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 بسوِ تعالی 

  دعَت بِ ّوکاسی بشای هذت هحذٍدآگْی 

ساّبشی، سشٍیس، ًگْذاسی ٍ  پشتیباًی سیستوْای ًشم افضاسی، سخت افضاسی، " دس ًظش داسد جْت اًجام "ساهاًِ ّای َّشوٌذ سّامفٌاٍسی "ششکت  

 دسسطح استاى چْاسهحال ٍ بختیاسی  با اًجام آصهَى کتبی ٍ هصاحبِ علوی اص بیي  داٍطلبیي بِ صَست حجوی بشای هذت "ای سایاًِ ای شبکِ

 .ًوایذهحذٍد، ًیشٍی ٍاجذ ششایط بِ کاسگیشی 

 ششایط احشاص ٍ هشخصات الصم تعذاد ٍ هحل جغشافیای بکاسگیشی سدیف

مجتمع رحمتیٍ ي داوشکدٌ دوداوپششکی ي کلیىیک  1

 سن/  وفز مَزد2 - (ص)رسًل حضزت

بومی و -  داشتن مدرک کارشناسی  "کارشناس فناوری اطالعات"برای عنوان شغلی 

 .ساکن محل مورد نظر و داشتن کلیه شرایط مندرج در توضیحات آگهی الزم است

بومی و -  داشتن مدرک کارشناسی  "کارشناس فناوری اطالعات "برای عنوان شغلی   وفز مَزد1 - (ع)کلیىیک امام علی 2

 .ساکن محل مورد نظر و داشتن کلیه شرایط مندرج در توضیحات آگهی الزم است

بومی و -  داشتن مدرک کارشناسی  "کارشناس فناوری اطالعات "برای عنوان شغلی  سن/  وفز مَزد2- مدیزیت آمار ي فىايری اطالعات 3

 .ساکن محل مورد نظر و داشتن کلیه شرایط مندرج در توضیحات آگهی الزم است

بومی و -  داشتن مدرک کارشناسی  "کارشناس فناوری اطالعات "برای عنوان شغلی   وفز مَزد2- شبکٍ بُداشت شُزکزد 4

 .ساکن محل مورد نظر و داشتن کلیه شرایط مندرج در توضیحات آگهی الزم است

بومی و -  داشتن مدرک کارشناسی  "کارشناس فناوری اطالعات "برای عنوان شغلی   وفز مَزد1- معايوت غذا ي داري ي داريخاوٍ شُدا 5

 .ساکن محل مورد نظر و داشتن کلیه شرایط مندرج در توضیحات آگهی الزم است

بومی و -  داشتن مدرک کارشناسی  "کارشناس فناوری اطالعات "برای عنوان شغلی   وفز مَزد2- شبکٍ بُداشت بزيجه 6

 .ساکن محل مورد نظر و داشتن کلیه شرایط مندرج در توضیحات آگهی الزم است

بومی و -  داشتن مدرک کارشناسی  "کارشناس فناوری اطالعات "برای عنوان شغلی   وفز مَزد2- شبکٍ بُداشت لزدگان 7

 .ساکن محل مورد نظر و داشتن کلیه شرایط مندرج در توضیحات آگهی الزم است

بومی و -  داشتن مدرک کارشناسی  "کارشناس فناوری اطالعات "برای عنوان شغلی   وفز مَزد1- بیمارستان شُداء لزدگان 8

 .ساکن محل مورد نظر و داشتن کلیه شرایط مندرج در توضیحات آگهی الزم است

بومی و -  داشتن مدرک کارشناسی  "کارشناس فناوری اطالعات "برای عنوان شغلی   وفز مَزد1- شبکٍ بُداشت کًَزوگ 9

 .ساکن محل مورد نظر و داشتن کلیه شرایط مندرج در توضیحات آگهی الزم است

بومی و -  داشتن مدرک کارشناسی  "کارشناس فناوری اطالعات "برای عنوان شغلی   وفز مَزد1- بیمارستان سیىا جًوقان 10

