
 «تعالیبسمه»

 آگهی پذيرش نيروي قراردادي
 

امام  خود در بيمارستان موردنيازدانشگاه علوم پزشكي شيراز جهت تأمين بخشي از نيروي انساني  

قرارداد كار ) صورتبه و آزمون عملي مصاحبه، كتبي از طريق آزمون  استهبانشهرستان ( رهخميني)

 .نمايدميبرگزاري آزمون  و نامثبتاقدام به  (معين

  به سامانه بايستمي باشندميكه شرايط مندرج در آگهي را دارا  يكهكليه داوطلبان 

Samaa.sums.ac.ir  و اخذ كد رهگيري اقدام نمايند. نامثبتمراجعه و نسبت به 

 باشندميقرارداد كار معين در واحدهاي تابعه دانشگاه شاغل  صورتبهكليه كاركناني كه در حال حاضر  

مذكور  سايتوبالكترونيكي با مراجعه به از طريق  صرفاً نامثبت حق شركت در آزمون را ندارند.
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 قراردادي استخدامشرايط عمومی  -1
 اساسي در قانونتدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح  -1/1

 داشتن تابعيت ايران -2/1

 گردانروانو مخدر  و موادعدم اعتياد به دخانيات  -3/1

 مؤثرعدم سابقه محكوميت جزايي  -4/1

 موجب آراي مراجع قانونيهدولتي ب هايدر دستگاهنداشتن منع استخدام  -5/1

بازخريد  بازنشسته و يا هاي دولتي وثابت ساير دستگاه نبايد مستخدم رسمي،داوطلبان  -6/1

 خدمت باشند.

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -7/1

شوند براي انجام كاري كه براي آن استخدام مي و توانايي و روانيداشتن سالمت جسماني  -8/1

 بر اساس دستورالعمل موسسه

 دارا بودن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم جهت برادران-9/1

 

 قراردادياستخدام  شرايط اختصاصی -2

مدرک تحصيلي كارداني و  جهت دارندگانتمام سال  35 و حداكثر سال سن 22 حداقلداشتن 

تا تاريخ انتشار  براي دارندگان مدرک تحصيلي كارشناسي ارشد و باالتر سال تمام 42كارشناسي و 

 هارشتهكليه جهت  آگهي

 معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد. هايتأييديهارائه  شرطبه: موارد ذيل تبصره

( 29/5/1367لغايت  31/6/1359 از تاريخنبرد حق عليه باطل ) هايجبههداوطلباني كه در  الف(

 و يابستري  زمانمدت و همچنينبه ميزان مدت حضور در جبهه  اندنمودهداوطلبانه خدمت  طوربه

 نبرد حق عليه باطل هايدر جبههمجروحيت  در اثراستراحت پزشكي رزمندگان 

درصد  وپنجبيستفرزندان جانبازان  همسر وفرزندان شهدا،  همسر وجانبازان و آزادگان، ب( 

سال اسارت از شرط حداكثر سال و باالي يكيكافراد متحمل ( و باالتر، همسر و فرزندان 25%)

 .باشندميسن معاف 

 سال 5شهيد به ميزان  و خواهر و برادرمادر ، ( پدرج

به استناد قانون خدمت  ( راطرح نيروي انساني موظف )اجباري يا اختياري كه ي( داوطلباند

 به ميزان انجام خدمت فوق انددادهانجام  و پيراپزشكانپزشكان 

 شدهانجامخدمت سربازي  ( مدته

 

 موردنياز و مدارک نامثبتنحوه  -3

نسبت به  8/12/1398روز  24ساعت متقاضيان واجد شرايط ملزم هستند حداكثر تا  -1/3

و كد رهگيري دريافت  اقدام samaa.sums.ac.irآدرس اينترنتي  از طريقالكترونيكي  نامثبت

 .نمايند

 (اينترنتي نامثبت) :موردنيازمدارک  -2/3

 .ارسال نماينداسكن و  بانضمام مدارک ذيل را 4*3يك قطعه عكس  بايستميداوطلبان 

 (كيلو بايت اسكن و ارسال شود 122و حجم حداكثر  jpg)با فرم 

 ملي و كارتتصوير صفحه اول شناسنامه -1



 تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت )مختص آقايان(-2

 تصوير فيش واريزي-3

 بهداشتي درماني( هايرشتهتصوير گواهي پايان يا معافيت از طرح )مختص - 4 

 (اداري مالي هايرشتهتصوير گواهي پايان تحصيالت )مختص -5 

 ص ايثارگران(تصوير مدرک ايثارگري )مخت-6

 مبلغ واريز

 حسابشمارهبه  ريال 222/500غ كي مبني بر پرداخت مبلرسيد بان و اسكندريافت  روش اول:

شناسه پرداخت  با IR590100004001110103019962 شبا

عنوان حق به كل بانك مركزي داريخزانهبنام  375110158124008002530103050000

 باشد.عمومي يا مصاحبه داوطلبان قابل پرداخت مي در امتحانشركت 

كارت مجازي  ملي به شماره بانك ATM قيطركارت به كارت از  صورتبه روش دوم:

 375110158124008002530103050000شناسه پرداخت با 6367957215767887

 (و اسكندريافت رسيد گردد )انجام  كل بانك مركزي داريخزانهبنام 

ارسال مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي  و ياناقص  نامثبتبه  -3/3

 .شودمسترد نمي وجههيچبه
 

 

 

