
 ه تعالي(())بسم

 ()شرکتي( د خدماتيخرنيروهاي بهداشتي بصورت بکارگيري آگهي  جذب و  )

در راستاي اجراي مفاد دستورالعمل برنامه تامين نيروهااي مرابتات هااي سالمت  یآوا خدماتي و تعاوني شرکت
د شاراط  را از طرطاق اد واجااز افار نفار 270 در نظر دارد تعاداد يو نوار مرز اوليه سالمت در مناطق حاشيه اي

فتن شاراط  منادرد در  جادو  (با در نظر گر)شرکتيد خدماتطخرصصي و گزطنش به صورت خت،يآزمون عموم
 گيري نماطد.کارذطل ب

ف
دي

ر
 

 عنوان رشته شغلي
محل 

 جغرافيايي

جنسيت و تعداد مورد 

 نياز
 شرايط احراز

 کارشناس مامايي  وکاردان  1

 )زن( 2 اسالم آباد غرب

در  سانسيپلم و ليفوق د تحصيلي ن مدركدارا بود
 ت کارشناس(ي)با اولومامايي رشته

 )زن( 2 جوانرود

 )زن( 1 سرپل ذهاب

 )زن( 8 سنقر

 )زن( 2 صحنه

 )زن( 14 کرمانشاه

 )زن( 4 کنگاور

 )زن( 5 نيهرس

2 
کاردان و کارشناس بهداشت 

 يعموم
 )زن( 1 اسالم آباد غرب

در   سانسيل وفوق ديپلم تحصيلي  ودن مدرك دارا ب
)با ش بهداشت خانوادهيبا گرا يبهداشت عموم رشته 

 ت کارشناس(ياولو

3 
کاردان و کارشناس بهداشت 

  يعموم

 )مرد( 4 اسالم آباد غرب

در   ليسانسپلم و يفوق دتحصيلي  دارا بودن مدرك 
)با هايماريش مبارزه با بيبا گرا يبهداشت عمومرشته 

 کارشناس( تيلواو

 )مرد(  1 جوانرود

 )مرد( 1 سرپل ذهاب

 )مرد(  4 سنقر

 )مرد( 3 صحنه

 )مرد(37 کرمانشاه

 )مرد(3 کنگاور

 )مرد( 3 نيهرس

 کارشناس سالمت روان 4

 مرد( ايزن ) 1 اسالم آباد غرب

 سانس يو فوق ل ليسانس  تحصيلي دارا بودن مدرك 
 ينيبال ينشناسروا رشتهدر 

 مرد( اي)زن  1 پاوه

 مرد( اي)زن  2 جوانرود

 مرد( اي)زن  2 سرپل ذهاب

 مرد( اي)زن  2 سنقر

 مرد( اي)زن  1 صحنه

 مرد( اي)زن  7 کرمانشاه

 مرد( اي)زن  2 کنگاور

 مرد( اي)زن  1 نيهرس

 کارشناس تغذيه 5
و فوق ليسانس رشته  در يليتحص دارا بودن مدرك  د(مر اي)زن  3 اسالم آباد غرب

 مرد( اي)زن  1 پاوه تغذيه سانس يل



 

 يريبکارگي شرايط عموم .1

 تدطن به دطن متين اسالم طا طكي از ادطان رسمي كشور مصرح در بانون اساسي.  - 1/1

 .رانطا تابعيت نظام جمهوري اسالمي  -2/1
 برادران(. هداشتن كارت پاطان خدمت وظيفه عمومي طا معافيت دائم از خدمت )وطژ  -3/1

 عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.  –4/1

 سابقه محكوميت جزائي مؤثر.عدم  –5/1
 شود. يم يريبکارگداشتن سالمت جسماني و رواني و تواناطي براي انجام كاري كه  –6/1

 در دستگاههاي دولتي به موجب آراي مراجع بانوني. يريبکارگنداشتن منع  -7/1
 بازخرطد خدمت باشند. نتاطد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني ساطر دستگاههاي دولتي و طا يريبکارگداوطلتان  -8/1

