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 بسمه تعالی

 بهورز استخدامو  پذیرش آگهی

 )مرحله دوم(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

شش ساس  پو شتی، بر ا شماره معاونت بهدا سعه مدیریت،  منابع و برنامه 16/6/98د مورخ /4604/209مجوز   ریزی وزارت متبوعمعاون محترم تو

شور ( 27/3/98مورخ  151609)از محل مجوز  ستخدامی ک ستورالعمل 2 ماده 1 تبصره مجوزطبق و همچنین  سازمان اداری و ا  پذیرش اجرایی د

تعداد  را به صورت استخدام پیمانی و نفر 5 تعداد (، 17/10/98د مورخ /8517/209نامه شماره موضوع بخش) امنا هئیت مصوب بهورز استخدام و

ست جدول در مندرج شرایط واجد داوطلبان بین از نفر را به صورت قرارداد انجام کارمعین، 4 با  و مصاحبه و برگزاری آزمون کتبی طریق از ،پیو

   بکارگیری نماید. بهورز شغلی رشته پذیرش برای طی مراحل گزینش
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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

 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
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  موثر جزائی محکومیت سابقه عدم  7 -1  

شتن 8 -1   سمانی سالمت دا  انجام قابلیت و بهورزی کار انجام برای توانایی و اجتماعی ، روانی و ج

شی جمله آن از با مرتبط های فعالیت ستاهای در ها سیاری انجام و دهگرد شش تحت رو  تایید با پو
  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

صره  شتن تعهد  :2تب شرایط مندرج در آگهی و ندا صورت احراز  شگاه در نیروی قراردادی دان

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

  .می باشد

  اختصاصی شرایط (2

 : سن( 1-2

 (25 سال 26 حداكثرروز(  و  29ماه و  11سال و  15سال) 16 حداقل  دیپلم مدرك دارندگان سن 

سبه مبناي نام ثبت شروع اولین روز تاریخ         .بود خواهد )روز 29 و ماه 11 و سال  قرار سن محا

 .گیرد مي

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

 داوطلب داراي سن صورت هر در خدمت پایان كارت براساس آقایان ضرورت دوره وظیفه خدمت مدت الف(  
صیلي مدرك  تجاوز روز( 29 و ماه 11 و سال 27 )سال 28 از نباید زیر موارد گرفتن نظر در با دیپلم تح

 .نماید

 .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 یكسال

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

 و جبهه در حضووور میزان به اند، نموده خدمت داوطلبانه صووورت به ها جبهه در كه داوطلباني  -
 .پزشكي استراحت یا و شدن بستري زمان مدت همچنین

 اعالم هاي سن حداكثر رعایت به مكلف 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 شده

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

 .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 یكي داوطلبان بایستي

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

شد یكي  در نام ثبت شروع روز اولین تاریخ تا اخیر سال دو در حداقل داوطلب سكونت و همچنین با

 .گردد محرز نظر مورد روستای
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 فارغ خصووو  در و )متوسووطه و راهنمایي ابتدایي،( تحصوویلي مقاطع از كامل مقطع دو حداقل:  ب 

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

 در حداقل داوطلب سكونت 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

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

ستای محل گز شرایط مطابق بندرو صی ازدواج )  ینش بهورز واجد  صا شرایط اخت الف و ب(  

ثبت نام در آزمون گذشووته  تاریخ ازدواج  آنان تا اولین روزسووال از  2کرده و حداقل 

ضای پذیرش بهورز در این مدت  شان در محل مورد تقا سکونت  شد و  شد ، به با شده با محرز

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

سبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش  بومی بند الف و ب  در یک او لویت قرار دارند و ن

  خواهند بود.

