«آگهي فراخوان نيروي شركتي »
شركت رهروان طب بوشهر در نظر دارد نسبت به جذب ( 64شصت و چهار نفر ) نیرو حسب شرایط و تعداد
متقاضیان از طريق برگزاري آزمون كتبی  /مصاحبه ويا هردو در رشته هاي شغلي كارشناس و كاردان فوریت پزشکي
به شرح جدول ذيل به صورت شركتی جهت خدمت در پايگاههاي اورژانس  115استان مركزي به كارگیري نمايد .ضمناً كلیه پذيرفته
شدگان پس از انجام مراحل قانونی به هسته گزينش دانشگاه علوم پزشکی اراک معرفی و صالحیت ايشان بررسی خواهد شد .لذا
داوطلبین پس از مطالعه مفاد آگهی در صورت واجد شرايط بودن میتوانند ن سبت به تکمیل و تحويل فرم درخواست شغل خود اقدام
نمايند.
تذكرخيلي مهم :مسئوليت عدم مطالعه دقيق شرایط این آگهي بعهده شركت كننده مي باشد.
عنوان شغل
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11

اورژانس پيش

مرد
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اورژانس پيش

مرد

بيمارستاني
)1دارا بودن مدرک كارشناسي
كارشناس فوریت
پزشکي

در رشته هاي فوریت پزشکي،

پایگاه هاي
اراک
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اورژانس پيش
بيمارستاني

مرد

هوشبري
دارا بودن گواهينامه پایه
دو(ب )2قبولي درآزمون
تئوري و عملي

1

شرایط پذیرش داوطلبان:
 - 1شرایط عمومي بکارگيري نيرو
 - 1/1تدين به دين مبین اسالم يا يکی از اديان رسمی كشور مصرح درقانون اساسی
 - 1/2داشتن تا بعیت ايران
 - 1/3داشتن كارت پايان خدمت وظیفه عمومی يا معافیت دائم از خدمت
 - 1/4عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
 - 1/5عدم سابقه محکومیت جزايی موثر
 - 1/6نداشتن منع بکارگیري دردستگاههاي دولتی بهموجب آراي مراجع قانونی
 - 1/7داوطلبان نبايد مستخدم رسمی ،ثابت و پیمانی ساير دستگاههاي دولتی و يا بازنشسته و بازخريد خدمت باشند.
 - 1/8التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ايران
 - 1/9داشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانايی براي انجام كاري كه براي آن به كارگیري میشوند.

 - 2شرایط اختصاصي به كارگيري نيرو
 - 2/1داشتن حداقل سن  20سال و حداكثر  35سال تمام براي دارندگان مدارک تحصیلی كاردانی وكارشناسی (متولدين64/05/28
به بعد)
موارد ذيل به شرط ارائه تايیديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف ) مدت خدمت سربازي انجام شده
ب ) داوطلبانی كه طرح خدمت نیروي انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدين خدمت قانون مذكور
انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق
ج) براي مشمولین  25درصد ايثارگران(به استثنا خواهر و برادر شهید) صرفا رعايت شرط سنی الزامی نمی باشد.
د) افراد خانواده معظم شهدا(شامل پدر  ،م ادر  ،خواهر وبرادر)تامیزان  5سال به حداكثر سن آنها اضافه خواهد گرديد.
ذ)سنوات شركتی داوطلبانی كه در گذشته به صورت شركتی با شركتهاي پیمانکاري طرف قرارداد دانشگاه (اعم از تامین نیرو/
واگذاري )به خدمت اشتغال داشته اند .

نكته :مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از  15سال بيشتر نخواهد بود.
 – 2/2داوطلبان بايستی به مبناي تاريخ هاي اشاره شده در آگهی توجه كافی داشته باشند .الزم به ذكر است مالک عمل براي تاريخ
گواهی فرا غ ت از تحصیل ،معافیت دائم و پايان طرح و پايان خدمت نظام وظیفه آخرين روز ثبت نام ( ) 99/06/01می باشد و مالک
محاسبه سن اولین روز ثبت نام ( ) 99/5/28می باشد.
 - 2/3متقاضیان می بايست داراي معافیت يا گواهی پايان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.

