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 بسمه تعالی

 بهورز استخدامو  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

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

 و پذیرش اجرایی دستورالعمل 2 ماده 1 تبصره مجوزطبق و همچنین  سازمان اداری و استخدامی کشور ( 27/3/98مورخ  151609)از محل مجوز 

 4تعداد  انی ورا به صورت استخدام پیم نفر 7 تعداد (،  17/10/98د مورخ /8517/209نامه شماره موضوع بخش) امنا هئیت مصوب بهورز استخدام

با  و مصاحبه و آزمون کتبیبرگزاری  طریق از ،پیوست جدول در مندرج شرایط واجد داوطلبان بین از نفر را به صورت قرارداد انجام کارمعین،

   بکارگیری نماید. بهورز شغلی رشته پذیرش برای طی مراحل گزینش
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دارا بودن مدرك  تحصيلي كارداني در يكي از رشته هاي 

 بهداشت عمومي) بهداشت خانواده ( ، پرستاري و مامايي 

و يا مدرك تحصيلي كارشناسي در يكي از رشته هاي 

 بهداشت عمومي ، پرستاري و مامايي
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 اسی در محل جغرافیایی موورد تاااوا  براساس مفاد فراخوان در صورت عدم دسترسی به داوطلبان دارای مدرک کاردانی و کارشن

 که در صورت تحاق   اطالع رسانی خواهد شد.  شدخواهد  انجامپذیرش داوطلبان با مدرک دیپلم 
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  :یعموم 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 

 با ،  دانشگاه پزشکی کمیسیون اعالم اساس بر که شد خواهد پذیرفته صورتی در پزشکی معافیت : 1 تبصره

 . باشد نداشته بهورزی منافات وظایف

 .فراخوان آمده استبومی بودن در محل خدمت طبق شرایطی که در این  5 -1  

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

  موثر جزائی محکومیت سابقه عدم 7 -1  

 انجوام قابلیوت و بهوورزی کار انجام برای توانایی و اجتماعی ، روانی و جسمانی سالمت داشتن8 -1  

 تاییود بوا پوشو  تحوت روستاهای در ها سیاری انجام و دهگردشی جمله آن از با مرتبط های فعالیت
  پزشکی کمیسیون

  دانشگاه واحدهای سایر و بهورزی آموزش مراکز از اخراج سابقه نداشتن  9 -1

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

 . دولتی باشند های

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

قراردادی دانشگاه درصورت احراز شرایط مندرج در آگهی و نداشتن تعهود  کارکنان :2تبصره 

 پیمانیاستخدامی به واحدهای تابعه دانشگاه و یا سایر موسسات مجاز به شرکت در آزمون 

  .دنمی باش

  اختصاصی شرایط (2

 : سن( 1-2

 سون حداكثر و  )روز 29 و ماه 11 و سال (29  سال 30 كارشناسي تحصیلي مدرك دارندگان براي سن حداكثر 

اولوین  تاریخ . باشد مي   )روز 29 و ماه 11 و سال  27 (سال 28 كارداني تحصیلي مدرك براي دارندگان

 .گیرد مي قرار سن محاسبه مبناي نام ثبت شروع روز

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

 پیراپزشواان و پزشواان خودمت قوانون استناد به را انساني نیروي خدمت طرح كه داوطلباني ) الف 

  فوق خدمت میزان انجام به اند داده انجام

 داراي داوطلوبسن  صورت هر در خدمت پایان كارت براساس آقایان ضرورت دوره وظیفه خدمت مدت )  ب 

كارشناسوي  مودرك داراي داوطلوب سن و )روز 29 و ماه 11 و سال 29  )  لسا 30 از نباید دیپلم فوق مدرك

 .نماید تجاوز روز( 29 و ماه 11 و سال (31 سال 32 از نباید

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

 باالي آزادگان فرزندان باالتر، و درصد 25 جانباز فرزندان شهدا، فرزندان آزادگان، جانبازان، -

 .باشند مي معاف حداكثرسن شرط از اسارت یاسال

 سال 5 میزان به )برادر و خواهر مادر، پدر،( شامل شهدا معظم خانواده افراد  -
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 و جبهوه در حضوور میوزان بوه انود، نموده خدمت داوطلبانه صورت به ها جبهه در كه داوطلباني  -

