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 ) كارشناس مامايي( شركتي پذيرش نيرويآگهي 

 

در رشته كارشناسي مامايي جهت  در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز خود شيراز علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه

هاي تبي در حيطهك جدالشرايط را از طريق امتحانافراد وانفر از  70بيمارستانهاي ذيل از طريق شركتهاي طرف قرارداد دانشگاه تعداد 

  .نمايد  كارگيري به شركتيبه صورت مراحل گزينش كردن طي  پس ازتخصصي و  عمومي

نيروهاي پذيرفته شده طرف قرارداد شركت هستند و هيچ گونه رابطه استخدامي با دانشگاه علوم پزشكي شيراز : توجه *

  .و تداوم خدمت براي دانشگاه علوم پزشكي شيراز ايجاد نمي نمايدندارند و هيچگونه تعهد استخدامي 

  رشته هاي شغلي مورد نيازجدول 
  

عنوان 

  شغل
  محل جغرافيايي خدمت

شرايط احراز از نظر مدرك و رشته   جنسيت

  تحصيلي
  توضيحات

  مرد  زن

  ماما

 نفر ، بيمارستانهاي 20نفر ، بيمارستان حضرت زينب  30بيمارستان شوشتري 

وليعصر اقليد ، وليعصر المرد ، امام محمد باقر قير ، امام موسي كاظم زرين 

 2هر كدام ، شهداي ني ريز ، بيمارستان خرم بيد دشت ، امام هادي فراشبند 

،  نفر ، بيمارستانهاي امام حسين سپيدان 3اد خشت امام سجبيمارستان ، نفر 

  نفر  1پاسارگاد ، ارسنجان هر كدام 

*    
ن مدرك تحصيلي ليسانس در دارا بود

  رشته مامايي 
  

  

  شركتياستخدام شرايط عمومي  -1

  تدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح درقانون اساسي  -1/1

  داشتن تابعيت ايران -2/1

  و روانگردانعدم اعتياد به دخانيات ومواد مخدر  -3/1

  عدم سابقه محكوميت جزايي موثر  -4/1

  موجب آراي مراجع قانوني ههاي دولتي بنداشتن منع استخدام دردستگاه -5/1

 .بازخريـد خـدمت باشـند    بازنشسـته و  يا هاي دولتي وساير دستگاه شركتي ثابت و نبايد مستخدم رسمي،داوطلبان  -6/1

  التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  -7/1

شـوند بـر اسـاس دسـتورالعمل     ي براي انجام كاري كه براي آن استخدام ميداشتن سالمت جسماني ورواني وتواناي -8/1

  مصوب از سوي هيأت امناء موسسه 

  

   شركتياستخدام  شرايط اختصاصي -2

   آگهيتا تاريخ انتشار  تمام سال  35 و حداكثر سال سن 20 حداقلداشتن  -1/2

  .سن مقرر اضافه خواهد شدموارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر : تبصره

به طور داوطلبانه خـدمت  ) 29/5/1367لغايت  31/6/1359ازتاريخ (داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل  )الف

نموده اند به ميزان مدت حضور در جبهه وهمچنين مدت زمان بستري ويا استراحت پزشكي رزمندگان دراثر مجروحيت 

  طل درجبهه هاي نبرد حق عليه با



بـاالتر، همسـر و    و%) 25( درصـد  پنج و بيست جانبازان و فرزندانهمسر شهدا،و فرزندان همسر آزادگان، و جانبازان )ب

از شـرط حـداكثر    )با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه(و رزمندگان اسارت سال يك باالي و سال يك فرزندان

  .سن معاف مي باشند

تا  ، همسر و فرزند آزاده كمتر از يكسال اسارت%)25( بيست و پنج درصد زيرجانبازان  ، همسر و فرزندخواهر شهداء) ج

  سال  5ميزان 

داوطلباني كه به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و ساير موسسات تابعه وزارت متبوع به خدمت اشتغال داشته اند  )د