شرایط اختصاصي رشته شغلي فوریت هاي پزشکي

داشتن شرايط ذيل نیز براي تمامی متقاضیان الزامی می باشد:
 - 1داشتن سال مت جسمانی و عدم ابتال به بیماري هاي مزمن ،واگیر و صعب العالج مانند ديابت ،فشار خون ،آسم ،نارسايی كلیه،
بیماري هاي پیشرفته قلبی و ...
 - 2نداشتن صرع و هرگونه بیماري اعصاب و روان
 - 3نداشتن تغییر شکل مادرزادي يا اكتسابی اسکلت ی بخصوص اندام ها (كه مغاير با توان فیزيکی پرسنل در ارائه خدمت طبق شرح
وظ ايف سازمانی باشد).
 - 4داشتن قدرت تکلم طبیعی زبان (نداشتن لکنت زبان)
 - 5داشتن قدرت بینايی و شنوايی كامل
 - 6داشتن كارت پايان خدمت وظیفه عمومی يا معافیت دائم از خدمت به استثناي معافیت هاي پزشکی الزامی میباشد.
 - 7داراي قد  165سانتی متر و باالتر
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 - 8داراي شاخص توده بدنی ) BMI (mass body indexكمتر از  30و بیشتر از 19
تذكر :اندازه گیري قد و  BMIاولین مرحله از مصاحبه می باشد و در صورتی كه داوطلب هر يک از اين شرايط را نداشته باشد ،از انجام
ساير مراحل مصاحبه (تست آمادگی جسمانی ،آزمايشات پاراكلینیک و … ) باز می ماند.
 - 9داراي گواهینامه رانندگی با آمبوالنس (ب  ) 2يا پايه دوم
تبصره :داوطلبان داراي گواهینامه (ب ) 1چناچه فاقد گواهینامه مذكور می باشند،درصورت قبولی در آزمون بايستی تعهد محضري مبنی
بر ارئه اصل گواهینامه (ب ) 2يا پايه دوم به مدت  6ماه پس از زمان مصاحبه ارائه نمايند .بديهی است در صورت عدم ارائه اصل
گواهینامه در مدت تعیین شده بکارگیري فرد كان لم يکن خواهد بود.
 - 10داشتن آمادگی جسمانی و مهارت هاي بدنی براي امدادرسان ی سريع و صحیح (بدين منظور از حداكثر ( ) 3سه برابر داوطلبان واجد
شراي ط به ترتیب نمره فضلی و پس از اعمال اولويت ها و امتیازات كسب شده در آزمون كتبی ،آزمون آمادگی جسمانی به عمل خواهد
آمد).

 - 3نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز
 - 3 /1متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تا سااتت  13روز شانب ماورخ  99/06/01نسابت با ثبات ناام اروترونیوا با
آدرس اینترنت http://rteb.ir/اقدام نمایند.
تذکر  : 1الزم ب ذکر است هر داوطلب تنها اموان یک بار ثبت نام را دارد رذا اموان ثبات ناام مدادد وجاود نوواهاد داشات و ثبات
نام اوری و دریافت کد رهگیری مالک تمل برای اندام مراحل بعدی م باشد.
تذکر : 2اخذ کد رهگیری ب منزر اتمام ثبت ناام باوده و از از آن امواان هیهگونا ویرایوا نوواهاد باود  .بادیه اسات از از
اتمام ثبت نام و اخذ کد رهگیری  ،تحت های شارای

 ،اطالتااا وارد شاده قابال تنییار نما باشاد  .راذا در انتواای تااری هاای

خواست شده در فرم ثبت نام  ،در زمان ثبت نام دقت الزم ب تمل آید  .در صورا تادم دریافات کاد رهگیاری ثبات ناام نااقب ثبات
شده و اموان ثبت نام مددد نوواهد بود .
تذکر  :3الزم است قبل از شروع ثبت نام حتما اسون یک ق ع تواز  3*4و فای

واریازی باا فرمات ( JPGباا حاداقل حدا

حداکثر  100ک یلو بایت ) آماده نمایید.
 - 3 /2مدارک مورد نیاز ثبت نام مقدمات :
ارف) تومیل برگ درخواست شنل
ی) مبلغ چهارصد هزار ریال ب تنوان حق ثبت نام با حساای شاماره  0102336577008شارکت رهاروان طاب نازد
بانک مل (قابال رداخات در کلیا شاعب باناک ملا ) با تناوان حاق شارکت درامتحاان تماوم و توصصا داوطلباان
رداخت نموده و اسون فی
ضمنا ب همراه داشتن اصل فی

رداخت را در محل ک در سامان ثبت نام اینترنت مووب شده است  ،بارگذاری نمایید.
رداخت در روز آزمون ب همراه کارا شرکت در جلس ارزام میباشد.

