
                                                                     
  اطالعیه جذب نیرو بصورت شرکتی

د  تاریخ /369/209استناد مجوز شماره بهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندي شاپور اهواز 

جهت  براي تأمین نیروي انسانی مورد نیاز خودمعاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع 23/1/96

آقایان در نظر دارد تعدادي از  نگهبان شغلی يدر رشته شهرستانهاي اندیمشک(الوار گرمسیري)و دشت آزادگان

دستور العمل خرید خدمات نیروي  مفاد رعایتبا را از طریق آزمون  )شهرستان (صرفًا افراد بومیواجد شرایط

  .کارگیري نمایدبه مشروحه ذیل شرایط  بر اساس خرید خدمتصورت و گزینش به حفاظت فیزیکی

  شرایط احراز رشته شغلی نگهبان                                                   

عنوان پست   ریف

  سازمانی

تعداد   محل جغرافیایی خدمت

مورد 

  نیاز

عنوان 

  رشته شغلی

  شرایطاحراز براساس طبقه بندي مشاغل

  

  1  

  

  بانهنگ

  

  دشت آزادگان

  

    

28  

  

  نگهبان

دارا بودن گواهینامه کامل دیپلم متوسطه  -الف

دارا بودن مدرك دال بر سایر شرایط : -ب

آشنایی با امداد و راندن یکی از دوره هاي گذ

حریق  اطفاي ،نجات کمکهاي اولیه درمانی 

یتی مناآشنایی باسیستم هاي حفاظتی و ،

  یدفاع شخص آموزش،

دارا بودن گواهینامه کامل دیپلم متوسطه  -الف  نگهبان  4  اندیمشک(الوار گرمسیري)  نگهبان  

دارا بودن مدرك دال بر سایر شرایط : -ب

آشنایی با امداد و راندن یکی از دوره هاي گذ

حریق  اطفاي ،نجات کمکهاي اولیه درمانی 

یتی امنآشنایی باسیستم هاي حفاظتی و ،

  یآموزش دفاع شخص،

 

  شرایط عمومی پذیرش:-1

  دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسیتدین به  -1/1

  تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران- -2/1

  (معافیت غیر پزشکی)ازخدمت  دائم داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت -3/1

  عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر -4/1

  عدم سابقه محکومیت جزائی موثر  -5/1

  .شوند خدمت گرفته میهداشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که ب -6/1

  مراجع قانونی هاي دولتی به موجب آرايدر دستگاه منع استخدام نداشتن -7/1

  د. نهاي دولتی و یا بازخرید خدمت باشو پیمانی سایر دستگاه وطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابتدا - 8/1

  التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران – 9/1

  



                                                                     
  شرایط اختصاصی پذیرش : -2

  .متوسطه  دیپلم کاملگواهینامه  :تحصیالت و معلومات -1/2

  دقت،تمرکز، توانایی بروز عکس العمل سریع نسبت به موقعیت هاي جدید  مهارت: -2/2

 ،شنایی با امداد و نجات یکی از دوره هاي آ دارا بودن مدرك دال بر گذراندندوره هاي آموزشی:  -3/2

  آموزش دفاع شخصیحریق، آشنایی با سیستم هاي حفاظتی و امنیتی، ياطفا

  .می باشد ل سنسا 35سال و حداکثر  18سن حداقل  -4/2

 .تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه هاي معتبر، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد

باالتر، همســر و  و) %25( درصــد پنج و بیســت جانبازان و فرزندانهمســر شــهدا،و فرزندان همســر آزادگان، و جانبازان -

با حداقل شــش ماه حضــور داوطلبانه در (و رزمندگان اســارت ســال یک باالي و ســال یک آزادگان که حداقل  فرزندان

  .باشند از شرط حداکثر سن معاف می )فقط بسیج سپاه پاسداران و جهادگران جبهه

  .سال 5افراد خانواده معظم شهدا(برادر) تا -

   داراي کمتراز شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به میزان حضور در جبهه . رزمندگان  - 

  مدت خدمت سربازي - 

  نحوه و زمان ثبت نام: - 3

  تاریخ شنبه روز  24ساعت تا حداکثر  14/2/96 تاریخپنجشنبه  روزمتقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از 

  اقدام نمایند.  http://jazb.ajums.ac.irبه آدرس اینترنتی  الکترونیکی نامنسبت به ثبت 16/2/96

  نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.به ثبت

  مدارك مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:  - 4

   ي فوق الذکر)نام در سامانه(تکمیل مراحل ثبتدرخواست شغلتکمیل برگ )الف

 يسامانه نام الکترونیکیات مندرج در فرم ثبتبا توضیح متناسب 3×4بایست یک قطعه عکس متقاضیان می )ب

  نماید:  اسکنبه انضمام تصویر مدارك زیر  و حجم .....) jpg(با فرمت جذب دانشگاه

  مومی یا معافیت دائمع يوظیفه تصویر کارت پایان خدمت نظام -

  ریال وجه حق شرکت در آزمون 200000پرداخت مبلغ  -

  تذکرات -5

هاي حضور داوطلبانه در جبهه يسابقه ماه 6ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل  - 1/5

جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده هاي معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یک سال و باالي یک سال 

حضور داوطلبانه در جبهه هاي   يماه  سابقه 6و رزمندگان با سابقه حداقل  (ارائه گواهی از بنیاد شهید)اسارت 

، )هیا جهاد کشاورزي مبنی بر انجام خدمت داوطلبان از سپاه پاسداران تاریخ روز به (ارائه گواهیجنگ تحمیلی



                                                                     
 )ارائه گواهی از بنیاد شهید(همقررات مربوط با رعایت قوانین و فراخوان صورت دارا بودن شرایط مندرج در در

  از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

مقررات براي پذیرش ایثارگران  ) درصد آن برابر قوانین و30از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی( - 2/5

آزادگان فاقد شغل و  درصد آن به جانبازان و )25( پنج بیست والذکر، درصد فوق 30یابد. از اختصاص می

) درصد و باالتر و فرزندان و همسران 25پنج ( فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست و

سال و باالي یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوي بنیاد شهید و امورایثارگران آزادگان یک

ها ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل  يسهمیه ) درصد5پنج(استان و 

) سال اسارت 1آزادگان زیر یک( صد و) در25پنج ( و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و

  اختصاص می یابد.

 يمراکز تابعه يآزاده، اسیر و مفقوداالثر) بازنشسته و باالتر، فرزندان (شهید، جانباز بیست و پنج درصد : تبصره

  دانشگاه/دانشکده نیز مشمول بند فوق هستند.

فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در  يدرصد به ترتیب نمره 5 يانتخاب ایثارگران در حد سهمیه - 3/5

  اند، انجام خواهد شد. نام نمودهزمان مقرر ثبت

ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت  يدرصد سهمیه 30پذیرش مازاد بر  - 4/5

  خواهد گرفت. 

ي شهید و امور ایثارگران با ارائه از بنیادجانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی  - 5/5

  . نخواهند داشتتصویر آن، نیازي به اخذ و ارائه گواهی 

 25ي در فرآیند جذب و استخدام فرزندان شاهد و سایر ایثارگران(بیکار و غیر دانشجو) مشمول سهمیه – 6/5

بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام  ضوابط و مقررات جاري و با هماهنگی مطابقها درصد اولویت ایثارگري آن

  خواهد شد.

درصد  25استخدامی  يفرزندان شاهد و ایثارگرانی که حسب ضوابط جاري بنیاد استان در شمول سهمیه – 7/5

توانند در آزمون صورت غیر رسمی شاغل و یا دانشجو باشند در صورت تمایل میگیرند و احیانًا به قرار نمی

شوند و ملزم به رعایت سایر شرایط مند میاز معافیت شرط حداقل معدل و حداکثر سن بهره صرفاًنام نمایند و ثبت

  باشند.استخدام می

به  فراخوانتمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان بومی درصورت برخورداري از شرایط مندرج در  - 8/5

  یابد. ترتیب نمره فضلی اختصاص می

  که واجد یکی از شرایط ذیل باشد:شود فرادي اطالق میداوطلب بومی به ا - 9/5

  یکی باشد. جذبمورد تقاضا براي با شهرستان محل  محل تولد داوطلب یا همسر وي الف) شهرستان 



                                                                     
ا بازنشسته) که شهرستان (اعم از شاغل و ی ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح

(ارائه گواهی از آنان یکی باشد. محل مورد تقاضا براي جذبمحل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان 

  محل خدمت و حکم کارگزینی)

دبیرستان) را به صورت متوالی یا  و ) سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی، راهنمایی4( ج) داوطلب حداقل چهار

هاي سنوات ارائه اصل و تصویر کارنامه( طی کرده باشد. جذبمتناوب در شهرستان محل مورد تقاضا براي 

