
 
 «بسمه تعالي » 

 آگهي جذب نیرو
 

تحول بر اساس مجوز برنامهخودتابعه  واحدهای در نظر دارد براي تأمین نیروهاي مورد نیاز خودجهت خدمت در بوشهر شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
قرارداد به صورت توسط هسته گزینش دانشگاه  پس از طي كردن مراحل گزینش و تخصصی افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبی نفر 2تعدادبه سالمت 
 شرح ذیل جذب نماید.  آگهیاز طریق شرکتی 

 
 جدول رشته های شغلی مورد نیاز

 
 

 ی شرکتیشرایط عمومی جذب نیرو -1
 تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی  -1/1
 داشتن تابعیت ایران -2/1
 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران( -3/1
 عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان -4/1
 جزایی موثر عدم سابقه محکومیت  -5/1
 موجب آرای مراجع قانونی های دولتی بهنداشتن منع استخدام دردستگاه -6/1
 های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند. داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه -7/1
 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  -8/1
دستتتورالعمل اجرایتتی  37متتاده شتتوند بتتر استتاس انی وروانتتی وتوانتتایی بتترای انجتتام کتتاری کتته بتترای آن استتتخدام متتیداشتتتن ستتالمت جستتم -9/1

 رسیده است . 6/11/96برگزاری آزمون استخدامی که به تایید هیات امنا در تاریخ 
زمون کته مراحتل قتانونی را طتی نمتوده باشتند دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون  استخدامی) استخدام پذبرفته شدگان در آ 37تبصره : ماده 

نی و حرکتی افراد توسط واحد طب کار موسسه و یا کمسیون پزشکی )طبق شتیوه نامته ستالمت همنوط به تایید توانمندیهای جسمی ، روانی ، ذ
 جسمانی و روانی وزارت متبوع ( است ( . 

 شرایط اختصاصی جذب نیروی شرکتی -2
ستال تمتام بترای  35ستال تمتام بترای دارنتدگان دیتپلم بهیتاری،  25 حتداکثرستال بترای دارنتدگان دیتپلم بهیتاری( و  18ن تمتام )سال س 22 حداقلداشتن  -2/

ستتال بتترای دارنتتدگان متتدارص  45ستتال تمتتام بتترای دارنتتدگان متتدارص تحصتتیلی کارشناستتی ارشتتد و  42دارنتتدگان متتدارص تحصتتیلی کتتاردانی وکارشناستتی ،
 تاریخ انتشار آگهی  تحصیلی دکتری و باالتر تا
متاه و  11ستال و  22ستال تمتام یعنتی  22به عنوان مثال بترای  روز می باشد  29ماه و  11برای هر سن معادل همان سن و تبصره : منظور از سن کامل

 روز.  29
 تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.

( بته طتور داوطلبانته ختدمت نمتوده انتد بته 29/5/1367لغایتت  31/6/1359که در جبهته هتای نبترد حتق علیته باطتل )ازتتاریخ الف( داوطلبانی 
 میزان مدت حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکی رزمندگان دراثر مجروحیت درجبهه های نبرد حق علیه باطل 

وبتتتتتتتتتاالتر، همستتتتتتتتتر و %( 25) بیستوپنجدرصتتتتتتتتتد جانبتتتتتتتتتازان و فرزنتتتتتتتتتدانهدا،همستتتتتتتتترشو فرزنتتتتتتتتتدان همستتتتتتتتتر ب(جانبازانوآزادگتتتتتتتتتان،
 .(از شرط حداکثر سن معاف می باشندبا حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه)و رزمندگان ساالسارت سالوباالییك فرزندانیك

رزند آزاده كمتتر از یكستال استارت تتا میتزان %(، همسر و ف25ج( خواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جانبازان زیر بیست و پنج درصد) 
 سال  5

د( داوطلباني که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و سایر موسسات تابعه وزارت متبتوع بته ختدمت اشتتغال داشتته انتد بته میتزان ختدمت 
 غیررسمی آنها. 

 هـ( مدت خدمت سربازی
د قتانون ختدمت پزشتکان و پیراپزشتکان و متعهتدین ختدمت قتانون متذکور انجتام و(داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را بته استتنا

 داده اند به میزان انجام خدمت فوق 
 مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند. -2/2

-توانند صرفاً در آزمونباشند، میحین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه دانشگاه می مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان كه در -1تبصره

 های استخدام پیمانی همان دانشگاه  شرکت نمایند.
 نستبت بته تمدیتد طترح آنتان اقتدام شتده استت، نیتازی بته ارائته 16/7/93متور   854/122در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره   -2تبصره

تواننتد بتا ارائته گتواهي مربوطته در گواهی پایان طرح نداشته و ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایتت متی نمایتد. ضتمناً مشتمولین متذكور متي
 آزمون دانشگاه علوم پزشكي  بوشهر شركت نمایند.