 .ساکن محل مورد نظر و داشتن کلیه شرایط مندرج در توضیحات آگهی الزم است

بومی و -  داشتن مدرک کارشناسی  "کارشناس فناوری اطالعات "برای عنوان شغلی   وفز مَزد1- شبکٍ بُداشت فارسان 11

 .ساکن محل مورد نظر و داشتن کلیه شرایط مندرج در توضیحات آگهی الزم است

  وفز مَزد1- بیمارستان اردل ي واغان 12

 (بًمی شُزستان َای اردل یا کیار)

بومی و -  داشتن مدرک کارشناسی  "کارشناس فناوری اطالعات "برای عنوان شغلی 

 .ساکن محل های مورد نظر و داشتن کلیه شرایط مندرج در توضیحات آگهی الزم است

بومی و -  داشتن مدرک کارشناسی  "کارشناس فناوری اطالعات "برای عنوان شغلی   وفز مَزد1- شبکٍ بُداشت اردل 13

 .ساکن محل مورد نظر و داشتن کلیه شرایط مندرج در توضیحات آگهی الزم است

بومی و -  داشتن مدرک کارشناسی  "کارشناس فناوری اطالعات "برای عنوان شغلی   وفز مَزد1- شبکٍ بُداشت کیار 14

 .ساکن محل مورد نظر و داشتن کلیه شرایط مندرج در توضیحات آگهی الزم است

  وفز مَزد1- شبکه های بهداشت و درمان بن و سامان 15

 (بًمی شُزستان َای به یا سامان)

بومی و  -  کارشناسی داشتن مدرک  "کارشناس فناوری اطالعات"برای عنوان شغلی 

 .مندرج در توضیحات آگهی الزم استداشتن کلیه شرایط  محل های مورد نظر و ساکن
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 : ریل باشٌذششایط داٍطلباى بایستی داسای   . 1
 .تسیي ثِ زیي هجیي اسالم یب یىی اظ ازیبى ضسوی وطَض هصطح زض لبًَى اسبسی -  1/1

 .زاضتي تبثؿیت ًػبم خوَْضی اسالهی ایطاى  -  2/1

افطازی وِ زض حیي اًدبم ذسهت سطثبظی هی ثبضٌس ). (ثطای زاٍطلجیي آلبیبى)زاضتي وبضت پبیبى ذسهت ًػبم ٍغیفِ  ٍ یب هؿبفیت زائن -  3/1

زض صَضتی هی تَاًٌس زض آظهَى ثجت ًبم ًوبیٌس وِ ثب اضائِ گَاّی اظ یگبى ًػبهی هطثَطِ هطرص گطزز تبضید پبیبى ذسهت آًبى  لجل اظ 

 . (  هی ثبضس«96/ 26/03»ثطگعاضی آظهَى 

 . ٍ ضٍاًگطزاى هَاز هرسض ٍؾسم اؾتیبز ثِ زذبًیبت -  4/1

 .ؾسم سبثمِ هحىَهیت خعائی هؤثط -  5/1

 . تبییس پعضه هؿتوسضغل هَضز تمبضب ٍاًدبم ثطای تَاًبئی  ضٍاًی ٍ زاضتي سالهت خسوبًی ٍ -  6/1

 .التعام ثِ لبًَى اسبسی خوَْضی اسالهی ایطاى-   7/1

  96/ 26/3 ، هالن هحبسجِ حساوثط سي لجل اظ ثطگعاضی آظهَى(ثب احتسبة هست ذسهت سطثبظی) توبم سبل 35 حساوثطسي  زاضتي -8/1

 . ذَاّسثَز 

 زاضا ثَزى هسضن تحصیلی وبضضٌبسی زض یىی اظ گطایص ّبی وبهپیَتطی ٍ هَضز تبییس ٍظاضت ؾلَم، تحمیمبت ٍ فٌبٍضی – 9/1

 هَضز ًػط هی ثبضس ٍ لطاضزاز ثىبضگیطی ٍ پطزاذت حمَق ثط هجٌبی وبضضٌبسی ذَاّس ثَز ٍ هسضن وبضضٌبسیثىبضگیطی اظ ایي هحل ثب - 10/1

