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  »بسمه تعالی«

  »آگهی پذیرش واستخدام بهورز «

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی آذربایجانغربی براي تامین نیروي انسانی مورد نیـاز خـود در خانـه    
طبـق مفـاد   هیـات امنـائ دانشـگاه و     08/11/92صورتجلسه مـورخ   12بند بر اساس  هاي بهداشت  تحت پوشش 

العمل اجرایی پذیرش واستخدام بهورز ، در نظر دارد از بین داوطلبان بومی در یک فضاي رقـابتی وبـا رعایـت    ردستو
نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی، تخصصی، مصاحبه و گزینش در   125عدالت استخدامی،  تعداد 

  بصورت پیمانی استخدام نماید: پس از اخذ مجوزهاي الزم  رشته شغلی بهورزي به شرح ذیل
  

نام 
ف شهرستان

ردی
 

 خانه بهداشت
ظرفیت 
مورد 
 نیاز 

جن
سی
 ت

 شرایط احراز 

 ارومیه
 

 مرد 1 قاسملو 1
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 شیخ سرمست 2
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 شیخ سرمست 3
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 دارغالو 4
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 بدلبو 5
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 دیپلم پذیرش خواهد شد.فوق دیپلم واجد شرایط ، 

 مرد 1 غفاربهی 6
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 علی بیگلو 7
 نفر 2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 بالستان 8
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 رزگه 9
نفر  2صورت نبودن حداقل فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 خانقاه سرخ 10
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن  1 گوي تپه 11
نفر فوق دیپلم واجد  2خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل فوق دیپلم (مامایی وبهداشت 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 حسو کندي 12
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 نیولو 13
نفر فوق دیپلم واجد  2(مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل فوق دیپلم 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 لور 14
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

  فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 سعیدلو 15
نفر  2دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل  فوق

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

  



  
 

2 
 

 ارومیه

 مرد 1 سنجی 16
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 خواهد شد.فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش 

 مرد 1 جیران علیا 17
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 خانشان 18
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد. فوق دیپلم

 مرد 1 خوشاالن 19
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 دربند 20
نفر  2حداقل  فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 دیزج دول  21
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 1دیزج مرگور  22
نفر فوق دیپلم واجد  2) ، در صورت نبودن حداقل  فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 کوران  23
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل  

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 الیاس آباد 24
نفر  2محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن  1 عسگرآباد کوه 25
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 اشنویه

 مرد 1 سنگان 26
نفر  2دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل فوق 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 ده شمس 27
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 گالز 28
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 بوکان

 مرد 1 قارنجه 29
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 ، دیپلم پذیرش خواهد شد. فوق دیپلم واجد شرایط

 مرد 1 برده زرد 30
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 رحیم خان 31
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 داشاغل 32
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 شیخلر  33
نفر  2نبودن حداقل فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 پلدشت 

 زن 1 نازك سفلی 34
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 حسن کندي 35
نفر فوق دیپلم واجد  2در صورت نبودن حداقل فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 مرادلوي وسطی 36
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 قیرکندي 37
نفر فوق دیپلم واجد  2، در صورت نبودن حداقل  فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده )

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 دیوانخانه 38
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 2 بهلول آباد  39
نفر فوق دیپلم واجد  2خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل فوق دیپلم (مامایی وبهداشت 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.
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 تکاب

 مرد 1 حاج بابا علیا 40
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 یلقون آغاج 41
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 عربشاه گروس 42
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 خواهد شد.فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش 

 چالدران

 مرد 1 بدولی 43
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 بدولی 44
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 ، دیپلم پذیرش خواهد شد.شرایط 

 زن 1 قادو کندي 45
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 قلی دیزج 46
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 ، دیپلم پذیرش خواهد شد. شرایط

 چایپاره
47 

قنات میرزا 
 جلیل

 زن 1
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 حمزیان سفلی 48
دیپلم واجد  نفر فوق 2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 خوي

 زن 1 عسگرآباد 49
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 سعلکده 50
فوق دیپلم واجد نفر  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 رازي 51
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

52 
زاویه حسن 

 خان
 زن 1

فوق دیپلم واجد  نفر 2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 
 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 ملهذان 53
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 پارچی 54
دیپلم واجد نفر فوق  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 قوردیک علیا 55
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 باغدرق 56
دیپلم واجد  نفر فوق 2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 شوریک 57
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 تکلک 58
واجد نفر فوق دیپلم  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

59 
زاویه سکمن 

 آباد
 زن 1

نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 
 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 گوهران 60
دیپلم واجد نفر فوق  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 قره تپه 61
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.
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 خوي

 زن 1 روند 62
دیپلم واجد نفر فوق  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 پسک سفلی 63
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 کرگوش 64
دیپلم واجد نفر فوق  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 ولدیان  65
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل  

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 عزت آباد 66
دیپلم واجد نفر فوق  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده )   زن 1 سعید آباد 67

 سردشت

 زن 1 ماراغان 68
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 قلته  69
نفر  2دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل فوق 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 شینوه  70
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 نیزه سفلی  71
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 سلماس

 زن 1 مغول 72
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 پذیرش خواهد شد.شرایط ، دیپلم 

 مرد 1 حاجفان 73
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 اسبشه 74
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.فوق 

 زن 1 کتبان 75
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 سوره 76
واجد نفر فوق دیپلم  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 چهریق علیا 77
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

