
 

 » بسمه تعالي « 

 پزشک خانواده  آگهي جذب نیرو
 

 45بند    بر اساس، در نظر دارد براي تأمین نیروهاي مورد نیاز، جهت خدمت در واحدهاي تابعه خود  عسلویهشبکه بهداشت و درمان شهرستان     

شماره    جلسه  صورت  مورخ  20/29276مصوبه  بند    12/09/1401/دپ  همچنین  شماره    28و  جلسه  صورت  مورخ  32867/20مصوبه  د  /پ 

افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبي و عملي و پس از طي کردن مراحل گزینش توسط نفر    2کمیته سرمایه انساني دانشگاه     10/10/1401

 به شرح ذیل جذب نماید.   پزشک خانوادهقرارداد به صورت اه ،  هسته گزینش دانشگ

 جدول رشته هاي شغلي مورد نیاز 

 

 

 پزشک خانوادهشرایط عمومي جذب نیروي   -1

 تدین به دین مبین اسالم یا یکي از ادیان رسمي کشور مصرح درقانون اساسي   -1/1

 داشتن تابعیت ایران -2/1

 عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان -3/1

 عدم سابقه محکومیت جزایي موثر -4/1

 موجب آراي مراجع قانونيهاي دولتي بهنداشتن منع استخدام دردستگاه -5/1

 هاي دولتي و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.داوطلبان نباید مستخدم رسمي، ثابت و پیماني سایر دستگاه  -6/1

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران -7/1

  دستتورالعمل  34شتوند بر استاس ماده  داشتتن ستالمت جستماني ورواني وتوانایي براي ان ام کاري که براي آن استتخدام مي -8/1

  رسیده است . 01/01/98اجرایي برگزاري آزمون استخدامي که به تایید هیات امنا در تاریخ 

دستورالعمل اجرایي برگزاري آزمون  استخدامي) استخدام پذبرفته شدگان در آزمون که مراحل قانوني را طي    34تبصره : ماده  

ني و حرکتي افراد توستط واحد طب کار موستسته و یا کمستیون  هنموده باشتند منو  به تایید توانمندیهاي جستمي ، رواني ، ذ

 ع ( است ( .  پزشکي )طبق شیوه نامه سالمت جسماني و رواني وزارت متبو

 پزشک خانواده شرایط اختصاصي جذب نیروي  -2

 26 حداکثر  ستال ستن تمام و 18 حداقل جهت رشتته مراقب ستالمت. و داشتتنتاریخ انتشتار آگهي  تا    ستال تمام 35 حداکثرداشتتن  -1/2

 سال تمام تا تاریخ انتشار آگهي جهت رشته بهیاري
 

 اولویت ها:-2/2

 بترتیب در اولویت پذیرش قرار دارند:  باشند شرایط ذیلافراد ي که داراي هریک از 

 بومي -

 سهمیه بومي  -

 44 ماده  اصالح قانون استناد به و کشور استخدامي و اداري سازمان  99/ 27/7 مورخ 369488شماره   بخشنامه به توجه با    -

 و تهران شهرستان ب ز بومي داوطلبان مکتسبه نمره اسالمي شوراي م لس  16/6/99 مصوب کشوري خدمات قانون مدیریت

 ( محاسبه و مالک عمل قرار مي گیرد. 4/1)  چهاردهم و یک ضریب با ذیل تعاریف مراکز استانها با

 محل جغرافيايي خدمت  عنوان شغل 
تعداد مورد  

 نياز 
 

شرايط احراز از نظر مدرك   جنسيت 

 و رشته تحصيلي 
 توضيحات

 مرد زن 

 بهیار 
مرکز خدمات جامع  

 زبار  روستایيسالمت  
1 * - 

 بهیار 

 
- 

 مراقب سالمت 
مرکز خدمات جامع  

 سالمت شهري نخل تقي
1 * - 

 کارشناس بهداشت عمومي 

 کارشناس مامایي
_ 



 .باشد یکي تقاضا مورد شهرستان  با داوطلب شناسنامه در مندرج تولد محل شهرستان -الف -

انتظامي   مهر نیروي به آگهي( ممهور پیوست  فرم براساس( محلي استشهاد ارائه  با سال ده حداقل مدت به داوطلب  سکونت -ب -

 .گردد محل( احراز کالنتري یا )پاسگاه

پرورش   و آموزش اداره تایید با تقاضا مورد  شهرستان  در دبیرستان یا راهنمایي ابتدایي، مقاطع در  تحصیلي سوابق  داشتن -ج -

 ساکن تایید بر مبني محلي استشهاد شر  به سکونت سال ده سابقه از تيقسم یا تمام عنوان به تواند مي مربوطه شهرستان

 بودن

 .گیرد قرار عمل مالک -

 .بود خواهد عمل مالک استان احوال ثبت کل اداره  نظر تولد محل شهرستان درخصوص ابهام وجود صورت در -د -

 .بود خواهد بودن بومي تعیین براي عمل مالک نام ثبت روز  اولین در کشوري تقسیمات -و -

 

 بسمه تعالي 

 

 « 1401قراردادپزشک خانواده    -دانشگاه علوم پزشکی بوشهر »فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در آزمون استخدامی 

 

ین محل ، تقاضتا  دارم که شتهرستتان محل عتمداین انب ................................فرزند ...............................کد ملي ............................از مطلعین و م

 سکونت فعلي و مدت سکونت این انب را گواهي نمایند.

