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 >>بسمه تعالی  >>
 

در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ی بهورز و کارآموزان فراگیرانجهت پذیرش  قراردادیآگهی استخدام  >>

  >> و درمانی استان کهگیلویه وبویراحمد

ز خود در نیروی انسانی مورد نیا درنظردارد استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

مصوب هئیت امنا دانشگگاه   اجرایی پذیرش و استخدام  بهورزطبق مفاد دستورالعمل  خود تحت پوشش خانه های بهداشت

 برگگزاری  از افراد واجد شگرای  را از طریگق    نفر 11تعداد  بورزدستورالعمل م 2ماده  1تبصره از محل مجوز  علوم پزشکی 

از بین داوطلبگان   قرارداد کار معینبرای پذیرش رشته شغلی بهورز به صورت مصاحبه و گزینش ، امتحان عمومی،تخصصی 

 بکارگیرد.ذیل شرای   مندرج در جدول پیوست با قمرواجد شرای  در روستاهای 

 شرایط عمومی :-1

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

 مهوری اسالمی ایران داشتن تابعیت نظام ج -2-1

 به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران عملی التزام  -3-1

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

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

 نافات نداشته  باشد .م

 عدم اعتیاد به دخانیات ، مواد  مخدر و روانگردان  -5-1

 ی موثر ئعدم سابقه محکومیت جزا -6-1

داشتن سالمت جسمانی و روانی ، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتب  با آن  -7-1

 روستاهای  تحت پوشش  با تایید کمیسیون پزشکی  از جمله دهگردشی و انجام سیاری ها در

 نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه  -8-1

داوطلبان نباید مستخدم رسمی  ، ثابت و پیمانی و یا بازخرید شده خدمت موسسه و سگایر دسگتگاه  هگای  دولتگی      -9-1

 باشند .

 . اه مجاز به شرکت در آزمون مزبور می باشندتبصره : نیروهای قراردادی دانشگ

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

 :سنی  .شرایط اختصاصی2

حگداقل سگن    و روز ( 29ماه و  11سال و  25)سال 26سال تمام وحداکثر  16 برای دارندگان مدرک دیپلمحداقل سن  . 1-2

روز شگرو   تاریخ اولین  .می باشدروز(  29ماه و  11سال و 27) سال  28وحداکثر سال  18دیپلم فوق  درکبرای دارندگان م

 محاسبه سن قرار خواهد گرفت.مبنای که (10/06/1397) ثبت نام 
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در هرصورت سن داوطلگب بگرای   موارد ذیل به شرط ارائه تایید یه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. .2-2

و سن داوطلب دارای مدرک  روز(  29ماه و  11سال و 27)  سال 28مدرک تحصیلی دیپلم با در نظر گرفتن موارد زیر نبایداز 

 تجاوز نماید.روز(  29ماه و  11سال و 29) سال  31فوق دیپلم نباید از 

شکان انجام داده اند به میزان (داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظ  رابه استنادقانون خدمت پزشکان وپیراپزال 

  انجام خدمت فوق

 بر اساس کارت پایان خدمت دوره ضرورت آقایان انجام شده  ( مدت خدمتب

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

، فرزندان  %( و باالتر25یست و پنج درصد )ال  ( جانبازان ، آزادگان ، فرزندان و همسر شهدا ، فرزندان و همسر جانبازان ب

بانگه در  یک سال و باالترسابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطل لو همسر آزادگان که حداق

سپاه پاسداران انقالب اسگالمی یگا معاونگت     وی انسانی سازمان بسیج مستضعفین یامعاونت نیر جبهه )دارندگان گواهی از

مدیریت و منابع جهاد کشاورزی ، و یا ستاد مشترک نیروهای مسلح ) در خصوص کارکنان پایور نیروهگای مسگلح و   سعه تو

 نیرو های وظیفه (( از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

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

 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ، به میزان مدت حضور در جبههش ش رزمندگان دارای کمتر ازج ( 

 شرایط اختصاصی استخدام بهورز عبارتست از : .3

شرکت داوطلبان بهورزی دارای مدرک تحصیلی پایین تر از مقطع دیپلم و باالتراز مقطگع فگوق دیگپلم و دارنگدگان     - 1-3

با رشته های بهداشت عمومی ) بهداشت خگانواده ( و مامگایی جهگت     مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته های غیر مرتب 

پذیرش بهورز زن و رشته های بهداشت عمومی )مبارزه با بیماریها( و  بهداشت محی  و حرفه ای جهت پذیرش بهورز مگرد  

 مجاز نمی باشد.

