
»بسمه تعالی « 
پزشک خانوادهقرارداد ي آگهی جذب نیرو

بر جهت خدمت در واحدهاي تابعه خود، در نظر دارد براي تأمین نیروهاي مورد نیاز، دشتیشبکه بهداشت و درمان شهرستان 
افراد واجدالشرایط را از طریق نفر1به تعدادکمیته سرمایه انسانی دانشگاه 06/07/1401مورخ 21810مصوبه شماره 7بند اساس

به پزشک خانوادهقرارداد به صورت ، و پس از طی کردن مراحل گزینش توسط هسته گزینش دانشگاه و عملی آزمون کتبی 
. ذیل جذب نمایدشرح 

جدول رشته هاي شغلی مورد نیاز

پزشک خانوادهشرایط عمومی جذب نیروي -1
تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی -1/1
داشتن تابعیت ایران-2/1
)ویژه برادران(داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت -3/1
عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان-4/1
ثر عدم سابقه محکومیت جزایی مو-5/1
موجب آراي مراجع قانونی هاي دولتی بهنداشتن منع استخدام دردستگاه-6/1
هاي دولتی و یـا بازنشسـته و بازخریـد خـدمت     داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه-7/1

. باشند
التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -8/1
مـاده  شوند بـر اسـاس   وروانی وتوانایی براي انجام کاري که براي آن استخدام میداشتن سالمت جسمانی -9/1

.رسیده است 01/01/98دستورالعمل اجرایی برگزاري آزمون استخدامی که به تایید هیات امنا در تاریخ 34

محل جغرافیایی خدمتعنوان شغل

تعداد 
مورد 

نیاز

جنسیت
شرایط احراز از نظر 

مدرك و رشته تحصیلی
توضیحات

مردزن

کارشناس 
علوم 

آزمایشگاهی

مرکز خدمات جامع 
امام روستایی سالمت

زیارت ساحلی) ع(رضا
دشتی

1**
علوم کارشناسی

_آزمایشگاهی



ن کـه  اسـتخدام پذبرفتـه شـدگان در آزمـو    ( دستورالعمل اجرایی برگزاري آزمـون  اسـتخدامی  34ماده : تبصره 
نـی و حرکتـی افـراد توسـط     همراحل قانونی را طی نموده باشند منوط به تایید توانمنـدیهاي جسـمی ، روانـی ، ذ   

) . است ) طبق شیوه نامه سالمت جسمانی و روانی وزارت متبوع (واحد طب کار موسسه و یا کمسیون پزشکی 
پزشک خانوادهشرایط اختصاصی جذب نیروي-2
تاریخ انتشار آگهی تا سال تمام35حداکثرداشتن -1/2

:اولویت ها-2/2
:بترتیب در اولویت پذیرش قرار دارندباشندافرادي که داراي هریک از شرایط ذیل

بومی-
نحوه ثبت نام ومدارك مورد نیاز -3
مـدارك  23/07/1401مورخهحداکثر تاپایان وقت اداري 16/07/1401از تاریخمتقاضیان واجد شرایط ملزم هستند-1/3

دشـتی  شهرسـتان  : آدرس .دهنـد  تحویل دشـتی مورد نیاز ثبت نام را به واحد کارگزینی شبکه بهداشـت و درمـان شهرستان  
845-846داخلی -07735322773: تلفن -شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتیخورموج بولوار بسیج

: 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-
سایرمدارك طبق مفاد آگهی حسب ضرورت تصویر-

.به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارك ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد -3/3
82/07/1401صبح مورخ 8راس ساعت  :زمان آزمون-4
:مواد امتحان -5
بـه  سـوال 60تعـداد  داوطلـب بـه   شامل سواالت مربوط با رشته شغلی مـورد درخواسـت  تخصصیبصورت آزمون -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

زمـان و مکـان   .در صورت انجام مصاحبه مجموع نمرات علمـی در آزمـون ومصـاحبه مـالك عمـل خواهـد بـود       : تبصره
.اعالم میگرددبهداشت و درمان شهرستان دشتیط کارگزینی شبکه مصاحبه یا آزمون عملی متعاقبا توس



