
  باسمه تعالی 
  آگهی پذیرش بهورز 

طبق مفاد دستور العمــل نحــوه برگــزاري  ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراك براي تامین نیروي انسانی مورد نیازخود در واحد هاي تحت پوشش
علوم پزشکی  هیئت امناء دانشگاه 15/11/92خ صورتجلسه مور 23ند بظر دارد بر اساس امتحانات عمومی و تخصصی براي بکارگیري افراد در دستگاههاي اجرائی در ن

 5تبصــره بصورت  براي پذیرش رشته شغلی بهورزي  و گزینش، مصاحبه نفر از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان عمومی ، تخصصی   59عداد تو خدمات درمانی 
  شرح ذیل استخدام نماید:به اعضاء غیر هیات علمی  آیین نامه اداري استخدامی 31ماده 

  رشته شغلی بهورز  جدول نیاز هاي

نام خانھ  شھر
 جنسیت بھداشت 

تعداد 
مورد 
 نیاز

 شرایط احراز

 اراك

 1 زن 1هزاوه 

دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم کامل متوسطه یا 
فوق دیپلم در یکی از رشته هاي بهداشت عمومی 

 (بهداشت خانواده) یا مامایی

 1 زن نمک کور

 1 زن طرمزد

 1 زن قلعه نو

 1 زن ایبک آباد

 1 زن انجدان

 1 زن ضامنجان

 2 زن مرزیجران

 آشتیان
 1 زن نوده

 1 زن دستجرده

 تفرش

 1 زن هفتان علیا

 1 زن شهراب

 1 زن دارستان

 خنداب

 2 زن مانیزان

 1 زن نوده

 1 زن استوه

 1 زن اناج

 1 زن ث آبادغیا فراهان

 کمیجان
 2 زن خسروبیگ

  1  زن  سمقاورد

 شازند

 1 زن ده احمد

 1 زن کهنه حصار

 1 زن جالیر

 1 زن بصري

 1 زن کزاز

 1 زن قره بنیاد

 1 زن چهارچریک

 1 زن حصار بزیجان

 1 زن دهکائید

 1 زن فیزیانه

 1 زن موچان

 1 زن سرسختی علیا



 1 زن سفلیحک 

 1 مرد جیریا اراك

دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم کامل یا فوق دیپلم 
در یکی از رشته هاي بهداشت محیط ، بهداشت حرفه 

 اي ، بهداشت عمومی (مبارزه با بیماریها)

 1 مرد نوده آشتیان

 تفرش

 1 مرد وسمق

 1 مرد خانک

 1 مرد هفتان علیا

 1 مرد درمن خنداب

 نفراها

 1 مرد زنگارك

 1 مرد ماستر

 1 مرد عزیزآباد

 1 مرد مجدآباد

 شازند

 1 مرد پاکل

 1 مرد نورآباد

 1 مرد نهرمیان

 1 مرد اکبرآباد

 1 مرد دستجرده

 1 مرد کرك

 1 مرد لوزدر

 1 مرد سرسختی سفلی

 1 مرد ظهیرآباد

 1 مرد سورانه

 1 مرد حصار بزیجان

 1 مرد آقبالغ سادات

 1 مرد گل زرد عبدي

  شرایط عمومی: -1 
  تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی  -1/1
  تابعیت نظام  جمهوري اسالمی ایران -2/1
   داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران) -3/1
با وظایف بهورزي منافات نداشته  موسسه بر اساس اعالم کمیسیون پزشکیمعافیت پزشکی در صورتی که   -1 صرهتب

  .باشد 
  و روانگردان  عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر -4/1
  عدم سابقه محکومیت جزایی موثر -5/1
قابلیت انجام فعالیت هاي مرتبط بــا آن از براي انجام کار بهورزي و  روانی و توانــایی جسمانی وداشتن سالمت  -6/1

جمله دهگردشی و انجام سیاري ها در روستاهاي تحت پوشش ( به تایید پزشک معتمد شهرستان یا حسب مــورد ، بــا 
  تایید کمیسیون پزشکی موسسه )

  و سایر واحدهاي موسسهنداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزي  -7/1



  خدمت باشند.  بازخرید ثابت وپیمانی سایردستگاههاي دولتی ویا مستخدم رسمی، ایدداوطلبان استخدام نب -8/1
  تبصره: نیروهاي قراردادي دانشگاه مجاز به شرکت در آزمون مزبور می باشند.