 التزام به بانون اساسي جمهوري اسالمي اطران. –9/1

 يريبکارگشرايط اختصاصي  .2

 مرد( اي)زن  2 جوانرود

 مرد( اي)زن  2 سنقر

 مرد( اي)زن  4 کرمانشاه

 مرد( اي)زن  1 کنگاور

 مرد( اي)زن  2 نيهرس

6 
)نوار کارشناس بهداشت محيط

 (يمرز

 مرد( اي)زن  7 پاوه

 يمهندس ليسانس رشته  در تحصيلي دارا بودن مدرك 
 بهداشت محيط

 مرد( اي)زن  4 جوانرود

 مرد( اي)زن  7 سرپل ذهاب

 مرد( اي)زن  8 يثالث باباجان

 مرد( اي)زن  7 داالهو

 مرد( اي)زن  8 نيريقصرش

 مرد( اي)زن  7 النغربيگ

7 
بهداشت کارشناس کاردان و 

  يعموم
 (ي)نوار مرز

 ا مرد(ي)زن  8 پاوه

و   پلميفوق د رشته  در تحصيلي مدرك  دارا بودن 
بهداشت خانواده  شيرابا  گ يليسانس بهداشت عموم

 کارشناس( تي)با اولوهايماريمبارزه با با ي

 مرد( اي)زن  7 جوانرود

 مرد( اي)زن 10 سرپل ذهاب

 مرد( اي)زن  4 کرمانشاه

 مرد( اي)زن  9 يث باباجانثال

 مرد( اي)زن  9 داالهو

 مرد( اي)زن 15 نيريقصرش

 مرد( اي)زن 10 النغربيگ

 (ي)نوار مرزيپزشک عموم 8

 مرد( اي)زن  2 پاوه

پزشک رشته  در يدکتر يليتحص دارا بودن مدرك 
 يعموم

 مرد( اي )زن 2 جوانرود

 مرد( اي)زن  1 سرپل ذهاب

 مرد( اي)زن  1 رمانشاهک

 مرد( اي)زن  2 يثالث باباجان

 مرد( اي)زن  1 داالهو

 مرد( اي)زن  3 نيريقصرش

 مرد( اي)زن  3 النغربيگ

 ييکارشناس ماما 9
 رشته  در فوق ليسانس تحصيلي  دارا بودن مدرك )زن( 2 اسالم آباد غرب

 مامايي
 )زن( 4 کرمانشاه



 ان مهلت ثتت نام.طپاتا  سا  تمام 40،و حداکثر  تمام سا  20 ابلحد داشتن – 1/2
 موارد ذطل به شرط ارائه تأطيدطه هاي معتتر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد: –تتصره 

به طور داوطلتانه خدمت نموده اند، باه  (29/5/1367لغاطت  31/6/1359)از تارطخ  اني كه در جتهه هاي نترد حق عليه باطلداوطلت .أ
ميزان مدت حضور در جتهه و همچنين مدت زمان بستري و طا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در جتهه هاي نتارد 

 حق عليه باطل.

شاامل: همسار،  آزادگان، مفقوداالثرها و جانتازان از كار افتاده كلي كه بادر به انجام كار نماي باشاندافراد خانواده معظم شهدا،  .ب
 .سا  5پدر، مادر، خواهر، و برادر تا ميزان 

سان از شارط حاداكثر  که حدابل طک سا  سابقه اساارت دارناد درصد و باالتر و آزادگاني 25، فرزندان شاهد ،جانتاز آزادگان .ت
 ند.معاف مي باش

 مدت خدمت سربازي .ث

انجام داده اناد ن خدمت و متعهدط را به استناد بانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان خود كه طرح خدمت نيروي انساني داوطلتاني .د

 به ميزان انجام خدمت فوق.

 باشند.داراي معافيت طا گواهي پاطان انجام طرح خدمت مربوطه  ستمي باطمشمولين خدمت پزشكان و پيراپزشكان  – 2/2
 

 نحوه ثبت نام و مدارك مورد نياز: .3
 

  17/02/1396لغاطت   10/02/1396متقاضيان واجد شراط  ملزم هستند از تارطخ . ثتت نام به صورت الكترونيكي به شرح ذطل انجام مي گيرد

هيچ گونه وطراطش و اصاالحي الزم به ذکر است که  :ابدام نماطند register.poorsam.ir  ساطت اطنترنتي قططر ازنستت به ثتت نام 
از مراجعاه حضاوري  و خواهشمند است در ثتت نام خود نهاطت دبت را بعمل آورطاد لذا ،پس از درطافت کد رهگيري انجام نخواهد شد

 خودداري فرماطيد.
 

