
 فراخوان بكارگيري نيروي شركتي
 

طرف قرارداد ينوسيله به اطالع مي رساند شركت هاي همياران سالمت قهستان و سالمت فجر خراسان جنوبي بد 

د به منظور تامين نيروي انساني پايگاه هاي سالمت  واقع در شهرهاي ندر نظر دار دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

 ازنفر از افراد واجد شرايط را از طريق فراخوان و طي مراحل قانوني پس  132بيرجند، قاين، فردوس و طبس تعداد 

ري مصاحبه تخصصي با هماهنگي و نظارت دانشگاه علوم پزشكي بصورت شركتي بكارگي يا كتبي انجام  آزمون

  . دننماي

  :مدارك  تحويلنحوه ثبت نام و 

به آدرس اينترنتي  03/02/95پايان روز لغايت  25/01/95  متقاضيان واجدالشرايط مي بايست از تاريخ

 ir.ac.bums.www نمايند  و مدارك ومستندات مورد نظر را   دريافت كد رهگيريو  مراجعه و اقدام به ثبت نام

و  شركت مورد نظر داده تحويلمطابق بند ج اين فراخوان  12/2/95مورخ يك شنبه حداكثر تا  پايان وقت اداري روز 

ضمناً هر گونه اطالع رساني در خصوص آزمون يا مصاحبه  از طريق همين سايت انجام خواهد . رسيد دريافت نمايند

مذكور ساعت يكبار به سايت  24جهت آگاهي از اطالعيه هاي بعدي حداقل هر  مي بايستبين محترم لذا داوطل. شد

  . مراجعه  و كسب اطالع نمايند

اعالم نتايج و  خواهد بودن جهت شركت در آزمومالك عمل صرفا بديهي است اطالعات ارسالي در ثبت نام اينترنتي 

با اطالعات ثبت شده افراد  و تحويلي حت و سقم مدارك ارساليصو اوليه پس از برگزاري آزمون و كنترل مدارك 

و با رعايت سهميه هاي در نظر گرفته شده و ............) از نظر مدرك تحصيلي ، شرط سني ، بومي ، (اوليه در سيستم 

   .خواهد شد اعالمبه ترتيب نمره فضلي آزمون از طريق همين سايت 

  :ف قراردادآدرس و شماره تماس شركت هاي طر

  شماره تماس  آدرس  نام شركت
  شهرستان

  محل قرارداد

همياران سالمت 

  قهستان
  32449459  طبقه فوقاني بيمه نوين 43بيرجند نبش مدرس 

فردوس  طبس ،

  قاين ،

سالمت فجر 

  خراسان جنوبي
  بيرجند  32446796  طبقه زيرين 2مجتمع صدف واحد  66ش مدرس بيرجند نب



تحصيلي و رشته  مدركاحراز شرايط    
تعداد  

 نفرمورد نياز
 جنسيت

شهرستان محل 

 خدمت
مورد نياز عنوان شغلي  رديف 

 دارا بودن مدرك تحصيلي دكتري حرفه اي در رشته پزشك عمومي

 بيرجند مرد و زن 6

 طبس گلشن مرد و زن 2 1 پزشك عمومي

 قاين مرد و زن 2

كارشناسي در رشته تغذيه دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد  يا  

 

 بيرجند مرد و زن 7

 2 كارشناس  تغذيه
 طبس گلشن مرد و زن 1

 قاين مرد و زن 2

 فردوس مرد و زن 1

با  در رشته روانشناسي باليني دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد 

روانشناسي عمومي  كارشناسي ارشد   يا الينيپايه كارشناسي روانشناسي ب

يا كارشناسي ارشد روانشناسي  كارشناسي روانشناسي بالينيپايه  با  

ايه كارشناسي روانشناسي بالينيپتربيتي با   

 

 بيرجند مرد و زن 4

 3 روانشناس باليني
 طبس گلشن مرد و زن 1

 قاين مرد و زن 2

 فردوس مرد و زن 1

رشته بهداشت عموميدارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در   

 

 مرد 15
 بيرجند

 4 كارشناس بهداشت عمومي

 زن 7

 مرد 2
 طبس

 زن 2

 مرد 6
 قاين

 زن 2

 مرد 3
 فردوس

 زن 2

 دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم  در رشته بهداشت عمومي

)، مبارزه با بيماريهاگرايش بهداشت خانواده (   

 زن 9
 بيرجند

 5 كاردان بهداشت عمومي

 مرد 7

 طبس مرد 1

 زن 3
 قاين

 مرد 2

 زن 1
 فردوس

 مرد 1

 دارا بودن مدرك كارشناسي  در رشته مامايي

 

