"فراخوان جذب نیروی کارشناس مامایی جهت شبکه بهداشت خوانسار بصورت قرارداد پزشک خانواده"

شبکه بهداشت خوانسار جهت تکمیل کادر سالمت خود نیاز به یک نفر کارشناس مامایی جهت اشتغال در مرکز
خدمات جامع سالمت شهید منتظری بصورت قرارداد پزشک خانواده دارد .
لذا متقاضیان واجد شرایط عمومی و اختصاصی حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  ۱۵/۰۲/۱۴۰۱مدارک
خود را به واحد گسترش شبکه ارائه نمایند.

مدارک مورد نیاز:
 تکمیل برگ درخواست شغل یک قطعه عکس  ۳*۴جدید و پشت نویسی شده تصویر آخرین مدرک تحصیلی تصویر تمام صفحات شناسنامه تصویر کارت ملی مدارک دال بر ایثارگری -مدارک دال بر بومی بودن

️⏮ شرایط عمومی:

* داشتن تابعیت ایرانی
* عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
*نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
* اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی
* التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
* داشتن سالمت جسمانی،روانی و توانایی انجام کاری که برای آن به کارگیری می شوند

* داوطلبان نباید متعهد خدمت به دستگاه ها و نهادهای انقالب اسالمی و مستخدم رسمی ثابت و پیمانی و یا بازخرید
شده سایر دستگاههای دولتی باشند.همچنین داوطلبان نباید از افرادی باشند که به موجب آرا مراجع قضایی و ذی
صالح از خدمت دولت منع شده باشند.
*نداشتن سابقه اخراج از سایر واحدهای تابعه دانشگاه علوم مزشکی اصفهان
شرایط اختصاصی:
 .۱داوطلبان بومی شهرستان خوانساردر صورتیکه حداقل یکی از ویژگیهای زیر را دارا باشد بومی تلقی میشوند:

 محل تولد یا صدور شناسنامه داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا یکی باشد حداقل دو مقطع تحصیلی (پایان ابتداییپایان راهنماییپایان دبیرستان)را در محل مورد تقاضا طی نمودهباشد.متقاضیان می بایست گواهی دو مقطع تحصیلی فوق الذکر را از واحد آموزشی ذی ربط دریافت ویا تصاویر
گواهینامه پایان دوره تحصیلی مورد اشاره را به همراه سایر مدارک مورد نیاز ارائه نمایند.الزم به ذکر است دوره پیش
دانشگاهی جزو مقاطع تحصیلی محسوب نمی گردد.
 سکونت در منطقه مورد نظر حداقل به مدت دوسال تا تاریخ انتشار آگهی با ارائه مدارک استشهاد محلی و... -داوطلبان بومی و ساکن در محدوده مرکز مورد نظر در اولویت می باشند.

 -۲داشتن سن حداکثر  ۳۵سال تمام.
موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:

الف.افراد خانواده معظم شهدا،آزادگان،مفقوداالثر وجانبازان از کارافتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند:شامل
فرزندان ،پدر،مادر و برادر تا میزان  ۵سال(فرزندان جانباز۲۵٪به باال از شرایط سنی معافند)
ب.لیست سوابق بیمه در منطقه مورد نظر ممهور به مهر سازمان تامین اجتماعی
.۳دارابودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی مامایی

.۴افراد دارای شرایط ایثارگری برطبق قوانین ومقررات مربوطه در اولویت می باشند.
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان خوانسار