شاهین 
 دژ

 زن 1 آغچه مسجد 78
فوق دیپلم واجد  نفر 2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 احمداباد 79
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 قشالق بختیار 80
نفر  2نبودن حداقل فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 آغاجاري 81
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 سعیدآباد 82
نفر فوق دیپلم واجد  2) ، در صورت نبودن حداقل فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 قطور 83
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل  

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.
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 شوط

 زن 1 ایل بالغی 84
نفر فوق دیپلم واجد  2خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل فوق دیپلم (مامایی وبهداشت 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 قابانباسان 85
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 باش کهریز 86
نفر فوق دیپلم واجد  2(مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل فوق دیپلم 

            شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 صوفی 87
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 کولوس  88
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 نديکگداي  89
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 خواهد شد.فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش 

 زن 1 گداي کندي 90
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 قره زمین 91
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 خواهد شد. شرایط ، دیپلم پذیرش

 زن 1 تیمور آباد 92
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 تازه کند  93
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.فوق دیپلم واجد 

 ماکو

 زن 1 قره خاچ 94
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 2 قره تپه 95
واجد نفر فوق دیپلم  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 رند 96
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 مرد 1 سنگر 97
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.فوق 

 مرد 1 رند 98
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 زن 1 آغگل 99
فوق دیپلم واجد نفر  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

10
0 

 زن 1 حاجی حسن
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل  

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

10
1 

 مرد 1 گجوت
نفر  2حداقل فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

10
2 

 مرد 1 دانالو
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

10
3 

 مرد 1 قلعه جوق
نفر  2محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

10
4 

 مرد 1 قره تپه
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.
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 مهاباد

10
5 

 زن 1 حاجی خوش
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

10
6 

 زن 1 دریاس
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل  

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

10
7 

 زن 1 کهریزهکوسه 
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل  

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

10
8 

 فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده )   زن 2 2گوي تپه 

10
9 

 مرد 1 گرده رش
نفر  2صورت نبودن حداقل فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 میاندواب

11
0 

 مرد 1 اوچ تپه
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

11
1 

 مرد 1 اسالم تپه
نفر  2ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل  فوق دیپلم( بیماري

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

11
2 

 مرد 1 تپه صارمی
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

11
3 

 مرد 1 گاومیش گلی
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

11
4 

 زن 1 جارچلو
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل 

 خواهد شد.شرایط ، دیپلم پذیرش 

11
5 

 مرد 1 قره قوزلو
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

11
6 

 مرد 1 چلیک
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.فوق دیپلم 

11
7 

 مرد 1 ده منصور 
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

11
8 

 زن 1 للکلو
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل  

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

11
9 

محمد قلی 
 قشالق

 زن 1
نفر فوق دیپلم واجد  2فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل  

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 نقده

12
0 

 زن 1 شهرك المهدي
نفر فوق دیپلم واجد  2صورت نبودن حداقل فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده ) ، در 

             شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.
12
1 

 مرد 1 شهرك المهدي
نفر  2فوق دیپلم( بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي)،در صورت نبودن حداقل 

 فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

12
2 

 زن 1 فرخزاد
نفر فوق دیپلم واجد  2(مامایی وبهداشت خانواده ) ، در صورت نبودن حداقل فوق دیپلم 

 شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد.

 

  . شرایط عمومی:1ماده 

  به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور اعتقاد -1-1

  تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران داشتن -2-1

  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران التزام به -3-1

  داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران).-4-1



  
 

7 
 

معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعالم کمسـیون پزشـکی شهرسـتان بـا وظـایف       تبصره:

  بهورزي منافات نداشته باشد.

  ومواد مخدر و روانگردانعدم اعتیاد به دخانیات -5-1

  عدم سابقه محکومیت جزایی موثر -6-1

داشتن سالمت جسمانی و روانی و اجتماعی وتوانایی براي انجام کار بهورزي وقابلیت انجام فعالیت هاي مرتبط  -7-1

  تایید کمسیون پزشکی )با با آن از جمله دهگردشی وانجام سیاري ها در روستاهاي تحت پوشش .(

  نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزي وسایر واحد هاي  دانشگاه  -8-1

سایر دستگاه هـاي دولتـی    موسسه و خدمت شده  داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت وپیمانی ویا بازخرید-9-1

  باشند.

  :نیروهاي قرداد دانشگاه مجاز به شرکت در آزمون مزبور می باشد.تبصره 

  ر دستگاههاي دولتی بموجب آراي مراجع قانونینداشتن منع استخدام د

 نداشتن منع استخدام در دستگاه هاي دولتی به موجب آراي مراجع قانونی  – 10-1

  شرایط اختصاصی -2ماده 

  شرایط احراز طبقات مختلف رشته شغلی بهورز از نظر تحصیالت وتجربه به شرح زیر میباشد:   -1-2

دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته هاي بهداشت عمومی(بهداشت خـانواده)، مامـایی وطـی     -الف

آموزش تطبیقی مهارت هاي بهورزي وحصول تجارب الزم طبق جدول شرایط احـراز بـراي پـذیرش    شش ماهه  دوره 

  بهورز زن  

دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته هاي بهداشت عمومی(مبارزه با بیماریها) ،بهداشت محیط   -ب

آموزش تطبیقی مهارت هاي بهورزي وحصـول تجـارب الزم طبـق جـدول     شش ماهه ،بهداشت حرفه اي  وطی دوره 

  شرایط احراز براي پذیرش بهورز مرد

  لم در رشته بهورزي وحصول تجارب طبق جدول شرایط احراز   دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپ -ج