صره  صره  : 2تب سکونت داوطلبان مندرج در بند) الف و ب( تب شرایط  از طریق گواهی  1احراز 

) ممهور به مهر و شوورای اسوالمی روسوتا                                                  

ضافه یک نفر(  شورا به ا ضای  صف اع شورا و ن ضای رئیس  شت و ام شت مربوطه و مرکز بهدا با تایید خانه بهدا

 تان صورت می پذیرد.شهرس

صره  یا و طرح گذراندن تحصووویل، ادامه دلیل به نام ثبت از قبل تا بهورزي داوطلبان چنانچه  3:تب

شتغال ستا محل از خارج در سربازي ضرورت دوره وظیفه دوره خدمت انجام و ا شته سكونت رو  اند دا
شروط سكونت شوراي كه آن به م سالمي  شت خانه و كند گواهي را آنان ا شت مركز و بهدا ستان بهدا  شهر
ضعیت قبل را وي اقامت و فرد بودن بومي شاره فوقی ها از و ستاي در اال صلي رو  مورد منطقه قمر یا ا

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

ستاي شروط نظر مورد رو ستاي مورد در دائم اقامت وي خانواده كه این بر م شته نظر رو شند، دا  با
 .دارد فوق ضرورت شرایط از قبل روستا در اقامت بر دال گواهي ارائه شرایط این در .ندارد ضرورت

صره  مورد هر ازاي به نفر 2 حداقل تعداد به شرایط واجد افراد از كافي تعداد وجود عدم صورت در 4: تب

ستاي پذیرش صلي، در رو ست مي ا ستاهاي در ساكن شرایط واجد افراد از بای  خانه همان همجوار رو
 آید. عمل به ثبت نام ذیل ترتیب به بهداشت

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

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

ستا توان مي شش تحت همجوار يهااز رو  از كیلومتر 30 شعاع تا مربوطه سالمت جامع خدمات مركز پو

   .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.  

ستاهای قمر یا  - صلی و رو ستای ا شغل محل از دو محل)رو صورت ثبت نام داوطلبان یک  در 

اداری و رئیس محترم سووازمان  27/7/99مورخ  369488همجوار( به اسووتناد بخشوونامه 

ضریب یک و  صلی در آزمون کتبی با  ستای ا سبه داوطلب بومی رو ستخدامی، نمره مکت ا

 ( 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  

درصوود ازکل مجوزها، با رعایت اولویت های قانونی و در صووورت احراز شوورایط الزم از  30

شهید و امور  صی و با هماهنگی بنیاد  ص صاحبه تخ شرکت در آزمون کتبی و تایید م طریق 
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شده در مفاد  شرایط الزم درج  صا  به داوطلبان ایثارگر دارای  ستان،جهت اخت ایثارگران ا

 صا  خواهد یافت: فراخوان به شرح ذیل اخت

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   -  

سهمیه پنج درصد ايثارگران شامل :مشمولین   

در جبهه داوطلبانهماه حضور 6رزمندگان با سابقه حداقل    -   

  -  همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه
فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد  -  
 فرزندان آزادگان زیر یکسال اسارت  -

 داوطلبان به پس از اعمال سهمیه های قانونی  استخدامي سهمیه باقیمانده تمامي آزاد: سهمیه

 شوورایط در مندرج شوورایط از برخورداري درصووورت دارای حدنصوواب 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

 خواهد صورت 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 سنجش منظور به

 (غلط پاسخ سه هر به ازاي منفي نمره یك اعمال بای )ا گزینه چهار صورت به سواالت  : آزمون کتبی الف: 

سطه دوم دوره دروس از سي، ادبیات زبان دروس :شامل متو سي زبان فار  یا دیني و تعلیمات و انگلی
  .زندگي و دین یا اسالمي معارف

  .داد خواهد اختصا  خود به را آزمون نمره كل از % 60 كتبيآزمون 

صاحبه :ب اولویت نمره و بر اسووواس  ن دارای حدنصووواب نمره آزمون کتبیداوطلبا بین از : م

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

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

باالترین   براسوواس پذیرفته شووده اصوولی،  داوطلبان اسووامي  ،مصوواحبه انجام از پس :تبصووره 

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

     .گردد مي اعالم دانشگاه گزینش

صره  صاب نمره علمی : :  1تب شنامه :  الزمتعیین حدن ستناد بخ رئیس محترم  27/7/99مورخ  369488به ا

ستخدامی سی سازمان اداری و ا شرط الزم برای داوطلبان آزاد جهت معرفی به منظور برر  ،

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

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

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

  در هر شغل اولنفر  مکتسبهدرصد* نمره  50حدنصاب =
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صره ت صاحبه انجام از : پس :2تب سامي  ،م صلی،  داوطلبان ا شده ا ساس پذیرفته  باالترین   برا