  جع قانونی انداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتی به موجب آراي مر-9/1
  ایرانالتزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی  -10/1
  دورهاي قبل انصراف  داده اند حق ثبت نام در آزمون را ندارد که از  پذیرفته شدگان دروه آموزش بهورزي  -11/1
  شرایط اختصاصی: -2
بــراي ی ( بهداشت خانواده ) ، مامــایی دارابودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته هاي بهداشت عموم-1/2

فوق دیپلم در یکی از رشته هاي بهداشت عمومی ( مبارزه با بیماریها ) بهداشــت و مدرك تحصیلی  بهورز زنپذیرش 
. که پس از طی دوره آموزش تطبیقی مهارت هــاي بهــورزي و  پذیرش بهورز مــردمحیط و بهداشت حرفه اي جهت 

  حصول تجارب الزم به خدمت گرفته خواهند شد .
  رشته هــاي علــوم تجربــی و ریاضــی فیزیــکاولویت  باوي در شرایط مسادارا بودن مدرك دیپلم کامل متوسطه -2/2

  وسپس سایر رشته ها
و دارندگان مدرك تحصــیلی مقطع فوق دیپلم مرتبط شرکت داوطلبان بهورزي داراي مدرك تحصیلی باالتر از  -3/2

مجــاز نمــی  نیازهاي رشته شغلی بهــورز جدولدر شرایط احراز  رشته هاي غیرمرتبط مندرجفوق دیپلم و یا باالتر در 
   باشد.

شرکت دانشجویان در آزمون هاي پذیرش و استخدام بهورز بالمانع است و در صورت احــراز قبــولی، پــذیرش  -4/2
و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بــر عــدم امکــان دریافــت هرگونــه مــدرك  ارائه انصراف قطعیآنان مستلزم 

  دانشگاهی، قبل از شروع کالس هاي بهورزي می باشد.
. هیچ عنوان مجاز نمی باشدصورت گیرد. پذیرش بهورز غیربومی به  صرفاً باید به صورت بومیپذیرش بهورز  -5/2

  :داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان بومی تلقی گردند
یکــی باشــد و  بهــورز) با روستا یا شهرستان مورد تقاضاي پذیرش الف) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه
 نظــر محــرزتا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستاي مــورد  همچنین سکونت داوطلب حداقل در  دو سال اخیر

  گردد.
ب) حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضــاي 

ین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نــام پذیرش بهورز طی کرده باشد و همچن
  در روستاي مورد نظر محرز گردد.

و » الــف«را نداشته باشند ولی با فرد واجد شــرایط مطــابق بنــد » ب«و » الف«: داوطلبان زن که شرایط بند 1تبصره 
آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمــون گذشــته باشــد و سال از تاریخ ازدواج  2و حداقل  بند ازدواج کردهاین   »ب«

سکونتشان در محل مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد، به عنوان بومی تلقی می شوند و پــذیرش 
نسبت به این افراد در اولویت هستند و این افراد نســبت » ب«و » الف«آنان بالمانع است. بدیهی است افراد بومی بند 

  بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود. به



گــواهی شــوراي  از طریــق 1و تبصــره » ب«و » الــف«: احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهاي 2تبصره 
ان مربوطــه) (مرکز بهداشت شهرستبا تأیید شبکه بهداشت(ممهور به مهر و امضاي تمامی اعضاي شورا) اسالمی روستا

  رونوشت از پرونده بهداشتی متقاضی) با تأیید مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد. م بهو  یا خانه بهداشت(منض
: چنانچه داوطلبان بهورزي تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یــا انجــام دوره خــدمت 3تبصره 

ي اسالمی روستا سکونت آنــان را ضرورت سربازي در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورا
گواهی کند و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وي را قبــل از وضــعیت هــاي فــوق 

هــاي مــذکور االشاره در روستاي اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تأیید نماید پذیرش آنها بالمانع است. لذا براي گروه
وستاي مورد نظر ضرورت ندارد مشروط براین که خانواده وي اقامــت دائــم در روســتاي اقامت در دو سال اخیر در ر

  مورد نظر داشته باشند.
نفر به ازاي هر مورد پذیرش، مــی  2: در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل 4 تبصره

  انه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آورد:بایست از افراد واجد شرایط ساکن در روستاهاي همجوار همان خ
  الف ) روستاهاي قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان 

ب) درصورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهاي تحت پوشش خانــه بهداشــت مــی تــوان از 
، پس از تأییــد مرکــز بهداشــت کیلــومتر 15شعاع ا روستاهاي همجوار تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه ت

   .گزینش بهورز از مناطق شهري در هر شرایطی ممنوع می باشدنام از افراد واجد شرایط نمود.  شهرستان اقدام به ثبت
روز )و حداقل سن براي  29ماه و  11سال و  25سال ( 26و حداکثر  16حداقل سن براي دارندگان مدرك دیپلم  -6/2

روز ) می باشد. تاریخ اولــین روز شــروع  29ماه و  11سال و  27سال ( 28و حداکثر  18ان مدرك فوق دیپلم دارندگ
 ثبت نام مبناي محاسبه سن قرار می گیرد.