 

 بيرجند زن 4

مامايي كارشناس  قاين زن 3 6 

 فردوس زن 2

 دارا بودن مدرك كارداني در رشته مامايي

 

 بيرجند زن 3

مامايي كاردان  قاين زن 2 7 

 فردوس زن 1

 دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته مهندسي بهداشت حرفه اي

از بين نيروهاي  ظرفيت در صورت عدم تكميل  و  مرد  ياولويت با  نيرو

 زن متقاضي  پذيرش انجام خواهد شد

 بيرجند مرد و زن 4

زنمرد و  1 8 كارشناس بهداشت حرفه اي  قاين 

 فردوس مرد و زن 1

 دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته مهندسي بهداشت محيط

از بين نيروهاي  زن   ظرفيت در صورت عدم تكميل و  اولويت با  نيرو مرد

 متقاضي  پذيرش انجام خواهد شد

 بيرجند مرد و زن 4

 9 كارشناس بهداشت محيط
 طبس مرد و زن 1

 قاين مرد و زن 2

 فردوس مرد و زن 3

 دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته پرستاري
 بيرجند مرد و زن 3

 10 پرستار
 طبس مرد و زن 2

 دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس در رشته مدارك پزشكي

 يا فناوري اطالعات سالمت

 بيرجند مرد و زن 3
 11 مدارك پزشكي

 فردوس مرد و زن 1

  

  

  



  

  : شرايط  عمومي) الف 

 تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران - 1

 تدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران - 2

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران - 3

تاريخ پايان خدمت يا معافيت تا (نداشتن كارت پايان خدمت دوره ضرورت نظام وظيفه يا معافيت قانوني دائم براي آقايا - 4

 )آخرين روز ثبت نام  قابل قبول ميباشد 

 عدم اعتياد به مواد مخدر، دخانيات و روان گردان - 5

 نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر - 6

هاي پيماني دانشگاه و يا ساير دستگاههاي دولتي يا نهاد يا  ت نام نبايد مستخدم رسميداوطلبين تا قبل از پايان مهلت ثب - 7

 عمومي غير دولتي باشند

  داشتن سالمت جسماني، رواني و توانايي انجام كاري كه براي آن بكارگيري مي شوند - 8

  :شرايط اختصاصي ) ب 

مالك محاسبه تا پايان آخرين روز ثبت نام  (  كليه داوطلبينسال تمام براي  35 حداكثر سال سن تمام و  20داشتن حداقل  -  1

 )خواهد بود 

  :به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد  موارد ذيل

انجام  مدت انجام داده اند به ميزان داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني را به استناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان)  *

  .خدمت فوق 

  .سربازيانجام شده مدت خدمت **) 

  .)سال 5حداكثر تا سقف . (مدت خدمت طرح پزشك خانواده***) 

داوطلباني كه تحت عنوان طرح پزشك خانواده همكاري داشته اند مي بايستي گواهي مدت خدمت پزشك خانواده خويش را :تبصره 

  . از معاونت بهداشتي دانشگاه محل خدمت اخذ و بهمراه ساير مدارك تحويل نمايند

  .طرح اليحه نيروي انساني يا معافيت  براي رشته هاي اجباري پايانداشتن گواهي  - 2

 

    متقاضياني كه در حال انجام طرح اليحه نيروي انساني خود صرفا در واحد هاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي بيرجند:  1تبصره  

اتمام طرح مي توانند در فراخوان  مي باشند با ارائه گواهي اشتغال به طرح ازكارگزيني محل خدمت خويش با ذكر تاريخ شروع و

  . مذكور شركت نمايند 

متقاضيان طرح در رشته هاي پزشك عمومي ، پرستاري كه در حال گذراندن دوران طرح اجباري مي باشند ، مشروط به :   2تبصره 

  .را خواهند داشت به اتمام برسد حق شركت در آزمون   02/95/  31 لغايتآنان حداكثر  قانوني و اجبارياينكه مدت طرح 

   . نخواهند بود تحصيلي آنان پس ازاتمام مهلت ثبت نام باشد مجاز به شركت در آزمونلداوطلباني كه تاريخ فارغ ا : تذكر

  

  

  

  

  



  

  : نحوه ثبت نام و مدارك مورد نياز  )ج

 .ذيل انجام  مي گيرد به شرح  www.Bums.ac.irبه  آدرسثبت نام به صورت الكترونيكي از طريق  سايت اينترنتي    