 .پزشاي استراحت یا و شدن بستري زمان مدت همچنین

 شده اعالم سن حداكثر رعایت به مالف آزمون در نام ثبت صورت در ایثارگران هاي سهمیه مشمولین سایر

    .شد خواهند حذف جذب فرآیند ادامه از اینصورت غیر در و باشند مي بندهاي فوق در

 

 : پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان( اوابط و ماررات 2-2

مشمولین قانون پزشکان و پیراپزشکان در رشته هوای دارای طورح اجبواری موی بایسوت  -

 ح خدمت مربوطه باشند. طردارای گواهی معافیت یا گواهی پایان انجام 

مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های اجباری که در حین انجام خودمت  -

 توانند صرفًا در آزمون های استخدامیتابعه دانشگاه می باشند میقانونی در واحدهای 

  شرکت نمایند.

داوطلبانی که نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است نیازی به ارائه گواهی پایان  -

گووواهی اشووتغال بووه طوورح بوورای اینگونووه افووراد کفایووت مووی نمایوود طوورح نیسووت و 

مشمولین مذکور می توانند با ارائه گواهی مربو طه در آزمون سایر دانشگاهها ی ضمنا ً

 م پزشکی نیز شرکت نمایند. علو

قوانون برقورای  –داوطلبان متهد به خدمت موسسات تابعه وزارت بهداشت ) تعهد خوا   -

امی همان موسسه یوا منطقوه عدالت آموزشی و..( صرفا ً مجاز به شرکت در آزمون استخد

د می باشند .الزم به ذکر است در صورت پذیرش نهایی ، تعیین محل خدمت ایون مورد تعه

هد اخذ شوده برعهوده موسسوه خواهود عسند ت با توجه به مفادداوطلبان در مدت تعهد 

 بود. 

ی دارای طرح اختیاری که طرح انون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان در رشته همشمولین قا -

خود در سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می گذارنند درصوورت 

قبولی ملزم به ارائه گواهی انصراف از طرح از دانشوگاه محول انجوام طورح خوود در 

 هنگام بررسی مدارک می باشند.

 هورز صرفاَ به صورت بومی صورت می گیرد:( پذیرش ب 3-2

 .شود مي انجام بهداشت خانه استقرار محل اصلی روستاي از اول وهله در بومي صورت به بهورز پذیرش

 تلقی گردد. روستا( بومي باشندتا به عنوان ) داشته را زیر شرایط از یاي داوطلبان بایستي

 بهوورز پذیرش تقاضاي مورد شهرستان یا روستا شناسنامه با مندرجات طبق) داوطلب تولد محل  : (الف 

 در نوام ثبوت شوروع روز اولین تاریخ تا اخیر سال دو در حداقل داوطلب ساونت و همچنین باشد یاي

 .گردد محرز نظر مورد روستای

 فوار  خصوو  در و )متوسوطه و راهنموایي ابتودایي، (تحصویلي مقواطع از كامل مقطع دو حداقل : ب 

 در را دوم متوسوطه و اول متوسطه ابتدایي،) تحصیلي مقاطع از كامل مقطع جدید، دو نظام التحصیالن

 در حوداقل داوطلب ساونت همچنین و باشند كرده طي بهورز تقاضاي پذیرش مورد شهرستان یا و روستا

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

الف و ب( را نداشته باشند ولی با فرد شاغل در همان )داوطلبان زن که شرایط بند : 1تبصره

الف و ب(  شرایط اختصاصی ازدواج کرده ین  بهورز واجد شرایط مطابق بند)روستای محل گز

سال از تاریخ ازدواج  آنان تا اولین روز  ثبت نام در آزمون گذشته باشد و  2و حداقل 

محل مورد تقاضای پذیرش بهورز در این مدت محرزشوده باشود ، بوه عنووان سکونت شان در 

 یاست  این افراد با افراد  بوم بدیهی بومی تلقی می شود و پذیرش آنان بال مانع است .

