
 

 

 

  «بسمه تعالي » 

 آگهي جذب نیرو 

  

در نظر دارد براي تأمین نیروهاي مورد نیاز خود جهت خدمت در واحدهاي تابعه خود بر اساس  مرکز بهداشت شهرستان بوشهر

نفر افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبي و عملي و پس از طي کردن مراحل  1به تعداد (شرکتي)مجوز برنامه هاي مربوطه 

  گزینش توسط هسته گزینش دانشگاه به صورت قرارداد  شرکتي به شرح ذیل جذب نماید .

  

 جدول رشته هاي شغلي مورد نیاز 

  

محل ثبت نام  دفتر 

 حراست

 شرایط احراز از

نظر مدرك و رشته 

 تحصیلي

تعداد  جنسیت

مورد 

 نیاز

مرد عنوان شغل محل جغرافیایي خدمت
 

زن 
 

 

مرکز  دفتر سرپرست

خدمات جامع سالمت 

حراست  دفتر و شیف

بهداشت شهرستان  مرکز

 بوشهر

 1  * دیپلم
مرکز خدمات جامع 

 روستاي شیفسالمت 

خدمتگزار نگهبان 

 )شرکتي (

 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

گذراندن  دارا بودن گواهی برگ سبز بسیج یا گواهی( داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومي یا معافیت دائم از خدمت -3/1

  .  پزشکی بهیچ عنوان مورد قبول نمی باشد) (کارت معافیت - روزه الزامی می باشد) 54دوره آموزشی 

اخذ تعهد نامه رسمي (محضري) مبني بر عدم استعمال (ارائه گواهي عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردانها  -4/1

 . )دخانیات، مواد مخدر و روانگردانها

 ارائه گواهي عدم سوء پیشینه کیفري    -5/1

 ر دستگاههاي دولتي به موجب آراي مراجع قانوني  نداشتن منع استخدام د -6/1

  داوطلبان نباید مستخدم رسمي، ثابت و پیماني سایر دستگاههاي دولتي و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند . -7/1

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران   -8/1

دستورالعمل  37داشتن سالمت جسماني و رواني و توانایي براي انجام کاري که براي آن استخدام میشوند بر اساس ماده  -9/1

 رسیده است.  1398اجرایي برگزاري آزمون استخدامي که به تایید هیات امنا در تاریخ اردیبهشت 

 اصالحیه



 

 

 

دستورالعمل اجرایي برگزاري آزمون استخدامي (استخدام پذبرفته شدگان در آزمون که مراحل قانوني را طي نموده  37تبصره : ماده 

طبق )باشند منوط به تایید توانمندیهاي جسمي، رواني، ذهني و حرکتي افراد توسط واحد طب کار موسسه و یا کمسیون پزشکي 

 است .  (شیوه نامه سالمت جسماني و رواني وزارت متبوع 

  

  شرایط اختصاصي جذب نیروي شرکتي و پزشک خانواده شرکتي -2

 سال تا آخرین تاریخ انتشار آگهي   33سال و حداکثر  22سن : حداقل  - 1/2 

 سانتي متر.  175قد : داشتن حداقل  -2/2

 تا   5/18) در دامنه مطلوب و نرمال( (BMI)تکمیل فرم تناسب جسماني (نسبت وزن به قد (دارا بودن تناسب جسماني : -3/2 

فرم بصورت خود اظهاري بوده و هرگونه عدم دقت در تکمیل فرم بر عهده متقاضي بوده و چنانچه خالف واقعیت تکمیل (باشد .  27

 . )شده باشد در هر مرحله از جذب، عالوه بر حذف متقاضي مطابق با قانون با وي برخورد خواهد شد

شبا  و  378383873124334332178381365332به شماره شناسه واریز  (پانصد هزار ریال)ریال  333/533بلغ م پرداخت – 4/2 

 دانشگاه علوم پزشکي نزد بانک ملي مرکزي.   493133334331383833325348IRحساب 

در  (معلولیت جسمي و روانيعدم هرگونه ) احراز سالمت جسماني و رواني با تأیید پزشک معتمد واحد استخدام کننده -5/2

