
 
 

 قراردادی  پذیرش بهورز استخدامآگهی 

حت پوشش های توی انسانی مورد نیاز در واحددانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی لرستان برای تامین نیر
ا بگیری افراد در دستگاه های اجرایی در نظر دارد مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی وتخصصی برای به کارطبق خود 

 2ماده  4تبصره همچنین کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه و آئین نامه اداری ،استخدامی و تشکیلاتی  43ماده  6تبصره توجه به 

نفر از افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان عمومی ،تخصصی ،مصاحبه وگزینش  99تعداد دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز
 : نماید بکارگیری  به شرح ذیل قراردادی  شغلی بهورزی به صورتبرای پذیرش رشته 

تعداد مورد  شرایط احراز
 نیاز

عنوان  محل جغرافیایی جنسیت
رشته 
 شغلی

 ردیف

 مرد زن

ر فوق دیپلم دداشتن دیپلم یا 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 1 بهورز دورودشهرستان خسروآباد قلعه جهانگیر خانه بهداشت   * نفر 1

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

 شهرستان دورود خسرو آباددایی چی خانه بهداشت   * نفر 1

 

 2 بهورز

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

نفر 1  4 بهورز  شهرستان دورود پیرآباد ناصرالدین  خانه بهداشت  * 

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

 3 بهورز شهرستان دورود ترشاب خانه بهداشت  *  نفر 1

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

 5 بهورز خانه بهداشت بهرام آباد ژان  شهرستان دورود   * نفر 1

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

 6 بهورز شهرستان دورود 1ژان   خانه بهداشت  * نفر 1

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

 7 بهورز چگنی شهرستان   تنگ موسی ویسیان خانه بهداشت *  نفر 1

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 8 بهورز چگنی  شهرستان سراب دورهحسیوند خانه بهداشت   * نفر 1

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی 

 9 بهورز چگنی شهرستان    سراب دورهناوه کش  خانه بهداشت  * نفر 1

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

 11 بهورز درب چاه سراب دوره  شهرستان چگنی خانه بهداشت  * نفر 1



 
 

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
های ذکر شده در متن  رشته
 آگهی

 11 بهورز هفت چشمه چم پلک شهرستان چگنی خانه بهداشت *  نفر 1

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی 

 12 بهورز سپیدشت    شهرستان تنگ هفت  خانه بهداشت *  نفر 1

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 14 بهورز سپیددشت شهرستان   چمسنگردره هندیان  خانه بهداشت  * نفر 1

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 13 بهورز ت سپیددششهرستان  تنگ هفت  تنگ پنج  خانه بهداشت  * نفر 1

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 15 بهورز آبشباندر بیشه شهرستان سپیددشت خانه بهداشت  * نفر 1

       
داشتن فوق د یپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

نفر 1  16 بهورز کلکله دربند شهرستان ازنا خانه بهداشت  *  

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 متن آگهی های ذکر شده در

نفر 1  17 بهورز دربند شهرستان ازنا خانه بهداشت  *  

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

نفر 1  18 بهورز دره تخت  دولت آباد  شهرستان ازنا خانه بهداشت *  

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی 

نفر 1  19 بهورز الانبیاء  شهرستان ازنامرزبان خاتم خانه بهداشت  *  

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی 

نفر 1  21 بهورز کمندان  دولت آباد شهرستان ازنا خانه بهداشت *  

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی 

نفر 1  21 بهورز رشیدی مومن آباد  شهرستان ازنا خانه بهداشت *  

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

نفر 1  22 بهورز  فرزیان مومن آباد  شهرستان ازنا خانه بهداشت  * 

ر فوق دیپلم دیا داشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

نفر 1  24 بهورز دربند   شهرستان ازنا خانه بهداشت   * 



 
 

