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توساع    محتارم  معااون   21/03/1396ماور   /د 1967/209 ه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني آبادان جهت تأمين نيروي انساني مورد نياز خود براساا  مواوز شاهاره   دانشكد

 و  تخصصای  صاحبب  آزمون کتبی و ماجد شرایط را از طریق برگزاري واز افراد  نفر 150  تعداد ، درمان و آموزش پزشكي و قوانين و مقررات جاري ، وزارت بهداشتمدیریت و منابع 

شارکت هااي دویتاي     براسا  قانون تسري گزینش معلهان و کارمندان آموزش و پرورش ب  کارمندان سایر وزارتخان  هاا و ساازمان هاا و موسساات و    و با احراز صالحيت هاي عهومي 

 ب  شرح زیر آبادان خدمات بهداشتي درماني  و دانشكده علوم پزشكي بيهارستانهاي تابع  براي خدمت در پیمحنکحری شرکت تحت پوشش مولس شوراي اسالمي  9/2/1375مصوب 

 مي نهاید: دعوت ب  ههكاري

 : شرايط عموميـ 1

 داشتن تابعيت ایران ا1/1

 تدین ب  دین مبين اسالم یا یكي از ادیان رسهي کشور مصرح در قانون اساسي ا2/1

 ب  قانون اساسي جههوري اسالمي ایرانایتزام  ا3/1

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

 عدم اعتياد ب  دخانيات و مواد مخدر روانگردانا 5/1

 سابق  محكوميت جزائي موثرنداشتن ا 6/1

 .)طب نظر کهيسيون پزشكي یا گوه طب کار دانشكده(دنمي شو استخدامي ک  رواني و توانایي براي انوام کار،داشتن سالمت جسهاني ا 7/1

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

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

 و یا بازخرید خدمت باشند.،بازنشست  نباید مستخدم رسهي،ثابت،پيهاني و یا قراردادي سایر دستگاههاي دویتي  اشتغالداوطلبان ا 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

کارشناساي   کارشناساي و   رکابراي دارندگان ماد  سال 35و کارداني و حداکثر سن  دیپلمبراي دارندگان مدارک تحصيلي  سال تهام  30و حداکثر سن   20  سنحداقل اشتن د ـ  1/2

 انتشار آگهي( تا تاریخ) سال براي دارندگان مدرک دکترا. 45و حداکثر سن  ارشد

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

( ب  طور داوطلبان  خدمت نهوده اند ، ب  ميزان مدت حضور در جبه  و ههچناين   29/5/1367یغایت  31/6/1359 ایف( داوطلباني ک  در جبه  هاي نبرد حق علي  باطل ) از تاریخ

 مدت زمان بستري و یا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر موروحيت در جبه  هاي نبرد حق علي  باطل .

 . سالپنج ادر ، خواهر و برادر تا ميزان نهي باشند شامل : ههسر ، پدر ، ممفقود االثرها و جانبازان از کار افتاده کلي ک  قادر ب  انوام کار خانواده معظم شهداء ، آزادگان ، ب( افراد

 ر سن معاف مي باشند .  % و باالتر و فرزندان آزادگاني ک  حداقل یک سال سابق  اسارت دارند از شرط حداکث25ج ( آزادگان ، فرزندان شاهد ، فرزندان جانباز 

بيه  ، شهرداري ها و موسساات   د( داوطلباني ک  ب  صورت غير رسهي و تهام وقت در وزارتخان  و موسسات و شرکتهاي دویتي ، بانک ها و شرکتهاي تحت پوشش آنها ، شرکتهاي

شده و موسساتي ک  ب  نحوي از بودج  و کهک دویت استفاده ماي کنناد ،   مصادره  و شرکتهاي دویتي ک  شهول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، موسسات و شرکتهاي ملي و

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

 .دمت پزشكان و پيراپزشكان انوام داده اند ب  ميزان انوام خدمت فوق ها( داوطلباني ک  طرح خدمت نيروي انساني موظف را ب  ا ستناد قانون خ

  مدت طرح اجباري خود را با احتساب ضریب منطق  گذرانده باشند. مي بايستخدمت پزشكان و پيراپزشكان ایزاماً قانون   مشهویين  ـ 2/2

 مدت خدمت سربازي ا3/2
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 نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز : ـ  3