: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هر صورت سن داوطلب  تبصره
روز )و سن داوطلــب  29ماه و  11سال و 27سال ( 28یپلم با درنظر گرفتن موارد زیر نباید از داراي مدرك تحصیلی د

  (به استثناي ایثارگران)روز ) تجاوز نماید. 29ماه و  11سال و  29سال(  30داراي مدرك فوق دیپلم نباید از 
و پیراپزشکان و متعهــدین خــدمت را به استناد قانون خدمت پزشکان  نی که طرح خدمت نیروي انسانی داوطلباالف) 

  قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق
باالتر، همسر و  و) %25( درصد پنج و بیست جانبازان و فرزندانهمسر شهدا،و فرزندان همسر آزادگان، و جانبازان ب)

) از شرط حــداکثر لبانه در جبههبا حداقل شش ماه حضور داوط(و رزمندگان اسارت سالیک باالي و سالیک فرزندان
  سن معاف می باشند.

)، همســر و فرزنــد آزاده کمتــر از %25ج) خواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جانبازان زیر بیست و پنج درصــد( 
  سال  5یکسال اسارت تا میزان 

به خدمت اشتغال داشــته  د) داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و سایر موسسات تابعه وزارت متبوع
  اند به میزان خدمت غیررسمی آنها. 

  هـ) مدت خدمت سربازي



شرایط  مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که واجد طرح طبقه بندي مشاغل و سایر شرایط مندرج در -7/2
قبل از شــروع آن که باشند، مشروط بر هستند در حین انجام طرح مجاز به شرکت در آزمون استخدامی می اختصاصی

  دوره کارآموز بهورزي از ادامه طرح انصراف و یا پایان یافته باشد. 
 

  نحوه ثبت نام و مدارك مورد نیاز : -3
  ثبت نام از متقاضیان به صورت  غیرالکترونیکی به شرح مندرج در آگهی انجام می شود.  -1/3
  گردد) و ارسال کمیل ت به صورت خواناتکمیل برگ درخواست شغل (با دقت و  -2/3
بــراي متقاضــیان بــا ) ریــال هزار ریــال  یکصد و پنجاه و هفت( 157000رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ  - -3/3

حســاب بــه ) ریــال  هزار ریال  (دویست و نود و پنج 295000مدرك تحصیلی دیپلم و دارندگان مدارك فوق دیپلم 
 درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراك نزد بانک ملی شعبه شهید شیروديبه نام درآمدهاي غیر  2177865386005 شماره

 به عنوان حق شرکت در امتحان عمومی و تخصصی داوطلبان استخدامقابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران 
مبلــغ درصــد 50و سایر ایثارگران میبایست از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشندو جانبازان معزز فرزندان شاهد  ( 

  )مذکور را پرداخت نمایند. 
و یــک قطعــه  جدید ، تمام رخ ، پشت نویسی شده .(یک قطعه عکس روي برگ ثبت نام 3*4قطعه عکس  سه -4/3

  ،به انضمام یک عدد پوشه و گیره .الصاق شود.)  عکس دیگر نیز بر روي برگه تاییدیه بومی بودن
  آخرین مدرك تحصیلی  و اصلتصویر -5/3
  تمام صفحات شناسنامه  اصل وتصویر -6/3
  تصویر و اصل کارت ملی  -7/3
  کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران) و اصلتصویر -8/3
  یا معافیت از آن پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان  واصلتصویر -9/3

  این آگهی ) 2-5منطبق با بندهاي بودن( مدارك دال بر بومی  -10/3
  معلولین عادي حسب مورد از مراجع ذیربط و معلولیتدال بر ایثارگري و مستندات  مدارك  -11/3
   سایر مدارك طبق مفاد آگهی حسب ضرورت -12/3
به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارك ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هــیچ وجــه مســترد  -13/3
  شود.نمی

  
  
  
  
  
  
  
 



  نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام: -4
 8از ســاعت  21/6/1396لغایــت  11/6/1396از تــاریخ متقاضیان واجد شرایط ، مدارك الزم را به ترتیب ذکر شده  