 

تعداد  محل جغرافیایي خدمت عنوان شغل

مورد 

 نیاز

 

شرایط احراز از نظر مدرك و  جنسیت

 رشته تحصیلي

 توضیحات

 مرد زن

مرکزخدمات جامع سالمت  بهیار
 وزی خارصشبانه ر

داشتن حداقل مدرص تحصیلی دیپلم  * * 1

 بهیاری وحداکثرکارشناس پرستاری 

 

مرکزخدمات جامع سالمت  بهیار
 شبانه روزی چغادص

داشتن حداقل مدرص تحصیلی دیپلم  * - 1

 بهیاری وحداکثرکارشناس پرستاری 

 

       

       

       

       

       



 اولویت ها:3/2
 ذیرش قرار دارند:بترتیب در اولویت پ باشند افراد ی که دارای هریک از شرایط ذیل

 آگهی مربوطه 7ایثارگران بر اساس بند-1
به این شیوه که : اولویت انتخاب با بومی شهرستان می باشد و در صورتی از داوطلبان سایر شهرستانها  غیربومی شهرستان ،استان، :بومی به ترتیب -2

خاب براساس بومی بودن به صورت :بومی شهرستان / بومی سایر انتخاب صورت می گیرد که داوطلب  بومی شهرستان موجود نباشد و ترتیب انت
خواهد بود . تمامي سهمیه مجوز به داوطلبان بومي درصورت برخورداري از شرایط مندرج در آگهي به ترتیب  غیربومیشهرستانهای تابعه استان / 

 نمره فضلي اختصاص می یابد.
 
فرزنتد یتا همستر پرستنل شتاغل یتا بتاز نشستته دانشتگاه علتوم پزشتکی نتدگان در آزمتون اولویتت بتا در شرایط کسب امتیاز یکستان فتی متا بتین شترکت کن -3

 بوشهر
 نحوه ثبت نام ومدارص مورد نیاز  -3
دارص متورد نیتاز ثبتت نتام را بته واحتد کتارگزینی مت2/2/97حداکثر تاپایان وقت اداری تاریخ 26/1/97خ یاز تار متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند -1/3
 .دهندتحویل بوشهربکه بهداشت و درمان شهرستان ش
 مدارص مورد نیاز ثبت نام:  -2/3

 تکمیل برگ درخواست شغل  -
   3×4یک قطعه عکس  -

 آخرین مدرص تحصیلی تصویر -                    
 کارت ملی تصویر  -
 شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن  تصویر -
 ام وظیفه عمومی یا معافیت دائم )ویژه برادران(کارت پایان خدمت نظ تصویر -
 پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن یا اشتغال به طرح به همراه تصویر آن تصویر -
 مدارص دال بر بومی بودن )در خصوص اولویتهای الزم(تصویر  –
 سایرمدارص طبق مفاد آگهی حسب ضرورت  تصویر -

 .نام ناقص ویا ارسال مدارص ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد به ثبت  -3/3
 : آزمونتحویل کارت وزمان  -4

 ظهر12ساعت -8/2/97و زمان برگزاری آزمون:  5/2/97زمان تحویل کارت: 
 مواد امتحان :-5
 می باشد . رت چهار گزینه ای به صو سوال 52تعداد داوطلب به  امتحان تخصصی شامل سواالت مربوط با رشته شغلی مورد درخواست -1/5
 کسب باالترین نمره به عنوان نمره قبولی مد نظر قرار میگیرد . -6
 تذکرات  -7
متاه  ستابقه  حضتور داوطلبانته در جبهته هتای جنتی تحمیلتی دارنتد و نیتز ختانواده هتای  6ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل -1/7

متاه  ستابقه  حضتور داوطلبانته در جبهته هتای  6مفقودین، آزادگان یک سال و باالی یک سال اسارت و رزمندگان با سابقه حتداقل  معظم شهداء، جانبازان،
 جنی تحمیلی، درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

-درصتد فتوق32( درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد. از 32به دانشگاه سی ) از کل مجوز تخصیص یافته -2/7

( درصتد 25( درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپتنج )25الذکر، بیست وپنج )
سال و باالی یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شتهید و امورایثتارگران استتان و سران آزادگان یکو باالتر و فرزندان و هم

ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنتان و فرزنتدان جانبتازان زیتر  6( درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 5پنج)
 ( سال اسارت اختصاص می یابد.1( درصد وآزادگان زیر یک )25وپنج ) بیست

%( و باالتر، آزاده، استیر و مفقتوداالثر( بازنشستته مراکتز تابعته دانشگاه/دانشتکده نیتز مشتمول بنتد 25تبصره: فرزندان )شهید، جانباز بیست و پنج درصد)
 فوق هستند.

تیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط کته در زمتان مقترر ثبتت نتام نمتوده انتد، انجتام خواهتد درصد به تر 5انتخاب ایثارگران در حد سهمیه  -3/7

 شد. 

 درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.  32پذیرش مازاد بر   -4/7

ت داشتتتن کتتارت شناستتایی از بنیتتاد شتهید و امتتور ایثتتارگران بتتا ارائتته تصتتویر آن، نیتتازی بتته اختتذ و ارائتته جانبتازان و ختتانواده محتتترم شتتهدا در صتتور -5/7

 گواهی از بنیاد مذکور ندارند. 

پس از کسب حد نصاب الزم تمامي سهمیه مجوز به داوطلبان بومي درصورت برخورداري از شرایط مندرج در آگهي به ترتیب نمره فضلي  -6/7
 . داختصاص می یاب

 داوطلب بومی شهرستان یا استان به ا فرادی اطالق می گردد که واجد یکی از شرایط ذیل باشد: -7/7

 بومی شهرستان : -1/7/7

 الف( شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
نیروهای مسلح)اعم از شاغل و یا بازنشسته( که شهرستان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی ب( همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا 

 آنان با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
رستان محل ( سال از سنوات تحصیلی)ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه( را به صورت متوالی یا متناوب در شه4ج( داوطلب حداقل چهار)

 مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
استخدام را داشته  یدر شهرستان محل مورد تقاضا برا مهی( سال سابقه پرداخت حق ب4حداقل چهار) ،یهمسر و ایپدر، مادر و اید( داوطلب 

 .از موارد مذکور قابل احتساب است( یکیشده صرفاً توسط  نییبه مدت تع مهیباشند.)پرداخت حق ب
 بومی استان : -2/7/7

 محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد. استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با  استان الف( 
محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان  استان ب( همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح)اعم از شاغل و یا بازنشسته( که 

 ورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.محل م استانبا 
محل مورد  استان ( سال از سنوات تحصیلی)ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه( را به صورت متوالی یا متناوب در 4ج( داوطلب حداقل چهار)

 تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
استخدام را داشته  یمحل مورد تقاضا برا استان در  مهیل سابقه پرداخت حق ب( سا4حداقل چهار) ،یهمسر و ایپدر، مادر و اید( داوطلب 

 از موارد مذکور قابل احتساب است(. یکیشده صرفاً توسط  نییبه مدت تع مهیباشند.)پرداخت حق ب
 

 : مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.1تبصره



تكمیل نگردد، پذیرش بقیه  شهرستاندرصورتي كه ظرفیت مورد نیاز هریك از رشته هاي شغلي مندرج در آگهي از بین متقاضیان بومي  :2تبصره
به ترتیب افراد تا تكمیل ظرفیت و همچنین انتخاب افراد ذخیره از بین داوطلبان با اولویت بومي استان و سپس متقاضیان غیر بومي همان رشته شغلي 

 . فضلي صورت مي پذیردنمره 
 داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود. -8/7

تتتر از مقتتاطع تحصتتیلی اعتتالم شتتده درشتترایط احتتراز مشتتاغل در آگهتتي استتتخدامي و همچنتتین  متتدارص معتتادل، بتتراي متتدارك تحصتتیلی بتتاالتر یتتا پتتائین -9/7

 باشد.ميشركت در امتحان و استخدام معتبر ن

مسئولیت ناشی از عدم رعایتت دقیتق ضتوابط وشترایط اعتالم شتده درمتتن آگهتی برعهتده داوطلتب خواهتد بتود ودر هتر مرحلته از مراحتل ثبتت نتام،  -12/7

شتد، حتتی امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعتدی محتروم خواهتد 

 گردد.در صورت صدور قرارداد حکم مزبور لغو وبالاثر می

شتبکه بهداشتت و داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر)اعالم شتده توستط کتارگزینی  -11/7

برای تکمیل پرونده گزینشتی مراجعته نماینتد. درصتورت عتدم  مان شهرستان شبکه بهداشت و دردر زمان تحویل مدارص( به کارگزینی درمان شهرستان  

جتای ، قبتولی فترد کتان لتم یکتن تلقتی شتده واز افتراد ذخیتره بتهفرد به مدت ده روز پس از کسب اطالع و ابالغ از سوی مرکز بهداشت شهرستتان  مراجعه

 وی به گزینش معرفی خواهد شد.

خواهد بتود وداوطلبتان اطالعتات متورد نیتاز ختود را  بوشهرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان متحان از طریق هرگونه اطالع رسانی درخصوص ا -12/7

 بدین طریق دریافت خواهند کرد.

باتوجتته بتته ایتتن کتته متتالص ثبتتت نتتام ازمتقاضتتیان تکمیتتل بتترگ درخواستتت شتتغل متتی باشتتد الزم استتت درتکمیتتل آن نهایتتت دقتتت را بتته عمتتل آورده  -13/7

 حاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.وهیچگونه اصال

باشتد. در متواردی کته نمتره انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلي با رعایت ظرفیت پیش بیني شده می-14/7

تخدامی باشد، انتخاب اصلح از سوي هسته گتزینش، متالك عمتل کل دو داوطلب در یك رشته شغلي یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعالم شده در آگهی اس

 قرار خواهد گرفت. 
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