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

نفر 1  23 بهورز کهریز سفید خاتم الانبیاء   شهرستان ازناخانه بهداشت   * 

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی 

نفر 1  25 بهورز خانه بهداشت زرشکه کرت آباد شهرستان بروجرد   * 

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی 

نفر 1  26 بهورز ده ترکان دره گرگ  شهرستان بروجرد  خانه بهداشت  * 

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی 

نفر 1  27 بهورز شیخ میری شهید خالقی شهرستان بروجرد  خانه بهداشت   * 

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی 

نفر 1  28 بهورز گندل گیری شهید رجایی شهرستان بروجرد خانه بهداشت   * 

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

نفر 1  29 بهورز قپانوری دودانگه شهرستان بروجرد خانه بهداشت   * 

ر فوق دیپلم دیا داشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

نفر 1  41 بهورز کیوره کرت آباد  شهرستان بروجردخانه بهداشت  *  

ر فوق دیپلم دیا داشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

نفر 1  41 بهورز شیروان  شهرستان بروجردخانه بهداشت   * 

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

نفر 1  42 بهورز کوشکی علیا شهید رجایی شهرستان بروجردخانه بهداشت  *  

ر فوق دیپلم دیا داشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

نفر 1  44 بهورز شهید بروجردی  شهرستان بروجرد خانه بهداشت *  

در  فوق دیپلم یا داشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

نفر 1  43 بهورز دهنومقدسی  قدس  شهرستان بروجرد خانه بهداشت  * 

در  فوق دیپلم یا داشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

نفر 1  45 بهورز قلعه حاتم شهید خالقی  شهرستان بروجردخانه بهداشت   * 

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

نفر 1  46 بهورز چهاربره قائدطاهر  شهرستان بروجردخانه بهداشت   * 



 
 

در  فوق دیپلم یا داشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

نفر 1  47 بهورز کیوره کرت آباد   شهرستان بروجردخانه بهداشت   * 

در  فوق دیپلم یا داشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

نفر 1  48 بهورز کوشکی علیا شهید رجایی شهرستان بروجرد خانه بهداشت  * 

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

نفر 1  49 بهورز رابند سفلی پلکان سفلی  شهرستان بروجرد خانه بهداشت  * 

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

نفر 1  31 بهورز خایان  شهرستان بروجردخانه بهداشت   * 

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

نفر 1  31 بهورز بندیزه کفشگران   شهرستان بروجرد  خانه بهداشت  * 

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 متن آگهیهای ذکر شده در 

نفر 1  32 بهورز بروجرد شهرستان   بیچون سفلی قدس  خانه بهداشت *  

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

نفر 1  34 بهورز بروجرد  شهرستانکرکیخان  خانه بهداشت  *  

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

نفر 1  33 بهورز بروجرد  شهرستان  بند یزه کفشگران  خانه بهداشت *  

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

نفر 2  35 بهورز خانه بهداشت جهان آباد همت آباد شهرستان بروجرد  * 

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

نفر 1  36 بهورز بروجردخانه بهداشت جهان آباد همت آباد شهرستان  *  

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

نفر 1  37 بهورز سلسله شهرستان تملیه فیروزآباد   خانه بهداشت  * 

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

نفر 1  38 بهورز سلسله  شهرستانضمیمه عدل آباد  خانه بهداشت   * 

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

نفر 1  39 بهورز سلسله شهرستان شینه عدل آباد  خانه بهداشت   * 



 
 

