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  ))بسمه تعالي((

نيروي انساني مورد نياز خود در خانه هاي بهداشت تحت   پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند دانشگاه علوم در نظر دارد براي تامين 

استخدام بهورز  استخدامي شماره مصوب پوشش ، طبق مفاد دستورالعمل پذيرش و  از محل سهميه هاي  امناء دانشگاه  ن  18/3/94مورخه   38670هيات  سازما

شرايط را از افراد واجدنفر  17تعداد  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 10/12/94مورخ  209/7344/دو مجوز شماره امه ريزي كشور مديريت و برن

   .از طريق امتحان عمومي ، تخصصي ، مصاحبه و گزينش براي پذيرش رشته شغلي بهورزي بصورت پيماني به شرح ذيل استخدام نمايد  

  : عمومي استخدام  شرايط.  1

اديان شناخته شده در قانون اساسي كشور – 1/1 از    .اعتقاد به دين مبين اسالم و يا يكي 

  .داشتن تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران-2/1

اسالمي ايران -3/1   .التزام به قانون اساسي جمهوري 

ت  - 4/1 از خدم    ).ويژه برادران (داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت دائم 

 . معافيت پزشكي در صورتي پذيرفته خواهد شد كه بر اساس اعالم كميسيون پزشكي دانشگاه با وظايف بهورزي منافات نداشته باشد  :تبصره 

 .عدم  اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان  -5/1

 .عدم سابقه محكوميت جزائي مؤثر  -6/1

ت جسماني  - 7/1 ردشي و انجام داشتن سالم ن از جمله دهگ ت هاي مرتبط با آ و قابليت انجام فعالي ، اجتماعي و توانايي براي انجام كار بهورزي  و رواني 
زشكي دانشگاه  سيون پ   .سياري ها در روستا هاي تحت پوشش  با تاييد كمي

از مراكز آموزش بهورزي و ساير واحد هاي دانشگاه  - 8/1   .نداشتن سابقه اخراج 

اشند  دانشگاهاوطلبان نبايد مستخدم رسمي ، ثابت و پيماني يا باز خريد شده خدمت د -9/1   .يا  ساير دستگاههاي دولتي ب

  .مجاز به شركت در آزمون مزبور مي باشنددر صورت دارا بودن ساير شرايط آگهي نيروهاي قراردادي دانشگاه  :تبصره 

  .موجب آراي مراجع قانوني نداشتن منع استخدام در دستگاهاي دولتي به  -10/1

  : شرايط اختصاصي.  2

و  15(سال تمام  16داشتن حداقل سن براي دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم  -1/2 ر ) روز 29ماه و  11سال  ل و  25( تمامسال  26و  حداكث و  11سا ماه 

ك تحصيلي فوق ديپلم حداقل  )روز29 ل و 17(سال تمام 18مي باشد و براي دارندگان مدر و  11سال و  27(سال تمام  28و حداكثر )روز 29ماه و  11 سا ماه 

  .مي باشد اولين روز شروع ثبت نام  مبناي محاسبه سن قرار خواهد گرفت ) روز 29

گرفتن موارد  اما در هر صورت نبايد سن داوطلب با در نظر. موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد   :تبصره 

) روز 29ماه و  11سال و  29(تمام سال  30و مدرك تحصيلي فوق ديپلم از  )روز 29ماه و  11سال و  27( تمام سال 28مذكور براي مدرك تحصيلي ديپلم  از 

  . تجاوز نمايد 
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اريخ ( داوطلباني كه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل )  الف  ه طور داوطلبانه خدمت نموده اند ، به ميزان مدت ب)  29/5/1367لغايت  31/6/1359از ت

چنين مدت زمان بستري و يا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحيت در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل    .حضور در جبهه و هم

از كار افتاده كلي كه قادر به انجا) ب نبازان  ء ، آزادگان ، مفقود االثرها و جا ، مافراد خانواده معظم شهدا ، پدر  اشند شامل همسر  ، خواهر و  كار  نمي ب مادر 

  سال  5برادرتا ميزان 

از ) ج  از شرط حداكثر سن معاف مي باشند % 25آزادگان ، فرزندان شاهد و جانب   . و باالتر و آزادگاني كه حداقل يك سال سابقه اسارت دارند 

  .پايان خدمت مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقايان بر اساس كارت ) د

اد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق) ه   .داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف را به استن

و يا  -2/2 ك تحصيلي فوق ديپلم  رتبط و دارندگان مدر ر از مقطع فوق ديپلم م ك تحصيلي باالت ي مدر ي شركت داوطلبان بهورزي دارا باالتر در رشته ها
  .مجاز نمي باشد در جدول شماره يك غير مرتبط مندرج در شرايط احراز ذكر شده

ارائه انصراف قطعي و گواهي -3/2 ، پذيرش آنان مستلزم  قبولي  ن پذيرش بالمانع است و در صورت احراز  شركت دانشجويان حائز شرايط در آزمو

قبل از شروع كالسهاي بهورزي مي باشد دانشگاه محل تحصيل مبني بر عدم امكان درياف   .ت هر گونه مدرك دانشگاهي 

