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 بسمه تعالی

 بهورز  استخدام و   پذیرش آگهی

 بهداشتی و درمانی کاشان  خدمات و پزشکی علوم دانشگاه در

 تحت بهداشت خانه های برای خود نیاز مورد انسانی به منظور تأمین نیروی دارد درنظرکاشان  درمانی بهداشتی خدمات  و  پزشکی علوم دانشگاه

)از    ریزی وزارت متبوعمعاون محترم توسعه مدیریت،  منابع و برنامه   98/ 6/ 16/د مورخ  209/ 4604مجوز شماره  معاونت بهداشتی، بر اساس   پوشش

 هئیت مصوب  بهورز استخدام و پذیرش اجرایی دستورالعملبر اساس   سازمان اداری و استخدامی کشور (  98/ 3/ 27مورخ    151609محل مجوز  

 مندرج  شرایط واجد داوطلبان بین از  ، را به صورت استخدام پیمانی   نفر  2تعداد (،    98/ 10/ 17/د مورخ  209/ 8517نامه شماره  بخش موضوع  )  امنا

   بکارگیری نماید.  بهورز شغلی رشته پذیرش برای با طی مراحل گزینش و مصاحبه  و  برگزاری آزمون کتبی طریق از  ، پیوست جدول در
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گواهینامه پایان   دارا بودن مدرک دیپلم ،

دوره پیش دانشگاهی و یا گواهی پایان  
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  :عمومی شرایط( 1

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

  ایران اسالمی جمهوری نظام تابعیت داشتن 2 -1 

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به عملی التزام 3 -1 

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

 نداشرته بهورزی منافات  وظایف با ،    دانشرگاه پزشرکی کمیسریون اعالم اسرا  بر که شرد خواهد پذیرفته صرورتی در پزشرکی معافیت : 1 تبصرره

 . باشد

 بومی بودن در محل خدمت طبق شرایطی که در این فراخوان آمده است 5 -1  

  روانگردان و  مخدر مواد ، دخانیات  به اعتیاد عدم  1 -6

  موثر جزائی محکومیت سابقه عدم  7 -1  

 جمله آن از با مرتبط های فعالیت انجام قابلیت و  بهورزی کار انجام برای توانایی و  اجتماعی ، روانی و  جسرمانی سرالمت داشرتن 8 -1  

  پزشکی کمیسیون تایید با پوشش تحت روستاهای در ها سیاری انجام و  دهگردشی
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  دانشگاه واحدهای سایر و  بهورزی آموزش مراکز از اخراج سابقه نداشتن   9 -1

 . دولتی باشند های دستگاه سایر و  موسسه خدمت شده بازخرید یا و  پیمانی و  ثابت ، رسمی مستخدم نباید داوطلبان  10 -1

    قانونی مراجع آرای موجب به دولتی های دستگاه در استخدام منع نداشتن    1-11

نیروی قراردادی دانشگاه درصورت احراز شرایط مندرج در آگهی و نداشتن تعهد استخدامی به واحدهای تابعه دانشگاه و یا سایر   :2تبصره 

  .می باشد پیمانیموسسات مجاز به شرکت در آزمون 

  اختصاصی شرایط (2

 : سن( 1-2

        بود خواهد  )روز 29 و  ماه 11 و  سال (25 سال 26 حداکثرروز(  و   29ماه و   11سال و    15سال)  16حداقل    دیپلم  مدرک دارندگان سن 

 .گیرد  می قرار سن محاسبه مبنای نام ثبت شروع اولین روز تاریخ  .

  :شد خواهد اضافه مقرر سن حداکثر به معتبر ی ها تاییدیه ارائه شرط به ذیل موارد 1: تبصره

 با دیپلم تحصریلی مدرک داوطلب دارای سرن صرورت  هر در  خدمت پایان کارت  براسرا  آقایان ضررورت  دوره وظیفه خدمت مدت  الف(  

 .نماید تجاوز روز( 29 و  ماه 11 و  سال 27 )سال 28 از نباید زیر موارد گرفتن نظر در

 .شد خواهد لحاظ ذیل شرح به مربوطه قوانین برابر ایثارگران سنی سقف : 2 تبصره

 معاف حداکثرسرن شررط از اسرارت  یکسرال باالی آزادگان فرزندان باالتر، و  درصرد 25 جانباز فرزندان شرهدا، فرزندان آزادگان، جانبازان، -