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

نفر 1  51 بهورز رومشکان  شهرستانعزیزآباد پادروند  خانه بهداشت *  

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

نفر 1  51 بهورز رومشکان شهرستان  رماوند پادروند   خانه بهداشت  * 

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

نفر 1  52 بهورز رومشکان شهرستان محکی چغابل  خانه بهداشت  *  

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 متن آگهیهای ذکر شده در 

نفر 1  54 بهورز سوری پادروند  شهرستان رومشکان   خانه بهداشت  * 

داشتن دیپلم در رشته های ذکر 
 شده در متن آگهی

نفر 1  53 بهورز پلدخترسرنجه زیودار افرینه   شهرستان خانه بهداشت   * 

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

نفر 1  55 بهورز پلدختر شهرستان مورانی   خانه بهداشت  * 

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

نفر 1  56 بهورز شهرستان کوهدشتهاشم بک اشتره گل گل خانه بهداشت  *  

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

نفر 1  57 بهورز شورابه کونانی شهرستان کوهدشت خانه بهداشت *  

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

نفر 1  58 بهورز بلوران  شهرستان کوهدشت خانه بهداشت *  

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

نفر 1  59 بهورز پریان اله مراد لیله القدر  شهرستان کوهدشت خانه بهداشت *  

دیپلم در رشته داشتن فوق 
 های ذکر شده در متن آگهی

نفر 1 نوش آباد )پاتخت (پل بابا حسین  شهرستان  خانه بهداشت   * 
 خرم آباد

 61 بهورز

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

نفر 1  61 بهورز تپه گجی بیران شهر  شهرستان خرم آبادخانه بهداشت  *  

 داشتن فوق دیپلم در رشته
 های ذکر شده در متن آگهی

نفر 1  62 بهورز سراب رباط ،رباط نمکی  شهرستان خرم آباد  خانه بهداشت  *  

داشتن فوق دیپلم در رشته  
 های ذکر شده در متن آگهی

نفر 1  64 بهورز ضمیمه بدر آباد سفلی شهرستان خرم آبادخانه بهداشت  *  

داشتن فوق دیپلم در رشته  
 متن آگهیهای ذکر شده در 

نفر 1  63 بهورز خرم آباد رنگرزان پل سیاهگوشی شهرستان خانه بهداشت  * 



 
 

داشتن فوق دیپلم در رشته  
 های ذکر شده در متن آگهی

نفر 1  65 هورزب ضمیمه رباط نمکی شهرستان خرم آباد خانه بهداشت  * 

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

نفر 1  66 بهورز ده باقر  شهرستان خرم آبادخانه بهداشت   * 

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

نفر 1  67 بهورز چوبتراش ده باقر  شهرستان خرم آبادخانه بهداشت   * 

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

نفر 1  68 بهورز شهرستان خرم آبادقلعه رحیم  بیرانشهر خانه بهداشت   * 

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

نفر 1  69 بهورز تپه گجی بیرانشهر  شهرستان خرم آباد خانه بهداشت   * 

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

نفر 1  71 بهورز قلعه علی زاغه شهرستان خرم آباد  خانه بهداشت  * 

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 71 بهورز کیان برآفتاب زاغه  شهرستان خرم آباد خانه بهداشت  * نفر 1

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

 72 بهورز سراب جلدان ایمان آباد شهرستان خرم آباد خانه بهداشت *  نفر 1

دیپلم در رشته داشتن فوق 
 های ذکر شده در متن آگهی

 74 بهورز تپه دار پل باباحسین  شهرستان خرم آبادخانه بهداشت   * نفر 1

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 73 بهورز نمکلان تجره  شهرستان خرم آباد خانه بهداشت  *  نفر 1

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 75 بهورز  خانه بهداشت زرین آباد پل سیاهگوشی  شهرستان خرم آباد *  نفر 1

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

 76 بهورز خانه بهداشت پیرجدبرآفتاب پل باباحسین  شهرستان خرم آباد *  نفر 1

رشته داشتن فوق دیپلم در 
 های ذکر شده در متن آگهی

خانه بهداشت تلوری علیا بدر آباد علیا بهرامی  شهرستان  *  نفر 1
 خرم آباد

 77 بهورز

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

 78 بهورز خانه بهداشت ضمیمه پل بابا حسین  شهرستان خرم آباد *  نفر 1

م در دیپلفوق  یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 79 بهورز خانه بهداشت دیناروندعلیا دارایی شهرستان خرم آباد *  نفر 1



 
 

م در دیپلفوق  یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 81 بهورز خانه بهداشت پاخیمه گاه  شهرستان الیگودرز  * نفر 1

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 81 بهورز خانه بهداشت دستگرد پاخیمه گاه  شهرستان الیگودرز  * نفر 1

ر فوق دیپلم ددیپلم یا داشتن 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 82 بهورز خانه بهداشت باغ لفطیان کیزاندره شهرستان الیگودرز *  نفر 1

در  دیپلمفوق دیپلم یاداشتن 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 84 بهورز خانه بهداشت خان آباد شاهپور آبادشهرستان الیگودرز *  نفر 1

در  فوق دیپلم دیپلم یا  داشتن
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 83 بهورز خانه بهداشت ده نصیر  شماره یک  شهرستان الیگودرز *  نفر 1

ر دفوق دیپلم دیپلم یاداشتن 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

خانه بهداشت آب باریکی سفلی چمن سلطان  شهرستان  *  نفر 1
 الیگودرز

 85 بهورز

ر فوق دیپلم ددیپلم یا داشتن 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 86 بهورز خانه بهداشت مغانک سفلی دوزان   شهرستان الیگودرز *  نفر 1

در م دیپلفوق  یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 87 بهورز خانه بهداشت دستگردپاخیمه گاه  شهرستان الیگودرز *  نفر 1