د  -4/2 اهاي محل مورد تقاضاي دانشگاه باشن و كارآموز بهورزي غير بومي به هيج عنوان مجاز . كليه داوطلبان مي بايد بومي روست و پذيرش دانش آموز 
  .نمي باشد 

از ويژگيهاي زير باشند  ،  به افرادي اطالق مي شود كه حداقل داراي يكي    : داوطلب  بومي 

امه (محل تولد داوطلب ) الف اسن وستا محل  مورد تقاضا براي پذيرش يكي باشد و همچنين سكونت داوطلب حداقل در دو سال ) طبق مندرجات شن با ر

   .) 2فرم شماره (نظر محرز گردد  اخير تا اولين روز شروع ثبت نام در روستاي مورد

را در روستا مورد تقاضا براي پذيرش طي كرده باشد و همچنين سكونت ) ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه ( حداقل دو مقطع كامل تحصيلي از مقاطع ) ب

ا اولين روز شروع ثبت نام  در روستاي مورد نظر محرز گردد ر ت ل اخي و سا پرونده خانوار در خانه بهداشت محل مورد داراي .  (داوطلب حداقل درد

  )3فرم شماره ().درخواست باشد

د ولي با فرد واجد شرايط مطابق بند الف و ب ازدواج كرده و حداقل  )ج ن كه شرايط بند الف و ب را نداشته باشن واج آنان  2داوطلبان ز ازد اريخ  ل از ت سا

نتشان وز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سكو عنوان بومي تلقي مي شوند  تا اولين ر   .در محل مورد تقاضاي پذيرش بهورز در اين مدت محرز شده باشد به 

  .با توجه به تقسيمات جديد كشوري مالك اطالعات مندرج در شناسنامه آخرين تقسيمات سياسي كشور در هر منطقه خواهد بود  : 1تبصره 

ت به افراد  : 2تبصره  و ب نسب بند الف  است افراد بومي  روستاهاي تا  بوميو  قمر افراد بومينسبت به  بند ج  افراد همچنيندر اولويت هستند و بند ج بديهي 

  . در اولويت پذيرش خواهند بود كيلومتر 15شعاع 

وز شروع ثبت نام  ( حداقل دو سال  سكونت مستمر در روستاي مورد نظر  احراز : 3تبصره  بندهاي الف ) تا تاريخ اولين ر مي بايد مورد و ج ب  ،مندرج در 
ت  ا و مركز بهداشتي درماني مربوطه يا خانه بهداش اسالمي روست به رونوشت از پرونده بهداشتي متقاضي(تاييد شوراي  قرار  و مركز بهداشت شهرستان) منضم 

  ) 2فرم شماره .(گيرد 

ت ضرورت سربازي در خارج از محل   : 4تبصره  داوطلبان پذيرش دانش آموز بهورزي چنانچه تا قبل از ثبت نام بدليل ادامه تحصيل و يا انجام دوره خدم

ي اسالمي و مركز بهداشت  نكه شورا ، مشروط به آ ه  بومي بودن فرد و) 2فرم شماره (روستا سكونت داشته است  ت وي را قبل از وضعيت هاي فوق االشار اقام

اخير ضرورت ندارد . در روستاي محل مورد تقاضا يا روستاي قمر تاييد نمايد  ،  شركت در آزمون بالمانع است  لذا براي گروه هاي مذكور اقامت دردو سال  

وستاي مورد نظر را داشته باشد .  .مشروط بر اينكه خانواده وي اقامت دائم در ر

  



٥ 

 

اهاي قمر  2در صورت عدم ثبت نام  : 5تبصره  ر مورد پذيرش ، از داوطلبين ساكن در روست ازاي ه نفر واجد شرايط مطابق بندها و تبصره هاي فوق الذكر به 
درج  اهاي قمر ( خانه بهداشت بر اساس طرح گسترش شهرستان با رعايت شرايط من   . ثبت نام بعمل مي آيد  2مطابق جدول شماره ) احراز بومي بودن در روست

ا و تبصره هاي فوق الذكر   : 6تبصره      فرد (در صورت عدم وجود تعداد كافي متقاضي واجد شرايط در روستاهاي تحت پوشش خانه بهداشت مطابق بند ه

اهاي همجوار تحت پوشش مركز بهداشتي درماني مربوطه تا شعاع )بومي و بومي قمر د  ) 2مطابق جدول شماره (ركيلومت 15، مي توان از روست پس از تايي

  .مركز بهداشت شهرستان ثبت نام به عمل مي آيد 

  .داوطلبان روستاي اصلي در صورت داشتن ساير شرايط در اولويت مي باشند  : 1تذكر     

اشد   : 2تذكر      از مناطق شهري در هر شرايطي ممنوع مي ب   . گزينش بهورز 

د در صورتي مجاز به شركت در آزمون مشمولين قانون خدمت  – 5/2 ت طرح مي باشن ن واجد شرايط آزمون كه در حين انجام خدم ن و پيراپزشكا پزشكا
اشند  از شروع دوره كارآموزي بهورزي از طرح انصراف يا خدمت آنان پايان  يافته ب   .هستند كه قبل 