ائه نموده ارشهرستان مورد تقاضا بهورزي آموزش مرکز  مطابق با جدول ذیل به صورت حضوري به ، 13صبح لغایت 
  .و رسید دریافت نمایید 

نام  آدرس پستی شماره تماس
 شھرستان

 ردیف

٣٧٢٢٢٧٢٨ 
٣٧٢٢۴۵٠۶ 

خیابان شھید باھنر,باالتر از 
بکھ بھداشت و درمان ش -شھرداری

مرکز آموزش  –شھرستان آشتیان 
 بھورزی 

 ٣٩۶١٩۶٣۶٨١کدپستی: 

 ١ آشتیان

یدان بنفشھ م -۴نطقھ م -شھر صنعتی ٣٣١٢١۵۶٠
--پشت مسجد امام جعفر صادق(ع)–٢

امع سالمت مرکز خدمات ج-١٠١ بلوک
حاج حسن حسینی طبقھ سوم مرکز 

 آموزش بھورزی اراک 
 ٣٨١٩٨۴٩۴۴۵کدپستی: 

 ٢ اراک

٣۶٢٢٢١٠٠ 
٣۶٢٢٢٨١۶ 

مرکز بھداشت -خیابان شھید مطھری
واحد آموزش  -شھرستان تفرش

 ٣٧٣٨۵٣٩۵١٧دپستی: ک -بھورزی

 ٣ تفرش

٣۵۶٢۴٧٣١ 
٣۵۶٢۴٧٣٢ 

ش یابان آموزخ -بلوار شھید بھشتی
شبکھ بھداشت و درمان –و پرورش 

واحد آموزش  –شھرستان خنداب 
 بھورزی

 ٣٨۴١٧۵۴٧۵١کدپستی: 

 ۴ خنداب

ن ابتدای خیابا-میدان امام حسین ٣٨٢٢٢٠۵٨
 ٢٢امع سالمت مرکز خدمات ج-رازی

 رکز آموزش بھورزیم -بھمن
 ٣٨۶١۶٨۴۵۵٧کدپستی: 

 ۵ شازند

لوار شھید ب-شھرستان فرمھین ٣٣٧٢۴٣٠۶-٩
شبکھ بھداشت و درمان  –ه فھمید

احد آموزش و -شھرستان فراھان
 بھورزی

 ٣٩۵٣١٣٨٩٩٣کدپستی: 

 ۶ فراھان

روبروی  –جاده میالجرد  ٢کیلومتر  ٣۵۴۵٢٠٨١-۶
بکھ بھداشت و ش -سازمان ھواشناسی

احد و -رستان کمیجاندرمان شھ
 ٣٨۵١٩۵۴۵٣۵ کدپستی:آموزش بھورزی 

 ٧ کمیجان

  
یــا مرکــز بهداشــت شهرســتان مراکز آموزش بهورزي و که بعد از مهلت ثبت نام به  به مدارك ناقص و یا مدارکی

  ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارك ارسالی و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود .  تحویل داده شود
  
  
  
  
  
  



  زمان و محل توزیع کارت : -5
از  29/6/1396لغایــت  28/6/1396 روزهــاي در توانمندیهاي عمــومی و تخصصــی کارت ورود به جلسه امتحان-1/5

  شد.  در محل هاي ذکر شده مطابق با جدول زیر توزیع خواهد 14صبح لغایت  8ساعت 
نام  آدرس پستی شماره تماس

 شھرستان
 ردیف

٣٧٢٢٢٧٢٨ 
٣٧٢٢۴۵٠۶ 

خیابان شھید باھنر,باالتر از 
بکھ بھداشت و درمان ش -شھرداری

مرکز آموزش  –شھرستان آشتیان 
 بھورزی 

 ٣٩۶١٩۶٣۶٨١کدپستی: 

 ١ آشتیان

یدان بنفشھ م -۴نطقھ م -شھر صنعتی ٣٣١٢١۵۶٠
--پشت مسجد امام جعفر صادق(ع)–٢

امع سالمت مرکز خدمات ج-١٠١بلوک 
حاج حسن حسینی طبقھ سوم مرکز 

 آموزش بھورزی اراک
 ٣٨١٩٨۴٩۴۴۵کدپستی:  

 ٢ اراک

٣۶٢٢٢١٠٠ 
٣۶٢٢٢٨١۶ 

داشت رکز بھم-خیابان شھید مطھری
واحد آموزش  -شھرستان تفرش

 ٣٧٣٨۵٣٩۵١٧دپستی: ک -بھورزی

 ٣ تفرش

٣۵۶٢۴٧٣١ 
٣۵۶٢۴٧٣٢ 

یابان آموزش خ -بلوار شھید بھشتی
شبکھ بھداشت و درمان –و پرورش 

واحد آموزش  –شھرستان خنداب 
 بھورزی

 ٣٨۴١٧۵۴٧۵١کدپستی: 

