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 :ی ـومـط عمـرایـش-1

ازادیان شناخته شده درقانون اساسی کشور(1-1  اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی 

 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران(2-1

 اساسی جمهوری اسالمی ایرانالتزام به قانون ( 1-1

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

ت  -تبصره معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعالم کمیسیون پزشکی دانشگاه با وظایف بهورزی منافا

 .نداشته باشد

 ات و مواد مخدر و روان گردانعدم اعتیاد به دخانی( 9-1

 سابقه محکومیت جزائی موثرعدم ( 6-1

ه ( 5-1 لیتهای مرتبط با آن از جمل داشتن سالمت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کاربهورزی و قابلیت انجام فعا

 .دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش باتأیید کمیسیون پزشکی

ه( 8-1  نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگا

پیمانی و یا بازخرید شده خدمت موسسه و سایر دستگاه های دولتی باشند (5-1  .داوطلبان  نباید مستخدم رسمی، ثابت و 

55 

 سننـدج

 قراردادی  یک نفر بهورز زن نجی

 قراردادی  یک نفر بهورز زن حلوان 56

 قراردادی  یک نفر بهورز زن برقرو 57

 قراردادی  یک نفر بهورز زن دانیکش 58

 

 قراردادی  یک نفر بهورز زن تودار مال  59

61 

 قـروه

 قراردادی  یک نفر بهورز مرد شانوره

 قراردادی  یک نفر بهورز زن قوجاق 61

 قراردادی  یک نفر بهورز مرد ویهج 62

 قراردادی  یک نفر بهورز زن صندوق آباد 63

 قراردادی  یک نفر بهورز مرد دیوزند 64

 قراردادی  یک نفر بهورز مرد کنگره 65

 قراردادی  یک نفر بهورز زن شوراب حاجی 66

67 

 کامیـاران

 قراردادی  یک نفر بهورز مرد یمینان سفلی

 قراردادی  یک نفر بهورز مرد گلیان 68

 قراردادی  یک نفر بهورز مرد دیزگران 69

 قراردادی  یک نفر بهورز مرد اسالم آباد 71

 قراردادی یک نفر بهورز زن اسالم آباد  71

72 

 مـریوان

 قراردادی  یک نفر بهورز زن کانی میران

 قراردادی  یک نفر بهورز مرد ونینه علیا  73

 قراردادی  یک نفر بهورز مرد نژمار  74

 قراردادی  یک نفر بهورز مرد گویزه کویره  75



 .ور می باشندنیروهای قراردادی دانشگاه به شرط دارا بودن سایر شرایط مجاز به شرکت در آزمون مزب: تبصره

آرای مراجع قانونی (10-1  نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب 

 :یـاصـط اختصـرایـش -2
 .رعایت شرایط احراز طبقه بندی مشاغل مندرج در این آگهی الزامی است( 1-2

و بهورزی دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع فوق دیپلم مرتبط ودارند شرکت داوطلبان( 2-2 گان مدرک تحصیلی فوق دیپلم 

 .نمی باشدمجاز یاباالتر دررشته های غیرمرتبط مندرج درشرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل 

1-2) ، ه  شرکت دانشجویان درآزمون های پذیرش واستخدام بهورز بالمانع است ودرصورت احراز قبولی  پذیرش آنان مستلزم ارائ

ی  انصراف قطعی وگواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی برعدم امکان دریافت هرگونه مدرک دانشگاهی قبل ازشروع  کالس ها

 . بهورزی می باشد

ز .گیرد به صورت بومی صورت می "پذیرش صرفا( 1-2  پذیرش بهورز غیر بومی به هیچ عنوان مجا

از شرایط ذیل باشند بومی تلقی می شوند  داوطلبان شرکت کننده.نمی باشد   :در آزمون چنانچه دارای یکی 

ن  (طبق مندرجات شناسنامه )محل تولد داوطلب ( الف با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنی

 .ر محرز گرددسکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظ

یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش ورا در روستا ( ابتدائی، راهنمائی، دبیرستان)حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی( ب

بهورزطی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر 

 .محرز گردد

ازدواج ( ب)و ( الف)بومی بودن را نداشته باشند ولی با فرد واجد شرایط بند (  ب)و ( الف)داوطلبان زن که شرایط بندهای : 1تبصره 

از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضا پذیرش  2کرده و حداقل  سال 

