
 
 

 

 

 

 

 

 

برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت  اهوازدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

ای توسعه مدیریت و سرمایه رب شووپوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مص

معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت  18/۲/۹7/د مورخ ۲۰۹/۹۰4انسانی در نظر دارد از محل مجوز استخدامی شماره 

و  مصاحبه تخصصی)در رشته شغلی(نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق  1۲بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعداد 

  .جذب و بکارگیری نماید جدول ذیلگزینش بصورت قرارداد یک ساله با در نظر گرفتن شرایط مندرج در 

 جدول شغل محل های مورد نیاز

ردی

 ف

رشته عنوان 

 شغلی

محل جغرافیایی 

 خدمت

تعداد  سهمیه

مورد 

 نیاز

 شرایط احراز جمع جنسیت

 مرد زن

کارشناس  1

تجهیزات 

 پزشکی

معاونت  اهواز

غذا و 

 دارو

دارا بودن مدرک کارشناسی  1 * * 1 آزاد

در رشته تحصیلی مهندسی 

 پزشکی )کلیه گرایش ها(

حمید حسابدار* ۲

 یه

  تحصیلی مدرک بودن دارا ۲ * * ۲ درصد(۲5آزاد/ایثارگر)سهمیه حمیدیه

 از یکی در ارشد کارشناسی

 حسابداري، هاي رشته

 امور و حسابداري حسابرسی،

 مالیاتی، و مالی امور مالی،

 مدیریت مالی، مدیریت

 بازرگانی

مسئول خدمات  3
 مالی

 تحصیلی مدرک بودن دارا 1 * - 1 آزاد حمیدیه حمیدیه

 رشته از یکی در کارشناسی

 و مالی امور حسابداري، هاي

 حسابداري حسابرسی، مالیاتی،

 مالی مدیریت مالی، امور و

آگهی استخدام نیروی قراردادکار معین 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

 درمانی اهواز



 
 

 ایثارگر حمیدیه حمیدیه کارگزین 4
 درصد(۲5)سهمیه

 تحصیلی مدرک بودن دارا 1 * * 1

 از یکی در ارشد کارشناسی

 دولتی، مدیریت هايرشته

 مدیریت صنعتی، مدیریت

 منابع مدیریت بازرگانی،

 اجرایی، مدیریت انسانی،

 و مدیریت بیمه، مدیریت

 مدیریت ریزیآموزشی،برنامه

 آموزشی

5  
 

 کارشناس تغذیه

  * * 1 آزاد ماهشهر ماهشهر
 

1 
 

 تحصیلی مدرک بودن دارا

علوم تغذیه، علوم  کارشناسی

و صنایع غذایی)گرایش 

 کنترل کیفی و بهداشتی(

 * * 1 آزاد ایذه ایذه

 * * 1 آزاد باغملک باغملک

مرکز  اهواز
آموزشی 
درمانی 

 ابوذر

 * * 1 آزاد

کارشناس  6
آزمایشگاه 

 تشخیص طبی

معاونت  اهواز
تحقیقات 

و فن 
 آوری

 تحصیلی مدرک بودن دارا 1 - * 1 آزاد

 فیزیولوژي ارشد کارشناسی

 بودن به دارا )مشروط

 علوم کارشناسی

 آزمایشگاهی(

مامور  7
 حراست**

 

 * - 1 آزاد حمیدیه حمیدیه
 متاهل

دارا بودن مدرک کارشناسی  ۲

 یکی یا کارشناسی ارشد  در

 دولتی، مدیریت هايرشته از

 مدیریت صنعتی، مدیریت

 منابع مدیریت بازرگانی،

 اجرایی، مدیریت انسانی،

 و مدیریت بیمه، مدیریت

 آموزشی، ریزيبرنامه

آموزشی، روانشناسی  مدیریت

 تربیتی، روانشناسی عمومی

 ایثارگر باوی باوی
 درصد(۲5)سهمیه

1 

 

 سهمیه مختص داوطلبان ایثارگر و یک سهمیه به داوطلبان آزاد تعلق خواهد گرفت.در شغل حسابدار، یک  *

 در شغل مامور حراست، صرفا داوطلبین مرد متاهل مجاز به شرکت در فراخوان می باشند.* *

 
 
 



 
 

 

 

 شرایط عمومی پذیرش:-1

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

 بعیت نظام جمهوري اسالمی ایرانتا- -2/1

 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم ازخدمت )ویژه آقایان( -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

 هاي دولتی به موجب آراي مراجع قانونینداشتن منع استخدام در دستگاه -7/1

 هاي دولتی و یا بازخرید خدمت باشند. داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه - 8/1

 التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران – 9/1

 نایی انجام کار مربوطهداشتن سالمت جسمانی،روانی و توا -10/1

 افرادی که مجاز به شرکت در فراخوان نیستند: تذکرات:

 دستگاه هاي اجرایی و یا بازنشسته و بازخرید  این دانشگاه و سایر مستخدمین رسمی/پیمانی و قراردادي

 خدمت.

