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بخش   را به    بیمارستان شهید معرفی زاده شهرستان شادگان  بخشهایي ازمنشی گری  اموردانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان درنظر دارد  

مشهوو  به     وی شهرکتي  بعنوان نیهر و  تحت پوشش شرکت پیمانكاری )صرفا بومی شهرستان شادگان(  پذیرفت  شده  افراد اگذار نماید. شایان ذکر است وخصوصی 

 خدمت مي شوند و هیچگون  رابط  استخدامي ب  دانشكده نخواهند داشت . 

 : شرايط عمومیش 1

 داشتن تابعیت ایران ه1/1

 تدین ب  دین مبین اسالم یا یكي از ادیان رسمي کشور مصرح در قانون اساسي ه2/1

 التزام ب  قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران ه3/1

  کارت پایان خدمت وظیف  عمومي و یا معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران( داشتنه 4/1

 عدم اعتیاد ب  دخانیات و مواد مخدر روانگردانه 5/1

 سابق  محكومیت جزائي موثرنداشتن ه 6/1

 .گوه طب کار دانشكده()طب نظر کمیسیون پزشكي یا دنمي شو استخدامرواني و توانایي برای انجام کاری ک  ،داشتن سالمت جسماني ه 7/1

 عدم انفصا  از خدمت و یا عدم اخراج توسط دستگاهها و موسسات دولتيه 8/1

 ه داوطلبان نباید از جمل  افرادی باشند ک  ب  موجب آراء مراجع قضائي و ذی صالح ، از خدمات دولتي منع شده باشند.9/1

 و یا بازخرید خدمت باشند.،بازنشست  نباید مستخدم رسمي،ثابت،پیماني و یا قراردادی سایر دستگاههای دولتي  اشتوا داوطلبان ه 10/1

 

 بیمارستان   بخشهایي ازگری منشي  امورواگذاری هي گآ

 شادگان به بخش خصوصيشهید معرفي زاده 
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 :اشتغالشرايط اختصاصی  ش 2

 (14/06/1397تا تاریخ) سا  تمام  35و حداکثر سن   20  سنحداقل اشتن د ـ 1/2

 :موارد ذیل ب  شرط ارائ  تائیدی  های معتبر ب  حداکثر سن مقرر اضاف  خواهد شد  تبصره:

( ب  طور داوطلبان  خدمت نموده اند ، ب  میزان مدت حضور در جبهه  و همچنهین مهدت زمهان      29/5/1367لوایت  31/6/1359الف( داوطلباني ک  در جبه  های نبرد حق علی  باطل ) از تاریخ 

 راحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحیت در جبه  های نبرد حق علی  باطل .بستری و یا است

 . سا پنج ادر ، خواهر و برادر تا میزان نمي باشند شامل : همسر ، پدر ، ممفقود االثرها و جانبازان از کار افتاده کلي ک  قادر ب  انجام کار خانواده معظم شهداء ، آزادگان ، ب( افراد

 % و باالتر و فرزندان آزادگاني ک  حداقل یک سا  سابق  اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف مي باشند .  25زندان شاهد ، فرزندان جانباز ج ( آزادگان ، فر

م  ، شهرداری هها و موسسهات و شهرکتهای    بی د( داوطلباني ک  ب  صورت غیر رسمي و تمام وقت در وزارتخان  و موسسات و شرکتهای دولتي ، بانک ها و شرکتهای تحت پوشش آنها ، شرکتهای

شده و موسساتي ک  ب  نحوی از بودج  و کمک دولت استفاده مي کنند ، نهادههای انقهالب اسهالمي و    دولتي ک  شمو  قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، موسسات و شرکتهای ملي و مصادره 

 پنج سا  .ب  میزان حداکثر توا  داشت  اند ب  خدمت اش 22/11/1357شرکتهای تحت پوشش آنها ک  از تاریخ 

 .وق هه( داوطلباني ک  طرح خدمت نیروی انساني موظف را ب  ا ستناد قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان انجام داده اند ب  میزان انجام خدمت ف

 مدت خدمت سربازی ـ 2/2
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 : و مدارک مورد نیاز  زمان ثبت   نام  ـ  3

مراجعههههه  (  abadanums.ac.irazmoon.://www.http)مي بایست ب  آدرس الكترونیكي 04/07/1397لوایت  31/06/1397ز تاریخ ا ثبت نام متقاضیان جهت  

 نمایند . شایان ذکر مدت مذکور قابل تمدید نمي باشد.

