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روز( و حـداقل سـن بـراي  92مـاه  11سـال و  98سـال تمـام ) 94اكثر حد و 14لم ن حداقل سن براي دارندگان مدرک دیپداشت -1/9

باشد و سن داوطلب داراي مدرک فوق دیپلم نبایـد  روز( مي 92ماه و  11 سال 97سال تمام ) 95وحداكثر  15دیپلم  دارندگان مدرک فوق

 د.گير تاریخ اولين روز شروع ثبت نام مبناي محاسبه سن قرار مي سال تجاوز نماید. 30 از
* موارد ذیل به شرط ارائه تائيدیه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد .درهرصورت سن داوطلـب داراي مـدرک تحصـيلي 

 اوز نماید.تجسال  95دیپلم با درنظرگرفتن موارد زیر نباید از 
 انجام خدمت فوق  ميزان اند به انجام داده انوپيراپزشک پزشکان خدمت قانون استناد به خدمت نيروي انساني را طرح داوطلباني كه الف(

 ب( مدت انجام خدمت دوره ضرورت آقایان براساس كارت پایان خدمت
 تبصره : سقف سني ایثارگران برابرقوانين مربوطه تعيين مي گردد.

 یا معافيت قانوني براي مردان  دوره ضرورت داشتن برگ پایان خدمت خدمت نظام وظيفه: وضعيت

كميسيون پزشکي یا پزشک معتمد شبکه  با انجام وظـایف بهـورزي منافـات نداشـته باشـد  اعلام براساس كه صورتي در شکي)معافيت پز

 بلامانع است.(
 شد. سن مقرر اضافه خواهد : موارد ذیل به شرط ارائه تایيدیه هاي معتبر به حداكثرتبصره

( به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به 92/8/1347لغایت  31/4/1382 داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل )ازتاریخ الف(

 هاي نبرد حق عليه باطل  بستري ویا استراحت پزشکي رزمندگان دراثر مجروحيت درجبهه زمان مدت درجبهه وهمچنين حضور مدت ميزان

 و سالیک بالاتر، همسر و فرزندان و( %98) درصد پنج و بيست جانبازان و فرزندانهمسر شهدا،و فرزندان همسر آزادگان، و جانبازان ب(

 .از شرط حداكثر سن معاف مي باشند (با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه)و رزمندگان اسارت سالیک بالاي

 سال  8ميزان تا  (، همسر و فرزند آزاده كمتر از یکسال اسارت%98بيست و پنج درصد)  زیر،همسر وفرزندجانبازان ج( خواهروبرادرشهداء

داوطلباني كه به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و سایر موسسات تابعه وزارت متبوع به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان  د(

 خدمت غيررسمي آنها. 

 ( مدت خدمت سربازيهـ

متعهدین خدمت قانون مذكور  وپيراپزشکان  داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و (و

 ده اند به ميزان انجام خدمت فوق انجام دا



 بایست داراي معافيت یا گواهي پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند. پيراپزشکان مي مشمولين خدمت پزشکان و -9/9

توانند باشند، ميمي دانشگاهاین تابعه درحين انجام خدمت قانوني در واحدهاي  كه پيراپزشکان و پزشکان خدمت قانون مشمولين -1تبصره

 صرفاً در آزمون شركت نمایند.

 مدارک مورد نیاز  نحوه ثبت نام و -3

ي )به شرح ذیل( ثبت نامارسال مدارک  نسبت به 91/19/28پایان وقت اداري تاریخ ملزم هستند حداكثر تا  شرایط متقاضيان واجد -1/3

شماره یک ستاد دانشگاه علوم  ساختمان سلماني، شهيد خيابان ادارات، مجتمع شمالي، نواب خيابان سفارشي به آدرس قزوین، با پست

 م نمایند.اقدا 36122-18318پزشکي قزوین و یا صندوق پستي 

  :مقدماتيمدارک مورد نياز ثبت نام  -9/3

 الف( تکميل برگ درخواست شغل 

رفاه  دانشگاه نزد بانک 37145881به حساب شماره ( ریال و نود هزار)دویست  ریال  920000 رسيد بانکي مبني بر پرداخت مبلغ ب(

