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 «  شركتي نيروي  فراخوانآگهي »

 يرشتت در مصززبهبه  نفر )یک نفر( نیرو از طریق برگززرار   1به جذب  نسبت    در نظر دارد    بهسامان مبتکران فاخرشركت  

 كردیجززب مركر بهداشتي درمبني روستبیي    به شرح جدول ذیل به صورت شركتي جهت خدمت در  نگهبان  -سرایدارشغلي  

پس از انجبم مراهل قبنوني به هسززته گززرینن دان زز به  پذیرفته شده نهبیي  ضمنبد.  نمبیكبرگیر   هب  آشتیب از توابع شهرستب   

علوم پرشکي اراک معرفي و صالهیت ای ب  بررسي خواهد شد. لذا داوطلبین پززس از ملبلعززه مفززبد آگهززي در صززورت واجززد 

-بلززوار قززدس-س: اراکآدر هبكت شر به خود  فرم درخواست  شغل  مدارک و  توانند نسبت به تکمیل و تحویلشرایط بود  مي

 آقززب  دولززت آبززبد  :تلفززن همراه  33689402تلفن3818653341كد پستي-4واهد  -2طبقه  -مجتمع آفتبب  -میدا  هبفظیه

09300326615 

 . تذكرخيلي مهم: مسئوليت عدم مطالع  دقيق شرایط این آگهي بعهده شركت كننده مي باشد

 
ن  اوعن

 شغل 

تعداد   محل جغرافيایي خدمت

 مورد نياز 

شرایط احراز از نظر مدرك و رشت    جنسيت 

 مرد تحصيلي
 

 بیمبرستب   شهرستب  

سرایدار   

 ن هبب  

    شهرستب   

 محالت 

  مركر بهداشتي درمبني 

 نیمور  روستبیي 
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دیپلم بب تمبم  دارا بود   مدرک تحصیلي  مرد

 گراین هب 

 طلبان: واپذیرش دشرایط -1
 بکبرگیر  نیرو شرایط عمومي    -1 

 تدین به دین مبین اسالم یب یکي از ادیب  رسمي ك ور مصرح درقبنو  اسبسي    -1/1

 داشتن تببعیت ایرا   -2/1

 هب  پرشکيبه استثنب  معبفیتداشتن كبرت پبیب  خدمت وظیفه عمومي یب معبفیت دائم از خدمت    -3/1

 واد مخدر و روان ردا موخبنیبت  عدم اعتیبد به د  -4/1

 عدم سببقه محکومیت جرایي موثر   -5/1

 موجب آرا  مراجع قبنوني  هب  دولتي بهنداشتن منع بکبرگیر  دردست به  -6/1

هززب  دولتززي و یززب ببزن سززته و ببزخریززد خززدمت داوطلبب  نببید مستخدم رسمي، ثببت و پیمبني سبیر دسززت به  -7/1

 ببشند.

 مي ایرا  به قبنو  اسبسي جمهور  اسال  الترام  -8/1           

 هب و اهراب غیرقبنوني و الحبد عدم وابست ي و عضویت در سبزمب   -9/1           

 شوند.داشتن سالمت جسمبني و رواني وتوانبیي برا  انجبم كبر  كه برا  آ  به كبرگیر  مي -10/1           

  :شرایط اختصاصي ب  كارگيري نيرو  -2

 ( 17/02/73تب  17/02/78سبل تمبم )متولدین 28  كثرهدا  سبل تمبم  و 23هداقل    نداشت  -1/2

 هب  معتبر به هداكثر سن مقرر اضبفه خواهد شد.موارد ذیل به شرط ارائه تبییدیه

 الف( مدت خدمت سرببز  انجبم شده 
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مززل الزم به ذكر است مززالک ع د.نشاشت  بادر آگهي توج  كافي دهب  اشبره شده داوطلبب  ببیستي به مبنب  تبریخ  –  2/2

ببشد و مالک محبسززبه مي  (21/02/1401نبم )غت از تحصیل، پبیب  خدمت نظبم وظیفه آخرین روز ثبت  برا  تبریخ گواهي فرا