تر از مقـاطع تحصـیلی اعـالم شـده درشـرایط احـراز مشـاغل در آگهـی اسـتخدامی و          مدارك تحصیلی باالتر یا پائین-7
.باشدهمچنین  مدارك معادل، براي شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمی

دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هـر  مسئولیت ناشی از عدم رعایت -1/7
مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهـی  

-و وبالاثـر مـی  است داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد، حتی در صورت صدور قرارداد حکـم مزبـور لغـ   

.گردد
خواهـد بـود وداوطلبـان    دشـتی شبکه بهداشت ودرمـان شهرستان هرگونه اطالع رسانی درخصوص امتحان از طریق -2/7

.اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد
رتکمیل آن نهایت باتوجه به این که مالك ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد الزم است د-3/7

.دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود
انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلی با رعایت ظرفیت پیش بینی شـده  -4/7

در مواردي که نمره کل دو داوطلب در یک رشته شغلی یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعالم شـده در آگهـی   . باشدمی
قرار خواهـد  نمره آزمون کتبی قرارمی گیرد وبعنوان نفر اصلی به گزینش معرفی مـی شـود  استخدامی باشد، مالك عمل 

. گرفت
مسـکن پذیرفتـه   ، ایـاب و ذهـاب و   عهـدي جهـت تـامین غـذا    گونه تهیچدشتیشبکه بهداشت و درمان شهرستان -5/7

.شدگان ندارد
الزم به ذکر است مالك عمل .داوطلبان بایستی به مبناي تاریخ هاي اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند-6/7

مالك محاسبه براي تاریخ گواهی فراغت از تحصیل،معافیت دایم و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و 
.سن،اولین روز ثبت نام می باشد

به شماره حساب و شناسه واریز و شبا هزار ریال500000مبلغ واریزي جهت ثبت نام متقاضیان آزمون شرکتی –7/7
.ذیل می باشدبانک ملیحساب 

شبا حسابشناسه واریزشماره حسابنام سازمان

دانشگاه علوم 
پزشکی و 

خدمات بهداشتی 
بوشهردرمانی

4001080803025348392080873124004000010015121409IR490100004001080803025348



يسهم
44مادهاصالحقانوناستنادبهوکشوراستخدامیواداريسازمان27/7/99مورخ369488شماره بخشنامهبهباتوجه

شهرستانبجزبومیداوطلبانمکتسبهنمرهاسالمیشورايمجلس16/6/99مصوبکشوريخدماتقانون مدیریت
.محاسبه و مالك عمل قرار می گیرد) 4/1(دهم چهارویکضریبباذیلتعاریفها بامراکز استانوتهران
.شهرستانمحلتولدمندرجدرشناسنامهداوطلبباشهرستانموردتقاضایکیباشد-الف

مهر نیرويبهممهور) آگهیپیوستفرمبراساس(محلیاستشهادارائهباسالدهحداقلمدتبهداوطلبسکونت-ب
.احرازگردد) محلکالنتريیاپاسگاه(انتظامی 

وآموزشادارهتاییدباموردتقاضاشهرستاندردبیرستانیاراهنماییابتدایی،مقاطعدرتحصیلیسوابقداشتن-ج
برمبنیمحلیاستشهادشرطبهسکونتسالدهازسابقهقسمتییاتمامعنوانبهتواندمیمربوطهشهرستانپرورش

.قرارگیردعملمالكبودنتاییدساکن

.خواهدبودعملمالكاستاناحوالثبتکلادارهنظرتولدمحلشهرستاندرخصوصابهاموجوددرصورت-د

.خواهدبودبودنبومیتعیینبرايعملمالكنامثبتروزاولیندرکشوريتقسیمات-و

بسمه تعالی

»۱۴۰۱شرکتی -دانشگاه علوم پزشکی بوشھرفرم استشھاد محل سکونت جھت شرکت در آزمون استخدامی «

