
 

 «بسمه تعالي » 

 آگهي جذب نیرو
 

جهت خدمت در  در نظر دارد براي تأمین نیروهاي مورد نیاز خود شبکه بهداشت و درمان شهرستان ...............بیمارستان / 

پس  وو عملي  افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبي نفر 9به تعداد هاي مربوطه  بر اساس مجوز برنامه خودتابعه واحدهاي 

شرح ذیل جذب  شرکتي پزشک خانواده شرکتي/ قرارداد به صورت از طي کردن مراحل گزینش توسط هسته گزینش دانشگاه 

 .  نماید

 جدول رشته هاي شغلي مورد نیاز
 

 نیروي شرکتيشرایط عمومي جذب  -1

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

 داشتن تابعیت ایران -2/1

محل جغرافیایي  عنوان شغل

 خدمت

تعداد 

مورد 

 نیاز

شرایط احراز از نظر  جنسیت

مدرك و رشته 

 تحصیلي

 محل ثبت نام 

 مرد زن  دفتر حراست 

نگهبان ، خدمتگزار و 

 سرایدار

مال خلیفه اي مرکز 

 گناوه 

شبکه بهداشت و درمان  حداقل دیپلم *  1

 گناوه

نگهبان ، خدمتگزار و 

 سرایدار

روستاي محمدي مرکز 

 گناوه

شبکه بهداشت و درمان  حداقل دیپلم *  1

 گناوه

نگهبان ، خدمتگزار و 

 سرایدار

روستاي مرکز 

 گناوه چهارروستایي

شبکه بهداشت و درمان  حداقل دیپلم *  1

 گناوه

نگهبان ، خدمتگزار و 

 سرایدار

پهلوانکشي مرکز 

 تنگستان 

شبکه بهداشت و درمان  حداقل دیپلم *  1

 تنگستان

نگهبان ، خدمتگزار و 

 سرایدار

شبکه بهداشت و درمان  حداقل دیپلم *  1 بوالخیر تنگستان مرکز 

 تنگستان

 بیمارستان شهداي  نگهبان

 خلیج فارس بوشهر

 بیمارستان شهداي  حداقل دیپلم *  2

 خلیج فارس بوشهر 

 111اداره اورژانس  حداقل دیپلم *  1 بالگرد هوایي نگهبان

 بوشهر

بیمارستان زینبیه  حداقل دیپلم *  1 بیمارستان زینبیه خورموج نگهبان

 خورموج



)دارا بودن گواهی برگ  بر ب بجریا گرا گرواهی       داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومي یا معافیت دائم از خددمت  -3/1

  .  مورد ق ول نمی باشد(بهیچ عنوان )کارت معافیت پبشکی  - روزه البامی می باشد( 54گذراندن دوره آموزشی 
ها )اخذ تعهدد نامده رسدمي )مح(درين مبندي بدر عددم اسدتعمال         مواد مخدر و روانگردان، عدم اعتیاد به دخانیات ارائه گواهي  -4/1

 ن .، مواد مخدر و روانگردانها دخانیات

  سوء پیشینه کیفري  عدم ارائه گواهي  -1/1

 موجب آراي مراجع قانوني   هاي دولتي بهدستگاه نداشتن منع استخدام در -6/1

 .  هاي دولتي و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند، ثابت و پیماني سایر دستگاه داوطلبان نباید مستخدم رسمي -7/1

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران  -8/1

دسدتورالعمل   37مداده  شدوند بدر اسداس    وانایي براي انجام کاري که براي آن استخدام مدي داشتن سالمت جسماني ورواني وت -9/1

 . رسیده است 1398اردیبهشت  ید هیات امنا در تاریخاجرایي برگزاري آزمون استخدامي که به تای

مراحدل قدانوني را طدي     )استخدام پذبرفته شدگان در آزمون کده  دستورالعمل اجرایي برگزاري آزمون  استخدامي 37تبصره : ماده 

ني و حرکتي افراد توسط واحد طب کار موسسه و یا کمسیون پزشدکي  هنموده باشند منوط به تایید توانمندیهاي جسمي ، رواني ، ذ

 )طبق شیوه نامه سالمت جسماني و رواني وزارت متبوع ن استن . 

