
 

 »بسمه تعالي « 

  آگهي جذب نيرو
 

 خودتابعه  واحدهاي جهت خدمت در ، در نظر دارد براي تأمين نيروي انساني مورد نياز عسلويهشبكه بهداشت و درمان شهرستان 

پس از طي كردن مراحل گزينش  افراد واجدالشرايط را از طريق آزمون كتبي نفر 4به تعداد پزشك خانواده بر اساس مجوز برنامه 

 شرح ذيل جذب نمايد.  به  شركتي/پزشك خانواده قرارداد به صورت توسط هسته گزينش دانشگاه 

  

  جدول رشته هاي شغلي مورد نياز

  

 

  پزشك خانواده/شرايط عمومي جذب نيروي شركتي - 1

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

  تابعيت ايرانداشتن  - 2/1

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

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

  عدم سابقه محكوميت جزايي موثر  - 5/1

محل جغرافيايي  عنوان شغل

 خدمت

تعداد 

مورد 

 نياز

 

شرايط احراز از نظر مدرك و رشته   جنسيت

 تحصيلي

 توضيحات

 

كارشناس 

 آزمايشگاه

مركز خدمات جامع 

 سالمت نخل تقي

قرارداد پزشك  يشگاهيكارشناس علوم آزما يا زن مرد 1

 خانواده

ماماي 

پزشك 

 خانواده

مركز خدمات جامع 

 اخندسالمت 

قرارداد پزشك  ييكارشناس ماما زن 1

 خانواده

مركز خدمات جامع  پذيرش

 چاه مباركسالمت 

 يكارشناس رشته ها ايكاردان  زن ايمرد 2

 /يدرمان يبهداشت

اطالعات  يآمار/فنار/تيريمد

علوم /يسالمت/ مدارك پزشك

 يحسابدار /IT/وتريكامپ

 شركتي قرارداد



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

هــاي دولتــي و يــا بازنشســته و بازخريــد خــدمت داوطلبان نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني ساير دســتگاه - 7/1

 باشند. 

  التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  - 8/1

مــاده شــوند بــر اســاس رواني وتوانايي براي انجام كاري كه براي آن استخدام مــي داشتن سالمت جسماني و - 9/1

  رسيده است . 6/11/96دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون استخدامي كه به تاييد هيات امنا در تاريخ  37

دســتورالعمل اجرايــي برگــزاري آزمــون  اســتخدامي( اســتخدام پذبرفتــه شــدگان در آزمــون كــه  37تبصره : ماده 

 ني و حركتي افــراد توســط واحــده، ذمنوط به تاييد توانمنديهاي جسمي، رواني مراحل قانوني را طي نموده باشند

  . المت جسماني و رواني وزارت متبوع) است(طبق شيوه نامه سطب كار موسسه و يا كمسيون پزشكي

 شرايط اختصاصي جذب نيروي شركتي - 2

ســال  35، )ســال تمــام 25 حــداكثرو  ســال 18:حــداقل براي دارندگان ديپلم بهيــاري سال تمام ( 20 حداقلداشتن  :سن - 2/

سال تمام بــراي دارنــدگان مــدارك تحصــيلي كارشناســي  40تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي كارداني وكارشناسي ،

  سال براي دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و باالتر تا تاريخ انتشار آگهي  45ارشد و 

ســال تمــام  20به عنــوان مثــال بــراي  باشد  روز مي 29ماه و  11براي هر سن معادل همان سن و  تبصره : منظور از سن كامل

  روز.  29ماه و  11سال و  20يعني 

  تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

) به طــور داوطلبانــه 29/5/1367لغايت  31/6/1359الف) داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل (ازتاريخ 

ت نموده اند به ميزان مدت حضور در جبهه وهمچنين مدت زمان بستري ويــا اســتراحت پزشــكي رزمنــدگان خدم

  دراثر مجروحيت درجبهه هاي نبرد حق عليه باطل 

بــاالتر،  و) %25( درصــد پــنج و بيســت جانبــازان و فرزنــدانهمسر شهدا،و فرزندان همسر آزادگان، و جانبازان ب)

از  )با حداقل شش ماه حضور داوطلبانــه در جبهــه(و رزمندگان اسارت ساليك باالي و ساليك همسر و فرزندان

  .شرط حداكثر سن معاف مي باشند

)، همســر و فرزنــد آزاده كمتــر از %25ج) خواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جانبازان زير بيست و پنج درصد( 

  سال  5يكسال اسارت تا ميزان 

ارداد تمام وقت در موسسه و ساير موسسات تابعه وزارت متبوع بــه خــدمت اشــتغال د) داوطلباني كه به صورت قر

  داشته اند به ميزان خدمت غيررسمي آنها. 

