون تسري رزینش معلران و کارمندان آموزش و پرورش ب کارمندان سایر وزارتخان ها و سوازمان هوا و موسسوات و
شرکت هاي دولتي مصوب  1375/2/9مجلس شوراي اسالمي و اصالبعنوان نیرویکقراردادکتمرکمعینک براي خدمت در واحد تابع دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمواني
آبادان ب شرح زیر دعوت ب هركاري مي نراید:
1ـ شرايط عمومي :
1/1و داشتن تابعيت ایران
1/2و تدین ب دین مبين اسالم یا یكي از ادیان رسري کشور مصرح در قانون اساسي
1/3و التزام ب قانون اساسي جرهوري اسالمي ایران
1/4و داشتن کارت پایان خدمت وظيف عرومي و یا معافيت دائم از خدمت (ویژه برادران)
1/5و عدم اعتياد ب دخانيات و مواد مخدر روانگردان
1/6و نداشتن سابق محكوميت جزائي موثر
1/7و داشتن سالمت جسراني ،رواني و توانایي براي انجام کاري ک استخدام مي شوند(يب نظر کريسيون پزشكي یا روه يب کار دانشكده).
1/8و عدم انفصال از خدمت و یا عدم اخراج توسر سایر موسسات و واحدهاي تابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
1/9و داويلبان نباید از جرل افرادي باشند ک ب موجب آراء مراجع قضائي و ذي صالح  ،از خدمات دولتي منع شده باشند.
1/10و داويلبان اشتغال نباید مستخدم رسري،ثابت،پيراني و یا قراردادي سایر دستگاههاي دولتي ،بازنشست و یا بازخرید خدمت باشند.
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 2ـ شرايط اختصاصي اشتغال:
 2/1ـ داشتن حداقل سن  20و حداکثر سن  35سال براي دارندران مدارک کارشناسي و کارشناسي ارشد و حداکثر سن  45سال بوراي دارنودران مودرک دکتورا( .توا تواری انتشوار
آرهي())1397/10/08
تبصره :موارد ذیل ب شرط ارائ تائيدی هاي معتبر ب حداکثر سن مقرر اضاف خواهد شد :
الف) داويلباني ک در جبه هاي نبرد حر علي بايل ( از تاری  1359/6/31لغایت  ) 1367/5/29ب يور داويلبان خدمت نروده اند  ،ب ميزان مدت حضور در جبه و هرچنوين
مدت زمان بستري و یا استراحت پزشكي رزمندران در اثر مجروحيت در جبه هاي نبرد حر علي بايل .
ب) افراد خانواده معظم شهداء  ،آزادران ،مفقود االثرها و جانبازان از کار افتاده کلي ک قادر ب انجام کار نري باشند شامل  :هرسر  ،پدر  ،مادر  ،خواهر و برادر تا ميزان پنج سال .
ج ) آزادران  ،فرزندان شاهد  ،فرزندان جانباز  %25و باالتر و فرزندان آزادراني ک حداقل یک سال سابق اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف مي باشند .
د) داويلباني ک ب صورت غير رسري و ترام وقت در وزارتخان و موسسات و شرکتهاي دولتي  ،بانک ها و شرکتهاي تحت پوشش آنها  ،شرکتهاي بير  ،شهرداري ها و موسسوات
و شرکتهاي دولتي ک شرول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است  ،موسسات و شرکتهاي ملي و مصادره شده و موسساتي ک ب نحوي از بودج و کرک دولت استفاده موي کننود ،
نهادهاي انقالب اسالمي و شرکتهاي تحت پوشش آنها ک از تاری  1357/11/22ب خدمت اشتغال داشت اند حداکثر ب ميزان پنج سال .
ط) داويلباني ک در شرکتهاي پيرانكاري تامين نيرو يرف قرارداد دانشگاه(درقالب خرید خدمات نيروي انساني) ب خدمت اشتغال دارند ب ميوزان خودمت غيور رسوري آنهوا (توا
سقف 15سال)
و) داويلباني ک در شرکتهاي پيرانكاري تامين نيرو يرف قرارداد دانشگاه (درقالب خرید خدمات نيروي انساني) ب خدمت اشتغال داشت اند و در تاری آزموون بوا دانشوگاه ق وع
هركاري نروده اند حداکثر ب ميزان  5سال
داويلباني ک يرح خدمت نيروي انساني موظف را ب ا ستناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان انجام داده اند ب ميزان انجام خدمت فوق .
ي) مدت خدمت سربازي
2/2و مشرولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان الزاماً مي بايست مدت يرح اجباري خود را با احتساب ضریب من ق تا تاری 1397/10/20رذرانده باشند.
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 3ـ نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز :

ثبت نام ب صورت الكترونيكي از يریر وب سایت دانشكده ب نشاني  http://azmoon.abadanums.ac.irاز سواعت 12ظهر روز سه شنبه موور 1397/10/11
لغایت ساعت  12ظهر روز دوشنب مور  1397/10/17انجام مي رردد.
 3/1ـ مدارک مورد نیاز ثبت نام ( الکترونیکي) :
و یک ق ع عكس ( 3* 4جدید)
و تصویر کارت ملي ( دو يرف کارت )

و تصویر آخرین مدرک تحصيلي
و تصویر ترام صفحات شناسنام

و تصویر مدارک دال بر بومي بودن

و تصویر رواهي مثبت ایثاررري

و اصل ب هرراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظيف عرومي یا معافيت دائم ( دو يرف کارت )

و تصویر پایان يرح مشرولين خدمت پزشكان و پيراپزشكان یا معافيت از آن

داويلبان قبول شده در مرحل اول موظف هستند مدارک مورد نياز را پس از اعالم نتایج ک از يریر سایت دانشوكده بو آدرس http://abadanums.ac.ir
اعالم مي رردد  ،ب هرراه اصل مدارک ب محل تعيين شده حضوراً ارائ و رسيد دریافت نرایند  .دانشكده موظف است کلي مدارک را با اصل آنها م ابقت داده و برابور بوا
اصل نراید.
تبصره  :نظر ب اینك مدارک داويلبان پس از بررزاري امتحان عرومي بررسي مي رردد ،صدورکارت و شرکت در آزمون ب منزله تايید مدارک نبوده و پس از بررزاري
آزمون در چارچوب ضوابر و مقررات و شرایر مندرج در آرهي منتشره  ،مدارک داويلبين مورد بررسي قرار خواهد ررفت .
3/2ـ مدارک ثبت نام مقدماتي:
الف) تكريل برگ ثبت نام درخواست شغل ( با دقت تكريل رردد ) ب هرراه اسكن یک ق عو عكوس  3* 4متناسوب بوا توضويحات سوایت اینترنتوي دانشوكده صوورت
مي پذیرد .
ب) رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلو

سیصد و شصت هزار ريال (معادل سي و شـ

هـزار تومـا)) بو شوراره حسواب  8333059365و شـماره شـبا

 IR550120020000008333059365بانک ملت شعبه احمدآباد شمالي شهرستا) آبادا) ب نام رابط تمرکز درآمدهای معاونت پشتیباني دانشـکده علـوم
پزشکي آبادا) بعنوان حر شرکت در آزمون استخدامي
تبصره :ایثاررران  50درصد مبل مذکور را مي پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبل یاد شده معاف مي باشند.
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 4ـ زما) و محل برگزاری آزمو) کتبي و مصاحبه :
داويلبين جهت دریافت کارت و ايالع از زمان و محل بررزاري آزمون ب نشاني الكترونيكي ( ) http://azmoon.abadanums.ac.irمراجع نرایند .
4/1و آزمو) توانمنديهای عمومي شامل دروس زبـا) و ادبیـاف رارسـي ( 10سـووال) ديـو و زنـدگي (10سـووال) ريایـي و آمـار مقـدماتي (10سـووال) زبـا)
انگلیســي عمــومي (10ســووال) اعاعــاف سیاســي و ا تمــاعي و مبــاني ــانوني (10ســووال) رــو آوری اعاعــاف (10ســووال) هــوو و توانمنــديهای هنــي
(10سووال) میباشد.
الف)ا لیت های ديني مص رح در انو) اساسي مهوری اسامي ايرا) از پاسـگگويي بـه سـووامف معـارال اسـامي معـاال بـوده و در ايـو صـورف نمـره مکتسـبه ايـو داوعلبـا) براسـاس
مجموع تراز شده ساير سووامف محاسبه خواهد شد .بديهي است زما) پاسگگويي به
4/2ـ کلیه دروس آزمو) عمومي صورف چهارگزينه ای عراحي خواهند شد .یمنا به ازای هر سه پاسخ غلط يک پاسخ صحیح حذال خواهد شد.
4/3ـ از  3برابر ظرریت هر رشته شغلي براساس نمره رضلي مصاحبه تگصصي بعمل مي آيد .زما) برگزاری مصاحبه از عريق سايت دانشکده علوم پزشکي و خدماف بهداشتي درماني آبادا) اعام
خواهد شد.

5ـ تذکراف :
 5/1ـ ایثاررران شامل جانبازان  ،آزادران و رزمندراني ک حداقل  6ماه سابق حضور داويلبان در جبه هاي جنگ تحريلي دارند و نيز خانواده هاي معظم شهدا ،مفقودین و جانبوازان
در صورت دارا بودن شرایر مندرج در آرهي  ،با رعایت قوانين و مقررات مربوط از اولویت قانوني برخوردار خواهند بود .
5/2ـ با استناد ماده  21قانون جامع خدمات رساني ب ایثاررران از کل مجوز تخصيص یافت  ،سي (  )30درصد آن برابر قوانين و مقررات براي اشتغال ایثاررران اختصوا

موي یابود ،

ک بيست و پنج ( )25درصد آن ب خانواده هاي شاهد ،جانبازان و آزادران  ،فرزندان و هرسر شهداء  ،و جانبازان بيست و پنج (  )% 25و باالتر و فرزندان و هرسران آزادران یک سوال
و باالي یک سال اسارت  ،اسرا و خواهر و برادر شاهد و پنج درصد(  ) %5سهري اشتغالي باقيرانده را نيز ب رزمندران با سابق حداقل  6ماه حضور داويلبانو در جبهو هوا و هرسور و
فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بيست و پنج ( ) %25و آزادران زیر یک سال اختصا

مي یابد  .در مواردي ک نياز ب تخصص دارد رعایت شرایر علري ( شرایر احراز منودرج در

آرهي) الزامي است  .ضرنا با توج ب نام شراره  1309/820/21962مور  1397/10/01ترامي مشرولين این بند مي بایست در آزمون کتبي شرکت نرایند.
5/3ـ انتخاب ایثاررران در حد سهري  5درصد ب ترتيب نرره فضلي از بين ایثاررران واجد شرایر ک در زمان مقرر ثبت نام نروده اند انجام خواهد شد .
 5/4ـ اشتغال مازاد بر  %30سهري ایثاررران از يریر رقابت با سایر داويلبان واجد شرایر صورت خواهد ررفت .
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 5/5ـ جانبازان و خانواده محترم شهداء در صورت داشتن کارت شناسایي از بنياد شهيد و امور ایثاررران در صورت پذیرفت شدن در زمان بررسي مدارک مي بایست روواهي از بنيواد
شهيد و امور ایثاررران ارائ نرایند.
 5/6ـ معلولين عادي ب شرط دارا بودن شرایر مندرج در آرهي ب ترتيب نرره فضلي از س ( )3درصد قانوني مربوي برخوردار خواهند بود .
 5/7ـ ترامي باقيرانده سهري مذکور ب داويلبان بومي در صورت برخورداري از شرایر مندرج در آرهي ب ترتيب نرره فضلي اختصا

مي یابند .

