
 »بسمه تعالي « 

  آگهي جذب نيرو
 

بر اساس  خودتابعه واحدهاي جهت خدمت در رد براي تأمين نيروهاي مورد نيازدر نظر دا دشتيشبكه بهداشت و درمان شهرستان 

شركتي روي جذب ني براي شهري PHCبرنامه  4/2/99دپ مورخ /3041/20و   26/3/99دپ مورخ/8597/20هاي شماره مجوز

به پس از طي كردن مراحل گزينش توسط هسته گزينش دانشگاه  و افراد واجدشرايط را از طريق آزمون كتبي نفر 3تعداد 

 . شرح ذيل جذب نمايدب شركتيقرارداد صورت 

  

  جدول رشته هاي شغلي مورد نياز
  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

ف
ردي

  

 عنوان شغل
محل جغرافيايي 

 خدمت

تعداد 

 موردنياز

شرايط احراز از نظر مدرك و رشته  جنسيت

 تحصيلي
 نوع قرارداد

 مرد زن

1  
كارشناس ارشد 

  سالمت روان

مركز خدمات جامع 

سالمت شهيد الياس 

  احمدي خورموج

1  *  *  

دارابودن مدرك كارشناسي ارشد در رشته 

 باليني، روانشناسي عمومي روانشناسي: هاي

  رشتهدر هر سه ( كودكو روانشناسي 

مشروط به دارابودن مدرك كارشناسي  

  )روانشناسي باليني

  شركتي

Phc  شهري  

2  
كارشناس 

 تغذيه

مركز خدمات جامع 

سالمت شهيد الياس 

 احمدي خورموج

 تغذيه يكارشناسدارابودن مدرك  * * 1

  شركتي

Phc  شهري 

 متصدي پذيرش  3

مركز خدمات جامع 

امام حسن سالمت 

 خورموج) ع(مجتبي 

1 * * 

دارابودن مدرك كارداني يا كارشناسي در 

يكي از رشته هاي مديريت، آمار،  فنĤوري  

اطالعات سالمت ، مدارك پزشكي، علوم 

 كامپيوتر و حسابداري

  شركتي

Phc  شهري 



  شرايط عمومي جذب نيروي شركتي - 1

  قانون اساسي  ح درتدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور مصرّ -1/1

  داشتن تابعيت ايران -2/1

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

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

  عدم سابقه محكوميت جزايي موثر  -5/1

  مراجع قانوني  موجب آراي هاي دولتي بهنداشتن منع استخدام دردستگاه -6/1

هاي دولتي و يـا بازنشسـته و بازخريـد خـدمت     داوطلبان نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني ساير دستگاه -7/1

 . باشند

  التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  -8/1

مـاده  اسـاس  شوند بر رواني وتوانايي براي انجام كاري كه براي آن استخدام مي داشتن سالمت جسماني و -9/1

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

استخدام پذبرفته شدگان در آزمون كه ( دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون  استخدامي 37ماده : تبصره 

ني و حركتي افراد توسط هجسمي ، رواني ، ذهاي  مراحل قانوني را طي نموده باشند منوط به تاييد توانمندي

  ). است ) طبق شيوه نامه سالمت جسماني و رواني وزارت متبوع(واحد طب كار موسسه و يا كمسيون پزشكي 

  شرايط اختصاصي جذب نيروي شركتي - 2 

  

 براي تمام سال 18 وحداكثر )سال براي دارندگان ديپلم بهياري 18(تمام سن سال 18 حداقل داشتن -1/2

 ، وكارشناسي كارداني تحصيلي مدارك دارندگان براي تمام سال 35 حداكثر بهياري، ديپلم دارندگان

 دارندگان براي سال 45 حداكثر و ارشد كارشناسي تحصيلي مدارك دارندگان براي تمام سال 40 حداكثر

 آگهي انتشار تاريخ تا باالتر و دكتري تحصيليمدارك 

 براي مثال عنوان به باشد مي روز 29 و ماه 11 و سن همان معادل سن هر براي كامل سن از منظور : تبصره

  .روز 29 و ماه 11 و سال 18 يعني تمام سال 18
 

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

  

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

همچنين مدت زمان بستري ويا استراحت پزشكي رزمنـدگان   خدمت نموده اند به ميزان مدت حضور در جبهه و

  دراثر مجروحيت درجبهه هاي نبرد حق عليه باطل 

بـاالتر،   و%) 25( درصـد  وپـنج  بيست جانبازان و فرزندان همسر شهدا،و فرزندان  همسر وآزادگان، جانبازان )ب