 .شد، به عنوان بومی تلقی میشوند و پذیرش آنان بالمانع استبهورز در این مدت محرز شده با

ر ( ب)و( الف)بدیهی است افراد بومی بندهای  نسبت به این افراد در اولویت هستند و این افراد نسبت به بومیان روستای قمر د

 .اولویت پذیرش خواهند بود

ا   1و تبصره « ب»و « الف»احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای :  2تبصره  از طریق گواهی شورای اسالمی روست

و تأیید مرکز ( بر اساس کد خانوار در سامانه سیب )با تائید خانه بهداشت مربوطه ( اعضای شورارئیس وممهور به مهر و امضای )

 .آموزش بهورزی و مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد

دمت داوطلبان پذیرش بهورزی چنانچه تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا انجام دوران خ:  1تبصره  

از محل ه روستا  ضرورت سربازی در خارج  سکونت داشته اند مشروط به آنکه شورای اسالمی روستا سکونت آنان را گواهی کند وخان

ه  می بودن فرد واقامت وی رابهداشت ومرکز بهداشت شهرستان بو قبل  از وضعیت های فوق االشاره در روستای اصلی یا قمر منطق

لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر ضرورت . مورد تقاضا تأیید نماید پذیرش آنان بالمانع است  

 .ورد نظر داشته باشندندارد مشروط بر اینکه خانواده وی اقامت دائم در روستای م

از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل : 1تبصره  نفر به ازای هر مورد پذیرش ، می بایست از افراد  2در صورت عدم وجود تعداد کافی 
 واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آورد

 ه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستانروستاهای قمر تحت پوشش خان( الف



ر ( ب در صورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوا

فراد 19تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع   کیلومتر، پس از تائید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از ا

 .واجد شرایط نمود

 .گزینش بهورز ازمناطق شهری درهرشرایطی ممنوع می باشد -

 :شرایط سنی ( 9-2

  سال 18سال و برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم  16حداقل سن برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم 

  و برای دارندگان مدرک  (روز 25ماه و  11سال و  29)سال  26حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم

 (روز 25ماه و  11سال و  25)سال  28تحصیلی فوق دیپلم 

 تاریخ اولین روز شروع ثبت نام، مبنای محاسبه سن قرار خواهد گرفت. 

ر  موارد ذیل به شرط ارائه تأئیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه می - 9 تبصره ا احتساب موارد زیر حداکث گردد ضمن اینکه ب

ماه و  11سال و  25)سال  10و فوق دیپلم نباید از  ( روز 25ماه و  11سال و  25)سال  28سن متقاضیان با مدرک دیپلم نباید از 

 . تجاوز نماید (روز 25

 مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقایان براساس کارت پایان خدمت( الف

قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد ( ب

 فوق

ن  وباالتر ،%( 29)جانبازان،آزادگان،فرزندان وهمسر شهداء، فرزندان وهمسر جانبازان بیست وپنج درصد(  ج فرزندان وهمسر آزادگا

ی )ماه حضور داوطلبانه درجبههکه حداقل یک سال وباالتر سابقه اسارت دارند ورزمندگان با سابقه حداقل شش  دارندگان گواه

د  ازمعاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین یا سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا معاونت توسعه مدیریت ومنابع جها

ف ازشرط حداکثر سن معا( ور نیروهای مسلح ونیروهای وظیفهدرخصوص کارکنان پای)ویا ستاد مشترک نیروهای مسلح  کشاورزی،

 .می باشند

 سال9تامیزان (شامل پدر،مادر،خواهر وبرادر)افراد خانواده معظم شهداء (چ

 .رزمندگان دارای کمتر ازشش ماه سابقه حضور داوطلبانه درجبهه،به میزان مدت حضور درجبهه(ح

مندرج درآگهی هستند  مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که واجد شرایط طرح طبقه بندی مشاغل وسایر شرایط ( 6-2

در حین انجام طرح مجاز به شرکت در آزمون می باشند مشروط بر اینکه قبل از شروع دوره بهورزی از ادامه طرح انصراف ویا طرح 

 .پایان یافته باشد

 : امـبت نـوه ثـنح-3

 . ثبت نام به صورت حضوری والکترونیکی بصورت توأمان انجام خواهد پذیرفت

درمراکز  "سنندج ، سقز، قروه ، مریوان و بیجار"در شهرستان های  به شرح مندرج درآگهی ازمتقاضیانثبت نام ( 1-1