 .باشند می

 سال 5 میزان به )برادر و  خواهر مادر، پدر،( شامل شهدا معظم خانواده افراد  -

 یا و  شردن بسرتری زمان مدت  همچنین و  جبهه در حضرور میزان به اند، نموده خدمت داوطلبانه صرورت  به ها جبهه در که داوطلبانی   -

 .پزشکی استراحت

 باشند می بندهای فوق در شده اعالم های سن حداکثر رعایت به مکلف آزمون در نام ثبت صورت  در ایثارگران های سهمیه مشمولین سایر

  .شد خواهند حذف جذب  فرآیند ادامه از اینصورت  غیر در و 

 پذیرش بهورز صرفاَ به صورت بومی صورت می گیرد:( 2-2

 شررایط از یکی داوطلبان بایسرتی .شرود می انجام بهداشرت خانه اسرتقرار محل روسرتای اصرلی از اول وهله در بومی صرورت  به بهورز پذیرش

 تلقی گردد. روستا( بومی باشندتا به عنوان ) داشته را زیر

 سرکونت و همچنین باشرد یکی بهورز پذیرش تقاضرای مورد شرهرسرتان یا روسرتا شرناسرنامه با مندرجات  طبق) داوطلب تولد محل  : (الف 

 .گردد محرز نظر مورد روستای در نام ثبت شروع روز اولین تاریخ تا اخیر سال دو  در حداقل داوطلب

 کامل مقطع جدید، دو  نظام التحصریالن فارغ خصرو  در و  )متوسرطه و  راهنمایی ابتدایی،( تحصریلی مقاطع از کامل مقطع دو  حداقل: ب    

 همچنین و  باشرند کرده طی بهورز تقاضرای پذیرش مورد شرهرسرتان یا و  روسرتا در را دوم متوسرطه و  اول متوسرطه ابتدایی،) تحصریلی مقاطع از

 .گردد محرز نظر مورد روستای نام در ثبت شروع روز اولین تاریخ تا اخیر سال دو  در حداقل داوطلب سکونت

الف و ب( را نداشرته باشرند ولی با فرد شراغل در همان روسرتای محل گزینش بهورز واجد شررایط )داوطلبان زن که شررایط بند  : 1تبصرره

ثبت نام در آزمون گذشرته    تاریخ ازدواج  آنان تا اولین روزسرال از   2)الف و ب(  شررایط اختصراصری ازدواج کرده و حداقل    مطابق بند

باشرد و سرکونت شران در محل مورد تقاضرای پذیرش بهورز در این مدت محرزشرده باشرد ، به عنوان بومی تلقی می شرود و پذیرش آنان بال 

د با افراد  بومی بند الف و ب  در یک او لویت قرار دارند و نسرربت به بومیان قمر در اولویت پذیرش  مانع اسررت . بدیهی اسررت  این افرا

  خواهند بود.
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) ممهور به مهر و   ی شرورای اسرالمی روسرتاز طریق گواه 1: احراز شررایط سرکونت داوطلبان مندرج در بند) الف و ب( تبصرره    2تبصرره 

 ه اضافه یک نفر( و با تایید خانه بهداشت مربوطه و مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.امضای رئیس شورا و نصف اعضای شورا ب

 دوره وظیفه دوره خدمت انجام و  اشرتاال یا و  طرح گذراندن تحصریل، ادامه دلیل به نام ثبت از قبل تا بهورزی داوطلبان چنانچه  3:تبصرره

 بهداشرت خانه و  کند گواهی را آنان اسرالمی سرکونت شرورای که آن به مشرروط اند داشرته سرکونت روسرتا محل از خارج در سرربازی ضررورت 

 تأیید تقاضا مورد منطقه قمر یا اصلی روستای در االشاره فوقی ها از وضعیت قبل را وی اقامت و  فرد بودن بومی شهرستان بهداشت مرکز و 

 خانواده که این بر مشرروط نظر مورد روسرتای در اخیر سرال دو  در اقامت مذکور های برای گروه لذا .اسرت بالمانع ها آن پذیرش نماید؛

