بسمه تعالی
"فراخوان پذیرش نیرو به صورت شرکتی "
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود
به استناد دستورعملهای مربوطه موضوع تبصرهی مادهی  22آیین نامه اداری استخدامی کارکنان
غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و همچنین مجوزهای شمارهی /209/5546د تاریخ
 95/10/8و شماره / 209/5454د تاریخ  95/10/5معاون محترم توسعهی مدیریت و منابع وزارت
متبوع در نظر دارد تعدادی از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون ،مصاحبهی تخصصی وگزینش
بهصورت شرکتی با توجه به شرایط مشروحهی ذیل بهکارگیری نماید:
- 1شرایط عمومی پذیرش:
 - 1/1تدین به دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی
- - 1/2تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران
 - 1/3داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم ازخدمت (ویژه آقایان)
 - 1/4عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
 - 1/5عدم سابقه محکومیت جزائی موثر
 - 1/6داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می شوند
 - 1/7نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی
 1/8داوطلبان نباید مستخدم رسمی ،ثابت و پیمانی سایر دستگاه های دولتی و یا بازخرید خدمت
باشند.
– 1/9التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 - 1/10شرط سنی الزم
 دارندگان مدرک تحصیلی سیکل( پایان دوره راهنمایی) حداکثر20 دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم حداکثر 25سال  -دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم حداکثر 30 دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس حداکثر  35سال- 2شرایط اختصاصی پذیرش :
 دارا بودن گواهی پایان طرح یا معافیت از طرح جهت مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان که بهاستناد قانون مذکور دارای طرح اجباری میباشند (پرستار ،کاردان و کارشناس
هوشبری ،کاردان وکارشناس اتاق عمل و کاردان و کارشناس فوریتهای پزشکی)
- 3نحوه و زمان ثبت نام:
متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از روز شنبه تاریخ  95/10/25حداکثر تا پایان وقت اداری
روزچهارشنبه تاریخ  95/10/29نسبت به ثبتنام الکترونیکی به آدرس اینترنتی
 http://shoushtar.ajums.ac.irاقدام نمایند.
به ثبتنام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- 4مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدماتی:
الف)تکمیل برگ درخواست شغل
ب) متقاضیان می بایست یک قطعه عکس  3×4متناسب با توضیحات مندرج در فرم ثبتنام
الکترونیکی سامانه جذب دانشکده به انضمام تصویر مدارک زیر اسکن نماید:
 تصویر پایان طرح مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از آن برای متقاضیانرشته های دارای طرح اجباری
 -تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه ع مومی یا معافیت دائم ویژه آقایان

 تصویر فیش واریزی پرداخت مبلغ 150000به شماره حساب  2178382201002بانک ملیب نام رابط تمرکز در آمد درمانی دانشکده علوم پزشکی شوشتر برای دارندگان مدارک تحصیلی
کاردانی و کارشناسی
 تصویر فیش واریزی پرداخت مبلغ 80000به شماره حساب  2178382201002بانک ملی بنامرابط تمرکز در آمد درمانی دانشکده علوم پزشکی شوشتر برای دارندگان مدارک تحصیلی اول
متوسطه و دیپلم کامل متوسطه.

- 5تذکرات

 - 5/1ایثارگران شامل جانبازان ،آزادگان و رزمندگانی که حداقل  6ماه سابقه حضور داوطلبانه
در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء ،جانبازان ،مفقودین ،آزادگان
یک سال و باالی یک سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل  6ماه سابقه حضور داوطلبانه در
جبهه های جنگ تحمیلی ،در صورت دارا بودن شرایط مندرج در فراخوان با رعایت قوانین و
مقررات مربوطه از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
 - 5/2از کل مجوز تخصیص یافته به دانشکده سی( )30درصد آن برابر قوانین و مقررات برای
پذیرش ایثارگران اختصاص مییابد .از  30درصد فوقالذکر ،بیست و پنج( )25درصد آن به
جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست و
پنج ( )25درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و باالی یکسال اسارت و خواهر
و برادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج( )5درصد سهمیهی
باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان
آنان و فر زندان جانبازان زیر بیست و پنج ( )25درصد و آزادگان زیر یک( )1سال اسارت
اختصاص می یابد.