  هـ) مدت خدمت سربازي

داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف را به استناد قانون خدمت پزشــكان و پيراپزشــكان و متعهــدين  و)

  .ند به ميزان انجام خدمت فوق خدمت قانون مذكور انجام داده ا

پزشــكان وپيراپزشــكان مــي بايســت داراي معافيــت يــا گــواهي پايــان انجــام طــرح خــدمت  اجباري مشمولين خدمت - 2/2

  مربوطه  باشند.



نسبت به تمديــد طــرح آنــان اقــدام  16/7/93مورخ  854/100در خصوص داوطلباني كه به استناد بخشنامه شماره   - 2تبصره

نيازي به ارائه گواهي پايان طرح نداشته و ارسال گواهي اشتغال به طرح اينگونه افراد كفايــت مــي نمايــد. ضــمناً شده است، 

  توانند با ارائه گواهي مربوطه در آزمون دانشگاه علوم پزشكي  بوشهر شركت نمايند.مشمولين مذكور مي
 

  اولويت ها:3/2

  آگهي مربوطه 7ايثارگران بر اساس بند - الف

  درصد طبق مقررات قانوني 3عادي تا سقف  نيمعلول- ب

  مدارك مورد نياز  نحوه ثبت نام و - 3

مــدارك  30/5/1398  حــداكثر تاپايــان وقــت اداري تــاريخ 19/5/1398خ ياز تــار متقاضيان واجد شرايط ملزم هستند - 1/3

  .  ندنمايويل تح عسلويهمورد نياز ثبت نام را به واحد كارگزيني شبكه بهداشت و درمان شهرستان 

  مدارك مورد نياز ثبت نام:  - 2/3

  تكميل برگ درخواست شغل  -

   3×4يك قطعه عكس  -

  آخرين مدرك تحصيلي تصوير  -                

  كارت ملي تصوير  - 

  شناسنامه به همراه تصوير تمام صفحات آن  تصوير - 

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

پايان طرح مشمولين خدمت پزشكان وپيراپزشكان يا معافيت ازآن يا اشــتغال بــه طــرح بــه همــراه تصــوير  تصوير - 

  آن

  مدارك دال بر بومي بودن (در خصوص اولويتهاي الزم)تصوير  –

  ضرورت  مدارك طبق مفاد آگهي حسب ساير تصوير - 

  .به ثبت نام ناقص ويا ارسال مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد  - 3/3

  : زمان آزمون - 4

  صبح 9ساعت  جمعه  8/6/1398

  مواد امتحان :- 5

بــه  ســوال ...تعــداد داوطلــب بــه  ط بــا رشــته شــغلي مــورد درخواســتشامل سواالت مــرتب عمومي /امتحان تخصصي - 1/5

  مي باشد . صورت چهار گزينه اي 

  گيرد . كسب باالترين نمره به عنوان نمره قبولي مد نظر قرار مي - 6 

  مصاحبه مالك عمل خواهد بود. تبصره: در صورت انجام مصاحبه مجموع نمرات علمي در آزمون و

  تذكرات  - 7

مــاه  ســابقه  حضــور داوطلبانــه در جبهــه هــاي جنــگ  6ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگاني كه حــداقل  - 1/7

تحميلي دارند و نيز خانواده هاي معظــم شــهداء، جانبــازان، مفقــودين، آزادگــان يــك ســال و بــاالي يــك ســال اســارت و 



بهــه هــاي جنــگ تحميلــي، درصــورت دارا بــودن شــرايط ماه  ســابقه  حضــور داوطلبانــه در ج 6رزمندگان با سابقه حداقل 

  مندرج درآگهي با رعايت قوانين ومقررات مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود.

مقــررات بــراي پــذيرش ايثــارگران  ) درصــد آن برابــر قــوانين و30از كــل مجــوز تخصــيص يافتــه بــه دانشــگاه ســي ( - 2/7

) درصــد آن بــه جانبــازان وآزادگــان فاقــد شــغل و فرزنــدان و 25ر، بيست وپــنج (الذكدرصد فوق30اختصاص مي يابد. از 

ســال و ) درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگــان يــك25همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بيست وپنج (

) درصــد 5اســتان و پــنج( باالي يكسال اسارت و خواهر و برادر شــهيد معرفــي شــده از ســوي بنيــاد شــهيد و امورايثــارگران

ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همســر و فرزنــدان آنــان و فرزنــدان  6سهميه باقيمانده را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل 

  ) سال اسارت اختصاص مي يابد.1) درصد وآزادگان زير يك (25جانبازان زير بيست وپنج (

) و بــاالتر، آزاده، اســير و مفقــوداالثر) بازنشســته مراكــز تابعــه %25صــد(تبصــره: فرزنــدان (شــهيد، جانبــاز بيســت و پــنج در

  دانشگاه/دانشكده نيز مشمول بند فوق هستند.