 

 شرکتي پزشک خانواده و شرایط اختصاصي جذب نیروي شرکتي -2

 سال تا تاریخ انتشار آگهي   33سال و حداکثر  22سن : حداقل  - 1/2 

 29مداه و   11 سال و 29 سال تمام یعني  33روز و براي  29ماه و  11سال و  12سال تمام یعني  22براي منظور از سن کامل تبصره : 

 تا اولین روز انتشار آگهي و ثبت نام . روز

 تر .سانتي م 171قد : داشتن حداقل  -2/2 

 تدا   1/18در دامنده مللدوب و نرمدال )    –ن (BMI)دارا بودن تناسب جسماني : تکمیل فرم تناسب جسماني )نسبت وزن به قد  -3/2 

............... با دقت تکمیل مي گردد و مسدئولیت عددم دقدت در     )معینن ن باشد . )فرم توسط مسئول مرکز خدمات جامع سالمت27

 )اندازه گیري قد و وزن بدون کفش و جوراب انجام خواهد شد.ن تکمیل فرم بر عهده مسئول آن مرکز مي باشد .

شددبا حسدداب   و  378383873124334332178381361332ریددال بدده شددماره شناسدده واریددز     333331پرداخددت مبلدد    – 4/2

493133334331383833321348IR   دانشگاه علوم پزشکي نزد بانک ملي. 

احراز سالمت جسماني و رواني با تأیید پزشک معتمد واحد استخدام کنندده )عددم هرگونده معلولیدت جسدمي و رواندين در        -1/2

   – صورت نیاز ارجاع به پزشک متخصصن

 پذگگفته نمی شوند . بهیچ عنوان )کم شنوا( بمعکدارای و  )کم بینا( یافگاد عینک – 6/2

 دارا بودن شرایط عمومي استخدام و موفقیت در سیر مراحل جذب و گزینش . -7/2 

 : اولویت ها 8/2 

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

 آگهي مربوطه 7 ایثارگران بر اساس بند -الف

 

  : ومدارك مورد نیازنحوه ثبت نام  -3

مددارك مدورد    24/33/1399 مورخده پایان وقت اداري  حداکثر تا 17/33/1399خ یاز تار متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند -1/3

و پس از اتمام مهلت ثبت ندام   شبکه بهداشت و درمان شهرستان ................تحویل دهندبیمارستان /  نیاز ثبت نام را به دفتر حراست



ی برگ عهرده فرگد متیا ری     ا هگگونره نرواقپ پگونرده   داشرت    . هیچگونه مدارکي از متقاضي تحویل گرفته نمي شود

  باشد .  می

 :  مدارك مورد نیاز ثبت نام -2/3

 ن BMIقد )وزن به  نسبت تکمیل فرم تناسب -

  بصورت کامل درخواست شغل تکمیل فرم -

 رنگي   3×4قلعه عکس  دو -

 )داشتن حداقل مدرك دیپلمن   آخرین مدرك تحصیلي تصویر  -

 کارت ملي تصویر  -

 شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن  تصویر -

گا گرواهی گذرانردن   بجیا )دارا بودن گواهی بگ  ب ب معافیت دائم کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومي یدا   تصویر -

  . مورد ق ول نمی باشد( بهیچ عنوان معافیت پبشکی )کارت - روزه البامی می باشد( 54دوره آموزشی 
 مدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت  سایر تصویر -

برگ عهرده فرگد    عواقرب آن   وگا اربال مدارک ناقپ تگتیب اثگ داده نخواهرد شرد    به ث ت نام ناقپ و -3/3

 متیا ی می باشد .  
 : زمان آزمون - 4

روبدروي   –در سالن فجر دانشگاه علوم پزشکي بوشدهر )بوشدهر    صبح 33/8ساعت  31/34/1399 مورخپنج شنبه زمان آزمون روز 

  برگزار مي شود . مصلي جمعهن

 متعاقباٌ اعالم خواهد شد . )آزمون تست آمادگين : زمان و مکان آزمون عمليتوجه 

 مواد امتحان : - 1

ریاضدیات ، کدامپیوتر ، اطالعدات عمدومي ،     دروس ادبیات فارسي ، معارف اسدالمي ، زبدان انگلیسدي ،    شامل  عموميامتحان  -1/1

 .باشد  مینمگه منفی دارای آزمون  منا  مي باشد .دقیقه  93 و و تشریعيچهارگزینه اي  سوال 93تعداد به گزارش نویسي 

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

مدالك  عملدي   مجمدوع نمدرات علمدي در آزمدون و     با توجه به اینکه آزمون فوق داراي آزمون تست آمادگي مي باشد که:  تبصره

 . عمل خواهد بود

 :تذکرات  -7

مداه سدابقه ح(دور داوطلبانده در جبهده هداي جندی تحمیلدي          6، آزادگان و رزمندگاني که حداقل  ایثارگران شامل جانبازان -1/7

، آزادگان یک سال و بداالي یدک سدال اسدارت و رزمنددگان بدا سدابقه         ، مفقودین دارند و نیز خانواده هاي معظم شهداء، جانبازان

، درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهي بدا رعایدت قدوانین     ماه سابقه ح(ور داوطلبانه در جبهه هاي جنی تحمیلي 6حداقل 