ر فوق دیپلم ددیپلم یا داشتن 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 88 بهورز خانه بهداشت موشله خمه سفلی  شهرستان الیگودرز *  نفر 1

م در دیپلفوق  یاداشتن دیپلم 
ذکر شده در متن رشته های 

 آگهی

 89 بهورز خانه بهداشت دوزان  شهرستان الیگودرز *  نفر 1

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 91 بهورز خانه بهداشت شول آباد شهرستان الیگودرز *  نفر 1



 
 

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 91 بهورز خانه بهداشت دره ماهی سفلی کیزاندره  شهرستان الیگودرز *  نفر 1

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 92 بهورز خانه بهداشت گلبهار شاهپور آباد  شهرستان الیگودرز *  نفر 1

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 94 بهورز خانه بهداشت پز علیا پرچل  شهرستان الیگودرز  * نفر 1

ر فوق دیپلم د یا داشتن دیپلم
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 93 بهورز خانه بهداشت موس مرگسر   شهرستان الیگودرز *  نفر 1

داشتن فوق دیپلم در رشته 
 های ذکر شده در متن آگهی

 95 بهورز خانه بهداشت بابا جان ولیعصر شهرستان دلفان   * نفر 1

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 96 بهورز خانه بهداشت دمباغ   شهرستان د لفان   * نفر 1

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 97 بهورز آبادگاماسیاب برخوردار شهرستان دلفانخانه بهداشت  حسن  *  نفر 1

ر فوق دیپلم د یاداشتن دیپلم 
رشته های ذکر شده در متن 

 آگهی

 98 بهورز خانه بهداشت  برخوردار شهرستان دلفان  *  نفر 1

جمع      نفر 99 
 کل

 :آزمون ومی مشرایط ع-1

 اساسیتدین به دین مبین اسلام ویا یکی از ادیان رسمی کشور مصرحه در قانون  -1/1

 جمهوری اسلامی ایران . نظامتابعییت دا شتن  -2/1

 ()ویژه برادران معافیت قانون دائم از خدمت یا وداشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی  -4/1

زی منافات دانشگاه با وظایف بهورتبصره : معافیت دائم پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعلام کمیسیون پزشکی 

 .نداشته باشد 



 
 

 و روانگردان . ت ومواد مخدرادخانی هعدم اعتیاد ب -3/1

 ی موثر.عدم سابقه محکومیت جزائ -5/1

بهورزی و قابلیت انجام فعالیتهای مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام انجام  برای داشتن سلامت جسمانی و روانی وتوانایی -6/1
 . سیارها در روستاهای تحت پوشش )به تائید پزشک معتمد شهرستان یا حسب مورد ، با تائید کمیسیون پزشکی موسسه (

 نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی. -7/1

 باشند .و یا بازخرید خدمت  دولتیسایردستگاههای  پیمانی، ثابت و مستخدم رسمی ید داوطلبان استخدام نبا -8/1

 قراردادی دانشگاه مجاز به شرکت در آزمون مزبور می باشند .تبصره : نیرو های 

 نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی . -9/1

 اسلامی ایران . التزام به قانون اساسی جمهوری -11/1

 :  آزمون شرایط اختصاصی- 2

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته های بهداشت عمومی )بهداشت خانواده( ، مامایی برای پذیرش بهورز زن  -1/2
هت حرفه ای جو مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته های بهداشت عمومی ) مبارزه با بیماریها( بهداشت محیط و بهداشت 

 پذیرش بهورز مرد که پس از طی دوره آموزشی تطبیقی مهارتهای بهورزی و حصول تجارت لازم بخدمت گرفته خواهند شد.

  . مدرک دیپلمدارا بودن  -2/2

 وحداقل سن برای دارندگان روز(  29ماه و  11سال و  25)سال 26سال و حداکثر 16مدرک دیپلم  حداقل سن برای دارندگان -4/2

 همبدا محاسب اولین روز شروع ثبت نام می باشد تاریخ تمام روز( 29ماه و  11سال و  27) سال 28حداکثر و  18مدرک کاردانی 
 سن قرار خواهد گرفت.

