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توسوع    محتورم  معواون   30/05/1396موور   /د 4301/209 ه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز خود براساس مجووز شوراره  دانشكد

 صوحبب  کتبو    م تخصصو   آزمون   اجد شرایط را از طریو  برزوزاري   واز افراد  نفر40  تعداد ، درمان و آموزش پزشكي و قوانين و مقررات جاري ، وزارت بهداشتمدیریت و منابع 

 براساس قانون تسري ززینش معلران و کارمندان آموزش و پرورش ب  کارمندان سوایر وزارتاانو  هوا و سوازمان هوا و موسسوات و      و با احراز صالحيت هاي عرومي  و  عمل  تخصص 

خدمات بهداشتي درمواني   و دانشكده علوم پزشكي بيرارستانهاي تابع  براي خدمت در پیمحنکحری شرکت تحت پوشش مجلس شوراي اسالمي  9/2/1375شرکت هاي دولتي مصوب 

 مي نراید: دعوت ب  هركاري ب  شرح زیر آبادان 

 : شرايط عموميـ 1

 داشتن تابعيت ایران و1/1

 تدین ب  دین مبين اسالم یا یكي از ادیان رسري کشور مصرح در قانون اساسي و2/1

 التزام ب  قانون اساسي جرهوري اسالمي ایران و3/1

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

 عدم اعتياد ب  دخانيات و مواد مادر روانگردانو 5/1

 سابق  محكوميت جزائي موثرنداشتن و 6/1

 .)طب نظر کريسيون پزشكي یا زوه طب کار دانشكده(دنمي شو استادامراي انجام کاري ک  رواني و توانایي ب،داشتن سالمت جسراني و 7/1

 عدم انفصال از خدمت و یا عدم اخراج توسط دستگاهها و موسسات دولتيو 8/1

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

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

 

 تامین نیروی انساني بیمارستانهای تابعهآكهي دعوت به همکاری 

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

 ثبت نام الکترونیکي( اولین روز شروع) دیپلمبراي دارندزان مدارک تحصيلي  سال ترام  30و حداکثر سن   20  سنحداقل اشتن د ـ 1/2

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

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

 مدت زمان بستري و یا استراحت پزشكي رزمندزان در اثر مجروحيت در جبه  هاي نبرد ح  علي  باطل .

 . سالپنج زان ادر ، خواهر و برادر تا مينري باشند شامل : هرسر ، پدر ، ممفقود االثرها و جانبازان از کار افتاده کلي ک  قادر ب  انجام کار خانواده معظم شهداء ، آزادزان ، ب( افراد

 % و باالتر و فرزندان آزادزاني ک  حداقل یک سال سابق  اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف مي باشند .  25ج ( آزادزان ، فرزندان شاهد ، فرزندان جانباز 

بير  ، شهرداري ها و موسسوات   د( داوطلباني ک  ب  صورت غير رسري و ترام وقت در وزارتاان  و موسسات و شرکتهاي دولتي ، بانک ها و شرکتهاي تحت پوشش آنها ، شرکتهاي

ک  ب  نحوي از بودج  و کرک دولت استفاده موي کننود ،   شده و موسساتي و شرکتهاي دولتي ک  شرول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، موسسات و شرکتهاي ملي و مصادره 

 پنج سال .ب  ميزان حداکثر ب  خدمت اشتغال داشت  اند  22/11/1357نهادهاي انقالب اسالمي و شرکتهاي تحت پوشش آنها ک  از تاریخ 

 مدت خدمت سربازي ـ 2/2

 .و سابق  شرکتي در واحدهاي تابع  دانشكده ب  سقف سني اضاف  مي شود3/2
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 نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز : ـ  3

  02/08/1396 مور شنبه سه روز  ظهر12 ساعت  از  http://azmoon.abadanums.ac.ir  ثبت نام ب  صورت الكترونيكي از طری  وب سایت دانشكده ب  نشاني

 .انجام مي زردد 13/08/1396  مور   شنب روز ظهر  12 ساعتلغایت 

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

 ـ تصوير رسید بانکي ديپلمـ تصوير آخرين مدرک تحصیلي          )جديد( 3* 4ـ يک قطعه عکس 

