
 

 «بسمه تعالي » 

 آگهي جذب نیرو
 

تابعه  واحدهاي در نظر دارد براي تأمین نیروهاي مورد نیاز خودجهت خدمت در  دشتستانشبکه بهداشت و درمان شهرستان 

افراد  نفر  یکبه تعداد مدیریت محترم منابع انساني دانشگاه  21/4/1399دپ مورخه /11524/20بر اساس مجوز شماره خود

به صورت پس از طي کردن مراحل گزینش توسط هسته گزینش دانشگاه  مصاحبه و واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبي

 شرح ذیل جذب نماید. به  پزشک خانوادهقرارداد 

 

 جدول رشته هاي شغلي مورد نیاز

 

 

 شرایط عمومي جذب نیروي شرکتي -1

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

 داشتن تابعیت ایران -2/1

 عمومي یا معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران(داشتن کارت پایان خدمت وظیفه  -3/1

 عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان -4/1

 عدم سابقه محکومیت جزایي موثر  -5/1

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

هاي دولتي و یاا بازنشساته و بازخریاد خادمت     هداوطلبان نباید مستخدم رسمي، ثابت و پیماني سایر دستگا -7/1

 باشند.  

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران  -8/1

مااده  شوند بار اسااس   داشتن سالمت جسماني ورواني وتوانایي براي انجام کاري که براي آن استخدام مي -9/1

 رسیده است . 6/11/96امنا در تاریخ دستورالعمل اجرایي برگزاري آزمون استخدامي که به تایید هیات  37

دستورالعمل اجرایي برگزاري آزماون  اساتخدامي) اساتخدام پذبرفتاه شادگان در آزماون کاه         37تبصره : ماده 

ناي و حرکتاي افاراد توساط     همراحل قانوني را طي نموده باشند منوط به تایید توانمنادیهاي جسامي ، رواناي ، ذ   

 کي )طبق شیوه نامه سالمت جسماني و رواني وزارت متبوع ( است ( . واحد طب کار موسسه و یا کمسیون پزش

محل جغرافیایي  عنوان شغل

 خدمت

تعداد 

مورد 

 نیاز

 شرایط احراز از نظر مدرك جنسیت

 و رشته تحصیلي

 توضیحات

 مرد زن

قرارداد پزشک  دیپلم بهیاري - 1 1 بوشکان بهیار

 خانواده



 وپزشک خانواده شرایط اختصاصي جذب نیروي شرکتي -2

سال تمام براي دارندگان دیپلم  26 حداکثرسال براي دارندگان دیپلم بهیاري( و  18سال سن تمام ) 18 حداقلداشتن  -2/

ساال تماام باراي دارنادگان مادارك       40سال تمام براي دارندگان مدارك تحصیلي کاارداني وکارشناساي ،   35بهیاري، 

 سال براي دارندگان مدارك تحصیلي دکتري و باالتر تا تاریخ انتشار آگهي  45تحصیلي کارشناسي ارشد و 

ساال تماام    18به عنوان مثال براي  روز مي باشد  29ماه و  11ن معادل همان سن و براي هر س تبصره : منظور از سن کامل

 روز.  29ماه و  11سال و  18یعني 

 تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

( به طور داوطلبانه 29/5/1367غایت ل 31/6/1359الف( داوطلباني که در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل )ازتاریخ 

خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستري ویا استراحت پزشکي رزمنادگان  

 دراثر مجروحیت درجبهه هاي نبرد حق علیه باطل 

بااالتر،   و( %25) درصاد  پان   و بیست جانبازان و فرزندانهمسر شهدا،و فرزندان همسر آزادگان، و جانبازان ب(

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

 .شرط حداکثر سن معاف مي باشند

(، همسر و فرزند آزاده کمتار از  %25ج( خواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جانبازان زیر بیست و پن  درصد) 

 سال  5 یکسال اسارت تا میزان

د( داوطلباني که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و سایر موسسات تابعه وزارت متبوع به خدمت اشاتغال  

 سال 5تا میزان  داشته اند به میزان خدمت غیررسمي آنها

 ها( مدت خدمت سربازي

اپزشکان و متعهدین داوطلباني که طرح خدمت نیروي انساني موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیر و(

 .سال 5تا میزان خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق 

پزشکان وپیراپزشکان مي بایسات داراي معافیات یاا گاواهي پایاان انجاام طارح خادمت          اجباري مشمولین خدمت -2/2

 مربوطه  باشند.