پنجاه ایثارگران  ،باشدقابل پرداخت ميتخصصي داوطلبان  عنوان حق شركت درامتحان عمومي وهبشعبه دانشگاه علوم پزشکي 

  .پرداخت مبلغ مذكور معاف مي باشندفرزندان شاهد از  پردازند ومبلغ مذكور را مي (%80)درصد

 . 3×6قطعه عکس   4ج( 

 .شودیا ارسال مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي به ثبت نام ناقص و -3/3

 تقاضاي كتبي و درخواست ثبت نام و رضایت نامه سرپرستـ 

 آخرین مدرک تحصيلي  تصویر -

 كارت ملي  تصویر -

 (حاتتمام صف ) شناسنامه تصویر -

 )ویژه برادران(كارت پایان خدمت نظام وظيفه عمومي یا معافيت دائم  تصویر -

 پایان طرح مشمولين خدمت پزشکان وپيراپزشکان یا معافيت ازآن یا اشتغال به طرح  تصویر -

 مدارک دال بر بومي بودن  تصویر –

 ربط معلولين عادي حسب مورد از مراجع ذی مدارک دال بر ایثارگري ، تصویر -

 مدارک طبق مفاد آگهي حسب ضرورت  سایر تصویر -

 ـ یک برگ پوشه

تطبيق  پيراپزشکان یا معافيت از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و گواهي انجام خدمات قانون پزشکان و تبصره : مدرک تحصيلي و

 اوليه انجام شده در بند فوق ملاک قطعي براصالت مدارک نخواهد بود.

 توزیع کارت محل  زمان و -4

 تخصصي متعاقباً اعلام خواهد شد  هاي عمومي وكارت ورود به جلسه امتحان توانمندي

 عبارتند از :مواد امتحان برای مقاطع کاردانی  -5

معارف اسلامي و اطلاعات سياسي و اجتماعي و مبـاني قـانوني(  الف:آزمون توانمندیهاي عمومي از دروس )ادبيات فارسي، زبان انگليسي،

پاسخ غلط( طراحي  3 اي )با اعمال یک نمره منفي به ازاي هر سوال خواهد بود كه به صورت چهارگزینه 40 سوال و مجموعاً 18هر درس 

 درصد از كل نمره آزمون( را به خود اختصاص خواهد داد. 30 نمره )معادل 40 هاي عمومي مجموعا شود آزمون توانمندي مي
 به عمل خواهد آمدسوالات آزمون اختصاصي از واحدهاي درسي اختصاصي شـامل : آمـار حيـاتي وكتبي ب: آزمون تخصي نيز بصورت 

سوالخواهد بودكـه بـه  40سوال( و جمعاً  18سوال(، آموزش بهداشت ) 30سوال(، نظام ارایه خدمات بهداشتي درماني ) 18اپيدميولوژي )

 40شودآزمون توانمندي هاي تخصصي مجموعـا  سخ غلط( طراحي ميپا 3صورت چهارگزینه اي )با اعمال یک نمره منفي به ازاي هر 

 درصد از كل نمره آزمون( را به خود اختصاص خواهد داد. 30نمره )معادل
 مواد امتحان مقطع دیپلم  -6



هاي عمومي آزمون كتبي به عمل خواهد آمد سوالات آزمون عمـومي از دروس دیـپلم كامـل متوسـطه )شـامل  جهت سنجش توانمندي

  40 سـوال و مجموعـاً 18هـر درس  (اجتماعي و مباني قـانوني ـ اطلاعات سياسي ،زندگي  ودین  ،وس ادبيات فارسي، زبان انگليسي در

هـاي  آزمـون توانمنـدي شود پاسخ غلط( طراحي مي 3 اي )با اعمال یک نمره منفي به ازاي هر بودكه به صورت چهارگزینه خواهد سوال

 درصد از كل نمره آزمون( را به خود اختصاص خواهد داد. 40 دلنمره )معا 40عمومي مجموعا 
 دهد. درصد از نمره آزمون را به خود اختصاص مي 60 مصاحبهـ 

رسـاني  آزمـون در سـایت دانشـگاه اطلـاع كميته تایيد از پس مصاحبه، انجام جهت نياز مورد تعداد برابر سه تا اوليه شدگان پذیرفته فهرستـ  

بر آن معاونت بهداشتي به روش مناسبي كه مورد تایيد كميته آزمون باشد مراتب را به اطلاع پذیرفتـه شـدگان خواهـد خواهد شد. علاوه 

 رساند.