برای مدرک در هر صورت سن داوطلب .ر اضافه خواهد شد حداکثر سن مقریه های معتبر به موارد ذیل به شرط ارائه تائید -3/2

سن داوطلب دارای مدرک فوق و روز (29ماه و  11سال و  27)سال 28موارد زیر از تحصیلی دیپلم با در نظرگرفتن 

 تجاوز نماید : روز ( 29ماه و11سال و 29)سال41دیپلم نباید از 

جام کار نمی باشند شامل : همسر آزادگان ، مفقودالاثرها وجانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انافراد خانواده معظم شهدا،  –(  الف

 .سال  5فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر ، برادر تا میزان ،

ت ان انجام داده اند به میزان انجام خدمموظف را باستناد قانون خدمت پزشکان وپیراپزشک داوطلبانی که طرح خدمت نیرو انسانی -ب(
 فوق.

 . بر اساس کارت پایان خدمت  آقایان انجام شده دوره ضرورت  مدت خدمت -ج( 



 
 

 می باشند ، مشروط به آن که قبلقانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در حین انجام طرح مجاز به شرکت در آزمون مشمولین  – 5/2
 یافته با شد .زی بهورزی از ادامه طرح انصراف و پایان از شروع دوره کارآمو

 مدارک مورد نیاز:و  نحوه ثبت نام -3

ه داشتن قبل از واریز وجه ثبت نام نسبت بضروری است متقاضیان  انجام می شود.ی از متقاضیان به صورت الکترونیک نام ثبت -1/4
اریز و پس از تائید مراکز نسبت به وابتدا با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به مراکز بهداشت مربوطه مراجعه شرایط پذیرش بهورزی 

 الکترونیکی اقدام نمایند .ثبت نام وجه ثبت نام و 

 تکمیل برگ درخواست شغل )با دقت وخط خوانا تکمیل گردد(. -2/4

درآمد اختصاصی دانشگاه علوم  2178453913114ریال به حساب شماره  211111مبلغ رسید بانکی مبنی بر پرداخت  -4/4

 %51ان داوطلبان استخدام )ایثارگرامتحان عمومی و تخصصی بعنوان حق شرکت در ایران  ملیبانک کلیه شعب ی لرستان نزد پزشک
 .(ددرصد مبلغ مذکور را می پردازن

و یک قطعه عکس دیگر نیز بر جدید ، تمام رخ پشت نویس شده )یک قطعه عکس روی برگ ثبت نام  4×3قطعه عکس سه-3/4
 (روی برگه تائیدیه بومی بودن الصاق شود ، به انضام یک عدد پوشه و گیره.

 تصویر آخرین مدرک تحصیلی  -5/4

 و کارت ملی تصویر تمام صفحات شناسنامه-6/4

 )برادران( تصویر برگ پایان خدمت نظام وظیفه عمومی -7/4

ممهور به مهر و )سکونت داوطلبان در محل و مقبولیت اجتماعی وی از طرف شورای اسلامی روستا  مدارک دال بر بومی بودن -8/4
 می بایست تائید گردد. مرکز بهداشتی درمانی روستایی و خانه بهداشت و مرکز آموزش بهورزی (امضای تمامی اعضای شورا و 

 تگاههای می بایست توسط دس )بهزیستی استان (معلولین عادی و )بنیاد شهید و امور ایثارگران استان (مدارک دال بر ایثارگری  -9/4

 گردد.ید ذکر شده تائ

 نشانی و تلفن مراکز بهداشت واحدهای مربوط به پذیرش بهورز : -4

شهرستانهای مربوطه بصورت حضوری به واحد گسترش شبکه بهداشت و درمان  11/3/96حداکثر تا تاریخ  متقاضیان واجدشرایط *
 نمایند .  مراجعه 

 شماره تلفن آدرس نام شهرستان ردیف

 44249919 شفا بالاتر از میدان شفا مرکزبهداشت خرم آباد واحدگسترش -خرم آباد خ خرم آباد -1

 32516717 بروجرد میدان نواب شبکه بهداشت و درمان بروجرد واحد گسترش  بروجرد -2

 34212621 دورود واحد گسترش و درمان شبکه بهداشت امام خمینی خ بهداشت  -خدورود  دورود -4

 34449255 سترش واحد گودرمان الیگودرز الیگودرز خ ساحلی جنب آتش نشانی شبکه بهداشت  الیگودرز -3



 
 

 42522198 سلسله خ آیت الله بروجردی شبکه بهداشت ودرمان سلسله واحد گسترش سلسله -5

خ امام خمینی شبکه بهداشت و درمان سپید دشت واحد  –بخش پاپی  –سپیددشت  سپیددشت  -6
 گسترش 