  دارا بودن دیپلم کامل متوسطه وطی دوره دوساله آموزش بهورزي وحصول تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز -د
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ودارنـدگان مـدرك   مرتبط شرکت داوطلبان بهورزي داراي مدرك تحصیلی باالتر از مقطع تحصیلی فوق دیپلم -2-2

مفاد آگهی (شـرایط احـراز   مندرج درتحصیلی در رشته هاي غیر مرتبط با رشته هاي یا باالتر و  وق دیپلم تحصیلی ف

  مجاز نمی باشد مشاغل )

شرکت دانشجویان حائز شرایط در آزمون پذیرش واستخدام بهورز بالمانع اسـت ودر صـورت احـراز قبـولی ؛     -3-2

نشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونـه مـدرك   پذیرش آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی وگواهی دا

  دانشگاهی ،قبل از شروع کالسهاي بهورزي میباشد.

میسـر  عنـوان  پذیرش بهورز غیر بـومی بـه هـیچ     خواهد پذیرفتپذیرش بهورزصرفا به صورت بومی صورت  – 4-2

  .داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا بعنوان بومی تلقی گردند. نخواهد بود

الف) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه ) با روستا یا شهرستان مورد تقاضاي پذیرش بهورز یکـی باشـد و   

نظـر   در روستاي مـورد  ثبت نام مهلتروز  آخرینسال اخیر تا تاریخ  دوداوطلب  حداقل در  مستمر سکونتهمچنین 

  محرز گردد.

ب) حداقل دو مقطع کامل  تحصیلی از مقاطع تحصیلی( ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ) را در روستا و یا شهرسـتان    

تـا تـاریخ    سال اخیـر  دوداوطلب ، حداقل در  مستمر سکونتمورد تقاضاي پذیرش بهورز طی کرده باشد و همچنین 

  روستاي مورد نظر محرز گردد. در ثبت نام مهلتروز  آخرین

  :1تبصره 

  "ب "و "الف  "واجد شرایط مطابق بند  را نداشته باشند ولی با فرد "ب "و "الف  "داوطلبان زن که شرایط بند 

ثبت نام در آزمون گذشته مهلت روز  آخرین آنان  تا سکونت ازدواج  و تاریخ  از سال  2ازدواج کرده وحداقل  2ماده 

شوند  عنوان بومی تلقی میه وسکونتشان در محل مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد بباشد 

بدیهی است افراد بومی بند الف وب نسبت به این افراد در اولویت هستند واین افراد  وپذیرش آنان بالمانع است 

  نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود 

  :2تبصره 

از طریق گواهی شوراي اسالمی روستا  1وتبصره  "ب "و "الف  "شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بند هاي احراز 

بـه رونوشـتی از پرونـده بهداشـتی      و خانه  بهداشت (منـوط و منضـم  اعضاي شورا)  اکثریتور به مهر وامضاي مه(م
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شـبکه   نهـایی  تاییـد و شـت شهرسـتان   مرکـز بهدا سالمت روستایی و تایید جامع مرکز خدمات  تاییدبا متقاضی ) 

  .صورت می پذیرد ودرمان شهرستان  بهداشت

  : 3تبصره 

به دلیل  ادامه تحصیل ،گذراندن طرح ویا انجـام دوره خـدمت ضـرورت    چنانچه داوطلبان بهورزي تا قبل از ثبت نام 

سربازي در خارج از محل روستا سکونت داشته اند. مشروط به آنکه شوراي اسالمی  روستا سـکونت آنهـا را گـواهی    

در  نماید و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد واقامت وي را قبل از وضعیت هاي فـوق االشـاره  

روستاي اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا را تایید نمایدپذیرش آنها  بالمانع است لذا براي گـروه هـاي مـذکور اقامـت     

دردوسال اخیر در روستاي مورد نظر  ضرورت ندارد مشروط بر اینکه خانواده وي اقامت دائم در روسـتاي مـورد نظـر    

  داشته باشند. 

  : 4تبصره 

بایسـت از   ،می به ازاي هر مورد پذیرش ،نفر2در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل 

  افراد واجد شرایط ساکن روستاهاي همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آورد:

  روستاهاي قمر تحت پوشش خانه بهداشت بر اساس طرح گسترش شهرستان  -1

واجد شرایط در روستاهاي تحت پوشش خانه بهداشـت مـی تـوان  از     تعداد کافی متقاضی در صورت عدم وجود  -2

کیلومتر ،  پـس از تاییـد    15تا شعاع  مربوطه  خدمات جامع سالمت وروستاییتحت پوشش مرکز روستاهاي همجوار

بهورز از مناطق شهري در هر شـرایطی   گزینش مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجدشرایط نمود. 

  ممنوع می باشد. 

  : 5تبصره 

در مناطق عشایري پذیرش بهورز با رعایت سایر مواد این آیین نامه از بین داوطلبان هر ایل وبا تایید بزرگـان وریـش   

  سفیدان ایل با تایید اداره کل عشایر ي استان مربوطه انجام میگیرد.