پوذیرش بند الف و ب  در یک او لویت قرار دارند و نسبت بوه بومیوان قمور در اولویوت 

  خواهند بود.
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از طریق گوواهی  1احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بند) الف و ب( تبصره  : 2تبصره 

تاییود خانوه  ابوو ) ممهور به مهر و امضای رئیس شورا و نصف اعضای شورا به ااافه یک نفور(  شورای اسالمی روستا

 تان صورت می پذیرد.بهداشت مربوطه و مرکز بهداشت شهرس

 یوا و طورح گذرانودن تحصویل، اداموه دلیل به نام ثبت از قبل تا بهورزي داوطلبان چنانچه  3:تبصره

 انود داشوته سواونت روستا محل از خارج در سربازي ضرورت دوره وظیفه دوره خدمت انجام و اشتغال
 شهرسوتان بهداشوت مركوز و بهداشت خانه و كند گواهي را آنان اسالمي ساونت شوراي كه آن به مشروط
 موورد منطقه قمر یا اصلي روستاي در االشاره فوقی ها از وضعیت قبل را وي اقامت و فرد بودن بومي

 در اخیر سال دو در اقامت مذكور هاي براي گروه لذا .است بالمانع ها آن پذیرش نماید؛ تأیید تقاضا

 باشوند، داشوته نظور روستاي مورد در دائم اقامت وي خانواده كه این بر مشروط نظر مورد روستاي

 .دارد فوق ضرورت شرایط از قبل روستا در اقامت بر دال گواهي ارائه شرایط این در .ندارد ضرورت

 موورد هر ازاي به نفر 2 حداقل تعداد به شرایط واجد افراد از كافي تعداد وجود عدم صورت در 4: تبصره

 خانوه هموان همجووار روستاهاي در ساكن شرایط واجد افراد از بایست مي اصلي، در روستاي پذیرش
 آید. عمل به ثبت نام ذیل ترتیب به بهداشت

 شهرستان گسترش طرح براساس بهداشت خانه پوش  تحت قمر ياه روستا  : الف

 ،بهداشت خانه پوش  تحت قمر هاي روستا در شرایط واجد متقاضي كافي تعداد وجود عدم صورت در   :ب

 از كیلوومتر 30 شوعاع توا مربوطوه سالمت جامع خدمات مركز پوش  تحت همجوار يهااز روستا توان مي

   .نمود شرایط واجد افراد از نام ثبت به اقدام شهرستان بهداشت مركز از تأیید پس اصلي، روستاي

کیلومتری ، مطابق یا بند  30داوطلب بومی در روستای قمر و سایر روستاها تا شعاع   -

  الف و ب همین بند تعریف می شود. 

 یوادر صورت ثبت نام داوطلبان یک شغل محل از دو محل)روستای اصلی و روستاهای قمر  -

و رئویس محتورم سوازمان اداری  27/7/99موور   369488همجوار( به استناد بخشونامه 

استخدامی، نمره مکتسبه داوطلب بومی روستای اصلی در آزمون کتبوی بوا ضوریب یوک و 

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

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

و سهمیه امتیازات قانونی  3)  

اولویت های قانونی و در صوورت احوراز شورایط الزم از با رعایت ، ازکل مجوزهادرصد  30

و با همواهنگی بنیواد شوهید و امووور  تخصصی طریق شرکت در آزمون کتبی و تایید مصاحبه

داوطلبان ایثارگر دارای شرایط الزم درج شده در مفوواد به   ااختص جهت،ایثارگران استان

  اختصا  خواهد یافت:فراخوان به شرح ذیل 

شامل :  ايثارگرانبیست و پنج درصد  سهمیهمشمولین     
 -   جانبازان

آزادگان   - 
شهدا و فرزندان -  همسر   

و باالتربیست و پنج درصد جانبازان فرزندانو  همسر   -    

یکسال اسارت باالي آزادگان همسر و فرزندان    -  

پدر ،مادر،خواهر و برادر شهید   -  

شامل :ايثارگران سهمیه پنج درصد مشمولین   

در جبهه داوطلبانهماه حضور 6رزمندگان با سابقه حداقل    -   

  -  همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه ش  ماه حضور داوطلبانه در جبهه
فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد  -  
 فرزندان آزادگان زیر یکسال اسارت  -
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 داوطلبوان به پس از اعمال سهمیه های قانونی  استخدامي سهمیه باقیمانده تمامي :آزاد سهمیه
 شورایط در منودرج شورایط از برخوورداري درصوورت دارای حدنصاب نمره آزمون کتبی آزاد بومي