  انفصال شدگان از خدمت و یا اخراج شدگان توسط واحدهاي تابعه دانشگاه و سایر دستگاه ها و

 موسسات دولتی

 .افرادي که به موجب آراء مراجع قضایی و ذیصالح، از خدمات دولتی منع شده باشند 

  افرادي که تعهد خدمت به سایر سازمان ها ، شرکت هاي دولتی و سازمان هاي وابسته به دولت و

 موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دارند.

 در رشته تحصیلی آگهی شده. دارندگان مدرک تحصیلی معادل    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 شرایط اختصاصی پذیرش : -

  سال سن)تا تاریخ انتشار فراخوان( می باشد. 35سال و حداکثر  20حداقل سن  -1/2

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

بداتتر، همسدر و    و%( 25) درصدد  پنج و بیست جانبازان و فرزندانهمسر شهدا،و فرزندان همسر آزادگان، و جانبازانالف: 

با حداقل شش مداه حضدور داوطلبانده    ) هرزمند شخص و اسارت سال  یك باتي و سال  یك آزادگان که حداقل  فرزندان

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

 سال. 5افراد خانواده معظم شهدا)شامل پدر، مادر،خواهر و برادر( تا  ب:

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

 مدت خدمت سربازيد: 

پیراپزشکان انجام داده ذ: داوطلبانی که طرح خدمت نیروي انسانی موظف)اجباري(را به استناد قانون خدمت پزشکان و 

 اند به میزان انجام خدمت یاد شده.

خ:  سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل که به صورت غیر مستقیم و از طریق شرکت هاي پیمانکاري طرف قرارداد 

طرف سال)طبق سابقه بیمه( و آنهایی که در تاریخ مصاحبه، با شرکت  15آنها به خدمت اشتغال دارند حداکثر به میزان 

 سال . 5قررداد دانشگاه  قطع همکاري نموده اندحداکثر به میزان 

 داوطلبین می بایست داراي معافیت یا گواهی  انجام پایان طرح خدمت مربوطه باشند. -2/2

وزارت متبوع نسبت به تمدید طرح  16/7/93مورخ  854/100تبصره:در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره 

متقاضی انجام  23/5/92/د مورخ 1591/209بخشنامه شماره  1م شده است،همچنین داوطلبانی که به استناد بند آنها اقدا

خدمات قانونی بدون احتساب ضریب منطقه خدمتی باشند، در مدت باقیمانده در سقف قانونی نیازي به ارائه گواهی 

 کفایت می کند.پایان طرح ندارند و گواهی اشتغال به طرح براي اینگونه افراد 

سال سابقه کار تخصصی)با پرداخت حق بیمه( در  شغل مورد نظر  2بدیهی است  داوطلبانی که  داراي حداقل دو/ -3/2

 از اولویت پذیرش برخوردار خواهند شد. در شرایط مساوي باشند

جهت بهره مندی از سهمیه مذکور  درصد(  25داوطلبان ایثارگر شرکت کننده )سهمیه – 4/2

شایان ذکر است ایثارگر تعریف شده است شرکت نمایند.ا در شغل محل هایی که سهمیه صرف

 لیست داوطلبان ایثارگر شرکت کننده جهت احراز سهمیه ایثارگری و تعیین وضعیت)بیکاری(

از سوی دانشگاه به بنیاد شهید و امور ایثارگران ارسال و در صورت عدم تایید از سوی بنیاد 

 مذکور داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.



 
 

 :متقاضیان نحوه و زمان ثبت نام - 3
)ساعت جمعه  روزحداکثر تا پایان  20/12/97 تاریخ دوشنبه روزمتقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از 

اقدام  http://jazb.ajums.ac.irنام الکترونیکی به آدرس اینترنتی نسبت به ثبت 24/12/97  تاریخ (24

 نمایند. 

 نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.به ثبت

 مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:  - 4

  ي فوق الذکر(نام در سامانهمراحل ثبت)تکمیل تکمیل برگ درخواست شغلالف(

 نام الکترونیکی سامانهبا توضیحات مندرج در فرم ثبت متناسب 3×4بایست یك قطعه عکس متقاضیان می ب(

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

 تصویر کارت ملی -

 تصویر تمام صفحات شناسنامه -

 ي عمومی یا معافیت دائم ویژه آقایانتصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه -

 تصویرمدرک تحصیلی و گواهی اشتغال سابقه کارکرد . -

 تصویر گواهی وضعیت طرح قانون پزشکان و پیراپزشکان جهت رشته هاي مشمول.-

بده عندوان حدق شدرکت در فراخدوان از طریدق آدرس        ریال)سیصد و شصت هزار ریدال(  360000پرداخت مبلغ  (ج

   http://jazb.ajums.ac.irاینترنتی 

 فرزندان معزز شهدا از پرداخت حق شرکت در آزمون معاف می باشند. -

 مبلغ حق شرکت در آزمون معاف هستند. درصد 50از سایر ایثارگران -

 تذکرات -5
جنگ  ايماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ه 6گانی که حداقل دایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمن -1/5