ج) یک ق ع توز  3 ×4کا بایسات متناساب باا توضایحاا زیار اساون و در محلا کا در ساامان ثبات ناام اینترنتا
مووب شده است  ،بارگذاری نمایید.
توز  ٣×٤ک در سال جاری گرفت شده باشد(.توز تمام رخ)
تصویر داوطلب باید واضح  ،مووب و فاقد اثر مهر ،منگن و هرگون رو باشد.
حت االموان توز رنگ و دارای زمین سفید باشد.
تبصره  :درصورا ارسال توز غیر معتبر  ،ثبت نام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزماون از وی سالب ما گاردد.
و درصورا ارسال توز اشتباه از طرف داوطلب  ،فرد ب تناوان متولاف تلقا و م اابق مقارراا باا وی رفتاار خواهاد
شد.
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 - 3 /3ب ثبت نام ناقب ومدارک ارسار ناقب و مدارک ک بعاد از تااری (  )99/06/01ارساال گردناد ،ترتیاب اثار داده نوواهاد
شد و وجوه رداخت و مدارک ارسار ب هی وج مسترد نم شود.
 - 3 /4ثبات نااام فقاط از طریااق ساایت http://rteb.ir/صااورا ما ااذیرد راذا از ارسااال مادارک ب ا صاورا دساات و یاا مراجع ا
حضوری جهت ثبت نام خودداری نمایید .بدیه است ب درخواست هاای دسات و حضاوری هیهگونا ترتیاب اثاری داده نوواهاد
شد.
 - 4زمان ومحل توزیع کارا
داوطلبان م

بایست با داشتن کد رهگیری ک هنگام ثبت نام ب آنها ارائ

میگردد  ،ب سایت اینترنت

ب آدرس

http://rteb.ir/مراجع نموده و اطالتاا الزم در خصوص نحوه برگزاری و تاری آزمون  ،موان آزمون را دریافت نمایند.
الزم به ذكر است صدور كارت شركت در آزمون به منزله تاييد اطالعات ارسالي
از سوي داوطلبان نبوده و مدارك داوطلبان پس از اجراي آزمون توسط شركت
و با نظارت دانشگاه بررسي خواهد شد .

مدارک مورد نياز درهنگام ثبت نام:

صرفا داوطلباني مي توانند در این آزمون ثبت نام نمایند كه در زمان ثبت نام داراي مدارک ذیل باشند:
 فرم ثبت نام داراي كد رهگیري
 آخرين مدرک و مقطع تحصیلی مندرج در شرايط احراز مشاغل ذكر شده درآگهی
 اصل كارت ملی
 اصل شناسنامه عکسدار
 اصل كارت پايان خدمت نظام وظیفه عمومی يا معافیت دائم
 مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان می بايست داراي معافیت يا گواهی پايان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.
 مدارک دال بر ايثارگري (ويژه داوطلبان ايثارگر)
 كلیه مشمولین سهمیه  25درصد (اعم از جانباز و خانواده محترم شهدا )حتی در صورت داشتن كارت شناسايی از بنیاد شهید
و امور ايثارگران ،ملزم به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد شهید می باشند.
تبصره  :مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان وپیراپزشکان يا معافیت و ساير مدارک حسب ضرورت از مراجع
ذيربط استعالم خواهد شد وتطبیق اولیه انجام شده در بند فوق مالک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.

تعریف سهميه ایثارگران:
ايثارگران شامل موارد زير میباشند:
الف .سهمیه ايثارگران بیست و پنج درصد:
 .جانبازان .آزادگان .همسر و فرزندان شهدا .همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر .همسر و فرزندان آزادگان داراي يک سال و باالي يک سال اسارت .پدر ،مادر ،خواهر و برادر شهیدب .ايثارگران سهمیه پنج ) ( 5درصد شامل:
 .رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها .همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها .فرزندان جانبازان زير بیست و پنج درصد .فرزندان آزادگان كمتر از يک سال اسارتتذكر :مراجع تأيید مدت حضور داوطلبانه در جبههها عبارتند از:
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 .1معاونت نیروي انسانی هر يک از رده هاي نیروهاي مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود
 .2معاونت نیروي انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مورد بسیجیان و نیروهاي مردمی اعم از
مستخدمین دولت وصاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل
 .3معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد كشاورزي در مورد جهادگران