 .یابد مي اختصا  فضلي نمره به ترتیب آگهي اختصاصي
 واجد ایثارگران كلیه بین از  آزمون کتبی به ترتیب نمره فضلی  ایثارگران سهمیه انتخاب *

  .شد خواهد انجام اند، نموده نام ثبت مقرر زمان در كه شرایط
 خواهود صوورت شرایط واجد داوطلبان سایر با رقابت طریق از ایثارگران سهمیه بر مازاد پذیرش *

   .پذیرفت
 

  آزمون ورودی (4

  .آمد خواهد عمل به ذیل شرح به مصاحبه و كتبيهای  آزمون داوطلبان، های توانمندي سنج  منظور به

 کارشناسی و کاردانی مدرک دارای داوطلبان سنجش

 نمره یك اعمال با، بهورزي   مرتبط تخصصي دروس اي گزینه چهار صورت به سواالت  :کتبی آزمون : الف

 خود به را آزمون نمره كل از درصد 60 آزمون كتبي .طراحی می شود غلط پاسخ سه هر به ازاي منفي

 .داد خواهد اختصا 

اولویوت نموره و بور اسواس  ن دارای حدنصاب نمره آزمون کتبویداوطلبا بین از : مصاحبه :ب 

 خواهد عمل به مصاحبه ( برابر2میزان به حداقلبه میزان سه برابر ظرفیت مورد نیاز) مکتسبه،

    .دهد مي اختصا  خود به را آزمون نمره كل از % 40 كه آمد

رئویس محتورم  27/7/99موور   369488به استناد بخشونامه :  نمره علمی الزمتعیین حدنصاب : :1تبصره 

شرط الزم برای داوطلبان آزاد جهت معرفی بوه منظوور بررسوی ، سازمان اداری و استخدامی

نفر اول دارای باالترین امتیاز آزمون کتبی درصد میانگین امتیاز  50مدارک، کسب حداقل 

کتبی با اعمال ضرایب مربوطه ( در هریک مشاغل مورد  )مجموع نمره عمومی و تخصصی آزمون

 می باشد: نیاز که به روش زیر تعیین می گردد،

 در هر شغل اولنفر  مکتسبهدرصد* نمره  50حدنصاب =

 آزمون مراحل در .شد خواهد برگزار واحد صورت به كارشناس و كاردان متقاضیان براي آزمون 2 : تبصره

 ندارند.  برتری یادیگر بر كارشناسي و كارداني تحصیلي مدرك با افراد از یك كتبي هیچ

بواالترین   براسواس پذیرفته شده اصولی،  داوطلبان اسامي  ،مصاحبه انجام از : پس :3تبصره 

 هسته به قانوني ي ها اولویت سایر با رعایتودر هر مرکز  مصاحبه و كتبي نمرات مجموعامتیاز 

    .گردد مي اعالم دانشگاه گزین 

 نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز :( 5

 الکترو نیکینام  ثبت مرحله اول : 

سوه از روز دارای مدرک کاردانی و کارشناسی و واجود شورایط احوراز ثبت نام داوطلبان  

صورت الکترونیکی ازطریق  به  23/8/99تاریخ  جمعهتا  پایان روز  99 /13/8 تاریخ شنبه

 ذیل انجام می گیرد: طی مراحل سایت اینترنتی دانشگاه 

 behvarz.kaums.ac.ir  : ورود به پایگاه اینترنتي به آدرس  *             

از طریق  صرفاً  )چهارصد هزار( لایر 400000پرداخت هزینه شرکت در آزمون به  مبلغ   *      

  سامانه ثبت نام الکترونیکی درگاه

الزم به ذکر است نام کاربری و رمز عبور برای ثبت نام پس از پرداخت هزینه              

*         مذکور برای داوطلبان نمای  داده خواهد شد.       

behvarz.kaums.ac.ir
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ورود به قسمت ثبت نام و تامیل مراحل ثبت نام و اخذ کد رهگیری )پس از تأیید    *