  . به ميزان خدمت غيررسمي آنها

متعهدين خـدمت   پيراپزشكان و وي انساني موظف را به استناد قانون خدمت پزشكان وداوطلباني كه طرح خدمت نير )و

  قانون مذكور انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق 

  

  نحوه ثبت نام ومدارك مورد نياز  -3

ــاريخ    -1/3 ــا ت ــزم هســتند حــداكثر ت ــه آدرس ا  1/3/94متقاضــيان واجــد شــرايط مل ــام الكترونيكــي ب ــه ثبــت ن ــي نســبت ب ينترنت

samaa.sums.ac.ir   دريافت كد رهگيري پس از انجام مراحل ثبت نام الزاميست(.اقدام نمايند(  

  )ثبت نام اينترنتي ( :مقدماتيمدارك مورد نياز ثبت نام  -2/3

  ) اينترنتي(تكميل برگ درخواست شغل ) الف

و شناسـه  32/15099882اب شـماره  بـه حسـ   ريـال ) صدوشصـت هـزار  ( 160000 رسيد بانكي مبني بر پرداخـت مبلـغ   )ب

نزد بانك ملت شعبه پزشكي شيراز قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت بنام درآمـدهاي   24000801461153پرداخت 

-قابل پرداخـت مـي  تخصصي داوطلبان  عنوان حق شركت درامتحان عمومي وهبعلوم پزشكي شيراز  دانشگاهاختصاصي 

   .پرداخت مبلغ مذكور معاف مي باشندفرزندان شاهد از  پردازند ومبلغ مذكور را مي %)50(درصدپنجاه ايثارگران  ،باشد

ارسـال   كه بايستي متناسب با توضيحات سايت اينترنتي دانشگاه بانضمام فيش بـانكي اسـكن و   3×4يك قطعه عكس ) ج

 200كيلو بايت و فيش واريزي با يكي از فرمتهاي عكس،حجم حـداكثر   70و حجم حداكثر  jpgعكس با فرمت (.شود

  )اسكن و ارسال شود  پيكسل 300طول و عرض حداقل كيلو بايت و 

  .شوداقص ويا ارسال مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نميبه ثبت نام ن -3/3

  ) برابر ظرفيت خواهد رسيد  5/1از طريق پيامك به اطالع داوطلبان ( :مرحله اول امتحانپس از قبولي درمدارك مورد نياز  -4/3

روز كـاري پـس از اعـالم نتـايج از سـوي       5را ظرف مـدت   ذيلدارك داوطلبان قبول شده درمرحله اول امتحان موظف هستند م

دانشـگاه موظـف اسـت كليـه تصـاوير       .رسيد دريافت نمايند دانشگاه به همراه اصل مدارك به كارگزيني دانشگاه حضوراً ارائه و

  .مدارك را با اصل آنها مطابقت داده وبرابر با اصل نمايد

  . اشتغال به طرح ويا پايان طرح يا گواهي آخرين مدرك تحصيلي تصوير  -

  كارت ملي تصوير  -

   شناسنامهتصوير  -

  مدارك دال بر بومي بودن  تصوير –

  مدارك دال بر ايثارگري ،معلولين عادي حسب مورد از مراجع ذيربط  تصوير -

  سايرمدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت  تصوير -

پزشكان وپيراپزشـكان يـا معافيـت از مراجـع ذيـربط اسـتعالم خواهـد شـد         مدرك تحصيلي وگواهي انجام خدمات قانون : تبصره 

  .وتطبيق اوليه انجام شده در بند فوق مالك قطعي براصالت مدارك نخواهد بود



  

  زمان ومحل توزيع كارت  -4

  . نمائيد  مراجعه samaa.sums.ac.irبه سامانه  7/3/94و  6/3/94جهت اطالع از زمان و محل برگزاري آزمون در تاريخهاي 

  

  

  مواد امتحان  -5

-فـن  -4رياضي وآمـار مقـدماتي    -3) عمومي(زبان انگليسي  -2زبان وادبيات فارسي  -1: امتحان توانمنديهاي عمومي شامل -1/5