  11/04/1396 ماور  شـبب   يکروز  ظهر12 ساعت  از  http://azmoon.abadanums.ac.ir  نام ب  صورت ایكترونيكي از طریق وب سایت دانشكده ب  نشاني ثبت

 .انوام مي گردد 17/04/1396  مور   یكشنب روز ظهر  12 ساعتیغایت 

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

    تصویر آخرین مدرک تحصيلي ا         )جدید( 3* 4قطع  عكس  ا یک

  تصویر تهام صفحات شناسنام ا       تصویر کارت ملي ) دو طرف کارت (  ا 

   ا تصویر گواهي مثبت ایثارگري       تصویر مدارک دال بر بومي بودن ا

 تصویر پایان طرح مشهویين خدمت پزشكان و پيراپزشكان یا معافيت از آن ا   ت دائم ) دو طرف کارت (اصل ب  ههراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظيف  عهومي یا معافيا 

 http://abadanums.ac.irبا  آدر   را پس از اعالم نتایج ک  از طریق سایت دانشاكده   مورد نيازداوطلبان قبول شده در مرحل  اول موظف هستند مدارک  

طابقت داده و برابار باا   آنها م اعالم مي گردد ، ب  ههراه اصل مدارک ب  محل تعيين شده حضوراً ارائ  و رسيد دریافت نهایند . دانشكده موظف است کلي  مدارک را با اصل

 .اصل نهاید

و پس از برگزاري  مبزل  تايید مدارک نبودهب   آزمونمي گردد، صدورکارت و شرکت در  بررسيبرگزاري امتحان عهومي ب  اینك  مدارک داوطلبان پس از نظر  تبصره :

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

 مدارک ثبت نام مقدماتي:ـ 2/3

   صاورت  متناساب باا توضايحات ساایت اینترنتاي دانشاكده       3* 4تكهيل گردد ( ب  ههراه اسكن یک قطعا  عكاس    تكهيل برگ ثبت نام درخواست شغل ) با دقتایف( 

 مي پذیرد .

 يکصدوهفتادو پـب  هـزار  و مبلغ  مدرک ديپلمبراي دارندگان  تومان( ده هزار و دويست)معادل يکصد و دو هزار ريال  رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ  ب(

با  ناام   بانک ملي مرکزی شهرستان آبادان    2178372387007  شهاره حسابب   مدرک دانشگاهيبراي دارندگان   تومان( هفده هزار و پانصد)معادل ريال 

 بعنوان حق شرکت در آزمون استخدامي  حساب درآمدهای غیرعملیاتي  دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني آبادان 

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

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

 . مراجع  نهایند(   http://azmoon.abadanums.ac.ir)  ب  نشاني ایكترونيكي دریافت کارت و اطالع از زمان و محل برگزاري آزمونجهت  داوطلبين

سـئوال( ، زبـان انگلیسـي عمـومي     10سئوال(، رياضي و آمار مقدماتي )10سئوال( ، دين و زندگي )10آزمون کتبي عمومي شامل دروس  زبان و ادبیات فارسي ) اا  1/4

 میباشد.  سئوال(10وری اطالعات )سئوال(، فن آ10سئوال(، اطالعات سیاسي و اجتماعي و مباني قانوني )10)

 ـ آزمون کتبي عمومي نمره مبفي ندارد.2/4

مصاحب  از طريق سايت دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني آبادان اعالم شغلي براساس نمره فضلي مصاحب  تخصصي بعمل مي آيد. زمان برگزاری برابر ظرفیت هر رشت   3از  ـ3/4

 خواهد شد.

 :  تذکراتـ 5

ماه سابق  حضور داوطلبان  در جبه  هاي جنگ تحهيلي دارند و نيز خانواده هاي معظم شهدا، مفقودین و جانباازان   6ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگاني ک  حداقل  ـ 1/5

 ي برخوردار خواهند بود .  در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهي ، با رعایت قوانين و مقررات مربوط  از اویویت قانون

( درصاد آن با  جانباازان و آزادگاان فاقاد      25ایثارگران اختصاص مي یابد ، بيست و پانج )  اشتغال( درصد آن برابر قوانين و مقررات براي 30، سي )  مووز تخصيص یافت از کل  ـ2/5

%( و باالتر و فرزندان و ههسران آزادگان باالي یک سال اسارت ، معرفي شده از سوي بنيااد شاهيد و اماور     25شغل و فرندان و ههسر شهداء ، فرزندان و ههسر جانبازان بيست و پنج ) 