 هسته به قانوني ي ها اولویت سایر با رعایتودر هر مرکز  مصاحبه و كتبي نمرات مجموعامتیاز 
    .گردد مي اعالم دانشگاه گزینش

 ( نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز :5

 الکترو نیکی نام ثبت مرحله اول : 

تاریخ  شووونبه  از روز دارای مدرک دیپلم و واجد شووورایط احراز،  ثبت نام داوطلبان

صوووورت الکترونیکی ازطریق سوووایت  به  19/10/99تاریخ  جمعهتا  پایان روز   13/10/99

 ذیل انجام می گیرد: و یا طی مراحل  آدرساینترنتی دانشگاه به 

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

از طریق  صرفا   )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 نمایش داده خواهد شد.       

ورود به قسمت ثبت نام و تكمیل مراحل ثبت نام و اخذ کد رهگیری )پس از تأیید    *

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

 گونه ویرایش امکانپذیر نخواهد بود(

مدارک تحویلمرحله دوم :      

مورد  مدارکحائز شووورایط که در مهلت مقرر ثبت نام الکترونیکی نموده اند   داوطلبان

 کاشان شهرستان بهورزي آموزشگاه به   )رتال دانشگاه اطالع رسانی خواهد شدودر زمان تعیین شده که از طریق پ ) را زیر نیاز
مرکز  - 26کوچه عترت -نرسووویده به میدان درب عطا    -کاشوووان. خیابان اباذر آدرسبه 

  .نمایند دریافت رسید و تحویل آموزش بهورزی طالبیان  حضورا  
شگاه ست موظف بهورزي آموز صاویر كلیه ا صل با را مدارک ت  دارا صورت در و داده مطابقت آنها ا

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

 :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 -

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

   ایثارگري بر دال مدرك تصویر همراه به اصل -
 آخرین روز ثبت نام ،پایان خدمت نظام وظیفه ,تاریخ فارغ التحصووویلی  مالک تعیین* 

 می باشد. الکترونیکی
صره ستخدامی حکم صدور از قبل :تب صالت ا صیلی مدرك ا کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا  و تح

 قطعی مالك فوق بند در شده انجام اولیه تطبیق و شد خواهد استعالم ربط ذي از مراجع معافیت از آن 
    .بود نخواهد مدارك اصالت بر

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

file:///C:/Users/seyedi-fa/Desktop/behvarz.kaums.ac.ir
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تذکر: به  ثبت نام ناقص 

و یا ارسال  مدارک ناقص 

 ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیشود.   

 : کارت توزیع محل و زمان *

 پورتوال پیاموک و همچنوین طریوق از متعاقبوا   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 شوندمستمر اخبار مندرج در سوایت دانشوگاه موی با
 سوواالت بوه پاسوخگویی آمواده 219داخلوی 55443022 بوا شوماره  اداری سواعات در دانشگاه

  .باشند می متقاضیان

 

 

 :مهم  تذکرات

سالي مدارک به1- صیلي مدرک دارندگان ار صیلي مقاطع از تر پائین و باالتر تح  شده اعالم تح

 .شد نخواهد اثرداده ترتیب معادل مدارک همچنین و اشاره مورد مشاغل احراز شرایط در
 خواهد 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
ست، درآگهي مندرج شرایط فاقد یا  انعقاد  صورت در حتي شد خواهد محروم مراحل بعدي انجام از ا

صووورت  در همچنین .گردد بالاثرمي و لغو مزبور قرارداد ، معین كار پیمانی  یا انجام قرارداد

شي هاي كالس در شركت  هاي هزینه پرداخت به موظف شده اخذ تعهد برابر داوطلب اخراج، ضمن ،آموز
 .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

بوه صوورت  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

صراف دوره ادامه از بهورزي آموزش دوره شروع از پس كه شدگان پذیرفته  5-  پرداخت ضمن نمایند ان
 پذیرش بعدي هاي آگهي در نام ثبت به مجاز ، درصورت عدم ارائه دالیل قانونی،مربوطه هاي هزینه
 .نخواهند بود دانشگاه بهورز

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

ساني اطالع هرگونه- 7 صو  ر  نیاز مورد اطالعات داوطلبان و بود خواهد پورتال دانشگاه طریق از آزمون درخ