در واحد گسترش مرکز بهداشت  "سرو آباد بانه ، دهگالن ، دیواندره ، کامیاران و "شهرستان های در  آموزش بهورزی و

 .انجام می گیرد    ir.poorsam.behvarzmuk ق سامانه به آدرس  و از طریشهرستان 

ه  کامل مفاد (2-1 ازطریق معاونت بهداشتی دانشگا مراکز و جهت اطالع رسانی به روستاهای نیازمند بهورز به آگهی پذیرش بهورز 

 . ابالغ می گردد شهرستان های تابعه بهداشت 

 

http://www.mukbehvarz.poorsam.ir/


 

 :امـبت نـهت ثـالزم جدارک ـم-4
ا ارائه نمایند  .صرفاً داوطلبانی می توانند دراین آزمون ثبت نام نمایند که درزمان ثبت نام دارای مدارک ذیل باشند ومدارک ر

 (1فرم شماره )  درخواست شغلفرم تکمیل   -1

 (2فرم شماره )فرم تأییدیه بومی بودن  تکمیل -2

ریال معادل پانزده هزار وهفتصد تومان برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم 195000مبلغ  مبنی بر واریز پرداخت فیش   -1

ه ریال معادل بیست ونه هزار وپانصد تومان  برای دارندگان  259000و مبلغ  مدرک کاردانی مندرج درجدول شرایط احراز ب

 کارگران درتمامی شعببانک رفاه نزد  رآمدهای غیر درمانی دانشگاهبنام د   81221911شماره حساب

 .(معاف می باشند پرداخت مبلغ مذکور درصد مبلغ مذکور را می پردازند وفرزندان شاهد از90ایثارگران ) 

  1×1قطعه عکس2  -1

 اصل وتصویر آخرین مدرک تحصیلی -5

 اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه -6

 اصل وتصویر کارت ملی  -5

 معافیت دائم برای داوطلبان مرداصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا  -8

ازمراجع ذیرمدارک دال بر ایثارگری  ومع  -5  بط لولین عادی حسب مورد 

 تصویر گواهی پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان در صورت استفاده از معافیت سنی  -10

 سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت  -11

 یک عدد پوشه  -12

 :امـبت نـلت ثـمه-5
 8ساعت از  ثبت نام جهت این آگهی( 1)درقسمت  با در دست داشتن مدارک مورد نیاز متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند(1-5

، "شهرستان های  در 25/5/55پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ  لغایت 15/5/55روز شنبه مورخ صبح  سنندج ، سقز، قروه 

به واحد  "سرو آباد  بانه ، دهگالن ، دیواندره ، کامیاران و "وشهرستان های    مراکز آموزش بهورزیبه  "مریوان و بیجار

 نمایند مراجعه  شهرستانگسترش مرکز بهداشت 

ازاتمام مهلت ثبت نام  مدارک ناقص به ثبت نام ناقص ،  (2-9 ترتیب اثرداده  شود در سامانه ثبت وهم چنین به مدارکی که پس 

 هیچ وجه مسترد نمی شودنخواهدشد و وجوه پرداختی به 

 :هـارت ورود به جلسـع کـوزیـل تـان ومحـزم-6

خ دوروز صبح  8ساعت از  دریافت کارت ورود به جلسه با در دست داشتن اصل کارت ملی یا شناسنامهداوطلبان جهت  شنبه مور

ه  "سنندج ، سقز، قروه ، مریوان و بیجار"ر شهرستان های د 9/10/55مورخ شنبه  چهار پایان وقت اداری روزلغایت  1/10/55 ب

انه ، دهگالن ، دیواندره ، کامیاران وسرو آباد "مراکز آموزش بهورزی وشهرستان های  ن به واحد گسترش مرکز بهداشت  "ب شهرستا
 .خواهد رسید در کارت ورود به جلسه به اطالع داوطلبان آزمونهمچنین زمان و محل برگزاری .  مراجعه نمایند

 



 : آزمونوادـم -7

 :لم ـوق دیپـدرک فـدگان مـراي دارنـون بـی آزمـواد درسـم( الف

 .آزمون توانمندیهای عمومی برای کلیه داوطلبان  به صورت کتبی به عمل خواهد آمد -1الف

ی معارف اسالمی ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی ، : دروس آزمون توانمندیهای عمومی  اطالعات سیاسی و اجتماعی و مبان

ره منفی به ازای هر سه با اعمال یک نم ) به صورت چهار گزینه ای خواهد بود( سوال  60مجموعاً ) سوال  19قانون هر درس 