قابل ویرای  بوده و پس از آن به هیچ  نهایي اطالعات  صرفآ تا پایان مهلت ثبت نام

 گونه ویرای  امکانپذیر نخواهد بود(

  مدارک تحویل مرحله دوم :
مورد  مدارکحائز شرایط که در مهلت مقرر ثبت نام الکترونیکی نموده اند   داوطلبان

 کاشان شهرستان بهورزي آموزشگاه به   )رتال دانشگاه اطالع رسانی خواهد شدواز طریق پ که در زمان تعیین شده ) را زیر نیاز
مرکز  - 26کوچه عترت -نرسیده به میدان درب عطاء   -کاشان. خیابان اباذر سآدربه 

  .نمایند دریافت رسید و تحویل آموزش بهورزی طالبیان  حضوراً 
 بودن دارا صورت در و داده مطابقت آنها اصل با را مدارک تصاویر كلیه است موظف بهورزي آموزشگاه

  ، مراتب را به معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه اعالم نماید.الزم شرایط

 

 

 :مدارک مورد نیاز
 تحصیلي مدرک تصویرآخرین همراه به اصل -
 ملي كارت تصویر همراه به اصل -
  شناسنامه صفحات تمام تصویر همراه به اصل -
  )برادران ویژه( دائم معافیت یا عمومي وظیفه نظام خدمت پایان كارت تصویر همراه به اصل -

 یوا )طرحی نیروهاي( پیراپزشکان و پزشکان خدمت مشمولین طرح پایان گواهی تصویر همراه به اصل -
  آن از معافیت

  داوطلب سکونتمحل  بودن، بومی بر دال مدارك تصویر همراه به اصل  -
   ایثارگري بر دال مدرك تصویر همراه به اصل -

 آخورین روز ثبوت نوام ،پایان خودمت نظوام وظیفوه ,تاریخ فار  التحصیلی  مالک تعیین* 

 می باشد. الکترونیکی

 و پزشوکان قوانون خودمات انجوام گوواهی ،تحصیلی مدرك اصالت استخدامی حکم صدور از قبل :تبصره

از  از آن و کارت پایان خدمت نظام وظیفوه و یوا معافیوت از آن   معافیت یا پیراپزشکان

 مودارك اصوالت بور قطعی مالك فوق بند در شده انجام اولیه تطبیق و شد خواهد استعالم ربط ذي مراجع

   .بود نخواهد

     :باشد  زیر توضیحات با متناسب بایستی که ر ، تمام جدید عکس قطعه یک *

 

 

 

 

 

 

 

 میشود.نبه ثبت نام ناقص و یا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد  تذکر:

 : کارت توزیع محل و زمان *

 پورتوال پیاموک و همچنوین طریوق از متعاقبواً  آزموون برگوزاری محول و توزیع کارت زمان   
 .داوطلبووان موظوف بووه پیگیووری گوردد مووی اعوالم www.kaums.ac.ir  بووه نشوانی دانشوگاه

 کارشناسوان ابهوام، هرگونوه صوورت در . دناخبار مندرج در سایت دانشوگاه موی باشو مستمر

 نحوه تهیه فایل تصویر داوطلب:

.ذخيره شده باشد  Grayscale و با درجه وضوح dpi 200 و بافرمت jpg 1- ه صورتب   

كيلو بايت باشد 70حجم فايل ارسالي بايد كمتر از -2   

عكسي كه تصوير از آن تهيه مي شود الزم است تمام رخ بوده و در سالجاري -3

  تهيه شده باشد

پيکسل باشد. 300*400 وحداکثر 300*200ابعاد تصويرارسالی بايدحداقل  -4  

تهيه شده و فاقد هرگونه حاشيه  تصوير بايد در جهت صحيح و بدون چرخش -5

  . زائد باشد
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 سوواالت بوه پاسوخگویی آمواده 219داخلوی 55443022 بوا شوماره  اداری سواعات در دانشگاه

 .باشند می متقاضیان

 :مهم  تذکرات
 شرایط در شده اعالم تحصیلي مقاطع از تر پائین و باالتر تحصیلي مدرک دارندگان ارسالي مدارک به 1-

