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

سررال تمام براي دارندگان مدارك  40سررال تمام براي دارندگان مدارك تحصرریلي کارداني وکارشررناسرري ، 35بهیاري، 

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

سن کامل صره م منظور از  س تب سن و براي هر  شد  29ماه و  11ن معادل همان  سال تمام  18به عنوان مثال براي  روز مي با

 روز.  29ماه و  11سال و  18یعني 

 تبصرهم 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 اازتاریخ 

شکي رزمندگان  ستراحت پز ستري ویا ا خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان ب

 دراثر مجروحیت درجبهه هاي نبرد حق علیه باطل 

سر آزادگان، و جانبازان ب( سر شهدا،و فرزندان هم ست جانبازان و فرزندانهم صد پنج و بی باالتر،  و( %25ا در

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

 .شرط حداکثر سن معاف مي باشند

(، همسر و فرزند آزاده کمتر از %25ج( خواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جانبازان زیر بیست و پنج درصدا 

 سال  5 یکسال اسارت تا میزان

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

 سال 5تا میزان  داشته اند به میزان خدمت غیررسمي آنها

 هر( مدت خدمت سربازي

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

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

خدمت  پزشرررکان وپیراپزشرررکان مي بایسرررت داراي معافیت یا گواهي پایان انجام طرح اجباري مشرررمولین خدمت -2/2

 مربوطه  باشند.

نسبت به تمدید طرح آنان اقدام  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. ضمناً 

 نند با ارائه گواهي مربوطه در آزمون دانشگاه علوم پزشکي  بوشهر شرکت نمایند.توامشمولین مذکور مي
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 نحوه ثبت نام ومدارك مورد نیاز  -3

مدارك  15/5/1401   مورخهحداکثر تاپایان وقت اداري  8/5/1401خ یاز تار متقاضرریان واجد شرررایط ملزم هسررتند -1/3

ستان شهر شت و درمان  شبکه بهدا ست مهلت    دهندتحویل  جم مورد نیاز ثبت نام را به واحد کارگزیني  االزم به ذکر ا

 (کمتر از یک هفته باشدثبت نام نباید 

 مدارك مورد نیاز ثبت نامم  -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 -

صویر - صویر  ت شتغال به طرح به همراه ت شکان یا معافیت ازآن یا ا شکان وپیراپز شمولین خدمت پز پایان طرح م

 آن

 سایرمدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت  تصویر -

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

 م زمان آزمون -4

 بهورزي شهرستان جمسالن آموزشگاه   23/5/1401یکشنبه

 مواد امتحان م-5

صي/عموميامتحان  -1/5 ص ست تخ شغلي مورد درخوا شته  سواالت مربوط با ر به  سوال 60.تعداد داوطلب به  شامل 

 آزمون نمره منفي دارد.ضمنا مي باشد .دقیقه  60و صورت چهار گزینه اي 

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

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

 تذکرات  -7

ماه  سررابقه  حضررور داوطلبانه در جبهه هاي جن   6ایثارگران شررامل جانبازان، آزادگان و رزمندگاني که حداقل  -1/7

ودین، آزادگان یک سرررال و باالي یک سرررال اسرررارت و تحمیلي دارند و نیز خانواده هاي معظم شرررهداء، جانبازان، مفق

ماه  سررابقه  حضررور داوطلبانه در جبهه هاي جن  تحمیلي، درصررورت دارا بودن شرررایط  6رزمندگان با سررابقه حداقل 

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

( درصد آن برابر قوانین ومقررات براي پذیرش ایثارگران اختصاص 30دانشگاه سي ااز کل مجوز تخصیص یافته به  -2/7

( درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء 25الذکر، بیست وپنج ادرصد فوق30مي یابد. از 

ست وپنج ا سران جانبازان بی سران25و فرزندان و هم صد و باالتر و فرزندان و هم سال آزادگان یک ( در سال و باالي یک

( درصد سهمیه باقیمانده را 5اسارت و خواهر و برادر شهید معرفي شده از سوي بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنجا

ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست  6نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 

 ( سال اسارت اختصاص مي یابد.1( درصد وآزادگان زیر یک ا25ج اوپن



( و باالتر، آزاده، اسرریر و مفقوداالثر( بازنشررسررته مراکز تابعه %25تبصرررهم فرزندان اشررهید، جانباز بیسررت و پنج درصرردا

 دانشگاه/دانشکده نیز مشمول بند فوق هستند.

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

 نام نموده اند، انجام خواهد شد. 

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

سایي -5/7 شنا شتن کارت  صورت دا شهدا در  صویر  جانبازان و خانواده محترم  شهید و امور ایثارگران با ارائه ت از بنیاد 

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

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

 . مي یابد

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

تر از مقاطع تحصرریلي اعالم شررده درشرررایط احراز مشرراغل در آگهي اسررتخدامي و مدارك تحصرریلي باالتر یا پائین -8/7

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

ضوابط وشرایط  -9/7 شي از عدم رعایت دقیق  سئولیت نا شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر م اعالم 

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

 گردد.است داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد، حتي در صورت صدور قرارداد حکم مزبور لغو وبالاثر مي

داوطلبان موظفند پس از اعالم اسررامي مرحله اول پذیرفته شرردگان طبق برنامه تنظیمي درمهلت مقررااعالم شررده  -10/7

ستان  توسط کارگزیني  شهر شت و درمان  سته در زمان تحویل مدارك( به شبکه بهدا شگاه گزینشه مراجعه نمایند.  دان

صورت عدم مراجعه ستان  در شهر شت  سوي مرکز بهدا سب اطالع و ابالغ از  ، قبولي فرد فرد به مدت ده روز پس از ک

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

صوص امتحان از طریق  -11/7 ساني درخ ستان هرگونه اطالع ر شهر شت ودرمان  خواهد بود وداوطلبان  جمشبکه بهدا

 اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

باتوجه به این که مالك ثبت نام ازمتقاضرریان تکمیل برگ درخواسررت شررغل مي باشررد الزم اسررت درتکمیل آن  -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

شده در آگهي مي شغلي یکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعالم  شته  شد. در مواردي که نمره کل دو داوطلب در یک ر با

قرار خواهد یرد وبعنوان نفر اصررلي به گزینش معرفي مي شررودنمره آزمون کتبي قرارمي گاسررتخدامي باشررد، مالك عمل 

 گرفت. 

مسررکن پذیرفته  ، ایاب و ذهاب و هیچ گونه تعهدي جهت تامین غذا .جمشرربکه بهداشررت و درمان شررهرسررتان  -14/7

 شدگان ندارد.
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