  : نحوه ثبت نام و مدارك مورد نياز . 3

   .انجام  مي گيرد     WWW.BUMS.AC.IRالكترونيكي از طريق  سايت اينترنتي دانشگاه  به آدرسثبت نام به صورت  -1/3   

  :مدارك مورد نياز ثبت نام  -2/3   

لكترونيكي ثبت نام  )الف    .تكميل تقاضانامه ا

هاسكن  زير مشخصات با را خود پرسنلي عكس قطعه يك بايست مي داوطلب شده؛ اسكن عكس فايل ارسال )ب   شرايط اساس بر را آن و فايل نمود

ن سامانه طريق از و آماده ذيل  :نمايد ارسال آزمو

  ) .تمام رخ(كه در سال جاري گرفته شده باشد  3*4عكس  -

 .پيكسل باشد  300*400و حداكثر 200*300عكس اسكن شده بايد حداقل  -

  .باشد لكه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، بايد داوطلب تصوير -

  .باشد مشخص آنان كامل صورت و حجاب با بايد خواهران عكس -

ه فايل حجم - ر كيلوبايت 70 از نبايد عكس شده ذخير   .باشد بيشت

ي حاشيه -   .باشد شده حذف بايد شده اسكن عكس زايد ها

ي و رنگي عكس االمكان حتي -   .باشد سفيد زمينه دارا

اسنامه ملي، كارت) شناسايي كارتهاي روي از عكس اسكن : 1 تذكر  با مطابق و عكس اصل از است الزم داوطلبان و نميباشد قبول قابل (.....و شن

 .نمايند اسكن به اقدام فوق، توضيحات

ن در شركت حق و شده باطل داوطلب نام ثبت غيرمعتبر، عكس ارسال صورت در  : 2 تذكر ه وجود به مشكالت به توجه با .ميگردد سلب وي از آزمو  آمد

ن در ه درخصوص قبلي، هاي آزمو ع اين كه داوطلبان، عكس ارسال در اشتبا ت كافينت در كه داوطلباني براي اكثراً موضو  است، داده رخ كنند مي نام ثب

 دقت ارسالي عكس كنترل به نسبت حتماً نامي، ثبت اطالعات كنترل بر عالوه دهيد، مي انجام ها نت كافي توسط را خود نام ثبت چنانچه ميگردد تاكيد

اً تا نماييد اهي عكس ارسال صورت در كه است بديهي .نگردد ارسال شما عكس جاي به ديگري داوطلب عكس اشتباه  به فرد داوطلب، طرف از اشتب

  .شد خواهد رفتار وي با مقررات ومطابق تلقي متخلف عنوان
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ك تحصيلي ديپلم و مبلغ )  ريال صد دو هزار(ريال  102000اسكن رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ   )ج چهل  صد (ريال  140000جهت دارندگان مدر

ك تحصيلي فوق ديپلم به حساب شماره ) ريال هزار  ت دارندگان مدر د   2178162198007جه زشكي بيرجن ه علوم پ نزد بانك ملي شعبه مركزي  بنام دانشگا

و باالتر از % 25مبلغ مذكور را مي پردازند و فرزندان شاهد و فرزندان جانباز % 50ان ايثارگر( بعنوان حق شركت در امتحان عمومي و تخصصي داوطلبان 

اشند    .)پرداخت مبلغ مذكور معاف مي ب

از قبولي در مرحله اول امتحان استخدامي  )3/3   : مدارك مورد نياز پس 

از اعالم دانشگاه ، داوطلبان موظف هستند  بهمراه اصل مدارك به پس  د  "حضورا آدرسي كه متعاقبا اعالم خواهد گرديدمدارك ذيل را  ،  ئه و رسي ارا

  :د دريافت نماين

  آخرين مدرك تحصيلي  تصوير )1 

  تمام صفحات شناسنامه تصوير  )2 

  )پشت و رو(تصوير كارت ملي ) 3

  )پشت و رو()ويژه برادران ( كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم  تصوير )4  

  ) 2فرم شماره (مدارك دال بر بومي بودن   )5 

ل بر ايثارگري از مراجع ذيربط )6    )ويژه داوطلبين ايثارگر(مدارك دا

  ساير مدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت )7  

 )رضايت نامه (1فرم تكميل شده شماره   )8   

   3فرم تكميل شده شماره ) 9

  . پايان طرح مشمولين خدمت پزشكان و پيراپزشكان يا معافيت از آن يا گواهي اشتغال به طرح در واحد هاي تابعه دانشگاه تصوير )10   

  پرينت فرم ثبت نام اينترنتي) 11

  جديد ، تمام رخ 3*4قطعه عكس  4) 12

بصره     و  :1ت ، تخلف محسوب مي گردد  اصل  ارسالي با  و عدم مطابقت تصوير مدارك  ك فوق الذكر براي پذيرفته شدگان الزامي مي باشد  اصل مدار ئه  ارا

  .داوطلب از فرايند آزمون و پذيرش حذف خواهد گرديد

ارسالي در ثبت نام اينترنتي صرفا مالك عمل جهت شركت  : 2تبصره در آزمون خواهد بود و اعالم نتايج اوليه پس از برگزاري بديهي است اطالعات 
ستم  ك ارسالي و تحويلي افراد با اطالعات ثبت شده اوليه در سي ن و كنترل مدارك و صحت و سقم مدار ، (آزمو ، شرط سني ، بومي  از نظر مدرك تحصيلي 

 (..... ....   . اعالم خواهد شد دانشگاه لي آزمون از طريق سايتو با رعايت سهميه هاي در نظر گرفته شده و به ترتيب نمره فض...