افراد به ترتيب اولویتهاي مقرر قانوني و نمرات فضلي انتخاب و جهت انجام مصاحبه به كميته مصاحبه مذكور، كنندگان  از ميان شركتـ 

برابر ظرفيت مورد نياز )اصلي و ذخيره( بر اساس مجمـوع نمـرات كتبـي و  9 انجام مصاحبه نسبت به انتخاب گردند تا پس از معرفي مي

  .گزینش دانشگاه اعلام گردد مصاحبه اقدام و به هسته

 تذکرات  -7

نيز  گ تحميلي دارند وهاي جن ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه 4كه حداقل  رزمندگاني ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و -1/7

 ماه سابقه حضور 4آزادگان یک سال و بالاي یک سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل، مفقودینجانبازان،  هاي معظم شهداء، خانواده

انوني مقررات مربوط از اولویت ق آگهي با رعایت قوانين و صورت دارا بودن شرایط مندرج در در هاي جنگ تحميلي، جبهه داوطلبانه در

 برخوردار خواهند بود.

 30از . یابد ایثارگران اختصاص ميپذیرش درصد آن برابر قوانين ومقررات براي  (30) از كل مجوز تخصيص یافته به دانشگاه سي -9/7

ران جانبازان فرزندان و همس همسران شهداء و فرزندان و جانبازان وآزادگان فاقد شغل و درصد آن به (98) پنج بيست و ،الذكردرصد فوق

معرفي شده از  و خواهر و برادر شهيد بالاي یکسال اسارتسال و یکهمسران آزادگان  فرزندان و بالاتر و درصد و (98وپنج ) بيست

 ماه حضور داوطلبانه در 4درصد سهميه باقيمانده را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل  (8)پنج امورایثارگران استان و سوي بنياد شهيد و

 اختصاص مي یابد.اسارت ( سال 1) یک( درصد وآزادگان زیر 98فرزندان جانبازان زیر بيست وپنج ) فرزندان آنان و همسر و بهه ها وج

نيز مشمول بند  ر( بازنشسته مراكز تابعه دانشگاه( و بالاتر، آزاده، اسير و مفقودالاث%98) تبصره: فرزندان )شهيد، جانباز بيست و پنج درصد

 ند.فوق هست

زمان مقرر ثبت نام نموده اند،  ه دردرصد به ترتيب نمره فضلي از بين ایثارگران واجد شرایط ك 8حد سهميه  انتخاب ایثارگران در -3/7

  .انجام خواهد شد

 درصد سهميه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.  30مازاد بر  پذیرش  -6/7

نيازي به اخذ  ،ایثارگران با ارائه تصویر آن امور بنياد شهيد و صورت داشتن كارت شناسایي از خانواده محترم شهدا در نبازان وجا -8/7

  .ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند و

مربوطه برخوردار ( درصد سهميه قانوني 3به ترتيب نمره فضلي ازسه )شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهي ه معلولين عادي ب -4/7

 خواهند بود.

