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 1398( سال نگهبان )حفاظت فیزیکي پذیرش نیروی آگهي   

 

به شرح ذیل   بیمارستانخدمت در آن برای ارائه  خود جهت تامین نیروی انساني مورد نیازشهرستان داراب  بیمارستان امام حسن مجتبي )ع(

 باشد( )ثبت نام فقط بصورت حضوری ميمبادرت به جذب نیرو مي نماید.

 علوم پزشکی شیراز ،شبکه بهداشت و درمان داراب دانشگاه دامی باو هیچگونه رابطه استخ بوده نیروی شرکتیروها در قالب این نیوجه : ت 

همچنین قرارداد یک  . به هیچ عنوان ایجاد نمی نماید بیمارستانیا تداوم انجام کار برای  ندارند و تعهد استخدامی و داراب بیمارستانو

 اگر در حین انجام کار رضایت از عملکرد وجود نداشته باشد قرارداد بصورت یک طرفه لغو می گردد.، ساله بوده
 رشته شغلي مورد نیازجدول 

 

 توضیحات شرایط احراز از نظر مدرك و رشته تحصیلی محل جغرافیایی خدمت عنوان شغل

نیروی 

 نگهبان
 مرد(2زن و 1نفر )  3 لمدیپحداقل  داشتن مدرك تحصیلی  بیمارستان داراب 

 :شرایط عمومي  -1

 تدین به دین مبین اسالم یا یکي از ادیان رسمي کشور مصرح درقانون اساسي  -1/1

 ایراندولت جمهوری اسالمي  داشتن تابعیت  -2/1

 و روانگردانعدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر  -3/1

 عدم سابقه محکومیت جزایي موثر  -4/1

 موجب آرای مراجع قانوني ههای دولتي بمنع استخدام دردستگاهنداشتن  -5/1

  بازخرید خدمت باشند. بازنشسته و یا های دولتي وثابت سایر دستگاه نباید مستخدم رسمي،داوطلبان  -6/1

 التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران  -7/1

شیوند بیر اسیاس دسیتورالعمل ری که برای آن استخدام میيداشتن سالمت جسماني ورواني وتوانایي برای انجام کا -8/1

 مصوب از سوی هیأت امناء موسسه 

 دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم )معافیت  پزشکي مورد قبول نمي باشد (جهت برادارن 9/1

  : شرایط اختصاصي -2

 دارا بودن شرایط عمومي استخدام و موفقیت در سیر مراحل جذب و گزینش -1

 سانتي متر 175د: داشتن حداقل ق -2

 داشتن مدرک تحصیلي : حداقل دیپلم -3

 تا تاریخ انتشارآگهي تمام سال  30 حداکثرداشتن  -4

 زشک معتمد واحد استخدام کننده )عدم هر گونه معلولیت جسمي و رواني(پاحراز سالمت جسماني و رواني با تاییر  -5

 ارائه گواهي سوء پیشینه کیفری -6

عیدم اسیتعمال یا د به دخانیات و مواد مخدر و روانگردانها )اخذ تعهد نامه رسمي )محضری( مبني بر ارائه گواهي عدم اعت -7

  دخانیا ت(

( به طور داوطلبانه خیدمت 29/5/1367لغایت  31/6/1359داوطلباني که در جبهه های نبرد حق علیه باطل )ازتاریخ  الف(

مان بستری ویا استراحت پزشکي رزمندگان دراثر مجروحییت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه وهمچنین مدت ز

 درجبهه های نبرد حق علیه باطل 



بیاتتر، همسیر و  و( %25) درصید پین  و بیست جانبازان و فرزندانهمسر شهدا،و فرزندان همسر آزادگان، و جانبازان ب(

 .از شرط حداکثر سن معاف مي باشند اسارت سالیک باتی و سالیک فرزندان

              

و شناسمه   3289595227ریال  به حساب شمماره  000/500متقاضیان در زمان مراجعه جهت ثبت نام بایستی مبلغ ( ج

نزد بانک ملت بنام در آمد های اختصاصی بیمارستان امام حسن مجتبی)ع( داراب واریزو  242378016139پرداخت 

 فیش واریزی را در زمان ثبت نام تحویل نمایند.

ره: کلیه متقاضیان بایستی قبل از واریز مبلغ ثبت نام از دارا بودن کلیه شرایط مندرج در آگهی اسمتخدام تبص

اطمینان حاصل نمایند در صورت واریز مبلغ به حساب بیمارستان عودت وجه واریزی به هیچ عنوان امکان پذیر 

 نخواهد بود .

 نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز  -3

ل مدارک ذییل نسبت به تحوی      72/2/98  روزپایان وقت  اداری تا  21/2/98از اجد شرایط ملزم هستند متقاضیان و -1/3

 .دننمایمراجعه  بیمارستاننمازخانه به 

 مدارک مورد نیاز ثبت نام:-2/3

 الف( تکمیل برگ درخواست شغل 

 کپي شناسنامه تمام صفحات ب(

 ج(کپي کارت ملي پشت ورو

 خدمت جهت آقایان( کپي کارت پایان د

 دیپلم  حداقل  ه(کپي مدرک تحصیلي

 جدید  رنگي تمام رخ 3*4سه قطعه عکس (ز

 مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.به  -3/3

 توزیع کارت ورود به جلسه: -4

 ه نمایند.مراجع بیمارستانجهت دریافت کارت ورود به جلسه به     7/3/98 و  6/3/98 های متقاضیان مي بایست در تاریخ

 شیوه برگزاری آزمون:-5

 برگزار خواهد گردید. تست هوشو آزمون بصورت کتبي در قالب سواتت عمومي 

 زمان ومحل آزمون:-7

 اعالم مي گردد    darabhp.sums.ac.irزمان و محل آزمون متعاقبا از طریق سایت اینترنتي بیمارستان به آدرس 

 تذکرات  -8

ماه  سیابقه  حضیور داوطلبانیه در جبهیه هیای جنیل تحمیلیي  6رزمندگاني که حداقل  زان، آزادگان وایثارگران شامل جانبا -1/8

آزادگان یک سیال و بیاتی ییک سیال اسیارت و رزمنیدگان بیا سیابقه ، مفقودینجانبازان،  نیز خانواده های معظم شهداء، دارند و

درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهي با رعاییت قیوانین ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنل تحمیلي،  6حداقل 

 ومقررات مربوط از اولویت قانوني برخوردار خواهند بود.

. ایثارگران اختصاص مي یابدپذیرش ( درصد آن برابر قوانین ومقررات برای 30از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سي ) -2/8

فرزنیدان و  همسیران شیهداء و فرزنیدان و د آن به جانبازان وآزادگان فاقید شیغل ودرص( 25) بیست وپن  ،الذکردرصد فوق30از 

و خواهر و بیرادر  باتی یکسال اسارتسال و یکهمسران آزادگان  فرزندان و باتتر و درصد و (25همسران جانبازان بیست وپن  )

 6سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سیابقه حیداقل درصد  (5)پن  امورایثارگران استان و معرفي شده از سوی بنیاد شهید و شهید



( 1) ییک( درصد وآزادگیان زییر 25فرزندان جانبازان زیر بیست وپن  ) فرزندان آنان و همسر و جبهه ها و ماه حضور داوطلبانه در

 اختصاص مي یابد.اسارت سال 

ده، اسیر و مفقوداتثر( بازنشسته مراکز تابعه دانشگاه/دانشکده ( و باتتر، آزا%25تبصره: فرزندان )شهید، جانباز بیست و پن  درصد)

 نیز مشمول بند فوق هستند.

زمان مقرر ثبت نام نمیوده انید،  ه دردرصد به ترتیب نمره از بین ایثارگران واجد شرایط ک 5حد سهمیه  انتخاب ایثارگران در -3/8

  .انجام خواهد شد

 درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.  30مازاد بر  پذیرش  -4/8

نیازی بیه  ،ایثارگران با ارائه تصویر آن امور بنیاد شهید و صورت داشتن کارت شناسایي از خانواده محترم شهدا در جانبازان و -5/8

  .ارائه گواهي از بنیاد مذکور ندارند اخذ و

به داوطلبان بومي درصورت برخورداری از شرایط مندرج در آگهي به ترتیب نمره اختصاص  مجوزتمامي باقیمانده سهمیه  -6/8

  .یابدمي

 :دی اطالق مي گردد که واجد یکي از شرایط ذیل باشدافر ا بومي بهداوطلب  -7/8

 )مبنا شناسنامه(اضا برای استخدام یکي باشد.الف( شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تق

)ابتدایي، راهنمایي، دبیرستان و یا دانشگاه( را به صورت متوالي یا متناوب در دو مقطع از مقاطع تحصیلي ب( داوطلب حداقل 

 شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طي کرده باشد.

 . ر شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند( سال سابقه پرداخت حق بیمه د4( داوطلب حداقل چهار)ج

 : مبنای شهرستان برای تعیین بومي بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام مي باشد.1تبصره

مرحلیه از  هیر مسئولیت ناشي از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود ودر -8/8

آگهیي اسیت داوطلیب از  داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط منیدرج درکه شود  جذب محرز امتحان و ت نام،مراحل ثب

 گردد.مي مزبور لغو وبالاثر صدور حکم ، حکمصورت  حتي در ،انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد

اهید شید و پیس از طیي مراحیل گیزینش و از تعداد کل شرکت کنندگان دو برابر ظرفیت درج شیده در آگهیي پذیرفتیه خو-9/8

 آزمایشات پزشکي پذیرفته خواهند شد.

