
« بسمه تعالی »

سال تولید، دانش بنیان، اشتغال زایی (حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی))
طرح عدالت و تعالی نظام سالمت

پس از حمد خدا و درود و صلوات بر پیامبر بزرگ اسالم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السالم)، 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار در نظر دارد برای تأمین نیروی مورد نیاز رشته شغلی دستیار دهان و دندان به تعداد دو نفر(زن)، 
جهت واحدهای دندانپزشکی شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار، افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبی و مصاحبه پس از طی کردن 

مراحل گزینش و سایر ضوابط به شرح ذیل جذب نماید.

بخش اول: 

آزمون کتبی: سنجش دانش عمومی و اختصاصی داوطلبان که بصورت آزمون کتبی برگزار میشود و مفاد امتحانی آن براساس اطالعات عمومی 

و رشته شغلی مربوطه میباشد.
مصاحبه شغلی: سنجش حضوری توانمندیهای تخصصی است که ازطریق آزمون کتبی قابل سنجش نمیباشد.

بخش دوم : شرایط عمومی 

الف) شرایط عمومی داوطلبان :

۱. داشتن تابعیت ایران
۲. عدم اعتیاد دخانیات و مواد مخدر و روانگردان

۳. نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر
۴. اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

۵. التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
۶. داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن بکارگیری میشوند.

۷. داوطلبان نباید متعهد خدمت به دستگاهها و نهادهای انقالب اسالمی و مستخدم رسمی ثابت و پیمانی و یا بازخرید شده سایر دستگاههای 
دولتی باشند. همچنین داوطالبان نباید از افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضایی و ذیصالح از خدمت دولت منع شده باشند. 

۸. نداشتن سابقه اخراج از سایر واحدهای تابعه دانشگاه 
ب) شرایط اختصاصی داوطلبان: 

۱. داوطلبان متقاضی در شهرستان در صورتی که حداقل یکی از ویژگیهای زیر را دارا باشند بومی تلقی میشوند. 
ـ محل تولد یا صدور شناسنامه داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد. (شهرستانهایی که در سالهای اخیر مستقل شدهاند، مالک شهرستان 

مادر میباشد.) 
ـ حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی(پایان ابتدایی ـ پایان راهنمایی ـ پایان دبیرستان) را در محل مورد تقاضا طی نموده باشد. متقاضیان بایستی 
گواهی دو مقطع تحصیلی فوقالذکر را از واحد آموزشی ذیربط دریافت و یا تصاویر گواهینامه پایان دوره تخصیلی مورد اشاره را به همراه سایر 

مدارک مورد نیاز ارائه نمایند. الزم به ذکر است دوره پیش دانشگاهی جزو مقاطع تحصیلی محسوب نمیگردد. 
ـ سکونت در منطقه مورد نظر حداقل به مدت دو سال تا تاریخ انتشار آگهی با ارائه مدارک استشهاد محلی و ...

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

الف) افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقوداالثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمیباشند شامل فرزندان، پدر، مادر، خواهر و 
برادر تا میزان ۵ سال. 

ب) فرزندان جانباز ۲۵ % به باال از شرط سنی معاف هستند. 
ج) لیست سوابق بیمه در منطقه مورد نظر ممهور به مهر سازمان تأمین اجتماعی 

آگهی فراخوان جذب نیروی رشته شغلی دستیار دهان و دندان



۳. دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناس/کاردان سالمت دهان و دندان، کارشناس/کاردان بهداشت عمومی یا بهداشت خانواده، 
کارشناس/کاردان مامایی

۴. افراد دارای شرایط ایثارگری بر طبق قوانین و مقررات مربوطه در اولویت میباشند. 
۵. جنسیت: پذیرش افراد صرفاً از داوطلبین زن میباشد. 

۶. دارا بودن مدرک دستیاری دندانپزشکی و داشتن سابقه کار در دندانپزشکی در شرایط مساوی از اولویت برخوردار میباشد. 
تذکر مهم: 

به کارگیری نیرو صرفاً جهت پوشش وظایف دستیار دهان و دندان میباشد. هیچگونه تبدیل وضعیت و یا جابجایی برای این نیروها 
وجود نخواهد داشت و تأمین اعتبار از محل برنامه پزشک خانواده خواهد بود. 

بخش سوم: 

الف) نحوه و زمان ثبت نام متقاضیان:

متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۱/۸/ ۱۴۰۱ حداکثر تا ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ 
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ نسبت به تحویل مدارک خود به واحد کارگزینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار (واقع در دولتآباد، بلوار طالقانی، خیابان 

شهید محمد داوری، کوچه ارشاد) اقدام نمایند. 

مدارک مورد نیاز : 

۱. تکمیل برگ درخواست شغل 
۲. یک قطعه عکس ۳*۴ جدید و پشت نویسی شده 

۳. تصویر آخرین مدرک تحصیلی 
۴. تصویر تمام صفحات شناسنامه 
۵. تصویر کارت ملی ( دو طرف) 

۶. مدارک دال بر ایثارگری 
۷. مدارک دال بر بومی بودن


