
 « پزشک خانواده قراردادی ینیرو جذب آگهی»

 13)ماده  تورالعمل کشوری  اجرای طرح پزشک خانوادهدانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی اسفراین برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دس

حضوری تخصصی  نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری مصاحبه 3هزار نفر تعداد 02و شهرهای باالی  در مناطق روستایی آئین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه ها(  6تبصره 

 جذب نماید. به شرح ذیلروستایی  و طی مراحل گزینش ،به صورت قرارداد پزشک خانواده
شغل های مورد نیاز: جدول  

 محل جغرافیای خدمت عنوان شغل
تعداد 

 مورد نیاز

 جنسیت
 شرایط عمومی توضیحات شرایط احراز از نظر مدرک و رشته تحصیلی

 یتدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور و مصرح در قانون اساس-3

 داشتن تابعیت ایران-0

 دخانیات و مواد مخدر و روانگردانعدم اعتیاد به -1

 عدم سابقه محکومیت جزائی موثر-4

 نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی-5

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران-6

 دداشتن سالمت جسمانی و روانی و توانائی برای انجام کار ی که برای آن بکار گیری شده ان-7

 شرایط اختصاصی

 تا تاریخ انتشار آگهیسال 10سال و حداکثر  00داشتن حداقل -3

  شرایط بومی :

 محل تولد داوطلب یا همسر وی شهر اسفراین باشد. -3

محل خدمت همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت یا نیروهای مسلح )اعم از  -0

 شاغل یا بازنشسته (شهر اسفراین باشد.

چهار سال از سنوات تحصیلی)ابتدایی،راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه (  داوطلب حداقل -1

 به صورت متوالی در شهر اسفراین طی کرده باشد.

داوطلب یا پدر ، مادر یا همسر وی حداقل چهار سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهر  -4

 اسفراین داشته باشد.

 :مصاحبه تاریخ  و محل برگزاری

  گردد.متعاقبا اعالم می 

 نحوه ثبت نام:

  روز شنبه لغایت 12/33/77مورخه  شنبه  از روزمی بایست متقاضیان واجد شرایط 

به آدرس خیابان طالقانی  35لغایت  8از ساعت  نسبت به ثبت نام حضوری 4/30/77

دانشکده علوم پزشکی اسفراین اداره توسعه سازمان ومنابع انسای مراجعه ومدارک تکمیل 

 واحد استخدام نمایند.شده تحویل 

 مدارک مورد نیاز ثبت نام :

 پشت نویسی شده و یک عدد پوشه روغنی 1*4سه قطعه عکس  -3

 اصل آخرین مدرک تحصیلی به همراه تصویر آن -0

 اصل کارت ملی به همراه تصویر آن   -1

 اصل شناسنامه به همراه تصویر تمامی صفحات آن -4

 به همراه تصویر آناصل مدارک مبنی بر بومی بودن  -5

 مرد زن

کارشناس 

 آزمایشگاه

 معاونت بهداشتی

 )مرکز صفی آباد(
3 * * 

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته 

علوم آزمایشگاهی  به صورت قرارداد پزشک 

 خانواده

 بومی و کارشناسصرفا 

 

 