و در صگورت احگراز قبگولی،     شرکت دانشجویان حائز شرای  در آزمون های پذیرش و استخدام بهورز بالمانع است- 2-3 

پذیرش آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافگت هگر گونگه مگدرک     

 دانشگاهی ، قبل از شرو  کالسهای بهورزی می باشد.

پست سازمانی (و در صورت پذیرفته شدن داوطلب تغییر رسته ، رشته شغلی ، پست سازمانی )در صورت اختصاص - 3-3

 سال امکان پذیر نمی باشد .  15 حداقل به مدتتغییر محل خدمت بموجب اخذ مدرک تحصیلی مرتب  و غیر مرتب  

 3-5مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که واجد طرح طبقه بندی مشاغل و سایر شرای  مندرج در بند -4-3

جاز  به شرکت  در آزمون استخدامی می باشند ، مشروط بر آن که قبگل  از  بومی بودن آگهی  باشند  ،در حین انجام طرح م

 .شرو  دوره کارآموز بهورزی  از ادامه طرح انصراف و یا پایان یافته باشد
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پذیرش بهورز غیر بومی به هیچ عنوان مجاز نمی باشدد   و گیرد می پذیرش بهورز صرفاً  به صورت بومی صورت  - 5-3  

 یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان بومی تلقی گردند. داوطلبان بایستی

ال  ( محل تولد داوطلب ) طبق مندرجات شناسنامه ( با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پگذیرش بهگورز  یکگی باشگد و     

مگورد   قمر تایدر روس(11/06/1397)همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ  اولین روز شرو  ثبت نام

 نظر محرز گردد .

ب ( حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی ) ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه ( را در روستا و یا شهرستان مگورد تقاضگای   

پذیرش بهورز طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تگاریخ اولگین روز شگرو  ثبگت نگام      

 مورد نظر محرز گردد .ای قمر روستدر (11/06/1397)

« ب » و « ال  » را نداشته باشند ولی با فرد واجد شرای  مطابق بند « ب » و « ال  » : داوطلبان زن که شرای  بند  1تبصره 

سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشگته باشگد و سکونتشگان در     2ازدواج کرده و حداقل  3ماده 

محرز شده باشد ، به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بالمانع سال (2)مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محل 

 است .

از طریق گواهی شگورای اسگالمی    1و تبصره « ب » و « ال  » : احراز شرای  سکونت داوطلبان مندرج در بندهای  2تبصره 

ی شورا ( با تایید شبکه بهداشت ) مرکز بهداشت شهرستان مربوطه ( و یا خانه روستا ) ممهور به مهر و امضای تمامی اعضا

( با تایید مرکگز  پرونده خانوار متقاضی درج شده در سامانه سیب به مدت دو سال تا اولین روز ثبت نامم به ضبهداشت ) من

 . بهداشت شهرستان صورت پذیرد

ا انجام دوره خدمت ضرورت ینام به دلیل ادامه تحصیل ، گذراندن طرح و : چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت  3تبصره 

سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسالمی روستا سکونت آنان را گگواهی کنگد و   

روستای قمگر  اره در خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق االش

مورد تقاضا تایید نماید پذیرش آنها بالمانع است . لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظگر  

 ضرورت ندارد مشروط بر این که خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند.

ضای پذیرش بهورز در سهمیه بومی ، آخرین تقسیم بندی تقسگیمات  :مالک تشخیص روستا یا شهرستان مورد تقا4تبصره 

 کشوری می باشد.