) وحـداقل سـن    روز  29ماه و11سال و 25سال( 26سال وحداکثر  16ارندگان مدرك دیپلم حداقل سن براي د -5-2

 آخـرین  تـاریخ ) می باشد. روز 29ماه و  11و  سال 27سال ( 28سال وحداکثر  18براي دارندگان مدرك فوق دیپلم  

  مبناي محاسبه سن قرار میگیرد   )......................نام(ثبت  مهلتروز 
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   :6تبصره 

موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هر صورت سن داوطلب  داراي  

وسن داوطلـب داراي   روز ) 29ماه و 11سال و 27( سال 28مدرك تحصیلی دیپلم با در نظر گرفتن موارد زیر نباید از 

  تجاوز نماید.روز)  29ه وما 11سال و 29( سال  30مدرك فوق دیپلم نباید از 

الف)داوطلبانی که طرح نیروي انسانی را باستناد قانون  خدمت پزشکان وپیرا پزشکان انجام داده اند به میزان انجـام  

  خدمت فوق 

  دوره ضرورت آقایان براساس کارت پایان خدمت  وظیفه  ب) مدت خدمت

سقف سنی ایثارگران برابر قـانون مربوطـه تعیـین مـی      ایثاگران برابر قوانین مربوطه تعیین میگردد.سقف سنی  ج)

شود.افراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقود االثرها وجانبازان از کار افتاده کلـی کـه قـادر بـه انجـام کـار نمـی        

  سال 5باشند.شامل: همسر، فرزندان ، پدر، مادر وخواهر وبرادر تا میزان 

  : 3ماده 

 2یرا پزشکان که واجد طرح طبقه بندي مشـاغل وسـایر شـرایط مـدرج در مـاده     مشمولین قانون خدمت پزشکان وپ

در حین انجام طرح مجاز به شرکت در آزمون استخدامی می باشند ،مشروط بر آن که قبل از شروع دوره کـار  هستند 

  پایان یافته باشد. طرحشان آموز بهورزي از ادامه طرح انصراف ویا

  : 4ماده 

  نحوه ثبت نام ومدارك مورد نیاز: 

  ثبت نام از متقاضیان به صورت غیرالکترونیکی بشرح ذیل توسط دانشگاه انجام میشود. -1-4

آگهی پذیرش بهورز پس از تایید دانشگاه توسط مرکز بهداشت شهرستان در محلهاي مـورد نیـاز  از طریـق ،     -2-4

و خدمات جامع سالمت روسـتایی   عمومی نصب  واطالعیه در مراکزبخشداري، دهداري، شوراي اسالمی وسایر اماکن 

شـغلی   در رشـته  اسـتخدامی خانه هاي بهداشت انتشار می یابد.  ضمنا هرگونه اطالع رسـانی در خصـوص امتحـان    

از طریق تابلو اعالنات دانشگاه و سایت اینترنتی دانشـگاه ، بـه صـورت همزمـان خواهـد بـود و داوطلبـان         بهورزي 

  اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
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  مدارك مورد نیاز ثبت نام: -3-4

  الف)تکمیل فرم درخواست شغل (با دقت وخط خوانا تکمیل گردد).

 بـراي  ریـال  295000ومبلـغ  مدارك دیپلم  دارندگان  براي ریال 157000بر پرداخت مبلغ  رسید بانکی مبنی)  ب 

در آمـدهاي متفرقـه    بنـام  ملی شعبه مدرس بانک2178490012007مدارك فوق دیپلم به حساب شماره دارندگان 

  شرکت در امتحان عمومی وتخصصی داوطلبان استخدام بعنوان حقملی دانشگاه  قابل پرداخت در کلیه شعب بانک 

  جدید، تمام رخ ،پشت نویسی شده (یک قطعه عکس روي فرم ثبت نام الصاق شود.) 43ج) دو قطعه عکس  

  د) تصویر آخرین مدرك تحصیلی  

  ه) تصویرتمام صفحات شناسنامه 

  برادران) و) تصویرکارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه 

  ذ)تصویرپایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از آن 

از طریق گواهی شوراي اسالمی روستا (ممهور به مهر وامضاي اکثریت اعضـاي شـورا) و   بومی بودن ح)مدارك دال بر 

خدمات جامع سالمت روستایی خانه  بهداشت (منوط و منضم به رونوشتی از پرونده بهداشتی متقاضی ) با تایید مرکز 

  می پذیرد. و تایید مرکز بهداشت شهرستان و تایید نهایی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان  صورت

  ط)مدارك دال بر ایثارگري، حسب مورد از مراجع ذیربط

  )سایرمدارك طبق مفاد آگهی حسب ضرورت ه

  یک عدد پوشه ي)

  پزشکی اقایان د) تاییدیه کمسیون پزشکی در صورت داشتن معافیت 

  :5ماده 

  نحوه ارسال مدارك ومهلت ثبت نام: 

بـا پسـت     96بـان  آ 5حداکثر تـا تـاریخ   مدارك الزم را به ترتیب ذکرشده  می بایست متقاضیان واجد شرایط، 1-5

  ارسال نمایند.  ....................سفارشی پیشتاز به نشانی : واحد گسترش مرکزبهداشت شهرستان

ناقص ویا مدارکی که بعد از مهلت ثبت نام به پست تحویل و یا از هر طریق دیگر ارسال شود ترتیب  به مدارك -2-5

مالك تاریخ ارسال مـدارك بـه    اثر داده نخواهد شد ومدارك ارسالی و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.