درصد به ترتيب نمره فضلي از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقــرر ثبــت  5انتخاب ايثارگران در حد سهميه  - 3/7

  نام نموده اند، انجام خواهد شد. 

  درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.  30ش مازاد بر پذير  - 4/7

جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن كارت شناسايي از بنيــاد شــهيد و امــور ايثــارگران بــا ارائــه تصــوير  - 5/7

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

به داوطلبان بومي درصورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي به ترتيب  بعد از ايثارگرانتمامي سهميه مجوز - 6/7

  . پس از كسب حد نصاب الزم اختصاص مي يابدنمره فضلي 

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

تر از مقاطع تحصــيلي اعــالم شــده درشــرايط احــراز مشــاغل در آگهــي اســتخدامي و يا پائينمدارك تحصيلي باالتر  - 8/7

  باشد.همچنين  مدارك معادل، براي شركت در امتحان و استخدام معتبر نمي

مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط وشرايط اعالم شده درمتن آگهي برعهده داوطلــب خواهــد بــود ودر هــر  - 9/7

احل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود كه داوطلب اطالعات خالف داده يا فاقــد شــرايط منــدرج در آگهــي مرحله از مر

-است داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد، حتي در صورت صــدور قــرارداد حكــم مزبــور لغــو وبالاثــر مــي

  گردد.

ن طبــق برنامــه تنظيمــي درمهلــت مقــرر(اعالم شــده داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامي مرحله اول پذيرفتــه شــدگا - 10/7

مراجعــه نماينــد.  دانشــگاه گــزينشهســته در زمان تحويل مدارك) بــه شبكه بهداشت و درمان شهرستان  توسط كارگزيني 

، قبــولي فــرد فرد به مدت ده روز پس از كسب اطالع و ابــالغ از ســوي مركــز بهداشــت شهرســتان  درصورت عدم مراجعه

  جاي وي به گزينش معرفي خواهد شد.تلقي شده واز افراد ذخيره بهكان لم يكن 

 خواهــد بــود و عســلويهشــبكه بهداشــت ودرمــان شهرســتان هرگونــه اطــالع رســاني درخصــوص امتحــان از طريــق  - 11/7

  داوطلبان اطالعات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند كرد.



ازمتقاضــيان تكميــل بــرگ درخواســت شــغل مــي باشــد الزم اســت درتكميــل آن باتوجه به اين كه مالك ثبت نام  - 12/7

  نهايت دقت را به عمل آورده وهيچگونه اصالحاتي پس از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود.

  پزشك–امناء  اتيمصوب ه ي(قرارداد تبصره ا يرسم ريغ اي يبه نمرات مكتسبه كاركنان قرارداد - 13/7

تابعــه دانشــگاه اشــتغال  يدانشگاه )كه در واحــدها نشيهسته گز هيديروزه مشروط به تائ 89-  ساعتي – شركتي – خانواده 

همــان در شــبكه بهداشــت و درمــان  خــدمتتواند بــه ازاء هــر مــاه ســابقه  يم شبكه بهداشت شهرستان دارند . ايبكار داشته 

درصــد از  72و حــداكثر تــا    از نمــره كــل آزمــون  درصد 1  ساير نقاط استاندر و درصد از نمره كل آزمون  2  شهرستان

  . دي( حد اكثر سه سال ) به نمره كل افزوده نمانمره كل آزمون 

انتخاب داوطلبان به ترتيب باالترين نمره كل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلي با رعايت ظرفيت پيش بينــي شــده - 14/7

رشته شغلي يكسان و مازاد بر تعــداد ظرفيــت اعــالم شــده در آگهــي باشد. در مواردي كه نمره كل دو داوطلب در يك مي

قــرار خواهــد  نمره آزمون كتبي قرارمي گيرد وبعنوان نفر اصلي به گزينش معرفــي مــي شــوداستخدامي باشد، مالك عمل 

  گرفت. 

  

مســكن پذيرفتــه  ، ايــاب و ذهــاب و هيچ گونه تعهدي جهــت تــامين غــذا عسلويه شبكه بهداشت و درمان شهرستان - 15/7

  شدگان ندارد.



  بهداشت و درمان شهرستان  عسلويه شبكه برگ درخواست شغل 

    

  

  

  دراين قسمت چيزي ننويسيد

  

 

  نام :  - 2  نام خانوادگي :  - 1
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