
 آگهي پذيرش و استخدام بهورز 
ستعانت از خداوند متعال،   شتي درماني     با ا شگاه علوم پزشكي و خدمات بهدا ساني مورد نياز خود در   ایالمدان شت  براي تامين نيروي ان ست ماده یک طبق مفاد  ،تحت پوشش خانه هاي بهدا اجرایي  ورالعملد

ستتتازمام امور اداري و  26/03/1399مورخ  136658و  27/03/1398 مورخ 151609 شتتتماره، 18/03/1394مورخ   38670شتتتماره استتتتمدامي  در نظر دارد از محل مجوزهاي پذیرش و استتتتمدام بهورز 

شور    ستمدامي ک شماره    بهمچنين مفاد  و  ا شنامه  شكي   م 09/09/1398/د مورخ 2282/101م شت،درمام و آموزش پز صورت  شرایط را  نفر از افراد واجد   53 تعداد ، دیر کل حوزه وزارتي وزارت بهدا ب

شماره )    ستمدام پيماني مطابق جدول  صورت قراداد کار معين از محل مجوز   3( وتعداد 1ا صره ماده   1بند نفر  ب ستورالعمل اجرائي جذب بهورز  1تب شماره)  د صي    از طریق امتحام( 2مطابق جدول  ص  ،تم

 ذیل استمدام نماید: جداول به شرحدر محل هاي تعيين شده   بهورز رشته شغليدر مصاحبه و گزینش براي پذیرش 

 است: پیمانيبه صورت در صورت احراز شرايط الزم بهداشت جدول ذيل های ذيرش در کلیه خانه : پ1جدول شماره 

 رديف
شته   عنوان ر

 شغلي
 محل جغرافیايي خدمت

تععاععداد   جنسیت

 مورد  نیاز
 شرايط احراز

 مرد زن

 بهورز مرد 1

 ( نفر( 1) محمود آباد -نفر( 1) هفت چشمه  خانه های بهداشت )         شهرستان ایالم :  -

 (  نفر( 1) سراب– نفر( 1) خورانخانه های بهداشت )         شهرستان ایوان :  -

 (  نفر( 1) بان رحمانبهداشت ) خانه        شهرستان مهران :  -

 1) عشایری عین صوله  -نفر( 1) ذوالفقار-نفر( 1) فرخ آباد-نفر( 1) تم تم آب-نفر( 1) ولیعصر بهداشت ) خانه های            شهرستان دهلران  -

 ( نفر(

 (نفر( 1) سرپلهخانه بهداشت )         شهرستان آبدانان :  -

 (نفر( 1)بهداشت )کله جوب  خانه     شهرستان دره شهر :  -

 نفر(( 1خانه بهداشت )شهرک ولیعصر)     شهرستان بدره :  -

 (نفر( 1) ) عشایری بلوطستانبهداشت  خانه     شهرستان ملکشاهی:  -

 ( نفر( 1) وارگهبهداشت  )خانه        :  چرداولشهرستان  -

 (نفر( 1) خرده چشمه-نفر( 1) پیازابادخانه های بهداشت  )        شهرستان هلیالن :  -

 نفر 17 * عع

بودن دارا 

گواهینامه کارداني 

يا دانشنامه 

کارشناسي در يکي 

از رشته های   

بهداشت عمومي ، 

بهداشت محیط و يا 

 پرستاری

 بهورز زن 2

 ( نفر( 1) چشمه کبود-نفر( 1) فاطمیه-نفر( 1) پاکلخانه های بهداشت )          شهرستان ایالم :  -

 ( نفر( 1) باسکله گرمه-نفر( 1) کرانکپن-نفر( 1) علیگهخانه های بهداشت )          شهرستان ایوان :  -

 ( نفر2چاالب بهداشت )خانه         شهرستان مهران :  -

عشایری عین -نفر( 1) گلوزه-نفر( 1) ضمیمه دشت عباس-نفر( 1) عین خوش-نفر( 1) نهرعنبرخانه های بهداشت )          شهرستان دهلران: 

 ( نفر( 1) صوله

 ( نفر( 1) سرپله-نفر( 1) هزارانی-نفر( 1پشت قلعه )-نفر( 1) چشمه شیرین رشنوخانه های  بهداشت )      انان : شهرستان آبد -

وحدت  -نفر( 1) وزیرآباد-نفر( 1) فاضل آباد-نفر( 1) جهاداباد-نفر( 1) شوره-نفر( 1) شهید مدنیخانه های بهداشت )  شهرستان دره شهر :    -

 (نفر( 1) پشته ماژین-نفر( 1) ضمیمه ارمو-نفر( 1) آباد

 (  نفر( 1) گله دار-نفر( 1) شهرک ولیعصر-نفر( 1) آبچشمهخانه های بهداشت )          شهرستان بدره:  -