فوق   شررایط از قبل روسرتا در اقامت بر دال گواهی ارائه شررایط این در .ندارد ضررورت  باشرند، داشرته نظر روسرتای مورد در دائم اقامت وی

 .دارد ضرورت 

 می اصرلی، در روسرتای پذیرش مورد هر ازای به نفر 2 حداقل تعداد به شررایط واجد افراد از کافی تعداد وجود عدم صرورت  در 4: تبصرره

 آید. عمل به ثبت نام ذیل ترتیب به بهداشت خانه همان همجوار روستاهای در ساکن شرایط واجد افراد از بایست

 شهرستان گسترش طرح براسا  بهداشت خانه پوشش تحت قمر یاه روستا  : الف

 یهااز روسرتا توان می بهداشرت، خانه پوشرش تحت های قمر روسرتا در شررایط واجد متقاضری کافی تعداد وجود عدم صرورت  در    :ب 

 اقدام شهرستان بهداشت مرکز از تأیید پس اصلی، روستای از کیلومتر 30 شرعاع تا مربوطه سرالمت جامع خدمات  مرکز پوشرش تحت همجوار

   .نمود شرایط واجد افراد از نام ثبت به

   کیلومتری ، مطابق یا بند الف و ب همین بند تعریف می شود.   30داوطلب بومی در روستای قمر و سایر روستاها تا شعاع   -

مورخ    369488در صرورت ثبت نام داوطلبان یک شرال محل از دو محل)روسرتای اصرلی و روسرتاهای قمر یا همجوار( به اسرتناد بخشرنامه   -

سررازمان اداری و اسررتخدامی، نمره مکتسرربه داوطلب بومی روسررتای اصررلی در آزمون کتبی با ضررریب یک و رئیس محترم   27/7/99

 ( محاسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت.4/1چهاردهم)

 در هر حال برای انجام مصاحبه مفاد دستورالعمل بهورزی مالک عمل خواهد بود. 

( 3 سهمیه و امتیازات قانونی  

درصرد ازکل مجوزها، با رعایت اولویت های قانونی و در صرورت احراز شررایط الزم از طریق شررکت در آزمون کتبی و تایید مصراحبه   30

تخصرصری و با هماهنگی بنیاد شرهید و امور ایثارگران اسرتان،جهت اختصرا  به داوطلبان ایثارگر دارای شررایط الزم درج شرده در مفاد  

 صا  خواهد یافت: فراخوان به شرح ذیل اخت

شامل :  ایثارگرانبیست و پنج درصد    مشمولین سهمیه 
 -   جانبازان

آزادگان   - 

 -   همسر و فرزندان شهدا 

همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصدو باالتر   -    

آزادگان همسر و فرزندان   باالی یکسال اسارت  -  

پدر ،مادر،خواهر و برادر شهید    -  

 مشمولین سهمیه پنج درصد ایثارگران شامل : 
ماه حضورداوطلبانه در جبهه   6رزمندگان با سابقه حداقل    -   

  -  همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه 

فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد   -  

 آزادگان زیر یکسال اسارت فرزندان   -
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دارای حدنصراب نمره آزمون   بومی آزاد داوطلبان به پس از اعمال سرهمیه های قانونی   اسرتخدامی سرهمیه باقیمانده تمامی  آزاد: سرهمیه

 .یابد می اختصا  فضلی نمره به ترتیب آگهی اختصاصی شرایط در مندرج شرایط از برخورداری درصورت  کتبی

 اند، نموده نام ثبت مقرر زمان در که شررایط واجد ایثارگران کلیه بین از  آزمون کتبی  به ترتیب نمره فضرلی  ایثارگران سرهمیه * انتخاب 

  .شد خواهد انجام

  .    .پذیرفت خواهد صورت  شرایط واجد داوطلبان سایر با رقابت طریق از ایثارگران سهمیه بر مازاد * پذیرش
 

  آزمون ورودی ( 4

  .آمد خواهد عمل به ذیل شرح به مصاحبه و  کتبیهای  آزمون داوطلبان، های توانمندی سنجش منظور به

 متوسرطه دوم دوره درو  از غلط( پاسرخ سره هر به ازای منفی نمره یک اعمال ای )با گزینه چهار صرورت  به سرواالت   : آزمون کتبیالف:   

