«« آگهی پذیرش نیروی شرکتی مشاغل پرستاری »»
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی فسا در نظر دارد تتمه
مجوز شماره  372/011مورخه  31/2/0232وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش
پزشکی جهت تکمیل کادر اتاق عمل بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) ازفارغ
التحصیالن این رشته که تحصیالت خود را در مقطع کارشناسی به اتمام رسانده
اند از طریق مصاحبه تخصصی و پس از طی کردن مراحل گزینش با در نظر
گرفتن شرایط مندرج در ذیل بکارگیری نماید.
ضمنا واجدین شرایط باید تا تاریخ  39/8/21مدت قانونی طرح خود را به اتمام
رسانیده و حداکثر تا تاریخ  39/3/0مدارک خود را به مدیریت منابع انسانی
دانشگاه تحویل دهند.
جدول نیاز های مشاغل پرستاری
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شرایط احراز
داشتن مدرک تحصیلی
کارشناسی اتاق عمل

 -1شرایط عمومی
 -0/0تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون
اساسی
 -0/3تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران
 -0/2داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه
برادران )
 -0/9عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر
 -0/5عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
 -0/6داشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که به خدمت
گرفته می شوند
 -0/7نداشتن منع استخدام دردستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی
 -0/8داوطلبان نباید مستخدم رسمی ،ثابت وپیمانی سایر دستگاههای دولتی
ویا بازخرید خدمت باشند.
 -0/3التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

 -2شرایط اختصاصی
-3/0داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته اتاق عمل
-3/3اتمام طرح تا تاریخ 39/8/21
 -3/2داشتن حداکثر  25سال سن تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی
کارشناسی تا تاریخ 39/8/21
تبصره  :موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن
مقرر اضافه خواهد شد.
الف) داوطلبانی که درجبهه های نبرد حق علیه باطل (ازتاریخ  0253/6/20لغایت
 ) 0267/5/33به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضوردر جبهه
وهمچنین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکی رزمندگان دراثر مجروحیت
درجبهه های نبرد حق علیه باطل
ب) افراد خانواده معظم شهداء ،آزادگان ،مفقود االثرها وجانبازان ازکارافتاده کلی
که قادر به ا نجام کار نمی باشند شامل  :همسر ،پدر ،مادر ،خواهر وبرادر تا
میزان  5سال
ج) آزادگان  ،فرزندان شاهد ،جانباز  %35وباالتر وآزادگانی که حداقل یک سال
سابقه ا سارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
د ) مدت خدمت سربازی
هـ )داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت
پزشکان وپیراپزشکان ومتعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان
انجام خدمت فوق
 -3/9مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا
گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.
 -3/5بومی بودن
بومی به افرادی اطالق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند:
الف)محل تولد داوطلب با محل جغرافیائی مورد تقاضا یکی باشد.
ب) حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدائی ،راهنمایی
ومتوسطه)را در محل جغرافیایی مورد تقاضا طی کرده باشد.
ج) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتیکه محل  2سال از سنوات تحصیلی
آنها(اعم از ابتدائی،راهنمائی و متوسطه)با محل مورد تقاضا یکی باشد نیز
بومی تلقی میشوند.

 -3مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
داوطلبان موظف هستند مدارک خود را ظرف مدت یک هفته پس از انتشار
آگهی به واحد مدیریت منابع انسانی دانشگاه ارائه نمایند.
 تصویرآخرین مدرک تحصیلی تصویر کارت ملی (پشت و رو) تصویر تمام صفحات شناسنامه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران) تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن تصویر مدارک دال بر ایثارگری  ،از مراجع ذیربط–تصویر مدارک دال بر بومی بودن
تبصره  :مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان یا
معافیت از مراجع ذیربط استعالم خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند
فوق مالک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