 )با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه( و رزمندگان اسارت سال  يك باالي و سال  يك همسر و فرزندان

  .از شرط حداكثر سن معاف مي باشند



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

  سال  5سال اسارت تا ميزان  يك

داوطلباني كه به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و ساير موسسات تابعه وزارت متبوع به خدمت اشـتغال  ) د

  سال 5تا ميزان  داشته اند به ميزان خدمت غيررسمي آنها

  مدت خدمت سربازي) هـ

تناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان و متعهـدين  داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف را به اس)و

  .سال 5تا ميزان خدمت قانون مذكور انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق 

پيراپزشكان مي بايست داراي معافيـت يـا گـواهي پايـان انجـام طـرح خـدمت         پزشكان و اجباري مشمولين خدمت -2/2

  .مربوطه  باشند

نسبت به تمديد طرح آنان اقـدام   16/7/93مورخ  854/100كه به استناد بخشنامه شماره  در خصوص داوطلباني  -2تبصره

ضـمناً  . شده است، نيازي به ارائه گواهي پايان طرح نداشته و ارسال گواهي اشتغال به طرح اينگونه افراد كفايت مي نمايد

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

  :اولويت ها3/2

  :بترتيب در اولويت پذيرش قرار دارند باشند افراد ي كه داراي هريك از شرايط ذيل

  آگهي مربوطه 7 ايثارگران بر اساس بند -الف

  درصد طبق مقررات قانوني 3معلولين عادي تا سقف -ب

  مدارك مورد نياز  نحوه ثبت نام و -3

مـدارك مـورد    14/4/99 مورخـه حداكثر تاپايان وقـت اداري   7/4/99خ ياز تار واجد شرايط ملزم هستندمتقاضيان  -1/3

الزم به ذكر اسـت مهلـت ثبـت    ( دهندتحويل دشتي نياز ثبت نام را به واحد كارگزيني شبكه بهداشت و درمان شهرستان 

  )نام نبايد كمتر از يك هفته باشد 

  : 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 -

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

  پايان طرح مشمولين خدمت پزشكان وپيراپزشكان يا معافيت ازآن يا اشتغال به طرح به همراه تصوير آن تصوير -

  سايرمدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت  تصوير -

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

  : زمان آزمون -4

19/4/99  



  :مواد امتحان -5

بـه   سـوال  60تعـداد داوطلـب بـه    شامل سواالت مربوط با رشته شـغلي مـورد درخواسـت    عمومي/تخصصيامتحان  -1/5

  .آزمون نمره منفي داردضمنا .مي باشد دقيقه  60صورت چهار گزينه اي و

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

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

  تذكرات  -7

ماه  سابقه  حضـور داوطلبانـه در جبهـه هـاي جنـگ       6ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگاني كه حداقل -1/7

 تحميلي دارند و نيز خانواده هاي معظم شهداء، جانبـازان، مفقـودين، آزادگـان يـك سـال و بـاالي يـك سـال اسـارت و         

ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهـه هـاي جنـگ تحميلـي، درصـورت دارا بـودن شـرايط         6رزمندگان با سابقه حداقل 

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

ومقـررات بـراي پـذيرش ايثـارگران     درصـد آن برابـر قـوانين    ) 30(از كل مجوز تخصـيص يافتـه بـه دانشـگاه سـي       -2/7

آزادگان فاقـد شـغل و فرزنـدان و     درصد آن به جانبازان و) 25(پنج  الذكر، بيست ودرصد فوق 30از . اختصاص مي يابد

سـال   درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان يك) 25(پنج  همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بيست و

درصـد  ) 5(ايثارگران استان و پنج سارت و خواهر و برادر شهيد معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امورسال ا و باالي يك

ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزنـدان   6سهميه باقيمانده را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل 

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

بازنشسـته مراكـز تابعـه    ) و بـاالتر، آزاده، اسـير و مفقـوداالثر   %) 25(شهيد، جانبـاز بيسـت و پـنج درصـد    (فرزندان : تبصره

  .دانشكده نيز مشمول بند فوق هستند/دانشگاه

د شرايط كه در زمان مقرر ثبت درصد به ترتيب نمره فضلي از بين ايثارگران واج 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 30پذيرش مازاد بر   -4/7

ن بـا ارائـه تصـوير    جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن كارت شناسايي از بنياد شهيد و امور ايثـارگرا  -5/7