  .زندگی و  دین یا اسالمی معارف یا دینی و  تعلیمات  و  انگلیسی زبان فارسی، ادبیات  زبان درو  شامل:

  .داد خواهد اختصا  خود به را آزمون نمره کل از % 60 آزمون کتبی

به میزان سرره برابر ظرفیت مورد   اولویت نمره مکتسرربه،و بر اسررا    ن دارای حدنصرراب نمره آزمون کتبیداوطلبا بین از : مصرراحبه :ب

   .دهد می اختصا  خود به را نمره آزمون کل از % 40 که آمد خواهد عمل به مصاحبه ( برابر2میزان به نیاز)حداقل

با مصاحبه در هر مرکز و  و  کتبی نمرات   براسا   باالترین  امتیاز مجموعپذیرفته شده اصلی،   داوطلبان اسامی  مصراحبه، انجام از پس :تبصرره  

     .گردد می اعالم دانشگاه گزینش هسته به قانونی ی ها اولویت سایر رعایت

، شررط الزم  رئیس محترم سرازمان اداری و اسرتخدامی  27/7/99مورخ   369488به اسرتناد بخشرنامه  : تعیین حدنصراب نمره علمی الزم :  :   1تبصرره 

اول دارای باالترین امتیاز آزمون  درصرد میانگین امتیاز نفر  50برای داوطلبان آزاد جهت معرفی به منظور بررسری مدارک، کسرب حداقل  

کتبی )مجموع نمره عمومی و تخصررصرری آزمون کتبی با اعمال ضرررایب مربوطه ( در هریک مشرراغل مورد نیاز که به روش زیر تعیین می 

 گردد، می باشد:

   درصد* نمره مکتسبه نفر اول در هر شال  50حدنصاب =

مصراحبه در هر مرکز  و  کتبی نمرات   براسرا   باالترین  امتیاز مجموعپذیرفته شرده اصرلی،   داوطلبان اسرامی  مصراحبه، انجام از : : پس2تبصرره 

    .گردد می اعالم دانشگاه گزینش هسته به قانونی ی ها اولویت سایر با رعایتو 

 ( نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز :5

 و تحویل مدارک  نام مرحله اول : ثبت 

  به صرورت   20/11/1400چهارشرنبه   تا  پایان روز      16/11/1400شرنبه  از روز دارای مدرک دیپلم و واجد شررایط احراز،  ثبت نام داوطلبان  

       : حضوری در مرکز بهورزی شهرستان 

نرسریده به میدان    -کاشران. خیابان اباذرآدر   به   کاشران شرهرسرتان بهورزی آموزشرگاه را به زیر مورد نیاز  مدارکحائز شررایط    داوطلبان

  .نمایند دریافت رسید و  تحویل مرکز آموزش بهورزی طالبیان  حضوراً - 26کوچه عترت -درب عطاء 

، مراتب را به معاونت الزم شررایط دارا بودن صرورت  در و  داده آنها مطابقت اصرل با را مدارک تصراویر کلیه اسرت موظف معاونت بهداشرتی

 توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اعالم نماید. 

 :مدارک مورد نیاز

 تحصیلی مدرک تصویرآخرین همراه به اصل -

 ملی کارت  تصویر همراه به اصل -

  شناسنامه صفحات  تمام تصویر همراه به اصل -

  )برادران ویژه(  دائم معافیت یا عمومی وظیفه نظام خدمت پایان کارت  تصویر همراه به اصل -

  داوطلب محل سکونت بودن، بومی بر دال مدارک تصویر همراه به اصل  -

   ایثارگری بر دال مدرک تصویر همراه به اصل -
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 تحویل مدارک می باشد.آخرین روز  ،پایان خدمت نظام وظیفه ,مالک تعیین تاریخ فارغ التحصیلی * 

 ربط ذی از مراجع کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت از آن  و   تحصریلی مدرک اصرالت اسرتخدامی حکم صردور از قبل :تبصرره

    .بود نخواهد مدارک اصالت بر قطعی مالک فوق بند در شده انجام اولیه تطبیق و  شد خواهد استعالم

    رخ تمام جدید عکس قطعه * یک

 

 

  