44148131 

- 44151921  واحد گسترشبالاتر از بانک ملی مرکز بهداشت شهرستان چگنی  –سراب دوره  دوره چگنی -7

44151936 
 42631671 کوهدشت  واحد گسترش میدان آزادگان شبکه بهداشت و درمان  –کوهدشت  کوهدشت -8

شبکه بهداشت و درمان پلدختر واحد بالاتر از میدان بسیج جنب اداره گاز  –پلدختر  پلدختر -9
 گسترش 

42226811 

 42722988 امام شبکه بهداشت ودرمان دلفان واحد گسترش  –دلفان خ  دلفان -11

 34341111 شبکه بهداشت و درمان شهرستان ازنا -11

 42652287 شبکه بهداشت شهرستان  رومشکان  -12

وق فزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون متعاقباٌ از طریق سایت دانشگاه و مراکز بهداشت زمان و محل تو -5

 به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. الذکر 

 موارد امتحان عبارتند از : -6

زبان انگلیسی  –زبان و ادبیات فارسی  -1توانمندیهای عمومی برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم شامل :  آزمون -1/6

 (61به تعداد )سوال در مجموع  15اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی هر درس  –معارف اسلامی )دین و زندگی (  –عمومی 
.آزمون توانمندیهای عمومی شدخواهد  طراحی  سوال به صورت چهارگزینه ای )با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط (

 درصد از کل نمره آزمون ( را به خود اختصاص خواهد داد. 41نمره )معادل  61مجموعاٌ 

 ی به دروس عمومسایر  به می باشند و امتیاز آن معاف  تبصره : اقلیت های دینی از پاسخ گوئی به سوالات معارف اسلامی -
 .صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد 

سوالات آزمون اختصاصی از واحدهای بصورت کتبی بعمل خواهد آمد .  دیپلمفوق  داوطلبان آزمون توانمندیهای تخصصی برای-2/6

سوال ( آموزش بهداشت  15سوال ( آمار حیاتی و اپیدمیولوژی ) 41درس اختصاصی شامل نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی )

 طراحیمنفی به ازای هر سه پاسخ غلط (به صورت چهار گزینه ای ) با اعمال یک نمره که  تهیه می گرددسوال  61سوال( جمعاٌ 15)

 .به خود اختصاص خواهد داد را از کل نمره آزمون (  %41نمره )معادل  61. آزمون توانمندیهای تخصصی مجموعاٌ  خواهد شد

دروس  سوالات آزمون عمومی از ..به عمل خواهد آمدتوانمندیهای عمومی برای داوطلبان با مدرک دیپلم ، آزمون کتبی  آزمون  -4/6
ر ( و اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی )هدین و زندگی  وس ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی ،شامل در )دیپلم کامل متوسطه

هد بود که بصورت چهار گزینه ای ) با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط ( خواسوال(  61سوال مجموعاٌ  15درس 

 درصد کل نمره آزمون ( را به خود اختصاص خواهد داد . 61نمره )  61طراحی می شود .آزمون توانمندیهای عمومی مجموعاٌ 

ه صورت مساوی اختصاص ن به سایر دروس عمومی بپاسخ نداده و امتیاز آسوال دین و زندگی  15: اقلیت های دینی به 1تبصره 
 داده خواهد شد .



 
 

 81که  خواهد آمداحبه به عمل به میزان سه برابر ظرفیت پذیرش مصپذیرفته شده در مرحله اول حداکثر تبصره :از کلیه داوطلبان 

 اولیه پس از تائید کمیته برگزاری آزمون فهرست پذیرفته شدگان  د .نبه خود اختصاص می دهاز کل نمره آزمون (را %31نمره )معادل 

 دانشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.در سایت 

 تذکرات : -7

 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی 12ماه متوالی یا 9،آزادگان و رزمندگانی که ایثارگران شامل ،جانبازان  -1/7

ن از کارافتاده کلی )غیر قادر به کار( در صورت دارا  بودن شرایط مندرج در جانبازادارند .ونیز خانواده های معظم شهدا ،مفقودین و 
 اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.؛با رعایت قوانین و مقررات مربوط از آگهی 

 گران استان ( درصد آن برابر قوانین و مقررات برای استخدام ایثار41سی )یافته به دانشگاه از کل مجوز استخدام تخصیص  -2/7