 :مقدماتي نام ثبت نياز مورد مدارك –1/3
 

 . ()با دبت و کامل تكميل گردد به صورت اطنترنتي درخواست شغل تكميل .أ

بابال     2178423705008  حسااب شامارههزار رطاا ( باه  نود وپنجست و طدو) 000952بانكي متني بر پرداخت متلغ  رسيد  .ب

ماي  را % 50)اطثارگران  داوطلتان. به عنوان حق شركت در امتحان عمومي و تخصصي  پرداخت در کليه شعب بانک ملي اطران

 (مذكور معاف مي باشندپردازند و فرزندان شاهد از پرداخت متلغ 

ضامن  )، به انضمام فيش بانکي ، که باطستي متناسب با توضيحات ساطت اطنترنتاي اساکن شاده و ارساا  شود3*4طک بطعه عکس  .ت

که به وسيله نرم افزار فتوشاپ طا نارم افزارهااي مشاابه  اسکنهاي انجام شده باطد داري وضوح و بابل تشخيص باشند.به عکسهاطي

 (ترتيب اثر داده نخواهد شد تهيه شده باشندکه از طرطق موباطل و خارد از شراط  مد نظر  د و همچنين عکسهاطيان وطراطش شده

 5اسکن و ارسا  گواهي اطثارگري اخذ شده از مراجع مربوطه) بنياد شهيد،سپاه پاسداران و ...( جهت اطثارگران مشمو  ساهميه  .ث

 گردطد. نخواهد سرمي يثارگرطا هيسهماستفاده از درصدي . در صورت عدم ارسا  

 ي:ريبکارگمدارك مورد نياز پس از قبولي در مرحله اول امتحان  -2/3

، باه روز كااري پاس از اعاالم نتااطج  5ظف هستند مدارك ذطل را ظرف مادت وي مريبکارگداوطلتان بتو  شده در مرحله او  امتحان 

مؤظف است كليه تصاوطر مدارك را با اصل آنها مطابقت داده و برابر باا  شرکتارائه و رسيد درطافت نماطند.  "حضوراهمراه اصل مدارك 
 اصل نماطد.

 اصل به همراه تصوطر آخرطن مدرك تحصيلي -
 اصل به همراه تصوطر كارت ملي -

 اصل به همراه تصوطر تمام صفحات شناسنامه -

 ه برادران(اصل به همراه تصوطر كارت پاطان خدمت نظام وظيفه عمومي طا معافيت دائم )وطژ -

 ا معافيت از آنطاصل به همراه تصوطر پاطان طرح مشمولين خدمت پزشكان و پيراپزشكان   -

 اصل به همراه تصوطر مدارك دا  بر بومي بودن -

 دا  بر اطثارگري، معلولين عادي حسب مورد از مراجع ذطرب .مدارک اصل به همراه تصوطر  -

 حسب ضرورت.اصل به همراه تصوطر ساطر مدارك طتق مفاد آگهي  -
 



 از ، خادمات باانون پزشاكان و پيراپزشاكانطرح  معافيت از /پاطاناصالت مدرك تحصيلي و گواهي  اعالم شروع بکار،: بتل از  1 تتصره

 مالك بطعي بر اصالت مدارك نخواهد بود.، انجام شده در بند فوق ي  استعالم خواهد شد و تطتيق اوليه مراجع ذطرب 

وي جلاوگيري بعمال  يريبکاارگمشخص گرددکه شخص واجد شراط  نتوده است از  يريبکارگ:چنانچه در هر مرحله از مراحل  2تتصره 
 خواهد آمد.  

 مهلت ثبت نام: .4
 

  سااطت اطنترنتاي قطاطر ازنساتت باه ثتات ناام   17/02/6139لغاطات   10/02/6139از تاارطخ متقاضيان واجد شراط  ملزم هساتند  – 1/4
gister.poorsam.irre ابدام نماطند. 

 چ وجه مسترد نخواهد شد.يبه ه يب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختيبه ثتت نام نابص و ارسا  مدارک نابص ترت – 2/4
 

 زمان توزيع کارت  .5

باه آدر    20/02/1396و  19/02/1396   ماور  و چهاار شانته شانتهساه كارت ورود به جلسه امتحان در روزهاي افت طجهت در  – 1/5

به اطاالع  در هنگام توزطع کارت  ورود به جلسه زمان و محل برگزاري امتحان ضمناد.طينما مراجعه register.poorsam.ir  اطنترنتي

 خواهد رسيد.

