
»بسمه تعالی « 
آگهی جذب نیرو

بر خودتابعه واحدهاي جهت خدمت در رد براي تأمین نیروهاي مورد نیازدر نظر دادشتیشبکه بهداشت و درمان شهرستان 
برايشهري PHCبرنامه مربوط به 1/2/99دپ مورخ /2148/2/20و 31/3/99دپ مورخ/5496/2/20هاي شماره اساس مجوز

دپ مورخ /20850/20و 13/4/1400دپ مورخ/6988/2/20هاي شماره مجوز، و هم چنین نفر2تعداد به شرکتیروي جذب نی
افراد واجدشرایط را از طریق آزمون کتبینفر2تعداد به قرارداديروي جذب نیپزشک خانواده  براي برنامه مربوط به 22/6/99

. شرح ذیل جذب نمایدبو قرارداديشرکتیصورت به پس از طی کردن مراحل گزینش توسط هسته گزینش دانشگاه و

جدول رشته هاي شغلی مورد نیاز

جذب نیروي شرکتیشرایط عمومی -1

ف
ردی

عنوان 
شغل

محل جغرافیایی 
خدمت

تعداد 
موردنیاز

جنسیت
شرایط احراز از نظر مدرك و رشته تحصیلی

نوع 
قرارداد مردزن

1

کارشناس 
ارشد 

سالمت 
روان

مرکز خدمات 
جامع سالمت 
شهید الیاس 

احمدي 
خورموج

1**

:دارابودن مدرك کارشناسی ارشد در رشته هاي
با شرط مدرك کارشناسی روانشناسی (عمومیروانشناسی-1

)بالینی
با شرط مدرك (کودكروانشناسی یا بالینیروانشناسی -2

)کارشناسی در یکی از گرایش هاي روانشناسی

مدرك پایه کارشناسی سالمت روان، در صورت داشتن : تبصره**
.فقط کارشناسی ارشد با گرایش روانشناسی بالینی مورد قبول است

شرکتی
Phc

شهري

2
کارشناس 

تغذیه

مرکز خدمات 
جامع سالمت 
شهید الیاس 

احمدي 
خورموج

تغذیهیکارشناسدارابودن مدرك **1
شرکتی
Phc

شهري

3

کارشناس 
مامایی

فقط (
)خانم

خدمات مرکز 
جامع سالمت 
شهید فاریابی 

شنبه

مامایییکارشناسدارابودن مدرك -*1
قراردادي 
پزشک 
خانواده

4
بهیار

فقط (
)خانم

مرکز خدمات 
جامع سالمت 
شهید فاریابی 

شنبه

دارا بودن مدرك دیپلم بهیاري-*1
قراردادي 
پزشک 
خانواده



قانون اساسی ح درتدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرّ-1/1
داشتن تابعیت ایران-2/1
)ویژه برادران(داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت -3/1
مواد مخدر و روانگردانعدم اعتیاد به دخانیات و-4/1
عدم سابقه محکومیت جزایی موثر -5/1
موجب آراي مراجع قانونی هاي دولتی بهنداشتن منع استخدام دردستگاه-6/1
. هاي دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشندداوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه-7/1
التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -8/1
37ماده شوند بر اساس روانی وتوانایی براي انجام کاري که براي آن استخدام میداشتن سالمت جسمانی و-9/1

.رسیده است 6/11/96دستورالعمل اجرایی برگزاري آزمون استخدامی که به تایید هیات امنا در تاریخ 
استخدام پذبرفته شدگان در آزمون که مراحل (دستورالعمل اجرایی برگزاري آزمون  استخدامی37ماده : تبصره 

نی و حرکتی افراد توسط واحد طب کار ههاي جسمی ، روانی ، ذقانونی را طی نموده باشند منوط به تایید توانمندي
). است ) عطبق شیوه نامه سالمت جسمانی و روانی وزارت متبو(موسسه و یا کمسیون پزشکی 

شرایط اختصاصی جذب نیروي شرکتی-2
برايتمامسال18حداکثرو)سال براي دارندگان دیپلم بهیاري18(تمامسنسال18حداقلداشتن-1/2

حداکثر،وکارشناسیکاردانیتحصیلیمداركدارندگانبرايتمامسال35حداکثربهیاري،دیپلمدارندگان
مدارك دارندگانبرايسال45حداکثروارشدکارشناسیتحصیلیمداركدارندگانبرايتمامسال40

آگهیانتشارتاریختاباالترودکتريتحصیلی
18برايمثالعنوانبهباشدمیروز29وماه11وسنهمانمعادلسنهربرايکاملسنازمنظور:تبصره