مااه   6ي باقيهانده را نيز ب  رزمنادگان باا ساابق  حاداقل     اشتغای% ( سههي  5) درصدو پنج ک  از تعداد نفرات اعالمي در مرحل  آخر کسر خواهد شد ن اختصاص مي یابد ایثارگران استا

( ساال و خاواهران و بارادران شاهداء اختصااص ماي یاباد . در        1 % ( و آزادگان زیر یک )25حضور داوطلبان  در جبه  ها و ههسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بيست و پنج )

 مواردي ک  نياز ب  تخصص دارد رعایت شرایط علهي ) شرایط احراز مندرج در آگهي( ایزامي است .

 وده اند انوام خواهد شد .درصد ب  ترتيب نهره فضلي از بين ایثارگران واجد شرایط ک  در زمان مقرر ثبت نام نه 5انتخاب ایثارگران در حد سههي   ـ 3/5

 % سههي  ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت .30مازاد بر  اشتغال ـ 4/5

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

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

 تهامي باقيهانده سههي  مذکور ب  داوطلبان بومي در صورت برخورداري از شرایط مندرج در آگهي ب  ترتيب نهره فضلي اختصاص مي یابند . ـ 7/5
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 بومي ب  افرادي اطالق مي شود ک  حداقل داراي یكي از ویژگي هاي زیر باشد :

 یكي باشد اشتغالمحل جغرافيائي مورد تقاضا براي ایف ( محل توید متقاضي  با  

تمـام  جهات اساكن مادارک بایاد      طاي کارده باشاد.    اشتغالتحصيلي متقاضي از مقاطع تحصيلي ) ابتدایي ، راهنهایي و یا متوسط   ( را در محل جغرافيایي محل تقاضا براي  ب(   حداقل دو مقطع

 ابتدایي ، راهنهایي و دبيرستان ایصاق گردد. سالهای

یكي باشد منوط ب  اینكا  محال خادمت پادر  در      اشتغالسال از سنوات تحصيلي آنها در مقاطع ابتدائي ،راهنهائي 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 ههسر وي . در شهر مورد تقاضا ب  مدت چهار سال متوایي منتهي ب  تاریخ برگزاري آزمونب  صندوق هاي بازنشستگي پرداخت حق بيه  د( 

بومي تكهيل نگردد ،  پذیرش بقي  افراد تا تكهيال ظرفيات و ههچناين     اشتغالبين متقاضيان  در صورتيك  ظرفيت مورد نياز هر یک از رشت  هاي شغلي مندرج در آگهي از :1تبصره 

(  و سپس از بين متقاضيان بومي  استان خوزستان در ههاان رشات  شاغلي با       انتخاب افراد ذخيره ابتدا  از بين متقاضيان بومي شهرستانهاي تابع  دانشكده )آبادان ،خرمشهر، شادگان

 ترتيب نهره فضلي صورت مي پذیرد.

 بومي استان ب  فردي اطالق مي گردد ک  واجد یكي از شرایط مندرج در ذیل باشد: :2بصره ت

 ایف ( محل توید متقاضي در یكي از شهرستان هاي استان خوزستان باشد

 تمام سالهایجهت اسكن مدارک بایاد   تان خوزستان طي کرده باشد.ب(   حداقل دو مقطع تحصيلي متقاضي از مقاطع تحصيلي ) ابتدایي ، راهنهایي و یا متوسط   ( را در یكي از شهرستان هاي اس

 ابتدایي ، راهنهایي و دبيرستان ایصاق گردد.

نكا  محال خادمت    سال از سنوات تحصيلي آنها در مقاطع ابتدائي ،راهنهائي و یا متوسط  در یكي از شهرستان هاي استان خوزستان باشد منوط ب  ای 3ج( فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح   ک  محل 

  پدر  در محل جغرافيائي تحصيل فرزند تعيين شده باشد.

 مدت چهار سال متوایي منتهي ب  تاریخ برگزاري آزمون در استان مورد تقاضا توسط فرد متقاضي و یا پدر، مادر و یا ههسر وي .  صندوق هاي بازنشستگي ب   د( پرداخت حق بيه  ب  

معادل ترتياب اثار داده نخواهاد     پایين تر از مقاطع تحصيلي اعالم شده در شرایط احراز شغل مورد اشاره و ههچنين مدارکمدارک تحصيلي باالتر و داراندگانب  مدارک ارسایي  ـ 8/5

 .شد

و جاذب محارز شاود     مصااحب  ثبت ناام ،   مسئویيت ناشي از عدم رعایت دقيق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود . و در هر مرحل  از مراحل ـ 9/5

، از ساوي شارکت پيهانكااري    اد داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهي است ، داوطلب از انوام مراحل بعدي محروم خواهد شد . حتاي در صاورت صادور قارارد    

 قرارداد مذکور یغو و بالاثر مي گردد .