سهميه ایثارگران:
بر اساس هماهنگی هاي به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ايثارگران ،جذب ايثارگران از محل سهمیه هاي موجود از طريق شركت در
آزمون  ،رقابت بین كلیه داوطلبان ايثارگر در هر يک از سهمیه هاي  25درصد و  5با رعايت ساز و كارهاي ذيل صورت میپذيرد:
 .1در فرآيند جذب و به كارگیري مشمولین سهمیه  25درصد ايثارگران ،به كارگیري آنان مطابق ضوابط و مقررات جاري و با هماهنگی
بنیاد شهید و امور ايثارگران صورت می پذيرد.
 .2ايثارگران متقاضی بهره مندي از سهمیه حداقل  25درصد موضوع ماده )  (21قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران براي ثبت نام
و بهره مندي از سهمیه مزبور ،الزم است ابتدا اطالعات خود را در سیستم سجایا (سیستم جامع اطالعات يکپارچه ايثارگران ) ثبت
نموده و توسط بنیاد شهید و امور ايثارگران تايید گردد.
 .3مشمولین سهمیه  25درصد ايثارگران ،مجاز به بهره مندي از سهمیه  5درصد ساير ايثارگران نمیباشند .به عبارت ديگر هر داوطلب
ايثارگر میتواند در صورت مشمول بودن ،صرفاً از يکی از سهمیه هاي مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه ،استفاده نمايد .

تذكرات مهم درخصوص مدارک مورد نياز:
تذكر  :1ب اتوجه به اينکه مدارک متقاضیان ،پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومی و تخصصی  /مصاحبه توسط شركت بررسی
خواهد شد ،لذا در صورتیکه مدارک داوطلبان (به ويژه مدارک ايثارگري) مغاير با شرايط مندرج در اين آگهی باشد  ،بررسی براساس
ساير شرايط وبدون در نظر گرفتن سهمیه انجام خواهد شدو امتیاز اولويت يا سهمیه مربوطه ا ز داوطلب سلب خواهد شد و داوطلب حق
هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.
تذكر :2ضمنا درصورت نیاز مدارک از مراجع ذيربط استعالم خواهد گرديد و تطبیق اولیه انجام شده ،مالک قطعی براصالت مدارک
نخواهد بود.
تذكر : 3عدم ارائه مدارک كامل براساس اين آگهی و يا نقص در ارائه مد ارک به عهده داوطلب خواهد بود و هیچگونه اعتراضی پس از
تحويل مدارک ناقص قابل پذيرش نخواهد بود .ضمنا عدم ارائه مدارک ايثارگري به منزل عدم تمايل استفاده از سهمیه مورد اشاره در
اين آگهی می باشد.

 - 5زمان ومحل توزیع كارت
هرگونه اطالع رسانی درخصوص نحوه برگزاري آ زمون  ،تاريخ آزمون و مکان آزمون از طريق سايت اينترنتی اعالم شده در اين آگهی
 http://rteb.ir/خواهد بود وداوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را از طريق سايت مذكور يا پورتال دانشگاه علوم پزشکی اراک دريافت
خواهند كرد.

 - 6چنانچه آزمون داراي امتحان كتبي نيز باشد مواد امتحان آزمون كتبي به شرح ذیل ميباشد:
 - 6/1امتحان توانمنديهاي عمومی شامل - 1 :زبان وادبیات فارسی  - 2زبان انگلیسی (عمومی)  - 3رياضی وآمار مقدماتی  - 4فنآوري
اطالعات  - 5معارف اسالمی  - 6اطالعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانون درمجموع به تعداد( ) 90سوال به صورت چهارگزينه اي با
اعمال ضريب ( 0/5نیم) طراحی می گردد .ضمناً نیم نمره منفی به ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.
تبصره :اقلیت هاي دينی از پاسخگويی به سواالت معارف اسالمی معاف می باشند وامتیاز آن درساير موارد امتحان توزيع میشود.
 - 6/2امتحان تخصصی شامل سواالت مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد  45سوال به صورت چهار گزينه اي با
اعمال ضريب  3طراحی خواهد شد .ضمناً يک نمره منفی به ازاي هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.