.روز29وماه11وسال18یعنیتمامسال

:موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد: تبصره
به طور داوطلبانه ) 29/5/1367لغایت 31/6/1359ازتاریخ (داوطلبانی که در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل ) الف

همچنین مدت زمان بستري ویا استراحت پزشکی رزمندگان خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه و
دراثر مجروحیت درجبهه هاي نبرد حق علیه باطل 

باالتر، همسر و%) 25(درصدوپنجبیستجانبازانو فرزندانهمسرشهدا،و فرزندان همسروآزادگان،جانبازان)ب
از شرط )شش ماه حضور داوطلبانه در جبههبا حداقل(و رزمندگاناسارتسالیکبااليوسالیکو فرزندان

.حداکثر سن معاف می باشند
، همسر و فرزند آزاده کمتر از یک%)25( خواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جانبازان زیر بیست و پنج درصد) ج

سال 5سال اسارت تا میزان 
تابعه وزارت متبوع به خدمت اشتغال داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و سایر موسسات) د

سال5تا میزان داشته اند به میزان خدمت غیررسمی آنها
مدت خدمت سربازي) هـ



داوطلبانی که طرح خدمت نیروي انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین )و
.سال5تا میزان ق خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فو

پیراپزشکان می بایست داراي معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت پزشکان واجباريمشمولین خدمت-2/2
.مربوطه  باشند

نسبت به تمدید طرح آنان اقدام 16/7/93مورخ 854/100در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره  -2تبصره
ضمناً . ه گواهی پایان طرح نداشته و ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایت می نمایدشده است، نیازي به ارائ

.توانند با ارائه گواهی مربوطه در آزمون دانشگاه علوم پزشکی  بوشهر شرکت نمایندمشمولین مذکور می
:اولویت ها3/2

:بترتیب در اولویت پذیرش قرار دارندباشندافراد ي که داراي هریک از شرایط ذیل
آگهی مربوطه7ایثارگران بر اساس بند-الف

درصد طبق مقررات قانونی3معلولین عادي تا سقف -ب

مدارك مورد نیاز نحوه ثبت نام و-3
مدارك 14/8/1400مورخهحداکثر تاپایان وقت اداري 5/8/1400خ یاز تارمتقاضیان واجد شرایط ملزم هستند-1/3

الزم به ذکر است مهلت (دهندتحویل دشتی مورد نیاز ثبت نام را به واحد کارگزینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
.)ثبت نام نباید کمتر از یک هفته باشد 

: مدارك مورد نیاز ثبت نام-2/3
تکمیل برگ درخواست شغل -
3×4یک قطعه عکس -
آخرین مدرك تحصیلیتصویر-
کارت ملی تصویر -
شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن تصویر-
)ویژه برادران(کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم تصویر-
پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن یا اشتغال به طرح به همراه تصویر آنتصویر-
مفاد آگهی حسب ضرورت سایرمدارك طبق تصویر-

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

:آزمونو محل زمان -4
خورموج، ابتداي : آدرس–ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی –صبح 9ساعت –21/08/1400

)ع(روبروي سپاه امام رضا–بولوار بسیج 

:مواد امتحان -5



به سوال60تعدادداوطلب به شامل سواالت مربوط با رشته شغلی مورد درخواستعمومی/تخصصیامتحان -1/5
.آزمون نمره منفی داردضمنا .می باشد دقیقه 60صورت چهار گزینه اي و

.کسب باالترین نمره به عنوان نمره قبولی مد نظر قرار میگیرد -6
.مصاحبه مالك عمل خواهد بودنمرات علمی در آزمون ودر صورت انجام مصاحبه مجموع: تبصره

تذکرات -7
ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ 6ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل -1/7

اسارت و تحمیلی دارند و نیز خانواده هاي معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یک سال و باالي یک سال
ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحمیلی، درصورت دارا بودن شرایط 6رزمندگان با سابقه حداقل 

.مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بودمندرج درآگهی با رعایت قوانین و
ین ومقررات براي پذیرش ایثارگران درصد آن برابر قوان) 30(از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی -2/7

آزادگان فاقد شغل و فرزندان و درصد آن به جانبازان و) 25(پنج الذکر، بیست ودرصد فوق30از . اختصاص می یابد
سال درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان یک) 25(پنج همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست و

درصد ) 5(ایثارگران استان و پنجسال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوي بنیاد شهید و امورو باالي یک
ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان 6سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 

.سال اسارت اختصاص می یابد) 1(یک درصد وآزادگان زیر ) 25(جانبازان زیر بیست وپنج 
بازنشسته مراکز تابعه ) و باالتر، آزاده، اسیر و مفقوداالثر%) 25(شهید، جانباز بیست و پنج درصد(فرزندان : تبصره