  : مهلت ثبت نام .  4

ينترنتي  9/12/95مورخ   24حداكثر تا ساعت  30/11/95مورخ   متقاضيان واجد شرايط ملزم هستند از - 1/4 : نسبت به ثبت نام الكترونيكي به آدرس ا

WWW.BUMS.AC.IR  اقدام نمايند.  

ر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نميشود  -2/4 رتيب اث ام ناقص و ارسال مدارك ناقص ت   . به ثبت ن
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  :زمان و محل توزيع كارت . 5

 11/12/95مورخ و پنج شنبه داوطلبان مي بايست جهت دريافت كارت ورود به جلسه امتحان توانمنديهاي عمومي و تخصصي در روزهاي چهارشنبه  -1/5

لكترونيكي به آدرس  12/12/95و ان و محل .  كارت ورود به جلسه خود را پرينت نمايند  WWW.BUMS.AC.IRبا مراجعه به سامانه ثبت نام ا همچنين زم

   .برگزاري امتحان در هنگام دريافت  كارت به اطالع داوطلبان خواهد رسيد 

است صدور كارت شركت در آزمون به  :تذكر  ي آزمون الزم به ذكر  از سوي داوطلبان نبوده و مدارك داوطلبان پس از اجرا منزله تاييد اطالعات ارسالي 
  .توسط دانشگاه بررسي خواهد گرديد

  : مواد امتحان عبارتند از . 6

  :براي سنجش داوطلبان داراي مدرك تحصيلي ديپلم  -1/6

ن عمومي از دروس ديپلم كامل متوسطه  فارسي ، (جهت سنجش توانمنديهاي عمومي آزمون كتبي به عمل خواهد آمد سواالت آزمو ادبيات  شامل دروس 

، اجتماعي و مباني قانون ) زبان انگليسي  و دين و زندگي به صورت چهار گزي 60سوال مجموعا  15هر درس . و اطالعات سياسي  ي سوال خواهد بود كه  نه ا

را به خود ) از كل نمره آزمون% 60(نمره% 60آزمون توانمندي هاي عمومي مجموعا . طراحي مي شود) با اعمال يك نمره منفي به ازاي هر سه پاسخ غلط(

  . اختصاص خواهد داد 

به  :تبصره  امتياز آن به ساير دروس عمو 15متقاضيان اقليت هاي مذهبي    . مي به صورت مساوي اختصاص داده خواهد شدسوال دين و زندگي پاسخ نداده  و 

  .از كل نمره آزمون را به خود اختصاص مي دهد%40مصاحبه : مصاحبه 

  : براي سنجش داوطلبان داراي مدرك تحصيلي فوق ديپلم  – 2/6

ي مندي هاي عمومي براي كليه داوطلبان به صورت كتبي به عمل خواهد آمد سواالت آزمون توانمندي ها ن توان و ادبيات  -1عمومي از دروس  آزمو زبان 

اسالمي  -3زبان انگليسي   -2فارسي  و مباني قانون  -4معارف  ، اجتماعي  ل مجموعا  15هر درس . اطالعات سياسي  ت  60سوا به صور سوال خواهد بود كه 

ي  اسخ غلط(چهار گزينه ا ي هر سه پ ا اعمال يك نمره منفي به ازا ي ها. طراحي مي شود)ب ن توانمند ه %30معادل (نمره 60ي عمومي مجموعا آزمو از كل نمر

ن   .را به خود اختصاص خواهد داد ) آزمو

ن اقليت هاي مذهبي به  :تبصره  و امتياز آن به ساير دروس عمومي به صورت مساوي اختصاص داده خواهد  15متقاضيا اسخ نداده   سوال معارف اسالمي پ

  .شد 

ك تحصيلي ف ي درسي اختصاصي امتحان تخصصي براي دارندگان مدر از واحد ها وق ديپلم به صورت كتبي بعمل خواهد آمد سواالت آزمون تخصصي 

ارايه خدمات بهداشتي  د ميولوژي) سوال 30(شامل نظام  اپي اتي و  ا ) سوال15(، آموزش بهداشت ) سوال 15(، آمار حي ل كه به صورت چهار گزينه  60جمع سوا

ا(اي  ازاي هر سه پ را ) از كل نمره آزمون % 30معادل (نمره  60آزمون توانمندي هاي تخصصي مجموعا . طراحي خواهد شد ) سخ غلطبا اعمال نمره منفي به 

