« بسمه تعالي »
آگهي جذب نیرو
شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه در نظر دارد براي تأمین نیروهاي مورد نیاز خودجهت خدمت در واحدهاي تابعه خود بر
اساس مجوز برنامه برنامه هاي مربوطه به تعداد  2نفر افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبي و عملي و پس از طي کردن
مراحل گزینش توسط هسته گزینش دانشگاه به صورت قرارداد شرکتي به شرح ذیل جذب نماید .
جدول رشته هاي شغلي مورد نیاز
عنوان شغل

میل جغرافیایي

تعداد

خدمت

مورد نیاز

مرکز خدمات جامع

1

جنسیت

زن

مرد

شرایط احراز

میل ثبت نام

از نظر مدرك

دفتر حراست

و رشته
تیصیلي
نگهبان  ،خدمتگزار و سرایدار

* حداقل دیپل

سالمت اخند
نگهبان  ،خدمتگزار و سرایدار

مرکز خدمات جامع

شبکه بهداشت
ودرمان عسلویه

1

* حداقل دیپل

سالمت چاه مبارك

شبکه بهداشت
ودرمان عسلویه

 -1شرایط عمومي جذب نیروي شرکتي
 -1/1تدین به دین مبین اسالم یا یکي از ادیان رسمي کشور مصرح درقانون اساسي
 -1/2داشتن تابعیت ایران
 -1/3داشتتن کارت پایان خدمت وییفه عمومي یا معافیت دام از خدمت (دارا بودن گواهي برگ ستبز بستیی یا گواهي گذراندن
دوره آموزشي  45روزه الزامي مي باشد) ( -کارت معافیت پزشکي به هیچ عنوان مورد قبول نمي باشد) .
 -1/4ارامه گواهي عدم اعتیاد به دخانیات  ،مواد مخدر و روانگردانها (اخذ تعهد نامه رستتتمي (می)تتتري) مبني بر عدم استتتتعمال
دخانیات) .
 -1/5ارامه گواهي عدم سوء پیشینه کیفري
 -1/6نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي به موجب آراي مراجع قانوني
 -1/7داوطلبان نباید مستخدم رسمي  ،ثابت و پیماني سایر دستگاههاي دولتي و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند .
 -1/8التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران
 -1/9دا شتن سالمت ج سماني و رواني و توانایي براي انجام کاري که براي آن ا ستخدام مي شوند بر ا ساس ماده  37د ستورالعمل
اجرایي برگزاري آزمون استخدامي که به تایید هیات امنا در تاریخ  96/11/6رسیده است .
تب صره  :ماده  37د ستورالعمل اجرایي برگزاري آزمون ا ستخدامي( ا ستخدام پذبرفته شدگان در آزمون که مراحل قانوني را طي
نموده باشند منوط به تایید توانمندیهاي جسمي  ،رواني  ،ذهني و حرکتي افراد توسط واحد طب کار موسسه و یا کمسیون پزشکي
(طبق شیوه نامه سالمت جسماني و رواني وزارت متبوع ) است) .
 -2شرایط اختصاصي جذب نیروي شرکتي وپزشک خانواده
 - 2/1سن  :حداقل  22سال و حداکثر  30سال تا تاریخ انتشار آگهي

