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  ))بسمه تعالي((

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

د مورخ /1952/209مجوز شماره مانده و باستناد  8/10/92صورتجلسه هيات امناء مورخ  12پوشش طبق مفاد دستورالعمل پذيرش بهورز و با عنايت به بند 

و كارآموز  نفر 112 وزارت متبوع تعداد 14/4/93 و گزينش براي پذيرش دانش آموز  ، مصاحبه  از طريق امتحان عمومي ، تخصصي  از افراد واجدالشرايط را 

اسائي و دعوت به همكاري نمايد    .           در رشته شغلي بهورزي شن

  .پذيرش دانش آموز و كارآموز خواهد بود اين فراخوان در حال حاضر صرفا به منظور شناسائي و داوطلب يابي     

  : تذكرات

است ثبت نام در اين فراخو -1 اشد بديهي  ان هيچ گونه با توجه به اينكه فراخوان منتشره به منزله شناسائي متقاضيان دانش آموزي و كارآموزي بهورزي مي ب

اء بكارگ. تعهدي را جهت بكارگيري و استخدام براي دانشگاه ايجاد نخواهد كرد  به هيات امن  12بند (يري افراد پس از اتمام دوره بهورزي بر اساس مصو

وزارت متبوع خواهد بود ) 8/10/92مورخ    .و دستورالعمل هاي ابالغي آتي 

اشد دعوت به همكاري نما-2 نياز مي ب بهورزي صرفا در خانه هاي بهداشتي كه مورد  لتحصيالن دوره آموزش    .يد دانشگاه مي تواند از بين فارغ ا

رستان هاي  -3 بهورزي شه   .خواهد بود  تابعه دانشگاهمحل تحصيل پذيرفته شدگان بنا به تصميم دانشگاه در مراكز آموزش 

  : عمومي  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

ردشي و  - 7/1 ن از جمله دهگ ت هاي مرتبط با آ و قابليت انجام فعالي ، اجتماعي و توانايي براي انجام كار بهورزي  و رواني  ت جسماني  انجام داشتن سالم

زشكي دانشگاه   سياري ها در روستا هاي تحت پوشش سيون پ   .با تاييد كمي
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از مراكز آموزش بهورزي و ساير واحد هاي دانشگاه  - 8/1   .نداشتن سابقه اخراج 

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

  .مجاز به شركت در آزمون مزبور مي باشندورت دارا بودن ساير شرايط آگهي در صنيروهاي قراردادي دانشگاه  :تبصره 

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

  : شرايط اختصاصي.  2

ل و  15(سال تمام  16داشتن حداقل سن براي دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم  -1/2 وز 29ماه و  11سا ل و  25(تمامسال  26و  حداكثر ) ر  29ماه و  11سا
ك تحصيلي فوق ديپلم حداقل  )روز ل و  17(سال تمام  18مي باشد و براي دارندگان مدر ل تمام  28و حداكثر) روز 29ماه و  11سا  29ماه و  11سال و  27(سا

وز شروع ثبت نام  مبناي محاسبه سن قرار خواهد گرفت ) روز اشد اولين ر   .مي ب

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

ل تجاوز نمايد  30سال  و مدرك تحصيلي فوق ديپلم از  28مذكور براي مدرك تحصيلي ديپلم  از    . سا

اريخ ( نبرد حق عليه باطل داوطلباني كه در جبهه هاي )  الف  به طور داوطلبانه خدمت نموده اند ، به ميزان مدت )  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

ء ، آزادگان ، ) ب از كار افتاده كلي كه قادر به انجامافراد خانواده معظم شهدا نبازان  ، مفقود االثرها و جا ، 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 

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

ر از مقطع فوق -2/2 ك تحصيلي باالت ي مدر ي  شركت داوطلبان بهورزي دارا و يا باالتر در رشته ها ك تحصيلي فوق ديپلم  رتبط و دارندگان مدر ديپلم م

  .مجاز نمي باشد در جدول شماره يك غير مرتبط مندرج در شرايط احراز ذكر شده

ارائه انصراف قطع-3/2 ، پذيرش آنان مستلزم  قبولي  ن پذيرش بالمانع است و در صورت احراز  ي و گواهي شركت دانشجويان حائز شرايط در آزمو
قبل از شروع كالسهاي بهورزي مي باشد    .دانشگاه محل تحصيل مبني بر عدم امكان دريافت 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 (مورد نظر محرز گردد اخير تا اولين روز شروع ثبت نام در روستاي 

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 راي پرونده خانوار در خانه بهداشت محل مورد دا.  (داوطلب حداقل درد

  )2فرم شماره ().درخواست باشد
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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