 ( نفر( 1) خوشادول-نفر( 1) میان تنگخانه های بهداشت )    شهرستان ملکشاهی:  -

 ( نفر( 1) ظهیری-نفر( 1) الالخانه های بهداشت  )    شهرستان سیروان :  -

 (نفر( 1) صیدنظری علیا-نفر( 1) سنگ سفیدخانه های بهداشت  )     : چرداولشهرستان  -

 (نفر( 1) میدرعلیا -نفر( 1) تخم بلوطخانه های بهداشت  )      شهرستان هلیالن :  -

 نفر 36 عع *

دارا بودن 

گواهینامه کارداني 

يا دانشنامه 

کارشناسي در يکي 

  از رشته های 

بهداشت عمومي، 

مامايي و يا 

 پرستاری

 



 صورت قراردادی است:به در صورت احراز شرايط الزم بهداشت جدول ذيل های ذيرش در کلیه خانه : پ2جدول شماره 

 رديف
شته   عنوان ر

 شغلي
 محل جغرافیايي خدمت

تععاععداد   جنسیت

 مورد  نیاز
 شرايط احراز

 مرد زن

 بهورز مرد 1

 (نفر( 1) موسی)بهداشت  خانه     شهرستان بدره:  -

 ( نفر( 1) قاضی خان)  بهداشت  خانهشهرستان سیروان :  -

 

 نفر2 * عع

دارا بودن 

گواهینامه کارداني 

يا دانشنامه 

کارشناسي در يکي 

از رشته های   

بهداشت عمومي ، 

بهداشت محیط و يا 

 پرستاری

 بهورز زن 2

 (نفر(  1) گلدره)  بهداشت خانه   شهرستان هلیالن :  -

 نفر1 عع *

دارا بودن 

گواهینامه کارداني 

يا دانشنامه 

کارشناسي در يکي 

از رشته های   

بهداشت عمومي، 

مامايي و يا 

 پرستاری

 

 



 شرايط عمومي:-1

o  اسالمي ایراماعتقاد به دین مبين اسالم یا یكي از ادیام شناخته شده در قانوم اساسي جمهوري. 

o داشتن تابعيت نظام جمهوري اسالمي ایرام. 

o التزام به قانوم اساسي جمهوري اسالمي ایرام. 

o  طبق شرایطي که در این آگهي آمده است. در محل خدمت بودم بومي 

o )داشتن کارت پایام خدمت وظيفه عمومي یا معافيت دائم از خدمت )ویژه برادرام. 

راکز تمصصي    م یا دانشگاه معافيت پزشكي در صورتي پذیرفته خواهد شد که براساس اعالم کميسيوم پزشكي         :1تبصره 

 منافات نداشته باشد. با وظایف بهورزي طب کار، 

o عدم اعتياد به دخانيات و مواد ممدر و روانگردام. 

o عدم سابقه محكوميت جزائي موثر. 

o    ،ایي براي انجام کار بهورزي و قابليت انجام فعاليتهاي مرتبط با آم از  اجتماعي و توان رواني،داشتتتن ستتالمت جستتماني

 .کميسيوم پزشكيبا تائيدپوشش هاي تحت در روستاها  جمله دهگردشي و انجام سياري

o  دانشگاهنداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزي و سایر واحدهاي. 

o سایر دستگاههاي دولتي باشند.و  موسسه رید خدمتداوطلبام نباید مستمدم رسمي، ثابت و پيماني و یا بازخ 

و نداشتن تعهد استمدامي به واحدهاي    در صورت احراز شرایط  مندرج در آگهي   نيروهاي قراردادي دانشگاه   :2تبصره 

 مجاز به شرکت در آزموم مزبور مي باشند. ،تابعه دانشگاه یا سایر موسسات

o  موجب آراء مراجع قانونينداشتن منع استمدام در دستگاههاي دولتي به 

 :شرايط اختصاصي-2

صیلي:  .1 ص  مدرک تح س    ای  يکاردان يليدارا بودم مدرک تح شنا شته  از يكی در يکار شت  يهار شت  ي،عموم بهدا   بهدا

ستاري   طيمح شتن مدرک تحصيلي    مرد داوطلبام يبراو پر س    ای  يکاردان و دا شنا شته  يكیدر  يکار شت    يهااز ر بهدا

  .داوطلبام زم يبرا پرستاريیي و ماما ي،عموم

)در رشته هاي بهداشت عمومي ، بهداشت محيط و     يکارشناس   مقطع از باالتر تحصيلي  مدرک داراي داوطلبام شرکت  :1تبصره 

  مجاز آزموم بهورزي در یا پرستاري براي داوطلبام مرد و در رشته هاي بهداشت عمومي، مامایي و یا پرستاري براي داوطلبام زم(