 شد.  بب( مي17/02/1401)سن اولین روز ثبت نبم  

 شد. ببالرامي مي هاي پزشکي تي معافيب  استثنادائم از خدمت  داشتن كبرت پبیب  خدمت وظیفه عمومي یب معبفیت  .3/2

 27و هداكثر  18.5هداقل    BMIببشد و دارا  شبخص متر ميسبنتي175كنندگب  هداقل قد برا  شركت. 4/2

 نمبید.  بيتوت  در مراكر بهداشتي، درمبني  و الرامبً ببشد متأهلسرایدار/ ن هبب  ببیستي  .5/2

بهدا  / سرایدار  .6/2 مراكر  در  درمن هبب  مستقر  انجبم  ن بشتي  روستبیي ضمن  ببیستي  ي  كه امور سرایدار  نمبید  اتخبذ  ترتیبي 

 سبعت در اولویت قرار دارد.  24انجبم امور هفبظت فیریکي مركر محل استقرار بصورت 

ببیست تعهد محضر  بدو  قید و شرط مبني بر انجبم خدمت جهت شغل مورد نظر تب پبیب  خدمت پذیرفته شدگب  مي  .7/2

به منرله استعفبء یب انصراف رت درخواست انتقبل درخواست آنب  بسپبرد و درصو دان  به در بخن خصوصي  ب رایط جذطبق ش

 گردد و دراینصورت داوطلب هق هیچ ونه اعتراضي را نخواهد داشت.از خدمت تلقي شده و قرارداد آنب  لغو و بالاثر مي

بسززتن م یکن تلقززي و درصززورت  د مراهل طي شده كب  لدرمحرز گ  . چنبنچه خالف اطالعبت اعالم شده توسط داوطلبب 8/2

 گردد و دراین صورت داوطلب هق هیچ ونه اعتراضي را نخواهد داشت. قرارداد، قرارداد مذكور لغو و بالاثر مي

وجود متقاضي واجتد شترایط بتومي   درصورت عدم  مي باشد  (شغل محل)بومي  روستا    بومي افراد  . اولویت با  9/2

گتواهي ستکونت از   ،جهت بتومي روستتاصورت خواهد گرفت.ستان  پذیرش از بين متقاضيان بومي شهر،روستا  

 شوراي اسالمي روستا و گواهي سکونت از خان  بهداشت روستا الزامي مي باشد. 

  بت نام:مدارك مورد نياز درهنگام ث
 دارا  مدارک ذیل ببشند: زمان ثبت نامتوانند در این آزمو  ثبت نبم نمبیند كه در  داوطلببني ميصرفبًًّ

 پبیبني آگهي(  )مندرج در صفحه  بهسبمب  مبتکرا  فبخردرخواست شغل از شركت م  فر ❖

 ذكر شده درآگهي  شغلآخرین مدرک و مقلع تحصیلي مندرج در شرایط اهراز  ❖

 اصل كبرت ملي   ❖

 اردسنبمه عکاصل شنبس ❖

   هب  پرشکيبه استثنب  معبفیت  اصل كبرت پبیب  خدمت نظبم وظیفه عمومي یب معبفیت دائم ❖

 بت نام ومدارك مورد نياز :وه ثنح  -3
مدارک    21/02/1401مورخ     چهبرشنبهلغبیت روز     17/02/1401شنبه مورخ    روز  ببیست از  متقبضیب  واجد شرایط مي  -1/3

 (  13لغبیت 8هب سبعت  رسید دریبفت نمبیند .)سبعبت دریبفت مدارک: صبح یل تحویل وذ  به آدرس  خود را به صورت دستي

تلفززن  33689402تلفززن-3818653341كد پستي-4واهد -2طبقه -مجتمع آفتبب  -میدا  هبفظیه-قدسوار  بل-کاراآدرس:   

 09300326615  ()آقب  دولت آببد  همراه

 

 ک مود نیبز:دارم  -2/3

 فرم درخواست شغل از شركت )مندرج در صفحبت پبیبني آگهي( ❖

 تصویر آخرین مدرک تحصیلي   ❖

 تصویر كبرت ملي   ❖

 ه  سنبمشنب  تصویر تمبم صفحبت ❖
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 یک عدد پوشه سبررنگ )توجه: نبم و نبم خبنوادگي بر رو  پوشه هتمبً قید گردد.( ❖