 .نمود خواهند دریافت طریق این از صرفا   را خود

ه صورتب -1  Grayscal e و با درجه وضوح dpi j و بافرمت 200  pg 1 . ذخيره شده باشد 

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

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

پيكسل باشد. 300*400 وحداكثر 300*200ابعاد تصويرارسالي بايدحداقل  -4  

اشدتهيه شده و فاقد هرگونه حاشيه زائد ب تصوير بايد در جهت صحيح و بدون چرخش -5   
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  .بود خواهند جغرافیایي محل یک و شغل یک انتخاب به مجاز منحصرا   داوطلبان- 8

 ارائه به نسوووبت تا دارند مهلت نتیجه اعالم از پس روز 15 مدت به حداكثر مربوطه متقاضووویان9-
 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

 نمي داده اثر ترتیب و به مدارک ناقص شووود ارسووال نام ثبت مهلت اتمام از پس كه مداركي به 10-
 شود.

 مفاد موضوع شرایط از داوطلبان برخورداري به مشروط ایثارگران استخدامي سهمیه از استفاده11- 

صیلي احراز شرایط( ستورالعمل این مفاد سایر رعایت با )بودن بومي( و )مدرک تح  قوانین طبق و د

  .باشد ایثارگران امکانپذیر مي

، آموزشي دوره شروع از قبل آنان انصراف یا و مقرر مهلت در شدگان پذیرفته مراجعه عدم صورت در12-

 قبل ذخیره فرد كه این بر مشروط آمد خواهد عمل به دعوت دوره در شركت جهت ذخیره شدگان پذیرفته از
 گردد. معرفي گزینش دانشگاه هسته به دوره شروع از

 نمي شووغلي عنوان و پسووتي ردیف تغییر جابجایي، درخواسووت به مجاز تعهد دوره طول در بهورزان13-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شتی درمانی                                           شکی وخدماتی بهدا شگاه علوم پز شغل از دان ست  برگ درخوا

 كاشان

نام خانوادگی : -1 نام : -2   

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

تاریخ تولد :       روز                    -5

سالماه                  

محل تولد : استان :       شهرستان :              - 6

 بخش :

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

 صدورشناسنامه:

دین :                             -10

 مذهب :

 مجرد -2             وضعیت تاهل: -11

  متاهل

   دارای کارت پایان خدمت       دارای معافیت قانونی دائم   وضعیت نظام  -12

 وظیفه ) برادران( :       
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نوع سهمیه:  -13  

 الف ( وضعیت ایثارگری :

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

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

 درجبهه :     روز         ماه          سال

 آزاده           مدت اسارت :       روز          ماه       سال   -3       

 همسر           فرزند وهمسر شهداء:      فرزند -4  

 همسر           وباالتر:           فرزند%25فرزند وهمسر جانبازان  -5  

 همسر           فرزند وهمسر آزادگان باالی یکسال اسارت:    فرزند -6  

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

 درجبهه:      فرزند

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

 :      فرزند جانباز

 برادر           خواهروبرادر شهدا: خواهر -9  

 ب( سهمیه آزاد   

 

 وضعیت بومی : 

  روستای اصلی                                 داوطلب بومی  داوطلب روستای

 قمر یا همجوار              

          دیپلمآخرین مدرک تحصیلی :      -15  

رشته تحصیلی : انتخابی باشد -16  
گرایش تحصیلی :                                     

 معدل :

دانشگاه محل تحصیل : -17  استان محل تحصیل : 

تاریخ اخذ آخرین مدرک  -18

 تحصیلی :    /    /

عنوان  )با:  انتخابی باشد  تقاضا. شغل مورد 19

"بهورز مرد حسنارود "کامل مانند  

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

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

نشانی کامل محل سکونت : استان  -21

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

............................................خیابان 

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

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

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

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

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

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

شماره تلفن برای تماس ضروری : -22  

اینجانب .............................................. متقاضی شرکت درآزمون  بهورزی 

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

مطالعه وسپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام ومسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را به عهده می 

گیرم .درصورت اثبات خالف اظهارات اینجانب در هرمقطع زمانی )قبل و بعد ازاشتغال ( هر گونه 

سلب می نمایم حقی را برای جذب درآن دستگاه از خود  

تاریخ تنظیم فرم :                                                                                              -23

 امضاء و اثرانگشت متقاضی