الف) بومي ب افرادي ايالق مي شود ک حداقل داراي یكي از ویژري هاي زیر باشد :
یک ) محل تولد متقاضي با محل جغرافيائي مورد تقاضا براي اشتغال یكي باشد
دو) محل تولد یكي از والدین با شهر مورد تقاضا براي اشتغال یكي باشد( .مصوب  1396/06/15هيات امنا)
س ) داويلب حداقل چهار سال از سنوات تحصيلي (ابتدایي ،راهنرایي ،دبيرستان و پيش دانشگاهي) را ب صورت متوالي یا متناوب در شهرستان محل مورد تقاضا براي استخدام يي کرده باشد.
چهار) هرسر و فرزندان کارمندان رسري و پيراني دولت و یا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشست ) ک شهرستا) محل خدمت فعلي یا بازنشستگي آنان با شهرستا) محل موورد تقاضوا بوراي
استخدام یكي باشد.
پنج) پرداخت حر بير ب صندوق هاي بازنشستگي ب مدت چهار سال متوالي منتهي ب تاری انتشار آرهي در شهر مورد تقاضا توسر فرد متقاضي و یا پدر ،مادر و یا هرسر وي .

تبصره  :1در صورتيك ظرفيت مورد نياز هر یک از رشت هاي شغلي مندرج در آرهي از بين متقاضيان اشتغال بومي تكريل نگردد  ،پذیرش بقي افراد تا تكريول ظرفيوت و هرچنوين
انتخاب افراد ذخيره ابتدا از بين متقاضيان بومي شهرستانهاي تابع دانشكده (آبادان ،خرمشهر ،شادران ) و سپس از بين متقاضيان بومي استان خوزستان در هروان رشوت شوغلي بو
ترتيب نرره فضلي صورت مي پذیرد.
ب)بومي استا) به رردی اعاق مي گردد که وا د يکي از شرايط مندرج در يل باشد:
یک ) محل تولد متقاضي در یكي از شهرستان هاي استان خوزستان باشد
دو) داويلب حداقل چهار سال از سنوات تحصيلي (ابتدایي ،راهنرایي ،دبيرستان و پيش دانشگاهي) را ب صورت متوالي یا متناوب در استان محل مورد تقاضا براي استخدام يي کرده باشد.
س ) هرسر و فرزندان کارمندان رسري و پيراني دولت و یا نيروهاي مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشست ) ک استا) محل خدمت فعلي یا بازنشستگي آنان با استا) محل موورد تقاضوا بوراي اسوتخدام
یكي باشد.
چهار) پرداخت حر بير ب صندوق هاي بازنشستگي ب مدت چهار سال متوالي منتهي ب تاری انتشار آرهي در استان مورد تقاضا توسر فرد متقاضي و یا پدر ،مادر و یا هرسر وي .