تبصره :فرزندان (شهید ،جانباز بیست و پنج درصد و باالتر ،آزاده ،اسیر و مفقوداالثر) بازنشستهی
مراکز تابعهی دانشکده نیز مشمول بند فوق هستند.
 - 5/3انتخاب ایثارگران در حد سهمیه  30درصد به ترتیب نمرهی فضلی از بین ایثارگران واجد
شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند ،انجام خواهد شد.
 - 5/4پذیرش مازاد بر  30درصد سهمیهی ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط
صورت خواهد گرفت.
 - 5/5جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور
ایثارگران با ارائه تصویر آن ،نیازی به اخذ و ارائه گواهی نخواهند داشت.
 – 5/6در فرآیند جذب  ،فرزندان شاهد و سایر ایثارگران(بیکار و غیر دانشجو) مشمول سهمیهی
 25درصد ،اولویت ایثارگری آنها مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنیاد شهید و
امور ایثارگران اقدام خواهد شد.
 – 5/7فرزندان شاهد و ایثارگرانی که حسب ضوابط جاری بنیاد استان در شمول سهمیهی
استخدامی  25درصد قرار نمیگیرند و احیاناً به صورت غیر رسمی شاغل و یا دانشجو باشند در
صورت تمایل میتوانند در آزمون ثبتنام نمایند و صرفاً از معافیت شرط حداکثر سن بهرهمند
می شوند و ملزم به رعایت سایر شرایط مندرج در فراخوان میباشند.
 – 5/8به تمامی ایثارگران مشمول سهمیهی استخدامی  25درصد توصیه می شود برای حصول
اطمینان از امکان بهرهمندی خود از سهمیهی استخدامی مذکور ،قبل از ثبتنام با بنیاد محل پرونده
خود تماس و نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی و در صورت لزوم اصالح آن اقدام نمایند.
 - 5/9معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در فراخوان به ترتیب نمرهی فضلی از سه
( )3درصد سهمیهی قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.
 - 5/10تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان بومی درصورت برخورداری از شرایط مندرج در
فراخوان به ترتیب نمره فضلی اختصاص مییابد.

 - 5/11داوطلب بومی به افرادی اطالق میشود که واجد یکی از شرایط ذیل باشد:
الف) شهرستان یا ا ستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا
برای جذب یکی باشد.
ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا
بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل
مورد تقاضا برای جذب آنان یکی باشد.
ج) داوطلب حداقل چهار ( ) 4سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان و یا دانشگاه)
را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای جذب طی کرده
باشد.
د) داوطلب یا پدر ،مادر ویا همسر وی ،حداقل چهار( ) 4سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان
و یا استان محل مورد تقاضا برای جذب را داشته باشند.
(پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است).

تبصرهی : 1مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن ،تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام
می باشد.
تبصرهی : 2درصورتی که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته های شغلی مندرج درفراخوان از بین
متقاضیان بومی شهرستان تکمیل نگردد ،پذیرش بقیه افراد تا تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب
افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومی استان و سپس متقاضیان غیر بومی همان رشته شغلی به
ترتیب نمره فضلی صورت می پذیرد .
 - 5/12مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده در متن فراخوان بر عهده
داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام ،امتحان و جذب محرز شود که داوطلب
اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در فراخوان است داوطلب از انجام مراحل بعدی
محروم خواهد شد ،حتی در صورت صدور قرارداد ،حکم مزبور لغو و بالاثر میشود.

 - 5/13انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشتهی شغلی با
رعایت ظرفیت پیشبینی شده میباشد.
* انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل مصاحبه تخصصی و گزینش صورت
خواهد گرفت.
* پذیرفته شدگان نهایی متعهد میشوند در محل مورد تقاضا خدمت نمایند در غیر این صورت
قرارداد آنان لغو و از وجود افراد ذخیره وفق مقررات استفاده میشود.
* با پذیرفته شدگان قرارداد  89روزه منعقد و تمدید قرارداد منوط به اظهار نظر توسط هستهی
گزینش خواهد بود.
* هر گونه اطالع رسانی در خصوص مصاحبه از طریق سایت اینترنتی خواهد بود و داوطلبان
اطالعات مورد نیاز خود را از این طریق دریافت خواهند کرد .بنابراین داوطلبان میبایست به طور
مرتب به سایت مراجعه نمایند.
توجه  :پذیرفته شدگان نهایی آزمون به هیچ وجه امکان انتقال و جابجایی نخواهند داشت.