  به خود اختصاص خواهد داد

به عمل خواهد آمد كه : مصاحبه    . را به خود اختصاص مي دهد) از كل نمره آزمون % 40معادل (نمره  80از كليه داوطلبان مصاحبه 

  

  



٨ 

 

  :هميه هاي قانوني امتيازات و س. 7

درصد  25با عنايت به هماهنگي انجام شده با بنياد شهيد و امور ايثارگران استان و با توجه به عدم تكميل ظرفيت سهميه ايثارگران 

درصد واجد شرايط در آزمون ثبت نام نمايد مطابق بندهاي  25، مقرر گرديد چنانچه ايثارگران مشمول سهميه ) خارج از آزمون (

   .از اولويت خاص ايثارگران تا تكميل سهميه برخوردار گردندذيل 

ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي هاي جنگ تحميلي دارند و نيز خانواده  6ايثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگاني كه حداقل   - 1/7

اده كلي  ن از كار افت ط و در صورت دارا بودن شرايط مندرج در آگهي با رعايت قواني) غير قادر به انجام كار(معظم شهدا،مفقودين و جانبازا ن و مقررات مربو

  .از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود

ارگران اختصاص مي يابد ، ) 30(از كل سهميه پذيرش دانش آموز سي  -2/7 به جانبازان و  25(درصد آن برابر قوانين و مقررات براي جذب ايث درصد آن 
ازان  د درصد و باالت 25آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانب بنيا ، معرفي شده از سوي   ر و فرزندان و همسران آزادگان باالي يكسال اسارت 

امور ايثارگران استان اختصاص مي يابد و پنج درصد باقيمانده  را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل  ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و  6شهيد و 

ل و خواهران و برادران شهداءو %  25فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير    ) . اختصاص مي يابد  آزادگان زير يك سا

رتيب نمره فضلي از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده اند و برابر شرايط  5انتخاب ايثارگران در حد سهميه  -3/7 درصد به ت

  . انتخاب بومي  انجام خواهد شد 

  .رصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت د 30پذيرش مازاد بر  - 4/7

از آزادي آزاده از اولويت فوق برخوردار مي باشند "خانواده معظم آزادگان صرفا  -5/7   .تا يك سال پس 

اد شهيد و   -6/7 از بني ازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن كارت شناسايي  ارائه گواهي از جانب نيازي به اخذ و  ئه تصوير آن  ا ارا امور ايثارگران ب
  .بنياد  مذكور ندارند 

نتيجه نهايي بر اساس نمره كل  :تذكر  ارگران به مرحله مصاحبه ،  ورود ايث از  ت پس  و در رقابت با ساير داوطلبين ) جمع نمرات كتبي و مصاحبه(بديهي اس
، اعالم   .خواهد گرديد راه يافته به مرحله مصاحبه 

ارگران  – 7/7 استخدامي پس از كسر سهميه هاي استخدامي ايث به داوطلبان بومي محل مورد تقاضا اختصاص خواهد ) مندرج در بند هاي فوق (كليه سهميه 

از بين داوطلبان بومي محل مورد تقاضا تكميل نگردد پذير ر يك از رشته هاي شغلي  از ه ش بقيه افراد تا تكميل ظرفيت از يافت در صورتي كه ظرفيت مورد ني

وستاهاي قمر ا شعاع )  2مطابق جدول شماره (افراد بومي در ر كيلومتر انجام  15و سپس افراد بومي از روستاهاي تحت پوشش مركز بهداشتي درماني مربوطه ت

  . خواهد گرفت

  : تذكرات . 8

  .فهرست پذيرفته شدگان اوليه تا سه برابر مورد نياز جهت انجام مصاحبه پس از تاييد كميته آزمون توسط معاونت بهداشتي اعالم خواهد شد  - 1/8

ب و جهت برابر ظرفيت مورد نياز به ترتيب اولويت هاي مقرر قانوني و نمرات فضلي انتخا) 3(از ميان شركت كنندگان در آزمون كتبي به ميزان سه  -2/8 

، براساس مجموع نمرات كتبي و مصاحبه به هسته گزينش ) اصلي و ذخيره(برابر ظرفيت مورد نياز 2پس از انجام مصاحبه . انجام مصاحبه معرفي مي شوند 

  . معرفي مي شوند 
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بين دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم انجام مي پذيرد و در صورت به حد  -3/8 نصاب نرسيدن متقاضيان فوق ديپلم و يا عدم انتخاب داوطلبان ابتدا از 
، نتيجه نها ، از بين متقاضيان داراي مدرك تحصيلي ديپلم انتخاب صورت مي پذيرد بديهي است پس از ورود افراد براي مصاحبه  س تكميل ظرفيت  ئي بر اسا

  .محاسبه خواهد گرديد) جمع نمره كتبي و مصاحبه ( نمره كل 

از عدم -4/8. از مراحل ثبت نام ،  مسئوليت ناشي  رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله 

ر . امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطالعات خالف داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد  و د

، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزينه هاي مربوطه مي باشد صورت شركت در كالس هاي  و حتي در صورت .آموزشي ضمن اخراج 

ر مي گردد   .صدور حكم استخدام ، حكم مزبور لغو و بالاث

از سوي مراجع ذي صالح ) يجه ماه پس از اعالم نت 2حداكثر ( اخذ تاييديه مدارك تحصيلي متقاضيان آموزش در صورت پذيرفته شدن در امتحان   -5/8
  . الزامي است

قبول شدگان آزمون كتبي و مصاحبه حداكثر يكماه فرصت خواهند داشت جهت تكميل مدارك و طي مراحل گزينش به هسته گزينش دانشگاه   -6/8

  .مراجعه نمايند 

  .ليست نهايي پذيرفته شدگان پس از تاييد صالحيت عمومي توسط هسته گزينش دانشگاه اعالم خواهد گرديد :تبصره 

، ضمن دريافت خسارت ، از پذيرفته شده ذخيره  - 7/8 در صورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان در مهلت مقرر يا انصراف آنان پس از شروع آموزش 
  . جهت شروع دوره دعوت بعمل خواهد آمد 

به صورت كتبي  - 8/8 شتاز(مركز بهداشت شهرستان موظف است از پذيرفته شدگان نهايي جهت شركت در دوره آموزشي  دعوت به عمل ) با پست پي

  .آورد

از وصول دعوت نامه حداكثر  :تبصره  د داشت جهت تكميل مدارك و طي مراحل پذيرش به مركز  15پذيرفته شدگان نهايي پس  روز فرصت خواهن
از پذيرفته آموزش ب  ، از شروع آموزش  هورزي مربوطه مراجعه نمايند و در صورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان در مهلت مقرر و يا انصراف آنان   پس 

  .شدگان ذخيره جهت شروع دوره دعوت به عمل مي آيد

به موسسه قبل از شروع به تحصيل مبني بر اين كه  -9/8 اتمام دوره آ((سپردن تعهد رسمي  از  ي در خانه پس  ي و تطبيقي مهارت هاي بهورز موزش بهورز

ا انجام وظيفه نمايد 15بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت    .الزاميست )) سال و به صورت شيفت هاي مورد نظر موسسه همراه با بيتوته در روست

از ادامه تحصيل انصراف نمايند ض -10/8 من پرداخت هزينه هاي مربوطه مجاز به ثبت نام در پذيرفته شدگاني كه پس از شروع دوره آموزش بهورزي 
  .آگهي هاي بعدي پذيرش بهورز دانشگاه نمي باشند 

گزينش و – 11/8 ، طي مراحل  ي  وره مهارت بهورز ، گذراندن موفق د به صدور مجوز هاي مربوطه  ي منوط  و كار آموزان  بهورز ن  استخدام دانش آموزا
و اختصاصي مندر ن شرايط عمومي  ن تعهد محضري حداقل دارا بود ت  15ج در اين آگهي و سپرد سال خدمت در خانه بهداشت اعالم شده، به صورت شيف

وستا خواهد بود   .هاي مورد نظردانشگاه همراه با بيتوته در آن ر

  . پذيرفته شدگان بمدت دو سال دوره آموزشي بهورزي را طي خواهند نمود  -12/8

  .خواهد بود  تابعه دانشگاهمحل تحصيل پذيرفته شدگان بنا به تصميم در مراكز آموزش شهرستان هاي  -13/8

، سن  -14/8 ت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه  ، معافي ك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل  ت داوطلبمال اريخ اولين  و احراز سكون ت

  .  خواهد بود روز شروع ثبت نام



١٠ 

 

از خود را بدين  -15/8 هر گونه اطالع رساني در خصوص امتحان از طريق سايت اينترنتي دانشگاه صورت خواهد گرفت و داوطلبان اطالعات مورد ني
  .طريق دريافت خواهند كرد 

ت دانش آموزي به صورت الكترونيكي مي باشد ،    - 16/8 از متقاضيان تكميل فرم درخواس ت نام  ك ثب به اينكه مال ا توجه  ن ب ت متقاضيان در زما الزم اس

است پس از تاييد و ثبت نام  هيچگونه اصالحاتي قابل پذيرش نخواهد بود   .  تكميل فرم مورد نظر نهايت دقت را بعمل آورده بديهي 

گيري بر عهده كميته آزمون خواهد بود :تبصره    .در صورت اسكن ناقص مدارك ، تصميم 

ر به مدت  -17/8 ئه اعتراضات اقدام نمايندروز  15متقاضيان حداكث اريخ رسيدگي . پس از اعالم نتيجه مهلت دارند تا نسبت به ارا به اعتراضات بعد از اين ت

  .نخواهد گرديد
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:1(جدول شماره يك   (  

  بهداشت مهديه و ماژان موظف به ارائه خدمات به كليه روستا هاي تيم سيار منطقه مي باشند بهورزان خانه هاي: تذكر  

 محل جغرافيايي خدمت

تعداد 

 مورد نياز

ت  شرايط احراز جنسي

 زن مرد

، ) شاهزيله(مهديهخانه هاي بهداشت  : شهرستان خوسف 

  يك نفركدام هر  )  قائم آباد( ماژان،علي آباد زارعين

 