 (پاسخ غلط
سوال معارف اسالمی پاسخ نداده وامتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت 55متقاضیان اقلیت های مذهبی به : توجه

 .مساوی اختصاص داده خواهد شد

 .را به خود اختصاص خواهد داد  (درصد از کل نمره آزمون  10 معادل )نمره  60آزمون توانمندیهای عمومی مجموعا 

 . به صورت کتبی به عمل خواهد آمدآزمون  تخصصی برای کلیه داوطلبان  فوق دیپلم - 2الف

آموزش بهداشت  و( سوال  19)یاتی و اپیدمیولوژی ، آمار ح( سوال 10)بهداشتی درمانی ارائه خدمات نظام : دروس آزمون اختصاصی 

 (.با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) سوال که به صورت چهار گزینه ای خواهد بود 60مجموعا ( سوال 19) 

 .را به خود اختصاص خواهد داد  (موندر صد از کل نمره آز 10 معادل )نمره  60آزمون توانمندیهای تخصصی مجموعا 

ازبین داوطلبان پذیرفته شده درمرحله اول حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت پذیرش مصاحبه به عمل خواهد آمد :مصاحبه  -1الف 

 .را به خود اختصاص می دهد ( درصد از کل نمره آزمون 10معادل) نمره 80که 

  :لم ـدرک دیپـم انـدگـراي دارنـون بـی آزمـواد درسـم( ب

 .زمون کتبی به عمل خواهد آمدجهت سنجش توانمندیهای عمومی برای کلیه داوطلبان مدرک دیپلم آ-5 ب

، زبان انگلیسی ، دین و زندگی) سواالت آزمون عمومی ازدروس دیپلم کامل متوسطه شامل و اطالعات سیاسی، ( ادبیات فارسی 

ا اعمال یک نمره ) که به صورت چهار گزینه ای خواهد بود( سوال  60مجموعاً  )سوال   19اجتماعی و مبانی قانون هر درس  ب

 (.منفی به ازای هر سه پاسخ غلط 

 . را به خود اختصاص خواهد داد  (درصد از کل نمره آزمون 60 معادل ) نمره  60آزمون توانمندیهای عمومی مجموعا 

اسالمی پاسخ نداده وامتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی سوال معارف 19متقاضیان اقلیت های مذهبی به :توجه

 .اختصاص داده خواهد شد

 .درصد از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد  10مصاحبه :مصاحبه -2ب 

ر صورتی که لذا د. کاردانی دارای اولویت هستند تحصیلی افراد دارای مدرک  بهورزی ،های پست یک از هر پذیرش برای  -8

ش نف 2نفر باشند دانشگاه از میان  2تعداد واجدین شرایط با مدارک کاردانی حداقل برای یک پست بهورز،  ر ذکر شده اقدام به گزین

 .می نمایدبهورز 

م از میان شرکت کنندگان در آزمون کتبی حداکثر به تعداد سه برابر ظرفیت پذیرش به ترتیب نمره فضلی انتخاب و جهت انجا -9

 . مصاحبه دعوت به عمل می آید

جهت  سته گزینش دانشگاهبعد از انجام مصاحبه باالترین امتیازات به تعداد دو برابر ظرفیت مورد نیاز هر خانه بهداشت به ه -11

 معرفی می شوند سیر مراحل گزینشی

 



 :ورزيـوزش بهـروع دوره آمـذیرش وشـط پای رـش-11

 .کتبی و مصاحبه که توسط کمیته پذیرش بهورزی به عمل خواهد آمددر آزمون (قبولی)موفقیت (1-11

 تأئیدیه هسته گزینش دانشگاه(2-11

ی ))سپردن تعهد رسمی به موسسه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر این که  (1-11 پس از اتمام دوره آموزش تطبیقی مهارتها

از آن با صالحدید دانشگاه به صورت شیفتهای مورد نظر  سال و بیش 19بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت 

ه )و این تعهد برای کلیه بهورزان تا پایان تعهد  الزامی است(( دانشگاه همراه با بیتوته درروستا انجام وظیفه نماید اعم از سهمی

 قابل خرید و انتقال نمی باشد...( غیر سهمیه ایثارگری و ، ایثارگری 

ف اطالعات اعالم شده از ادامه تحصیل انصراف نمایند یا خال, که پس از شروع دوره آموزش بهورزی پذیرفته شدگانی-نکته 