 - 7مالحظات
 - 7/1ايثارگران شامل جانبازان ،آزادگان و رزمندگانی كه حداقل  6ما ه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحمیلی دارند و
نیز خانواده هاي معظم شهداء ،جانبازان ،مفقودين ،آزادگان يک سال و باالي يک سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل  6ماه سابقه
حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحمیلی ،درصورت دارا بودن شرايط مندرج درآگهی با رعايت قوانین ومقررات مربوط از اولويت
قانونی برخوردار خواهند بود.
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 - 7/2از كل مجوز بکارگیري نیرو سی ( ) 30درصد آن برابر قوانین ومقررات براي پذيرش ايثارگران اختصاص می يابد .از 30درصد
فوقالذكر ،بیست وپنج ( ) 25درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان
بیست وپنج ( ) 25درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان يک سال و باالي يکسال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از
سوي بنیاد شهید و امورايثارگران استان و پنج( ) 5درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در
جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير بیست وپنج ( ) 25درصد وآزادگان زير يک ( ) 1سال اسارت اختصاص می يابد.
 - 7/3انتخاب ايثارگران در حد سهمیه  25درصد از میان ايثارگران مشمول سهمیه  25درصد و انتخاب ايثارگران در حد سهمیه 5
درصد از میان ايثارگران مشمول سهمیه  5درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام و در
آزمون يا مصاحبه شركت نموده اند ،انجام خواهد شد.
 - 7/4پذيرش مازاد بر  30درصد سهمیه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.
 - 7/5تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبانی تعلق میگیرد كه درصورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهی به ترتیب نمره
فضلی اختصاص می يابد.
 - 7/6داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب يک رشته شغل و يک محل جغرافیايی خواهند بود.
 - 7/7مدارک تحصیلی ب االتر يا پائین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده درشرايط احراز مشاغل در آگهی و همچنین مدارک معادل ،براي
شركت در امتحان و بکارگیري معتبر نمیباشد و داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد.
 - 7/8مسئولیت ناشی از عدم رعايت دقیق ضوابط وشرايط اعالم شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل
ثبت نام ،امتحان و جذب محرز شود كه داوطلب اطالعات خالف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل
بعدي محروم خواهد شد.
 - 7/9انتخاب داوطلبان به ترتیب باالترين نمره كل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغ لی با رعايت ظرفیت پیش بینی شده می باشد .در
مواردي كه نمره كل دو داوطلب در يک رشته شغلی يکسان و مازاد بر تعداد ظرفیت اعالم شده در آگهی باشد ،ابتدا نمره آزمون
توانمندي هاي تخصصی مالک انتخاب خواهد بود؛ و در صورت برابر بودن نمره آزمون توانمنديهاي تخصصی ،انتخ اب اصلح از سوي
هسته گزينش دانشگاه علوم پزشکی اراک  ،مالک عمل قرار خواهد گرفت.
 . 7/10انتخاب داوطلبان براي رشته هاي شغلی فوريت هاي پزشکی حداكثر به میزان ( 3سه) برابر ظرفیت مورد نیاز پس از اعمال
سهمیه ها و احراز شرايط قانونی به ترتیب باالترين نمره ماخوذه در آزمون با رعايت ظرفیت پیش بینی شده انجام خواهد شد .
- 7/11انتخاب پذيرفته شدگان در مرحله دوم پس ازقبولی در مصاحبه حداكثر به میزان ( 1.5يک و نیم ) برابر ظرفیت مورد نیاز پس
از انجام مصاحبه  ،بر اساس وزن هفتاد درصد( )% 70نمره كل آزمون كتبی(پس از احتساب سهمیه ه ا و ضرايب) و سی درصد()%30
نمره مصاحبه خواهد بود.بنابراين معرفی افراد به گزينش  ،پس از انجام مصاحبه به ترتیب نمره كل نهايی صورت میگیرد.
 - 7/12معرفی افراد به گزينش ( در صورت داشتن مصاحبه) پس از انجام مصاحبه به تعداد يک برابر ظرفیت پذيرش به ترتیب نمره
كل نهايی صورت میگیرد.
 - 7/13داوطلبان موظفند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذيرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزينش دانشگاه
براي تکمیل پرونده گزينشی مراجعه نمايند .درصورت عدم مراجعه ،قبولی فرد كان لم يکن تلقی شده واز افراد ذخیره بهجاي وي به
گزينش معرفی خواهد شد.
 - 7/14قرارداد افراد پذيرفته شده با شركتهاي پیمانکاري خواهد بود و هیچ گونه رابطه استخدامی با دانشگاه علوم پزشکی اراک
نخواهند داشت.
 - 7/15باتوجه به اين كه مالک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد الزم است درتکمیل آن نهايت دقت را به
عمل آورده وهیچگونه اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود.
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برگ درخواست شغل از شركت رهروان طب بوشهر
اين فرم می بايست توسط شخص متقاضی تکمیل گردد.در غیر اين صورت عواقب ناشی از اين مسئله به عهده متقاضی
خواهد بود.

