
 جذب نیروی شرکتیشرایط عمومی و اختصاصی آزمون 
 
 

 شرايط عمومي جذب نيروي شرکتي -1

 قانون اساسي   تدين به دين مبين اسالم يا يکي از اديان رسمي کشور مصرح در -1/1

 داشتن تابعيت ايران -2/1

 داشتن کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت )ويژه برادران( -3/1

 مواد مخدر و روانگردان به دخانيات وعدم اعتياد  -4/1

 عدم سابقه محکوميت جزايي موثر   -5/1

 موجب آراي مراجع قانوني   هاي دولتي بهدستگاه نداشتن منع استخدام در -6/1

هااي دولتاي و ياا بازنشساته و     داوطلبان نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني سااير دساتگاه   -7/1

 بازخريد خدمت باشند.  

 به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  التزام -8/1

شاوند بار   رواني وتوانايي براي انجام کاري که براي آن استخدام ماي  داشتن سالمت جسماني و -9/1

 اساس دستورالعمل مصوب از سوي هيأت امناء موسسه  

 سال تمام   35وحداکثر  18داشتن سن حداقل  -11/1

 

 شرايط اختصاصي جذب نيروي شرکتي -2

 ها: اولويت 1/2

 ي که داراي هريک از شرايط ذيل باشند در اولويت پذيرش قرار دارند:افراد

 آگهي مربوطه 7 ايثارگران بر اساس بند -1

 استان ،بومي به ترتيب شهرستان -2

 

 مدارک مورد نياز   نحوه ثبت نام و -3

ناام   نسبت به ثبت  29/12/96 پايان وقت اداري مورخه متقاضيان واجد شرايط ملزم هستند حداکثر تا  -1/3

ناام   ثبات  علاوم پزشاکي بوشاهر( مراجعاه و     دانشگاه) //:bpums.ac.irhttpالکترونيکي به آدرس اينترنتي 

 نمايند.

 

   نام: مدارک مورد نياز ثبت -2/3

 تکميل برگ درخواست شغل   -

آماادهاي اختصا ااي در  2178181165112 ريااال بااه شاماره حساااب  311111 پرداخات مبلاا   -

قابل واريز در کلياه شاعب باناک ملاي بعناوان      نزد بانک ملي شعبه گلشن هاي علوم پزشکي  هدانشگا

http://bpums.ac.ir/


 همچنين ساير بوده وفرزندان شاهد از پرداخت مبل  مذکور معاف ) هاي استخدامي شرکت در آزمون

 (باشند مذکور معاف مي مبل  در د 51ايثارگران از پرداخت 

  3×4يک قطعه عکس  -

 تصوير آخرين مدرک تحصيلي   -           

 تصوير کارت ملي   -

 تصوير شناسنامه به همراه تصوير تمام  فحات آن   -

 تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم )ويژه برادران( -

 اي الزم(ه )در خصوص اولويت يا ايثارگري تصوير مدارک دال بر بومي بودن -

 تصوير سايرمدارک طبق مفاد آگهي حسب ضرورت   -

 

 شود.به ثبت نام ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي -3/3

 مدارک مورد نياز پس از قبولي در مرحله اول امتحان جهت بررسي -4/3

 

ساايت دانشاگاه علاوم پزشاکي بوشاهر باه       از طريق  متعاقباً محل توزيع کارت ورود به جلسه زمان و -4

                         اطالع رساني خواهد شد. //:bpums.ac.irhttp  آدرس

 

 :عموميمواد امتحاني  -5

 زبان انگليسي د(  ادبيات فارسي ج( زبان و  اطالعات سياسي واجتماعي ب( الف( معارف اسالمي 

 

باشد چنانچه نمره دو داوطلاب   ميداوطلبان به ترتيب باالترين نمره کل ماخوذ در آزمون انتخاب  تبصره: -6

 هااي مزباور   هدر  ورت برابر باودن نمار   ابتدا نمره مصاحبه تخصصي مالک انتخاب خوهد شد ومساوي باشد 

 .انتخاب ا لح از سوي گزينش مالک عمل خواهد

 

 

 تذکرات   -7

هااي   حضور داوطلبانه در جبهاه سابقه ماه  6آزادگان و رزمندگاني که حداقل ايثارگران شامل جانبازان،  -1/7

هاي معظم شهداء، جانبازان، مفقودين، آزادگان يک سال و باالي يک ساال   جنگ تحميلي دارند و نيز خانواده

ت دارا هاي جنگ تحميلي، در اور  حضور داوطلبانه در جبههسابقه ماه  6اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل 

 آگهي با رعايت قوانين ومقررات مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود. بودن شرايط مندرج در

مقاررات باراي پاذيرش     ( در اد آن برابار قاوانين و   31از کل مجوز تخصيص يافته به دانشاگاه ساي )   -2/7

آزادگاان فاقاد    به جانبازان و( در د آن 25پنج ) الذکر، بيست ودر د فوق31يابد. از  ايثارگران اختصاص مي

( در د و باالتر و فرزنادان  25پنج ) شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بيست و

سال و باالي يکسال اسارت و خواهر و برادر شهيد معرفي شده از سوي بنياد شاهيد و  و همسران آزادگان يک
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مااه حضاور    6باقيمانده را نيز به رزمندگان باا ساابقه حاداقل     ( در د سهميه5) ايثارگران استان و پنج امور

( در د وآزادگاان زيار   25پنج ) ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بيست و داوطلبانه در جبهه

 يابد. ( سال اسارت اختصاص مي1يک )

يثاارگران واجاد شارايط کاه در     در د به ترتيب نمره فضلي از بين ا 5انتخاب ايثارگران در حد سهميه  -3/7

 زمان مقرر ثبت نام نموده اند وحدنصاب نمره الزم را کسب نمايند انجام خواهد شد.  