 اختصاص  که در آزمون شرکت نمایند درصد و بالاتر  25آن به فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان درصد  25 ؛اختصاص می یابد 

 دارد .باقی مانده به سایر ایثارگران اختصاص یابد و پنج درصد می 

ه ثبت نام نمودفضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر درصد به ترتیب نمره  5انتخاب ایثار گران درحد سهمیه  -4/7
 خواهد شد.و برابر شرایط انتخاب بومی بهورزان انجام اند 

ازطریق رقابت با سایر داوطلبان وبالاتر  درصد 25زان و فرزندان جانبادرصد سهمیه ایثاگران و فرزندان شاهد  41استخدام مازاد بر -3/7
 خواهد گرفت . صورتواجد شرایط 

 آزاده از اولویت قانونی برخوردار می باشند. آ تا یکسال پس از آزادی خانواده آزادگان صرف -5/7

 ی ،غیر قادر بکار (قید گردد. در غیر اینصورت کارافتاده کلدر گواهی خانواده جانبازان می بایست جمله )عضو خانواده جانباز از  -6/7

 بهرمند شوند .تذکرات  1/7نمی توانند از مزایای بند این افراد  

 ی به اخذ ازیایثار گران با ارائه تصویر آن نصورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور جانبازان و خانواده محترم شهدادر  -7/7

  ذکور ندارد .و ارائه گواهی از بنیاد م

درصد سهمیه  4معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی از  -8/7
 قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود .

ایط شر و داشتنمرتبط استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط احراز مدرک تحصیلی  -9/7
 و طبق قوانین ایثار گران می باشد. با رعایت سایر مفاد این دستور العمل ذکر شده در آگهی بومی 

برابر ظرفیت مورد نیاز به ترتیب اولویت های مقرر قانونی و نمرات فضلی  4تا  حداکثر  از میان شرکت کنندگان در آزمون کتبی-11/7

برابر ظرفیت مورد  2ه معرفی می گردند تا پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب انتخاب و جهت انجام مصاحبه ، به کمیته مصاحب



 
 

ذخیره ( بر اساس مجموع نمرات کتبی و مصاحبه اقدام و به هسته گزینش دانشگاه معرفی گردد . انتخاب داوطلبان به  –نیاز )اصلی 
 .ترتیب نمره کل ماخوذه در آزمون بصورت فضلی می باشد 

 

و پذیرش و استخدام بهورز غیر بومی به هیج  محل مورد تقاضای استخدام باشندبومی روستا های  ستداوطلبان می بایکلیه -11/7
 شرایطی ممنوع می باشد .گزینش بهورز از مناطق شهری در هر . مجاز نمی باشدعنوان 

 افرادی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند. بهورز بومی ، به -12/7

محل تقاضا برای استخدام یکی باشد وهمچنین سکونت یا شهرستان با روستای  شناسنامه (ات )طبق مندرجمحل تولد داوطلب -الف(
 محرز گردد. مورد نظر روستای  دوسال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در درحداقل داوطلب 

پذیرش بهورز مورد تقاضا  و یا شهرستان  درروستاراهنمایی و متوسطه( را  مقاطع تحصیلی )ابتدایی ،کامل از حداقل دو مقطع  -ب(
 محرزگردد. مورد نظر روستای دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز ثبت نام در  در حداقل ه باشد و همچنین سکونت داوطلب طی کرد

رده و ازدواج کطابق بندهای ذکرشده داوطلبان زن که شرایط بند ))الف (( و ))ب(( را نداشته باشند ولی با فرد واجد شرایط م :1تبصره 

ن مورد تقاضا پذیرش بهورزدر اینان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونتشان در محل  سال از تاریخ ازدواج آ 2حداقل 
بدیهی است افراد بومی بند))الف (( و ))ب (( نسبت ،به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بلامانع است . مدت محرز شده باشد

 اولویت هستند و این افراد نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود . در به این افراد 

می باید 1و تبصره های الف وب در بندمندرج  (به قبل نام ثبت لی )از تاریخ سکونت مستمر در روستای اص دو سال احراز حداقل -ج(
 و مرکز بهداشتی درمانی مربوطه قرار گیرد. ممهور به مهر و امضای تمامی اعضای شورا  مورد تائید شورای اسلامی روستا

خدمت ضرورت سربازی در خارج قبل از ثبت نام بدلیل ادامه تحصیل ،گذراندن طرح ویا انجام دوره  داوطلبان بهورزی چنانچه تا -د(
قبل از وضعیت های فوق الاشاره مشروط به آن که شورای اسلامی بومی بودن فرد واقامت وی را  از محل روستا سکونت داشته است.