 ۴ خنداب

بتدای خیابان ا-میدان امام حسین ٣٨٢٢٢٠۵٨
 ٢٢المت مات جامع سمرکز خد-رازی

 رکز آموزش بھورزیم -بھمن
 ٣٨۶١۶٨۴۵۵٧کدپستی: 

 ۵ شازند

لوار شھید ب-شھرستان فرمھین ٣٣٧٢۴٣٠۶-٩
شبکھ بھداشت و درمان  –فھمیده 

احد آموزش و -شھرستان فراھان
 بھورزی

 ٣٩۵٣١٣٨٩٩٣کدپستی: 

 ۶ فراھان

روبروی  –جاده میالجرد  ٢کیلومتر  ٣۵۴۵٢٠٨١-۶
و  شبکھ بھداشت -یسازمان ھواشناس

احد و -درمان شھرستان کمیجان
 آموزش بھورزی 

 ٣٨۵١٩۵۴۵٣۵ کدپستی:

 ٧ کمیجان

  
  زمان و محل برگزاري آزمون  در هنگام توزیع کارت به اطالع داوطلبان خواهد رسید.  -2/5
   ود.تحویل کارت با حضور شخص داوطلب و ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی امکان پذیر خواهد ب -3/5

  
  : عبارتند از مواد امتحان -6

  فوق دیپلم : -الف
سواالت آزمون توانمندي هاي عمومی از دروس معارف اســالمی، زبــان و ادبیــات فارســی، زبــان انگلیســی و  -1/6

سوال خواهد بــود کــه بــه صــورت  60 "سوال و مجموعا 15اطالعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی، هر درس 



ه اي (با اعمال یک نمره منفی به ازاي هر سه پاسخ غلط) طراحی می شود. آزمون توانمندي هاي سواالت چهار گزین
  از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد. %30نمره (معادل  60عمومی مجموعا 

سوال معارف اسالمی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به  15: متقاضیان اقلیت هاي مذهبی به 1تبصره 
  صورت مساوي اختصاص داده خواهد شد. 

آزمون تخصصی براي کلیه داوطلبان به صورت کتبی به عمل خواهــد آمــد. ســواالت آزمــون اختصاصــی از  -2/6
 15سوال)، آمار حیــاتی و اپیــدمیولوژي( 30ام ارایه خدمات بهداشتی درمانی(واحدهاي درسی اختصاصی شامل نظ

سوال تهیه می گردد که به صورت چهار گزینه اي (بــا اعمــال یــک  60سوال)و جمعاً 15سوال)، آموزش بهداشت (
ادل نمره (معــ 60نمره منفی به ازاي هر سه پاسخ غلط) طراحی خواهد شد. آزمون توانمندي هاي تخصصی مجموعا 

  از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد.  30%
مصاحبه: از بین داوطلبانی پذیرفته شده در مرحله اول حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت پذیرش مصاحبه بــه  -3/6

  از کل نمره آزمون) را به خود اختصاص می دهند.  %40نمره (معادل  80عمل خواهد آمد که 
  دیپلم : -ب
زبــان  -2زبان و ادبیات فارســی  -1شامل : دیپلم  براي دارندگان مدرك تحصیلیتحان توانمندیهاي عمومی ام -4/6

سوال و در مجموع بــه  15که براي هر درس اطالعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون  -4 دین و زندگی -3انگلیسی 
هــر نمره منفی بــراي  یک اعمال اگزینه اي (به صورت چهار باز کل نمره آزمون )  %60( معادل ) سوال  60تعداد ( 

  پاسخ غلط) خواهد بود.سه 
  معاف می باشندوامتیازآن درسایرمواردامتحان توزیع می شود. دین و زندگیتبصره : اقلیت هاي دینی ازپاسخگوئی به سواالت 

  .آزمون توانمندي هاي عمومی براي کلیه داوطلبان به صورت کتبی به عمل خواهد آمد : 1تذکر
کل نمــره آزمــون را بــه خــود  ازدرصد 40از کلیه افراد قبول شده مصاحبه به عمل خواهد آمد که مصاحبه  : 2تذکر

  اختصاص میدهد. 
   