تحمیلی دارند و نیز خانواده هاي معظم شهدا، مفقودین  و جانبازان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی، با 

 خواهند بود.رعایت قوانین و مقررات مربوطه از اولویت قانونی برخوردار 

( درصد آن برابر 30قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از کل مجوز تخصیص یافته، سی) 21د ماده ستنابا -2/5

%( درصد آن به خانواده هاي شاهد،  25قوانین و مقررات براي اشتغال ایثارگران اختصاص می یابد، که بیست و پنج )

%(  و باتتر و فرزندان و همسران آزادگان یك 25اء و جانبازان بیست و پنج )جانبازان و آزادگان، فرزندان و همسر شهد

%( سهمیه اشتغالی باقیمانده را نیز به  5سال و باتي یك سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد  و پنج درصد)

زندان جانبازان زیر بیست و پنج ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فر 6رزمندگان با سابقه حداقل 

http://jazb.ajums.ac.ir/
http://jazb.ajums.ac.ir/


 
 

%.( و آزادگان زیر یك سال اختصاص می یابد. در مواردي که نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی) شرایط  25)

 احراز مندرج در آگهی( الزامی است. 

ر زمان مقرر ثبت درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که د 5انتخاب ایثارگران در حد سهمیه  -3/5

 نام نموده اند انجام خواهد شد.

.درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت30اشتغال مازاد بر   - 5/ 4  

صورت جانبازان و خانواده هاي محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران در   - 5/5

 پذیرفته شدن در زمان بررسی مدارک می بایست گواهی از بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند.

درصد جهت احراز سهمیه ایثارگري و تعیین  5درصد و  25اعم از سهمیه  2/5تمامی ایثارگران قید شده در بند   - 6/5

که در حال حاضر پرونده داوطلب در آن موجود می باشد  وضعیت )بیکاري( می بایست به بنیاد شهید و امور ایثارگران

مراجعه نمایند شایان ذکر است در صورت عدم تایید از سوي بنیاد مذکور داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد 

 داشت.

در صد  25درصد و همچنین افراد عادي نباید در مشاغل مشخص شده مربوط به سهمیه  5افراد داراي سهمیه  – 7/5

ارگران شرکت نمایند.ایث  

( در صد قانونی مربوط 3ادي به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره فضلی از سه )عمعلولین  – 8/5

 برخوردار خواهند بود.

تمامی باقیمانده سهمیه مذکور به داوطلبان در صورت برخورداري از شرایط مندرج در اگهی به ترتیب نمره فضلی  – 9/5

ص می یابند.اختصا  

شرکت داوطلبان داراي مدرک تحصیلی مرتبط باتتر از مدرک تحصیلی شرایط احراز مورد نیاز مندرج در  -10/5

 آگهی استخدام ممنوع می باشد.

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود. و در -11/5

ل ثبت نام، مصاحبه و جذب محرز شود داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی هر مرحله از مراح

است، داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد.حتی در صورت صدور قرارداد از سوي واحد مربوطه، قرارداد 

 مذکور لغو بالاثر می گردد.

ماه پس از اعالم نتیجه(از  2ورت پذیرفته شدن در امتحان)حداکثر اخذ تاییدیه مدارک تحصیلی داوطلبان در ص -12/5

 سوي واحد مربوطه الزامی است.



 
 

برابر ظرفیت مورد نیاز در رشته شغلی اعالم شده متعاقبا از طریق سایت  5/1نتایج مصاحبه مذکور به تعداد  -13/5

انی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندي شاپور اهواز به نش

 به اطالع عموم خواهد رسید. http://jazb.ajums.ac.irالکترونیکی

 انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت. -14/5

اینصورت قرارداد آنان لغو و پذیرفته شدگان نهایی، متعهد می شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمایند در غیر  -15/5

 در صورت لزوم از افراد ذخیره به جایگزینی آنان وفق مقررات استفاده می شود.

با توجه به اینکه مالک ثبت نام از متقاضیان اشتغال تکمیل برگ درخواست شغل می باشد تزم است در  -16/5

 ت نام قابل پذیرش نخواهد بود.تکمیل آن نهایت دقت را بعمل آورده و هیچگونه اصالحاتی پس از ثب

 داوطلبان منحصرأ مجاز به انتخاب یك شغل خواهند بود. -17/5

 ، زمان و مکان مصاحبه متعاقباً از طریق سامانه نحوه هر گونه اطالع رسانی در خصوص* 

و داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را از این طریق دریافت خواهند  بود اینترنتی مذکور خواهد

 بایست به طور مرتب به سایت مراجعه نمایند.داوطلبان میکرد. بنابراین 

http://jazb.ajums.ac.ir/