برابر ظرفیت مورد نیاز به ترتیب اولویتهای مقرر  3. انتخاب داوطلبان استخدام از میان شرکت کنندگان در آزمون کتبی تا 4

گردند تا پس از انجام مصاحبه نسبت بگه  قانونی و نمرات فضلی انتخاب و جهت انجام مصاحبه به کمیته مصاحبه معرفی می 

برابر ظرفیت مورد نیاز )اصلی و ذخیره ( براساس مجمو  نمرات کتبی و  مصاحبه اقدام وبه هسته گزینش معرفی  2انتخاب 

 گردد.

(   افراد دارای مگدرک تحصگیلی کگاردانی در    روستای قمربرای پذیرش هر یک از پست های بهورزی ، گزینش افراد) -1-4

نفگر باشگد    2ویت هستند . لذا در صورتی که برای یک پست بهورز ، تعداد واجدین شرای  با مگدرک کگاردانی حگداقل    اول

نماید . در صورتی که تعداد واجدین شرای  با مگدرک کگاردانی    می نفر ذکر شده اقدام به گزینش بهورز 2دانشگاه از میان 

که در آزمون شرکت نموده اند روستای قمر متقاضیان با مدرک دیپلم  سایراز بین فرد کاردان و نفر باشد دانشگاه  2کمتر از 

نماید. بدیهی است پس از ورود افراد برای مصاحبه ، نتیجه می به ترتیب نمره فضلی و با رعایت اولویت های قانونی انتخاب 

 نهایی بر اساس نمره کل ) جمع آزمون کتبی و امتیاز مصاحبه ( محاسبه خواهد شد .
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 ثبت نام و مدارک مورد نیاز: ، مهلتحوه.ن5

 مراحل ذیل را انجام دهند: جهت اطمینان از دارا بودن شرای  شرکت در آزمونروستای قمر ساکن  داوطلبان -1-5

 و تأیید مدارک دال بر بومی بودن  دریافت فرم بومی بودن جهتبه خانه بهداشت محل سکونت  مراجعه 

 هت تأیید فرم بومی بودنمراجعه به شورای اسالمی روستا ج 

  جهت تأیید نهایی فرم بومی بودن مرکز بهداشتی و درمانی مربوطه مراجعه به 

   و در صگورت نبگود مرکگز     به مراکز آموزش بهورزی در مرکز بهداشت شهرسگتان  را مدارک مشروحه ذیلسپس

 یگا واحگد   موزش بهورزیو در صورتیکه مرکز آ ارائه آموزش بهورزی به واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان 

در  می توانگد را دریافت و  اولیه فرم مجاز به ثبت نام ،نمود  تلقیرا مجاز به شرکت در آزمون   داوطلب گسترش 

ساعت پس از ثبت نام با مراجعه  72طی و  نمایدنام  صورت اینترنتی ثبتدر مهلت تعیین شده به سایت دانشگاه 

 ید یا عدم تایید و رفع اشکال احتمالی اقدام نماید.د در خصوص تایاز نتیجه ثبت نام خوبه سایت دانشگاه 

ثبت نام داوطلب کان لم یکن تلقی و کارت ورود به جلسگه   صدور مجوزتوس  مراجع ذکر شده باال،تبصره : در صورت عدم 

 صادر نخواهد شد .

از طریق سگایت اینترنتگی    15/18/1397تا تاریخ 19/18/1397تاریخ از شرای  ملزم هستندداوطلبان واجدمهلت ثبت نام :

 . نسبت به ثبت نام اقدام نمایند www.yums.ac.ir به آدرس دانشگاه

 :شهرستان جهت ارائه به مرکز بهداشتمدارک مورد نیاز   .2-5

 آخرین مدرک تحصیلی  و اصل (تصویرال 

 تمام صفحات شناسنامه  و اصل ( تصویرب

 و( تصویر و اصل کارت ملی

 کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم )ویژه برادران( و اصل ( تصویرپ

 پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از آنو اصل ( تصویر ت

ارائگه  روستای قمر ساکن در ان بومی توس  خانه بهداشت به داوطلبفرم گواهی بومی بودن )  ( مدارک دال بر بومی بودنث