  تحصیلی یا گواهی طی سنوات تحصیلی از آموزش و پرورش یا مدارس)

محل مورد ت حق بیمه در شهرستان ) سال سابقه پرداخ4د) داوطلب یا پدر، مادر ویا همسر وي، حداقل چهار(

  گر)تأیید شده از سازمان بیمه(گواهی ممهور و را داشته باشند. جذبتقاضا براي 

  قابل احتساب است). صرفاً توسط یکی از موارد مذکور(پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده 

  باشد.نام می: مبناي شهرستان براي تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوري در زمان ثبت 1يتبصره

عهده داوطلب خواهد  بر فراخوان متن در مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده - 10/5

در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط  بود و

، قرارداداست داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد، حتی در صورت صدور  فراخوانمندرج در 

  .شودبالاثر می حکم مزبور لغو و

  باشد. بینی شده میانتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون با رعایت ظرفیت پیش - 11/5

  

 .شدگان پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفتانتخاب نهایی پذیرفته *

 قرارداد آنان لغو وصورت  این غیر محل مورد تقاضا خدمت نمایند در شوند درشدگان نهایی متعهد میپذیرفته *

 .شوداز وجود افراد ذخیره وفق مقررات استفاده می

گزینش خواهد  يتمدید قرارداد منوط به احراز گزینش توسط هسته روزه منعقد و 89شدگان قرارداد با پذیرفته *

  .بود

 

بعد از بررسی مدارك مورد نیاز متقاضیان   امتحان، زمان و مکان  نحوه خصوص گونه اطالع رسانی در هر *

داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را از این طریق  و اینترنتی اطالع رسانی می شود يسامانهطریق متعاقباً از 

 مراجعه نمایند.ذکر شده  اینترنتی طور مرتب به سایته بایست بداوطلبان می بنابرایندریافت خواهند کرد. 

 جابجایی نخواهند داشت. شدگان نهایی آزمون به هیچ وجه امکان انتقال وپذیرفته :   توجه 

  

  

  

  



                                                                     
  

  : شرکت در آزمونزمان، محل و مدارك مورد نیاز جهت  - 6

دانشگاه علوم پزشکی  -بندي به نشانی اهواز گلستانداشتن مدارك برابر جدول زمان افراد متقاضی با به همراه

  ظهر مراجعه نمایند. از بعد 15صبح لغایت  8از ساعت دانشکده پزشکی )(سالن امتحانات جندي شاپور اهواز

  

  ساعت  رشته شغلی  تاریخ  روز

و  شنبه

  یکشنبه

لغایت  16

  96اردیبهشت17

  15:00الی   8:00  نگهبان

  

       

  

  مدارك مورد نیاز:

  اصل و تصویر کارت ملی-

  اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه-

  (معافیت غیر پزشکی)اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم -

  اصل و تصویر دیپلم متوسطه -

  مدارك الزم جهت احراز شرایط ایثارگري مطابق توضیحات -

  مدارك الزم جهت احراز شرایط بومی مطابق توضیحات-

  توضیحات:-7

  .شودبایست به مسئولین مربوطه تحویل شده جهت مصاحبه میکلیه مدارك فوق الذکر در زمان تعیین -1/7

نکات مندرج در آگهی و یا مغایرت در اطالعات اعالم  ننمودن در صورت عدم تایید مدرك بدلیل رعایت-2/7

شده توسط داوطلب در زمان ثبت نام با مستندات ارائه شده توسط ایشان، پذیرش فرد موصوف در فراخوان امکان 

انصراف از طی مراحل گزینش و اشتغال خواهد  يباشد. همچنین عدم مراجعه در تاریخ مقرر به منزلهپذیر نمی

  بود.

   انتخاب نهایی پذیرفته شدگان فراخوان پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.-3/7

نشی مراجعه ي گزینش دانشگاه براي تکمیل پرونده گزیمتقاضیان مکلف خواهند بود در مهلت مقرر به هسته-

  نمایند. در صورت عدم مراجعه قبولی فرد کان لم یکن تلقی خواهد شد.



                                                                     
صورت قرارداد آنان شوند در محل مورد تقاضاي خدمت نمایند در غیر اینپذیرفته شدگان نهایی متعهد می-4/7

  لغو خواهد شد.

گزینش توسط هسته  قرارداد منوط به احرازروزه منعقد و تمدید  89با آنان قرارداد  ،س از قبولی داوطلبانپ-5/7

  گزینش خواهد بود.