  پست، تاریخ ثبت شده چاپی بر روي مرسوله پستی می باشد.
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  :6ماده 

  زمان ومحل توزیع کارت: 

از طریـق    96آبان ماه سـال     24و   23وتخصصی در روزهاي کارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهاي عمومی -1-6

   .دریافت خواهد بود قابل چاپ و   azmoon.umsu.ac.irو یا     www.umsu.ac.irنشانی  به اینترنتی دانشگاه سایت

  فقط به خود داوطلب با ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی امکان پذیر است. ورود به جلسه آزمون  تحویل کارت -2-6

   مکان دقیق برگزاري آزمون در کارت هاي ورود به جلسه درج و به اطالع داوطلبان خواهد رسید.زمان و  -3-6

  :7ماده 

  مواد آزمون  عبارتند از: 

  فوق دیپلم :براي سنجش داوطلبان داراي مدرك –الف 

  : آزمون کتبی توانمندیهاي عمومی براي دارندگان مدرك تحصیلی فوق دیپلم-1-7

ـ جهت سنجش توانمندي هاي عمومی ،از داوطلبان آزمون کتبی بعمل خواهد آمـد سـواالت آزمـون توانم    دي هـاي  ن

  عمومی براي دارندگان مدرك تحصیلی فوق دیپلم شامل:

 اطالعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانونی   -4معارف اسالمی   - 3زبان انگلیسی  -2زبان وادبیات فارسی -1

(با اعمال  اي  چهارگزینهسواالت  ) سوال بصورت 60سوال درمجموع به تعداد ( 15از هر درس  خواهد بود که 

نمره  60نمندیهاي عمومی مجموعا یک  نمره منفی به ازاي هر سه پاسخ غلط) طراحی می شود.آزمون هاي توا

  %از کل نمره آزمون ) را به خود اختصاص خواهد داد.30(معادل 

معارف اسالمی معاف می باشند و امتیاز آن به سایر  لسوا  15اقلیت هاي مذهبی از پاسخگویی به متقاضیان :1تبصره

  دروس عمومی به صورت مساوي اختصاص داده خواهد شد.

 تخصصی براي دارندگان مدرك فوق دیپلم شامل آزمون کتبی  از دروس اختصاصی می باشـد کـه  آزمون کتبی  -2-7

  :شامل

آموزش بهداشت  - 3سوال) 15آمار حیاتی واپیدمیولوژي (-2سوال)  30نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی ( -1

(با اعمال یک  نمره منفی به ازاي هر سه  اي  چهارگزینهسواالت  سوال که بصورت  60سوال) جمعا  15(

%از کل نمره 30نمره (معادل  60.آزمون هاي توانمندیهاي تخصصی مجموعا خواهد شد پاسخ غلط) طراحی 

  آزمون ) را به خود اختصاص خواهد داد.
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ظرفیت پـذیرش   در مرحله اول حداکثر به میزان سه برابر، فوق دیپلم پذیرفته شده  داوطلبان  بیناز مصاحبه: -3-7

  % کل نمره آزمون)را به خود اختصاص می دهد.40نمره (معادل  80مصاحبه به عمل خواهد آمد که 

  براي سنجش داوطلبان داراي مدرك تحصیلی دیپلم : -ب

  آزمون کتبی توانمندیهاي عمومی براي دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم کامل متوسطه  : -4-7

،از داوطلبان آزمون کتبی بعمل خواهد آمـد سـواالت آزمـون توانمنـدي هـاي      جهت سنجش توانمندي هاي عمومی 

  عمومی براي دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم  از دروس کامل متوسطه شامل:

خواهد بود  اطالعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانونی  -4دین وزندگی  -3زبان انگلیسی  -2ادبیات فارسی  -1 

(با اعمال یک  نمره  اي  چهارگزینهسواالت ) سوال بصورت 60ع به تعداد (سوال درمجمو 15از  هر درس که 

%از 60نمره (معادل  60منفی به ازاي هر سه پاسخ غلط) طراحی میشود.آزمون هاي توانمندیهاي عمومی مجموعا 

  کل نمره آزمون ) را به خود اختصاص خواهد داد.

دین وزندگی معاف مـی باشـند و امتیـاز آن بـه سـایر دروس       السو 15 اقلیت هاي مذهبی از پاسخگویی به  :2تبصره

  عمومی به صورت مساوي اختصاص داده خواهد شد. 

  دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم متوسطه آزمون تخصصی نخواهند داشت  -5-7

ازبین داوطلبان  دیپلم پذیرفته شده ، در مرحله اول حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت پـذیرش مصـاحبه بـه     -6-7

  را به خود اختصاص می دهد. کل نمره آزمون از  %40معادل  عمل خواهد آمد که

  :8ماده 

،پس از تایید کمیته آزمون ) برابر تعداد مورد نیاز  جهت انجام مصاحبه 3فهرست پذیرفته شدگان اولیه به میزان سه(

  ، ضمن اطالع رسانی در سایت دانشگاه  توسط معاونت بهداشتی اعالم خواهد شد.
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  :9ماده 

برابر ظرفیت مورد نیاز به ترتیب اولویت هاي مقرر قانونی ونمرات فضـلی  3از میان شرکت کنندگان در آزمون کتبی تا 

برابـر  2نجام مصاحبه نسبت به انتخـاب   اانتخاب وجهت انجام  مصاحبه به کمیته مصاحبه معرفی می گردند تا پس از 

تبی ومصاحبه اقدام وبه هسته گـزینش دانشـگاه معرفـی    ظرفیت موردنیاز (اصلی وذخیره) براساس مجموع نمرات ک

  گردد.

نیاز در آگهی پذیرش و استخدام بهورز حد نصاب نمره آزمـون کتبـی   و :دانشگاه مجاز است درصورت تشخیص تبصره

  تعیین و لحاظ نماید.

