
 

 آگهی پذیرش بهورز

 علوم پزشکی ایرانشهر دانشگاه

    معاونت بهداشتی

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایرانشهرجهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت  هگادانش

دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیت امناء وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  2ماده  1روستایی مفاد تبصره 

و  پیمانی استخدام  از افراد واجد شرایط بصورت ست غیر عشایری(پ 119پست عشایری و  18) نفر 137در نظر دارد تعداد 

مورخ  4575و   17/10/98مورخ  8517  های  طبق مجوز شماره فراد واجد شرایطااز  ( 3نفر قرارداد کار معین ) تبصره  28تعداد

طریق آزمون کتبی و شفاهی از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  15/6/98

 )مصاحبه ( و گزینش برای شغل بهورزی به شرح جداول ذیل بکارگیری نماید.

  توجه:

، بهداشت اولویت ثبت نام  پذیرش بهورز  از متقاضیان با مدرک کاردانی یا کارشناسی از رشته های بهداشت عمومی

)شرایط اختصاصی( این آگهی آمده است می باشد و 2ماده محیط،پرستاری  و مامایی به تفکیک جنسیت که شرایط آن در 

)شرایط اختصاصی( ثبت نام  2در صورت عدم وجود متقاضی در رشته های فوق از متقاضیان با مدرک دیپلم مندرج در ماده 

 خواهد شد.