بيرجند نبش مدرس آدرس را به مدارك ومستندات ذيل فردوس و طبس موظفند  متقاضي خدمت در شهرستان هاي قاين ، داوطلبين

موظفند مدارك و و داوطلبين متقاضي خدمت در شهرستان بيرجند  طبقه فوقاني بيمه نوين شركت همياران سالمت قهستان 43

حداكثر  ت سالمت فجر خراسان جنوبيطبقه زيرين شرك 2دف واحد مجتمع ص 66ش مدرس رس بيرجند نبمستندات ذيل را به آد

  .دريافت نمايند تحويل و رسيد ظهر 12صبح الي  8از ساعت  12/02/95مورخ يك شنبه تا  پايان وقت اداري روز 

 تمام صفحات شناسنامه  تصوير  -1

 ) پشت و رو (كارت ملي  تصوير -2

 )قطعه  4(    4*3عكس  -3

 مدرك تحصيليتصوير  -4

 تصوير كارت پايان خدمت  يا معافيت  ويژه آقايان  -5

 )ويژه رشته هاي پزشكي و پرستاري(گواهي پايان طرح اليحه نيروي انساني يا معافيت -6

 )و پرستاريويژه رشته هاي پزشكي (گواهي اشتغال به طرح اليحه نيروي انساني از كارگزيني محل خدمت با ذكر تاريخ شروع و پايان  -7

 مدارك دال بر بومي بودن  -8

 مدارك دال بر ايثارگري -9

 طرح پزشك خانوادهدر گواهي اشتغال به كار  -10

 )صدو شصت هزار ريال(160000مبلغ پرداخت بر مبني بانكي رسيد طبس و فردوس براي متقاضيان خدمت در شهرستان هاي قاين ،  -11

به  ك مسكن شعبه مركزي بيرجندبان نزد همياران سالمت قهستانشركت  بنام  420000059626 شماره حساب به ريال

 .ثبت نام حق عنوان

 شماره حساب به ريال )صدو شصت هزار ريال(160000مبلغ پرداخت بر مبني بانكي رسيد براي متقاضيان خدمت در شهرستان بيرجند -12

 .ثبت نام  حق به عنوانرفاه كارگران شعبه معلم بيرجند   بانك نزد شركت سالمت فجر خراسان جنوبي بنام 192846176

  يك عدد پوشه روغني -13

  : كارت توزيع ومحل زمان) د 

 از طريق سايت اينترنتي به آدرس 9/2/95و  8/2/95ورود به جلسه آزمون در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه مورخ  كارت

ir.ac.bums.www    همچنين زمان و محل برگزاري آزمون در هنگام توزيع كارت به اطالع داوطلبين . قابل چاپ خواهد بود

 . خواهد رسيد

 

 

 

 

 



  : مواد امتحان عبارتند از  )  ه

معارف  – 4فن آوري اطالعات  – 3 زبان انگليسي عمومي  - 2ت فارسي  زبان و ادبيا - 1: امتحان توانمنديهاي عمومي شامل 

 يك با ضريب  سوال  به صورت چهار گزينه اي ) 50( اطالعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني در مجموع به تعداد  - 5   اسالمي

  .طراحي خواهد شد 

       اقليت هاي ديني از پاسخگويي به سواالت معارف اسالمي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير موارد امتحان توزيع:  1 تبصره

  . مي شود 

با  سوال به صورت چهارگزينه اي 45مورد درخواست داوطلب به تعداد  تحصيليمتحان تخصصي شامل سئواالت مرتبط با رشته ا

  . طراحي خواهد شد   3ضريب 

  : تذكرات  ) و

 2تا  عنوان شغليباالترين نمره كل ماخوذه در آزمون در هر  از انتخاب داوطلبان به ترتيب – 1

  . خواهد بودو با رعايت سهميه هاي اعالم شده  عنوان شغليبرابر ظرفيت پذيرش  در همان 

برابر 2(را كسب نموده باشند الزم متقاضياني كه حد نصاب نمره از بين شغلي  عنواناولويت بكارگيري در هر  – 2

  : به ترتيب ذيل خواهد بود) ظرفيت

  .)برابر ظرفيت 2قرار گرفتن در ليست (و كسب حد نصاب نمره در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي  ايثارگران  )الف

 2قرار گرفتن در ليست (و كسب حد نصاب نمرهدر صورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي شهرستان داوطلبان بومي ) ب 

  . )برابر ظرفيت

در صورت برخورداري از شرايط  .در شهرستان مورد تقاضا همكاري نموده اندداوطلباني كه در قالب طرح پزشك خانواده ) ج