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

پس از كسب حد نصاب الزم داوطلبان به ترتيب نمره فضلي  ساير به بعد از ايثارگران تمامي سهميه مجوز -6/7

  . اختصاص مي يابد

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

تر از مقاطع تحصيلي اعالم شـده درشـرايط احـراز مشـاغل در آگهـي اسـتخدامي و       مدارك تحصيلي باالتر يا پائين -8/7

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

در  وطلـب خواهـد بـود و   متن آگهي برعهده دا شرايط اعالم شده در مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و -9/7

هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود كه داوطلب اطالعات خـالف داده يـا فاقـد شـرايط منـدرج در      



بالاثـر   آگهي است داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد، حتي در صورت صدور قرارداد حكم مزبور لغو و

  .گرددمي

اعـالم شـده   (اعالم اسامي مرحله اول پذيرفته شدگان طبق برنامه تنظيمـي درمهلـت مقـرر    داوطلبان موظفند پس از -10/7

. مراجعـه نماينـد   دانشـگاه  گزينشهسته به ) در زمان تحويل مداركشبكه بهداشت و درمان شهرستان  توسط كارگزيني 

، قبـولي فـرد   فرد به مدت ده روز پس از كسب اطالع و ابالغ از سوي مركز بهداشـت شهرسـتان    درصورت عدم مراجعه

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

داوطلبـان   خواهد بود و دشتيشبكه بهداشت ودرمان شهرستان هرگونه اطالع رساني درخصوص امتحان از طريق  -11/7

  .عات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت خواهند كرداطال

تكميـل آن   متقاضيان تكميل برگ درخواست شـغل مـي باشـد الزم اسـت در     باتوجه به اين كه مالك ثبت نام از -12/7

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

ترتيب باالترين نمره كل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلي بـا رعايـت ظرفيـت پـيش بينـي      انتخاب داوطلبان به  -13/7

در مواردي كه نمره كل دو داوطلب در يك رشته شغلي يكسان و مازاد بر تعـداد ظرفيـت اعـالم شـده در     . باشدشده مي

قرار ، ي به گزينش معرفي مي شودبعنوان نفر اصل مي گيرد و نمره آزمون كتبي قرارآگهي استخدامي باشد، مالك عمل 

  . خواهد گرفت

  

مسـكن پذيرفتـه    ، ايـاب و ذهـاب و   هيچ گونه تعهدي جهـت تـامين غـذا    دشتيشبكه بهداشت و درمان شهرستان  -14/7

  .شدگان ندارد

و شناسه واريز و شـبا  به شماره حساب  هزار ريال 300000مبلغ واريزي جهت ثبت نام متقاضيان آزمون شركتي  -15/7

  .ذيل مي باشد مليبانك حساب 

  

  شبا حساب  شناسه واريز  شماره حساب  نام سازمان

دانشگاه 

علوم 

پزشكي و 

خدمات 

بهداشتي 

درماني 

  بوشهر

4001080803025348  392080873124004000010015121409  IR490100004001080803025348 

  



  ........شهرستان شبكه  بهداشت و درمان برگ درخواست شغل 

    

  

  

  دراين قسمت چيزي ننويسيد

  

 

  :نام   -2  :نام خانوادگي   -1

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

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

  :بخش :             شهرستان :       محل سكونت فعلي- 7

  :محل صدورشناسنامه -10  : شماره ملي -9  :شماره شناسنامه  -8

  

  �مجرد           �متأهل  :      وضعيت تأهل-12  :      مذهب :                            دين  -11

 �داراي معافيت قانوني دائم  -2            �داراي كارت پايان خدمت  -1:       وضعيت نظام وظيفه  -13

 

  :وضعيت ايثارگري  -14

  درصد .................. جانباز                          درصد جانبازي       �       -1

  روز         ماه          سال :     مدت حضور درجبهه )      ماه حضور داوطلبانه درجبهه 6براي حداقل (رزمنده             �        -2

  روز          ماه       سال :       آزاده         مدت اسارت      �         -3

  �همسر         �فرزند    :      فرزند وهمسر شهداء -4

  �همسر         �فرزند    :           وباالتر%25همسر جانبازان فرزند و -5

  �همسر         �فرزند    :    فرزند وهمسر آزادگان باالي يكسال اسارت -6

  �همسر         �فرزند    :      فرزند وهمسر رزمنده داراي سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه -7

  �فرزندآزاده         �فرزند جانباز   :      آزادگان زير يكسال اسارت و% 25فرزند جانبازان زير -8

  �برادر         �خواهر    : خواهروبرادر شهدا -9
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