 .شد نخواهد اثرداده ترتیب معادل مدارک همچنین و اشاره مورد مشاغل احراز

 خواهود داوطلب برعهده آگهي درمتن شده اعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشي مسئولیت - 2
 داده خالف اطالعات داوطلب شود، محرز یا بکارگیری و امتحان نام، ثبت مراحل از مرحله هر در و بود
 انعقواد  صوورت در حتوي شد خواهد محروم مراحل بعدي انجام از است، درآگهي مندرج شرایط فاقد یا

صوورت  در همچنوین .گردد بالاثرمي و لغو مزبور قرارداد ، معین كار انجام یا  پیمانی قرارداد

 هواي هزینوه پرداخوت بوه موظف شده اخذ تعهد برابر داوطلب اخراج، ضمن ،آموزشي هاي كالس در شركت
 .خواهد بود مربوطه

 ماه 2  حداكثر( درامتحان شدن پذیرفته درصورت استخدام متقاضیان تحصیلي مدارک تائیدیه اخذ - 3

 .است الزامي ازسوي دانشگاه )نتیجه اعالم از پس

 اعوم(بهوورزان كلیوه بوراي تحصویل بوه شوروع از قبول دانشوگاه بوه رسومي تعهود سوپردن  4 -

 آمووزش دوره اتموام از پوس كوه ایون بور مبنوي)ایثوارگري سوهمیه وغیور ایثوارگري ازسوهمیه

صوورت بوه  سوال 15 مودت بوه حوداقل تعهود موورد بهداشت خانه استقرار  اصلی  روستاي در بهورزي

 و خریود قابول تعهود مودت پایوان توا تعهود ایون و سوتا الزاموي نماید، وظیفه انجام بیتوته
 .باشد نمي انتقال

 پرداخوت ضمن نمایند انصراف دوره ادامه از بهورزي آموزش دوره شروع از پس كه شدگان پذیرفته  5-
 پذیرش بعدي هاي آگهي در نام ثبت به مجاز ی،دالیل قانونارائه ، درصورت عدم مربوطه هاي هزینه
 .نخواهند بود دانشگاه بهورز

  .گرفت خواهد صورت گزین  و مصاحبه مراحل طي از پس امتحان شدگان پذیرفته نهایي انتخاب 6-

 نیواز مورد اطالعات داوطلبان و بود خواهد پورتال دانشگاه طریق از آزمون درخصو  رساني اطالع هرگونه- 7

 .نمود خواهند دریافت طریق این از صرفاً  را خود

  .بود خواهند جغرافیایي محل یک و شغل یک انتخاب به مجاز منحصراً  داوطلبان- 8

 از آن دسوته شورایط، واجود پیراپزشواان و پزشواان خودمت قانون مشمولین شركت نحوه خصو  در 9-

 نوام ثبوت آزمون این در توانند مي صورتي در )پرستاري(اجباري هاي رشته التحصیل  فار داوطلبان

یابد و  پایان بهورزي دوره شروع از قبل تا ،)سال2 حداكثر (آنان خدمت قانوني زمان مدت كه نمایند

 موي داوطلبوان نیوز انود نموده تمدید را خود طرح كه افرادي یا و اختیاري طرح مشمولین خصو  در
 و داده انصراف طرح ادامه از بهورزي كارآموزي دوره شروع از از قبل پذیرش نهایي، صورت در بایست
 .نمایند ارائه را مربوطه گواهي

 ارائوه بوه نسوبت توا دارنود مهلوت نتیجه اعالم از پس روز 15 مدت به حداكثر مربوطه متقاضیان10-
 دو طي است موظف دانشگاه آزمون كمیته نظر تحت بهورز كمیته پذیرش و نمایند اقدام خود اعتراضات

 .نماید اعالمنتیجه را به داوطلب  و بررسيشکایات را  كاري هفته

 نموي داده اثور ترتیوب و به مدارک ناقص شود ارسال نام ثبت مهلت اتمام از پس كه مداركي به 11-
 شود.