به داوطلبان بومي درصورت برخورداري از شرایط مندرج در آگهي به ترتيب نمره فضلي اختصاص  مجوزتمامي باقيمانده سهميه  -7/7

  .یابدمي

 :گردد كه واجد یکي از شرایط ذیل باشد دي اطلاق ميافرا بومي بهداوطلب  -5/7

بهورز بومي، به افرادي اطلاق مي شود كه حداقل داراي یکي ، اهاي محل مورد تقاضاي استخدام باشندباید بومي روست كليه داوطلبان مي

 د:از ویژگي هاي زیر باشن

سال  9حداقل در یکي باشد و همچنين سکونت داوطلب پذیرش بهورزي محل تقاضا براي  یا شهرستان الف. محل تولد داوطلب با روستا

 .محرز گردد نظردر روستاي مورد ع ثبت نام اخير تا تاریخ اولين روز شرو



مورد تقاضا طـي كـرده باشـد و  و یا شهرستان از مقاطع تحصيلي )ابتدایي ، راهنمایي و متوسطه( را در روستاكامل ب. حداقل دومقطع  

 .رددمحرز گ نظردر روستاي مورد سال اخير تا تاریخ اولين روز شروع ثبت نام  9حداقل در همچنين سکونت داوطلب 

سال از  9داوطلبان زن كه شرایط بند الف و ب را نداشته باشند ولي با فرد واجدشرایط مطابق بند الف و ب ازدواج كرده و حداقل  :1تبصره

تاریخ ازدواج آنان تا اولين روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محـرز شـده 

ه عنوان بومي تلقي مي شوند و پذیرش آنان بلامانع است بدیهي است افراد بومي بند الف و ب نسـبت بـه ایـن افـراد در اولویـت باشد ب

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

واهي شوراي اسلامي روستا )ممهور به مهر و از طریق گ 1: احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهاي الف و ب و تبصره 9تبصره 

امضاي تمامي اعضاي شورا( با تایيد شبکه بهداشت )مركز بهداشت شهرستان مربوطه( و یا خانه بهداشت با تایيد مركـز مركـز بهداشـت 

 شهرستان صورت مي پذیرد.

گذراندن طرح در خارج از محل روستا سکونت داشته داوطلبان پذیرش بهورزي چنانچه تا قبل از ثبت نام بدليل ادامه تحصيل ، : 3 تبصره

بـودن فـرد و  روستاسکونت آنان را گواهي كند و خانه بهداشت و مركز بهداشت شهرستان بـومي است ، مشروط به آنکه شوراي اسلامي

ا براي گروههاي مذكور اقامت لذ. نمایند ، بلامانع استتایيد  اقامت وي را قبل از وضعيت هاي فوق الاشاره در روستاي محل مورد تقاضا 

 سال اخير در روستاي مورد نظر ضرورت ندارد مشروط بر اینکه خانواده وي اقامت دائم در روستاي مورد نظر داشته باشند. 9در 

 مرحله از مراحل هر مسئوليت ناشي از عدم رعایت دقيق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود ودر -2/7

آگهي است داوطلب از انجام مراحل بعدي  داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج دركه شود  جذب محرز امتحان و ثبت نام،

 گردد.مي مزبور لغو وبلااثر صدور حکم استخدام، حکمصورت  حتي در ،محروم خواهد شد

باشد. در مواردي كه نمره ون با رعایت ظرفيت پيش بيني شده ميكل ماخوذه در آزم انتخاب داوطلبان به ترتيب بالاترین نمره-10/7

هاي تخصصي ملاک باشد، ابتدا نمره آزمون توانمندي اعلام شده در آگهي استخدامي ظرفيت تعداد و مازاد بریکسان داوطلب  وكل د

از سوي هسته گزینش، ملاک عمل قرار  هاي تخصصي، انتخاب اصلحانتخاب خواهد بود؛ و در صورت برابر بودن نمره آزمون توانمندي

 خواهد گرفت. 

داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامي مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظيمي درمهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه  -11/7

جاي وي به هافراد ذخيره ببراي تکميل پرونده گزینشي مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه، قبولي فرد كان لم یکن تلقي شده واز 

 گزینش معرفي خواهد شد.

شدگان اصلي پس از اعلام نهایي حداكثر یکماه فرصت خواهند داشت جهت تکميل مدارک و طي مراحل استخدام به پذیرفته -19/7

 واحد استخدام مؤسسه مراجعه نمایند. 

