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  آگهي استخدام پيماني
    دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان  
بـا توجـه بـه نامـه      ي كاركنان غير هيأت علمي دانشگاه وآئين نامه اداري و استخدام 31ماده  2به استناد تبصره درنظر دارد  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان هرمزگان

جهـت  ازمان مديريت و برنامـه ريـزي كشـور،    س 18/3/94مورخ  38670از محل مجوز شماره  و منابع وزارت متبوع توسعه مديريت ومحترم معاونت  10/12/94/د مورخ 7357/209شماره 
كتبي، مصـاحبه   آزمون، از طريق برگزاري مورد نياز خود خدمت در خانه هاي بهداشت انجامرا در سال جاري، بمنظور از افراد واجد شرايط  نفر 90عداد ، تبهورز تأمين نيروي انساني

   نمايد:جدول ذيل استخدام بشرح   و انجام مراحل گزينش و همچنين طي نمودن دوره آموزش بهورزي
  

  جدول نيازهاي استخدامي
  

  

  خانه بهداشت  شهرستان   عنوان شغل  رديف
تعداد  جنسيت

  براساس جنسيت  احرازشرايط   مورد نياز
 زن مرد

1  

   بهورز

  نفر) 4(بندرعباس 
  الف)  بهورز مرد:  نفر  1    *  خانه بهداشت سرزه خاروك 

  دارابودن مدرك تحصيلي در يكي از مقاطع :      
كارداني در يكي از رشته هاي تحصيلي:  - 1

بهداشت محيط، بهداشت حرفه اي، بهداشت 
  بيماريهاعمومي گرايش مبارزه با 

 ديپلم كامل متوسطه - 2
  

  ب)  بهورز زن:
  دارابودن مدرك تحصيلي در يكي از مقاطع :       

كارداني در يكي از رشته هاي تحصيلي:  - 1
، عمومي گرايش بهداشت خانواده بهداشت
  مامائي

  كامل متوسطه ديپلم - 2

  نفر 3  *    نفر) 1خانه بهداشت هاي (گزريز، آب زمينو، دق فينو) (هر كدام 

  نفر) 14( جاسك  2

  نفر  3    *  نفر)  1) (هر كدام پركوه،  جهلو، داربستخانه بهداشت هاي (
نگرآبكوهي، كاشي،خانه بهداشت هاي (حصار، گوربوچه، جانوري،

  ) ، زمين لشكري، نگر سفلي، گزي، گروك پايين، بنجي كرباسيشرقي
  نفر) 1(هر كدام 

  نفر 11  *  

گنايي، چاه  هيرو، كوه بدو،خانه بهداشت هاي (اسالم آباد، خورچاه،  نفر) 6( بندرلنگه  3
  نفر 6  *    نفر)  1(هر كدام  خودرو)

  نفر) 30( ميناب  4

  نفر 2    *  نفر)  1) (هر كدام  ، انجيرك خانه بهداشت هاي ( سولقان
جعفرآباد، خشك آباد، جوشكي، كلوت، شيب كوه،خانه بهداشت هاي (

تمبو، درگوئن، سرمازغ، سبهتي، چلوگاوميشي، پشته كالت، چاه 
اسماعيل، گجگ، گرو، گهرو، گسمن، مازاوي، كهوردان، كريان سفلي، 
سرشيف، دماغ ريگ، محمودي، باغ گالن، فخرآباد، منبر شيخي، حجت 

  نفر)  1) (هر كدام آباد، كوي هجرت، مجتمع امام 

  نفر 28  *  
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  جدول نيازهاي استخدامي

  
  

  

  خانه بهداشت  شهرستان   عنوان شغل  رديف
تعداد مورد  جنسيت

  براساس جنسيت  شرايط احراز  نياز
 زن مرد

5  

  بهورز
  

  نفر) 8( رودان
  نفر 1  * نفر)1(خانه بهداشت بچگوئيه

  الف)  بهورز مرد:
  دارابودن مدرك تحصيلي در يكي از مقاطع : 

كارداني در يكي از رشته هاي  - 1
تحصيلي: بهداشت محيط، بهداشت 
حرفه اي، بهداشت عمومي گرايش 

  مبارزه با بيماريها
  ديپلم كامل متوسطه -2

  
  ب)  بهورز زن:

  
  دارابودن مدرك تحصيلي در يكي از مقاطع :  

ــاي    - 1 ــته ه ــي از رش ــارداني در يك ك
عمـومي گـرايش    بهداشتتحصيلي: 

  مامائي، بهداشت خانواده
  ديپلم كامل متوسطه -2

خانه بهداشت هاي (پشته بنان، استخرو، جغين شمالي، پشته خيرآباد، كميز
  نفر 7  *    نفر) 1) (هر كدام  ، خودروگانپايين، حسين آباد

  نفر) 7( بشاگرد  6

  نفر 1    *  نفر)  1(خانه بهداشت دست گرد ناگرد 
خانه بهداشت هاي (  سرحور ،بركهنك، حجون، شيش (كور)، گوريچي،

  ماسيتي) 
  نفر) 1هر كدام (

  نفر 6  *  

  نفر 1  *    نفر) 1خانه بهداشت هاي ( آبيد كوشاه،) (  نفر) 1( حاجي آباد  7

  نفر) 4( بستك  8
  نفر 2    *  نفر) 1) (هر كدام يه، فاريابخانه بهداشت هاي (كهتو

  نفر 2  *    نفر) 1(هر كدام كنار زرد، طهر انجبردان  خانه بهداشت

  نفر) 4( سيريك  9
  نفر 1    *  نفر) 1خانه بهداشت هرنگان ( 

  نفر 3  *    نفر) 1) (هر كدام ، دودر، مهرگيجيفريخانه بهداشت هاي ( 

  نفر) 9( قشم  10

  نفر 3    *  نفر) 1)(هر كدام ، زيرانگخانه بهداشت هاي (سرريگ، خالدين
چاهو شرقي، پي پشت ، سهيلي، خانه بهداشت هاي ( الفت سفلي ،دوالب،
   توريان)

  نفر) 1(هر كدام 
  نفر 6 *  

  نفر 3 *    نفر) 1(هر كدام خانه بهداشت هاي (مهدي آباد، دشت جيحون، كروئيه)   نفر) 3خمير ( بندر  11