 اؾوبل هسضن ثبالتط ٍ پطزاذت حمَق ثط اسبس هساضن ثبالتط اظ وبضضٌبسی، ؾسم تمبضبی هجٌی ثط تؿْس ثجتیاظ زاٍطلجبى پصیطفتِ ضسُ ًْبیی 

 ذَاّس گطزیس ٍ ضطوت ططف لطاضزاز زض ضاثطِ ثب زض طَل هست اضتغبل اذص... تغییط ضغل، خبثدبیی هحل ذسهت، هَافمت ثب ازاهِ تحصیل ٍ 

 .هَاضز هصوَض هدبظ ثِ ضز تمبضبی افطاز ثِ وبضگیطی ضسُ ذَاّس ثَز 

 .زاٍطلجبى هٌحصطاً هدبظ ثِ اًتربة یىی اظ اهَض شوط ضسُ ٍ زض یه هحل خغطافیبیی ذَاٌّس ثَز-  11/1

 ثطاثط غطفیت هَضز ًیبظ 2  همطضاست ثطای ایي ضضتِ ّب  "وبضضٌبس فٌبٍضی اطالؾبت"ثب تَخِ ثِ ضطایط اؾالم ضسُ ثطای ؾٌَاى ضغلی -  12/1

اظ ثیي زاٍطلجبى ٍاخس ضطایط ثِ تطتیت ًوطُ  وست ضسُ آظهَى وتجی ٍ ثب لحبظ ًوَزى اٍلَیت ٍ اهتیبظّبی هسًػط، اًتربة ضسُ ٍ پس اظ 

 .اؾالم ذَاّس ضس (اصلی ٍشذیطُ ) ثطاثط غطفیت اظثیي افطاز حبئع ثبالتطیي ًوطات  ثِ ؾٌَاى پصیطفتِ ًْبیی 1.5ثطضسی ّبی الظم، زض ًْبیت 

 

خصة ًیطٍ اظ ایي هحل ثِ صَضت هَلتی ٍ ثطای هست هحسٍز ثَزُ ٍ ّیچگًَِ حمی ثطای پصیطفتِ ضس گبى اظ لحبظ تمبضبی استرسام، -  13/1

تساٍم ذسهت پس اظ  اتوبم لطاضزاز ثب ضطوت ٍ ذسهت طَالًی هست  ایدبز ًرَاّس وطز ٍ توسیس لطاضزاز ٍ ازاهِ ذسهت افطاز پصیطفتِ ضسُ هٌَط 

ثِ ًػط وبضفطهب، توسیس لطاضزاز ضطوت، ٍخَز اؾتجبض ٍ ضضبیت اظ ًحَُ وبضایی ٍ ضفتبضی ذَاّس ثَز ٍ ّیچگًَِ تؿْسی ثطای زاًطگبُ ؾلَم پعضىی 

 . ٍ ذسهبت ثْساضتی زضهبًی استبى چْبضهحبل ٍ ثرتیبضی اظ لحبظ هَاضز فَق زض ثط ًرَاّس زاضت

 

 

 :ًحَُ ثبت ًام  .2 

 

 ٍ اطویٌبى اظ زاضتي ضطایط الظم ٍ زض صَضت توبیل ٍ تصوین خسی ثِ ثجت ًبم اظ ضٍظ چْبضضٌجِ هطبلؿِ زلیك ایي آگْیزاٍطلجبى  پس اظ * 

ثِ ضوبضُ حسبة  (زٍیست ٍ پٌدبُ ّعاض ضیبل) ّعاض ضیبل 250.000   هجلغ  20/3/96  هَضخ ضٍظ ضٌجِ لغبیت 10/3/96هَضخ 

 "فطضیس اضزوبًی"ثِ ًبم  (لبثل پطزاذت زض ولیِ ضؿت ثبًه هلی) تْطاى "هلی ضؿجِ سبذتوبى هطوعی ضاُ آّي" ثبًه  0215498194006

  ثجت Azmoon95.rozblog.comٍاضیع ٍ فیص اسىي ضسُ هطثَطِ ضا ثِ ّوطاُ ؾىس خسیس اسىي ضسُ ٍ هطرصبت هَضز ًیبظ اظ ططیك ٍثگبُ 