  مدارک مورد نیاز ثبت نام ) الکترونیکی( : ـ 1/3

    تصویر آخرین مدرک تحصیلي ه         )جدید( 3* 4قطع  عكس  ه یک

  تصویر تمام صفحات شناسنام ه       تصویر کارت ملي ) دو طرف کارت (  ه 

   ه تصویر گواهي مثبت ایثارگری       تصویر مدارک دا  بر بومي بودن ه

    اصل ب  همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیف  عمومي یا معافیت دائم ) دو طرف کارت (ه 

 .طابقت داده و برابر با اصل نمایددانشكده موظف است کلی  مدارک را با اصل آنها م

 .ورود ب  جلس  برای آنان صادر گردیده است. کارتصرفا افرادی مجاز ب  شرکت در آزمون مي باشند ک   تبصره :

 

 :و  مصاحبه   برگزاری آزمون کتبیش زمان و محل  4

 . مراجع  نمایند(   abadanums.ac.ir.azmoon .://wwwhttp)  ب  نشاني الكترونیكي محل برگزاری آزمون اطالع از زمان وجهت  داوطلبین

سشئوال( ، زبشان انیسی شی عمشومی     10سئوال(، رياضی و آمار مقدماتی )10سئوال( ، دين و زندگی )10شامل دروس  زبان و ادبیات فارسی )   آزمون کتبی عمومیه 1/4

 میباشد.  سئوال(10)، هوش و توانمنديهای ذهنی سئوال(10سئوال(، فن آوری اطالعات )10سئوال(، اطالعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی )10)

 آزمون کتبی عمومی نمره منفی ندارد.ش 2/4

مصاحبه از طريق سايت دانشکده عسوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان اعالم شغسی براساس نمره فضسی مصاحبه تخصصی بعمل می آيد. زمان برگزاری برابر ظرفیت هر رشته  3از  ش3/4

 خواهد شد.
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 :  تذکراتش 5

ماه سابق  حضور داوطلبان  در جبه  های جنگ تحمیلي دارند و نیز خانواده های معظم شهدا، مفقودین و جانبهازان   6ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگاني ک  حداقل  ش 1/5

 ر خواهند بود .  در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهي ، با رعایت قوانین و مقررات مربوط  از اولویت قانوني برخوردا

( درصهد آن به  جانبهازان و آزادگهان فاقهد      25ایثارگران اختصاص مي یابد ، بیست و پهنج )  اشتوا ( درصد آن برابر قوانین و مقررات برای 30، سي )  مجوز تخصیص یافت از کل  ش2/5

و فرزندان و همسران آزادگان باالی یک سا  اسارت ، معرفي شده از سوی بنیهاد شههید و امهور    %( و باالتر  25شول و فرندان و همسر شهداء ، فرزندان و همسر جانبازان بیست و پنج ) 

مهاه   6ي باقیمانده را نیز ب  رزمنهدگان بها سهابق  حهداقل     اشتوال% ( سهمی  5) درصدو پنج ک  از تعداد نفرات اعالمي در مرحل  آخر کسر خواهد شد ایثارگران استان اختصاص مي یابد 

( سها  و خهواهران و بهرادران شههداء اختصهاص مهي یابهد . در        1% ( و آزادگان زیر یک ) 25بان  در جبه  ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج )حضور داوطل

 مواردی ک  نیاز ب  تخصص دارد رعایت شرایط علمي ) شرایط احراز مندرج در آگهي( الزامي است .

 درصد ب  ترتیب نمره فضلي از بین ایثارگران واجد شرایط ک  در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد . 5ایثارگران در حد سهمی  انتخاب  ش 3/5

 % سهمی  ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت .30مازاد بر  اشتوا  ش 4/5

 ور ندارند.   ترم شهداء در صورت داشتن کارت شناسایي از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائ  تصویر آن نیازی ب  اخذ و ارائ  گواهي از بنیاد مذکجانبازان و خانواده مح ش 5/5

 د بود .( درصد قانوني مربوط  برخوردار خواهن3معلولین عادی ب  شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهي ب  ترتیب نمره فضلي از س  ) ش 6/5

 تمامي باقیمانده سهمی  مذکور ب  داوطلبان بومي در صورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهي ب  ترتیب نمره فضلي اختصاص مي یابند . ش 7/5

 )صرفا بومي شهرستان شادگان( بومي ب  افرادی اطالق مي شود ک  حداقل دارای یكي از ویژگي های زیر باشد :

 یكي باشد اشتوا الف ( محل تولد متقاضي  با  محل جورافیائي مورد تقاضا برای 

   طي کرده باشد. اشتوا تحصیلي متقاضي از مقاطع تحصیلي ) ابتدایي ، راهنمایي و یا متوسط   ( را در محل جورافیایي محل تقاضا برای چهار سا  ب(   حداقل 

یكي باشد منوط ب  اینكه  محهل خهدمت پهدر  در      اشتوا سا  از سنوات تحصیلي آنها در مقاطع ابتدائي ،راهنمائي ویا متوسط  با محل مورد تقاضای  3ج( فرزندان پرسنل نیروهای مسلح   ک  محل 

 محل جورافیائي تحصیل فرزند تعیین شده باشد.