  نحوه اعالم نتیجه:-7

  تعیین حد نصاب و انتخاب افراد به شرح ذیل صورت می پذیرد: دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورزبر اساس 
  صاب:تعیین حد ن -1/7

شرط اولیه انتخاب داوطلبان استخدام جهت انجام مصاحبه استخدامی ، کسب حد نصاب الزم در آزمون کتبی مطابق ذیل مــی 
  باشد:

نفري که باالترین نمــره آزمــون را  3شده توسط  کسب ) باالترین نمره%50براي تعیین حد نصاب در آزمون ، پنجاه درصد(
  یر مراحل انتخاب داوطلبان قرار می گیرد.محاسبه و مبناي سا  نموده اند. اخذ

  س از تعیین حد نصاب ، داوطلبان فاقد حد نصاب از سایر مراحل استخدامی حذف می گردند.پ: 1تذکر 
  : استخراج فهرست افراد داراي حد نصاب صرفا بر اساس نمره کتبی خواهد بود .2 تذکر
  . استخدامی ایجاد نمی کندکسب حد نصاب نمره الزم در آزمون هیچ گونه حق : 3تذکر 

  پذیرش فراگیران وکارآموزان بهورزي : -2/7



برابر ظرفیت مورد نیاز افراد به ترتیب اولویت هاي مقــرر قــانونی و  3از میان شرکت کنندگان در آزمون کتبی حداکثر تا 
 2مصاحبه نسبت به انتخــاب  نمرات فضلی انتخاب و جهت انجام مصاحبه به کمیته مصاحبه معرفی می گردند تا پس از انجام

برابر ظرفیت مورد نیاز (اصلی و ذخیره) بر اساس مجموع نمرات کتبی و مصاحبه اقدام و به هسته گــزینش دانشــگاه اعــالم 
  گردد.

  
  تذکرات:  -8
ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنــگ  6ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل   -1/8

تحمیلی دارند و نیز خانواده هاي معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یک ســال و بــاالي یــک ســال اســارت و 
ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحمیلی، درصــورت دارا بــودن شــرایط  6رزمندگان با سابقه حداقل 

  ونی برخوردار خواهند بود.مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قان
) درصد آن برابر قوانین ومقــررات بــراي پــذیرش ایثــارگران 30از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی ( -2/8

) درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شــغل و فرزنــدان و 25الذکر، بیست وپنج (درصد فوق30اختصاص می یابد. از 
-) درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان یــک25جانبازان بیست وپنج (همسران شهداء و فرزندان و همسران 

) 5سال و باالي یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوي بنیاد شهید و امورایثارگران اســتان و پــنج(
ها و همسر و فرزندان آنان و ماه حضور داوطلبانه در جبهه  6درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 

  ) سال اسارت اختصاص می یابد.1) درصد وآزادگان زیر یک (25فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج (
) و باالتر، آزاده، اسیر و مفقوداالثر) بازنشســته مراکــز تابعــه %25تبصره: فرزندان (شهید، جانباز بیست و پنج درصد(

  دانشگاه نیز مشمول بند فوق هستند.
درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقــرر  5انتخاب ایثارگران در حد سهمیه  -3/8

  ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد. 
درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجــد شــرایط صــورت خواهــد  30پذیرش مازاد بر   -4/8

  گرفت. 
و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصــویر  جانبازان -5/8

  آن، نیازي به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند. 
) درصــد ســهمیه قــانونی 3معلولین عادي به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی به ترتیب نمره فضلی ازسه ( -6/8

  برخوردار خواهند بود. مربوطه
تمامی باقیمانده سهمیه مجوز به داوطلبان بومی درصورت برخورداري از شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره  -7/8

  یابد. فضلی اختصاص می
لذا در صورتیکه بــراي  بود.دخواه نسبت به سایر داوطلبانداراي اولویت  رك کــاردانیامدگزینش افراد داراي – 8/8

نفر ذکر  3د دانشگاه می بایست از میان ننفر باش 3حداقل ،تعداد واجدین شرایط با مدرك کاردانی  يبهورزیک پست 
دانشگاه  ندنفر باش 3شده اقدام به گزینش بهورز نماید . در صورتیکه تعداد واجدین شرایط با مدرك کاردانی کمتر از 

آزمون نماید ، در شرایط اخیر معیار براي گزینش افراد بــراي می بایست از افراد با مدرك دیپلم نیز اقدام به برگزاري 
ورود به مصاحبه نمره فضلی آزمون کتبی می باشد . به منظور دسترسی به معیار واحد براي مقایسه نمره کتبی آزمــون 