 مفواد موضوع شرایط از داوطلبان برخورداري به مشروط ایثارگران استخدامي سهمیه از استفاده12- 

 قووانین طبوق و دسوتورالعمل این مفاد سایر رعایت با )بودن بومي( و )مدرک تحصیلي احراز شرایط(

  .باشد ميامکانپذیر  رگرانثاای

، آموزشوي دوره شروع از قبل آنان انصراف یا و مقرر مهلت در شدگان پذیرفته مراجعه عدم صورت در13-

 قبل ذخیره فرد كه این بر مشروط آمد خواهد عمل به دعوت دوره در شركت جهت ذخیره شدگان پذیرفته از
 گردد. معرفي گزین  دانشگاه هسته به دوره شروع از
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 نموي شوغلي عنووان و پسوتي ردیف تغییر جابجایي، درخواست به مجاز تعهد دوره طول در بهورزان14-

 حیطه از خارج در بهورز كارگیري به یا جابجایي عنوان، تغییر به مجاز نیز دانشگاه همچنین .باشند
 نخواهد بود.  بهورزي وظایف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برگ درخواست شغل از دانشگاه علوم پزشوکی وخودماتی بهداشوتی درموانی                                          

 كاشان

:نام خانوادگی  -1 نام : -2   

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

تاريخ تولد :       روز          -5

سال               ماه             

محل تولد : استان :       شهرستان :    - 6

بخش :            

نامه :شماره شناس -7 لی:شماره م -8   
محل  -9

 صدورشناسنامه:

دين :                          -10

مذهب :     
 مجرد -2               وضعيت تاهل: متاهل-11

   دارای کارت پايان خدمت       دارای معافيت قانونی دائم   وضعيت نظام  -12

 وظيفه ) برادران( :       

نوع سهميه:  -13  

 الف ( وضعيت ايثارگری :

 انباز           درصد جانبازی .................. درصدج    -1        

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

 درجبهه :     روز         ماه          سال

 زاده           مدت اسارت :       روز          ماه       سالآ   -3       

 همسر           هداء:      فرزندشفرزند وهمسر  -4  

 همسر           وباالتر:           فرزند%25فرزند وهمسر جانبازان  -5  

 همسر           رزند وهمسر آزادگان باالی يکسال اسارت:    فرزندف -6  

 همسر           فرزند وهمسر رزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه  -7

 درجبهه:      فرزند

 فرزندآزاده           وآزادگان زير يکسال اسارت :     %25فرزند جانبازان زير -8

فرزند جانباز    

 برادر           خواهروبرادر شهدا: خواهر -9  

 ب( سهميه آزاد   

 

 وضعيت بومی : 

  روستای اصلی                                 داوطلب بومی  داوطلب روستای

 قمر يا همجوار              

      کارشناسی    کاردانی      :    مدرک تحصيلیآخرين  -15    
رشته تحصيلی : انتخابی  -16

 باشد

                گرايش تحصيلی :               

معدل :        

محل الصاق 

 عکس
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انشگاه محل تحصيل :د -17  استان محل تحصيل : 

تاريخ اخذ آخرين مدرک  -18

 تحصيلی :    /    /

)با عنوان :  انتخابی باشد  تقاضا. شغل مورد 19

"بهورز مرد حسنارود "کامل مانند  

 )مدت خدمت ...........روز مشمول خدمت پزشکان وپيراپزشکان     -20 

محل خدمت ...........    .............ماه .............سال (    

نشانی کامل محل سکونت : استان  -21

......................................شهرستان 

............................................خيابان 

................................................... 
کوچه ................................پالک 

...............................کدپستی 

.........................................شماره تلفن 

.............................  

کد شهر ...............................شماره تلفن همراه 

..................................... 

شماره تلفن برای تماس ضروری : -22  

 بهورزی اينجانب .............................................. متقاضی شرکت درآزمون 

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی كاشان متن آگهی مربوطه را با دقت وبه طور 

کامل مطالعه وسپس تقاضای فوق را تکميل نموده ام ومسئوليت صحت کليه مندرجات آن را به 

عهده می گيرم .درصورت اثبات خالف اظهارات اينجانب در هرمقطع زمانی )قبل و بعد ازاشتغال ( 

حقی را برای جذب درآن دستگاه از خود سلب می نمايم هر گونه  

تاريخ تنظيم فرم :                                                                -23

امضاء و اثرانگشت متقاضی                                