.دانشکده نیز مشمول بند فوق هستند/دانشگاه
ن واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگرا5انتخاب ایثارگران در حد سهمیه -3/7

. نام نموده اند، انجام خواهد شد
. درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت30پذیرش مازاد بر -4/7
جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر -5/7

. آن، نیازي به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند
م پس از کسب حد نصاب الزداوطلبان به ترتیب نمره فضلی سایربهبعد از ایثارگرانتمامی سهمیه مجوز-6/7

. اختصاص می یابد
.داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود-7/7
تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده درشرایط احراز مشاغل در آگهی استخدامی و مدارك تحصیلی باالتر یا پائین-8/7

.باشدهمچنین  مدارك معادل، براي شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمی
در متن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود وشرایط اعالم شده درمسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و-9/7

هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در 



بالاثر شد، حتی در صورت صدور قرارداد حکم مزبور لغو وآگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد 
.گرددمی
اعالم شده (داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر-10/7

. مراجعه نماینددانشگاهگزینشهسته به ) در زمان تحویل مداركشبکه بهداشت و درمان شهرستان  توسط کارگزینی 
، قبولی فرد فرد به مدت ده روز پس از کسب اطالع و ابالغ از سوي مرکز بهداشت شهرستان درصورت عدم مراجعه

.جاي وي به گزینش معرفی خواهد شدکان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به
داوطلبان خواهد بود ودشتیتان شبکه بهداشت ودرمان شهرسهرگونه اطالع رسانی درخصوص امتحان از طریق -11/7

.اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد
تکمیل آن متقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد الزم است درباتوجه به این که مالك ثبت نام از-12/7

.هد بودنهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخوا
انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلی با رعایت ظرفیت پیش بینی -13/7

در مواردي که نمره کل دو داوطلب در یک رشته شغلی یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعالم شده در . باشدشده می
قرار ، بعنوان نفر اصلی به گزینش معرفی می شودمی گیرد وکتبی قرارنمره آزمون آگهی استخدامی باشد، مالك عمل 

. خواهد گرفت
مسکن پذیرفته ، ایاب و ذهاب و هیچ گونه تعهدي جهت تامین غذادشتیشبکه بهداشت و درمان شهرستان -14/7

.شدگان ندارد
و شناسه واریز و شبا به شماره حساب هزار ریال300000مبلغ واریزي جهت ثبت نام متقاضیان آزمون شرکتی -15/7

.ذیل می باشدملیبانک حساب 

شبا حسابشناسه واریزشماره حسابنام سازمان
دانشگاه 

علوم 
پزشکی و 

خدمات 
بهداشتی 

درمانی 
بوشهر

4001080803025348392080873124004000010015121409IR490100004001080803025348

..........بهداشت و درمان شهرستان برگه درخواست شغل شبکه 



دراین قسمت چیزي ننویسید
:نام -2:نام خانوادگی -1
زن-2مرد-1:     جنس -4:نام پدر-3

:بخش :            شهرستان :استان : محل تولد -6روز                   ماه                سال :       تاریخ تولد -5
:بخش :             شهرستان :       محل سکونت فعلی-7

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

مجردمتأهل  :      وضعیت تأهل-12:      مذهب :                            دین -11

داراي معافیت قانونی دائم -2داراي کارت پایان خدمت -1:       وضعیت نظام وظیفه -13

:وضعیت ایثارگري -14
1- درصد .................. جانباز                          درصد جانبازي
2-        روز         ماه          سال :     مدت حضور درجبهه )      ماه حضور داوطلبانه درجبهه6براي حداقل (رزمنده
3- روز          ماه       سال :       آزاده         مدت اسارت
همسر  فرزند    :      فرزند وهمسر شهداء-4

همسر  فرزند    :           وباالتر%25فرزند وهمسر جانبازان -5

همسر  فرزند    :    فرزند وهمسر آزادگان باالي یکسال اسارت-6

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

فرزندآزاده  فرزند جانباز   :      وآزادگان زیر یکسال اسارت % 25ن زیرفرزند جانبازا-8

برادر  خواهر    : خواهروبرادر شهدا-9

وبرادر خواهر -5% 25فرزند و همسر جانباز زیر -4% 25فرزند و همسر جانباز باالي -3فرزند و همسر شهداء -2سهمیه آزاد -1:سهمیه ها-15
معلولین عادي-6شهید

کارشناسی ارشد   کارشناسی   کاردانی  دیپلم : آخرین مدرك تحصیلی-16

:معدل :                           گرایش تحصیلی : رشته تحصیلی -17
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