
  

  

  يشركت يرويجذب ن يط عموميشرا -1

   يكشور مصرح درقانون اساس يان رسمياز اد يكيا ين اسالم ين مبين به ديتد -1/1

  رانيت ايداشتن تابع -2/1

  )ژه برادرانيو(ت دائم از خدمت يا معافي يعمومفه يان خدمت وظيداشتن كارت پا -3/1

  ات ومواد مخدر و روانگردانياد به دخانيعدم اعت -4/1

  موثر  ييت جزايعدم سابقه محكوم -5/1

   يمراجع قانون يموجب آرابه يدولت يهانداشتن منع استخدام دردستگاه -6/1

 . د خدمت باشنديا بازنشسته و بازخريو  يدولت يهادستگاهر يسا يماني، ثابت و پيد مستخدم رسميداوطلبان نبا -7/1

  ران يا ياسالم يجمهور يالتزام به قانون اساس -8/1

أت يـ ه يشوند بر اساس دستورالعمل مصـوب از سـو  يآن استخدام م يكه برا يانجام كار يبرا ييوتوانا يوروان يداشتن سالمت جسمان -9/1

  امناء موسسه 

  پلم وباالتريفوق د يليمقاطع تحص يسال تمام برا 35پلم ويد يليمقطع تحص يسال تمام برا 30وحداكثر  18داشتن سن حداقل  -10/1

 يشركت يرويجذب ن يط اختصاصيشرا -2

  :ت هاياولو1/2

  :رش قرار دارنديت پذيب در اولويبترت باشند ليط ذيك از شرايهر يكه دارا يافراد 

  ب شهرستان ،استانيبه ترت يبوم -1

  مربوطه يآگه8ثارگران بر اساس بنديا -2

  از ينحوه ثبت نام ومدارك مورد ن -3

اقـدام نمـوده     ينترنتـ يل فرم ثبـت نـام بصـورت ا   ينسبت به تكم    96/ 1/   19مورخه   يان وقت اداريط ملزم هستند حداكثر تاپايان واجد شرايمتقاض -1/3

 از يومدارك مورد ن

                        .نديارسال نما ينيكارگزواحد  ريشبكه بهداشت ودرمان شهرستان د –ما يصدا وس يروبرو-بلوار معلم –ر يشهرستان د:يبه نشان يبا پست سفارش

  : از ثبت ناميمدارك مورد ن -2/3

  ل برگ درخواست شغل يتكم -

شـعبه   ينـزد بانـك ملـ     يعلـوم پزشـك   يدانشگاها ياختصاص يدر آمدها 2178081065002ال به شماره حسابير 200000  مبلغپرداخت  -

  ) باشند يدرصد مذكور معاف م 50ثارگران از پرداخت يا( ياستخدام يبعنوان شركت در آزمونها يه شعب بانك مليز در كليقابل وار گلشن 

   3×4ك قطعه عكس ي -

   يلين مدرك تحصيآخر ريتصو -                    

   يكارت ملر يتصو -

  ر تمام صفحات آن يشناسنامه به همراه تصو ريتصو -

  )ژه برادرانيو(ت دائم يا معافي يفه عموميان خدمت نظام وظيكارت پا ريتصو -

  )الزم يتهايدر خصوص اولو(بودن  يمدارك دال بر بومر يتصو –

  حسب ضرورت  يرمدارك طبق مفاد آگهيسا ريتصو -

ب اثـر داده  يترت گر ارسال گردديق ديا از هر طريل شده ويكه بعداز مهلت مقرر به پست تحو يمداركوبا  ا ارسال مدارك ناقصيبه ثبت نام ناقص و -3/3

  .شوديچ وجه مسترد نميبه ه ينخواهد شد و وجوه پرداخت

 )ديـر شبكه بهداشت (در محل فوق الذكر.24/1/96و  23مورخه  چهارشنبه وپنج شنبه يورود به جلسه در روزهاع كارت يزمان ومحل توز -4

  .ع خواهد شديبعدازظهر توز 14يصبح ال8واز ساعت 

  .در زمان توزيع كارت مشخص ودركارت ورود به جلسه درج مي گرد آزمون يزمان ومكان برگزار-5

  

  

  



  

  

  :پلميمقطع د يمواد امتحان -6

  يات فارسيزبان وادب) ج يواجتماع ياسياطالعات س)ب يمعارف اسالم )الف

  :م وباالتريپلمقطع فوق د يمواد امنحان -

  يعموم يسيزبان انگل)د - يات فارسيزبان وادب) ج -يواجتماع ياسياطالعات س)ب -يمعارف اسالم )الف

  .است ياز نمرات آزمون مربوطه الزام./. 40كسب حداقل - 7

  .ته آزمون بالمانع استيكم ل آن توسطيمذكور تقل يت در رشته شغليل ظرفينمره آزمون وعدم تكم./. 40در صورت عدم كسب :تبصره

  تذكرات  -8

 يز خـانواده هـا  يـ دارنـد و ن  يلـ يجنگ تحم يماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه ها 6كه حداقل  يثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانيا -1/8

 يماه  سابقه  حضور داوطلبانـه در جبهـه هـا    6سابقه حداقل ك سال اسارت و رزمندگان با ي يك سال و باالين، آزادگان يمعظم شهداء، جانبازان، مفقود

  .برخوردار خواهند بود يت قانونين ومقررات مربوط از اولويت قوانيبا رعا يط مندرج درآگهي، درصورت دارا بودن شرايليجنگ تحم

-درصـد فـوق  30از . ابـد ي يثـارگران اختصـاص مـ   يارش يپذ ين ومقررات برايدرصد آن برابر قوان) 30( يافته به دانشگاه سيص ياز كل مجوز تخص -2/8