  10ماده 

برابر جهت معرفی به هسته گزینش به ترتیب نمره کـل مواخـذه (جمـع امتیـاز      2انتخاب پذیرفته شدگان به میزان 

  همین آگهی می باشد   9فضلی با رعایت تبصره ماده آزمون کتبی وامتیاز مصاحبه ) وبه صورت 

  :11ماده 

در هسـتند لـذا    در اولویـت  (مرتبط) براي پذیرش هریک از پست هاي بهورزي ،افراد داراي مدرك تحصیلی کاردانی

نفر باشد دانشگاه می بایسـت از   2صورتی که براي یک پست بهورز،  تعداد واجدین شرایط با مدرك کاردانی حداقل 

شده اقدام به گزینش بهورز نماید در صورتی که تعداد واجدین شرایط با مدرك کاردانی کمتـر   ذکرکاردان  نفر 2میان 

نفر باشد دانشگاه میبایست از متقاضیان با مدرك دیپلم که در آزمون شرکت نموده اند به ترتیب نمره فضلی وبـا   2از 

راي مصاحبه ،نتیجه نهایی بر اساس نمره کل رعایت اولویت هاي قانونی انتخاب نمایند بدیهی است پس از ورود افراد ب

  (جمع آزمون کتبی وامتیاز مصاحبه ) محاسبه خواهد شد.

  :  12ماده 

(شـرایط احـراز    2استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداري داوطلبان از شرایط موضـوع مـواد    

  .قوانین ایثارگران می باشد  وطبقآگهی این مدرك تحصیلی) و(بومی بودن ) با رعایت سایر مفاد 

  :13ماده 

  لیست نهائی پذیرفته شدگان پس از تایید صالحیت عمومی توسط هسته گزینش دانشگاه اعالم میگردد. 
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  :14ماده 

پذیرفته شدگان اصلی پس از ابالغ نتایج نهایی حداکثر یک ماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیـل مـدارك وطـی    

  بهداشت شهرستان مراجعه نمایند .مراحل پذیرش به مرکز 

مراجعه پذیرفته شدگان اصلی در مهلت مقرر ویا انصراف آنان قبل از شروع دوره آموزشـی از  درصورت عدم  :1تبصره 

پذیرفته شدگان ذخیره جهت شرکت در دوره ،دعوت بعمل خواهد آمد مشروط بر این که فرد ذخیره قبـل از شـروع   

  دانشگاه معرفی گردد.دوره توسط هسته گزینش 

در صورت انصراف پذیرفته شدگان دوره هاي فراگیر یا کار آموز بهـورزي تـا یـک مـاه پـس از شـروع دوره       : 2تبصره 

  آموزشی جایگزین کردن افراد ذخیره بالمانع خواهد بود وپذیرش افراد ذخیره  بعد از این مدت مقدور نمی باشد .

روز  15داوطلبینی که به نتیجه آزمون اعتراض داشته باشند میتوانند درخواست هاي خود را حداکثر بمـدت   :3تبصره 

پس از اعالم نتایج به شبکه بهداشت ودرمان شهرستان ویا معاونت بهداشتی استان ارایه نمایند به درخواست هـایی  

  نخواهد شد.که بعد از مهلت مقرر ارسال گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده 

  :15ماده 

به تحصیل مبنی بر این که پس از اتمام دوره آموزش در خانه بهداشت سپردن تعهد رسمی به دانشگاه قبل از شروع  

سال وبصورت شیفت هاي مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته در روستا انجـام وظیفـه نماینـد     15مورد تعهد به مدت 

بهورزان تا پایان تعهد (اعم از سهمیه ایثارگري وغیـر سـهمیه ایثـارگري و.....) قابـل     الزامیست واین تعهد براي کلیه 

  خریداري وانتقال نمی باشد .

  :  16ماده 

پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزي ، از ادامه دوره انصـراف نماینـد ضـمن پرداخـت هزینـه اي      

  رش دانشگاه نمی باشند.مربوطه مجاز به ثبت نام در آگهی هاي بعدي پذی

  : 17ماده 

  شرایط استفاده از سهمیه ایثارگري: 

ماه  سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ 6ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل  -1-17

تحمیلی دارند و نیز خانواده هاي معظم شهدا، مفقودین و جانبازان در صورت دارابودن شرایط منـدرج در آگهـی، بـا    

  واهند بود. رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خ
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) درصد آن برابر قوانین و مقـررات بـراي پـذیرش    30از کل مجوز استخدام تخصیص یافته به دانشگاه، سی ( -2-17

فرزندان  وهمسران شـهداء  وجانبـازان   درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و  25ایثارگران اختصاص می یابد، 

داراي یـک سـال     و فرزنـدان وهمسـران آزادگـان     درصد و باالتر 25جانبازان  فرزندانهمسران و ،درصد و باالتر 25

اختصـاص  به افراد مـذکور  با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان وخواهر و برادر شهید باالي یک سال اسارت و

ـ     6و پنج درصـد باقیمانـده را نیـز بـه رزمنـدگان باسـابقه حـداقل         یافته است ا مـاه حضـورداوطلبانه در جبهـه ه

اسارت  وفرزنـدان   ) سال 1زیر یک ( ، آزادگان) درصد25وهمسروفرزندان آنان وفرزندان جانبازان زیر بیست وپنج (

علمـی (شـرایط    در مواردیکه نیاز به تخصص دارد رعایت شـرایط  .می یابداختصاص آزدگان کمتر از یک سال اسارت 

  .احراز مندرج در آگهی استخدام) الزامی است 

درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شـرایط کـه در زمـان     5انتخاب ایثارگران در حد سهمیه  -3-17

  شرایط انتخاب بومی بهورزان انجام خواهد شد. با رعایتمقرر ثبت نام نموده اند 

صد و باالتر از طریق در 25درصد سهمیه ایثارگران و فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان  30استخدام مازاد بر  -4-17

  رقابت با سایر داوطلبان واجدشرایط صورت خواهد گرفت .