  ـ تصوير تمام صفحات شناسنامه        ـ تصوير کارت ملي ) دو طرف کارت ( 

   ايثارگریـ تصوير گواهي مثبت         ـ تصوير مدارک دال بر بومي بودن

 گواهینامه دوره يکساله کمک پرستاریـ تصوير    ـ اصل به همراه تصوير کارت پايان خدمت نظام وظیفه عمومي يا معافیت دائم ) دو طرف کارت (

اعوالم   http://abadanums.ac.irب  آدرس را پس از اعالم نتایج ک  از طری  سایت دانشكده  مورد نيازداوطلبان قبول شده در مرحل  اول موظف هستند مدارک 

طابقت داده و برابر بوا اصول   ممي زردد ، ب  هرراه اصل مدارک ب  محل تعيين شده حضوراً ارائ  و رسيد دریافت نرایند . دانشكده موظف است کلي  مدارک را با اصل آنها 

 .نراید

و پوس از برزوزاري    منزله تايید مدارک نبودهب   آزمونبررسي مي زردد، صدورکارت و شرکت در  آزمون کتبيبرززاري ب  اینك  مدارک داوطلبان پس از نظر  تبصره :

 در چارچوب ضوابط و مقررات و شرایط مندرج در آزهي منتشره ، مدارک داوطلبين مورد بررسي قرار خواهد زرفت . آزمون
 

 نام مقدماتي:مدارک ثبت ـ 2/3

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

 مي پذیرد .

  شوراره حسواب  بو    مـدرک ديـپلم  بوراي دارنودزان    تومـان(  ده هـزار و دويسـت  )معـادل  يکصـد و دو هـزار ريـال     رسيد بانكي مبني بر پرداخوت مبلو     ب(

حساب درآمدهای غیرعملیاتي  دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني آبادان ب  نام بانک ملي مرکزی شهرستان آبادان    2178372387007

 بعنوان ح  شرکت در آزمون استادامي  

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

http://abadanums.ac.ir/
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 :و  مصاحبه   برگزاری آزمون کتبيـ زمان و محل  4 

 . مراجع  نرایند(   http://azmoon.abadanums.ac.ir)  ب  نشاني الكترونيكي دريافت کارت و اطالع از زمان و محل برگزاری آزمونجهت  داوطلبين

 ـ مرضیه شبان ـ سعید لک( )مولفان صديقه سالمي 1396پرستاری يکساله جلد يک و دو ناشر جهاد دانشگاهي سال از کتاب کمک آزمون کتبي منبع و 1/4

 نمره منفي ندارد.  ـ آزمون کتبي2/4

مصاحبه از طريق سايت دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني آبادان بعمل مي آيد. زمان برگزاری  عملي  نمره فضلي مصاحبه تخصصي شغلي براساسرشته   برابر ظرفیت  3از  ـ3/4

 اعالم خواهد شد.

 :  تذکراتـ 5

ماه سابق  حضور داوطلبان  در جبه  هاي جنگ تحريلي دارند و نيز خانواده هاي معظم شهدا، مفقودین و جانبوازان   6ایثارزران شامل جانبازان ، آزادزان و رزمندزاني ک  حداقل  ـ 1/5

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

( درصود آن بو  جانبوازان و آزادزوان فاقود      25ایثارزران اختصاص مي یابد ، بيست و پونج )  اشتغال( درصد آن برابر قوانين و مقررات براي 30، سي )  مجوز تاصيص یافت از کل  ـ2/5

%( و باالتر و فرزندان و هرسران آزادزان باالي یک سال اسارت ، معرفي شده از سوي بنيواد شوهيد و اموور     25شغل و فرندان و هرسر شهداء ، فرزندان و هرسر جانبازان بيست و پنج ) 

مواه   6ي باقيرانده را نيز ب  رزمنودزان بوا سوابق  حوداقل     اشتغال% ( سهري  5) درصدو پنج ک  از تعداد نفرات اعالمي در مرحل  آخر کسر خواهد شد ن اختصاص مي یابد ایثارزران استا

( سوال و خوواهران و بورادران شوهداء اختصواص موي یابود . در        1 % ( و آزادزان زیر یک )25حضور داوطلبان  در جبه  ها و هرسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بيست و پنج )

 مواردي ک  نياز ب  تاصص دارد رعایت شرایط علري ) شرایط احراز مندرج در آزهي( الزامي است .