درصـد و  ) 25(ست وپنج يدرصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان ب) 25(ست وپنج يالذكر، ب

ثـارگران اسـتان و   يد و اموراياد شـه يـ بن يشـده از سـو   يمعرفـ  ديكسال اسارت و خواهر و برادر شـه ي يسال و باالكيباالتر و فرزندان و همسران آزادگان 

ست ير بيماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان ز 6ز به رزمندگان با سابقه حداقل يمانده را نيه باقيدرصد سهم) 5(پنج

  .ابدي يسال اسارت اختصاص م) 1(ك ير يدرصد وآزادگان ز) 25(وپنج 

ز مشـمول بنـد فـوق    يـ دانشـكده ن /بازنشسته مراكز تابعه دانشگاه) ر و مفقوداالثريو باالتر، آزاده، اس%) 25(ست و پنج درصديد، جانباز بيشه(فرزندان : تبصره

  .هستند

وحدنصـاب نمـره    ت نام نموده انـد ط كه در زمان مقرر ثبيثارگران واجد شراين اياز ب يب نمره فضليدرصد به ترت 5ه يثارگران در حد سهميانتخاب ا -3/8

  . انجام خواهد شد الزم را كسب نمايند

  . ط صورت خواهد گرفتير داوطلبان واجد شرايق رقابت با سايثارگران از طريه ايدرصد سهم 30رش مازاد بر يپذ  -4/8

از  يبه اخذ و ارائـه گـواه   يازير آن، نيثارگران با ارائه تصويد و امور اياد شهياز بن ييجانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن كارت شناسا -5/8

   .اد مذكور ندارنديبن

ف يرد بجز دو(درصورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره فضلي شهرستان تمامي سهميه مجوز به داوطلبان بومي  -6/8

  . ابدي ياختصاص مپس از كسب حد نصاب الزم ) يرش مدارك پزشكيسات وپذيكارشناس تاس

  :ل باشديط ذياز شرا يكيگردد كه واجد  ياطالق م يا استان به ا فراديشهرستان  يداوطلب بوم -7/8

  .باشد يكياستخدام  يا استان محل مورد تقاضا برايبا شهرستان  يا همسر ويا استان محل تولد داوطلب يشهرستان ) الف

ا استان محل خدمت يكه شهرستان ) ا بازنشستهياعم از شاغل و (مسلح يروهايا نيدولت و  يمانيو پ يهمسر و فرزندان كارمندان رسم) ب

  .باشد يكياستخدام آنان  يا استان محل مورد تقاضا برايآنان با شهرستان  يا بازنشستگي يفعل

ا متناوب در شهرستان ي يبه صورت متوالرا ) ا دانشگاهيرستان و ي، دبيي، راهنماييابتدا(يليسال از سنوات تحص) 4(داوطلب حداقل چهار) ج

  .كرده باشد ياستخدام ط يا استان محل مورد تقاضا برايو

  .باشد يدر زمان ثبت نام م يمات كشوريبودن، تقس ين بومييتع ياستان و شهرستان برا يمبنا: 1تبصره

مندرج در آگهي از بين  در كارشناس تاسيسات وپذيرش ومدارك پزشكي رشته هاي شغليدر درصورتي كه ظرفيت مورد نياز : 2تبصره

 متقاضيان بومي شهرستان تكميل نگردد، پذيرش بقيه افراد تا تكميل ظرفيت و همچنين انتخاب افراد ذخيره از بين داوطلبان با اولويت بومي

  .همان رشته شغلي به ترتيب نمره فضلي صورت مي پذيرد  دراستان 

  .خواهند بود ييايك محل جغرافيك شغل و يبان منحصراً مجاز به انتخاب داوطل -8/8

ط احـراز مشـاغل در آگهـي اسـتخدامي و همچنـين  مـدارك معـادل، بـراي         ياعالم شده درشـرا  يليتر از مقاطع تحصنيباالتر يا پائ يليمدارك تحص -9/8

  .باشدمعتبر نميشتغال شركت در امتحان و ا

بـاالتر   يليان در زمان آزمون مدرك تحصـ يكه متقاضيدر صورت.باشد يپلم ميد يليرو با مدرك تحصين يريشخدمت صرفا بكارگيپ يدر رشته شغل -10/8

  .ب اثر داده نخواهد شديترتو يهرزمان فاقد مجوز قانونل باشند مدارك باالتر آنان در يا در حال تحصيداشته باشند 

  



  

برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان  يط اعالم شده درمتن آگهيضوابط وشراق يت دقياز عدم رعا يت ناشيمسئول -11/8

در  يمحروم خواهد شـد، حتـ   ياست داوطلب از انجام مراحل بعد يط مندرج در آگهيا فاقد شرايو جذب محرز شود كه داوطلب اطالعات خالف داده 

  .گردديصورت صدور قرارداد حكم مزبور لغو وبالاثر م

ن ياز خـود را بـد  يـ خواهد بود وداوطلبان اطالعـات مـورد ن   ريشبكه بهداشت ودرمان شهرستان دق يدرخصوص امتحان از طر يهرگونه اطالع رسان -13/8

  .افت خواهند كرديق دريطر

ت دقـت را بـه عمـل آورده    يـ ل آن نهايـ باشـد الزم اسـت درتكم   يل بـرگ درخواسـت شـغل مـ    يان تكمين كه مالك ثبت نام ازمتقاضيباتوجه به ا -14/8

  .رش نخواهد بوديپس از ثبت نام قابل پذ يچگونه اصالحاتيوه

  .رفته شدگان نداردين غذا و مسكن پذيجهت تام يچ گونه تعهديه وشركت طرف قرارداد دانشگاه -9