وز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سكو عنوان بومي تلقي مي شوند تا اولين ر   .نتشان 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 بودكيلومتر  15شعاع 

وز شروع ثبت نام  ( احراز حداقل دو سال  سكونت مستمر در روستاي مورد نظر  : 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  هرستان قرار و مركز بهداشت ش) 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) 2فرم شماره (روستا سكونت داشته است  ت وي را قبل از وضعيت هاي فوق االشار فرد و 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 با.  .شد مشروط بر اينكه خانواده وي اقامت دائم در ر

  

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
ا شعاع )بومي و بومي قمر اهاي همجوار تحت پوشش مركز بهداشتي درماني مربوطه ت از روست پس از تاييد مركز  )2مطابق جدول شماره (تركيلوم 15، مي توان 

رستان ثبت نام به عمل مي آيد    .بهداشت شه

  .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 -   .باشد بيشتر كيلوبايت 70 از نبايد عكس شده ذخير

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

 صد (ريال 140000جهت دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم و مبلغ )  ريالصد دو هزار ( ريال  102000اسكن رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ    )ج
نزد بانك ملي شعبه مركزي  بنام دانشگاه علوم پزشكي  2178162198007جهت دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم به حساب شماره ) ريال چهل هزار 

ارگران( بيرجند  بعنوان حق شركت در امتحان عمومي و تخصصي داوطلبان  ر % 25مبلغ مذكور را مي پردازند و فرزندان شاهد و فرزندان جانباز % 50 ايث و باالت

   .)از پرداخت مبلغ مذكور معاف مي باشند

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

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

  :دريافت نمايند 

  تصوير آخرين مدرك تحصيلي  )1 

  تصوير تمام صفحات شناسنامه  )2 

  )پشت و رو(تصوير كارت ملي ) 3

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

  ) 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

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

  پرينت فرم ثبت نام اينترنتي) 11

  جديد ، تمام رخ 3*4قطعه عكس  4) 12

بصره     و  :1ت ا اصل ، تخلف محسوب مي گردد  ك ارسالي ب اصل مدارك فوق الذكر براي پذيرفته شدگان الزامي مي باشد و عدم مطابقت تصوير مدار ئه  ارا
  .داوطلب از فرايند آزمون و پذيرش حذف خواهد گرديد
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ارسالي در ثبت نام اينترنتي صرفا مالك عمل جهت شركت در آزمون : 2تبصره 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 

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

  

  : 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

  :زمان و محل توزيع كارت . 5

و چهارشنبه مورخ  -1/5 ي    سه شنبه  منديهاي عمومي و تخصصي در روزها داوطلبان مي بايست جهت دريافت كارت ورود به جلسه امتحان توان

همچنين .  كارت ورود به جلسه خود را پرينت نمايند  WWW.BUMS.AC.IRبا مراجعه به سامانه ثبت نام الكترونيكي به آدرس  12/12/95و 11/12/95

   .زمان و محل 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  جهت سنجش توانمنديهاي عمومي آزمون كتبي به عمل خواهد آمد سواالت فارسي ، (آزمو ادبيات  شامل دروس 

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

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

  . اختصاص خواهد داد 

به  :تبصره  امتياز آن به ساير دروس عمومي به صورت مساوي اختصاص داده خواهد شد 15متقاضيان اقليت هاي مذهبي    . سوال دين و زندگي پاسخ نداده  و 

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

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

ي عمومي از دروس  مندي هاي عمومي براي كليه داوطلبان به صورت كتبي به عمل خواهد آمد سواالت آزمون توانمندي ها ن توان و ادبيات  -1آزمو 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 هاي عمومي مجموعا . طراحي مي شود)ب ن توانمند ه %30معادل (نمره 60آزمو از كل نمر

ن   .د اختصاص خواهد داد را به خو) 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 



8 

 

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

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

اسخ غلط(اي  ازاي هر سه پ را ) از كل نمره آزمون % 30معادل (نمره  60آزمون توانمندي هاي تخصصي مجموعا . طراحي خواهد شد ) با 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 

  :امتيازات و سهميه هاي قانوني . 7

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

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

   .ذيل از اولويت خاص ايثارگران تا تكميل سهميه برخوردار گردند

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  ، معرفي شده ا 25آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانب د درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان باالي يكسال اسارت  بنيا ز سوي  

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 شهداء%  25فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير    ) . اختصاص مي يابد  و 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 

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

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

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

  .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 گرديدراه يافته به مرح   .له 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 ر يك از رشته هاي شغلي  از ه تكميل نگردد پذيرش 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
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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 