جانبازان وخانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید وامـور ایثـارگران بـا ارایـه      -5-17

  تصویر آن نیازي به اخذ وارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند 

  :18ماده 

ارسالی دارندگان مدارك تحصیلی باالتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در شرایط احـراز  به مدارك  -1-18

  مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارك معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد .

مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهاي تابعـه دانشـگاه    -2-18

شند، می توانند در امتحان استخدامی این دانشگاه شرکت نمایند. ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونـه افـراد   می با

  الزامی است. 

ضمنا آن دسته از پذیرفته شدگان نهایی که با استفاده از قـانون خـدمت  پزشـکان و پیراپزشـکان  بصـورت        تبصره :

قبولی حداکثر پس از یک ماه از اعالم نتیجـه نهـایی موظفنـد      اختیاري مشمول گذراندن طرح می باشند  در صورت

تسویه حساب وتوقف طرح خود را ارایه نمایند. در صورت عدم ارایه تسویه حساب وتوقف طرح قبولی آنان کـان لـم   

  یکن تلقی خواهد شد.
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 اوطلب خواهد بـود مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی بر عهده د -3-18

وچنانچه در هریک از  مراحل پذیرش ،خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب  محرز شود مراحـل کـان لـم یکـن     

تلقی و در صورت شرکت در کالس هاي آموزشی ضمن اخراج ، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه 

  ام ،حکم صادره لغو وبال اثر میگردد.در صورت صدور حکم استخدحتی  هاي مربوطه می باشد و

-1استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداري داوطلبان از شرایط موضوع مفاد بند هـاي   -4-18

  می باشد آگهی 17-2و  17

لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تایید صالحیت عمومی و انتخاب اصلح (حسـب مـورد) توسـط هسـته      -5-18

  گزینش دانشگاه اعالم میگردد.  

پذیرفته شدگان در مقطع کاردانی به مدت شش ماه آموزش تطبیقی مهارتهاي بهـورزي و دارنـدگان مـدرك     -6-18

  ا طی خواهند نمود.تحصیلی دیپلم بمدت دو سال دوره آموزشی بهورزي ر

  شرکت داوطلبان با مدرك تحصیلی به غیر از مقاطع تعیین شده در آگهی در امتحان ممنوع می باشد. -7-18

با توجه به این که مالك ثبت نام از متقاضیان استخدام تکمیل فرم درخواست شغل می باشد، الزم اسـت در   -8-18

و هیچگونه اصالحاتی پس از ارسال فـرم درخواسـت شـغل قابـل      تکمیل فرم مورد نظر نهایت دقت را به عمل آورده

  پذیرش نخواهد بود.

پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزي ، از ادامه تحصیل انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه -9-18

  هاي مربوطه ،مجاز به ثبت نام در آگهی هاي بعدي پذیرش بهورزي دانشگاه نمی باشند.

 پذیرفته شدگان دیپلم شهرستان مهاباد، در مرکز آموزش بهورزي شهرستان مهابـاد وره آموزش بهورزي د -10-18

  خواهد بود. ضمنا آموزش کلیه پذیرفته شدگان بهورزي فوق دیپلم بصورت متمرکز در شهرستان مهاباد

مرکز آمـوزش بهـورزي   دوره آموزش بهورزي پذیرفته شدگان دیپلم  آزمون بهورزي شهرستان ارومیه  در  -11-18

  ارومیه خواهد بود.

دوره آموزش بهورزي پذیرفته شدگان دیپلم آزمون بهورزي شهرستان تکـاب  وبوکـان در مرکـز آمـوزش     -12-18

  بهورزي بوکان  خواهد بود.

دوره آموزش بهورزي پذیرفته شدگان دیپلم آزمون بهـورزي شهرسـتان شـاهیندژ ومیانـدوآب در مرکـز       -13-18

  ي میاندوآب  خواهد بود.آموزش بهورز
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دوره آموزش بهورزي پذیرفته شدگان دیپلم آزمون بهورزي شهرستانهاي  اشنویه ،پیرانشـهر  وسردشـت    -14-18

  ونقده در مرکز آموزش بهورزي نقده  خواهد بود.

دوره آموزش بهورزي پذیرفته شدگان دیپلم آزمون بهورزي شهرستان چایپاره وخـوي  در مرکـز آمـوزش     -15-18

  بهورزي خوي  خواهد بود. 

دوره آموزش بهورزي پذیرفته شدگان دیپلم آزمون بهورزي شهرستان پلدشت ،شوط وسـلماس در مرکـز    -16-18

  آموزش بهورزي سلماس خواهد بود.