  د (می گرد

 ین عادی حسب مورد از مراجع ذیرب معلولو (مدارک دال بر ایثارگری ج

 ( سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورتچ

 خ( پوشه و گیره یک عدد

حداقل  که و خود  داوطلب زن داوطلب زن ازدواج کرده مستندات دال بر بومی بودن و کلیه مستندات ذکر شده  همسر   و (

 .ساکن باشد  ( 06/1397/ 11)روستای قمردر  ثبت ناما تاریخ اولین روز به مدت دو سال اخیر ت
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 : جهت ثبت نام در سایت اینترنتی دانشگاهمدارک مورد نیاز  .3-5

 شده در سایت اینترنتی دانشگاه ( قرار داده ال  ( تکمیل برگ در خواست شغل ) 

 جدید  3×4ب   ( اسکن عکس 

بانک ملی شگعبه   2178194112111 حساب شماره  به ریال  4110111هزار چهل ت مبلغبانکی مبنی بر پرداخاسکن فیش ج( 

شرکت در امتحان عمگومی وتخصصگی داوطلبگان      حقبه عنوان  ملیشعب بانک  ی قابل پرداخت در کلیهمرکزی یاسوج ، 

وجه ور معاف مگی باشگند.(  درصد مبلغ مذکور رامی پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذک51)ایثارگران .  استخدام

 .پرداختی به هیچ وجه قابل استرداد نیست

 شده باشد.که از طرف مرکز بهداشت شهرستان تایید ، اولیهد(اسکن مجوز ثبت نام 

: صدور مجوز ثبت نام اولیه به منزله تایید نهایی و واجد شرای  بودن داوطلب نبوده لذا مدارک و مستندات داوطلب 1تبصره

 یته آزمون بررسی و در صورت تایید نهایی جهت داوطلب کارت ورود به جلسه صادر خواهد شد.مجدداً در کم

مشگمول سگهمیه مربوطگه      ایثارگران و معلولین در صورت عدم عالمت گذاری فرم ثبت نام در سایت دانشگگاه ،  : 2تبصره 

 نخواهند شد.

 :توزیع کارت، زمان و محل برگزاری آزمون .6

کارشناسگان  در صورت هرگونه مشکل  اعالم می گردد .برگزاری آزمون متعاقباً  از طریق سایت دانشگاه زمان و محل  . 1-6

 آماده پاسخگویی تلفنی به متقاضیان می باشند.اداری  زمان  در دانشگاه 

 33337385-074 : پاسخگویی شماره تماس 

 :مواد امتحان عبارتند از .7 

زبگان وادبیگات   -2معارف اسگالمی  -1ی دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم شامل:امتحان توانمندیهای عمومی برا . 1-7

( سوال به صورت 61) مجموعاً سوال و 15هر درس  اطالعات سیاسی و اجتماعی ومبانی قانونی -4زبان انگلیسی  -3فارسی

 پاسخ غل ( طراحی خواهد شد. به ازای هر سه  نمره منفی یک اعمالباای ) چهار گزینه

سوال معارف اسالمی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت  15متقاضیان اقلیت های مذهبی به  -تبصره

 مساوی اختصاص داده خواهد شد.

نظام ارایگه خگدمات بهداشگتی و     -1امتحان توانمندیهای تخصصی برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم شامل: . 2-7

سگوال تهیگه مگی     61سوال( ، جمعاً  15آموزش بهداشت ) -3سوال( ، 15ی )ژاتی و اپیدمیولوآمار حی -2سوال( 31درمانی )

 گردد که به صورت چهار گزینه ای )بااعمال یک نمره منفی به ازای هر سه  پاسخ غل ( طراحی خواهد شد.