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
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  .خواهد بود  تابعه دانشگاهه تصميم در مراكز آموزش شهرستان هاي محل تحصيل پذيرفته شدگان بنا ب -13/8

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

  .  خواهد بود روز شروع ثبت نام

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   (    

 محل جغرافيايي خدمت

تعداد 

مورد 

 نياز

 جنسيت 
 شرايط احراز

 زن  مرد  

شهرستان 

 بيرجند

بهداشت خراشاد ، فورجان ، مزداب ، خانه هاي 

، بهدان ،  غيوگ ، دل آباد ، دهنو ، نوفرست ، كندر

 چهكند روشناوند هر كدام يك نفر

نفر 10   * 
دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته هاي 

و مامايي ) گرايش بهداشت خانواده(بهداشت عمومي 

 براي پذيرش بهورز زن 

فوق ديپلم در رشته و دارا بودن مدرك تحصيلي 

، ) گرايش مبارزه با بيماري ها(بهداشت عمومي 

بهداشت حرفه اي و بهداشت محيط براي پذيرش 

.بهورز مرد  

دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم در رشته هاي علوم 

تجربي ، رياضي ، علوم انساني ، جهت پذيرش بهورز 

 زن و بهورز مرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانه هاي بهداشت فورجان ، خونيك ، كندر ، مرك

 هر كدام يك نفر
نفر 4  *  

شهرستان 

 خوسف

خانه هاي بهداشت تقي آباد ، ضميمه مركز گل ، 

هر كدام يك نفر معصوم آباد  
نفر 3  *  

بهداشت فدشك ، معدن قلعه زري  هر خانه هاي 

 كدام يك نفر
نفر 2   * 

شهرستان 

 درميان

خانه هاي بهداشت احمد آباد ، نوزاد ، گسك ، 

دستگرد ، درميان ، مسك ، دره 

هر كدام يك نفر ،اسالمشهر،اشكعباس  

 *   نفر 9

نفر 2 خانه هاي بهداشت درميان ، نوزاد هر كدام يك نفر  *  

شهرستان 

 سرايان

چرمه يك نفر خانه بهداشت نفر 1   *  

هر كدام  ،چاه غياثخانه هاي بهداشت چرمه ، نوبهار

 يك نفر
نفر 3   * 

شهرستان 

 سربيشه

خانه هاي بهداشت سفالبند ، سلم آباد ، چاه پنسر 

هر كدام يك نفر زولسك،  
نفر 4  *  

نفر 8خانه هاي بهداشت بشگز ، علي هديه ، شواكند ،    * 
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،  ، گزدر ، چاهخو قنبر ، زولسكحاجي آباد ، پخت 

 هر كدام يك نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

وق ديپلم در رشته هاي دارا بودن مدرك تحصيلي ف

و مامايي ) گرايش بهداشت خانواده(بهداشت عمومي 

 براي پذيرش بهورز زن 

و دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته 

، ) گرايش مبارزه با بيماري ها(بهداشت عمومي 

بهداشت حرفه اي و بهداشت محيط براي پذيرش 

.بهورز مرد  

ته هاي علوم دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم در رش

تجربي ، رياضي ، علوم انساني ، جهت پذيرش بهورز 

 زن و بهورز مرد

 

 

 

 

شهرستان 

 قاين

خانه هاي بهداشت تيغاب ، فضل آباد ، سفتوك 

هر ورزگ ،  ،موسويه ، قومنجان ، دهشك ، چاهك

 كدام يك نفر

نفر 8  *  

خانه هاي بهداشت نفر و  2خانه بهداشت پهنايي  

كالته نصير ، زول ، روم ، محمد آباد علم ، بيناباج ، 

،كالته بركوك ، مزد آباد ، موسويه ،مرتضي رحماني

هر كدام يك نفر  باال   

نفر 12   * 

شهرستان 

 بشرويه

، نيگنان ، رقه  يخانه هاي بهداشت خانيك يگ

يك نفر  هركدام  
نفر 3  *  

خانه هاي بهداشت كرند ،رقه ، فتح آباد هر كدام 

 يك نفر
نفر 3   * 

شهرستان 

 زيركوه 

 ، ، بايمرغ  ، بقرايي ، اسفاد  خانه هاي بهداشت بمرود 

ر اد هركدام يك نف  بارنجگان ، عباس آب
نفر 6  *  

، پيشبر ،پردان  اد  خانه هاي بهداشت شاهرخت ، فخر آب

ر  ،كبودان ، آبيز هر كدام يك نف
نفر 6   * 

شهرستان 

 طبس

چاه محمد،جوخواه،خانه هاي بهداشت بهشت آباد ، ده 

ر  مسافر هركدام يك نف  
نفر 4  *  

، پيستان ، خخانه هاي بهداش رو ت بهشت آباد ، هودر 

 ،دهنوعليا ، كاظم آباد ، دشتغران ، پيكوه ، فهالنج،حلوان

 هر كدام يك نفر

نفر 10   * 

شهرستان 

 نهبندان 

هر كدام يك ، بندان خانه هاي بهداشت بيچند ، ميغان 

 نفر
نفر 3  *  

خانه هاي بهداشت خوانشرف ، اسماعيل آباد،گوند، 

م يك نفر  فراطان ، سمك ، رومه هر كدا

 