   هب  پرشکيبه استثنب  معبفیتدائم  یت  تصویر كبرت پبیب  خدمت نظبم وظیفه عمومي یب معبف  ❖

 تکمیل برگ درخواست شغل  ❖

 3×4یک قلعه عکس   ❖

 (رخمبم كه در سبل جبر  گرفته شده ببشد.)عکس ت 3×4عکس •    

 .تصویر داوطلب ببید واضح ، م خص و فبقد اثر مهر، من نه و هرگونه لکه ببشد •    

 .شد االمکب  عکس رن ي و دارا  زمینه سفید ببهتي•    

  
 .دد ترتیب اثر داده نخواهد شد  ارائه گر(  21/02/1401)به مدارک نبقص و مداركي كه بعد از تبریخ  -3/3

 ت نبم و  ارسبل مدارک ، تحت هیچ شرایلي ، اطالعبت وارد شده قببل تغییر نمي ببشد . اتمبم ثب: بدیهي است پس از  2تذكر  

خود را از شركت تحویل نمتوده و تتا پایتان مراحتل رك  تذكر مهم: داوطلبين مي بایست چک ليست ارسال مدا

نام خواهتد بود.ضتمنا آزمون نزد خود نگهداري كنند. عدم دریافت چک ليست ارسال مدارك ب  منزل  عدم ثبت 

 تحویل مدارك ب  منزل  تایيد مدارك نمي باشد. 

ابله استخدامي بب دان  به علوم پرشززکي اراک ه رقراردادافراد پذیرفته شده بب شركتهب  پیمبنکبر  خواهد بود و هیچ گون  -4/3

 نخواهند داشت.  

  يآگهززز ایزززن م شزززده درص امتحزززب  از طریزززق سزززبیت اینترنتزززي اعزززالهرگونزززه اطزززالی رسزززبني درخصزززو -5/3

http://www.behsaman-mf.irداوطلبب  اطالعبت مورد نیبز خود را از طریق سبیت مذكور دریبفت خواهند كرد.و 

الزم اسززت درتکمیززل آ  نهبیززت ،  ه این كه مالک ثبت نبم ازمتقبضیب  تکمیل برگ درخواست شغل مززي ببشززد  ه بجببتو  -6/3

 ي پس از ثبت نبم قببل پذیرش نخواهد بود.اصالهبتدقت را به عمل آورده وهیچ ونه 
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 بهسبمب  مبتکرا  فبخربرگ درخواست شغل از شركت  

   نبشي از این مسئله به عهده متقبضي این صورت عواقب یر غاین فرم مي ببیست توسط شخص متقبضي تکمیل گردد.در  

 خواهد بود.

 دراین قسمت چیر  ننویسید

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :  نبم  -2 نبم خبنوادگي :   -1

 ز    -              2مرد -1جنس :      -4 نبم پدر:   -3

تبریخ تولد :       روز                   مبه                  -5

 سبل  

 تب  :       شهرستب  :            بخن :اس :محل تولد   -6

 محل صدورشنبسنبمه:  -9 شمبره ملي:   -8 شمبره شنبسنبمه :  -7

 

 مجرد -           2وضعیت تأهل:      متأهل   -11 مذهب :                                  دین :   -10

 دارا  معبفیت قبنوني دائم  -             2  دارا  كبرت پبیب  خدمت   -1وضعیت نظبم وظیفه :        -12

 آخرین مدرک تحصیلي:   -13

 معدل :                گراین تحصیلي :            رشته تحصیلي :   -14

 استب  محل تحصیل : محل اخذ مدرک تحصیلي: -15

       13تبریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلي :    /    /        -16

 محل جغرافیبیي مورد تقبضب:   -18 : ت واسخشغل مورد در -17

 

 ..............................خیببب  ................... هرستب  ن بني كبمل : محل سکونت :استب  ......................................ش -19

 ....كدپستي ...............................شمبره تلفن ثببت ....................... ... . كوچه ................................پالک .......................