3  *    

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته 

) گرايش بهداشت خانواده(هاي بهداشت عمومي 

هورز زن و دارا بودن  و مامايي براي پذيرش ب

مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته بهداشت 

، بهداشت ) گرايش مبارزه با بيماري ها(عمومي 

حرفه اي و بهداشت محيط براي پذيرش بهورز 

  .مرد

رشته هاي با دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم 

علوم تجربي ، رياضي ، علوم انساني ، جهت 

  پذيرش بهورز زن و بهورز مرد

  

  

  

   *  1  كالته نظر يك نفر خانه بهداشت: شهرستان درميان 

منج هركدام گ، كريزانخانه هاي بهداشت :شهرستان زيركوه 

  يك نفر
2  *   

  *    1 خانه بهداشت بغداده يك نفر: شهرستان سرايان 

خانه هاي بهداشت علي آباد ،گينكه : شهرستان سربيشه

اسالم آباد ( ،شهرك ولي عصر ، درخت توت و چاه عربها 

 هركدام يك نفر) شكري

5    *  

  خانه بهداشت چنشت يك نفر :شهرستان سربيشه 

 

1  *    

  يك نفر جو خواه  خانه بهداشت : طبس شهرستان 

 

1  *   

 يك نفر  سرند  خانه بهداشت :شهرستان فردوس

 

1   *  

  *   1  خانه بهداشت ذهاب يك  نفر:شهرستان نهبندان 

   *  1  خانه بهداشت ذهاب يك  نفر:شهرستان نهبندان 
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:2(جدول شماره دو   (  

ن ر 15روستاهاي با شعاع  روستاهاي اقماري خانه بهداشت شهرستا   كيلومت

 

د )شاهزيله(مهديه   كوشه سفلي ، كالته قصاب ، شهنه ، تجك   فاطميه ،نصرابا

دپيرود  مازان باد،وحد آبا  ،قوريان ،گلوند عليا،گيمنج،محمد آ

گارجگان ، مرغداري محمدي ، كالته ابوطالب ،  كالته ميرزا  ،  -دهمير 

گاوداري قلي زاده ، مرغداري حدادي ، مرغداري ماليي ،  مرغداري 

باد نواب ، حسين آباد علم  جانبازي ، مرغداري حيدري ، كوشه ، حسين آ

باد ،   علي آباد ، كالته عرب ، تقي اباد، كاخك ، كريم آ

 علي آباد زارعين

باد ،كريم  فيض ا خيرآباد،سرچاه شور ،سلمي،شهرك امام هادي ،

ماري ؛علي آباد  آباد،محمد آباد ، امير اباد ،جمشيد آباد،سرچاه ع

ه، گود محمود خان،قائم آباد قنات كهن  ،عماري،

 صمدآباد ، خيرآباد ، سرچاه شور ، مزار گود 

 درميان

باد  كالته نظر ليا، سرشا  .دونخي، قيك سفلي، قيك ع

اسكندر،كالته نو،كالته حاجي عطا ، گزند،هندر، جاجنگ ، فورگ و اره  

 فورگ 

 زيركوه

من آباد، بيدخت نيار كريزان  بند آخوند، استند، به

باد ،شوشك ،كالته ناصر ، گمنج قديم   گمنج  ندارد .دزك ،سورند ، معين آ

د - بغداده سرايان  دوحصاران ،عمرويي ،حجت آباد ،قاسم آبا

 سربيشه

 علي آباد

بيكي،گاودار هشند،زنديق، باهنر،صدوقي،دستغيب،رجائي،مدني،چا

ي،تپه ريگي،فالحي،سلطان آبادو چادرها،كوره هاي آجر پزي،  

 .چاه بهشتي، كالته محمد الله

 ميانكي،چاه بيدك

 گينكه
باد گلندر ، كيدشت، بيده ، نوغاب ، بو  گلندر ، جنت آ دستگرد ، ز

ن  آباد ، بيمرز ، نيك ،نياب ،ميرخا

ن  قدسيا

 شهرك ولي عصر
چاه عبدالهي ،براتي،صالحي، حسيني، چاه ازاد،چاه خاكك،چاه 

 شولك،چاه ايسي، چاه كورجو،

 چاه شيرواني،چاه صباغي،كبات

 درخت توت
، كلباته رحيمي ،نوده  كالته مصيب، پوزه زرد ، نوده عليا،شوركه 

 .سفلي،قاسم اباد سفلي

 مركه،عباس آباد،تجشك،توت،دربلوند،ازبك

چاه عرب 

اسالم آباد (ها

 )شكري

گيدسك،رهيزگ، چهكند،چاهبرگي، چاه رزمندگان،چاه علي 

رود، چاه علي ماژاني،سنگ،رهوزگ،مهنگي،منصور  ابراهيم ،ميان

 .اباد

 ندارد

 ندارد اسكوك چنشت

باد،اكبرآباد،دهشورمهدي  جوخواه طبس باد،مهرآ د, لطف آباد, كردآباد,بهارستان,تشكانان ,احمديه    .آ  بهشت آبا