 

 با تشکر                                                                                                                                                          

 امضاء و اثرانگشت 

 

بخش ..................  شهرستان............................... ساکن  این انبان امضاکنندگان ذیل گواهي مي نماییم که نامبرده باال در حال حاضر در 

 . بوده و مدت ................ سال  .................... ماه نیز در این شهرستان سکونت داشته است

 گواهي مي نمایم.                    امضاء و اثرانگشت این انب ........................ به کد ملي................................... صحت مراتب فوق را

 امضاء و اثرانگشت     این انب ........................ به کد ملي................................... صحت مراتب فوق را گواهي مي نمایم.               

 ..................... صحت مراتب فوق را گواهي مي نمایم.                    امضاء و اثرانگشتاین انب ........................ به کد ملي..............

 

 

 این قسمت توسط نیروی انتظامی )پاسگاه یا کالنتری محل( تکمیل گردد.

 

 باشد.  ي............................................. م  نیا دیی موارد فوق مورد تا

 

 امضاء -محل مهر  

 پاسگاه یا کالنتری محل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 تذکرات مهم: 

 

تکمیل این فرم براي تمامي داوطلبان بومي شهرستان که متقاضي استفاده از اولویت استخدام به لحاظ ساکن بودن با سابقه حداقل   -1

 لزامي است.ده سال سکونت مي باشند، ا

داوطلبان بومي شهرستاني که داراي سوابق تحصیلي در مقاطع ابتدایي،راهنمایي و یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا باشند، با   -2

مي توانند از آن براي احراز تمام و یا قسمتي از سوابق  ده سال سکونت در    "تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه صرفا

 شهرستان مورد تقاضا بهره مند گردند و تکمیل این فرم براي احراز سکونت فعلي آنان در شهرستان مورد نظر ، الزامي است.

چنانچه متقاضي براي تایید سابقه حداقل ده سال سکونت خود در شهرستان مورد تقاضا،در بیش از یک بخش از شهرستان مربوطه   -3

 خه دیگر از این فرم نیز براي این منظور استفاده کند. سکونت داشته باشد،مي تواند از یک نس

 

 

 نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز   -3

مدارک    04/11/1401حداکثر تاپایان وقت اداری مورخه    27/10/1401 متقاضیییان واجد شییرایط ملزم دسییتتد از تاری  -1/3

آدرس :   تحویل ددتد . عسیلویهبهداشیت و درمان شیهرسیتان    امور دمادتگی و گسیتر  شیبکهمورد نیاز ثبت نام را به واحد 

-   07737262032  تلفن :  -  عسیلویهشیبکه بهداشیت و درمان شیهرسیتان    تعسیلویه شیهر عسیلویه خیابان دو شیهرسیتان  

 106- 101اخلی  د

 

 مدارک مورد نیاز ثبت نام:   -2/3

 تکمیل برگ درخواست شغل   -

  3×4یک قطعه عکس    -

 آخرین مدرک تحصیلي تصویر    -                

 کارت ملي  تصویر   -

 شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن  تصویر  -

 سایرمدارک طبق مفاد آگهي حسب ضرورت  تصویر  -

 

 

 .یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد    به ثبت نام ناقص و -3/3

 06/11/1401مورخ  روز پتجشتبه  صبح 10راس ساعت    : زمان آزمون  -4

 مواد امتحان :-5

 دارد.نآزمون نمره منفي ضمنا مي باشد .داوطلب  شامل سواالت مربو  با رشته شغلي مورد درخواست  و عمومي آزمون تخصصي -1/5

 باالترین نمره به عنوان نمره قبولي مد نظر قرار میگیرد .کسب   -6

تر از مقاطع تحصتتیلي اعالم شتتده درشتترایط احراز مشتتاهل در آگهي استتتخدامي و همچنین  مدارک مدارک تحصتتیلي باالتر یا پائین  -7

 باشد.معادل، براي شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمي

رعایت دقیق ضتوابط وشترایط اعالم شتده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل  مستوولیت ناشتي از عدم   -1/7

ثبت نام، امتحان و جذب محرز شتود که داوطلب اطالعات خال  داده یا فاقد شترایط مندرج در آگهي استت داوطلب از ان ام مراحل بعدي  

 گردد.بالاثر مي بور لغو ومحروم خواهد شد، حتي در صورت صدور قرارداد حکم مز

خواهد بود وداوطلبان اطالعات مورد   عستلویه درمان شتهرستتان  شتبکه بهداشتت وهرگونه اطالع رستاني درخصتوص امتحان از طریق  -2/7

 نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

الزم استت درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل   باتوجه به این که مالک ثبت نام ازمتقاضتیان تکمیل برگ درخواستت شتغل مي باشتد -3/7

 آورده وهیچگونه اصالحاتي پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.