تبصره  :منظور از سن کامل براي هر سن معادل همان سن و  11ماه و  29روز مي باشد بعنوان مثال براي  22سال تمام یعني  22سال
و  11ماه و  29روز .
 -2/2قد  :داشتن حداقل  175سانتي متر .
 -2/3دارا بودن تنا سب ج سماني  :تکمیل فرم تنا سب ج سماني (ن سبت وزن به قد ) – )(BMIدر دامنه مطلوب و نرمال ( 18/5تا
 )27باشد( .مالك اندازه گیري قد و وزن بدون کفش و جوراب و با پاي برهنه مي باشد و فرم مربوطه توسط مسئول مرکز خدمات
جامع سالمت عسلویه با دقت تکمیل مي گردد و مسئولیت عدم دقت در تکمیل فرم بر عهده مسئول آن مرکز مي باشد.
 – 2/4پرداخت مبلغ  500000ریال به شتتتماره شتتتناستتته واریز  378080873124004002178081065002و شتتتبا حستتتاب
 IR490100004001080803025348دانشگاه علوم پزشکي نزد بانک ملي (بعد از ثبت نام وتامید نهایي پرداخت شود)
 -2/5احراز ستتالمت جستتماني و رواني با تأیید پزشتتک معتمد واحد استتتخدام کننده (عدم هرگونه معلولیت جستتمي و رواني) در
صورت نیاز ارجاع به پزشک متخصص)
 -2/6افراد عینکي (ک بینا)وداراي سمعک (ک شنوا) به هیچ عنوان پذیرفته نمي شوند .
 دارا بودن شرایط عمومي استخدام و موفقیت در سیر مراحل جذب و گزینش . 2/8اولویت ها :
افراد ي که داراي هریک از شرایط ذیل باشند بترتیب در اولویت پذیرش قرار دارند :
الف -ایثارگران بر اساس بند 7آگهي مربوطه

 -3نیوه ثبت نام ومدارك مورد نیاز :
 -3/1متقاضتتیان واجد شتترایط ملزم هستتتند از تاریخ  1399/7/5حداکثر تا پایان وقت اداري مورخه  1399/7/12مدارك مورد نیاز
ثبت نام را به دفتر حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان .ع سلویه...تیویل دهند ( .الزم به ذکر است پس از اتمام مهلت ثبت
نام هیچگونه مدارکي از متقا ضي تیویل گرفته نمي شود .دا شتن هرگونه نواقص پرونده ای بر عهده فرد متقا ضی می
باشد .).
 -3/2مدارك مورد نیاز ثبت نام :
تکمیل فرم تناسب نسبت وزن به قد()BMI
 تکمیل برگ درخواست شغل دو قطعه عکس 3×4 تصویر آخرین مدرك تیصیلي (داشتن حداقل مدرك دیپل ) تصویر کارت ملي تصویر شناسنامه به همراه تصویر تمام صفیات آن ت صویر کارت پایان خدمت نظام وییفه عمومي یا معافیت دام (دارا بودن گواهي برگ سبز یا گواهي گذراندن دوره آموز شي 45روزه الزامي مي باشد) ( -کارت معافیت پزشکي به هیچ عنوان مورد قبول نمي باشد) .
 تصویر سایر مدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت -3/3به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارك ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .

 - 4زمان آزمون :
متعاقبا اعالم مي گردد.
 - 5مواد امتیان :
 -5/1امتیان عمومي شتتامل دروس ادبیات فارستتي  ،معارا استتالمي  ،زبان انگلیستتي  ،ریاضتتیات  ،کامپیوتر  ،اطالعات عمومي ،
گزارش نویسي و سؤاالت مربوط با رشته شغلي مورد درخواست وآزمون عملي
 -6کسب باالترین نمره به عنوان نمره قبولي مد نظر قرار مي گیرد .
تبصتتره  :با توجه به اینکه آزمون فوق داراي آزمون تستتت آمادگي مي باشتتد که مجموع نمرات علمي در آزمون و عملي مالك
عمل خواهد بود .
 -7تذکرات :
 -7/1ایثارگران شامل جانبازان  ،آزادگان و رزمندگاني که حداقل  6ماه سابقه ح)ور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تیمیلي دارند
و نیز خانواده هاي معظ شهداء ،جانبازان  ،مفقودین  ،آزادگان یک سال و باالي یک سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل 6
ماه سابقه ح )ور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تیمیلي  ،در صورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهي با رعایت قوانین ومقررات
مربوط از اولویت قانوني برخوردار خواهند بود .
 -7/2از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سي ( )30درصد آن برابر قوانین ومقررات براي پذیرش ایثارگران اختصاص مي یابد
 .از  30در صد فوقالذکر  ،بی ست وپنی ( )25در صد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و هم سران شهداء و فرزندان و
همسران جانبازان بیست وپنی ( )25درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و باالي یکسال اسارت و خواهر و برادر
شهید معرفي شده از سوي بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنی ( )5درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6
ماه ح )ور داوطلبانه در جبهه ها و هم سر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بی ست وپنی ( )25در صد و آزادگان زیر یک ()1
سال اسارت اختصاص مي یابد .
تب صره  :فرزندان ( شهید  ،جانباز بی ست و پنی در صد( )%25و باالتر  ،آزاده  ،ا سیر و مفقوداالثر) بازن ش سته مراکز تابعه دان شگاه/
دانشکده نیز مشمول بند فوق هستند .
 -7/3انتخاب ایثارگران در حد سهمیه  5درصد به ترتیب نمره ف)لي از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده
اند  ،انجام خواهد شد .
 -7/4پذیرش مازاد بر  30درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
 -7/5جانبازان و خانواده میترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایي از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارامه تصویر آن ،نیازي به
اخذ و ارامه گواهي از بنیاد مذکور ندارند .
 -7/6داوطلبان منیصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک میل جغرافیایي خواهند بود .
 -7/7مدارك تی صیلي باالتر از مقطع تی صیلي دیپل در شرایط احراز م شاغل در آگهي ا ستخدامي و همچنین مدارك معادل ،
براي شرکت در امتیان و استخدام معتبر نميباشد و چنانچه داوطلب داراي مدرك باالتر از دیپل باشد بعنوان مدرك دیپل براي
ثبت نام بعنوان نگهبان  ،خدمتگزار و سرایدار قابل قبول مي باشد .

 -7/8م سئولیت ناشي از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از
مراحل ثبت نام ،امتیان و جذب میرز شتتود که داوطلب اطالعات خالا داده یا فاقد شتترایط مندرج در آگهي استتت داوطلب از
انجام مراحل بعدي میروم خواهد شد ،حتي در صورت صدور قرارداد حک مزبور لغو وبالاثر ميگردد .
 -7/9داوطلبان مویفند پس از اعالم استتامي مرحله اول پذیرفته شتتدگان طبق برنامه تنظیمي درمهلت مقرر(اعالم شتتده توستتط دفتر
حرا ست شبکه بهدا شت و درمان شهر ستان در زمان تیویل مدارك) به ه سته گزینش دان شگاه مراجعه نمایند  .در صورت عدم
مراجعه فرد به مدت ده روز پس از کسب اطالع و ابالغ از سوي مرکز بهداشت شهرستان  ،قبولي فرد کان ل یکن تلقي شده واز
افراد ذخیره بهجاي وي به گزینش معرفي خواهد شد .
 -7/10هرگونه اطالع رساني درخصوص امتیان از طریق شبکه بهداشت ودرمان شهرستان عسلویه خواهد بود و داوطلبان اطالعات
مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد .
 -7/11باتوجه به این که مالك ثبت نام ازمتقا ضیان تکمیل برگ درخوا ست شغل مي با شد الزم ا ست در تکمیل آن نهایت دقت
را به عمل آورده و هیچگونه اصالحاتي پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود .
-7/12انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون با رعایت یرفیت پیش بیني شتتده ميباشتتد  .در مواردي که
نمره کل دو داوطلب در یک رشته شغلي یکسان و مازاد بر تعداد یرفیت اعالم شده در آگهي استخدامي باشد  ،مالك عمل نمره
آزمون عملي (تست آمادگي) قرار مي گیرد و بعنوان نفر اصلي به گزینش معرفي مي شود  ،قرار خواهد گرفت .
 -7/13شبکه بهدا شت و درمان شهر ستان ع سلویه هیچگونه تعهدي جهت تامین غذا  ،ایاب و ذهاب و م سکن پذیرفته شدگان
ندارد .
 -7/14الزم به تو ضیح ا ست که متقا ضیان در صورت پذیرفته شدن در ر شته حفایت فیزیکي مراکز خدمات جامع سالمت حق
هیچ گونه جابجایي یا انتقال تا پایان خدمت خود را نخواهند داشت .