 صورت نیاز ارجاع به پزشک متخصص 

  یچ عنوان پذیرفته نمی شوند.ه به (کم شنوا)و دارای سمعک (کم بینا)افراد عینکی  – 6/2

 دارا بودن شرایط عمومي استخدام و موفقیت در سیر مراحل جذب و گزینش.  -7/2 

 اولویت ها :  8/2 

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

 آگهي مربوطه  7ایثارگران بر اساس بند  -الف

  

 نحوه ثبت نام ومدارك مورد نیاز :   -3

مدارك مورد  1433/  12/  14حداکثر تا پایان وقت اداري مورخه  1433/  12/  4متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ  -1/3

تحویل دهند و پس از اتمام  مرکز بهداشت شهرستان بوشهرحراست  یا شیفسرپرستي خدمات جامع سالمت نیاز ثبت نام را به دفتر 

داشتن هرگونه نواقص پروندهای بر عهده فرد مهلت ثبت نام هیچگونه مدارکي از متقاضي تحویل گرفته نمي شود. 

    متقاضی میباشد.

 مدارك مورد نیاز ثبت نام :   -2/3

 )تکمیل فرم تناسب نسبت وزن به قد .1
BMI

)  

 تکمیل فرم درخواست شغل بصورت کامل   .2

 رنگي   3×4دو قطعه عکس  .3

   (داشتن حداقل مدرك دیپلم)تصویر آخرین مدرك تحصیلي  .4

  (پشت و رو)تصویر کارت ملي  .5



 

 

 

 تصویر شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن   .6

دوره  دارا بودن گواهی برگ سبز بسیج یا گواهی گذراندن)معافیت دائمکارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومي یا  تصویر .7

   .(یچ عنوان مورد قبول نمی باشده (کارت معافیت پزشکی به - روزه الزامی می باشد) 54آموزشی 

 تصویر سایر مدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت   .8

متقاضی می  به ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و عواقب آن بر عهده فرد -3/3

    باشد.

 زمان آزمون :  - 4

   و مکان آزمون کتبي و عملي متعاقبا اعالم مي شود زمان 

 مواد امتحان:   - 5

امتحان عمومي شامل دروس ادبیات فارسي، معارف اسالمي، زبان انگلیسي ،ریاضیات، کامپیوتر، اطالعات عمومي، گزارش  -1/5

 ضمنا آزمون دارای نمرهدقیقه مي باشد.  93سوال چهارگزینه اي و یک سوال تشریحي و زمان آزمون  93نویسي که به تعداد 

  منفی میباشد.

  

 وان نمره قبولي مد نظر قرار مي گیرد. کسب باالترین نمره به عن -6

تبصره : با توجه به اینکه آزمون فوق داراي آزمون تست آمادگي مي باشد لذا مجموع نمرات کتبي در آزمون و عملي مالك عمل 

 خواهد بود. 

 تذکرات :  -7

نه در جبهه هاي جنگ تحمیلي دارند و ماه سابقه حضور داوطلبا 6ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگاني که حداقل  -1/7

نیز خانواده هاي معظم شهداء، جانبازان ، مفقودین ، آزادگان کمتر از یک سال و باالي یک سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل 

ومقررات  ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحمیلي ، درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهي با رعایت قوانین 6

 مربوط از اولویت قانوني برخوردار خواهند بود. 

درصد آن برابر قوانین و مقررات براي پذیرش ایثارگران اختصاص   مییابد .  (33 )از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سي -2/7

و همسران شهداء و فرزندان و درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان (25 )درصد فوقالذکر ، بیست وپنج 33از 

درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان یکسال و باالي یکسال اسارت و پدر و مادر، خواهر  (25 )همسران جانبازان بیست وپنج

با سابقه  درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان(5)و برادر شهید معرفي شده از سوي بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج 

درصد و آزادگان زیر  (25 )ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج 6حداقل 

 ) سال اسارت اختصاص مي یابد. 1یک( 

سته مراکز تابعه دانشگاه/ بازنش (و باالتر ، آزاده ، اسیر و مفقوداالثر (%25)شهید ، جانباز بیست و پنج درصد)تبصره : فرزندان 

 دانشکده نیز مشمول بند فوق هستند. 