 .باشدنمي

  يليتحص مدرک حال نيع در و بوده 1بند  در شده ذکر يليتحص  مدرک يدارا استمدام که داوطلب در بدو  يصورت  در :2تبصره 

و یا  يريکارگ به درخواست  عدم بر يمبن يمحضر  تعهدنامه ارائه به ملزم باشد،  داشته  يليتحص  يهارشته  ریسا  دریا باالتر  ترازهم

 .بود خواهدو در هنگام اشتغال  کار به شروع از پس گرید مدرک اعمال

هي  اآنام مستلزم ارائه انصراف قطعي و گو  ممنوع مي باشد و در صورت احراز قبولي، پذیرش نهایي   پذیرش دانشجویام  : 3تبصره  

شگاه محل تحصيل مبني بر عدم امكام دریافت هرگونه مدر    شد.     کدان شروع کالس هاي بهورزي مي با  دمع صورت  درقبل از 

صحت گواهي  مذکور يگواه ارائه شگاه  از ست یبايم و یا تردید در    يهاواحد تعداد دیيتامدارک الزم دال بر  ليتحص  محل دان

صيلي و عدم امكام دریافت هر )تا زمام برگزاري آزموم( شده  گذرانده شگاه  گونه مدرک تح شته  در يدان   اخذ شده  رفتهیپذ ر

ر عدم بایست از این افراد تعهد مورد لزوم مبني بفرایند دانشگاه عالوه بر موارد پيشگفت مي به منظور اطمينام از اجراي این  گردد.

 برخورداري از شرایط دریافت مدرک تحصيلي را نيز اخذ نماید.



صره  ستمدام  و کارگيري به شرایط  که افرادي کليه و خدمت متعهد افراد پذیرش: 4تب شت  خانه را به عنوام بهورز در ا   اعالم بهدا

  مجاز بهداشت  خانه مذکور در فرد متعاقبا استمدام  و خدمت تعهد اجراي که صورتي  در است  بدیهي. باشد مي ممنوع ندارند شده 

امكام استتتمدام به شتتكل قرارداد  مشتتروب بر اخذ تعهدات مورد لزوم و  نظر مورد بهداشتتت خانه در افراد این کارگيريباشتتد، به

  .بود خواهد پيشين مقدور بندهاياشاره شده در 

کليه داوطلبام مي بایستتت بومي روستتتاهاي محل مورد تقااتتاي استتتمدام بوده و پذیرش بهورز بيربومي به هي    بومي بودن:   .2

از روستتتاي محل استتتقرار خانه بهداشتتت انجام مي شتتود.    در وهله اول   به صووورب بو يذیرش بهورز عنوام مجاز نمي باشتتد. پ

 محسوب گردند. روستا خانه بهداشت یكي از شرایط ذیل را داشته باشند تا بوميداوطلبام بایستي براي هر 

سنامه(    داوطلب محل تولدالف :  شنا ستا  با )طبق مندرجات  ستام    و رو شهر ااي  مورد  یا  شد و پذیرش تقا مچنين  ه بهورز یكي با

 در روستاي مورد نظر محرز گردد. (20/07/1400)سال اخير تا تاریخ اولين روز شروع ثبت نام سكونت داوطلب حداقل در دو 

صيلي )ابتدایي،    ب: صيلي از مقاطع تح سطه  راهنمایي، حداقل دو مقطع کامل تح صيالم نظام جدید   ( متو  و در خصوص فارغ التح

سطه دوم(     سطه اول و متو ستا دو مقطع کامل از مقاطع )ابتدایي، متو ستام    را در رو شهر ااي پذیرش بهورز طي کر  یا  ه دمورد تقا

ش  سكونت داوطلب حداقل در   دنبا شروع ثبت نام تاریخ سال اخير تا   دو و همچنين  ستاي مورد   (20/07/1400)اولين روز  در رو

 نظر محرز گردد.

واجد  و شابل در روستاي محل گزینش بهورز  با فرد ولي ؛ نداشته باشند  را   «ب» و «الف»هاي داوطلبام زم که شرایط بند  :1 تبصره 

سال از تاریخ ازدواج آنام تا   2ماده  "ب"و  "الف" هايبندمطابق شرایط   ثبت  شروع  اولين روز تاریخ ازدواج کرده و حداقل دو 

 پذیرش بهورز در این مدت محرز شتده  يدر محل مورد تقااتا نيز ستكونت شتام    گذشتته باشتد و    (20/07/1400)در آزموم نام 

اولویت از   «ب»و « الف»بومي بند  با متقااتتيام  افراد این و پذیرش آنام بالمانع استتت. بدیهي استتت  باشتتد به عنوام بومي تلقي 

 د بود.نپذیرش خواه قمر در اولویت افراد بومي روستاينسبت به  یكسام برخوردار مي باشند ولي