 شيوه برگزاري آزمون -4

مراحل آن آزمون عملي و مصاحبه  كتبي، برگزاري آزمون شيوهاطالعات مرتبط با مكان، زمان و 

 .گرددمياعالم و يا پيامك ( نامثبت سايتوب) مذكور سايتوباز طريق  نامثبتبعد از پايان 

 تذکرات -5 

نمره آزمون و رتبه  بر اساسدرصد از مجموع كل مجوز استخدامي  32برابر قوانين و مقررات، -1/5

 .يابدميايثارگران اختصاص  فضلي براي پذيرش

 امور شهيد وبنياد  صورت داشتن كارت شناسايي از خانواده محترم شهدا در جانبازان و -2/5

 .ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند نيازي به اخذ و ،ايثارگران با ارائه تصوير آن

بيش از يك نفر  هاآنكه ظرفيت پذيرش  گرددميدر مشاغلي اعمال  صرفاًسهميه ايثارگران -3/5 

 باشد.

سهميه  و اين باشدمیبسيار محدود  درصد ايثارگري5با توجه به اينکه سهميه -4/5

و سرجمع در کل استان بررسی  صورتبهلذا  باشدمیدر هر شهرستان ن محاسبهقابل

 .گرددمی محاسبه

( درصد 3) از سهبه ترتيب نمره فضلي آگهي  دارا بودن شرايط مندرج در شرطبهمعلولين عادي  -5/5

 بهزيستی کل اداره از نامهمعرفی  ارائه با معلولين جذب سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود.

 از استفاده جهت درصد 3 سهميه مشمول استخدام  صورت می پذيرد .معلولين سهميه محل از استان

 نمايند انتخاب هاي را محل شغل بين از) محل شغل انتخاب زمان در بايد خود، به يافته اختصاص سهميه



 مذکور ظرفيت،سهميه نفر يك با مشاغل در .باشد نفر يك از بيش ها محل شغل آن نياز مورد ظرفيت که

 انتخاب است بديهی .پذيرفت خواهد صورت مکتسبه نمرات اساس بر صرفا افراد انتخاب و نشده لحاظ

 - .پذيرفت خواهد صورت معلولين جامعه بين رقابت طريق از شده ياد ازسهميه استفاده جهت برتر افراد

 باشند داشته را ميشوند استخدام آن جهت که کاري انجام براي الزم توانايی بايد معلولين

 

 داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب يك شغل و يك محل جغرافيايي خواهند بود. -6/5

 بر عهدهآگهي  در متناعالم شده  طيو شرامسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط  -7/5

داوطلب كه شود  جذب محرز و آزمون ،نامثبتمرحله از مراحل  هر و درداوطلب خواهد بود 

آگهي است داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم  اطالعات خالف داده يا فاقد شرايط مندرج در

 گردد.مي و بالاثرمزبور لغو  صدور حكم، حكمصورت  حتي در ،خواهد شد

به مهلت مقرر  پس از اعالم اسامي طبق برنامه تنظيمي در اندموظف نهايي شدگانپذيرفته -8/5

صورت عدم مراجعه، قبولي  هسته گزينش دانشگاه براي تكميل پرونده گزينشي مراجعه نمايند. در

از طريق ) جاي وي به گزينش معرفي خواهد شد.هافراد ذخيره ب و ازفرد كان لم يكن تلقي شده 

 (خواهد شد رسانياطالعپيامك 

طرح اجباري  ( بايد داراي گواهی پايان مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان ) رشته هاي  -9/5

طرح  طرح خدمت مربوطه و يا گواهی معافيت  از طرح را ارائه نمايند اشخاصی که در حين انجام خدمت

 آنان طرح تمديد داوطلبانی که نسبت به  در خصوص  .هستند مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند اجباري

 اينگونه براي  طرح به اشتغال »گواهی و نيست " طرح پايان "گواهی  است، نيازي به ارائه شده اقدام

طرح اختياري  داراي هاي رشته در پيراپزشکان و پزشکان خدمت قانون مشمولين .می نمايد کفايت افراد

 صورت در می گذرانند پزشکی آموزش و درمان بهداشت وزارت تابعه موسسات ساير در را خود طرح که

بررسی مدارک می  هنگام در خود طرح انجام محل دانشگاه از طرح از انصراف گواهی ارائه به ملزم قبولی

 باشند.

 باشدمياينترنتي تكميل برگ درخواست شغل  از متقاضيان نامثبتمالک  كهاينبه  با توجه -12/5

 نامثبتاصالحاتي پس از  گونههيچ تكميل آن نهايت دقت را به عمل آورده و الزم است در

 نخواهد بود. پذيرشقابل

  سال اجازه درخواست جابجايي محل خدمت ندارند. 5به مدت حداقل  شدهپذيرفتهافراد  – 11/5

جهت رشته  سانتيمتر وباالتر 165داراي قد -   19وبيشتر  32كمتر از   bmiدارابودن -12/5

 و سريع امدادرسانی براي بدنی مهارتهاي و جسمانی آمادگی داشتن )كارشناس فوريتهاي  پزشكي

 آمد( . خواهد به عمل جسمانی آمادگی آزمون شرايط، واجد داوطلبان از منظور صحيح )بدين

با توجه به اينكه نيروهاي پذيرفته شده نهايي رشته  اورژانس بيمارستاني  جهت اعزام  در -13/5

 ساعات شبانه روز مي باشند لذا  صرفا از جنسيت مرد ثبت نام به عمل مي آيد

 