نفر 6   * 

شهرستان 
، مهويد هر كدام  يك 1خانه هاي بهداشت باغستان عليا 

 نفر
نفر 2   * 
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:2( جدول شماره دو  (  

 فردوس

 

 

 

ر كدام يك  ، كجه ه ، فتح آباد  خانه هاي بهداشت خرو 

 نفر
نفر 3  *  

ن  كيلومتر 15روستا هاي با شعاع  روستاهاي اقماري خانه بهداشت شهرستا

شهرستان 

 بيرجند

 شاخن –اوجان  -خزان –ميريك  - مبارك آباد شوراب فورجان

 سورگ -محمد شريف -پسپتنگ ملك آباد، كفگي، نصرآباد، برزج ،كوچ خراشاد

 ربخت -نوده  - سرحد –آسو  –خنگ  ندارد  مزداب

ب -آغلدر –خونيك  –شارقنج  قهوه خانه غيوگ ، آرويز ،  دره گزانساقي ، نخان،   غيوگ  خمبل - افضل آباد  - نوغا

اد  يهن -ماهوك  -ماهوسك –ماهوك  -موليد -گلون آباد كالجورك ، بلنجاب ،   نوكيدر  دل آب

 زيني  ، شهرك صنعتي  ،  باالقنادان  دهنو
ت گيوك پائين  -مساوري -گليان -نوكند –شمس آباد  -حسين آباد سادا

 - چاه رستمي  - چاه ركاتيها –چاه زيني  -اميراباد –

 برزج -كفكي -كوچ -ملك آباد -خراشاد -نصرآباد -گنج آباد –چاج  بيجار ،  يكه درخت ، حسين اباد  نوفرست

ا سيچان ، عشق اباد ، شيرگ ،  كلونك  كندر  -روشناوند –بواج   - عينيد علي

  بهدان

سورگ ، محمود اباد ، عباس اباد ، تنگل ،اكبراباد بهدان ، 

اويشك ، برزگان ،  خنگ باال، خونيك ، خيرآباد ، كالته 

،  كالته درويش ،  كالته قنادان ،   ) خنگ پايين ( اسماعيل

كالته قاسمي ،  تگ تي تي ،  كالته عباس ، كالته صفاري،  

 كالته اسداللهي

 محمدآباد   ، كالته صفايي ،كالته حاجي رضايي ، تركاني سفلي 

  چهكند روشناوند
عنيد عليا ، حمبل ، بواج ، روشناوند ،  زيارت مزار سلطان 

 ابراهيم ،ابن موسي ، مزار حمبل
 سيچان،چهرك،عشق آباد 

  خونيك

گرموك ، بز قوچ عليا ،كوشك اباد ، نوغاب ، كاكان ، 

سيسكان ، رضوان ، زيرگ ، نوك ، گزيك ، ريخوند ، 

 زقوچ سفلي ، آديكانب

 ربيعان –كم چاه   -رهنيشك 

ي - رق بغل -كم چاه -خوشينه سفلي رهنيشك  ، ربيعان ، رهنيشك پايين  مرك اد- رق عناب  بزقوچ سفلي -كوشك آب
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شهرستان 