باشتد. در انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشتته شتغلي با رعایت فرفیت پیش بیني شتده مي-4/7

مواردي که نمره کل دو داوطلب در یک رشتته شتغلي یکستان و مازاد بر تعداد فرفیت اعالم شتده در آگهي استتخدامي باشتد، مالک عمل 

 قرار خواهد گرفت.  قرارمي گیرد وبعنوان نفر اصلي به گزینش معرفي مي شود تخصصينمره آزمون 

 مسکن پذیرفته شدگان ندارد.  ، ایاب و ذهاب و ه تعهدي جهت تامین هذاگون هیچ عسلویهشبکه بهداشت و درمان شهرستان  -5/7

داوطلبان بایستي به مبناي تاریخ هاي اشاره شده در آگهي توجه کافي داشته باشند.الزم به ذکر است مالک عمل براي تاریخ گواهي    -6/7

 مالک محاسبه سن،اولین روز ثبت نام مي باشد.  فراهت از تحصیل،معافیت دایم و پایان خدمت نظام وفیفه آخرین روز ثبت نام و

 

به شماره حساب و شتاسه    دزار ریال  500000  قراردادپزشک خانوادهمبلغ واریزی جهت ثبت نام متقاضیان آزمون   –  7/7

 ذیل می باشد.  بانک ملی واریز و شبا حساب  

نام 

 سازمان
 شبا حساب شتاسه واریز  شماره حساب 

دانشگاه 

علوم  

پزشکی  

و 

خدمات 

بهداشتی  

درمانی  

 بوشهر 

4001080803025348 392080873124004000010015121409 IR490100004001080803025348 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  عسلویهفرم درخواست شغل شبکه بهداشت و درمان شهرستان  

 

  

 

 

 دراین قسمت چیزي ننویسید

 
 

 نام :   -2 نام خانوادگي :   -1

 زن  -              2مرد -1جنس :      -4 نام پدر:   -3

 محل تولد : استان :       شهرستان :            بخش :   -6 تاریخ تولد :       روز                   ماه                سال   -5

 محل سکونت فعلي:       شهرستان :             بخش : - 7

محل   -10 اره ملي:  شم -9 شماره شناسنامه :  -8

 صدورشناسنامه:

 

 م رد           وضعیت تأهل:      متأهل  -12 دین :                            مذهب :        -11

 داراي معافیت قانوني دائم   -            2   داراي کارت پایان خدمت  -1وضعیت نظام وفیفه :        -13

 بومي    سهمیه آزاد  -1سهمیه ها:  -14

      لیسانس  آخرین مدرک تحصیلي: دیپلم  -15

 گرایش تحصیلي :                           معدل : -17 رشته تحصیلي :   -16

 استان محل تحصیل :-18 

 محل اخذ دیپلم :  -20 تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلي :    /    /      -19

 محل جغرافیایي مورد تقاضا )فقط یک محل(   -22 شغل مورد درخواست :                            )فقط یک شغل (   -21

 

 ............................................خیابان ...................................................  نشاني کامل : محل سکونت :استان ......................................شهرستان -23

 .........................................شماره تلفن ثابت ................................................................ کوچه ................................پالک ...............................کدپستي 

 کد شهر ...............................شماره تلفن همراه ..................................... 

 شماره تلفن براي تماس ضروري : -24

/ مراقب ستالمت زن در   بهیار مرکز خدمات جامع ستالمت زبارجذب  متقاضتي شترکت در آزمون   ب ..............................................  این ان

متن آگهي مربوطه را با دقت وبه طور کامل     عستلویه،    شتبکه بهداشتت و درمان شتهرستتان مرکز خدمات جامع ستالمت نخل تقي  

درصتورت اثبات خال   ي فوق را تکمیل نموده ام ومستوولیت صتحت کلیه مندرجات آن را به عهده مي گیرم.ستپس تقاضتا مطالعه و

 .آن شرکت از خود سلب مي نمایم   افهارات این انب در هرمقطع زماني)قبل و بعد از اشتغال ( هر گونه حقي را براي جذب در

 

                                                         تاریخ تنظیم فرم :                                                                                          -26

 امضاء و اثرانگشت متقاضي 

محل الصاق 

 عکس