صورت  در گردد.اخذ ميدر محل مورد تقاضا خدمت  لسا 18به مدت جهت اشتغال  تعهد محضريپذیرفته شدگان نهایي، از -13/7

 شود. آنان لغو و از وجود افراد ذخيره استفاده مي حکم استخدامي عدم اجراي تعهد و یا انصراف از خدمت

به صورت همزمان خواهد بود   www.qums.ac.irهرگونه اطلاع رساني درخصوص امتحان از طریق سایت اینترنتي  -16/7

 اعات مورد نياز خود را بدین طریق دریافت خواهند كرد.وداوطلبان اطل

باتوجه به این كه ملاک ثبت نام ازمتقاضيان تکميل برگ درخواست شغل مي باشد لازم است درتکميل آن نهایت دقت را به  -18/7

 هيچگونه اصلاحاتي پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود. عمل آورده و



 شرایط ثبت نام 

 تحصیلات  :

دارا بودن مدرک تحصيلي دیپلم، فوق دیپلم در رشته  بهداشت عمومي )با گرایش بهداشت خانواده(  یـا مامـایي بـراي داوطلبـان زن و 

اي بـرا ي  هـا(، بهداشـت محـيط و بهداشـت حرفـه )با گرایش مبارزه با بيمـاري مدرک تحصيلي فوق دیپلم در رشته  بهداشت عمومي

اولویت جذب بادارندگان مدرک فوق دیپلم رشته هاي است ذكر  دتائيدوزارت علوم وتحقيقات باشد.لازم بهداوطلبان مردكه مدرک آنان مور

 باشد . مذكور مي

تبصره: شركت داوطلبان بهورزي داراي مدرک تحصيلي بالاتر از مقطع فوق دیپلم مرتبط و دارندگان مدرک تحصيلي فـوق دیـپلم و یـا  

 باشد.رج در شرایط احراز طرح طبقه بندي مشاغل مجاز نميبالاتر در رشته هاي غيرمرتبط مند

شركت دانشجویان در آزمونهاي پذیرش و استخدام بهورز بلامانع است و در صورت احراز قبولي پذیرش آنان مستلزم ارائه انصراف قطعي 

 كلاسهاي بهورزي مي باشد. گواهي دانشگاه محل تحصيل مبني بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک دانشگاهي، قبل از شروع و

 شرط شروع به تحصیل:

 موفقيت در آزمون كتبي و مصاحبه كه توسط كميته پذیرش به عمل خواهد آمد .-

 ي گزینش دانشگاه مركزتائيدیه هسته -

هاي  مهارت يتعهد رسمي به مركز بهداشت شهرستان قبل از شروع  به تحصيل مبني براینکه پس از اتمام دوره آموزشي تطبيق سپردن -

 بهورزي در خانه بهداشت مورد تعهد انجام و ظيفه نماید .

 ارایه مدارک مورد نياز -

ماه بصورت شبانه روزي و بطـور متنـاوب براسـاس   4سال و مدرک فوق دیپلم 9* مدت تحصيل براي پذیرفته شدگان با مدرک دیپلم 

 .آئين نامه مركز آموزش بهورزي خواهد بود

 ورزی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان :به مرکز آموزش آدرس

 09533443843آموزشگاه بهورزي شماره تماس  –مركزبهداشت شهيد بلندیان –جنب كانال آب  –خ شهيدبابایي  قزوین:ـ 

 09538968143آموزشگاه بهورزي شماره تماس –شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تاكستان  –خيابان شهيد فکوري  تاكستان:ـ 

 09536999841آموزشگاه بهورزیشماره تماس  - شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بوئين زهرا  –بلوار شهيد بهشتي  را:زه بوئينـ 

 09539521417 -شبکه بهداشت ودرمان شهرستان آبيک  -روبروي شهرداري  –خيابان طالقاني  آبيک:ـ 

 09539966607درمان شهرستان البرز  هداشت وشبکه ب -سلمان فارسي  -خيابان عمار خيابان  -شهرصنعتي البرز البرز:ـ 

 09536493590درمان شهرستان آوج شبکه بهداشت و -جنب هلال احمر  –خيابان امام خميني  آوج:ـ 
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