 بيدسكان - سرند فردوس

 ذهاب نهبندان

كلچه،چاه طبيب،نورشك، كالورگز،تل عارف، چاه موتور 

 .آتشدست،چاه موتور حسني ذهاب،چاه موتور جعفري

 ندارد
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:1 (يك  فرم شماره  (  

  بسمه تعالي  

  95/    /        بهورزي مورخ تقاضا نامه ثبت نام آزمون پذيرش                         

   ..............................به شماره شناسنامه   ................متولد شهرستان ........../  ........./......تاريخ تولد ..................فرزند   ..............اينجانب       

مدرك تحصيلي    .........................شماره ملي     متقاضي ثبت نام در آزمون پذيرش بهورزي ......................ساكن روستاي  ......................داراي 

پذيرفته ام و  )   .........................خانه بهداشت (آن دانشگاه   ط مندرج در آگهي پذيرش  بهورزي را مطالعه و    همه مدارك مي باشم و كليه شراي

ا بيتوته در روستاي  مورد نياز را ارسال نموده ام   و متعهد مي گردم پس از فراغت از تحصيل در هر نقطه و در هر شرايط كه دانشگاه اعالم نمايد ب

ر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزينه هاي مربوطه خواهم بود  دمخانه بهداشت مشغول انجام وظيفه گر   .و در غير اينصورت  براب

  ...................................شماره تلفن ثابت   -

  :  ................................شماره تلفن همراه  -

  

  ام و نام خانوادگين                                     

  امضاء                                                                                                                                                                                    

  

               ..............................خانم / سرپرست آقاي ................................... اينجانب   

ط آزمون    بهورز  به عنوانپس از طي دوره آموزشي سال خدمت نامبرده  15حداقلپذيرش بهورزي و تعهد  با اطالع كامل از شراي

ا  .........................  در روستاي بكارگيري درصورت ا بيتوته در روست ه ب    موافقت خويش را با شركتبه صورت شيفت هاي مورد نظردانشگاه همرا

رائه ي با تهيچگونه مخالفو بكارگيري نامبرده   در آزمون اعالم  و تعهد مي نمايم در صورت قبولي  ايشان     . كار ايشان نداشته باشم ا

  

  نام و نام خانوادگي                             

                    ء امضا                                                                                                                                                                            
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                                                                                                                        ) : 2(دو  فرم شماره    

  بسمه تعالي                                                                                                                  

  :......................شماره »»                             واهيـــــگ««                                               

..تاريخ                                                                                                                                                                                                                       ..................... :  

  استان خراسان جنوبي تأييد  مي نمائيم  ................شهرستان ........................ بخش ........................ اعضاء شوراي اسالمي ، معتمدين و دهيار روستاي اينجانبان 

  .............. سال در روستاي  ...............  تا كنون  به مدت ...........  .تاريخ  و از بوميبهورزي،   پذيرشداوطلب شركت در آزمون ........................... آقاي / كه خانم 

  موردتاييد مي باشد اخالقي ورفتار اجتماعيو از نظر .ساكن  مي باشد 

  .ودضمناً در صورتي كه خالف مطالب فوق ثابت شودما امضاء كنندگان ذيل مسئوليت تبعات قانوني و خسارات وارده را پذيرا خواهيم ب

  امضاء  نام و نام خانوادگي  سمت  رديف

      دهيار روستا  1

      عضو شوراي روستا  2

      عضو شوراي روستا  3

      معتمد روستا  4

  شوراي اسالميامضا ومهر    رئيس شوراي اسالمي روستا  5

  

.. اينجانب  .... ..... .... ..... .... . بخشدار بخش ... ..... .... .... ....شهرستان ... ..... .... ....   يس شوراي اسالمي و امضاي سايرئصحت مهر و امضاي ر... .

....  اسالمي روستايشوراي  اعضاي .... ..... نمايم ....   .را تاييد مي 

  امضا و مهر بخشداري
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:3 (سه  فرم شماره  (  

  بسمه تعالي                                                                                         

  : ............شماره                                                    تاييد سكونت در روستا          

اريخ                                                                                                                                                                                  : ..............ت

  

                          ...............................آقاي /كه خانم تاييد مي نمايم ............................مسئول تيم سيار/ بهورز خانه بهداشت   .............................اينجانب  

  ..............با شماره ساختمان   ..........................در روستاي  95/     /لغايت تاريخ      راي شماره مليدا.................................. فرزند   

يد .........................سال  سكونت دارد و خدمات بهداشتي را از خانه بهداشت     ...........به مدت  پرونده/و شماره خانوار     دريافت مي نما

  

رده را پذيرا خو   .اهم بودضمنا چنانچه خالف موارد فوق ثابت شود مسئوليت تبعات قانوني و خسارات وا

  

  نام و نام خانوادگي بهورز

  امضا

  مهر خانه بهداشت

  

  تاييد مركز بهداشت شهرستان

  امضاء

  مهر مركز بهداشت
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