آگهي پذيرش بهورز  -دانشگاه علوم پزشکي فسا
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهرستان فسا بر اساس دستورالعمل جذب و پذیرش بهورزی (مطابق با آیین
نامه بهورزی ) ،و به استناد نامه شماره  605/5269مورخ 52/26/8مدیر کل محترم منابع انساني وزارت بهداشت و صورت جلسه
هیئت ریئسه محترم دانشگاه علوم پزشكي مورخ  59/6/22در سال  59جهت تحصیل در مرکز آموزش بهورزی از بین واجدین
شرایط بومي دارای سكونت در محل  ،برای روستاهای زیر داوطلب (با جنسیت تعیین شده) مي پذیرد .
ر دیف

نام روستا

داوطلب زن

داوطلب مرد

تعداد

2

قاسم آباد سفلي



-

2

6

کچویه



-

2

3

دولت آباد ششده



-

2

4

صالح آباد

-



2

9

حسین آباد ششده

-



2

2

اکبر آباد ششده



-

2

9

تنگ ایج (حاجي سلیمان )

-



2

8

صحرارود



-

2

5

هارم



-

2

شرايط عمومي داوطلب براي ثبت نام :
 . 2تابعیت نظام جمهوری اسالمي ایران
 .6اعتقاد به دین مبین اسالم یا یكي از ادیان شناخته شده در قانون جمهوری اسالمي ایران
 .3التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران
 . 4داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومي یا معافیت دائم از خدمت ( ویژه برادران )
تبصره  :معافیت پزشكي در صورتي پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعالم کمسیون پزشكي با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد .
 .9عدم اعتیاد به مواد مخدر  ،دخانیات و روان گردان
 .2عدم سابقه محكومیت جزایي

 .9دارا بودن شرایط سني
الف :حداقل سن برای دارندگان مدرك تحصیلي دیپلم  22سال و فوق دیپلم  28سال
ب :حداکثر سن برای دارندگان مدرك تحصیلي دیپلم  66سال و فوق دیپلم  64سال
تبصره يك  :تاریخ اولین روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار مي گیرد .
تبصره دو  :موارد زیر به شرط ارائه تائیدهای معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه مي گردد .
الف  :مدت انجام خدمت دوره ضرورت آقایان
ب  :افراد خانواده معظم شهدا ،مفقوداالثرها ،جانبازان از کار افتاده کلي که قادر به انجام کار نمي باشند شامل  :همسر  ،پدر  ،مادر ،
برادر  ،خواهر تا میزان  9سال
ج:آزادگان ،فرزندان شاهد  ،جانبازان 69درصد و باالتر و آزادگاني که حد اقل یک سال سابقه اسارت دارند از شرط حد اکثر سن معاف
مي باشند .
د :داوطلباني که در جبهه های نبرد حق علیه باطل( از تاریخ 95/2/32الي )29/9/65به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت
حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستری و یا استراحت پزشكي رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل
 .8داشتن صالحیت جسماني  ،رواني و توانایي برای انجام کاری که استخدام مي شود
 . 5داوطلبان آزمون نباید از جمله افرادی باشند که به موجب اراء مرجع قضایي و ذیصالح از خدمت دولتي منع شده باشد
 .01تحصيالت
الف  :دارا بودن مدرك تحصیلي فوق دیپلم در رشته بهداشت خانواده و مامایي برای پست بهورز زن و مدرك تحصیلي فوق دیپلم
مبارزه با بیماریها  ،بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای برای پست بهورز مرد
ب  :دیپلم کامل متوسطه در رشته های علوم تجربي  ،ریاضي فیزیک  ،علوم انساني
تبصره  : 0اولویت پذیرش با افراد باالی مدرك فوق دیپلم در رشته های فوق مي باشد و در صورت عدم داوطلب فوق دیپلم از افراد
دارای مدرك تحصیلي دیپلم استفاده خواهد شد .
تبصره  : 2شرکت داوطلب دارای مدرك تحصیلي باالتر از فوق دیپلم ممنوع مي باشد .
تبصره  :3پذیرش دارندگان مدرك تحصیلي فوق دیپلم غیر مرتبط ممنوع مي باشد .
تبصره  : 4شرکت دانشجو در آزمون بهورزی بالمانع است و در صورت قبولي در حرفه ی بهورزی بایستي انصراف خود را از دانشگاه
به موسسه ارائه دهد .
 .00بومي بودن

الف  :محل تولد داوطلب با روستای محل تقاضا یكي باشد و همچنین سكونت داوطلب در روستای اصلي مورد نظر محرز گردد .
ب  :حداقل دو مقطع تحصیلي از مقاطع تحصیلي ( ابتدایي  ،راهنمایي و دبیرستان ) را در روستای اصلي مورد تقاضا طي کرده باشد و همچنین
سكونت داوطلب در روستای مورد نظر محرز گردد .
تبصره  :احراز حداقل یكسال سكونت مستمر در روستای اصلي مندرج در بندهای الف و ب مي باید مورد تائید شورای اسالمي روستا و تائید مرکز
بهداشت شهرستان صورت پذیرد .
 . 26سپردن تعهد رسمي به مرکز بهداشت شهرستان قبل از شروع به تحصیل مبني بر اینكه (( پس از اتمام دوره بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل
به مدت  29سال و به صورت شیفت های مورد نظر موسسه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید)) الزامي است .
 . 23چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طي شده کان لم یكن تلقي خواهد شد و در صورت صدور
استخدامي حكم صادره لغو و بال اثر مي گردد .