تعدیل و  100از  60در میان داوطلبان کاردان و دیپلم الزم است امتیازات هر دو گروه با مقیاس واحد و بر اساس نمره 
محاسبه شود . بدیهی است پس از ورود افراد براي مصاحبه نتایج نهایی براي داوطلبان وارد شده به مصاحبه بــر اســاس 

  نمره کل محاسبه خواهد شد .
تاییدیــه (فــرم ب)و نسبت به تکمیل فرم روستاهاي محل مورد تقاضاي استخدام باشند  بومی یستمی باداوطلبان کلیه  -9/8

  ودن اقدام نمایند .بومی ب
  . بهورز از مناطق شهري در هر شرایطی ممنوع استبکار گیري  -10/8
دانشگاه  این مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حین انجام خدمت قانونی در واحد هاي تابعه -11/8

واهی اشتغال به طــرح اینگونــه افــراد می باشند ، می توانند در امتحان استخدامی این دانشگاه شرکت نمایند . ارسال گ
  الزامی است.

 تحویــل شــود. در صــورتترتیب اثــر داده نمی تحویل داده شودبه مدارکی که پس از اتمام مهلت ثبت نام،  -12/8
  . گیري در خصوص پذیرش و یا رد آن به عهده کمیته آزمون خواهد بودمدارك ناقص، تصمیم

یرش خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شود مراحــل طــی شــده چنانچه در هر یک از مراحل پذ -13/8
کان لم یکن تلقی و حتی در صورت شرکت در کالس هاي آموزشی ضمن اخراج، داوطلب برابــر تعهــد اخــذ شــده 
-موظف به پرداخت هزینه هاي مربوطه می باشد و حتی در صورت صدور حکم استخدام، حکم صادره لغو و بالاثر می

  .گردد
   تائیدیه مدارك تحصیلی متقاضیان استخدام در صورت پذیرفته شدن در امتحان الزامی است .ارائه  -14/8
مرکز بهداشت شهرستان مربوطه از پذیرفته شدگان نهایی جهت شرکت در دوره آموزشی به صــورت کتبــی  - 15/8

  آورد.می  دعوت به عمل
روز فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارك 15، حداکثر تبصره: پذیرفته شدگان نهایی پس از وصول دعوت نامه

  .و طی مراحل پذیرش به مرکز آموزش بهورزي شهرستان مربوطه مراجعه نمایند 
در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر یا انصراف آنان پــس از شــروع آمــوزش از پذیرفتــه  -16/8

  آمد .شدگان ذخیره جهت شروع دوره دعوت به عمل خواهد 
تعهد رسمی مبنی بر این که پس از اتمام دوره آموزش بهورزي در قبل از شروع به تحصیل از پذیرفته شدگان  -17/8

سال و به صورت شیفت هاي مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته در روســتا  15خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت 
ي کلیه بهورزان تا پایان تعهد ( اعم از سهمیه ایثارگري و غیر سهمیه و این تعهد برااخذ می گردد  انجام وظیفه نماید 

  ایثارگري و...) قابل خرید وانتقال  نمی باشد.
دارندگان مــدرك و پذیرفته شدگان در مقطع کاردانی به مدت شش ماه آموزش تطبیقی مهارت هاي بهورزي  -18/8

  خواهند نمود.تحصیلی دیپلم به مدت دوسال دوره آموزشی بهورزي را طی 
از ادامه تحصیل منصرف شوند ضمن پرداخت هزینــه  يبهورز پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش-19/8

  نمی باشند. دانشگاه در هاي مربوطه ، مجاز به ثبت نام در آگهی هاي بعدي پذیرش بهورز
ســایت  و 4ده در جدول مربوط بندمراکز ذکر ش از طریقاستخدامی  آزمون هر گونه اطالع رسانی در خصوص -20/8

  خواهد بود و داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.   www.arakmu.ac.irاینترنتی

http://www.arakmu.ac.ir


با توجه به اینکه مالك ثبت نام از متقاضیان استخدام تکمیل برگ درخواست شغل مــی باشــد ، الزم اســت در  -21/8
دقت را بعمل آورده و هیچگونه اصالحاتی پس از ارسال برگ درخواســت شــغل قابــل  تکمیل برگه مورد نظر نهایت

 پذیرش نخواهدبود.
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  
  اراكبهداشتی درمانی علوم پزشکی و خدمات از دانشگاه   بهورزي برگ درخواست شغل -فرم الف 

  نام :  -2  نام خانوادگی:  -1

   □زن -2                                 □مرد -1 جنس: -4  نام پدر:  -3

   ستان :                شهرستان :                     بخش:ا محل تولد :  -6  ............. سال ...... ماه ......روز ....... :تاریخ تولد  -5

