
 

 «بسمه تعالي » 

 آگهي جذب نیروی شرکتي
 

جهت خدمت در واحدهاي   در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز خودشبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان 

محترم امور بهداشتی معاونت   14/6/79مورخه  و  /دپ12411،12411،12411/1/11ماره هاي شبر اساس مجوز تابعه خود

پس از طی کردن مراحل گزینش توسط  مصاحبه و افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبی و نفر 2به تعداد  دانشگاه

مراکز  خدمت در جهتحداکثر بمدت شش ماه  موقت جایگزینشرکتی قرارداد به صورت هسته گزینش دانشگاه 

 به شرح ذیل جذب نماید.  طرف قرارداد از طریق شرکتخدمات جامع سالمت شهری برازجان 
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فوق لیسانس لیسانس یا 

روانشناسي طبق اولویتهای 

 ذکر شده

ولویت اول: داوطلبان داراي مدرک ا

ارشد روانشناسی بالينی  یکارشناس

که مدرک مقطع کارشناسی آنان نيز 

اولویت  . روانشناسی بالينی باشد

دوم: داوطلبان داراي مدرک 

کارشناس ارشد روانشناسی بالينی که 

مقطع کارشناسی آنان سایر مدرک 

 . گرایش هاي روانشناسی باشد

اولویت سوم: داوطلبان داراي مدرک 

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی 

که مدرک مقطع کارشناسی آنان 

 .روانشناسی بالينی باشد

  لیسانس مامایي - * 1 شهر برازجان مراقب سالمت ماما



شوند بر اساس دستورالعمل مصووب از سووی هیو ت    ني وتوانایي برای انجام کاری که برای آن استخدام ميداشتن سالمت جسماني وروا -9/1

 امناء موسسه 

 شرایط اختصاصي جذب نیروی شرکتي -2

 سال سن تمام برای دارندگان مدارک تحصیلي کارداني و کارشناسي 35داشتن حداکثر  -1/2

 اولویت ها:2/2

 شرایط ذیل باشند بترتیب در اولویت پذیرش قرار دارند:افراد ی که دارای هریک از 

 بومي به ترتیب محل مورد تقاضا،شهرستان ،استان -1

 آگهي مربوطه 7 ایثارگران بر اساس بند -2

 فرزند یا همسر پرسنل شاغل یا باز نشسته دانشگاه علوم پزشکي بوشهر -3

 نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز  -3

مدارک مورد نیاز ثبت نوام را بوه واحود کوارگزیني شوبکه بهداشوت و        7/7/97شرایط ملزم هستند حداکثر تاپایان وقت اداری تاریخ متقاضیان واجد  -1/3

                          درمان دشتستان تحویل دهند.

 مدارک مورد نیاز ثبت نام:  -2/3

 تکمیل برگ درخواست شغل  -

  3×4یک قطعه عکس  -

 تصویر آخرین مدرک تحصیلي  -                

 تصویر کارت ملي  -

 تصویر شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن  -

 تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومي یا معافیت دائم )ویژه برادران( -

 تصویر آنتصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن یا اشتغال به طرح به همراه  -

 تصویر مدارک دال بر بومي بودن )در خصوص اولویتهای الزم( –

 تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهي حسب ضرورت  -

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

 زمان ومحل توزیع کارت  -4

 زمان ومکان برگزاری آزمون:-5

 اعالم مي گردد.  8/7/97در مورخه  در کارت ورود به جلسهاقباٌ متعزمان و مکان دقیق آزمون 

 باالترین نمره قبولي مدنظر قرار میگیرد.کسب - 6

 تذکرات  -7

ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ  تحییلگي    6ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگاني که حداقل  -1/7

شهداء، جانبازان، مفقودين، آزادگان يک سال و باالی يک سال اسگارت و رزمنگدگان بگا سگابقه     دارند و نیز خانواده های معظم 

ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جن  تحییلي، درصورت دارا بودن شگرايط منگدرد درآگهگي بگا رعايگت       6حداقل 

 قوانین ومقررات مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود.

( درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذيرش ايثگارگران اختصگام مگي    03مجوز تخصیص يافته به دانشگاه سي )از کل  -2/7

( درصد آن به جانبگازان وآزادگگان فاقگد شگغل و فرزنگدان و هیسگران شگهداء و        22الذکر، بیست وپنج )درصد فوق03يابد. از 

سال و بگاالی يسسگال اسگارت و    ر و فرزندان و هیسران آزادگان يک( درصد و باالت22فرزندان و هیسران جانبازان بیست وپنج )

( درصد سهییه باقییانده را نیز به رزمنگدگان  2خواهر و برادر شهید معرفي شده از سوی بنیاد شهید و امورايثارگران استان و پنج)

( درصگد  22انبگازان زيگر بیسگت وپگنج )    ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و هیسر و فرزندان آنان و فرزندان ج 6با سابقه حداقل 

 ( سال اسارت اختصام مي يابد.1وآزادگان زير يک )

( و باالتر، آزاده، اسیر و مفقوداالثر( بازنشسته مراکز تابعه دانشگاه/دانشگسده  %22تبصره: فرزندان )شهید، جانباز بیست و پنج درصد)

 نیز مشیول بند فوق هستند.