 خوسف

 چهكند ، فريز ، كالته مير  ضميمه مركز گل

 - مالخداداد  - كالته مكي  -سلم آباد  -گيوشاد  -زنوك  - كاريز نو  

 -چهكندوك  - تك چاه پاياب  -خليالن  - شهرستانك -قاسم آباد 

حسين  -خواجگي  - زانبه پايين  -زادنبه باال -نودر  -دوستكام  -قصبه 

رومنجان  - شهرستانك  -جعفر آباد  - خليالن  -شوشك  -علي اباد -آباد 

آباد -عيلكي پايين  -باال عيلكي  -  دولت 

 تقي آباد
، چاه ساربان ، دولت آباد ، علي  4اصغريه ، چاه امام رضا 

 آباد  ، كريم آباد ، ، كالته عرب ، محمد آباد ، مرتضويه 

حسين آباد     - 2چاه امام رضا  -چاه صادقي  -چاه پنج تن  -نعمت آباد 

 -چاه وحدت  -حسين اباد نواب  - گولوند  -كاخك -مرغاب -دوكوهه 

 .كوشه  - ماژان 

 ندارد )دم روباه(رحيم آباد معدن قلعه زري

  معصوم آباد

كالته ملك ، كوشه عليا ، گاوداري ها ومرغداريها وگلخانه 

جهان زاده ،صادقي ،قاسمي ،براتي ( ، شامل

 )،داوودي،زرنگ ،قنبري ،مقري ، سيروسي

 - سيوجان  -مرغداري لطفي  -مرغداري ابوالقاسمي  -گاوداري اصغري  

 -تقاب - گاوداري پورسجادي  -گاوداري مزاري  -جعفريه  -محمديه  

 -چاه عليدوست  -علي اباد  - مرغداري سالمت  -فخرآباد  -امين آباد 

 -گاوداري خوشرو  -گاوداري يعقوبي   -چاه يعقوبي  -ه علمدار چا

مرغداري  -مرغداري قرباني  -دامداري خوشرو  -دامداري نادري 

ي -جويبان   گاوداري قادر

 وحد آباد-محمد آباد- گيمنج-گلوند عليا -قوريان -پيرود   ماژان

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

مرغداري   -مرغداري ماليي  -مرغداري حدادي  -گاوداري قلي زاده  -

  -مرغداري حيدري  -جانبازي 

 كالته مال علي  - دستگرد  -آريش  -گرجون   سرخان ، كالته قاضي   فدشك

شهرستان 

 درميان

 خرمك احمد آباد
رزه  ، سلمان آباد ، اسپيد ، فيض آباد ، خرمك ، محمد آباد ، علي آباد ،  

 خونيك چهارتنگ ، اسالمشهر ، كالته محمد علي و دستگرد

 درميان

دادران ،  خونيك ، ساره گي دره ، عميدآبادسفلي 

ادعليا ، عميدآبادقاضي، محمدآبادسفلي ،  عميدآب

اره چين   محمدآبادعليا ، محمود آباد ، نق

فورگ ، چك ، اره فورگ،كالته محمد حسن غالم،كالته گل  

اد،رجنه اي،سنگ  محمد،كالته ميرزا،درسري،دوشينگان،ربيع آب

 دره،شوشك،علي آباد،عليان

 سفلي،چارخستي،گزند،هندر،جاجنگ،اسكندر

 نوزاد
چك ، تخويج ، تشوند ، خونيكباز ، كالته باقر،  گل دره ، 

 نيمه راه
 مسك ، اسديه ، مجيديه ، مزار ، مقدر ، قاسم آباد ، ماه بانو 

 آويجان   گسك
سيدان ،شيرگ، منصورآباد ، آسفيچ ، زارگز ، فيزيك ،  علي آباد 

 فخرود ، پيرزنوك ، عبدله فرهنگ ، علي اباد

  طاغان  شوراب  اشك

 ندارد   دستگرد
ذكري ، رزه ، مورتيغ ، سلمان آباد ، فيض آباد ، اسپيد ، احمد آباد ، 

 خرمك ، محمد آباد ، علي آباد و سرخونيك

تخويج ، چك ، قاسم آباد ، مهدي آباد ، ماه بانو و نوزاد ، خونيكباز ، اسديه ، قاسم كشته ، كالته نو ، مزار ،  مجيديه ، مقدر ،   مسك
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 بورنگ ميراسماعيل