 باشد. ير مطامکان پذ يو کد مل يريق وارد نمودن کد رهگطورود به جلسه تنها از طر كارت افتطدر  – 2/5

  بارتند از:ع يمواد امتحان  .6

فان آوري  -4رطاضي و آماار مقادماتي  -3زبان انگليسي عمومي  -2زبان و ادبيات فارسي  -1امتحان توانمندطهاي عمومي شامل :  – 1/6

 باا( سوا  به صورت چهارگزطناه اي )90سياسي و اجتماعي ومتاني بانوني در مجموع به تعداد ) اطالعا ت – 6معارف اسالمي  -5 اطالعات 

 ( طراحي خواهد شد. 5/0ضرطب  اعما 
 تتصره : ابليت هاي دطني از پاسخگوطي به سواالت معارف اسالمي معاف مي باشند و امتياز آن در ساطر موارد امتحان توزطع مي شود. 

 ( 3ب ضارطاعماا   بااسوا  به صورت چهارگزطناه اي ) 30داوطلب به تعداد  يشغلامتحان تخصصي شامل سئواالت مرتت  با رشته  -2/6

 طراحي خواهد شد. 

 .خواهد بود ينمره منف يآزمون داران يهمچنمي باشد.درصد نمره کل  40حد نصاب  -3/6

 تذکرات :  .7

ماه سابقه حضور داوطلتانه در جتهه هاي جنگ تحميلي دارند و نياز  6 حدابل اطثارگران شامل جانتازان، آزادگان و رزمندگاني كه – 1/7

مااه ساابقه حضاور  6انتازان ، مفقودطن ،آزادگان طکسا  و باالي طکسا  اسارت و رزمندگان با ساابقه حادابل جهاي معظم شهدا،  خانواده

، با رعاطت باوانين و مقاررات مرباوط از اولوطات داوطلتانه در جتهه هاي جنگ تحميلي ، درصورت دارا بودن شراط  مندرد در آگهي  
 بانوني برخوردار خواهند بود. 

از ساي درصاد اطثارگران اختصاص مي طاباد،  پذطرش( درصد آن برابر بوانين و مقررات براي 30تخصيص طافته سي ) ازكل مجوز – 2/7
فرزنادان و همساران  ، اشاهدو همساران فرزنادان  ،جانتازان و آزادگان فاباد شاغل به خارد از شراط  آزمون درصد آن  25فوق الذکر 

بنيااد  يشاده از ساومعرفي خواهر و برادر شهيد  ،کسا  اسارت ط يباالطکسا  و ان آزادگان همسرفرزندان و  ، درصد و باالتر 25ازان تجان
مااه  6رزمنادگان باا ساابقه حادابل  به صرفا بابيمانده بکارگيريه يسهم پنج درصدلذا  .اختصاص طافته استامور اطثارگران استان  و شهيد

 .اسارت اختصاص مي طابد کسا طر طو آزادگان ز %25زطر  ندان جانتازانو فرزندان آنان و فرزو همسر  در جتهه ها داوطلتانهحضور 

نماوده  درصد به ترتيب نمره فضلي از بين اطثارگران واجد شراط  كه در زمان مقارر ثتات ناام  5انتخاب اطثارگران در حد سهميه  –3/7
الزاماي  ) بنياد شهيد،سپاه پاساداران و ...(هاي مربوطه ارگان ري جهت استفاده از سهميه مذکور ازاخذ گواهي اطثارگانجام خواهد شد.،اند

 ضمنا گواهي مذکور بايد در تاريخ انتشار آگهي صادر شده باشد درغير اين صورت استفاده از سهميه مذکور ميسر نخواهد گرديد مي باشد .

 شراط  صورت خواهد گرفت. درصد سهميه اطثارگران از طرطق ربابت با ساطر داوطلتان واجد  30مازاد بر  پذطرش – 4/7

جانتازان و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن كارت شناساطي از بنياد شهيد و امور اطثارگران با ارائه تصوطر آن نيازي به اخاذ و  – 5/7

 ند.طابدام نما يآگه خ انتشارطبه تار يثارگرطا يست نستت به ارائه گواهطبا يثارگران مطر اطلذا سا.ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند

درصاد ساهميه باانوني  3معلولين عادي بشرط دارا بودن شراط  مندرد در آگهي و كسب حد نصاب نمره به ترتيب نمره فضالي از  –6/7
 مربوطه برخوردار خواهند بود.



ب نماره يابه ترت يريبکارگ ي  مندرد در آگهطاز شرا يدر صورت برخوردار يبه داوطلتان بوم بکارگيريه يمانده سهميباب يتمام – 7/7
 .ابدط ياختصاص م يفضل

 داوطلب بومي شهرستان به افرادي اطالق مي گردد که واجد يکي از شرايط ذيل باشد.  -8/7
 

  شهرستان محل تولد داوطلب طا همسر وي با شهرستان محل مورد تقاضا براي بکارگيري، طکي باشد.الف(

ي دولت و طا نيروهاي مسلح )اعم از شاغل طا باز نشسته( که شهرستان محال خادمت فعلاي طاا همسر و فرزندان کارمندان رسمي و پيمانب(

 بازنشستگي آنان با شهرستان محل مورد تقاضا براي بکارگيري آنان طکي باشد.