صره   سكونت داوطلبام مندرج در بندهاي      :2تب شرایط  صره   و«  ب»و « الف»احراز  ستا     گواهي از طریق  1تب سالمي رو   شوراي ا

ضای   صف    ) مهور به  هر وا  شورا و ن شورا   رییس  ضای  ول مرکز تایيد مستت خانه بهداشتتت مربوطه و يد تاًی با (بعالوه یک نفر اع

 صورت مي پذیرد.مربوطه  شهرستام بهداشت مرکزخدمات جامع سالمت روستایي و تایيد 

صره  ت خدم   ورهیا انجام د   و  اشتتتتغال  ،تحصتتتيل، گذراندم طرح   ادامه  چنانچه داوطلبام بهورزي تا قبل از ثبت نام به دليل          :  3تب

سربازي   شته اند     اروري  سكونت دا سكونت آنام را گواهي          ،در خارج از محل روستا  سالمي روستا  شوراي ا مشروب به آم که 

در  رد حسب مو اقامت وي را قبل از واعيت هاي فوق االشاره    بومي بودم فرد و ،مرکز بهداشت شهرستام    وخانه بهداشت   کند و

صلي یا   اا تایيد نماید  روستاي  روستاي ا ست  ،قمر منطقه مورد تقا و لذا براي گروه هاي مذکور اقامت در د .پذیرش آنها بالمانع ا

ستاي مورد نظر سا  شروب بر اینكه خانواده وي اقامت دائم در رو  ل اخير در رو شند    م شته با در   .ارورت ندارد  ،ستاي مورد نظر دا

 ارائه گواهي دال بر اقامت در روستا قبل از شرایط فوق اروري است. صورتاین 

صره   در روستتاي    نفر به ازاي هر مورد پذیرش 2دم وجود تعداد کافي از افراد واجد شترایط به تعداد حداقل  در صتورت ع   : 4تب

 همجوار همام خانه بهداشت به ترتيب ذیل ثبت نام بعمل آورد: روستاهاي، مي بایست از افراد واجد شرایط ساکن در اصلي

 .روستاهاي قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستام (1

در صتتورت عدم وجود تعداد کافي متقااتتي واجد شتترایط در روستتتاهاي تحت پوشتتش خانه بهداشتتت مي توام از        (2

شش  همجوار تحت ستاهاي  رو سالمت پو شعاع   مرکز خدمات جامع  صلي    کيلومتر 30مربوطه تا  ستاي ا پس از   ،از رو

 تایيد مرکز بهداشت شهرستام اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود.



و  2ماده « ب»و « الف»کيلومتري، مطابق با بندهاي  30داوطلب بومي در روستتتاي قمر و ستتایر روستتتاها تا شتتعاع  نكته: 

 تعریف مي شود.تبصره هاي آم 

  شیبزرگام و ر  دیي و با تأ   لی داوطلبام هر ا  نياز ب گهي،آ نیمواد ا ریستتتا تی بهورز با رعا   رشیپذ ي، ریدر مناطق عشتتتا  (3

 .رديگيمرکز بهداشت شهرستام انجام م دیيشهرستام مربوطه و تا يریعشا اموربا تأیيد اداره  لیا داميسف

شا  يبهورزام برا نشیگز نهيدر زم ( 4 شود بهورز گز    ناميتا اطم دیبه عمل آ يبيارورت دارد ترت  يریمناطق ع صل    نشیحا

 ه خدمات خواهد نمود.اقدام به ارائ يفصل يهادر حرکت ریشده به طور مستمر و همگام با عشا

 

سن : 3 سن برا  .  ص  يحداکثر  س    يليدارندگام مدرک تح شنا سن برا  و( روز 29ماه و  11سال و   29سال )  30 يکار  يحداکثر 

 . باشديمروز(  29ماه و  11سال و  27سال ) 28 يکاردان يليدارندگام مدرک تحص

 .رديگيسن قرار ممبناي محاسبه  (20/07/1400)اولين روز شروع ثبت نام  خیتار -

 :حداکثر سن مقرر ااافه خواهد شد ي معتبر بهها: موارد ذیل به شرب ارائه تایيدیه1تبصره

انجام   اند به ميزام( داوطلباني که طرح خدمت نيروي انستتتاني را به استتتتناد قانوم خدمت پزشتتتكام و پيراپزشتتتكام انجام دادهالف

 .خدمت فوق

 .خدمت امیکارت پامندرجات یام براساس آقاانجام شده ( مدت خدمت وظيفه ب

 11سال و  29سال ) 30سن داوطلب داراي مدرک فوق دیپلم نباید از با اعمال هر یک از  بندهاي فوق، در هر صورت  تذکر  هم:

 .دیروز( تجاوز نما 29ماه و  11سال و  31سال) 32از  دینبا يمدرک کارشناس يروز( و سن داوطلب دارا 29ماه و 