برگ درخواست شغل نگهبان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ........

محل الصاق
عکس

دراین قسمت چیزي ننویسید
 -1نام خانوادگي :

 -2نام :

 -3نام پدر :

 -4جنس  -1 :مرد

 -5تاریخ تولد :

روز

سال

ماه

 -8شماره شناسنامه :

 -11دین :

 -2زن

 -6میل تولد  :استان :

شهرستان :

بخش :

- 7میل سکونت فعلي :

شهرستان :

بخش :

 -9شماره ملي :

مذهب :

 -10میل صدورشناسنامه :

-12وضعیت تأهل :

 -13وضعیت نظام وییفه -1 :داراي کارت پایان خدمت 

متأهل 

مجرد 

 -2داراي معافیت قانوني دام 

 -3داراي گواهي آموزشي  45روزه یا برگ سبز (افراد داراي معافیت غیر پزشکي) 
رشته ورزشي :

 -14فعالیت ورزشي :

حک قهرماني :

مدت فعالیت :

 -15وضعیت ایثارگري :
 – 1فرزند و برادر شهید :

فرزند شهید 

برادر شهید 

بلي 

 - 2فرزند جانبازان  %25و باالتر :

خیر 
خیر 

 - 3فرزند آزادگان باالي یکسال اسارت  :بلي 

 - 4فرزند رزمنده داراي سابقه حداقل شش ماه ح)ورداوطلبانه درجبهه :
 - 5فرزند جانبازان زیر %25و آزادگان زیر یکسال اسارت :

فرزند جانباز 

 - 2فرزند شهید 

فرزندآزاده 

فرزند پرسنل شاغل 

 - 6فرزند پرسنل شاغل و بازنشسته دانشگاه علوم پزشکي بوشهر :
 -15سهمیه ها  -1 :سهمیه آزاد 

بلي 

خیر 
فرزند پرسنل بازنشسته 
 - 4فرزند جانباز زیر  %25

 -3فرزند جانباز باالي  %25

 - 5برادر شهید 

 - 6فرزند پرسنل شاغل یا بازنشسته دانشگاه علوم پزشکي بوشهر 
 -16آخرین مدرك تیصیلي :

دیپل 

کارشناسي 

کارداني 

کارشناسي ارشد 

 -17رشته تیصیلي :

گرایش تیصیلي :

 -18دانشگاه میل تیصیل :

استان میل تیصیل :

 -19تاریخ اخذ آخرین مدرك تیصیلي 13 / / :

 -20میل اخذ دیپل :

 -21شغل مورد درخواست :

(فقط یک شغل )

معدل :

 -22میل جغرافیایي مورد تقاضا (فقط یک میل) :

 -23نشاني کامل  :میل سکونت  :استان ...................................... :شهرستان ............................................ :شهر  ........................................... :خیابان :
 ...................................................کوچه ................................ :

ساختمان  ............................................................. :طبقه ..................... :واحد  .............. :پالك :

...............................کدپستي ................................................ .............:شماره تلفن ثابت ................................................................:کد شهر ................ :
شماره تلفن همراه  ..................................... ...............................................:شماره تلفن همراه ضروري ................................................................. :
 -24شماره تلفن براي تماس ضروري ...................................................... :
اینجانب  ..............................................متقا ضي شرکت درآزمون شرکتي دان شگاه علوم پز شکي وخدمات بهدا شتي درماني بو شهر متن آگهي مربوطه ر ا با دقت و به
طور کامل مطالعه و ستتپس تقاضتتاي فوق را تکمیل نموده ام و مستتئولیت صتتیت کلیه مندرجات آن را به عهده مي گیرم  .در صتتورت اثبات خالا ایهارات اینجانب در
هرمقطع زماني (قبل و بعد از اشتغال) هرگونه حقي را براي جذب در آن شرکت از خود سلب مي نمای .
 -25تاریخ تنظی فرم :

ام)اء و اثرانگشت متقاضي