  استخدام پیمانی لیست پذیرش بهورز

 نام خانه بهداشت نام شهرستان ردیف
 تعداد

 توضیحات
 مرد زن

  1 0 سرزه ایرانشهر 1

  0 1 آباد احمد ایرانشهر 2

  1 0 سد دوراهی ایرانشهر 3

  0 1 کمال موتور ایرانشهر 4

  0 1 2 آباد شمس ایرانشهر 5

  0 1 2 شهرداز ایرانشهر 6

  0 1 سران ایرانشهر 7

  0 1 2 آباد خیر ایرانشهر 8

  1 0 چرپان الغرین ایرانشهر 9

  0 1 آباد امین ایرانشهر 10

  0 1 ریگان تمپ ایرانشهر 11



  1 0 آباد سفید ایرانشهر 12

  0 1 بغدانیه آباد کریم ایرانشهر 13

  1 0 آباد کریم ایرانشهر 14

  0 1 کهنو ایرانشهر 15

  1 1 سیتل ایرانشهر 16

  1 1 ترش چاه ایرانشهر 17

  0 1 آباد اسالم بمپور 18

  0 1 اسفندیاری موتور بمپور 19

  0 1 فیروز موتور بمپور 20

  0 1 2ریکپوت بمپور 21

  0 1 نوکجوب بمپور 22

  0 1 آباد خیر بمپور 23

  0 1 کالهدوز شهرک بمپور 24

  1 0 فیروزآباد بمپور 25

  1 0 عیسی چاه دلگان 26

  1 0 2اسفند دلگان 27

  1 0 دمیتان دلگان 28

  1 0 کنار چیل دلگان 29

  1 0 کهورسوختالی دلگان 30

  1 0 دوالبکان دلگان 31

  0 1 2چگردک دلگان 32

  0 1 2یارمحمد چاه دلگان 33

  1 0 روشنی موتورشنبه دلگان 34

  0 1 2کمال چاه دلگان 35

  1 1 پایین تیجنان سرباز 36

  1 1 ای حبیبه سرباز 37

  1 0 2 گور جکی سرباز 38

  1 0 گورشون سرباز 39

  0 1 دپ هیتمک سرباز 40

  1 0 نوبند سرباز 41

  0 1 هدارباال سرباز 42

  0 1 2 نظرآباد سرباز 43

  1 0 ( کلگ کیش)  آباد احمد سرباز 44

  0 1 بردرگ سرباز 45

  0 1 نوربخش چاه سرباز 46

  0 1 کندز سرباز 47

  0 1 سولدان سرباز 48

  1 0 رئیسی محمد تاج چاه سرباز 49

  1 0 سرکور آباد کریم سرباز 50

  0 1 پایین گزدان سرباز 51

  0 1 کن گل سرباز 52



  1 0 خشنک سرباز 53

  1 0 پایین کشهک فنوج 54

  1 0 کسکان فنوج 55

  0 1 مهرآباد فنوج 56

  1 0 آباد طالب فنوج 57

  1 0 ملفتان فنوج 58

  0 1 زبرنگ فنوج 59

  1 0 تنجیالن کوه فنوج 60

  1 0 اگریچان فنوج 61

  1 0 امام دشت فنوج 62

  1 0 آب تیغ فنوج 63

  1 0 کوچو قصرقند 64

  1 0 گوردوک قصرقند 65

  1 0 شدیگ قصرقند 66

  1 0 قدیم تلنگ قصرقند 67

  1 0 کارچان قصرقند 68

  1 0 گتیوان قصرقند 69

  1 0 کالت گهرام قصرقند 70

  1 0 شیرمحمدبازار قصرقند 71

  1 0 دک قصرقند 72

  1 0 درواسک قصرقند 73

  1 0 سارتاپ قصرقند 74

  0  1 گز سوخته عشایری مهرستان 75

  1 1 ممی عشایری مهرستان 76

  1 1 مانش عشایری مهرستان 77

  1 0 دن سرکالئی مهرستان 78

  1 0 2 آشار مهرستان 79

  1 0 ودگر آباد حاجی مهرستان 80

  1 0 کتوکان مهرستان 81

  1 0 کلگری مهرستان 82

  1 0 سیدمحمد کهن مهرستان 83

  0 1 کوشان تل مهرستان 84

  1 0 2کوران مهرستان 85

  1 0 کلوئی مهرستان 86

  1 0 تران عشایری کنارک 87

  0 1 الش جگردان عشایری کنارک 88

  1 0 پایین درانگو عشایری کنارک 89

  0 1 سرگان کنارک 90

  0 1 هوتان کهیر کنارک 91

  0 1 چات اسماعیل کنارک 92

  0 1 شیخان کنارک 93

  0 1 انگورآباد کنارک 94

  0 1 گبوالن کنارک 95



  0 1 هیان کنارک 96

  0 1 بخش بیررسول کنارک 97

  1 0 بشیر پارک کنارک 98

  0 1 آباد( اسالم)الش کنارک 99

  0 1 ریکوکش چابهار 100

  1 0 باال ریمدان چابهار 101

  0 1 سندنورمحمد چابهار 102

  0 1 للوبازار چابهار 103

  1 0 گواتر چابهار 104

  0 1 میرآباد چابهار 105

  0 1 الل محمد بازار چابهار 106

  1 0 کلسکان چابهار 107

  1 0 النیاری چابهار 108

  0 1 کچ چابهار 109

  0 1 باال گرمبیت چابهار 110

  0 1 آباد اسالم شهرک چابهار 111

  0 1 گزمنزل چابهار 112

  0 1 مالمحمود سماچ چابهار 113

  0 1 2 درگس چابهار 114

  1 0 پائین مکی نیکشهر 115

  1 0 گنگزارآباد نیکشهر 116

  1 0 دپتولگ نیکشهر 117

  0 1 تیلگ تیم نیکشهر 118

  1 0 زیردان نیکشهر 119

  0 1 پیتاپ نیکشهر 120

  1 0 سارتاپ نیکشهر 121

  0 1 راوگ نیکشهر 122

  1 0 آباد عثمان نیکشهر 123

  1 0 ناگان نیکشهر 124

  0 1 گشان نیکشهر 125

  0 1 احمدآباد نیکشهر 126

  0 1 سهرک نیکشهر 127

  0 1 نارویی آباد سیف نیکشهر 128

  1 0 آباد حاجی نیکشهر 129

  0 1 دوشینکوه نیکشهر 130

  1 0 بابدوحی نیکشهر 131

 

 

 

 



 (3قرارداد کار معین )تبصره لیست پذیرش بهورز 

 نام خانه بهداشت نام شهرستان ردیف
 تعداد

 توضیحات
 مرد زن

  0 1 آهو دره ایرانشهر 1

  1 1 مکسان ایرانشهر 2

  0 1 احمدآباد ایرانشهر 3

  1 0 شمس آباد سرهنگ ایرانشهر 4

  0 1 کتوکان ایرانشهر 5

  1 0 بهشت آباد بمپور 6

  0 1 2چاهشور دلگان 7

  1 0 1چاهشور دلگان 8

  1 0 علیا مند دلگان 9

  0 1 حمیدآباد دلگان 10

  1 0 شاکهور سرباز 11

  1 0 مینان سرباز 12

  1 0 پشامگ سرباز 13

  1 1 کجدر سرباز 14

  1 0 حیط سرباز 15

  1 0 نسکند سرباز 16

  1 0 1 مسکوتان فنوج 17

  0 1 کتیچ فنوج 18

  1 0 هوتان کهیر کنارک 19

  1 0 باال گرسامان مهرستان 20

  1 0 شاشکی مهرستان 21

  0 1 کوران مهرستان 22

  1 0 مخت نیکشهر 23

  1 0 مهبان نیکشهر 24

  1 0 هریدوک نیکشهر 25

  1 0 هیت قصرقند  26

 