 سريجان ،كالته حاجي رضا ،كالبيد ، فورخاص  دره عباس

بيدسك ، منند ، نگينان ، سيدآباد ، لتي ، گز ، كماچي ، آسفيج ،  

اد ، منصورآباد و  آويشك ، تنگل ، كماچي ، شمس آباد ، فضل آب

 خسروآباد

شهرستان 

 سرايان

 ونبند -چاه پنيري چاه تريخي غياثچاه 

 بني خانيك ،آويز سراب   چرمه

 كريمو ،مصعبي،دره پر ،نرم ،نوده خورزاد ، ابامنصوري ، بني خانيك،  آويز  نوبهار

شهرستان 

 سربيشه

،لجونگ سفلي،برقولك،كالته بلوچ كفاز،توتك، دامدامه سفالبند  لجونگ عليا

 چاهخو
كوهه ،نرگسك ،معروفان كال سرخ،مغولي ، قنبر،سه  

 ،بهامرز، شگان
 ندارد

 ندارد خارستان ،كنيف ،سوالبست چاه پنسر

 ندارد )خانلر اباد(كسراب ، حجت اباد  گزدز

 سلم آباد
كهنيك ،چاه محمد علي كلنگي،چاه مشتاقان،چاه جنتي 

 ،چاه غالمرضا كلنگي
 حسين دادشاه،كهك رود،مسگران،كالته بلوچ

 دسته قيچ كالته حاجي رضا - دهنه چاه -كنگان  زولسك

 كل كمران بيژائم ، سجنگ  بشگز 

  علي هديه
علي هديه سفلي ، گلوباغ ، گازوكي ، حسن اباد ، پل بند ، 

 نرگسك
 ندارد 

ق  شواكند  ناباد ، علي آباد فنود ، خاواز ، پسته ل  ندارد  دهشيب ، باس

بشگزي ،   حاجي آباد ا/چاه زرد امير ابادنوكند ، كالته  ي/پيوند عليا/پدران سفلي/پدران علي  پيوند سفل

  پخت 
حاجي آباد ،گپوگز ، كالته كرماني ، حسين حيات ، چاه 

 ... اسدا
 ندارد 

 ندارد عشاير -)خانلر اباد(حجت اباد  -كسراب   گزدر

شهرستان 

 قاين

 

 تيغاب
چاه برات صادقي،چاه كشمير،چاه فيض آباد،چاه كاذب،  

 چاه ضيايي، چاه اسالم اباد
 گوراب جديد، شهرك هاشميه

 بركوك، كالته باال، گرازان ، بن خونيك  ندارد   خشك

 كرغند،خنج،خشكان،گزنشك،نوغاب پسكوه،كالته سري      گزنشك   فضل آباد

 كره ، كنارنك، كالته سعيد،  باراز ، فلك  ،گزنان  تجرگ ،  تگابند ، خنجوك  سفتوك
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 چاهك ،  چلونك   علي آباد   موسويه

 ،روشكتيغدر ، محمد آباد ، هاشميه  ،  كوراب ،  حسين آباد كرچ  ، مزارنو  قومنجان

 ندارد  خوگ ، تبلو ، بنرگ ، مرغزاران  دهشك

 علي آباد،  موسويه ، چلونك  ندارد   چاهك

 مهيار ، آچوني  ، نيمروز  زيرنج، شيرمغز، كالته سعيد، مقري، كالته كرباليي علي  محمد آباد علم

گ  خونيك ورزق  ورز

 خونيك كدار  زماني  روم

 زول ، تنديل  ندارد   پهنايي

 بسكاباد ،  كارشك ثقوري ،  برزآبادباال   بيناباج

 شير مرغ ،  مهنج ،  اندريك   رزدنبل ،  معواج ،  كالته پايين  كالته نصير

 كالته سعيد  ، پهنايي   تنديل ،  كوشيك ،  شايك  زول

 كرازان ، بن خونيك  ندارد   بركوك

شك  خانكوك ، اصفيان                  مزدآباد  امنيان ، فيض آباد ،  بسكاباد  ، كار

 مرتضي رحماني  مصطفي رحماني ،  كورشك ،  وزق ،چشمه علي ،  زماني  مرتضي رحماني

شهرستان 

  بشرويه

 ،  سرند ، خانيك مجد ، نيگو خانيگ يگي
اغدهك،جوزدان عليا،جوزدان دسطي،جوزدان خداآفريد ،موردستان،ب

آباد اد،جمالي،بيدك،خرم آباد،بن   سفلي،سنجتك،نوخانيك،علي آب

 كرند

آباد ،  بهشت  اهچوك ، محمدآباد، عزيزآباد ، حسين آباد ، 

اغ  طجرگ ، كالته دهنه،  زرفت ، جارستان،   تاج آباد ، ب

ه  دهن

 ندارد

 رقه
علي آباد ،  بون آباد ، خرم آباد ، نوخانيك ،   جمالي ،

 بيدك

 جوزردان عليا، جوزردان وسطا، جوزردان سفلي

وسنجتك باغدهك،هوگند،كال نخاب،خانيك،مجد،نيگ  ،موردستان،

  نيگنان
اد،بندان،ده سفيد،ديگو،زين  اد،محمد آب عشق آب

  آباد،كوشگران كوير
  ندارد

 ندارد ندارد   فتح آباد

شهرستان 

  زيركوه

ست آباد- حسين آباد موهبتي ندارد  بمرود  دو

 گرينك- اردكول تاجكوه ، حسين آباد  بقرايي
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 چناران- نوده -آبيز ميرآباد اسفاد