 کرده باشد.  طي يبکارگير براي تقاضا مورد محل درشهرستان تحصيلي)ابتداطي،راهنماطي،دبيرستان(را سنوات از سا  چهار حدابل داوطلبد(

د(داوطلب طا پدر ، مادر و طا همسر وي حدابل چهار سا  سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان محل مورد تقاضا براي بکارگيري را داشاته 

 باشند ) پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرفا توس  طکي از موارد مذکور، بابل احتساب است ( 
 

 فرادي اطالق مي گردد که واجد يکي از شرايط ذيل باشد. داوطلب بومي استاني به ا -9/7
 

  استان محل تولد داوطلب طا همسر وي  در استان کرمانشاه باشد.الف(

همسر و فرزندان کارمندان رسمي و پيماني دولت و طا نيروهاي مسلح )اعم از شاغل طا باز نشساته( کاه اساتان محال خادمت فعلاي طاا ب(

 کرمانشاه باشد.بازنشستگي آنان در استان 

 داوطلب حدابل چهار سا  از سنوات تحصيلي)ابتداطي،راهنماطي،دبيرستان(را در استان کرمانشاه طي کرده باشد. د(

د( داوطلب طا پدر ، مادر و طا همسر وي حدابل چهار سا  سابقه پرداخت حق بيمه در استان کرمانشاه را داشته باشند )پرداخت حاق بيماه 

 صرفا توس  طکي از موارد مذکور، بابل احتساب است ( به مدت تعيين شده 

 :متناي استان و شهرستان براي تعيين بومي بودن ، تقسيمات کشوري در زمان ثتت نام مي باشد.1تتصره 
د تاا :درصورتي که ظرفيت مورد نياز رشته شغلي مندرد در آگهي از بين متقاضيان بومي شهرستان تکميل نگردد پذطرش بقيه افارا2تتصره 

تکميل ظرفيت و همچنين انتخاب افراد ذخيره از بين داوطلتان با اولوطت بومي استان و سپس متقاضيان غير بومي هماان رشاته شاغلي باه 
 ترتيب نمره فضلي صورت مي پذطرد .

 داوطلتان منحصرا مجاز به انتخاب طک محل جغرافياطي خواهند بود. –10/7

حاق شارکت در  مدارك معااد  دارندگان  همچنين وو پائين تر از مقطع تحصيلي اعالم شده  مدارك تحصيلي باالتر دارندگان -11/7
 آزمون را ندارند .

مسئوليت ناشي از عدم رعاطت دبيق ضواب  و شراط  اعالم شده در متن آگهي برعهده داوطلب خواهاد باود و در هار مرحلاه از  –12/7

طالعات خالف داده طا فابد شراط  مندرد در آگهي است داوطلب از انجام مراحل مراحل ثتت نام، امتحان و جذب محرز شود داوطلب ا
 خواهد شد. و بکارگيري وي کان لم طکن بعدي محروم 

ز اعالم نتيجه( از ساوي ماه پس ا 2درصورت پذطرفته شدن در امتحان )حداكثر  يريبکارگتائيدطه مدارك تحصيلي متقاضيان  اخذ –13/7

 الزامي است.شرکت 

 صورت خواهد گرفت. يانتخاب نهاطي پذطرفته شدگان پس از طي مراحل ادار -14/7

خدمت نماطند در غير اطنصورت برارداد آنان لغاو و از وجاود افاراد  در محل مورد تقاضامي شوند تعهد م طيرفته شدگان نهاطپذ  - 15/7

 ذخيره وفق مقررات استفاده مي شود. 

  register.poorsam.irسااطت اطنترنتاي دانشاگاه باه نشااني  از طرطاقب بکاارگيري جذدرخصوص هرگونه اطالع رساني  –16/7
 . بودخواهند 

ل ياباشد ، الزم اسات در تکم يم و درطافت کد رهگيري برگ درخواست شغلبا توجه به اطن كه مالك ثتت نام متقاضيان تكميل  –17/7

 رش نخواهد بود.طنام بابل پذثتت گونه اصالحاتي پس از  و هيچت دبت را بعمل آورده طآن نها