نسبت به تمدید طرح آنان اقادام   16/7/93مورخ  854/100در خصوص داوطلباني که به استناد بخشنامه شماره   -2تبصره

شده است، نیازي به ارائه گواهي پایان طرح نداشته و ارسال گواهي اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایت مي نماید. ضامنا   

 توانند با ارائه گواهي مربوطه در آزمون دانشگاه علوم پزشکي  بوشهر شرکت نمایند.مشمولین مذکور مي
 

 اولویت ها:3/2

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

 آگهي مربوطه 7ایثارگران بر اساس بند -الف

 درصد طبق مقررات قانوني 3معلولین عادي تا سقف -ب

 نحوه ثبت نام ومدارك مورد نیاز  -3

مدارك ماورد    31/4/99مورخهحداکثر تاپایان وقت اداري   22/4/99خ یاز تار متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند -1/3

 دهند.تحویل دشتستان نیاز ثبت نام را به واحد کارگزیني شبکه بهداشت و درمان شهرستان 



 مدارك مورد نیاز ثبت نام:  -2/3

 تکمیل برگ درخواست شغل  -

  3×4یک قطعه عکس  -

 آخرین مدرك تحصیلي تصویر  -           

 کارت ملي تصویر  -

 شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن  تصویر -

پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن یا اشتغال به طرح باه هماراه تصاویر     تصویر -

 آن

 سایرمدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت  تصویر -

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

 : زمان آزمون -4

در محااال فوق الذکر)شبکه بهداشت    4/5/99 الي 1/5/99درتاریخهاي  "کارت ورود به جلسه آزمون صرفا

محل  برگزاري آزمون در زمان و  0توزیع خواهد شد  13صبح الي    8ودرمان دشتستان واحد  کارگزیني(از ساعت  

)داوطلبان مي بایستي با در دست داشتن اصل شناسنامه یا  0هنگام توزیع کارت به اطالع داوطلبان خواهد رسید

 0کارت ملي در روزهاي فوق الذکر مراجعه و نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه اقدام نمایند

 مواد امتحان :-5

سوال به صورت چهار  60داوطلب به تعداد  مربوط با رشته شغلي مورد درخواستشامل سواالت  امتحان تخصصي -1/5

 دارد.نآزمون نمره منفي  ضمنا مي باشد . گزینه اي 

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

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

 تذکرات  -7

ماه  سابقه  حضور داوطلباناه در جبهاه هااي جنا       6ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگاني که حداقل  -1/7

تحمیلي دارند و نیز خانواده هاي معظم شهداء، جانباازان، مفقاودین، آزادگاان یاک ساال و بااالي یاک ساال اساارت و          

ه  حضور داوطلبانه در جبهاه هااي جنا  تحمیلاي، درصاورت دارا باودن شارایط        ماه  سابق 6رزمندگان با سابقه حداقل 

 مندرج درآگهي با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانوني برخوردار خواهند بود.

( درصاد آن برابار قاوانین ومقاررات باراي پاذیرش ایثاارگران        30از کل مجوز تخصایص یافتاه باه دانشاگاه ساي )      -2/7

( درصد آن به جانباازان وآزادگاان فاقاد شاغل و فرزنادان و      25الذکر، بیست وپن  )درصد فوق30د. از اختصاص مي یاب

سال و ( درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان یک25همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپن  )

( درصاد  5شاهید و امورایثاارگران اساتان و پان )     باالي یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفي شده از ساوي بنیااد  

ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزنادان   6سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 

 ( سال اسارت اختصاص مي یابد.1( درصد وآزادگان زیر یک )25جانبازان زیر بیست وپن  )

( و بااالتر، آزاده، اسایر و مفقاوداالثر( بازنشساته مراکاز تابعاه       %25جانبااز بیسات و پان  درصاد)     تبصره: فرزندان )شهید،

 دانشگاه/دانشکده نیز مشمول بند فوق هستند.