 تذکر: به ثبت نام ناقص و یا تحویل  مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

 : کارت توزیع محل و زمان *

 دانشررگاه برره نشررانی  پورتررال پیامررک و همچنررین طریررق از متعاقبرراً آزمررون برگررزاری محررل و  زمرران توزیررع کررارت    

www.kaums.ac.ir در . دناخبرار منردرج در سرایت دانشرگاه مری باشرگرردد .داوطلبران موظرف بره پیگیرری مسرتمر  مری اعرالم 

 سرواالت  بره پاسرخگویی آمراده 219داخلری 55443022 برا شرماره  اداری سراعات  در دانشرگاه کارشناسران ابهرام، هرگونره صرورت 

  .باشند می متقاضیان

 

 :تذکرات مهم 

 مورد  مشراغل احراز شررایط در شرده اعالم تحصریلی مقاطع  از تر پائین و باالتر تحصریلی مدرک دارندگان ارسرالی مدارک به1-

 .شد نخواهد اثرداده ترتیب معادل مدارک همچنین و اشاره

 مراحل از مرحله هر در و  بود خواهد داوطلب برعهده آگهی درمتن شرده اعالم شررایط و  ضروابط دقیق رعایت عدم از ناشری مسروولیت - 2

 مراحل بعدی انجام از اسرت، درآگهی مندرج شررایط فاقد یا داده خالف اطالعات  داوطلب شرود، محرز یا بکارگیری و  امتحان نام، ثبت

صرورت   در همچنین  .گردد بالاثرمی و  لاو مزبور قرارداد معین ، کار پیمانی  یا انجام قرارداد انعقاد  صرورت  در حتی شرد خواهد محروم

 .خواهد بود مربوطه های هزینه پرداخت به موظف شده اخذ تعهد برابر داوطلب اخراج، ضمن آموزشی، های کال  در شرکت

ازسروی   )نتیجه اعالم از پس ماه 2  حداکثر( درامتحان شردن پذیرفته درصرورت  اسرتخدام متقاضریان تحصریلی مدارک تائیدیه اخذ  - 3

 .است الزامی دانشگاه

 سرهمیه وغیرر ایثرارگری ازسرهمیه اعرم(بهرورزان کلیره بررای تحصریل بره شرروع از قبرل دانشرگاه بره رسرمی تعهرد سرپردن  4 -

 بره حرداقل تعهرد مرورد بهداشرت خانره اسرتقرار  اصرلی  روسرتای در بهرورزی آمروزش دوره اتمرام از پس که این بر مبنی)ایثارگری

 باشد. نمی انتقال و  خرید قابل تعهد مدت  پایان تا تعهد این و  الزامی است نماید، وظیفه انجام به صورت بیتوته سال 15 مدت 

، درصرورت  مربوطه های هزینه پرداخت ضرمن نمایند انصرراف دوره ادامه از بهورزی آموزش دوره شرروع از پس که شردگان پذیرفته   5-

 .نخواهند بود دانشگاه بهورز پذیرش بعدی های آگهی در نام ثبت به مجاز عدم ارائه دالیل قانونی،

  .گرفت خواهد صورت  گزینش و  مصاحبه مراحل طی از پس امتحان شدگان پذیرفته نهایی انتخاب  6-

 این از صررفاً را خود نیاز مورد اطالعات  داوطلبان و  بود خواهد پورتال دانشرگاه طریق از آزمون درخصرو  رسرانی اطالع هرگونه- 7

 .نمود خواهند دریافت طریق

  .بود خواهند جارافیایی محل یک و  شال یک انتخاب  به مجاز منحصراً داوطلبان- 8

 کمیته پذیرش و  نمایند اقدام خود اعتراضرات  ارائه به نسربت تا دارند مهلت نتیجه اعالم از پس روز 15 مدت  به حداکثر مربوطه متقاضریان9-

 .نماید و نتیجه را به داوطلب اعالم شکایات را بررسی کاری هفته دو  طی است موظف دانشگاه آزمون کمیته نظر تحت بهورز

 شود. نمی داده اثر ترتیب شود و به مدارک ناقص ارسال نام ثبت مهلت اتمام از پس که مدارکی به 10-

