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 شرایط اختصاصی:

می       را دارا باشند بومی تلقی حداقل یکی از ویژگیهای زیرداوطلبان متقاضی در شهرستان در صورتی که  .1

 شوند.

 

محل تولد یا صدورشناسنامه داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا یکی باشد.)شهرستانهایی که در سالهای  •

 شهرستان مادر می باشند(.  اخیر مستقل شده اند ، مالک



پایان دبیرستان( را در محل مورد تقاضا طی -پایان راهنمایی-حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی )پایان ابتدایی •

نموده باشد. متقاضیان بایستی گواهی دو مقطع تحصیلی فوق الذکر را از واحد آموزشی ذی ربط دریافت و یا 

اهینامه پایان دوره تحصیلی مورد اشاره را به همراه سایر مدارک مورد نیاز ارائه نمایند. الزم به ذکر تصاویر گو

 است دوره پیش دانشگاهی جزو مقاطع تحصیلی محسوب نمی گردد.

 سکونت در منطقه مورد نظر حداقل به مدت دو سال تا تاریخ انتشار آگهی با ارائه مدارک استشهاد محلی و..  •

 

 سال تمام 35داشتن سن حداکثر  .2
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 سال 5میزان  نمی باشند شامل فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر تا

 به باال از شرط سنی معاف هستند.%25ب. فرزندان جانباز 

 ج. لیست سوابق بیمه در منطقه مورد نظر ممهور به مهر سازمان تأمین اجتماعی 
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 برخوردار می باشد.

 

 ر مهم:تذک

برای  هیچ گونه تبدیل وضعیت و یا جابجاییمی باشد.  به کارگیری نیرو صرفًا جهت پوشش وظایف دستیار دهان و دندان

 این نیروها وجود نخواهد داشت و تامین اعتبار از محل برنامه پزشک خانواده خواهد بود.

 رار داده و تحویل نمایند .: متقاضیان تمامی مدارک مورد نیاز را داخل پوشه دکمه دار ق 1نکته 

 : از تحویل گرفتن مدارک ناقص معذوریم . 2نکته 

 می باشد . 7/11/1401: مهلت تحویل مدارک تا تاریخ  3نکته

محل تحویل مدارک : شهرستان فریدن ، شهر داران ، خیابان نواب صفوی ، شبکه بهداشت و درمان فریدن ، ساختمان 
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