کسب بیشترین نمره در آزمون کتبي به منزله پذیرفته شدن در آزمون نیست بلکه منیوط بیه طیي مراحیل اسیتخدامي از قبییل -10/8

 گزینش ،آزمایشات پزشکي و ... میباشد.

طرییق سیایت اینترنتیي بیمارسیتان امیام حسین مجتبیي)ع( داراب بیه آدرس هر گونه اطالع رساني در خصوص آزمیون از  – 11/8

darabhp.sums.ac.ir    . صورت مي گیرد 

از طریق شرکت طیرف قیرارداد  عقد قرارداد با پذیرفته شدگان نهایي بر اساس قانون کار و با شغل خدمتگزار و تمیزکار-12/8

 )پیمانکار( صورت میگیرد

زشیکي و واحیدهای زییر ÷طرف قراردا دشرکت میباشد و هیچگونه رابطه استخدامي با دانشیگاه علیوم نیروی پذیرفته شده  -13/8

 مجموعه ایجا دنمي نماید .



در هر مرحله استخدامي )آزمون،مصاحبه و گزینش و...... چنانچه خیالف اطالعیات اعیالم شیده متقاضیي محیرز گیردد از  -14/8

    لغیو و بالاثیر لم یکن خواهد شد . حتي در صیورت حکیم اسیتخدامي حکیم مزبیور انجام مراحل بعدی محروم و ثبت نام وی کن 

 مي گردد.

طرییییق سیییایت اینترنتیییي بیمارسیییتان امیییام حسییین مجتبیییي)ع( داراب بیییه آدرس  نتیجیییه آزمیییون )قبیییول شیییدگان( از -8/-15

darabhp.sums.ac.ir  خواهید بیود کیه فیرد بایید بیه  اعالم مي گردد. پس از اعالم اسامي  و نتای  مهلت اعتیرا  هفیت روز

 شیراز دانشگاه علوم پزشکي طبقه اول واحد نظارت بر خدمات عمومي مراجعه و به صورت کتبي اعترا  خود را تحویل بدهد.

 



 

 داراب  بیمارستان امام حسن مجتبي )ع( نیروی خدمتگزار )تنظیفکار( شغلبرگ درخواست 

 

   دراین قسمت چیزی ننویسید

 

 مهر و امضاء تحویل گیرنده مدارک:

 :خانوادگي نام   -2 : نام  -1

 زن  -              2مرد -1    جنس :  -4 نام پدر:  -3

 محل تولد : استان :       شهرستان :            بخش :  -6 تاریخ تولد :       روز                   ماه                سال  -5

 محل صدورشناسنامه: -9 ملي: کد  -8 شماره شناسنامه : -7

 مجرد -           2هل  متأ     هل: وضعیت تأ-11 دین :                            مذهب :       -10

 دارای معافیت قانوني دائم  -            2   دارای کارت پایان خدمت  -1وضعیت نظام وظیفه :        -12

 وضعیت ایثارگری : -13

1-                            درصد جانبازی .................. درصد            جانباز 

2-              ماه حضور داوطلبانه درجبهه(      مدت حضور درجبهه :     روز         ماه          سال  6رزمنده        )برای حداقل 

3-               آزاده         مدت اسارت :       روز          ماه       سال 

        همسر         فرزند وهمسر شهداء:      فرزند     -4

    همسر         وباتتر:           فرزند    %25فرزند وهمسر جانبازان  -5

   همسر         فرزند وهمسر آزادگان باتی یکسال اسارت:    فرزند     -6

  فرزندآزاده         فرزند جانباز       وآزادگان زیر یکسال اسارت :   %25فرزند جانبازان زیر -7

   برادر         خواهروبرادر شهدا: خواهر     -8

 دانشکده مراکز تابعه دانشگاه/بازنشسته  (مفقوداتثر ( و باتتر، آزاده، اسیر و%25بیست و پن  درصد) ایثارگر)شهید، جانبازفرزند    -9

           مورد تقاضا  شهرستان افراد بومي  -       2سهمیه آزاد  -1سایر موارد :  -14

 

 رشته تحصیلي: آخرین مدرک تحصیلي: -15

 محل تحصیل : استان : معدل-16

 : اخذ دیپلم  شهر -18  13تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلي :    /    /        -17

 .....................................شهرستان ............................................خیابان ...................نشاني کامل : محل سکونت :استان ............................. -19

 

 ............ت ........................................پالک ...............................کدپستي .........................................شماره تلفن ثاب....کوچه ........................

 

 کد شهر ...............................شماره تلفن همراه .....................................

 شماره تلفن برای تماس ضروری : -20

 امضاء و اثرانگشت متقاضي                                                           تاریخ تنظیم فرم :                                                            -21


