بسمه تعالی

آگهی جذب نیرو در رشته شغلی کارشناس امور دانشجویی وکارشناس فناوری اطالعات سالمت
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیی دممتانی مزمزنتار دم مایتیام تتنمرو نرتزوم کامشتاا
کامشاا

امتوم دانشتیونار و

فااومم اطالعات مومد نراز خود دم دانشکده پزییامم بادملاگه ،دم نظز دامد تعدادم از افزاد واجد الشتزان

ما از طزنق آزمور کیبی ومصاحبه ونزناش به صومت قزامدادم با دم نظز نزفیو شزان مادمج دم آنهی بکتامنرزم
نماند.
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دانشکده پزییامم شهزییار

شرایط احراز

داما بودر مدمک تحصرلی لرسانس
دم مدنزنت و بزنامه منزم آموزشی
داما بودر مدمک تحصرلی لرسانس
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1

*

*

دمنکی از مشیه مام فااومم
اطالعات ،نزم افزام کامپروتز کلره
نزانش ما و یخت افزام کامپروتز

 .1شرایط عمومی پذیرش
 . 1/1تدين به دين مبین اسالم يا يکی از اديان رسمی كشور مصرح درقانون اساسی
 .1/2تابعیت نظام جمهوری اسالمی ايران.
 .1/3داشتن كارت پايان خدمت وظیفه عمومی يا معافیت دائم از خدمت (ويژ برادران).
 .1/4عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
 .1/5عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
 .1/6داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانايی برای انجام كاری كه به خدمت گرفته می شوند.
 .1/7نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی.
 .1/8داوطلبان نبايد مستخدم رسمی ،ثابت و پیمانی ساير دستگاههای دولتی باشند.
 .1/9التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران.

 .2شرایط اختصاصی پذیرش:
 .2/1داشتن حداقل  20سال سن تمام و حداكثر30سال تمام تا روز ثبت نام
الف) مدت خدمت سربازی
ب ) داوطلبانی كه طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشککان و پیراپزشککان و متعهکدين
خدمت قانون مذكور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق.
 . 2/2مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بايست دارای معافیت يا گواهی پايان انجام طکرح خکدمت مربوطکه
باشند.
تبصره  :مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان كه در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه دانشکگاه
می باشند .ارسال گواهی اشتغال به طرح اينگونه افراد با ذكرتاريخ اتمام طرح اجباری الزامی است .
 1ک در صورتی می توانند در اين مصاحبه شركت نمايند كه تا تاريخ مصاحبه ( )98/4/12طرح اجباری خود را به اتمام
رسانده باشند.

 .3مدارک مورد نیاز:
 )1تکمیل برگ درخواست شغل
 )2دو قطعه عکس  3*4پشت نويسی شده
 )3اصل به همراه تصوير آخرين مدرک تحصیلی
 )4اصل به همراه تصوير كارت ملی
 )5اصل به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامه
 )6اصل به همراه تصوير كارت پايان خدمت نظام وظیفه عمومی يا معافیت دائم (ويژه برادران)
 )7اصل به همراه تصوير پايان طرح اجباری مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان يا معافیت از آن
 )8اصل به همراه تصوير مدارک دال بر ايثارگری ،معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذيربط.
 )9اصل به همراه تصوير ساير مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

تبصره  :مدرك تحصيلي و گواهي انجام خدمات قانون پزشكان و پيرا پزشكان يا معافيت از مراجع ذيربط استعالم خواهدد شدد و
تطبيق اوليه انجام شده در بند فوق مالك قطعي بر اصالت مدارك نخواهد بود.
 .4نحوه ثبت نام مقدماتی و مهلت ثبت نام:
 . 4/1ارائه مدارک به صورت فیزيکی به ..................................................می باشد.
 . 4/2به ثبت نام ناقص ويا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 . 4/3مهلت ثبت نام و تحويل مدارک از تاريخ  ..............لغايت ......................
 .5زمان و محل توزیع کارت :
زمان و مکان برگزاری مصاحبه متعاقب ًا از طريق  ......................اعالم می گردد.
 .6به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی باالتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در شرايط احراز مشکالل
مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 .6/1مسئولیت ناشی از عدم رعايت دقیق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهکی برعهکده داوطلکب خواهکد بکود
و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ،مصاحبه و جذب محرز شود داوطلب اطالعات خالف داده يا فاقد شکرايط منکدرد در
آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد .حتی در صورت انعقاد قرارداد شركتی ،قرارداد مزبور لغو
و بالاثر میگردد.
 .6/2انتخاب نهايی پذيرفته شدگان پس از طی مراحل گزينش صورت خواهد گرفت.
تبصره  :داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذيرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرربه هسکته
گزينش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزينشی مراجعه نمايند .درصورت عدم مراجعه  ،قبولی فرد كان لکم يککن تلقکی
شده واز افراد ذخیره بجای وی به گزينش معرفی خواهد شد.
 .6/3هرگونه اطالع رسانی درخصوص مصاحبه از طريق سايت دانشگاه خواهد بود و داوطلبان مکی تواننکد اطالعکات
مورد نیاز خود را بدين طريق دريافت نمايند.
 . 6/4با توجه به اين كه مالک ثبت نام از متقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشکد ،الزم اسکت در تکمیکل آن
نهايت دقت را بعمل آورده و هيچگونه اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود.

