
 

 خانه بهداشت کارگری/بهداری
 ردیف عنوان شغل تعداد رشته های مورد نیاز توضیحات جنسیت

ساعت در هفته 04 مرد  1 پزشک 1 پزشک عمومی 

سال سابقه کار 2حداقل -تمام وقت مرد هداشت حرفه ایبکارشناس    2 کارشناس بهداشت 1 

سال سابقه کار مرتبط 2حداقل  مرد /بهیارپرستار/فوریت های پزشکی/تکنسین اتاق عمل   3 بهیار 3 

سال  2حداقل  -دارای گواهینامه پایه  مرد

 سابقه کار مرتبط

دانش و  دارای  –دیپلم و فوق دیپلم تمام رشته ها 

 مهارت های کمکهای اولیه
 4 راننده آمبولانس 3

:شرایط احراز شغل  

  باشدسال می 04حداکثر سن  1برای ردیف شغلی شماره. 

  و بعد از آن( 66)متولدین سال  سال 30حداکثر سن  0و3و2برای ردیف. 

 دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت غیر پزشکی. 

 مواد مخدر عدم سوئ پیشینه و عدم اعتیاد به. 

 سلامت کامل جسمی و روحی. 

  باشدساعت استراحت می 04ساعت کار و  20به صورت شیفت  0و  3ساعت کار برای ردیف. 

  

 آتش نشانی

 ردیف عنوان شغل تعداد رشته های مورد نیاز توضیحات جنسیت

 مرد
سال کار مرتبط 3حداقل   

ایمنی -کلیه رشته های مرتبط با حریق /کاردانیکارشناسی

 و امداد و نجات
1 

سرپرست آتش 

 نشانی
1 

-سال فعالیت مرتبط 2حداقل  مرد

 گواهینامه پایه دوم و سوم
 2 آتش نشانی 3 دیپلم و فوق دیپلم کلیه رشته ها

-مرتبط یتسال فعال 2حداقل  مرد

یکم یهپا ینامهگواه  
 3 دیپلم و فوق دیپلم کلیه رشته ها

اتش راننده/کمک 

 نشان
3 

:شرایط احراز شغل  

  باشدمورد پذیرش می سال 04حداکثر سن  1برای ردیف. 

  باشدسال مورد پذیرش می 35 حداکثر سن 3و  2برای ردیف. 

  سانتی متر 174حداقل قد. 

 دارای کارت پایان خدمت و یا معافیت غیر پزشکی. 

 عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد به مواد مخدر. 

  جسمی و روحیسلامت کامل. 

آهن و فولاد بافق مجتمع معدنی و صنعت جذب نیروهای بهداری و آتش نشانی در فراخوان آگهی   

 ی،صتخص با مصاحبهقایان واجد شرایط طبق جداول ذیل آو آتش نشانی مورد نیاز خود از بین  بهداری مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق به منظور تکمیل نیروهای واحد  

  نماید.مین اجتماعی اقدام به جذب نفرات مستعد میأقانون کار و ت ضوابط مطابق با روان شناختی و مهارتی به صورت قرارداد موقت

 24/40/1041 لغایت 46/40/1041 :مهلت ارسال رزومه 

  ارسال فرمایید.  info@astec.ir  تهیه و  به آدرس    azmoon.com-www.aمحل ارسال رزومه : لطفا رزومه های خود را مطابق با  فرم معرفی شده در سایت 
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