 :گردد تعيين ميبه شرح ذیل سقف سني ایثارگرام برابر قوانين مربوطه  :2تبصره

رت از شتترب حداکثر ستتن معاف مي استتاباالي یكستتال  فرزندام آزادگام ،جانبازفرزندام ، شتتهدافرزندام  آزادگام، ازام،بجان -

 .باشند

 سال 5ميزام ه ب (همسرو  برادر خواهر، مادر، پدر،)افراد خانواده معظم شهدا شامل  -

م م بستري شد  و همچنين مدت زما ميزام حضور در جبهه ه بخدمت نموده اند، داوطلبانه  داوطلباني که در جبهه ها به صورت   -

 و یا استراحت پزشكي.

سایر مشمولين سهميه هاي ایثارگرام در صورت ثبت نام در آزموم مكلف به رعایت حداکثر سن هاي اعالم شده در بندهاي فوق  

 در بير اینصورت از ادامه فرآیند جذب حذف خواهند شد. مي باشند و

 

 *ا تیازاب و سهمیه های قانوني: 

)مدرک تحصتتتيلي و بومي بودم( و با رعایت قوانين و  در صووورب دارا بودش شووراید   درآ در  هي الف(ایثارگرام 

 مقررات مربوطه به شرح ذیل از اولویت قانوني برخوردار خواهند بود:

 ( درصد  شامل :25سهميه بيست و پنج )ایثارگرام  -1

 جانبازام

 آزادگام

 همسر و فرزندام شهدا

 همسر و فرزندام جانبازام بيست و پنج درصد و باالتر



 همسر و فرزندام آزادگام باالي یكسال اسارت  

 پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد

شد   تایيد   در آزموم و قبوليتمصيص یافته، با در نظر گرفتن اولویت هاي قانوني،  پس از   هاياز کل مجوز درصد  25که مي با

 در مصاحبه تمصصي و معرفي از سوي بنياد شهيد و امور ایثارگرام استام، برابر جدول فوق به این گروه اختصاص مي یابد.

 ( درصد شامل : 5ایثارگرام سهميه پنج)   -2

 حضور داوطلبانه در جبهه   ماه  6رزمندگام با سابقه حداقل 

 همسر و فرزندام رزمندگام با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه  

 ( درصد25فرزندام جانبازام زیر بيست و پنج )

 فرزندام آزادگام زیر یكسال  اسارت

آزموم در  قبولي شرکت و ازبا در نظر گرفتن اولویت هاي قانوني،  پس  تمصيص یافته،هاي از کل مجوز  درصد 5که  مي باشد

 و تایيد در مصاحبه تمصصي و معرفي از سوي مراجع ذیربط، برابر جدول فوق به این گروه اختصاص مي یابد.

انتماب ستتهميه ایثارگرام به ترتيب نمره فضتتلي از بين کليه ایثارگرام واجد شتترایط که در زمام مقرر ثبت نام نموده اند، انجام    -

 خواهد شد.

 زاد بر سهميه ایثارگرام از طریق رقابت با سایر داوطلبام واجد شرایط صورت خواهد گرفت.پذیرش ما -

جانبازام و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شناسایي از بنياد شهيد و امورایثارگرام با ارائه تصویر آم نيازي به اخذ          -

 و ارائه گواهي از بنياد مذکور ندارند.

 

 ولين:درصد معل 3سهميه   -3

سهميه     3معلولين عادي به شرب دارا بودم شرایط مندرج درآگهي و کسب حد نصاب نمره به ترتيب نمره فضلي ازسه)         ( درصد 

قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود. مراتب تائيدیه توانایي انجام امور بهورزي این عزیزام از شوراي پزشكي یا مراکز تمصصي       

 طب کار استعالم خواهد گردید.

 سهميه آزاد: -4

برخورداري از شترایط مندرج درشترایط اختصتاصتي آگهي به       تمامي باقيمانده ستهميه استتمدامي به  داوطلبام بومي درصتورت    

 ترتيب نمره فضلي اختصاص مي یابد.

سهمیه  زاد  ي  - سا    داوطلباش  ست در ز اش ثبت نام به این   شغل  حل       بای ست در  ش د که  مکن ا شته با له دقت دا

شراید الزم پذیرفته و       سهمیه های قانوني اعالم شده فوق)ایثار راش و  علولین( در صورب احراز  انتخابي، افرادی از 

 از سهمیه  زاد فردی جذب نگردد.