 . خوردار خواهند بودومقررات مربوط از اولویت قانوني بر

  مقدررات بدراي پدذیرش ایثدارگران اختصدا        ن درصدد آن برابدر قدوانین و   33از کل مجوز تخصیص یافته به دانشدگاه سدي )   -2/7

ن درصد آن به جانبدازان وآزادگدان فاقدد شدغل و فرزنددان و همسدران شدهداء و        21، بیست وپنج ) الذکردرصد فوق 33. از  یابد مي

سدال و بداالي یکسدال اسدارت و     ن درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگدان یدک  21جانبازان بیست وپنج ) فرزندان و همسران

ن درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمنددگان بدا   1) خواهر و برادر شهید معرفي شده از سوي بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج

 ن درصدد و 21ه هدا و همسدر و فرزنددان آندان و فرزنددان جانبدازان زیدر بیسدت وپدنج )         ماه ح(ور داوطلبانه در جبه 6سابقه حداقل 

 . ن سال اسارت اختصا  مي یابد1آزادگان زیر یک )



 ، اسدیر و مفقدوداالثرن بازنشسدته مراکدز تابعده دانشدگاه/       ، آزاده %ن و بداالتر 21، جانباز بیست و پنج درصدد)  : فرزندان )شهید تبصره

 . بند فوق هستنددانشکده نیز مشمول 

درصد به ترتیب نمره ف(لي از بین ایثدارگران واجدد شدرایط کده در زمدان مقدرر ثبدت ندام          1انتخاب ایثارگران در حد سهمیه  -3/7

 .  ، انجام خواهد شد نموده اند

 .  گرفتدرصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد  33پذیرش مازاد بر   -4/7

، نیدازي   جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایي از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائده تصدویر آن   -1/7

 .  به اخذ و ارائه گواهي از بنیاد مذکور ندارند

 . داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایي خواهند بود -6/7

،  شرایط احراز مشاغل در آگهي اسدتخدامي و همچندین  مددارك معدادل     در دیپلم مدارك تحصیلي باالتر از مقلع تحصیلي -7/7

و چنانچه داوطلب داراي مدرك باالتر از دیپلم باشد بعنوان مدرك دیدپلم بدراي    باشدبراي شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمي

 ایدار قابل قبول مي باشد .ثبت نام بعنوان نگهبان ، خدمتگزار و سر

متن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحلده از   شرایط اعالم شده در مسئولیت ناشي از عدم رعایت دقیق ضوابط و -8/7

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

 . گردد مي انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد، حتي در صورت صدور قرارداد حکم مزبور لغو وبالاثر 

دفتدر  مه تنظیمي درمهلت مقدرر)اعالم شدده توسدط    داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامي مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنا -9/7

.  مراجعده نمایندد   دانشدگاه  گدزینش هسدته  در زمدان تحویدل مدداركن بده     شبکه بهداشدت و درمدان شهرسدتان     بیمارستان / حراست

 ، قبولي فرد کان لم یکدن فرد به مدت ده روز پس از کسب اطالع و ابالغ از سوي مرکز بهداشت شهرستان  عدم مراجعه درصورت

 . جاي وي به گزینش معرفي خواهد شد تلقي شده واز افراد ذخیره به

 خواهدد بدود و   .........شدبکه بهداشدت ودرمدان شهرسدتان      بیمارسدتان /  هرگونه اطالع رساني درخصدو  امتحدان از طریدق    -13/7

 . داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد

تکمیدل آن نهایدت دقدت     که مالك ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل مي باشد الزم است درباتوجه به این  -11/7

 . هیچگونه اصالحاتي پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود را به عمل آورده و

. در مدواردي کده    باشدد انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون با رعایت ظرفیت پیش بیني شده مي-12/7

نمدره  ، مالك عمل  نمره کل دو داوطلب در یک رشته شغلي یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعالم شده در آگهي استخدامي باشد

  . قرار خواهد گرفت،  بعنوان نفر اصلي به گزینش معرفي مي شود مي گیرد و قرار عملي )تست آمادگينآزمون 

مسدکن   ، ایداب و ذهداب و    هیچگونده تعهددي جهدت تدامین غدذا      ............بهداشت و درمدان شهرسدتان ..  شبکه بیمارستان /  -13/7

 . پذیرفته شدگان ندارد

الزم به توضیح است که متقاضیان در صورت پذیرفته شدن در رشته حفاظت فیزیکي بیمارستان یدا مراکدز جدامع خددمات      – 14/7

 ال تا پایان خدمت خود را نخواهند داشت.جامع سالمت حق هیچ گونه جابجایي یا انتق



 شبکه  بهداشت و درمان شهرستان ........ بیمارستان / نگهباندرخواست شغل  فرم
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