درصد به ترتیب نمره فضلي از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت  5انتخاب ایثارگران در حد سهمیه  -3/7

 خواهد شد. نام نموده اند، انجام 

 درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.  30پذیرش مازاد بر   -4/7

جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایي از بنیاد شهید و امور ایثاارگران باا ارائاه تصاویر      -5/7

 ز بنیاد مذکور ندارند. آن، نیازي به اخذ و ارائه گواهي ا

پس از کسب حد نصاب الزم اختصاص داوطلبان به ترتیب نمره فضلي  سایر به بعد از ایثارگرانتمامي سهمیه مجوز -6/7

 . مي یابد

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

مقاطع تحصیلي اعالم شاده درشارایط احاراز مشااغل در آگهاي اساتخدامي و       تر از مدارك تحصیلي باالتر یا پائین -8/7

 باشد.همچنین  مدارك معادل، براي شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمي

مسئولیت ناشي از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود ودر هار   -9/7

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

-است داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد، حتي در صورت صدور قرارداد حکام مزباور لغاو وبالاثار ماي     

 گردد.

ظیماي درمهلات مقارر)اعالم شاده     داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامي مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برناماه تن  -10/7

مراجعاه نمایناد.    دانشاگاه  گزینشهسته در زمان تحویل مدارك( به شبکه بهداشت و درمان شهرستان  توسط کارگزیني 

، قباولي فارد   فرد به مدت ده روز پس از کسب اطالع و ابالغ از سوي مرکز بهداشات شهرساتان    درصورت عدم مراجعه

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

خواهاد باود    دشتساتان شابکه بهداشات ودرماان شهرساتان     هرگونه اطاالع رسااني درخصاوص امتحاان از طریاق       -11/7

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

درخواسات شاغل ماي باشاد الزم اسات درتکمیال آن       باتوجه به این که مالك ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل بارگ   -12/7

 نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصالحاتي پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلي با رعایت ظرفیت پیش بیني شده -13/7

کل دو داوطلب در یک رشته شغلي یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعالم شاده در آگهاي   باشد. در مواردي که نمره مي

قرار خواهاد  نمره آزمون کتبي قرارمي گیرد وبعنوان نفر اصلي به گزینش معرفي ماي شاود  استخدامي باشد، مالك عمل 

 گرفت. 

مساکن پذیرفتاه    ایاب و ذهااب و  ، هیچ گونه تعهدي جهت تامین غذا دشتستانشبکه بهداشت و درمان شهرستان  -14/7

 شدگان ندارد.



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

  

 

 

 دراین قسمت چیزي ننویسید

 

 

 نام :  -2 نام خانوادگي :  -1

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

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

 محل سکونت فعلي:       شهرستان :             بخش :- 7

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

 

 مجرد           وضعیت تأهل:      متأهل  -12 دین :                            مذهب :       -11

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

 

 وضعیت ایثارگري : -14

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

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

3-              ماه       سال           آزاده         مدت اسارت :       روز 

        همسر         فرزند وهمسر شهداء:      فرزند     -4

    همسر         وباالتر:           فرزند    %25فرزند وهمسر جانبازان  -5

   همسر         فرزند وهمسر آزادگان باالي یکسال اسارت:    فرزند     -6

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

  فرزندآزاده         وآزادگان زیر یکسال اسارت :      فرزند جانباز    %25فرزند جانبازان زیر -8

   برادر         خواهروبرادر شهدا: خواهر     -9

خواهر وبرادر  -  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

   کارشناسي ارشد     کارشناسي      کارداني        آخرین مدرك تحصیلي: دیپلم  -16

 معدل :                    گرایش تحصیلي :        رشته تحصیلي :  -17

 استان محل تحصیل : دانشگاه محل تحصیل : -18

 محل اخذ دیپلم : -20  13     تاریخ اخذ آخرین مدرك تحصیلي :    /    /  -19

 محل جغرافیایي مورد تقاضا )فقط یک محل(  -22 شغل مورد درخواست :                            )فقط یک شغل (  -21

 

 محل جغرافیایي انجام طرح براي مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان که درحین انجام تعهدات قانوني هستند محل خدمت ........... -23
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 شهر ...............................شماره تلفن همراه ..................................... کد

 شماره تلفن براي تماس ضروري : -25

ن آگهي مربوطه را با دقت وباه  مت دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني بوشهر شرکتيدرآزمون اینجانب .............................................. متقاضي شرکت 

اینجاناب در  طور کامل مطالعه وسپس تقاضاي فوق را تکمیل نموده ام ومسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را به عهده مي گیرم .درصورت اثبات خاالف اظهاارات   

 .خود سلب مي نمایم  درآن شرکت ازهرمقطع زماني )قبل و بعد از اشتغال ( هر گونه حقي را براي جذب 

 

 امضاء و اثرانگشت متقاضي                                                        تاریخ تنظیم فرم :                                                                                          -26

محل الصاق 
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