 .24مدت دوره تطبیقي آموزش بهورزی برای افراد با مدرك کارداني  2/9ماه و برای افراد دیپلم  28ماه ( بر اساس آخرین نامه های
تربیت بهورز خواهد بود )
 .29برای شرکت در آزمون به همراه داشتن اصل کارت ملي و شناسنامه الزامي مي باشد .
 .22ارائه تلفن ثابت منزل و همراه برای داوطلب الزامي است .

 .29مدارك مورد نياز براي ثبت نام :
.2

اسكن تقاضای کتبي و درخواست مبني بر شرکت در آزمون و دوره آموزش بهورزی

.6

اسكن رضایت کتبي سرپرست ( برای داوطلب زن )

.3

اسكن تائیدیه بومي بود ن برابر ضوابط اعالم شده از سوی شورای اسالمي روستا با تائید خانه بهداشت روستای مربوط

.4

اسكن پایان خدمت داوطلبان مرد ( پشت و رو کارت )

.9

اسكن آخرین مدرك تحصیلي

.2

اسكن ارائه تائیدیه بنیاد شهید برای افراد داوطلب استفاده از این مزایا الزامي است

.9

اسكن تمام صفحات شناسنامه وعكس  3×4تمام رخ رنگي پشت زمینه سفید که مشخصات داوطلب پشت آن مشخص شده باشد .

.8

اسكن فیش واریزی حق ثبت نام داوطلبان دیپلم به مبلغ 299000ریال(معادل پانزده هزارو هفتصد تومان )و دارندگان مدارك دانشگاهي 659000ریال
(معادل بیست ونه هزارو پانصد تومان ) به حساب درآمد مرکز بهداشت شهرستان فسا نزد بانک رفاه کارگران به شماره ( 22485625شایان ذکر است
فرزندان شاهد وجانبازان معزز از پرداخت حق ثبت نام معاف وسایر داوطلبان ایثارگر ملزم به پرداخت نصف مبالغ مورد نظر مي باشند )

.5

حجم مدارك اسكن شده حداکثر 600kB

 .20به مد ارکي که پس از انقضاء مهلت ثبت نام ارسال شود ترتیب اثر داده نمي شود .
 .22تكمیل فرم ثبت نام آزمون در سایت دانشگاه علوم پزشكي فسا به آدرسfums.ac.ir :
 .26در صورت قبولي در آزمون بهورزی ارائه اصل مدارك اسكن شده در زمان ثبت نام به حوزه معاونت بهداشتي الزامي است .

 .28با توجه به آیین نامه بهورزی پذیرش از طریق آزمون کتبي تعداد سه برابر ظرفیت و سپس با انجام مصاحبه تخصصي دو برابر ظرفیت از بین داوطلبان
پذیرش خواهند شد و پذیرفته شده نهایي توسط هسته گزینش اعالم مي شود .
 .25مواد درسي آزمون برای دارندگان مدرك دیپلم :
دروس ادبیا ت فارسي  ،زبان انگلیسي  ،دین و زندگي  ،اطالعات سیاسي و اجتماعي و مباني قانون
 .60مواد درسي آزمون برای دارندگان مدرك فوق دیپلم :
آزمون عمومي :دروس معارف اسالمي  ،زبان و ادبیات فارسي  ،زبان انگلیسي  ،اطالعات سیاسي و اجتماعي و مباني قانون
آزمون اختصاصي :ارائه خدمات بهداشتي ،آمار و مدارك پزشكي و آموزش بهداشت

تاريخ ثبت نام آزمون  77/5/7:لغايت 77/5/05

تاريخ آزمون کتبي 77/5/25 :

تاريخ مصاحبه 77/5/22:

 -62الزم به ذکر است که دانش آموزان بهورزی جذب شده پس از گذراندن دوره مربوطه و انجام مراحل گزینش به صورت نیروی قراردادی
تبصره  9ماده  32در خانه های بهداشت بكارگیری خواهند شد.

تاريخ توزيع کارت ،محل برگزاري آزمون کتبي متعاقبا در سايت دانشگاه علوم پزشکي فسا به آدرس  www.fums.ac.irاعالم
مي گردد.
شماره تلفن تماس )170(- 53350112 – 53350011 -53352570 :

