فراخوان جذب سرایدار نگهبان
دانشکده علوم پزشکي خدمات بهداشتي درماني شوشتر در نظر دارد جهت تامین
نیروی سرایدار نگهبان ”مراکز بهداشتي درماني عرب حسن  ،زویه سفلي یک" از بین
افراد بومی همان محل که دارای شرایط احراز مندرج در این آگهي مي باشند ،از
طریق برگزاری آزمون و مصاحبه  ،بصورت شرکتی بکار گیری نماید.
داوطلبان واجد شرایط می توانند از تاریخ  1400/03/25لغایت 1400/03/31
به مدت یک هفته با مراجعه به سایت دانشکده علوم پزشکی شوشتر نسبت به
ثبت نام و شرکت در آزمون اقدام نمایند.

-1شرایط عمومی
تدین به دین مبین اسالم یا یکي از ادیان رسمي کشور درقانون اساسي
 -1داشتن تابعیت ایران.
- -2داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومي (معافیت پزشکي مورد قبول نمي باشد).
 -3عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان.
 -4عدم سابقه محکومیت جزایي موثر.
 -5نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتي بهموجب آرای مراجع قانوني.
 -6داوطلبان نباید مستخدم رسمي ،ثابت و پیماني سایر دستگاههای دولتي و یا بازنشسته و بازخرید
خدمت باشند.
- -7التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران.
 -8داشتن سالمت جسماني ورواني وتوانایي برای انجام کاری که برای آن استخدام ميشوند بر اساس
دستورالعمل مصوب از سوی هیأت امناء موسسه.
 -9شاخص توده بدني  BMIکمتر از  27و بیشتر از  18/5الزامي مي باشد .

-01

نداشتن سابقه اخراج از ادارات و ارگان های دولتي.

-00

بومي بودن در محل خدمت طبق شرایطي که در این آگهي آمده است.

-2شرایط اختصاصی
 بومي محل بودن.





داشتن گواهي عدم سوءپیشینه کیفری.
داشتن گواهي سالمت پزشکي مورد تایید دانشکده.
مرد بودن.
حداقل مدرك دیپلم و حداکثر دارا بودن مدرك کارشناسي د رکلیهء رشته ها .

 شرایط سني:حداقل سن ( 22متولدین بعد از  )1378/03/25و حداکثر ( 30متولدین قبل از
 )1370/03/25سال تمام با احتساب سربازی برای واجدین شرایط.
 حداقل قد  175سانتي متر مي باشد.
 پذیرش سه برابر ظرفیت مي باشد و نتیجه نهایي پس از موفقیت در آزمون آمادگي جسماني و مصاحبه
تخصصي و حراستي اعالم مي شود.
 دارای شاخص توده بدني  BMIکمتر از  27و بیشتر . 18/5

تبصره :مالك محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل  ،حداکثر تا ابتدای مهلت ثبت نام.

-3نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز:
- 1/3متقاضیان واجد شرایط مي توانند از تاریخ  1400/03/25لغایت تاریخ  1400/03/31به
مدت یک هفته از طریق لینک مربوطه که بر روی پورتال دانشکده علوم پزشکي شوشتر بارگذاری میگردد
نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

-2/3الف  -اسکن رسید بانکي مبني بر پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال ( )500000ریال به حساب
شماره  247753014و به شناسه  97051712252000022دانشکد ه /نزد بانک رفاه کارگران به
نام رابط تمرکز درآمد بهداشتي معاونت بهداشتي بهعنوان حق شرکت درآزمون کتبي و مصاحبه.
 - 3/3کپی مدرک تحصیلی
- 4/3فتوکپی تمام صفحات شناسنامه
- 5/3فتوکپی کارت ملی
- 6/3اسکن عکس پرسنلی  4*3جدید با فرمت  jpgو رزولیشن  300مگابایت
- 7/3فرم تکمیل شدهء درخواست شغل

-8/3مشمولین %25سهمیه بنیاد شهید با اسکن تصویرکارت ایثارگری و یا مدرك مربوطه به جایگزیني
رسید بانکي ،نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
تبصره :شرایط بومی شهرستان بودن،
 -1شرط بومي بودن ،تایید رئیس شورای اسالمي  ،دهیار و بخشدار منطقه میباشد و داوطلب فقط باید
بومي منطقه باشد( .فرم تاییدیه بومي بودن پیوست مي باشد)
-2شرایط بومي بودن باید بر اساس ( محل تولد و یا دو مقطع تحصیلي در محل مورد نظر و ساکن محل مورد
تقاضا براساس سامانه آماری دانشکده علوم پزشکي در  2سال اخیر تا شروع ثبت نام )  ،بومي بودن در سایر
محل مورد قبول نمي باشد.
الزم است متقاضی در صورت قبولی در آزمون کتبی ،در زمان مصاحبهء حضوری ،مستندات مثبت
بومی بودن را ارائه نماید.

-4زمان،مکان و موارد آزمون:

اطالع رساني در خصوص زمان و مکان آزمون از طریق سایت دانشکده علوم پزشکي شوشتر به نشاني
 shoushtarums.ac.irانجام خواهد شد.
سواالت آزمون شامل :سواالت عمومي شامل  60سوال(ادبیات فارسي ،معارف اسالمي و زبان انگلیسي ) به
صورت چهارگزینه ای مي باشد .ضمناً یک پاسخ صحیح به ازای هر چهار پاسخ غلط ،حذف خواهد شد.

تذکرات مهم:
 -1مسئولیت ناشي از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود ودر
هر مرحله از مراحل ثبت نام ،آزمون و جذب محرز ش ود که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج
در آگهي است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد ،حتي در صورت اشتغال ،امکان استرداد وجه
پرداختي امکان پذیر نخواهد بود.
 -2باتوجه به این که مالك ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل مي باشد الزم است درتکمیل آن
نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصالحاتي پس از ثبت نام امکان پذیر نخواهد بود.
 -3داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامي مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمي درمهلت مقرر جهت
حضور برای مصاحبه مراجعه نمایند .درصورت عدم مراجعه ،قبولي فرد کان لم یکن تلقي شده مي گردد.
-4داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامي پذیرفته شدگان(بعد از مصاحبه) طبق برنامه تنظیمي درمهلت مقرر
به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشي مراجعه نمایند .درصورت عدم مراجعه ،قبولي فرد کان لم
یکن تلقي شده واز افراد ذخیره به جای وی به گزینش معرفي خواهد شد.
 -5هر گونه تغییر در مفاد مندرج از طریق سایت دانشگاه اطالع رساني مي گردد.