 -1: دروسشامل وسطه از دروس دیپلم کامل مت امتحان توانمندیهای عمومی برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم  -3-7

سگوال و   15اطالعات سیاسی و اجتماعی ومبانی قانونی هگر درس   -4دین وزندگی   -3زبان انگلیسی   -2فارسی   ادبیات 

 ( سوال به صورت چهار گزینه ای )بااعمال یک نمره منفی به ازای هر سه  پاسخ غل ( طراحی خواهد شد.61مجموعاً )

سوال دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت  15هبی به متقاضیان اقلیت های مذ -1تبصره

 مساوی اختصاص داده خواهد شد.
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 برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم فق  امتحان توانمندیهای عمومی برگزار میشود . -2تبصره

 برگزار میشود .می و توانمندیهای تخصصی دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم امتحان توانمندیهای عموبرای  -3تبصره 

% از کگل نمگره   31نمره ) معگادل   61در آزمون توانمندیهای تخصصی مجموعاً دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم  -4-7

 به خود اختصاص خواهد داد.را % از کل نمره آزمون( 31نمره ) معادل 61مون ( و در آزمون توانمندیهای عمومی مجموعاًآز

% از کل نمره آزمون( را به خود 61نمره )  61رندگان مدرک تحصیلی  دیپلم در آزمون توانمندیهای عمومی مجموعاًدا -5-7

 اختصاص خواهد داد.

به عمگل خواهگد    در مرحله اول حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت پذیرشداوطلبان پذیرفته شده  بینمصاحبه : از  – 6-7

 کل نمره آزمون ( را به خود اختصاص می دهد. درصد 41نمره ) معادل  81آمد که 

پذیرفته شدگان اصلی پس از ابالغ نتایج نهایی از طرف معاونت بهدشتی دانشگاه علوم پزشکی حداکثر یکمگاه فرصگت   -8

 خواهند داشت جهت تکمیل مدارک وطی مراحل پذیرش به مرکز بهداشت شهرستان مراجعه نمایند.

ه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر یا انصراف آنگان پگس از شگرو  آمگوزش از پذیرفتگه      تبصره یک :  در صورت عدم مراجع

شدگان ذخیره جهت شرو  دوره دعوت بعمل خواهد آمد، مشروط بر این  که فرد ذخیره قبل از شرو  دوره توس  هسگته  

 .گزینش دانشگاه معرفی گردد 

ا کار آموز بهورزی تا یک ماه پس از شرو  دوره آموزشی : در صورت انصراف پذیرفته شدگان دوره های فراگیر ی 2تبصره 

 جایگزین کردن افراد ذخیره بالمانع خواهد بود و پذیرش افراد ذخیره بعد از این مدت مقدور نمی باشد .

 : متقاضیان مربوطه حداکثر به مدت پانزده روز پس از اعالم نتیجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام 3تبصره

 . نمایند و کمیته پذیرش بهورز تحت نظر کمیته آزمون دانشگاه موظ  است طی دو هفته کاری بررسی و اعالم نتیجه نماید

 تذ کرات:  .9

آن برابگر قگوانین ومقگررات بگرای     درصگد(  25بیست و پنج)  ابتدا  از کل مجوز استخدام تخصیص یافته به دانشگاه . 1-9

در صد  25بد ،که به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء وجانبازاناستخدام ایثارگران اختصاص می یا

 وبگگگگاالتر و فرزنگگگگدان و همسگگگگران آزادگگگگگان یکسگگگگال و بگگگگاالتر از یکسگگگگال اسگگگگارت ،اسگگگگراء و       

  و ضرایب اعالمی توس  بنیاد شهید انجام میگیرد. خواهر و برادر شهداء برابر شرای  انتخاب بومی بهورزان

 31/16/1359پنچ درصد سهمیه اختصاصی باقی مانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شگش مگاه )تگاریخ    سپس . 2-9

 25(حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصگد) 29/15/1367لغایت  

 خاب بومی بهورزان اختصاص می یابد .درصد ( و آزادگان کمتر از یک سال برابر شرای  انت

 هر سهمیه کگه در  درصد ایثارگران از بین کلیه داوطلبین ایثارگر واجد شرای  شرکت کننده در31تبصره : انتخاب سهمیه 

 صورت خواهد گرفت . به میزان یک برابر ظرفیت به ترتیب نمره فضلی آزمون کتبی شرکت نمودند آزمون

