
 «« بصًرت شزکتيويزي زش يآگهي پذ»» 
 

 در وظر دارد گراش داوشکدٌ علًم پسشکی ي خدمات بُداشتی درماوی با طرف قرارداد یديلت ریغ یخدمات َای شرکت 
 معايوتَای مجًزبٍ استىاد  ستاد مرکسی( –مرکس بُداشت –) بیمارستاندر خًدمًرد ویازویريی  ي تکمیل تأمیه جُت

ي گسیىش بٍ صًرت  مصاحبٍافراد ياجدالشرایط را از طریق ازوفر31 تعداديزارت بُداشت  مىابعي تًسعٍ مدیریتمحترم 

 با در وظر گرفته شرایط مىدرج بکارگیری وماید. شرکتی
                             

 تعداد عنوان  ردیف
 جنسیت

 شرایط احراز محل خدمت
 زن مرد

 * * 8 کوک پزستار  1
مرکس 

آموزشی 

 درمانی

 پرستاریکمک یکساله   دوره دارا بودن مدرک

  وزارت بهداشت معاونت پرستاری مورد تایید

 

 * * 2 اهَر اجتواعی 2
ستاد  

معاونت 

 اجتماعی

   ارشد دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی

 خدمات اجتماعی -در رشته های: مددکاری اجتماعی

 -بهداشت خانواده -شنوایی شناسی -پرستاری

 روانشناسی بالینی -بهداشت عمومی

 * - 1 هزاقب سالهت 3
ونت معا

 بهداشت

 

 دارا بودن مدرک کارشناسی بهداشت عمومی

 

 * * 1 کارشٌاس َّشبزی 4

مرکس 

 یآموزش

 یدرمان

 دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته هوشبری

 * * 1 کارشٌاس اتاق عول 5

مرکس 

 یآموزش

 یدرمان

 اتاق عملدر رشته  یدارا بودن مدرک کارشناس

 
 

  پذیزششزایظ عوَهی  -1

 زح درقاًَى اساسی غتذیي بِ دیي هبیي اسالم یا یکی اس ادیاى رسوی کشَر ه -1/1

 تابعیت ًظام جوَْری اسالهی ایزاى  -2/1

 داشتي کارت پایاى خذهت ٍظیفِ عوَهی یا هعافیت دائن اس خذهت )ٍیژُ بزادراى ( -3/1

 یات ٍهَاد هخذر عذم اعتیاد بِ دخاً -4/1

 عذم سابقِ هحکَهیت جشایی هَثز  -5/1

 ًذاشتي هٌع استخذام دردستگاّْای دٍلتی بوَجب آرای هزاجع قاًًَی  -6/1
 

 پذیزش  شزایظ اختصاصی -2
 سال توام  35سال سي ٍحذاکثز 20داشتي حذاقل  -1/2

 هی باشذ  بَهی افزاد اٍلَیت با اهتیاس در شزایظ هساٍی-2/2

  بزابز قاًَى جاهع ایثارگزی لحاػ خَاّذ شذ شْزستاى خاًَادُ ّای هعظن شْذا، آسادگاى ٍ جاًباساىِ سْوی  -3/2

 بزای دارًذگاى هذارک کارشٌاسی دارا بَدى هذرک پایاى عزح الشاهی است-4/2

 هَفقیت در هصاحبِ هی باشذ. زط السم ٍ کافی جْت قبَلی ًْایی ش -5/2

 



 

 

 

 

  رد ًیاسًحَُ ثبت ًام ٍهذارک هَ -3

ههذیزیت   دفتهز بهِ  حضهَری  صهَرت  بهِ   هْلت دارًذ  24/11/69 تا تاریخ ثبت ًام ٍ تحَیل هذارکهتقاضیاى جْت 

  هزاجعِ ًواییذعلَم  پششکی کذُ داًشپشتیباًی 

 داًشکذُ علَم پششکی  سایت استکویل بزگ درخَاست شغل  -

 اصل بِ ّوزاُ تصَیزآخزیي هذرک تحصیلی -

 ز کارت هلی اصل بِ ّوزاُ تصَی -

 اصل بِ ّوزاُ تصَیز توام صفحات شٌاسٌاهِ  -

 اصل بِ ّوزاُ تصَیز کارت پایاى خذهت ًظام ٍظیفِ عوَهی یا هعافیت دائن  -

 وزاُ تصَیز هذارک دال بز ایثارگزیاصل بِ ّ -

 سِ قغعِ   4*3عکس  -

 گیزُ ٍ پَشِ  -
 

 