 

 :وه ثبت نام و مدارک مورد نیازنح*

 به شرح ذیل انجام مي گيرد. در دو مرحله و در بازه زماني اعالم شده از متقاايام ثبت نام 

 ثبت نام مقدماتي مدارک و ايیدت مرحله اول: -

  مرکز آموزشبه  30/07/1400ام وقت اداري تاریخ تا پای 20/07/1400 از تاریخ را ک ذیلاوطلبام بایستتتتي در مرحله اول مدار   د

کميته پذیرش  نمایند. تحویلضوراً   ح جهت بررسي و تایيد  شهرستام   بهداشت  کزمر ستاد و یا بهورزي شهرستام محل سكونت     



ستام    شهر صل آنها مطابقت داده  و       بهورز  صاویر مدارک را با ا ست کليه ت صورت دارا  موظف ا شرایط الزم  در  سبت بودم  به   ن

 اقدام نمایند:تایيد فرم هاي مرتبط 

 اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصيلي  -

 اصل به همراه تصویر کارت ملي -

 شناسنامهاصل به همراه تصویر تمام صفحات   -

 اصل به همراه تصویر کارت پایام خدمت نظام وظيفه عمومي یا معافيت دائم )ویژه برادرام(  -

 تمام رخ و پشت نویسي شده جدید، 3×4قطعه عكس  دو -

بنام ملت  د بانکنز  7788588590 مارهبه حساب ش  ریال  (ششصد و ده هزار    )  ریال 610000مبلغرسيد بانكي مبني بر پرداخت   -

شگاه که   متفرقه درآمدهاي شرکت در ه بدان شد.   تمص  امتحام عمومي و عنوام حق  انبازام و ج)صي داوطلبام قابل پرداخت مي با

 درصد مبلغ مذکور را مي پردازند( 50 فرزندام معظم شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف و سایر ایثارگرام

 .ر رشته هاو سای پيراپزشكام در رشته هاي اجباري)پرستاري( وطرح مشمولين خدمت پزشكام اصل به همراه تصویر واعيت  -

 ( 3و  2،  1هاي شماره فرم  اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومي بودم ) -

 .معلوليت  حسب مورد از مراجع ذیربطیا اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگري و -

 تحصيل در صورت دانشجو بودمتایيدیه واحدهاي گذرانده  شده از دانشگاه محل -

 .اصل به همراه تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهي حسب ارورت –

( 30/07/1400آخرین روز ثبت نام ) تا طرح نيروي انسانيپایام فارغ التحصيلي، پایام خدمت نظام وظيفه و  *زمام قابل قبول براي

 مي باشد. 

صره :  مدرک تحصيلي وگواهي انجام خدمات قانوم     شكام و تب شد و     پز ستعالم خواهد  شكام یا معافيت از مراجع ذیربط ا  پيراپز

 تطبيق اوليه انجام شده در بند فوق مالک قطعي براصالت مدارک نمواهد بود.

کافي متقااي در روستاي اصلي کميته پذیرش بهورز مجاز به ثبت نام و تایيد مدارک متقاايام در       نكته: در صورت وجود تعداد 

نفر( در روستاي اصلي تایيد مدارک متقاايام     2ا نمي باشد. ولي در صورت نبود تعداد کافي متقااي واجد شرایط )    سایر روستاه  

ستاي     ستاي قمر انجام خواهد گرفت. اگر در رو شعاع            رو ستاهاي با  سد ثبت نام از رو صاب نر اي به حد ن صلي و قمر متقا  30ا

 ورت خواهد گرفت.کيلومتر تحت پوشش مرکز خدمات جامع سالمت مربوطه ص

 مرحله دوم: ثبت نام الكترونيكي -

شرایط    ايام واجد  ستند  پس از تائيد مدارک، متقا سبت   08/08/1400ت پایام وقت اداري لغای 04/08/1400از تاریخ  ملزم ه به  ن

  اقدام نمایند. azmoon.medilam.ac.ir ثبت نام در آدرس اینترنتي

 ود.ش وجوه پرداختي به هي  وجه مسترد نمي ترتيب اثر داده نمواهد شد ویا ناخوانا به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص 

 

 :محل توزيع کارت زمان و*

سایت     - ساني در خصوص زمام توزیع کارت و یا زمام برگزاري آزموم از طریق وب  صلي  هرگونه اطالع ر شگاه   ا ش دان اني به ن

medilam.ac.ir اینترنتي آزموم به نشاني و همچنين سایت azmoon.medilam.ac.ir  خواهد گردید.اطالع رساني 

طریق ستتتتایتتت اینترنتي آزموم بتته آدرس کتتارت ورود بتته جلستتتته امتحتتام تمصتتتصتتتي بتتا استتتتفتتاده از کتتد رهگيري از   

azmoon.medilam.ac.ir  .صادر مي گردد 



 آزموم در هنگام توزیع کارت به اطالع داوطلبام خواهد رسيد.زمام برگزاري و محل برگزاري 

 