ه  ه ، محرز شود،  ضمن پرداخت هزینه های مربوطتوسط فرد   مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگا

 .نمی باشند

ه م6( درصورت رسیدن به حدنصاب)دارندگان مدرک فوق دیپلم  ه وما 21مدت تحصیل برای پذیرفته شدگان با مدرک دیپلم  ا

 .بصورت شبانه روزی و بصورت متناوب براساس آئین نامه مرکز آموزش بهورزی خواهد بود

 :تذکرات
ی  -1 چنانچه در هریک از مراحل پذیرش خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب ، محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن تلق

 ودر صورت شرکت در کالس های آموزشی ضمن اخراج ، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه 

 .بال اثر می گردد می باشد ودر صورت صدور حکم اشتغال ، حکم صادر لغو

: قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، عبارتند از21درصد به استناد ماده 9ایثارگران سهمیه )استفاده از سهمیه ایثارگران-2

رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه درجبهه ها وهمسر وفرزندان آنان وفرزندان جانبازان زیر بیست وپنج درصد 

  .مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط عمومی واختصاصی می باشد (آزادگان کمتر ازیکسال اسارت می باشند وفرزندان

ا توجه به اینکه دراجرای ماده : تذکر خیلی مهم ا  جامع خدمات رسانی به ایثارگران ،قانون 21ب سهمیه بیست وپنج درصد ایثارگران ب

بنیاد شهید وامور ایثارگران استان قبل ازانتشار آگهی پذیرش بهورز لحاظ گردیده وازسهمیه کل کسر گردیده  مدیریتهماهنگی 

ه ( ایثارگران جامع خدمات رسانی به  قانون21ماده )است لذا مشمولین  سهمیه بیست وپنج درصد  می توانند درآزمون مشروط ب

آزاد  .  دررقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط شرکت نمایند برخورداری ازشرایط عمومی واختصاصی با سهمیه 

ل  -1 استفاده ازسهمیه معلولین عادی مشروط به برخورداری داوطلبان ازشرایط عمومی واختصاصی  ومطابق با ضوابط دستورالعم

 .اجرایی پذیرش بهورزی  می باشد

خواهند داشت جهت تکمیل مدارک وطی مراحل پذیرش  پذیرفته شدگان اصلی پس از ابالغ نتایج نهایی حداکثر یک ماه فرصت-1

 .به مرکز بهداشت شهرستان مراجعه نمایند

درصورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان درملت مقرر ویا انصراف آنان قبل ازشروع دوره آموزشی ازپذیرفته شدگان ذخیره جهت -9

 .ازشروع دوره توسط هسته گزینش دانشگاه معرفی گرددشرکت دردوره دعوت به عمل خواهد آمد مشروط به این که فردذخیره قبل 

مالک عمل برای تاریخ گواهی فراغت ازتحصیل،معافیت دائم وپایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام می باشد ومالک -6

 2-1بند)شرایط بومی(ب)و ( الف)شد و،تاریخ ازداوج داوطلبان زن که با فرد واجد شرایط بندحاسبه سن اولین روز ثبت نام می بام

ن  قطعی انصراف تاریخ ارائه  وهمچنیندوسال قبل ازاولین روز ثبت نام  ازدواج نموده اند (شرایط اختصاصی از تحصیل دانشجویا

 .تاقبل ازشروع دوره می باشد

 



 دانشگاه علوم پزشکی کردستان 5317داوطلبان آزمون بهورزی سال نام تقاضانامه ثبت  -5فرم شماره 
 :نام :خانوادگینام 

 مرد                         زن:   جنس :نام پدر

 سال  ...ماه   ...روز    ...  :ثبت نام  تا اولین روز شروعسن    روز        ماه        سال: تاریخ تولد

 :محل صدور شناسنامه                 :شماره شناسنامه  : کدملی

 :روستا:                        بخش:                شهرستان     استان              : محل تولد 

 متأهل                    مجرد: وضعیت تأهل : مذهب:                           دین 

 سال                        ...ماه    ... روز    ...    : انجام شدهمدت زمان خدمت              ت پایان خدمت    دارای کار: وضعیت نظام وظیفه
 (:نوع معافیت )  دارای معافیت قانونی دائم           

 :   ایثارگری وضعیت سهمیه

 جانباز                    درصد جانبازی -5
 روز     ماه      سال: مدت حضور( ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6برای حداقل )رزمنده  -2
 ماه         سالروز        : آزاده ، مدت اسارت  -3