 جان احمد-بنمرود-سارجين-شيرگ كالته مزار   بايمرغ

 ندارد ندارد   بارنجگان

 شيرخند - افين - اميرآباد منوري  -(شاج -حسين آباد - نخرود  - زردان   عباس آباد

 ندارد ندارد   شاهرخت

،  فخرآباد  بشيران- پيشبر-علي آباد-بقال جيم آباد  ، برسنان،  پيچگان ،  گاز كان ، مناوند 

اد   پيشبر  فخر آباد-برسنان  - پيچكان  علي آباد ، خوش آباد ، بقال ، بزن آب

 باغستان- پايهان ندارد   پردان

 شيرخند همايون   كبودان

 مير آباد- اسفاد  نوده ، چناران   آبيز

شهرستان 

  طبس

آباد  بهشت 
اد آباد ، لطف آب ،تاج احمديه ، تشكانان ، بهارستان ، كرد 

 آباد
 جوخواه ،دهشور, اكبرآباد, مهر آباد,مهدي آباد

 ندارد  امير آباد ، همت آباد ، ملوند ده محمد

آباد، احمديه  دهشور-اكبرآباد-مهرآباد_آبادمهدي  جوخواه ان ,بهشت  اد,بهارستان,تشكان آباد, كردآب  )تاج آباد(لطف 

 )چاه موتور عبيد(عبيد چاه كم_)يوسف آباد(بم ون_آبخورگ دهنو

 هودر
اد  آباد ، محمدآب دهنوتوكلي ، نصرآباد ، ابراهيم آباد، وكيل 

 ، سريك

آباد،كاظم آباد، ,شمس آباد , نوك   منصوريه،دستگردان،نوك،شمس 

اد،ده ايلخاني  عباس آبادي شجاع، مهدي آباد،دالك آب

اد،تقي )جعفرآباد( جات آباد،رحيم آباد،قائميه،غني آب ،احمدآباد،ن

 آباد،كريم آباد، چاه طرح عليي و سفلي، حسن آباد،بژدغر،كامرانيه

بدل آباد ندارد پيستان  پيرحاجات ، زين آباد،ع

 ندارد  خروسفلي ، نياز ، مهرباني خروعليا

 كاظم آباد
( عباس آباد شجاع ، مهدي آباد ، دالك آباد،  ده ايلخاني 

 ، احمد آباد ) جعفرآباد 

دستگردان ، نوك ، شمس آباد ، نجات آباد ، رحيم آباد ، قائميه ، غني 

بژدغر ،  آباد ، تقي آباد ،كريم آباد ، چاه طرح عليي و سفلي ،حسن آباد ،

اد، محمد  كامرانيه ، هودر، دهنو توكلي، نصرآباد،ابراهيم آباد، وكيل آب

 آباد، سريك

آباد ، خسرو آباد اهللا آباد ، جنت آباد ، جوريز ، عنايتيه ، دهنو فاطمه برات دشتغران  محمد آباد ، شير آباد ، علي آباد ، همت 

 ،نيستانپروده ندارد پيكوه

 كريت،ابراهيم آباد ندارد فهالنج

 ندارد ندارد  حلوان
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شهرستان 

  نهبندان

 آبادسفلي ، محمدآباد ، سلطان آباد عليا  آب باال  ، سلطان بيچند
-الوند-سمافات-چهارفرسخ- علي رئيس-ساكرد-سياه خونيك-بيچند

 كالته حسين رستم-سرخ كوه-قدمگاه-استونند

و- رومه ندارد  ميغان  چاه سياه-ولي محمد چاه- چاه شور-حاجي آباد-دهن

 )الخ سفيد(كول سفيد كالته مالحسن خوانشرف

 اسماعيل آباد
خسرو آباد ،  خونيكك،  كالته نو، گزيدري سفلي 

 6،گزيدري عليا ، يزدان چاه،  چاه موتور شماره 

-چاه عميق شهيد جهان ميرزا-فيروز آباد-سهل آباد- 6اه موتور شماره 

 مير آباد- چاه موتور عرب-5چاه شماره -شركت تعاوني وليعصر

 آرويز،ابراهيم آباد جوشند، جوش ، كالته سيد علي  گوند

 عمري ، رودره، كوهسار ، بمبور ، ملوقان ، گلرگ   فراطان
آباد، بيشه، ماهاني ،استخرك، خرمي،          سوالخان، هشتوگان، زين 

اد  النگ، هريشي، مسعودي، محمدآباد،حسن آب

يمهل آباد ،   سمك  ،برك، سمني عليا،سمني سفلي،چشمه زرد،گرو پوستين،چاه ولي محمد سلطا ن