                    00884455 شمارٌ با يا ٌداوشکذ پشتيباوي مذيزيت دفتز بٍ بيشتز اطالعات کسب جهت

 .وماييذ حاصل تماس )مهىذس خًشبخت(

 سمان مصاحبٍ:

  05/4ساعت  00/44/69 چهارشىبٍريس 

 داوشکذٌ کىفزاوسدر محل ساله  



 

 ثزگ درخَاست ضغل اس داًطکذُ علَم پشضکی ٍخذهبتی ثْذاضتی درهبًی گزاش
 

 رایي لسوت چیشی ًٌَیسیذ

 

 

 ًبم : -2 ًبم خبًَادگی : -1

 سى -               2هزد -1جٌس : -4 ًبم پذر:-3

 هحل تَلذ : استبى :       ضْزستبى :            ثخص :  - 6 تبریخ تَلذ :       رٍس                   هبُ                سبل  -5

 :هحل صذٍرضٌبسٌبهِ -9 ضوبرُ هلی:  -8 ضوبرُ ضٌبسٌبهِ : -7

 

 تعذاد اٍالد:      زدهج      ل  ٍضعیت تبّل: هتبّ-11 دیي :                            هذّت :       -11

 دارای هعبفیت لبًًَی دائن  -            2   دارای کبرت پبیبى خذهت  -1ٍضعیت ًظبم ٍظیفِ :        -12

 یت ایثبرگزی :ٍضع -13

        ّوسز         فزسًذ ٍّوسز ضْذاء:      فزسًذ     -1

    ّوسز         فزسًذ          %ٍثبالتز:     25فزسًذ ٍّوسز جبًجبساى  -2

   ّوسز         فزسًذ ٍّوسز آسادگبى ثبالی یکسبل اسبرت:    فزسًذ     -3

    ّوسز         فزسًذ ٍّوسز رسهٌذُ دارای سبثمِ حذالل ضص هبُ حضَرداٍطلجبًِ درججِْ:      فزسًذ     -4

  فزسًذآسادُ         ت :      فزسًذ جبًجبس   % ٍآسادگبى سیز یکسبل اسبر25فزسًذ جبًجبساى سیز -5

                          ثزادر         خَاّزٍثزادر ضْذا: خَاّز     -6

           افزاد ثَهی استبى   -   4افزاد ثَهی هحل هَرد تمبضب   -    3هعلَلیي عبدی  -    2سْویِ آساد     -1سبیز هَارد :  -14

   غیز ثَهیافزاد  -5

  کبرضٌبس ارضذ         کبرضٌبس     هذرن تحصیلی : دیپلن   -15

 :ارائِ هذرن تحصیلی  -16

 

 سَاثك اجزایی:  -17

 

 

ى ًطبًی کبهل : هحل سکًَت :استبى ......................................ضْزستبى ............................................خیبثب -18

................................................... 

ُ تلفي ثبثت کَچِ ................................پالن ...............................کذپستی .........................................ضوبر

................................................................ 

 ضْز ...............................ضوبرُ تلفي ّوزاُ .....................................کذ 

              ستبد هزکشی            هزکش ثْذاضت               هحل هَرد تمبضبی کبر:   ثیوبرستبى  -19

 

 ضوبرُ تلفي ثزای توبس ضزٍری : -21

هرتي   گرزاش علَم پشضکی ٍخذهبت ثْذاضتی درهبًی  داًطکذُ ضزکتیهتمبضی ضزکت درآسهَى  ...........................ایٌجبًت ...................

آگْی هزثَطِ را ثب دلت ٍثِ طَر کبهل هطبلعِ ٍسپس تمبضبی فَق را تکویل ًوَدُ ام ٍهسئَلیت صحت کلیِ هٌذرجبت آى را ثِ عْذُ هری  

درآى دسرتابُ اس خرَد    جذةیٌجبًت در ّزهمطع سهبًی )لجل ٍثعذ اساضتغبل ( ّز گًَِ حمی را ثزای گیزم .درصَرت اثجبت خالف اظْبرات ا

 سلت هی ًوبین 

 

 اثزاًاطت هتمبضی تبریخ تٌظین فزم :                                                                                             اهضبء ٍ -21