   شرایط احراز:  

 شرایط عمومی برای استخدام بهورز:( 1ماده 

 اعتقاد به دین مبین اسالم ویا یکی از ادیان شناخته شده  در قانون اساسی کشور -

 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران  -

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  -

 بومی بودن در محل خدمت طیق شرایطی که در فراخوان آمده است.-

 شتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران (دا -

 معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعالم کمیسیون  پزشکی موسسه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد   -تبصره 

 عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر وروانگردان  -



 عدم سابقه محکومیت جزایی موثر  -

 داشتن سالمت جسمانی وروانی ،اجتماعی وتوانایی برای انجام کار بهورزی وقابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله دهگردشی وانجام-

 سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تایید کمیسیون پزشکی

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

 

  شرایط اختصاصی:( 2ماده

 عبارتند از::2-1

داوطلب زن : دارا بودن  مدرک تحصیلی کاردانی یا  کارشناسی  در یکی از  رشته های  بهداشت عمومی ، مامایی و پرستاری )جهت دوره -

 تطبیقی سه تا شش ماهه مهارت بهورزی ( 

دارا بودن  مدرک تحصیلی کاردانی یا  کارشناسی  در یکی از  رشته های  بهداشت عمومی ، بهداشت محیط  و پرستاری )جهت  داوطلب مرد :-

 دوره تطبیقی سه تا شش ماهه مهارت بهورزی (

 در شرایط استثنایی دانشگاه مجاز به ثبت نام و پذیرش داوطلبان دیپلم است.این شرایط عبارتند از:: 1تبصره

دسترسی به فارغ التحصیالن دانشگاهی واجد شرایط در رشته های مورد نظر در مناطق مجاز استناد گواهی کتبی کارگروه آزمون بر عدم -1

 انجام فراخوان در کلیه مناطق مجاز و عدم امکان جذب نیروی کاردان یا کارشناس مرتبط

 موافقت معاونت بهداشت دانشگاه-2

دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه  این افراد  باید گواهینامه پایان

 مدرک دانشگاهی باشند.

در مناطق عشایری که دسترسی به داوطلبان دارای مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی و متعاقبا دیپلم طبق بندهای فوق مقدور :2تبصره

داوطلبان دارای مدرک تحصیلی پایین تر از مدارک قید شده مشروط بر گواهی کتبی کارگروه آزمون مبنی بر انجام فراخوان نیست،پذیرش از 

مرتبط و دیپلم متوسطه و موافقت  معاون بهداشت دانشگاه مقدور است.مدارک  مکان جذب نیروی کاردان یا کارشناسدر حیطه مجاز و عدم ا

رک تحصیلی دیپلم نظام قدیم بدون پیش دانشگاهی تا حداقل گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره اول برای این افراد می تواند شامل مد

 نظام جدید و یا مدرک سوم راهنمایی برای نظام قدیم باشد. 

 :شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع کارشناسی در آزمون بهورزی مجاز نمی باشد.2-2

بوده و در عین حال مدرک تحصیلی هم تراز یا باالتر 2-1داوطلب در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلی ذکر شده در بند   رتی کهدر صوتبصره:

ی مبنی بر عدم درخواست به کارگیری مدرک دیگر پس از شروع به کار و ه باشد،ملزم به ارائه تعهدات محضردر سایر رشته های تحصیلی داشت

 خواهد بود.در هنگام اشتغال 

عی و گواهی دانشگاه :پذیرش دانشجویان با عنوان بهورز ممنوع می باشد و در صورت احراز قبولی،پذیرش آنها مستلزم ارائه انصراف قط2-3

نی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک قبل از شروع کالسهای بهورزی می باشد.در صورت عدم ارائه گواهی مذکور و یا تردید محل تحصیل مب

در صحت گواهی می بایست از دانشگاه محل تحصیل مدارک الزم دال بر تایید تعداد واحدهای گذرانده شده )تا زمان برگزاری آزمون( و عدم 

درک تحصیلی دانشگاهی در رشته پذیرفته شده اخذ گردد.به منظور اطمینان از اجرای این فرایند دانشگاه عالوه بر دریافت هر گونه مامکان 

 موارد پیشگفت می بایست از این افراد  تعهد مورد لزوم مبنی بر برخورداری از شرایط دریافت مدرک تحصیلی را نیز اخذ نماید.