 و مصاحبه به شرح ذیل به عمل خواهد آمد. يي کتبهاي داوطلبام، آزمومهابه منظور سنجش توانمندي* فاد  ز وش : 

 آزموم کتبي  -1

آمد. ستتتواالت آزموم توانمندیهاي      آزموم توانمندي هاي عمومي براي کليه داوطلبام به صتتتورت کتبي به عمل خواهد           الف: 

سي و اجتماعي و مباني قانوني، هر درس           سيا سي و اطالعات  سي، زبام انگلي سالمي، زبام و ادبيات فار عمومي از دروس معارف ا

صورت    60 سوال و مجموعاً  15 سخ    س  سوال خواهد بود که به  سه پا واالت چهار گزینه اي ) با اعمال یک نمره منفي به ازاي هر 

( را به خود    کتبي درصتتتد از کل نمره آزموم  30نمره ) معادل   60 طراحي مي شتتتود. آزموم توانمندیهاي عمومي مجموعاً    بلط(

 .اختصاص خواهد داد

ستتوال معارف استتالمي پاستتخ نداده و امتياز آم به ستتایر دروس عمومي به صتتورت    15: متقااتتيام اقليت هاي مذهبي به 1تبصتتره

 .مساوي اختصاص داده خواهد شد

سي          ب: آزموم تمصصي براي کليه داوطلبام     صي از واحدهاي در صا سواالت آزموم اخت صورت کتبي به عمل خواهد آمد.  به 

شامل نظا     صي  صا شتي درماني ) اخت شت )    15)، آمار حياتي و اپيدميولوژي سوال( 30م ارائه خدمات بهدا  15سوال(، آموزش بهدا

ورت چهار گزینه اي ) با اعمال یک نمره منفي به ازاي هر ستته پاستتخ بلط( ستتوال تهيه مي گردد که به صتت 60 مجموعاًستتوال( و 

درصتتتد از کل نمره آزموم کتبي ( را به خود     30نمره ) معادل   60طراحي مي شتتتود. آزموم توانمندیهاي تمصتتتصتتتي مجموعاً     

 اختصاص خواهد داد.

درصد  50به شرب کسب حداقل پذیرش برابر ظرفيت   3 زاميبه م حداکثرشده در مرحله اول  رفتهیداوطلبام پذ نيمصاحبه: از ب -2

از کل نمره آزموم را به خود اختصتتاص   %40معادل مرحله مصتتاحبه مصتتاحبه به عمل خواهد آمد که ، کتبي نمره آزموم ستتقف 

 دهد. مي

از افراد  کی يه يکاردام و کارشناس به صورت واحد برگزار خواهد شد. در مراحل آزموم کتب    اميمتقاا  ي: آزموم برا1تبصره 

 ندارند. برتري گریكدیبر  يو کارشناس يکاردان يليبا مدرک تحص

استتت با رعایت اصتتل  مجاز،  کارگروه آزموم 2بند  در شتتده ذکر ستتقف تا ازين مورد يهاروين نيتام عدم صتتورت در:  2تبصتتره

  کاهش صاحبه م جلسه  ليتشك  جهت ازين مورد نفرات ليتكم تا را شده  نييتع حدنصاب ارورت گزینش افراد با صالحيت، نمره   

 باشد. نمي مجاز دارد داوطلب یک تنها که مناطقي براي نصاب حد نمره آوردم پایين .دهد

سه برابر ظرفيت  از ميام  - شگاه  جهت انجام مصاحبه   ،پذیرشداوطلبام به تعداد  سایت دان مل مي آید. به عاطالع رساني   از طریق 

ميام  باالترین امتيازات هر خانه بهداشتتت  به ميزام دو برابر ظرفيت)اصتتلي و ذخيره( براستتاس مجموع  پس از انجام مصتتاحبه، از 

 نمرات کتبي و مصاحبه به هسته گزینش دانشگاه معرفي مي گردند.

 ليست نهایي پذیرفته شدگام پس از تایيد صالحيت عمومي توسط هسته گزینش دانشگاه اعالم مي گردد. -

 

 تذکرات:*

شده در       به  -1 صيلي اعالم  صيلي باالتر و پائين تر از مقاطع تح سالي دارندگام مدرک تح شابل مور    مدارک ار د شرایط احراز م

 .همچنين مدارک معادل ترتيب اثرداده نمواهد شد اشاره و



اوابط و      -2 شي از عدم رعایت دقيق  س وليت نا شده درمت    م  ره در چنانچهن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود و شرایط اعالم 

سوي         جذب  امتحام و ،یک از مراحل ثبت نام شده از  ستندات ارئه  شوداطالعات و م شمص  اوابط و داوطلب  م شرایط    مغایر 

استمدام، اشتغال    ادامه فرآیند جذب، پذیرش و آموزش داوطلب متوقف خواهد شد وحتي درصورت    مي باشد، مندرج درآگهي 