 ندارد  رومه
دهنو، حاجي آباد، ميغان، كالته حسن ،زهري،زنگويي،دهنرود،حسين 

 آباد قاسم،سيدال

ندان،چاه نصرت ندارد  بندان آباد ب  طبسين عليا،طبسين سفال،حسين 

شهرستان 

  فردوس

ان عليا   1باغست

راه، خادم آباد، منبع آب آشاميدني فردوس،  منطقه پليس

خوش منظر،مجتمع زندان، موتور آب دانشگاه آزاد، 

 مرغداري فروتن، مرغداري عسكري نيا

ان  باغست

ان چشمه ماهي -فنوت -ترشيزوك -فريدوني مهويد  ترشيزوك،فريدوني،باغست

 خرو
ماه بين -كالته حاجي حبيب-فرخنده-امرودكان  - ظهر

شك -چشمه نظر -بيغ-بين علياماه -سفلي  كال زر
 امروتكان،زه،باغستان

 فتح آباد
-خارتوت -اردوگاه شهيد مطهري -ابراهيمي-باداموك 

ي نه توليدكمپوست - گاوبيل  كارخانه توليد  قارچ -كارخا
تان  باداموك،گستج،باغس

 كجه

چاه مشاع شهيد  -كجه 1چاه موتور شماره -چاه پلند 

شركت -موتور شهيد يوسفيانچاه -حبيب آباد -دادرس

 شركت شيفتگان دالور -آبياري اطمينان

 طاهرآباد،چهنه
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:1 (يك  فرم شماره  (  

  بسمه تعالي  

  95/    /        بهورزي مورخ دانش آموزيپذيرش  شناسايي و تقاضا نامه ثبت نام آزمون

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

مدرك تحصيلي    .........................شماره ملي   شناسايي و زمون متقاضي ثبت نام در آ ......................ساكن روستاي  ......................داراي 

ط مندرج در آگهي )   .........................خانه بهداشت (بهورزي آن دانشگاه دانش آموز پذيرش  دانش پذيرش شناسايي و مي باشم و كليه شراي

م و   بهورزآموز  پذيرفته ا مرا مطالعه و  ز را ارسال نموده ا ك مورد نيا يل در هر نقطه و در هر و متعهد مي گردم پس از فراغت از تحص همه مدار

ا بيتوته در روستاي خانه بهداشت مشغول انجام وظيفه گردم ر تعهد اخذ شده موظف به  شرايط كه دانشگاه اعالم نمايد ب و در غير اينصورت  براب

  .پرداخت هزينه هاي مربوطه خواهم بود 

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

  :  ................................مراه شماره تلفن ه -

  

  ام و نام خانوادگين                                     

  امضاء                                                                                                                                                                                    

  

               ..............................خانم / سرپرست آقاي ................................... اينجانب   
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ز شرايط آزمون  عنوانپس از طي دوره آموزشي سال خدمت نامبرده  15حداقلو تعهد بهورزدانش آموز پذيرش شناسايي و  با اطالع كامل ا  به 

ا به صورت شيفت هاي مورد نظردانشگاه همراه با بيتوته در روستا  .........................  در روستاي بكارگيري درصورت بهورز  موافقت خويش را ب

ا تهيچگونه مخالفو بكارگيري نامبرده   در آزمون اعالم  و تعهد مي نمايم در صورت قبولي  ايشان   شركت ر ايشان نداشته باشم ارائه ي ب   . كا

  

  نام و نام خانوادگي                             

                    ء امضا                                                                                                                                                                            

  

                                                                                                                        ) : 2(دو  فرم شماره    

  بسمه تعالي                                                                                                                  

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

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

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

سال در ...............  تا كنون  به مدت ............  تاريخ  و از بومي،  شناسايي و پذيرش دانش آموز بهورز آزمون داوطلب شركت در........................... آقاي / كه خانم 

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

  .ه خالف مطالب فوق ثابت شودما امضاء كنندگان ذيل مسئوليت تبعات قانوني و خسارات وارده را پذيرا خواهيم بودضمناً در صورتي ك

  امضاء  نام و نام خانوادگي  سمت  رديف

      دهيار روستا  1

      عضو شوراي روستا  2

      عضو شوراي روستا  3
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      معتمد روستا  4

  اسالميشوراي امضا 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

  

: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 خواهم بودضمنا چنانچه خالف موارد فوق ثابت شود مسئوليت تبعات قانوني و خسارات و   .ا

  

  نام و نام خانوادگي بهورز

  امضا

  مهر خانه بهداشت

ان   تاييد مركز بهداشت شهرست

  امضاء

  مهر مركز بهداشت
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