تبصره  :1داوعلبا) در صورتي مي توانند از شرايط بومي اعام شده برای والديو خود (مویوع بندهای پنج و چهار موارد الف وب) استفاده نماينـد کـه زمـا) تحقـق
مویوع (اشتغال بازنشستگي يا پرداخت بیمه) مربوط به پس از تاريخ تولد داوعلبا) باشد.
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 5/8ـ شرکت داويلبان داراي مدرک تحصيلي مرتبط بامتر از مدرک تحصیلي شرايط احراز مورد نیاز مندرج در آرهي استخدام مرنوع مي باشد.
 5/9ـ مسوووليت ناشوي از عودم رعایوت دقيور ضووابر و شورایر اعوالم شوده در موتن آرهوي بور عهوده داويلوب خواهود بوود  .و در هور مرحلو از مراحول ثبوت نوام  ،مصواحب و
جووذب محوورز شووود داويلووب ايالعووات خووالف داده یووا فاقوود شوورایر منوودرج در آرهووي اسووت  ،داويلووب از انجووام مراحوول بعوودي محووروم خواهوود شوود  .حتووي در صووورت صوودور
قرارداد از سوي واحد مربوي  ،قرارداد مذکور لغو و بالاثر مي رردد .
 5/10ـ اخذ تایيدی مدارک تحصيلي داويلبان در صورت پذیرفت شدن در امتحان ( حداکثر  2ماه پس از اعالم نتيج ) از سوي واحد مربوي الزامي است .
5/11ـ نتایج مصاحب مذکور ب تعداد  1/5برابر ظرفيت مورد نياز در رشت شغلي اعالم شده متعاقباً از يریر سایت دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان ب نشواني
الكترونيكي ( ) http:// abadanums.ac.irب ايالع عروم خواهد رسيد .
5/12ـ انتخاب نهایي پذیرفت شدران پس از يي مراحل رزینش صورت خواهد ررفت.
تبصره ـ داويلبان موظفند پس از اعالم اسامي مرحل اول پذیرفت شدران يبر برنام تنظيري در مهلت مقرر ب هست رزینش مراجع نرایند .در صورت عدم مراجع در مهلت
تعيين شده قبولي فرد کن لم یكن تلقي شده و از افراد ذخيره بجاي وي ب رزینش معرفي خواهد شد.
6/13و پذیرفت شدران موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفت بعد از اعالم نتيج نهایي پذیرش ب دانشكده مراجع نرایند درصورت عدم مراجع ظورف مودت مقورر یوا انصوراف آنوان
دانشكده مي تواند نسبت ب اشتغال ذخيره اقدام نرایند.
5/14ـ پذیرفت شدران نهایي ،متعهد مي شوند در محل مورد تقاضا خدمت نرایند درغير اینصورت قرارداد آنان لغو و در صوورت لوزوم از افرادذخيوره بجوایگزیني آنوان وفور مقوررات
استفاده مي شود.
5/15ـ داويلبان پس از قبولي در مصاحب تخصصي و تایيد هست رزینش توسر دانشكده جهت بكارريري ب واحد مربوي مربوي معرفي مي رردند
5/16ـ با توج ب این ک مالک ثبت نام از متقاضيان اشتغال تكريل برگ درخواست شغل مي باشد الزم است در تكريل آن نهایت دقت را بعرل آورده و هيچگونو اصوالحاتي پوس از
ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
5/17ـ .داويلبان منحصراً مجاز ب انتخاب یک شغل خواهند بود.
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رديف

شهر

محل خدمت

شرايط احراز

عنوا) رشته شغل

دانشنامه کارشناسي در يکي از رشته های تحصیلي مديريت و برنامه ريزی آموزشي

کارشناس امور آموزشي*

1
آبادا)
2

مديريت آموزشي برنامه ريزی آموزشي تکنولوژی آموزشي برنامه ريزی درسي

معاونت آموزشي تحقیقاف

دانشنامه کارشناسي در رشته های تحصیلي علوم کتابداری و اعاع رساني پزشکي

و رناوری

(کتابداری در شاخه پزشکي) کتابداری علوم کتابداری و اعاع رساني

کتابدار

اولويت ذب با دارندگا) مدرک تحصیلي علوم کتابداری و اعاع رساني

نسیت
ز)

مرد

*

*

*

*

تعداد
1

1

پزشکي (کتابداری در شاخه پزشکي) مي باشد
3

کارشناس تغذيه
کارشناس امور دانشجويا)

4
آبادا)

معاونت دانشجويي

(برادرا) )
کارشناس امور دانشجويا)
(خواهرا))

آبادا)

مديريت امور پشتیباني و
رراهي

مسوول خدماف

مالي *

دانشنامه کارشناسي در يکي از رشته های گروه علوم تربیتي و رشته های تحصیلي:
*

آموزو بزرگسام) مديريت آموزو عالي مشاوره راهنمايي و مشاوره (رعالیت های

1

پرورشي) مشاوره و راهنمايي

ررهنگي

5

6

دارا بود) مدرک تحصیلي کارشناسي در رشته تحصیلي علوم تغذيه

*

*

1

*

دانشنامه کارشناسي در يکي از رشته های گروه علوم تربیتي و رشته های تحصیلي:
آموزو بزرگسام) مديريت آموزو عالي مشاوره راهنمايي و مشاوره (رعالیت های