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

 ( ب  اطالع عهوم خواهد رسيد .  http:// abadanums.ac.irایكترونيكي )

 

 

  پس از طي مراحل گزینش صورت خواهد گرفت.  انتخاب نهایي پذیرفت  شدگانـ  12/5

تنظيهي در مهلت مقرر ب  هست  گزینش مراجع  نهایند. در صورت عدم مراجع  در مهلت  داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامي مرحل  اول پذیرفت  شدگان طبق برنام تبصره ـ 

 تعيين شده قبویي فرد کن یم یكن تلقي شده و از افراد ذخيره بواي وي ب  گزینش معرفي خواهد شد.

بعد از اعالم نتيو  نهایي پذیرش ب  دانشكده مراجع  نهایند درصورت عدم مراجع  ظارف مادت مقارر یاا انصاراف آناان        هفت  پذیرفت  شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت یک ا 13/6

 ذخيره اقدام نهایند. اشتغالدانشكده مي تواند نسبت ب  

وفاق مقاررات    گزیني آناان ذخياره بواای  افراد در صاورت یازوم از   و رارداد آنان یغوغير اینصورت قر محل مورد تقاضا خدمت نهایند درمتعهد مي شوند دپذیرفت  شدگان نهایي ، ـ14/5

 استفاده مي شود.

   پيهانكاري مربوط  معرفي مي گردند شرکت در مصاحب  تخصصي و تایيد هست  گزینش توسط دانشكده جهت بكارگيري ب  قبویي  داوطلبان پس از  ـ15/5

تكهيل برگ درخواست شغل مي باشد الزم است در تكهيل آن نهایت دقت را بعهل آورده و هيچگونا  اصاالحاتي پاس از     اشتغالبا توج  ب  این ک  مالک ثبت نام از متقاضيان ـ 16/5

 ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

   داوطلبان منحصراً مواز ب  انتخاب یک شغل خواهند بود. .ـ17/5
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 مورد نیاز  جدول مشاغل

 1396تیرماه  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

ف
دی
ر

 

 عنوان رشت  شغلی
 جنسیت

  تعداد مورد نیحز شرایط ابراز
 مرد زن

 نفر 60 دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری * * پرستار 1

 نفر 16 دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی اتاق عمل * * کاردان يا کارشباس اتاق عمل 2

 نفر 15 کاردانی و یا کارشناسی هوشبریدارندگان مدرک تحصیلی  * * کاردان يا کارشباس هوشبری 3

 نفر 29 دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و یا کارشناسی ارشد مامایی ـ * ماما 4

 نفر 3 دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی علوم آزمایشگاهی * * کاردان يا کارشباس آزمايشگاه 5

 * * کاردان يا کارشباس مدارک پزشکي 6
مدرک تحصیلی کاردانی در رشته مدارک پزشکی و کارشناسی در رشته مدرک پزشکی، فناوری  دارندگان

 اطالعات سالمت، انفورماتیک پزشکی، کتابداری در شاخه پزشکی

نفر بعبوان  9نفر ) 12

 مبشي بخش(

 * * کارشباس توانبخشي فیزيکي 7

ی از رشته های فیزیوتراپی ، دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکترا در یک

فیزیوتراپی ورزشی، مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته ارگونومی، فیزیولوژی ورزشی 

 مشروط به دارا بودن کارشناسی فیزیوتراپی

 نفر 1

 نفر 2 دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی پزشکی بالینی ـ مهندسی پزشکی  * * تجهیزات پزشکي کارشباس 8

 نفر 1 دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته علوم تغذیه، تغذیه * * کارشباس تغذي  9

 نفر 1 دارندگان مدرک تحصیلی در رشته کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای * * کارشباس بهداشت حرف  ای 10

 نفر 10 یکساله دوره کمک پرستاریدارندگان مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه به همراه گواهینامه  * * بهدار 11

 