  . )برابر ظرفيت 2قرار گرفتن در ليست (مندرج در آگهي و كسب حد نصاب نمره

برابر  2قرار گرفتن در ليست ( در صورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي و كسب حد نصاب نمرهداوطلبان بومي استان ) د

  .)ظرفيت

تا تكميل ظرفيت  عنوان شغليپذيرش بقيه افراد در هر  در صورت عدم تكميل ظرفيت مورد نياز بر اساس بند هاي الف تا د ،) و

  .برابر ظرفيت قرار گرفته اند به ترتيب نمره كل صورت مي پذيرد 2از ساير داوطلباني كه در ليست 

يكسان باشد نمره آزمون توانمندي هاي تخصصي مالك  غليعنوان شدر مواردي كه نمره كل دو داوطلب در يك : تبصره  

  . انتخاب خواهد بود 

  : بومي به افرادي اطالق  مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشد  - 3

 .باشد يكي تقاضا مورد محل استان يا شهرستان با وي همسر يا داوطلب تولد محل استان يا شهرستان) الف

 استان يا شهرستان كه )بازنشسته يا و شاغل از اعم(مسلح نيروهاي يا و دولت پيماني و رسمي كارمندان فرزندان و همسر)ب

 .باشد يكي آنان يتقاضا مورد محل استان يا شهرستان با آنان بازنشستگي يا فعلي خدمت محل



 متناوب يا متوالي صورت به را ) دبيرستان راهنمايي، ابتدايي،(تحصيلي سنوات از سال (4 )چهار حداقل داوطلب )ج

  .باشد كرده طي تقاضا مورد محل استان ويا شهرستان در

 يا و شهرستان در منتهي به زمان ثبت نام بيمه حق پرداخت سابقه سال (4 )چهار حداقل وي، همسر ويا مادر پدر، يا داوطلب)د

 احتساب قابل مذكور موارد از يكي توسط صرفاً شده تعيين مدت به بيمه حق پرداخت .باشند داشته را تقاضا مورد محل استان

  است

  .باشد مي نام ثبت زمان در كشوري تقسيمات بودن، بومي تعيين براي شهرستان و استان مبناي: تبصره 

بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از  فراخوانمسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن  -  4

است داوطلب  فراخوانو جذب محرز شود داوطلب اطالعات خالف داده يا فاقد شرايط مندرج در ، مصاحبه مراحل ثبت نام ، امتحان 

  . از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد 

فه اي ابتدا پذيرش از بين داوطلبين مرد انجام خواهد كارشناس بهداشت محيط و كارشناس بهداشت حر عناوين شغل هايدر   - 5

  .تا ظرفيت مورد نياز مابقي از بين داوطلبين زن انتخاب خواهند گرديد نيرو گرديد و در صورت به حد نصاب نرسيدن

به حد  كارشناس بهداشت عمومي و كاردان بهداشت عمومي در صورت عدم وجود متقاضي واجد شرايط يا عناوين شغل هايدر  – 6

شغلي  عنواندر همان  مقطع ديگرمتقاضيان پذيرش داوطلبين از بين  ،  عنوان شغليدر هر  تا ظرفيت مورد نيازنيرو نصاب نرسيدن 

  .جايگزين خواهد شد

كارشناس مامايي و كاردان مامايي در صورت عدم وجود متقاضي واجد شرايط يا به حد نصاب نرسيدن نيرو  عناوين شغل هايدر  – 7

  .شغلي جايگزين خواهد شد عنوانپذيرش داوطلبين از بين متقاضيان مقطع ديگر در همان  ،  عنوان شغليتا ظرفيت مورد نياز در هر 

حق شركت در تعيين شده مقاطع تحصيلي اعالم شده در شرايط احراز مشاغل ز ا يا پايين تر باالتردارندگان مدارك تحصيلي  – 8

خواهد  داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم گردد محرزو در هر مرحله از مراحل بكارگيري كه خالف آن  .آزمون را نخواهند داشت 

  .قرارداد مذكور فسخ خواهد گرديد حتي در صورت عقد قرارداد ،،  شد 

  .ترتيب اثر داده نخواهد شد و يا تحويل مدارك در خارج از زمان اعالم شده به ثبت نام ناقص يا تحويل مدارك ناقص    - 9

 از ايناز طريق سايت اينترنتي ، خواهد بود و داوطلبان اطالعات مورد نياز خود را  فراخوانهر گونه اطالع رساني در خصوص  -  10

  . طريق دريافت خواهند كرد 

  

  

  

  

  