ردیف

عنوان رشته شغلی

جنسیت
مرد

زن

تعداد مورد نیاز

شرایط احراز
دارا بودن مدرک تحصیلی

1

کاردان فوریتهای
پزشکی

کاردانی در رشته ی فوریتهای
پزشکی ،اتاق عمل  ،پرستاری –

*

و همچنین دارابودن گواهینامه
16نفر مرد

2

کارشناس فوریتهای
پزشکی

رانندگی ب 2
دارا بودن مدرک تحصیلی
کارشناسی در رشته فوریتهای

*

پزشکی ،پرستاری ،اتاق عمل و
همچنین دارابودن گواهینامه
رانندگی ب  – 2مدرک

تحصیلی کارشناسی مدیریت
عملیات امداد ونجات
وکارشناسی مدیریت امداد در
سوانح (طبیعی و غیر
طبیعی)مشروط به دارا بودن
مدرک تحصیلی کاردانی رشته
های پرستاری ،فوریتهای
پزشکی ،اتاق عمل ،بیهوشی و
همچنین داشتن گواهینامه
رانندگی ب 2
دارا بودن گواهینامه پایان
3

پیشخدمت

*

4

نگهبان

*

*

 14نفر مرد و 6نفر زن

تحصیالت دوره راهنمایی واول
متوسطه

 14نفر مرد

دارا بودن مدرک تحصیلی
دیپلم کامل متوسطه

تذکر :متقاضیان رشته ی شغلی نگهبان در صورت پذیرفته شدن ملزم به طی دوره های آموزشی آشنایی با امداد و نجات و
اطفای حریق  ،آشنایی با سیستمهای حفاظتی و امنیتی  ،آموزش دفاع شخصی  ،آشنایی با سیستم کنترل تردد ( ورود و خروج)
حداکتر تا شش ماه پس از جذب به صورت شرکتی

 - 6زمان ،محل و مدارک مورد نیاز جهت بررسی و انجام مصاحبه:
افراد متقاضی با به همراه داشتن مدارک از تاریخ  95/11/02لغایت  95/11/04از ساعت  8لغایت
ساعت 14به نشانی چهاراه رجایی روبروی حسینه اعظم دانشکده علوم پزشکی شوشتر(بیمارستان
الهادی) واحد بررسی مدارک آزمون استخدامی مراجعه نمایند.ضمنا زمان برگزاری آزمون روز
جمعه  95/11/15درمحل فوق الذکر می باشد.
مدارک مورد نیاز:
اصل و تصویر کارت ملیاصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه-اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه آقایان)

اصل و تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از آن- 7توضیحات:
- 7/1کلیه مدارک فوق الذکر در زمان تعیین شده جهت مصاحبه میبایست به مسئولین مربوطه
تحویل شود.
تذکر :مدرک تحصیلی و گواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از مراجع
ذیربط استعالم خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق مالک قطعی بر اصالت نخواهد
بود.
- 7/2در صورت عدم تایید مدرک بدلیل عدم رعایت نکات مندرج در آگهی و یا مغایرت در
اطالعات اعالم شده توسط داوطلب در زمان ثبت نام با مستندات ارائه شده توسط ایشان ،پذیرش
فرد موصوف در فراخوان امکان پذیر نمیباشد .همچنین عدم مراجعه در تاریخ مقرر به منزلهی
انصراف از طی مراحل گزینش و اشتغال خواهد بود.
تذکر :داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی (که در
سامانه اینترنتی

http://shoushtar.ajums.ac.ir

اعالم خواهد شد) در مهلت مقرر به هسته گزینش

دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند .در صورت عدم مراجعه ،قبولی فرد کان لم
یکن تلقی خواهد شد.
- 7/3پذیرفته شدگان نهایی متعهد می شوند در محل مورد تقاضای تعیین شده خدمت نمایند در
غیر اینصورت قرارداد آنان لغو خواهد شد.
- 7/4پ س از قبولی داوطلبان ،با آنان قرارداد  89روزه منعقد و تمدید قرارداد منوط به
احرازگزینش توسط هسته گزینش خواهد بود.