اشند بمشروط براین که خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته  مورد تقاضا گواهی نماید  اصلی یا قمر منطقه  در روستای
 ضرورت ندارد . برای گروههای مذکور  در ضمن اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر و قمربلامانع است .

نفر به ازای هر مورد پذیرش ، می بایست از افراد واجد  2در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل  -هـ(
 همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آورد :شرایط ساکن در روستاهای همجوار 

 الف( روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان .

 ب( در صورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوار 

کیلومتر، پس از تائید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد  15مربوطه تا شعاع  تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی
 شرایط نمود .

 و دارندگان مدرک تحصیلی فوق مرتبط  فوق دیپلم رای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطعشرکت داوطلبان کارآموز بهورزی دا-14/7
 مجاز نمی باشد . شرایط طرح طبقه بندی مشاغل  درج دردیپلم در رشته های غیرمرتبط با رشته های من



 
 

شرکت دانشجویان حائز شرایط در آزمون های پذیرش و استخدام بهورز بلامانع است و در صورت احراز قبولی پذیرش آنان  -13/7
دانشگاهی قبل از شروع مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک 

 کلاسهای بهورزی می باشد .

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط لازم اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله  -15/7
داوطلب از انجام  است . از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی

مراحل بعدی محروم خواهد شد . حتی در صورت پذیرفته شدن در آموزشگاه بهورزی و یا صدور حکم استخدامی ، حکم مذبور لغو و 
 بلااثر می گردد .

از  م نتیجهماه ( پس از اعلا 2حداکثر اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان استخدام در صورت پذیرفته شدن در امتحان ) -16/7
 سوی دانشگاه الزامی است .

پذیرفته شدگان پس از ابلاغ نتایج نهایی حداکثر یکماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به  -17/7
 . مراکز بهداشت شهرستانهای مربوطه مراجعه نمایند

از پذیرفته شدگان ذخیره  یآموزشدوره از شروع قبل نان در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر یا انصراف آ -18/7
 دد.دانشگاه معرفی گرگزینش هسته مشروط بر اینکه فرد ذخیره قبل از شروع دوره توسط  جهت تسریع دوره دعوت بعمل خواهد آمد.

پس از اتمام دوره آموزش تطبیقی مهارتهای بهورزی  شدگان برای الزام به ارائه خدمت اخذ تعهد رسمی محضری از پذیرفته -19/7
ستا انجام وظیفه نماید در خانه بهداشت مورد تعهد بصورت شیفت های مورد نظر موسسه همراه با بیتوته در روسال  15به میزان 

 باشد . ...(قابل خرید و انتقال نمیالزامیست و این تعهد برای کلیه بهورزان تا پایان تعهد )اعم از سهمیه ایثارگری و غیر ایثارگری و....

 و دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم بهبه مدت شش ماه آموزش تطبیقی مهارتهای بهورزی  در مقطع کاردانی پذیرفته شدگان -21/7

 طی خواهند نمود .سال دوره آموزش بهورزی را  2مدت 

 گهی در امتحان ممنوع می باشد .شرکت داوطلبان با مدرک تحصیلی به غیر از مقطع تعیین شده در آ-21/7

هر گونه اطلاع رسانی در خصوص امتحان استخدامی از طریق تابلو اعلانات دانشگاه و بصورت همزمان در سایت اینترنتی  -22/7

www.lums.ac.ir .خواهد بود . داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد 

با توجه به اینکه ملاک ثبت نام از متقاضیان استخدام تکمیل برگ درخواست شغل می باشد ، لازم است در تکمیل برگه مورد  -24/7
  درخواست شغل قابل پذیرش نخواهد بود . نظر نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ارسال برگ

از ادامه دوره انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه ،مجاز پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی ، -23/7
 به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورزی دانشگاه نمی باشند .

  

 علوم پزشکیدانشگاه منابع و مدیریت معاونت توسعه  

http://www.lums.ac.ir/


 
 

 و خدمات بهداشتی درمانی استان لرستان