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

 اند ، انجام خواهد شد . 



 

 

 

 ابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت .  درصد سهمیه ایثارگران از طریق رق 33پذیرش مازاد بر   -4/7

جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایي از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن ، نیازي به  -5/7

 اخذ و ارائه گواهي از بنیاد مذکور ندارند . 

 داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایي خواهند بود.  -6/7

مدارك تحصیلي باالتر از مقطع تحصیلي دیپلم در شرایط احراز مشاغل در آگهي استخدامي و همچنین  مدارك معادل ،براي  -7/7

تر از دیپلم باشد بعنوان مدرك دیپلم براي ثبت نام شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمیباشد و چنانچه داوطلب داراي مدرك باال

 قابل قبول مي باشد.  خدمتگزار ، بعنوان نگهبان

مسئولیت ناشي از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از  -8/7

عات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهي است داوطلب از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطال

 انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد، حتي در صورت صدور قرارداد حکم مزبور لغو و بالاثر میگردد. 

فتر اعالم شده توسط د)داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامي مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمي درمهلت مقرر -9/7

به هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند .درصورت عدم مراجعه  (در زمان تحویل مدارك مرکز بهداشت شهرستان بوشهرحراست 

فرد به مدت ده روز پس از کسب اطالع و ابالغ از سوي مرکز بهداشت شهرستان، قبولي فرد کان لم یکن تلقي شده واز افراد ذخیره 

 هد شد. به جاي وي به گزینش معرفي خوا

خواهد بود و داوطلبان اطالعات مورد نیاز  بوشهربهداشت شهرستان  مرکزهرگونه اطالع رساني درخصوص امتحان از طریق  -13/7

 خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد. 

هایت دقت را به باتوجه به این که مالك ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل مي باشد الزم است در تکمیل آن ن -11/7

 عمل آورده و هیچگونه اصالحاتي پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود. 

انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترین نمره کل ماخوذه در آزمون با رعایت ظرفیت پیش بیني شده میباشد. در مواردي که نمره -12/7

اعالم شده در آگهي استخدامي باشد ، مالك عمل نمره آزمون  کل دو داوطلب در یک رشته شغلي یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت

 قرار مي گیرد و بعنوان نفر اصلي به گزینش معرفي مي شود، قرار خواهد گرفت.   (تست آمادگي)عملي 

 هیچگونه تعهدي جهت تامین غذا پذیرفته شدگان ندارد.  بوشهربهداشت شهرستان  مرکز -13/7
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 مراکز استانها با

 محاسبه و مالك عمل قرار مي گیرد.  (4/1) چهاردهم و یک ضریب با ذیل تعاریف

ویت انتخاب قرار دارند و در صورت نبودن نیروي بومي بر اساس شرایط ذیل از شهرستان در اول روستاي شیفبومي نیروهاي  –الف 

 هاي همجوار انتخاب خواهند شد .

 شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکي باشد. - ب



 

 

 

) ممهور به مهر نیروي 496سکونت داوطلب به مدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلي) براساس فرم پیوست مندرج در صفحه -ج

 احراز گردد.  (انتظامي (پاسگاه یا کالنتري محل

موزش و پرورش شهرستان داشتن سوابق تحصیلي در مقاطع ابتدایي، راهنمایي یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا با تایید اداره آ-د

مربوطه مي تواند به عنوان تمام یا قسمتي از سابقه ده سال سکونت به شرط استشهاد محلي مبني بر تایید ساکن بودن مالك عمل قرار 

 گیرد. 

 .در صورت وجود ابهام درخصوص شهرستان محل تولد نظر اداره کل ثبت احوال استان مالك عمل خواهد بود-و

بود.تقسیمات کشوري در اولین روز ثبت نام مالك عمل براي تعیین بومي بودن خواهد- ه
 



 

 

 

 