ف به پرداخت کليه هزینه هاي مربوطه بوده و مجاز به ثبت نام و شتتترکت در آزموم             وي کام لم یكن تلقي مي گردد و فرد مكل 

 .هاي بعدي پذیرش بهورزي دانشگاه نمي باشد

از اعالم نتيجه( ازسوي   ماه پس 2اخذ تائيدیه مدارک تحصيلي متقاايام استمدام درصورت پذیرفته شدم درامتحام )حداکثر  -3

 الزامي است. دانشگاه

 گزینش صورت خواهد گرفت. مصاحبه و هایي پذیرفته شدگام امتحام پس از طي مراحلانتماب ن -4

 داوطلبام منحصراً مجاز به انتماب یک شغل و یک محل جغرافيایي خواهند بود.  -5

ته  لتحصتتيل رشتتداوطلبام فارغ ا كام و پيراپزشتتكام واجد  شتترایط:مشتتمولين قانوم خدمت پزشتتدر خصتتوص نحوه شتترکت   -6

خواهد  پایام  (30/07/1400 اتمام مهلت ثبت نام)تا قبل از (بر استتاس اتتریب منطقهکه مدت زمام قانوني خدمت آنام)پرستتتاري 

  نيح که در این گونه داوطلبام در صتتتورتي اما .مي توانند در آزموم استتتتمدام پيماني و قراردادي بهورزي شتتترکت نمایندیافت 

اریب منطقه(    يانجام خدمت قانون ساس  شگاه   )قبل از اتمام مدت طرح بر ا شكي ایالم  در دان شند، يمعلوم پز صورت دارا    با در 

 .ندیشرکت نما يبهورز يمانیپآزموم استمدام مربوب به  جدول در تواننديم صرفاً ،این آگهيمطابق با  يبوم طیبودم شرا

صوص   -7 شمولين طرح اختياري و یا  در خ صورت پذیرش    داوطلبام مي با را تمدید نموده اند: ه طرح خودافرادي کم ست در  ی

 و گواهي مربوطه را ارئه نمایند.بهورزي از ادامه طرح  انصراف داده   نهایي، قبل از شروع دوره آموزش

ه  و کميتروز پس از اعالم نتيجه مهلت دارند تا نستتبت به ارائه اعترااتتات اقدام نمایند   15متقااتتيام مربوطه حداکثر به مدت  -8

 پذیرش بهورز تحت نظر کميته آزموم دانشگاه موظف است طي دو هفته کاري بررسي واعالم نتيجه نماید.

 به مدارکي که پس از اتمام مهلت ثبت نام ارسال شود ترتيب اثر داده نمي شود. -9

مفاد )شتترایط احراز مدرک  استتتفاده از ستتهميه استتتمدامي ایثارگرام مشتتروب به برخورداري داوطلبام از شتترایط مواتتوع   -10

 تحصيلي( و )بومي بودم( با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل و طبق قوانين ایثارگرام مي باشد.

از پذیرفته  راف آنام قبل از شتتروع دوره آموزش بهورزيته شتتدگام در مهلت مقرر و یا انصتتعدم مراجعه پذیرفدر صتتورت -11

 به شرب آنكه سایر مراحل استمدامي انجام پذیرد، جهت شرکت در دوره دعوت به عمل خواهد آمد. شدگام ذخيره 

ش   -12  شروع دوره آموز شدگام  تمامي براي يسپردم تعهد محضر   ي،قبل از  كه پس  مبني بر این )اعم از ایثارگرام و ...( پذیرفته 

  د،هندهمراه با بيتوته در روستا انجام  را ي مورد نظر دانشگاه  هاشيفت ، بهورزي در خانه بهداشت مورد تعهد از اتمام دوره آموزش 

  (.و بير قابل خرید و انتقال مي باشدسال  15جذب شده حداقل  فرادا هيکل يدوره تعهد برا). ستيالزام

 ،ونداخراج ش يليبه هر دل ای: پذیرفته شدگاني که پس از شروع دوره آموزش بهورزي، از ادامه دوره انصراف نمایند و تبصره

 .باشنديي بعدي پذیرش بهورز دانشگاه نمهاي مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهيهاامن پرداخت هزینه

  ني. همچنباشتتندينم يو عنوام شتتغلستتازماني  پستتت فیرد رييتغ ،یيدر طول دوره تعهد مجاز به درخواستتت جابجا بهورزام -13

قال بهورزام به  . نقل و انتست ين يبهورز فیوظا طهيبهورز در خارج از ح يريکارگبه ای یيعنوام، جابجا رييمجاز به تغ زيدانشگاه ن 

 و موافقت معاونت بهداشت دانشگاه مقدور است. نیگزیفرد جا نيمپس از انجام تعهدات، تأ ليهر دل
 