 آزاد پگذیرش  صگورت به درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت باسایر داوطلبان واجد شرای  31استخدام مازاد بر .  3-9

 شد. خواهد

بگومی   و استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرای  احراز مگدرک تحصگیلی  .  4-9
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 ق قوانین ایثارگران می باشد . آگهی و با رعایت سایر مفاد دستورالعمل پذیرش و طب مندرج در بودن

بر اساس نمره فضلی آزمگون   نیزدرصد سهمیه قانونی  3 ،درصد ایثارگران 5درصد و  25سهمیه  تعیین تکلی پس از  .5-9

 اختصاص داده میشود.لولین عادی بشرط دارا بودن شرای  مندرج در آگهی برابر شرای  انتخاب بومی بهورزان کتبی به مع

درصورتی پذیرفته خواهند شد که معلولیت آنان بر اساس اعالم کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و  تبصره :معلولین

 کمیته پذیرش بهورز دانشگاه ، با وظای  بهورزی منافات  نداشته باشد.

وت به از پذیرفته شدگان نهایی جهت شرکت در دوره آموزشی به صورت کتبی ) با پست پیشتاز یا تحویل حضوری ( دع .11

 آید.عمل 

روز فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی  15پذیرفته شدگان نهایی پس از وصول دعوت نامه ، حداکثر  . 1-11

مراحل پذیرش به مرکز آموزش بهورزی شهرستان مربوطه مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در 

 . اقدام خواهد شد 8 بند2و  1مهلت مقرر و با انصراف آنان مطابق تبصره 

پذیرفته شدگانی که پس از شرو  دوره آموزش بهورزی از ادامه تحصیل انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینگه هگای    .2-11

 مربوطه ، مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورزی دانشگاه نمی باشند.

وزش تطبیقی مهارتهای بهورزی ودارندگان مگدرک تحصگیلی   پذیرفته شدگان در مقطع کاردانی به مدت شش ماه آم.3-11

 .آموزشی بهورزی را طی خواهند نموددیپلم بمدت دو سال دوره 

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضواب  و شرای  اعالم شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه . 4-11

را فاقد شرای  مندرج در آگهگی   رز شود داوطلب اطالعات خالف داده یادر هر مرحله از مراحل ثبت نام ؛امتحان وجذب مح

؛داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد.حتی در صورت پذیرفته شدن در آموزشگگاه بهگورزی ویگا    دارا می باشد

 صدور حکم استخدامی ؛حکم مذبور لغو وبال اثر میگردد.

داوطلب می بایسگت   "ته شدگان قبل  از شرو  به تحصیل مبنی بر اینکه دانشگاه تعهد محضری و رسمی  از پذیرف .5-11

سال به صورت شیفت هگای مگورد نظگر     15پس از اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت 

ای کلیه بهورزان تا پایگان  اخذ نماید. الزم به ذکر است این تعهد بر  "دانشگاه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید 

 تعهد  ) اعم از سهمیه ایثارگری و غیر سهمیه ایثار گری و ....( قابل خرید و انتقال نمی باشد .

 هر گونه اصالحیه یا تغییر در شرای  آزمون و یا سایر موارد از طریق سایت دانشگاه اطال  رسانی خواهد شد. 6-11

 توس  معاونت بهداشتی تعیین میگردد.بهورزی و کارآموزان . محل تحصیل فراگیران 10-7

تاریخ سن و سکونت داوطلب حگداقل در دو سگال    ،ت پایان خدمت ، اخذ مدرک تحصیلی . مالک محاسبه تاریخ کار10-8

 ( می باشد.11/16/1397) -تاریخ نشر آگهی مرحله اول )تا تاریخ اولین روز شرو  ثبت نامو سایر اخیر 

مهلت ثبت نام به کارگیری در آگهی مرحله اول ) روستای اصلی ( امکان ثبت نگام داوطلبگان واجگد     . با توجه به اتمام9-11

 شرای  روستای اصلی در آگهی استخدام قمر وجود ندارد.
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