
 جهت شبکه بهداشت ودرمان خوانسار دندانپزشکدستیار نیروی جذب پذیرش آگهی
 

هداشببب  شببه   مان و ب داد ب  خوانسبببار در  نفر یک صبببادر   مجوز اسببا

سایار شکد شک خانواد ( قراردادی صورت ب  )خانم صرفا(دندانپز  طریق از)برنام  پز

 نماید  می جذب ومصاحه  آزمون

 :نام ثه  شرایط

 : عمومی شرایط بودن دارا ) الف

 ایران اسالمی جمهوری نظام تابعی  داشان -1

 موثر جزایی مح ومی  سابق  نداشان -2

 روانگردان و مخدر ومواد دخانیات ب  اعایاد عدم -3

 جمهوری اساسی قانون در شد  شداخا  ادیان از ی ی یا اسالم مهین دین ب  اعاقاد -4

 ایران اسالمی

 ایران اسالمی جمهوری اساسی وننقا ب  الازام -5

شان-6 سمانی سالم  دا  آن برای ک  کاری انجام برای وتوانایی اجاماعی روانی  و ج

 .شود می ب ارگیری

 مساخدم و اسالمی انقالب نهادهای و ها دساگا  ب  خدم  ماعهد نهاید داوطلهان -7

 .باشدد دولای های دساگا  سایر شد  بازخرید یا و پیمانی و ثاب  رسمی

 

 صالح ذی و قضایی مراجع آراء موجب ب  ک  باشدد افرادی از نهاید داوطلهان همچدین

 باشدد شد  مدع دول  خدم  از

 دانشگا  واحدهای تابع  سایر از اخراج سابق  نداشان -8

 : اخاصاصی شرایط

 زیر های گیویژ از ی ی حداقل ک  صورتی در خوانسار شهرساان در بومی داوطلهان-1

 :شوند می تلقی بومی باشدد دارا را



سدام  صدور یا تولد محل- ساان محل با داوطلب شدا ضا مورد شهر شد ی ی تقا  (با

ساان ساقل اخیر های سال در ک  هایی شهر ساان مالک اند شد  م  می مادر شهر

 )باشدد

صیلی مقاطع از مقطع دو حداقل- ساان پایان-راهدمایی پایان-ابادایی پایان( تح  )دبیر

ضا مورد محل در را شد نمود  طی تقا ضیان.با سای ماقا  تحصیلی مقطع دو گواهی بای

 دور  پایان تصبباویر گواهیدام  یا و دریاف  ربط ذی آموزشببی واحد از را الذکر فوق

شار  مورد تحصیلی  اس  ذکر ب  الزم.نمایدد ارائ  نیاز مورد مدارک سایر همرا  ب  را ا

 .گردد نمی محسوب تحصیلی مقاطع جزو دانشگاهی پیش

سال مدت ب  حداقل موردنظر مدطق  در س ون - شار تاریخ تا دو  ارائ  با آگهی انا

 و... محلی اساشهاد مدرک

 تمام سال 35 حداکثر سن داشان-2

 :شد خواهد اضاف  مقرر سن حداکثر ب  معاهر های تأییدی  ارائ  شرط ب  ذیل موارد

 ک  کلی کارافااد  از جانهازان و مفقوداالثرها آزادگان  شهدا  معظم خانواد  افراد.الف

 سال 5 میزان تا برادر و خواهر   مادر پدر  فرزندان  شامل باشدد نمی کار انجام ب  قادر

 .هسادد معاف سدی شرط از باال ب  %25 جانهاز فرزندان .ب

 اجاماعی تأمین سازمان مهر ب  ممهور موردنظر مدطق  در بیم  سوابق لیس  .ج

 ودندان  دهان سببالم  کاردان/کارشببدا  حداقل تحصببیلی مدرک بودن دارا -3

 مامایی کاردان /کارشدا  خانواد   بهداش  یا عمومی بهداش  کاردان /کارشدا 

 افراد دارای شرایط ایثارگری بر طهق قوانین و مقررات مربوط  در اولوی  می باشدد. -4

 جدسی :پذیرش افراد صرفا از داوطلهین زن می باشد.-5

ش ی و-6 سایاری دندانپز ش ی در  دارا بودن مدرک د سابق   کار در دندانپز شان  دا

 اوی از اولوی  برخوردار می باشد.شرایط مس

 :موردنیاز مدارک

 شغل درخواس  برگ ت میل-1

 جدید و پش  نویسی شد  3*4یک قطع  ع س  -2



 

 تحصیلی مدرک آخرین تصویر-3

 شداسدام  صفحات تمام تصویر -4

 )طرف دو( ملی کارت تصویر-5

 بودن بومی بر دال مدارک-6

 ایثارگری بر دال مدارک-7

 :مهم تذکرات

 شهرساان سطح در دسایار دندانپزشک وظایف پوشش جه  صرفاً نیرو کارگیری ب 

 نخواهد وجودنیرو  این برای جابجایی ویا وضعی  تهدیل گون  هیچ و باشد می خوانسار

 .داش 

 :مدارک تحویل و نام ثه  جه  مراجع  محل و تاریخ

 واحد گسارش-بهداش  و درمانشه   -خوانسار

 09132662689  -57776628تلفن تما :

  3/11/1401آخرین زمان ثه  نام و تحویل مدارک: 

 
 

 روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان خوانسار