دارم کـه شهرسـتان   تقاضـا  ، از مطلعین و معتمدین محل ............................کد ملی ...............................فرزند ................................اینجانب 
.محل سکونت فعلی و مدت سکونت اینجانب را گواهی نمایند

با تشکر
امضاء و اثرانگشت

ساکن بوده ...............................شهرستان..................اینجانبان امضاکنندگان ذیل گواهی می نماییم که نامبرده باال در حال حاضر در بخش 
.ماه نیز در این شهرستان سکونت داشته است....................سال................و مدت 

امضاء و اثرانگشت.                    صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم................................... به کد ملی........................ اینجانب 
امضاء و اثرانگشت.                    صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم................................... به کد ملی.. ......................اینجانب 
ثرانگشتامضاء و ا.                    صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم................................... به کد ملی........................ اینجانب 

.تکمیل گردد) پاسگاه یا کالنتري محل(این قسمت توسط نیروي انتظامی 

.باشدیم............................................. نیادییموارد فوق مورد تا

امضاء-محل مهر 
پاسگاه یا کالنتري محل



:تذکرات مهم

متقاضی استفاده از اولویت استخدام به لحاظ ساکن بودن تکمیل این فرم براي تمامی داوطلبان بومی شهرستان که -1
.با سابقه حداقل ده سال سکونت می باشند،الزامی است

داوطلبان بومی شهرستانی که داراي سوابق تحصیلی در مقاطع ابتدایی،راهنمایی و یا دبیرستان در شهرستان مورد -2
می توانند از آن براي احراز تمام و یا قسمتی "ه صرفاتقاضا باشند، با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوط

از سوابق  ده سال سکونت در شهرستان مورد تقاضا بهره مند گردند و تکمیل این فرم براي احراز سکونت فعلی 
.آنان در شهرستان مورد نظر ، الزامی است

مورد تقاضا،در بیش از یک بخش از چنانچه متقاضی براي تایید سابقه حداقل ده سال سکونت خود در شهرستان -3
.شهرستان مربوطه سکونت داشته باشد،می تواند از یک نسخه دیگر از این فرم نیز براي این منظور استفاده کند



دشتیشبکه بهداشت و درمان شهرستان فرم درخواست شغل 

چیزي ننویسیددراین قسمت
: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

بومیسهمیه آزاد -1:سهمیه ها-14

دیپلم : آخرین مدرك تحصیلی-15

:معدل :                           گرایش تحصیلی -17: رشته تحصیلی -16
:استان محل تحصیل -18

:محل اخذ دیپلم -20:    /    /    تاریخ اخذ آخرین مدرك تحصیلی -19
) فقط یک محل(محل جغرافیایی مورد تقاضا -22) فقط یک شغل :                            (شغل مورد درخواست -21

...................................................خیابان ............................................شهرستان ......................................استان :محل سکونت : نشانی کامل -23
................................................................شماره تلفن ثابت .........................................کدپستی ...............................پالك ................................کوچه 

.....................................شماره تلفن همراه ...............................کد شهر 
:شماره تلفن براي تماس ضروري -24

زیـارت  ) ع(ام رضـا روستایی اممرکز خدمات جامع سالمتکارشناس علوم آزمایشگاهیجذب درآزمون متقاضی شرکت .............................................. اینجانب 
به طور کامل مطالعه وسپس تقاضاي فوق را تکمیل نموده ام ومسئولیت صـحت کلیـه   متن آگهی مربوطه را با دقت ودشتیشبکه بهداشت و درمان شهرستان،ساحلی

درآن شـرکت از هر گونه حقی را براي جـذب  ) قبل و بعد از اشتغال (درصورت اثبات خالف اظهارات اینجانب در هرمقطع زمانی.مندرجات آن را به عهده می گیرم
.خود سلب می نمایم 

امضاء و اثرانگشت متقاضی:    تاریخ تنظیم فرم -26

محل الصاق 
عکس