دوره آموزش بهورزي پذیرفته شدگان دیپلم آزمون بهورزي شهرستان چالدران ومـاکو در مرکـز آمـوزش     -17-18

  هد بود.بهورزي ماکو  خوا
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  بسمه تعالی
  .این قسمت چیزي ننویسید 

  
  
  

  شناسنامه اي  -الف: مشخصات شخصی
  نام خانوادگی :  -1
  نام پدر:  -3        نام:  -2
  کد ملی :  -6        شماره شناسنامه : -5        جنسیت :  -4
  محل تولد: -9      تاریخ تولد:      /       /     -8    محل صدور شناسنامه : -7
  

  ب: مشخصات تحصیلی: 
  رشته و گرایش تحصیلی: -11          تحصیلی:مدارك  -10
  معدل: -13        دانشگاه محل تحصیلی: -12

  
  ح: مشخصات شغل مورد درخواست : 

  شغل مورد تقاضا: ( فقط یک شغل)  -14
  محل جغرافیائی مورد تقاضا( خانه بهداشت یا پایگاه بهداشتی روستایی ) ( فقط یک محل )  -15

  
  ج: سهمیه ها :

افراد بومی                                                           بومی  :                                 ایثارگران سهمیه ها  -16

    
  
  
  
  
  
  
  ایثارگران  -1/16
  
  
  
  
  

 

  
  

 محل الصاق عکس

   فرزند شهید -1
  
  
  خانواده شهداء( باستثناء فرزندان شاهد)  -2
  
  
  طول مدت بستري و استراحت پزشکی : به مدت       سال       ماه        روز      جانبازان -3
  
  
  خانواده جانباز از کار افتاده کلی غیر قادر به کار -4
  
  
  
  
  طول مدت حضور در جبهه:    به مدت           سال        ماه             روز       رزمندگان  -5
  آزادگان    -6
  محل جغرافیاي مورد درخواست یکی می باشد محل تولد با -1
  حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی ابتدائی، راهنمایی و دبیرستان در محل مورد درخواست گذرانده شده است  -2
  

         پدر شهید
       مادر شهید

     همسر شهید
     برادر شهید

   خواهر شهید

          پدر جانباز
        مادر جانباز

      همسر جانباز
       فرزند جانباز
       برادر جانباز

    جانباز رخواه

 :شماره پرونده
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  بومی  -2/16
  
  

  د: سایر موارد:  
  معافیت دائم                       وضعیت خدمت وظیفه:     انجام داده      -17
              مدت و محل جغرافیایی انجام طرح نیروي انسانی(براي پزشکان و پیراپزشکان ):   -18

  به سال      ماه        روز 
  

              نشــانی کامــل داوطلــب : اســتان :                       شهرســتان :                        روســتا:                خیابــان               -19
  کوچه                    پالك         

  کدپستی : 
  :                       کد شهرستان          شماره تلفن تماس :                            -20

  (ذکر شماره تلفن الزامی است)
  

  
  صحت کلیه موارد باال مورد تائید است .

     
  نام و نام خانوادگی:            

  تاریخ و محل امضاء:             
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  بسمه تعالی
  فرم (الف)

  
  صورتجلسه تحویل آگهی پذیرش بهورزي به اعضاي شوراي اسالمی روستا

  
  

ــماره/تاریخ..........................................................  ــوز شـ ــماره.................................... مجـ ــه شـ . در روز پیرونامـ

.............................. مورخه............................... جهت اطالع رسانی پـذیرش بهـورزي بـه روسـتاي اصـلی /قمـر       

..................................... مراجعه و با اعضاي شوراي اسالمی روستا جلسه اي تشکیل گردید وضمن توضیح متن .....

آگهی و شرایط پذیرش بهورزي، تعدادي آگهی و شرایط پـذیرش بهـورزي در امـاکن عمـومی از جملـه مسـجد       

....... برگ آگهی نیز جهت اطالع رسانی افراد واجد شرایط به ومخابرات و... نصب گردید. ضمناً تعداد......................

اعضاي شوراي اسالمی تحویل داده شده ضمناً مقرر گردید اعضاي محترم شوراي اسالمی به افراد واجـد شـرایط   

شرکت کننده در آزمون بهورزي تاییدیه مبنی بر ساکن و بومی بودن در روستا طبق فرم (ج) جهت ثبت نام ارائه 

نــد. همچنــین مقــرر شــد اســامی واجــدین شــرایط طــی فــرم (ب) توســط اعضــاي شــوراي اســالمی   نمای

  ویل گردد.روستاي........................................... به مرکز آموزش بهورزي شهرستان............................................ تح

  
  
  
  

 امضاء اعضاي شوراي اسالمی روستا                                    امضاءنماینده مرکزبهداشت
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  بسمه تعالی
  فرم(ب)

 صورت جلسه شناسایی افراد واجد شرایط بهورزي روستاي .......................

  
مرکـز بهداشـت   نامه اطالع رسانی مورخـه ............................... در خصـوص بهورزیـابی دوره ......................    پیرو 

ــلی/قمر   ــتاي اص ــاریخ............................. در روس ــه اي در روز ........................ ت ــتان ...................... جلس شهرس

و  .......................................................... با حضور اعضاي شوراي اسالمی روستا با هماهنگی قبلی تشـکیل گردیـد  

افراد واجد شرایط به تعداد................نفر زن و ............... نفر مرد متقاضی ثبت نام آزمون بهورزي که در روسـتاي  

  مذکور سکونت دارند به شرح ذیل توسط شوراي اسالمی روستا معرفی گردید.

نـوع               ساکن روستاي                نام پدر        نام نام خانوادگی واجد شرایط       

  سهمیه

1-   

2-   

3-   

4-   

5-   

6-   

7-   

8-   

9-   

10-   

11-   

12-   

  امضاء نماینده مرکز بهداشت      امضاء اعضاي شوراي اسامی روستا
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  بسمه تعالی
  )جفرم(

  داوطلب آزمون پذیرش واستخدام بهورزفرم تائیدیه سکونت 
  

 فرزنـد  گواهی می نمـائیم کـه آقاي/خـانم ...........................................................    امضا کنندگان ذیل  ، اینجانبان 
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