محل الصاق
عکس

دراين قسمت چیزي ننويسید
 - 2نام :

 - 1نام خانوادگی :
 - 3نام پدر:
 - 4تاريخ تولد :

ماه

روز

 - 5محل تولد  :استان :

سال

 - 6شماره شناسنامه :

بخش :

شهرستان :

 - 7شماره ملی:

- 10وضعیت تأهل:

 - 9دين :

مذهب :

 - 11وضعیت نظام وظیفه :

 - 1داراي كارت پايان خدمت



 - 8محل صدورشناسنامه:

 - 2مجرد 

متأهل 

 - 2داراي معافیت قانونی دائم 

 - 12وضعیت ايثارگري :
-1
-2




جانباز

درصد جانبازي  ..................درصد

رزمنده

(براي حداقل  6ماه حضور داوطلبانه درجبهه)

 آزاده
-3
 - 4فرزند وهمسر شهداء:

مدت حضور درجبهه .... :سال .....ماه .....روز

مدت اسارت  ..... :سال  .....ماه  .....روز
همسر 
فرزند 

 - 5فرزند وهمسر جانبازان % 25وباالتر:



فرزند

 - 6فرزند وهمسر آزادگان باالي يکسال اسارت :فرزند



همسر  درصد جانبازي:
همسر  مدت اسارت ..... :سال  .....ماه  .....روز

 - 7فرزند وهمسر رزمنده د اراي سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه:
 .....روز

فرزند

 - 8فرزند جانبازان زير % 25وآزادگان زير يکسال اسارت  :فرزند جانباز  درصد جانبازي:
ماه

همسر  مدت خدمت داطلبانه .... :سال  .....ماه



ماه

سال

روز

فرزندآزاده  مدت اسارت:

سال

روز

برادر 
 - 9خواهروبرادر شهدا :خواهر 
 - 10فرزند ايثارگر(شهید ،جانباز بیست و پنج درصد( )% 25و باالتر ،آزاده ،اسیر و مفقوداالثر) 
 - 13آخرين مدرک تحصیلی:
 - 14رشته تحصیلی :

گرايش تحصیلی :

 - 15محل اخذمدرک تحصیلی:

استان محل تحصیل :

 - 16تاريخ اخذ آخرين مدرک تحصیلی :
 - 17شغل مورد درخواست :

/

/

معدل :
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 - 18محل جغرافیايی مورد تقاضا (فقط يک محل)

(فقط يک شغل )

 - 19نشانی كامل  :محل س کونت :استان ......................................شهرستان ..............................خیابان ...................
كوچه ................................پالک ...............................كدپستی ...............................شماره تلفن ثاب ت .......................
كد شهر ...............................شماره تلفن همراه .....................................
 - 22شماره تلفن براي تماس ضروري :
 - 23اينجانب  ..............................................متقاضی شركت درآزمون بکارگیري نیروي شركتی شركت رهروان طب بوشهر متن آگهی مربوطه را با دقت وبه طور
كامل مطالعه وسپس تقاضاي فوق را (شخصا) تکمیل نموده ام ومسئولیت صحت كلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم .درصورت اثبات خالف اظهارات
اينجانب در هرمقطع زمانی (قبل و بعد از اشتغال ) هر گونه حقی را براي جذب درآن شركت از خود سلب می نمايم.
 - 24تاريخ تنظیم فرم :

امضاء و اثرانگش ت متقاضی
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