درصد به ترتیب نیره فضلي از بین ايثارگران واجد شرايط که در زمان مقگرر ثبگت نگا      2ییه انتخاب ايثارگران در حد سه -0/7

 نیوده اند، انجا  خواهد شد. 



 درصد سهییه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.  03پذيرش مازاد بر   -4/7

ت داشتن کارت شناسايي از بنیاد شهید و امور ايثارگران با ارائه تصوير آن، نیازی جانبازان و خانواده محتر  شهدا در صور -2/7

 به اخذ و ارائه گواهي از بنیاد مذکور ندارند. 

تیامي سهییه مجوز به داوطلبان بومي درصورت برخورداری از شرايط مندرد در آگهي به ترتیب نیره فضلي پس از کسب  -6/7

 حد نصاب الز  اختصام مي يابد. 

 داوطلب بومي شهرستان يا استان به ا فرادی اطالق مي گردد که واجد يسي از شرايط ذيل باشد: -7/7

 لد داوطلب يا هیسر وی با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا برای استخدا  يسي باشد.الف( شهرستان يا استان محل تو

ب( هیسر و فرزندان کارمندان رسیي و پییاني دولت و يا نیروهای مسلح)اعم از شاغل و يا بازنشسته( که شهرستان يا استان محل 

 برای استخدا  آنان يسي باشد. خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا

( سال از سنوات تحصیلي)ابتدايي، راهنیايي، دبیرستان و يا دانشگاه( را به صورت متوالي يا متناوب 4د( داوطلب حداقل چهار)

 در شهرستان ويا استان محل مورد تقاضا برای استخدا  طي کرده باشد.

سال سابقه پرداخت حق بییه در شهرستان و يا استان محل مورد تقاضا ( 4د( داوطلب يا پدر، مادر ويا هیسر وی، حداقل چهار)

 برای استخدا  را داشته باشند.)پرداخت حق بییه به مدت تعیین شده صرفاً توسط يسي از موارد مذکور قابل احتساب است(.

 باشد.: مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومي بودن، تقسییات کشوری در زمان ثبت نا  مي 1تبصره

تکمیل نگردد، پذیرش بقیه افراد تا  شهرستان: درصورتي که ظرفیت مورد نیاز هریک از رشته های شغلي مندرج در آگهي از بین متقاضیان بومي 2تبصره

نمره فضلي تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومي استان و سپس متقاضیان غیر بومي همان رشته شغلي به ترتیب 

 . صورت مي پذیرد

 ود.داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایي خواهند ب -8/7

تر از مقاطع تحصیلي اعالم شده درشورایط احوراز مشواغل در آگهوي اسوتخدامي و همچنوین  مودارک معوادل، بورای          مدارک تحصیلي باالتر یا پائین -9/7

 باشد.شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمي

ب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان مسئولیت ناشي از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن آگهي برعهده داوطل -11/7

و جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهي است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شود، حتوي در   

 گردد.صورت صدور قرارداد حکم مزبور لغو وبالاثر مي

شوبکه بهداشوت و   م اسامي مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمي درمهلت مقرر)اعالم شده توسط کارگزیني داوطلبان موظفند پس از اعال -11/7

بورای تکمیول پرونوده گزینشوي مراجعوه نماینود.        شوبکه بهداشوت و درموان و شهرسوتان    در زمان تحویل مدارک( به کارگزیني  درمان شهرستان دشتستان 

 جای وی به گزینش معرفي خواهد شد.ان لم یکن تلقي شده واز افراد ذخیره بهدرصورت عدم مراجعه، قبولي فرد ک

خواهد بوود وداوطلبوان اطالعوات موورد نیواز خوود را        دشتستانهرگونه اطالع رساني درخصوص امتحان از طریق شبکه بهداشت ودرمان شهرستان  -12/7

 بدین طریق دریافت خواهند کرد.

ت نام ازمتقاضیان تکمیل بورگ درخواسوت شوغل موي باشود الزم اسوت درتکمیول آن نهایوت دقوت را بوه عمول آورده            باتوجه به این که مالک ثب -13/7

 وهیچگونه اصالحاتي پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

 هیچ گونه تعهدی جهت تامین غذا و مسسن پذيرفته شدگان ندارد. شبسه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان -14/7

 استخدا       تياولو  در بودهضین خدمت طرح تحول در خصوم رشته مرتبط  يآموزش نامهیگواه یکه دارا يکسان -12/7

باشند. يم



 شبسه بهداشت و درمان شهرستان دشتستانبرگ درخواست شغل 
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