بـه صـورت   سـوال  ) 90(اطالعـات سياسـي واجتمـاعي ومبـاني قـانون درمجمـوع بـه تعـداد         -6معارف اسالمي  -5آوري اطالعات 

   .پاسخ غلط محاسبه خواهد شد به ازاي هر چهارنمره منفي  نيم ضمناً. طراحي مي گردد )نيم(5/0اعمال ضريب با چهارگزينه اي 

   .شودمي از آن درساير موارد امتحان توزيعباشند وامتيهاي ديني از پاسخگويي به سواالت معارف اسالمي معاف ميقليتا :تبصره

به صورت چهار گزينه اي سوال   45رشته شغلي مورد درخواست داوطلب به تعداد  امتحان تخصصي شامل سواالت مرتبط با -2/5

   .خواهد شدبه ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه نمره منفي  يك ضمناً. طراحي خواهد شد 3با اعمال ضريب 

  تذكرات  -6

وطلبانـه در جبهـه هـاي جنـگ تحميلـي      ماه  سابقه  حضور دا 6رزمندگاني كه حداقل  ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و -1/6

آزادگان يك سال و بـاالي يـك سـال اسـارت و رزمنـدگان بـا سـابقه        ، مفقودينجانبازان،  نيز خانواده هاي معظم شهداء، دارند و

درصورت دارا بودن شرايط مندرج درآگهي با رعايت قـوانين  ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي،  6حداقل 

  .ررات مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بودومق

. ايثارگران اختصاص مي يابدپذيرش درصد آن برابر قوانين ومقررات براي ) 30(از كل مجوز تخصيص يافته به دانشگاه سي  -2/6

فرزنـدان و   هداء وهمسـران شـ   فرزنـدان و  درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شـغل و ) 25( بيست وپنج ،الذكردرصد فوق30از 

و خواهر و برادر  باالي يكسال اسارتسال و يكهمسران آزادگان  فرزندان و باالتر و درصد و )25(همسران جانبازان بيست وپنج 

 6درصد سهميه باقيمانده را نيز به رزمندگان با سابقه حـداقل   )5(پنج امورايثارگران استان و معرفي شده از سوي بنياد شهيد و شهيد

) 1( يـك درصد وآزادگان زيـر  ) 25(فرزندان جانبازان زير بيست وپنج  فرزندان آنان و همسر و جبهه ها و حضور داوطلبانه در ماه

  .اختصاص مي يابداسارت سال 

شكده دان/بازنشسته مراكز تابعه دانشگاه) و باالتر، آزاده، اسير و مفقوداالثر%) 25(شهيد، جانباز بيست و پنج درصد(فرزندان : تبصره

  .نيز مشمول بند فوق هستند

زمـان مقـرر ثبـت نـام      ه دردرصد به ترتيب نمره فضلي از بين ايثارگران واجد شـرايط كـ   5حد سهميه  انتخاب ايثارگران در -3/6

   .انجام خواهد شدنموده اند، 

  . صورت خواهد گرفت درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط 30مازاد بر  پذيرش  -4/6

نيازي به  ،ايثارگران با ارائه تصوير آن امور بنياد شهيد و صورت داشتن كارت شناسايي از خانواده محترم شهدا در جانبازان و -5/6

   .ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند اخذ و

درصـد سـهميه قـانوني مربوطـه     ) 3(بـه ترتيـب نمـره فضـلي ازسـه      شرط دارا بودن شرايط مندرج درآگهي ه معلولين عادي ب -6/6

  .برخوردار خواهند بود

به داوطلبان بومي درصورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره فضلي  مجوزتمامي باقيمانده سهميه  - 7/6

   .يابداختصاص مي



  :شرايط ذيل باشددي اطالق مي گردد كه واجد يكي از افر ا بومي بهداوطلب  -8/6

  .شهرستان يا استان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد) الف

كه شهرستان يا استان ) اعم از شاغل و يا بازنشسته(دولت و يا نيروهاي مسلح شركتيهمسر و فرزندان كارمندان رسمي و ) ب