 همراه .....................................  ره تلفنكد شهر ...............................شمب

 شمبره تلفن برا  تمبس ضرور  : -20

 بهسبمب  مبتکرا  فبخر............ متقبضي شركت درآزمو  بکبرگیر  نیرو  شركتي شركت  ....اینجبنب ..............................  -21

تقبضب  فوق را)شخصززب( تکمیززل نمززوده ام ومسززئولیت صززحت   عه وسپسمتن آگهي مربوطه را بب دقت وبه طور كبمل ملبل

قبل و بعد از اشتغبل ( ي )نكلیه مندرجبت آ  را به عهده مي گیرم .درصورت اثببت خالف اظهبرات اینجبنب در هرمقلع زمب

 هر گونه هقي را برا  جذب درآ  شركت از خود سلب مي نمبیم.  

 

امضبء و اثران  ت                                                                                   تبریخ تنظیم فرم :             -22

 متقبضي 

محل  
الصاق 
 عکس
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 :مهم  تذكرات

  بودن   ساكن  لحاظ   به   استخدام  اولويت  از   استفاده   متقاضي  كه   شهرستان  بومي   داوطلبان   تمامي  براي   فرم   اين   تكميل  1-

 .است  ميباشند،الزامي سكونت سال ده  حداقل  سابقه با

  مورد   شهرستان  در   دبيرستان  يا  و  راهنمايي  ابتدايي،  مقاطع   در  تحصيلي   سوابق  داراي   كه  شهرستاني  بومي   داوطلبان 2-

  از   قسمتي  يا  و  تمام  احراز  براي  آن   از  ميتوانند   صرفاً  مربوطه  شهرستان  پرورش   و  آموزش   اداره  تاييد   با  باشند،  تقاضا

  در   آنان  فعلي   سكونت   احراز  براي  فرم  اين   تكميل  و   گردند   بهرهمند   قاضات   مورد   شهرستان  در   سكونت  سال  ده   سوابق

 .ميباشد  الزامي  نظر،  مورد شهرستان

  از  بخش   يك  از  بيش  در  تقاضا،  مرود   شهرستان  در   خود  ونتسك   سال  ده  حداقل  سابقه  تاييد   براي  متقاضي  چنانچه 3-

 .كند   استفاده منظور  اين براي  نيز  فرم اين  از ديگر  نسخه يك  از ميتواند باشد، داشته سكونت مربوطه  شهرستان

  در(  استانها  مراكز  جز   به )  شهرستاني  بومي   اولويت   از  استفاده   متقاضي   داوطلبان  بهرهمندي  جهت  صرفاً   فرم   اين  4-

 ميباشد  استخدامي  ونهايآزم

 سکونت جهت شرکت در آزمون  استشهاد محل
 

 
 و  مطلعين از............................................... ..  ملي  كد..........................................   فرزند.........................................................  اينجانب
 .نمايند گواهي را  اينجانب سكونت مدت و فعلي سكونت محل  شهرستان  كه دارم  تقاضا محل معتمدين

 

 تشكر  با

 اثرانگشت  و  امضاء
 

.....................    شهرستان........................   بخش در حاضر   حال در  بال  نامبرده كه مينماييم  گواهي  ذيل  امضاءكنندگان اينجانبان 

 .است داشته  سكونت شهرستان  اين  در  يزن ماه.................  سال..............  مدت  و بوده ساكن

 اثرانگشت  و  امضاء. مينمايم گواهي را  وقف  مراتب صحت.................................   ملي كد  به.......................................  اينجانب

 اثرانگشت  و  امضاء. مينمايم گواهي را  فوق مراتب صحت........... ......................   ملي كد  به.......................................  اينجانب

 اثرانگشت  و  امضاء. مينمايم گواهي را  فوق مراتب صحت.................................   ملي كد  به.......................................  اينجانب

 

 .گردد تكميل( محل كالنتري يا سگاهپا) انتظامي نيروي توسط قسمت اين

 .ميباشد ........................................................................  اين  تاييد  مورد فوق موارد 

 

 امضاء  – مهر محل     

 محل كالنتري يا پاسگاه