  حل صدور شناسنامه : م -9  کدملی :  -8  ه شناسنامه : شمار -7

  □مجرد   -2                                 □متاهل -1یت تاهل: وضع -11  ذهب: م                                 دین :  -10

  □اراي معافیت قانونی دائم د  -2         (مدت خدمت ضرورت: ماه ...... سال .........) □اراي کارت پایان خدمتد -1     وضعیت نظام وظیفه :       -12

  وضعیت ایثارگري :  -13
  درصد جانبازي ................... درصد                   جانباز              □  -1

  سال   ..............ماه ..................روز.............ماه متناوب)                  مدت حضور در جبهه:  12ماه متوالی یا  9رزمنده  (به مدت    □  -2

  ل                سا ...........ه   ما ............روز  ............  آزاده                                                                               مدت اسارت :    □  -3

  ..........................نسبت .........         □اسراء           □ام کارنججانبازان از کار افتاده کلی غیر قادر به ا          □مفقودین    □خانواده معظم : شهدا   -4

  درصد جانبازي پدر .................. درصد                                       □درصد و باالتر25فرزند جانباز  -6      □فرزند شهید  -5

  

  □افراد بومی   -3                   □معلولین عادي   -2                                    □سهمیه آزاد -1   سایر موارد :     -14
       ...سال)ماه ........روز ....... ....... انجام شده:  (مدت خدمت □مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان  -4

          □ فوق دیپلم                 □دیپلم   آخرین مدرك تحصیلی :    -15
  عدل:مگرایش تحصیلی:                                                رشته تحصیلی :  -16

  استان محل تحصیل:   حل تحصیل: دانشگاه م -17

  حل اخذ دیپلم: ..........................م -19  13اریخ اخذ آخرین مدرك تحصیلی:     /     /      ت -18

  .................... د که فرد متقاضی بومی آن روستا باشد.)(فقط روستایی انتخاب شو زي مورد تقاضامحل جغرافیایی شغل بهور -20

  ......: شهرستان ..................محل خدمت  انجام طرح براي مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حین تعهدات قانونی هستند.محل جغرافیایی  -21
  ......................واحد محل خدمت: .....

  .................ابان .....خی بخش.................. روستا .................. ................  شانی کامل محل سکونت : استان ................  شهرستان ...ن -23
  ...............................................تی ......................................... کدپسکوچه ............................................................. پالك ..

        .............شماره تلفن ثابت .................................................... شماره تلفن همراه .............................
  لفن همراه :ت                               تلفن ثابت :                    : ضروري شماره تلفن براي تماس -24

مــتن  اراكانی ات بهداشــتی درمــعلوم پزشــکی و خــدمآزمون استخدامی دانشگاه اینجانب ..................................................... متقاضی شرکت در 
 ده مــی گیــرم. درر کامل مطالعه و سپس تقاضاي فوق را تکمیل نموده ام و مسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را به عهــرا با دقت و به طومربوطه آگهی 

د ن دســتگاه از خــودر آو ارائه خــدمت  خالف اظهارات اینجانب در هر مقطع زمانی (قبل و بعد از اشتغال) هر گونه حقی را براي استخدام صورت اثبات 
  سلب می نمایم. 

  مضاء و اثر انگشت متقاضیا                                                                                                  اریخ تنظیم فرم : ت -25
  

  در این قسمت چیزي ننویسید
  
 

  
محل الصاق 

 عكس



          
  تأییدیه بومی بودن متقاضیان بهورزي -فرم ب       

  
  

  .... صادره از................ ............. داراي شماره شناسنامه ............. فرزند.....................بدینوسیله گواهی می شود خانم/آقاي ....                 

  کیلومتري محل استقرار 15.............) تا شعاع ............/ روستاي اقماري...بومی روستاي اصلی (....................کدملی..........                

   می باشد اکنبا شماره پرونده خانوار ................. س در روستاي .................... تاریخ.................. حداقل از  وخانه بهداشت فوق بوده                  

  . موجود میباشد........................   که این پرونده در خانه بهداشت                

  

  ئید خانه بهداشت روستامحل تا                                                    ئید مرکز بهداشتی درمانیمحل تا                                  

  

 --------------------------------------------------------------------------- ---------------------  

  می روستا :تائیدیه شوراي اسال          

  اسالمی روستانام و نام خانوادگی رئیس شوراي اسالمی روستاي..........................                                       امضا و مهر شوراي           

                                                              

  محل تائید اعضاي شوراي اسالمی روستا                                                                                

  امضاء  نام و نام خانوادگی   ردیف  
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