  .تگي آنان با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان يكي باشدمحل خدمت فعلي يا بازنشس

را به صورت متوالي يا متناوب ) ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه(سال از سنوات تحصيلي) 4(داوطلب حداقل چهار) ج

  .در شهرستان ويا استان محل مورد تقاضا براي استخدام طي كرده باشد

سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان و يا استان محل مورد تقاضا ) 4(مادر ويا همسر وي، حداقل چهار ،لب يا پدرداوط) د

  ).پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرفاً توسط يكي از موارد مذكور قابل احتساب است.(براي استخدام را داشته باشند

  .ومي بودن، تقسيمات كشوري در زمان ثبت نام مي باشدمبناي استان و شهرستان براي تعيين ب: 1تبصره

تكميل شهرستان درصورتي كه ظرفيت مورد نياز هريك از رشته هاي شغلي مندرج در آگهي از بين متقاضيان بومي : 2تبصره

ان و سپس پذيرش بقيه افراد تا تكميل ظرفيت و همچنين انتخاب افراد ذخيره از بين داوطلبان با اولويت بومي است ،نگردد

  . متقاضيان غير بومي همان رشته شغلي به ترتيب نمره فضلي صورت مي پذيرد

  .داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب يك شغل و يك محل جغرافيايي خواهند بود -9/6

 مچنـين  در آگهـي اسـتخدامي و ه   تر از مقاطع تحصيلي اعالم شده درشرايط احراز مشـاغل پائين ياتحصيلي باالتر ك مدار -10/6

  .باشد، براي شركت در امتحان و استخدام معتبر نميمدارك معادل

مرحله از  هر مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط وشرايط اعالم شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود ودر -11/6

آگهي اسـت داوطلـب از    مندرج درداوطلب اطالعات خالف داده يا فاقد شرايط كه شود  جذب محرز امتحان و مراحل ثبت نام،

  .گرددمي مزبور لغو وبالاثر صدور حكم استخدام، حكمصورت  حتي در ،انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد

. باشدانتخاب داوطلبان به ترتيب باالترين نمره كل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلي با رعايت ظرفيت پيش بيني شده مي-12/6

باشـد،   اعالم شده در آگهـي اسـتخدامي   ظرفيت تعداد داوطلب در يك رشته شغلي يكسان و مازاد بر وكل د در مواردي كه نمره

هـاي  هـاي تخصصـي مـالك انتخـاب خواهـد بـود؛ و در صـورت برابـر بـودن نمـره آزمـون توانمنـدي            ابتدا نمره آزمون توانمندي

  . فتتخصصي، انتخاب اصلح از سوي هسته گزينش، مالك عمل قرار خواهد گر

داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامي مرحله اول پذيرفته شدگان طبق برنامه تنظيمي درمهلت مقرر به هسته گزينش دانشگاه  -13/6

جاي وي هدرصورت عدم مراجعه، قبولي فرد كان لم يكن تلقي شده واز افراد ذخيره ب. براي تكميل پرونده گزينشي مراجعه نمايند

  .شد به گزينش معرفي خواهد

شدگان اصلي پس از اعالم نهايي حداكثر يكماه فرصـت خواهنـد داشـت جهـت تكميـل مـدارك و طـي مراحـل          پذيرفته -14/6

 ) از طريق پيامك اطالع رساني ميگردد ( . استخدام به واحد استخدام مؤسسه مراجعه نمايند

همزمان خواهد بود وداوطلبان اطالعـات مـورد    هرگونه اطالع رساني درخصوص امتحان از طريق سايت اينترنتي به صورت -15/6

  .نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند كرد

مي باشد الزم است درتكميل آن نهايت اينترنتي باتوجه به اين كه مالك ثبت نام ازمتقاضيان تكميل برگ درخواست شغل  -16/6
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