 وده اند انجام خواهد شد .درصد ب  ترتيب نرره فضلي از بين ایثارزران واجد شرایط ک  در زمان مقرر ثبت نام نر 5انتااب ایثارزران در حد سهري   ـ 3/5

 % سهري  ایثارزران از طری  رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد زرفت .30مازاد بر  اشتغال ـ 4/5

 ئ  زواهي از بنياد مذکور ندارند.   جانبازان و خانواده محترم شهداء در صورت داشتن کارت شناسایي از بنياد شهيد و امور ایثارزران با ارائ  تصویر آن نيازي ب  اخذ و ارا ـ 5/5

 مربوط  برخوردار خواهند بود .( درصد قانوني 3معلولين عادي ب  شرط دارا بودن شرایط مندرج در آزهي ب  ترتيب نرره فضلي از س  ) ـ 6/5

 ترامي باقيرانده سهري  مذکور ب  داوطلبان بومي در صورت برخورداري از شرایط مندرج در آزهي ب  ترتيب نرره فضلي اختصاص مي یابند . ـ 7/5
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 بومي ب  افرادي اطالق مي شود ک  حداقل داراي یكي از ویژزي هاي زیر باشد :

 یكي باشد اشتغالالف ( محل تولد متقاضي  با  محل جغرافيائي مورد تقاضا براي 

تمـام  جهوت اسوكن مودارک بایود      طوي کورده باشود.    اشتغالتحصيلي متقاضي از مقاطع تحصيلي ) ابتدایي ، راهنرایي و یا متوسط   ( را در محل جغرافيایي محل تقاضا براي  ب(   حداقل دو مقطع

 راهنرایي و دبيرستان الصاق زردد.ابتدایي ،  سالهای

یكي باشد منوط ب  اینكو  محول خودمت پودر  در      اشتغالسال از سنوات تحصيلي آنها در مقاطع ابتدائي ،راهنرائي ویا متوسط  با محل مورد تقاضاي  3ج( فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح   ک  محل 

 محل جغرافيائي تحصيل فرزند تعيين شده باشد.

   توسط فرد متقاضي و یا پدر، مادر و یا هرسر وي . در شهر مورد تقاضا ب  مدت چهار سال متوالي منتهي ب  تاریخ برززاري آزمونب  صندوق هاي بازنشستگي   بير  پرداخت حد( 

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 آزهي از :1تبصره 

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

 ترتيب نرره فضلي صورت مي پذیرد.

 بومي استان ب  فردي اطالق مي زردد ک  واجد یكي از شرایط مندرج در ذیل باشد: :2تبصره 

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

 تمام سالهایجهت اسكن مدارک بایود   ستان خوزستان طي کرده باشد.ب(   حداقل دو مقطع تحصيلي متقاضي از مقاطع تحصيلي ) ابتدایي ، راهنرایي و یا متوسط   ( را در یكي از شهرستان هاي ا

 ابتدایي ، راهنرایي و دبيرستان الصاق زردد.

اینكو  محول خودمت    سال از سنوات تحصيلي آنها در مقاطع ابتدائي ،راهنرائي و یا متوسط  در یكي از شهرستان هاي استان خوزستان باشد منوط ب   3ج( فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح   ک  محل 

  پدر  در محل جغرافيائي تحصيل فرزند تعيين شده باشد.