در د سهميه ايثارگران از طريق رقابت با سااير داوطلباان واجاد شارايط  اورت       31پذيرش مازاد بر   -4/7

 خواهد گرفت. 

کارت شناسايي از بنياد شاهيد و اماور ايثاارگران باا      جانبازان و خانواده محترم شهدا در  ورت داشتن -5/7

   ارائه تصوير آن، نيازي به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذکور ندارند.

تمامي سهميه مجوز به داوطلبان بومي شهرستان در ورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي به  -6/7

 ترتيب نمره فضلي اختصاص مي يابد. 

 هرستان يا استان به ا فرادي اطالق مي گردد که واجد يکي از شرايط ذيل باشد:داوطلب بومي ش -7/7

الف( شهرستان يا استان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا براي 

 استخدام يکي باشد.

يا بازنشسته( که  ب( همسر و فرزندان کارمندان رسمي و پيماني دولت و يا نيروهاي مسلح)اعم از شاغل و

شهرستان يا استان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا براي 

 استخدام آنان يکي باشد.

)ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه( را به  ( سال از سنوات تحصيلي4ج( داوطلب حداقل چهار)

 ا استان محل مورد تقاضا براي استخدام طي کرده باشد. ورت متوالي يا متناوب در شهرستان وي

يا استان  ( سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان و4يا پدر ،مادر وياهمسر وي ، حداقل ) داوطلب د(

)پرداخت حق بيمه بمدت تعيين شده  رفا توسط يکي از  محل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشد.

 (موارد مذکور قابل احتساب است.

 

 سيمات کشوري در زمان ثبت نام مي باشد.مبناي استان و شهرستان براي تعيين بومي بودن، تق :1تبصره

 

در ورتي که ظرفيت مورد نياز در رشته شغلي مندرج در آگهي از بين متقاضيان بومي شهرستان  :2تبصره

تکميل نگردد، پذيرش بقيه افراد تا تکميل ظرفيت و همچنين انتخاب افراد ذخيره از بين داوطلبان با 

 به ترتيب نمره فضلي  ورت مي پذيرد .اولويت بومي استان در همان رشته شغلي 

 

 داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب يک شغل و يک محل جغرافيايي خواهند بود. -8/7

تر از مقاطع تحصايلي اعاالم شاده درشارايط احاراز مشااغل در آگهاي        مدارک تحصيلي باالتر يا پائين -9/7

 باشد.اشتغال معتبر نمياستخدامي و همچنين  مدارک معادل، براي شرکت در امتحان و 



دوره ديپلم بهياري يا ديپلم متوساطه با گذرانادن   در رشته شغلي کمک پرستاري داشتن گواهينامه  -11/7

ماي باشاد.در  اورتيکه متقاضايان در زماان آزماون    ديپلمتحصيلي قطع يکساله کمک پرستاري و  رفا با م

مدارک باالتر آنان در هرزمان فاقد مجوز قاانوني    مدرک تحصيلي باالتر داشته باشند يا در حال تحصيل باشند

   وترتيب اثر داده نخواهد شد.

مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط وشرايط اعالم شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهاد    -11/7

د بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطالعاات خاالف داده ياا فاقا   

شرايط مندرج در آگهي است داوطلب از انجام مراحل بعادي محاروم خواهاد شاد، حتاي در  اورت  ادور        

 گردد.قرارداد حکم مزبور لغو وبالاثر مي

  باه آدرس  دانشاگاه  علاوم پزشاکي بوشاهر    ساايت    هرگونه اطالع رساني درخصوص امتحان از طريق -12/7

http://bpums.ac.ir  اطالعات مورد نياز خاود را بادين طرياق دريافات خواهناد   خواهد بود وداوطلبان

 کرد.

باتوجه به اين که مالک ثبت نام ازمتقاضايان تکميال بارگ درخواسات شاغل ماي باشاد الزم اسات          -13/7

 درتکميل آن نهايت دقت را به عمل آورده وهيچگونه ا الحاتي پس از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود.

رتيب باالترين نمره کل ماخوذه در آزمون باا رعايات ظرفيات پايش بيناي شاده   انتخاب داوطلب به ت -14/7

برابر تعداد مورد نياز جهت بررسي مدارک وانجام مصاحبه دعوت بعمل خواهاد آماد وپاس از انجاام   3بميزان 

 برابر موردنياز بعنوان نتايج اوليه آزمون به هسته گزينش اقادام ماي    1.5مصاحبه نسبت به انتخاب ومعرفي تا

 گردد.

 

شرکت طرف قرارداد هيچ گونه تعهدي جهت تامين غذا و مسکن پذيرفتهه شهدگان    دانشگاه و -8

 ندارد.