1

*

پرورشي) مشاوره و راهنمايي
دانشنامه کارشناسي در يکي از رشته های تحصیلي مديريت بازرگاني مديريت
صنعتي

(کارپرداز)

* درموارد مشگص شده اولويت ذب با ايثارگرا) دارای سهمیه  %25مي باشد.
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رديف

شهر

محل خدمت

عنوا) شغل

شرايط احراز

پرستار

دانشنامه کارشناسي در رشته تحصیلي پرستاری

*

کارشناس آزمايشگاه تشگیص عبي

دانشنامه کارشناسي در رشته تحصیلي علوم آزمايشگاهي

*

*

*

*

1

بیمارستا) آيت اله

پرستار

دانشنامه کارشناسي در رشته تحصیلي پرستاری

*

*

1

عالقاني

کارشناس آزمايشگاه تشگیص عبي

دانشنامه کارشناسي در رشته تحصیلي علوم آزمايشگاهي

*

*

1

7
8

آبادا)

بیمارستا) شهید بهشتي

کارگزيو*

9
10
11

آبادا)

نسیت

دانشنامه کارشناسي در يکي از رشته های تحصیلي مديريت
صنعتي مديريت بازرگاني

تعداد

ز)

مرد
*

1
1

مرکز بهداشت آبادا) (

12

آبادا)

مرکز بهداشتي درماني شهری

*

پرستار

دانشنامه کارشناسي در رشته تحصیلي پرستاری

ماما *

دانشنامه کارشناسي در رشته تحصیلي مامايي

*

*

1

شبانه روزی دس چوئبده )

13

بیمارستا) شهید معرري

14

زاده

15

1

پرستار

دانشنامه کارشناسي در رشته تحصیلي پرستاری

*

*

1

کارشناس آزمايشگاه تشگیص عبي

دانشنامه کارشناسي در رشته تحصیلي علوم آزمايشگاهي

*

*

1

مرکز بهداشت (مرکز

16

شادگا)

بهداشتي درماني شهری
روستايي شبانه روزی با

دانشنامه کارشناسي در رشته تحصیلي پرستاری

پرستار

*

*

1

تسهیاف زايماني دارخويو)

17
18

حسابدار
شبکه بهداشت و درما)

کارگزيو

*

دانشنامه کارشناسي در رشته تحصیلي حسابداری
دانشنامه کارشناسي در يکي از رشته های تحصیلي مديريت
صنعتي مديريت بازرگاني

* درموارد مشگص شده اولويت ذب با ايثارگرا) دارای سهمیه  %25مي باشد.
8

*

*

1

*

*
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رديف

شهر

محل خدمت

شرايط احراز

عنوا) شغل

نسیت

تعداد

ز)

مرد

دانشنامه کارشناسي در رشته تحصیلي علوم آزمايشگاهي

*

*

1

پرستار

دانشنامه کارشناسي در رشته تحصیلي پرستاری

*

*

1

21

کارشناس بهداشت حرره ای

دانشنامه کارشناسي در رشته تحصیلي بهداشت حرره ای

*

*

1

22

کارشناس بهداشت محیط

دانشنامه کارشناسي در رشته تحصیلي بهداشت محیط

*

*

1

19

خرمشهر

20

آبادا)
23

بیمارستا)
ولیعصر (عج)

معاونت بهداشت

کارشناس آزمايشگاه
تشگیص عبي

کارشناس حشره شناسي و
مبارزه با نا لیو

دانشنامه کارشناسي در رشته تحصیلي بیولوژی و کنترل نا لیو بیماری ها؛ دارابود) مدرک تحصیلي
کارشناسي ارشد در يکي از رشته های حشره شناسي پزشکي و مبارزه با نا لیو مشروط به دارا بود)
مدرک تحصیلي کارشناسي بیولوژی و کنترل نا لیو بیماری ها

9

*

*

1