 فرزند         همسر    : فرزند و همسر شهداء -4
 فرزند         همسر: و باالتر 25% فرزند و همسر جانبازان  -5
 فرزند         همسر:   فرزند و همسر آزادگان باالی یک سال اسارت  -6

 همسر           فرزند   : فرزند و همسررزمنده دارای سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه   -7
 فرزند جانباز                   فرزند آزاده: و آزادگان زیر یک سال اسارت % 25فرزند جانبازان زیر -8
 خواهر                 برادر: خواهر و برادر شهید  -1

 مشمول خدمت طرح پزشکان و پیراپزشکان                           -2:         علولین عادیم -5            :سایر موارد 

 : آخرین مدرک تحصیلی 

 :معدل:                           تاریخ اخذ دیپلم:                    نوع دیپلم               □دیپلم :الف 
 :معدل:                          گرایش تحصیلی:               رشته تحصیلی         □فوق دیپلم :  ب

 :                         تاریخ اخذ مدرک فوق دیپلم:                           دانشگاه محل تحصیل                                    

 : نشانی کامل 
 

             -2                                       -5( : ماس ضروریبرای ت)دو شماره تلفن ثابت 
               -2                                       -5( : برای تماس ضروری)و شماره تلفن همراه د

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  اینجانب                                    متقاضی شرکت در آزمون پذیرش بهورز دانشگاه علوم
کردستان، متن آگهی مربوطه را با دقت و به طور کامل مطالعه و سپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام و مسئولیت صحت کلیه 

هرگونه ( قبل و بعد از اشتغال)درصورت اثبات خالف اظهارات اینجانب در هر مقطع زمانی .گیرم مندرجات آن را بر عهده می
             .برای عقد قرارداد یا استخدام در آن دانشگاه از خود سلب می نمایم حقی را

 
 امضاء و اثرانگشت متقاضی

 

 



 بومی بودن و سکونت در روستا -2شماره فرم 
 .هرگونه تائید خالف واقعیت مسئولیت قانونی دارد و موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری می شود: تذکر

 

 و شماره شناسنامه                          ا کد ملی ب 53/          /      متولد                        فرزند                                 اینجانب 

و ساکن روستای                               در رشته تحصیلی (   ) فوق دیپلم (/     ) دیپلم: دارای مدرک تحصیلی متقاضی شرکت               بومی 

ع                           در آزمون بهورزی جهت خانه بهداشت  بوده و  با اطالع از مفاد آگهی پذیرش بهورز  اعالم می دارم که فاقد هر نو

ابت شود، مسئولیت لذا چنانچه خالف مطالب فوق ث. مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته های غیر مرتبط و یا باالتر از فوق دیپلم هستم

 .                   قانونی آن را برابر مقررات موجود عهده دار می گردم

 امضاء و اثرانگشت متقاضی                                                                                                                                             

 

 :تائیدیه شوراي اسالمی روستا
          طی دوسال اخیر                           در روستای                           با کد ملی                                    خانم /سکونت آقای

 .رئیس و اعضای شورای اسالمی روستا می باشد ،مورد تائید اینجانبان 
 :شورای اسالمی محل سکونت مهر و امضای اعضای

1 :------------------------------------- 

2 :------------------------------------- 

3 :------------------------------------- 

4 :------------------------------------- 

5 :------------------------------------- 

 

 :تائیدیه خانه بهداشت
                                     در روستای                                     با کد ملی                                خانم/بودن و سکونت آقای بومی

مورد  دوسال اخیر طیکد خانوار                                در سامانه سیب با (  □کیلومتری مرکز   55شعاع    □قمر      □اصلی  ) 

 .تائید می باشد

 امضاء بهورز و مهر خانه بهداشت                                                                                 
 

 

 :تائیدیه مرکز آموزش بهورزي و مرکز بهداشت شهرستان  
                            در روستای                                         با کد ملی                                    خانم /بومی بودن و سکونت آقای

 .مورد تائید می باشد(  □کیلومتری مرکز   55شعاع    □قمر   □اصلی ) 

 

 مهر و امضاء رئیس مرکز بهداشت شهرستان                                مهر و امضاء مدیر مرکز آموزش بهورزی شهرستان  

 
 .ثبت شد سامانه ثبت نام بهورزیو   لیست داوطلبان با شماره ردیف           در 5317/   /   تاریخ     در داوطلب مشخصات