گیطز  زاٍطلجبى ثبیستی زض حفع ٍ ًگْساضی وس ضّگیطی وِ زض اذتیبض آًبى لطاض هی». ٍ سپس وس ضّگیطی اؾالم ضسُ ضا یبززاضت ًوبیسًوَزُ 

 «  ًْبیت زلت ضا زاضتِ ثبضٌس
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 ، صَرت پذیزفتِ ٍ Azmoon95.rozblog.comثبت ًام فقط بِ صَرت ایٌتزًتی ٍ اس طزیق ٍبگاُ  : تَضیح بسیار هْن *** 

ّوچٌیي بِ ثبت ًام ّای غیز اس رٍش فَق ٍ بعذ اس هْلت هقزر، تزتیب اثز دادُ ًخَاّذ .  بایستی حتوا اخذ گزدد"کذرّگیزی"

 .شذ

 

 : کاست تَصیع ًحَُ  صهاى ٍ.3  

، Azmoon95.rozblog.comاظ ططیك ٍثگبُ     25/3/96 ٍ  24/3/96 هَضخ پٌح ضٌجِّبی چْبضضٌجِ ٍ ضٍظزض آظهَى  ٍضٍز ثِ خلسِ وبضت* 

 زض آظهَىٍ  هحل ثطگعاضی زلیك  ظهبى  ّوچٌیي.گطزز ثطای افطازی وِ ثِ ضٍش فَق ثجت ًبم ًوَزُ ٍ وس ضّگیطی ثِ آًبى اؾالم ضسُ، تَظیؽ هی

.  ثِ اطالؼ زاٍطلجبى ذَاّس ضسیس زضیبفت وبضتٌّگبم

 :  شاهل"کاسشٌاس فٌاٍسی اطالعات"هَاد آصهَى کتبی جْت عٌَاى شغلی. 4

 ضجىِ ّبی وبهپیَتطی- 

 پبیگبُ زازُ ّب - 

 اهٌیت فٌبٍضی اطالؾبت- 

 هسئَلیت ًبضی اظ ؾسم ضؾبیت زلیك ضَاثط ٍ ضطایط اؾالم ضسُ زض هتي آگْی  ثط ؾْسُ زاٍطلت ذَاّس ثَز ٍ زض ّط هطحلِ اظ :تزکش هْن 

هطاحل ثجت ًبم، آظهَى ٍ ثىبضگیطی هحطظ گطزز زاٍطلت اطالؾبت ذالف زازُ یب فبلس ضطایط هٌسضج زض آگْی ثَزُ، زاٍطلت ذبطی اظ اًدبم 

 .  هطاحل ثؿسی هحطٍم ضسُ ٍحتی زض صَضت ثِ وبضگیطی، لطاضزاز ٍی لغَ ذَاّس ضس

 ثب ضوبضُ تلفي 30/13  الی 9زاٍطلجبى زض صَضت ٍخَز اثْبم ٍ ًیبظ ثِ اطالؾبت تىویلی ٍیب سَاالت احتوبلی هی تَاًٌس ّط ضٍظُ  اظ سبؾت * 

لطفبً فمط زض هَاضز ضطٍضی ٍ زض سبؾبت تؿییي ضسُ ثب ضوبضُ ّبی  ).  توبس حبصل ًوبیٌس09399829421 ٍ ّوطاُ 021-44037870ضطوت 

 (فَق توبس گطفتِ ٍ اظ توبس ّبی غیط ضطٍضی ٍ زض ذبضج اظ سبؾبت هصوَض اختٌبة فطهبئیس

 :تزکش بسیاس هْن

کلیِ داٍطلباى بایستی هذرک هعتبز کارشٌاسی ٍسارت علَم، تحقیقات ٍ فٌاٍری را در رشتِ کاهپیَتز با ّز گزایشی، پس اس قبَلی 

عَاقب ًاشی اس . لذا ّز داٍطلبی کِ دارای ایي هذرک ًوی باشذ اس ثبت ًام اٍلیِ در آسهَى خَدداری ًوایذ. در آسهَى ارائِ دٌّذ

 .ثبت ًام ّای بذٍى هذرک هذکَر بز عْذُ داٍطلب خَاّذ بَد