 مدت چهار سال متوالي منتهي ب  تاریخ برززاري آزمون در استان مورد تقاضا توسط فرد متقاضي و یا پدر، مادر و یا هرسر وي .  صندوق هاي بازنشستگي ب   د( پرداخت ح  بير  ب  

معادل ترتيوب اثور داده ناواهود     پایين تر از مقاطع تحصيلي اعالم شده در شرایط احراز شغل مورد اشاره و هرچنين مدارکان مدارک تحصيلي باالتر وداراندزب  مدارک ارسالي  ـ 8/5

 .شد

و جوذب محورز شوود     مصواحب  ، مسئوليت ناشي از عدم رعایت دقي  ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آزهي بر عهده داوطلب خواهد بود . و در هر مرحل  از مراحل ثبت نوام   ـ 9/5

، از سووي شورکت پيرانكواري    در صوورت صودور قورارداد    داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آزهي است ، داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد . حتوي  

 قرارداد مذکور لغو و بالاثر مي زردد .

 الزامي است . پيرانكارماه پس از اعالم نتيج  ( از سوي  2اخذ تایيدی  مدارک تحصيلي داوطلبان در صورت پذیرفت  شدن در امتحان ) حداکثر  ـ 10/5
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 برابر ظرفيت مورد نياز در رشت  شغلي اعالم شده متعاقباً از طری  سایت دانشكده علوم  پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان ب  نشواني  5/1مذکور ب  تعداد  مصاحب  نتایج ـ 11/5

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

  مراحل ززینش صورت خواهد زرفت.پس از طي   انتااب نهایي پذیرفت  شدزانـ  12/5

عدم مراجع  در مهلت  داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامي مرحل  اول پذیرفت  شدزان طب  برنام  تنظيري در مهلت مقرر ب  هست  ززینش مراجع  نرایند. در صورتتبصره ـ 

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

بعد از اعالم نتيج  نهایي پذیرش ب  دانشكده مراجع  نرایند درصورت عدم مراجع  ظورف مودت مقورر یوا انصوراف آنوان        هفت  پذیرفت  شدزان موظفند حداکثر ظرف مدت یک و 13/6

 ذخيره اقدام نرایند. اشتغالدانشكده مي تواند نسبت ب  

وفو  مقوررات    گزیني آنوان ذخيوره بجوای  افراد در صوورت لوزوم از   و رارداد آنان لغوغير اینصورت قر محل مورد تقاضا خدمت نرایند درمي شوند دمتعهد پذیرفت  شدزان نهایي ، ـ14/5

 استفاده مي شود.

   معرفي مي زردندپيرانكاري مربوط   شرکت در مصاحب  تاصصي و تایيد هست  ززینش توسط دانشكده جهت بكارزيري ب  قبولي  داوطلبان پس از  ـ15/5

تكريل برگ درخواست شغل مي باشد الزم است در تكريل آن نهایت دقت را بعرل آورده و هيچگونو  اصوالحاتي پوس از     اشتغالبا توج  ب  این ک  مالک ثبت نام از متقاضيان ـ 16/5

 ثبت نام قابل پذیرش ناواهد بود.

   بود.داوطلبان منحصراً مجاز ب  انتااب یک شغل خواهند  .ـ17/5
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 مورد نیاز  جدول مشاغل

 1396ماه مهر  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

ف
دی
ر

 

 عننا  رشت  شغل 

 جنسیت

  منرد نیحزمحل  شرایط ابراز
 مرد زن

   یکساله دوره کمک پرستاریدارندگان مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه به همراه گواهینامه  1 4 بهدار  )کمک پرستار( 1
بیمارستان شهید 

 آبادانبهشتي 

   یکساله دوره کمک پرستاریدارندگان مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه به همراه گواهینامه  3 4 بهدار  )کمک پرستار( 2
بیمارستان آيت اهلل 

 آبادان طالقاني

   یکساله دوره کمک پرستاریدارندگان مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه به همراه گواهینامه  8 12 بهدار  )کمک پرستار( 3
بیمارستان ولیعصر 

 خرمشهر)عج( 

   یکساله دوره کمک پرستاریدارندگان مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه به همراه گواهینامه  3 5 بهدار  )کمک پرستار( 4
بیمارستان شهید 

 معرفي زاده شادگان

 