 و  )مدرک تحصریلی احراز شررایط( مفاد موضروع شررایط از داوطلبان برخورداری به مشرروط ایثارگران اسرتخدامی سرهمیه از اسرتفاده11- 

  .باشد ایثارگران امکانپذیر می قوانین طبق و  دستورالعمل این مفاد سایر رعایت با )بودن بومی(
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 جهت ذخیره شردگان پذیرفته از،  آموزشری دوره شرروع از قبل آنان انصرراف یا و  مقرر مهلت در شردگان پذیرفته مراجعه عدم صرورت  در12-

 گردد. معرفی گزینش دانشگاه هسته به دوره شروع از قبل ذخیره فرد که این بر مشروط آمد خواهد عمل به دعوت  دوره در شرکت

 به مجاز نیز دانشرگاه همچنین .باشرند نمی شرالی عنوان و  پسرتی ردیف تاییر جابجایی، درخواسرت به مجاز تعهد دوره طول در بهورزان13-

 نخواهد بود.  بهورزی وظایف حیطه از خارج در بهورز کارگیری به یا جابجایی عنوان، تاییر
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 برگ درخواست شال از دانشگاه علوم پزشکی وخدماتی بهداشتی درمانی کاشان                                         

 

نام خانوادگی : -1 نام :  -2   

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

ماه                سال تاریخ تولد :       روز                    -5 محل تولد : استان :       شهرستان :            بخش :  - 6   

شماره شناسنامه :  -7 شماره ملی:  -8  محل صدورشناسنامه:  -9   

دین :                            مذهب :  -10   مجرد -2              وضعیت تاهل: متاهل  -11  

   دارای کارت پایان خدمت  دارای معافیت قانونی دائم         وضعیت نظام وظیفه ) برادران( :         -12  

نوع سهمیه:   -13  

 الف ( وضعیت ایثارگری :

 جانباز           درصد جانبازی .................. درصد     -1        

 ماه حضور داوطلبانه درجبهه(      مدت حضور درجبهه :     روز         ماه          سال  6رزمنده        )دارای حداقل -2       

 ل آزاده           مدت اسارت :       روز          ماه       سا   - 3       

 همسر           فرزند وهمسر شهداء:      فرزند  -4  

 همسر           وباالتر:           فرزند%25فرزند وهمسر جانبازان  -5  

 همسر           فرزند وهمسر آزادگان باالی یکسال اسارت:    فرزند -6  

 همسر           نه درجبهه:      فرزندفرزند وهمسر رزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبا  -7  

 فرزندآزاده           وآزادگان زیر یکسال اسارت :      فرزند جانباز %25فرزند جانبازان زیر - 8  

 برادر           خواهروبرادر شهدا: خواهر -9  

 ب( سهمیه آزاد   

 

 وضعیت بومی : 

                                   داوطلب بومی روستای اصلی                داوطلب روستای قمر یا همجوار 

     آخرین مدرک تحصیلی :     دیپلم     -15    

رشته تحصیلی : انتخابی باشد  -16  گرایش تحصیلی :                                     معدل :  

تحصیل : دانشگاه محل  -17  استان محل تحصیل :  

تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی :    /    /  -18 "بهورز مرد حسنارود ". شغل مورد تقاضا  :  انتخابی باشد)با عنوان کامل مانند19   

 مشمول خدمت پزشکان وپیراپزشکان    )مدت خدمت ...........روز .............ماه .............سال (      محل خدمت ...........  -20   

...................................................  نشانی کامل محل سکونت : استان ......................................شهرستان ............................................خیابان -21  

ه تلفن ............................. کوچه ................................پالک ...............................کدپستی .........................................شمار  

ه تلفن همراه ..................................... کد شهر ...............................شمار  

شماره تلفن برای تماس ضروری :  -22  

کامل  اشان متن آگهی مربوطه را با دقت وبه طور اینجانب .............................................. متقاضی شرکت درآزمون  بهورزی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ک

ر هرمقطع زمانی )قبل و بعد  مطالعه وسپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام ومسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم .درصورت اثبات خالف اظهارات اینجانب د

 ازاشتغال ( هر گونه حقی را برای جذب درآن دستگاه از خود سلب می نمایم

امضاء و اثرانگشت متقاضی                                                                                    تاریخ تنظیم فرم :            -23  