)چهارسها  منتههي    توسط فرد متقاضي و یا پدر، مادر و یا همسر وی . در شهر مورد تقاضا برگزاری آزمونب  مدت چهار سا  متوالي منتهي ب  تاریخ ب  صندوق های بازنشستگي پرداخت حق بیم  د( 

 (31/04/1397با تاریخ )

 محل تولد یكي از والدین متقاضي درشهرستان شادگان باشدهه( 
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 بومي استان ب  فردی اطالق مي گردد ک  واجد یكي از شرایط مندرج در ذیل باشد: :1تبصره 

 لف ( محل تولد متقاضي در یكي از شهرستان های استان خوزستان باشدا

 تمام سالهایجهت اسكن مدارک بایهد   ي کرده باشد.ب(   حداقل دو مقطع تحصیلي متقاضي از مقاطع تحصیلي ) ابتدایي ، راهنمایي و یا متوسط   ( را در یكي از شهرستان های استان خوزستان ط

 ابتدایي ، راهنمایي و دبیرستان الصاق گردد.

مت سا  از سنوات تحصیلي آنها در مقاطع ابتدائي ،راهنمائي و یا متوسط  در یكي از شهرستان های استان خوزستان باشد منوط ب  اینكه  محهل خهد    3ج( فرزندان پرسنل نیروهای مسلح   ک  محل 

  باشد.پدر  در محل جورافیائي تحصیل فرزند تعیین شده 

 مدت چهار سا  متوالي منتهي ب  تاریخ برگزاری آزمون در استان مورد تقاضا توسط فرد متقاضي و یا پدر، مادر و یا همسر وی .  صندوق های بازنشستگي ب   د( پرداخت حق بیم  ب  

معاد  ترتیهب اثهر داده نخواههد     در شرایط احراز شول مورد اشاره و همچنین مدارکپایین تر از مقاطع تحصیلي اعالم شده داراندگان مدارک تحصیلي باالتر وب  مدارک ارسالي  ش 8/5

 .شد

و جهذب محهرز شهود     مصهاحب  ، مسئولیت ناشي از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود . و در هر مرحل  از مراحل ثبت نهام   ش 9/5

، از سهوی شهرکت پیمانكهاری    اد داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهي است ، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد . حتهي در صهورت صهدور قهرارد    

 قرارداد مذکور لوو و بالاثر مي گردد .

 الزامي است . پیمانكارماه پس از اعالم نتیج  ( از سوی  2یرفت  شدن در امتحان ) حداکثر اخذ تاییدی  مدارک تحصیلي داوطلبان در صورت پذ ش 10/5

 ( ب  اطالع عموم خواهد رسید .  http://www. abadanums.ac.irنتایج از طریق سایت دانشكده علوم  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان ب  نشاني الكترونیكي )ش 11/5

  پس از طي مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.  نهایي پذیرفت  شدگانانتخاب ش  12/5

عدم مراجع  در مهلت  داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامي مرحل  او  پذیرفت  شدگان طبق برنام  تنظیمي در مهلت مقرر ب  هست  گزینش مراجع  نمایند. در صورتتبصره ش 

 افراد ذخیره بجای وی ب  گزینش معرفي خواهد شد. تعیین شده قبولي فرد کن لم یكن تلقي شده و از

بعد از اعالم نتیج  نهایي پذیرش ب  دانشكده مراجع  نمایند درصورت عدم مراجع  ظهرف مهدت مقهرر یها انصهراف آنهان        هفت  پذیرفت  شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت یک ه 13/6

 ذخیره اقدام نمایند. اشتوا دانشكده مي تواند نسبت ب  

وفهق مقهررات    گزیني آنهان ذخیهره بجهای  افراد در صهورت لهزوم از   و رارداد آنان لووغیر اینصورت قر محل مورد تقاضا خدمت نمایند درمتعهد مي شوند دپذیرفت  شدگان نهایي ، ش14/5

 استفاده مي شود.

   پیمانكاری مربوط  معرفي مي گردند شرکت در مصاحب  تخصصي و تایید هست  گزینش توسط دانشكده جهت بكارگیری ب  قبولي  داوطلبان پس از  ش15/5
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 * * منشی 1
، فناوری دارندگان مدرک تحصیسی  کاردانی و کارشناسی مدارک پزشکی 

 ، کتابداری در شاخه پزشکی اطالعات سالمت
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