ع خانه بهداشت اعالم شده ندارد ممنودی که شرایط به کارگیری و استخدام را به عنوان بهورز در کلیه افرا:پذیرش افراد متعهد خدمت و 2-4

می باشد.بدیهی است در صورتی که اجرای تعهد خدمت و متعاقبا استخدام فرد مذکور در خانه بهداشت مجاز باشد،به کارگیری این افراد در 

 لزوم و امکان استخدام به شکل قراردادهای اشاره شده در مواد پیشین مقدور خواهد بود. خانه بهداشت مورد نظر مشروط بر اخذ تعهدات مورد

شرایط زیر را خانه بهداشت انجام می شود.داوطلبان بایستی یکی از  پذیرش بهورز به صورت بومی در وهله اول از روستای محل استقرار:2-5

 تلقی گردند. "بومی روستا"داشته باشند تا عنوان 

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

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

و متوسطه (و در خصوص فارغ التحصیالن نظام جدید،دو مقطع کامل از مقاطع ب(حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی )ابتدایی،راهنمایی 

تحصیلی )ابتدای، متوسطه اول و متوسطه دوم (را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشند و همچنین سکونت 

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

را نداشته باشند ولی با فرد شاغل در همان روستای محل گزینش بهورز و واجد شرایط  "ب"و  "الف"داوطلبان زن که شرایط بند :1تبصره

و سکونتشان  ال ار تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت تام در آزمون گذشته باشدس 2ازدواج کرده و حداقل  2ماده  "ب"و  "الف"مطابق بند 

در محل مورد تقاضای پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد، به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بالمانع است.بدیهی است این 

 در یک اولویت قرار دارند و نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود. "ب"و  "الف"افراد با افراد بومی بند 

از طریق گواهی شورای اسالمی روستا )ممهور به مهر و  1و تبصره  "ب"و  "الف"احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای : 2تبصره 

 امضای رییس شورا و نصف اعضای شورا به اضافه یک نفر(، با تایید خانه بهداشت مربوطه و مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.

ورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل ، گذراندن طرح و یا اشتغال و انجام دوره خدمت وظیفه دوره ضرورت چناچه داوطلبان به :3تبصره 

سربازی در خارج ار محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسالمی روستا سکونت آنان را گواهی کند و خانه بهداشت و مرکز 

قاضا تایید شاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد توی را قبل از وضعیت های فوق اال و اقامتبهداشت شهرستان بومی بودن فرد 

دو سال اخیر در روستای مورد نظر مشروط براین که خانواده وی اقامت نماید،پذیرش آن ها بالمانع است. لذا برای گروه های مذکور اقامت در 

 ندارد.در این شرایط ارائه گواهی دال بر اقامت در روستا قبل از شراط فوق ضرورت دارد. دائم در روستای مورد نظر داشته باشند،ضرورت

نفر به ازای هرمورد پذیرش در روستای اصلی،می بایست از افرراد   2در صورت نبود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل  : 4تبصره 

 اشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آورد :واجد شرایط ساکن روستاهای همجوار همان خانه بهد

 روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان -الف

در صورت عدم وجود متقاضیان واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوار تحت پوشرش مرکرز    -ب

کیلومتر از روستای اصلی ،پس از تایید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجرد شررایط    30بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع 

 نمود .گزینش بهورز از مناطق شهری در هر شرایطی ممنوع می باشد .

 تعریف می شود. 2کیلومتری مطابق با بند الف و ب ماده  30بومی روستاهای قمر و سایر روستاها تا شعاع  : نکته

و حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصریلی  روز (  29ماه و  11سال و  29سال ) 30حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی -ج

سال  16خاصی که افراد دیپلم یا زیر آن گزینش شود، حداقل سن برای ایشان  در شرایط روز( می باشد.  29ماه  11سال و  27سال ) 28کاردانی 

روز( خواهد بود.تاریخ اولین روز برای شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن  29ماه و  11سال و  25سال ) 26و حداکثر  روز ( 29ماه و  11 سال و 15)

 قرار می گیرد.



تحصریلی  موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.  در هر صورت سن داوطلب دارای مدرک : 1تبصره

سال  29سال ) 30 ازنباید  روز ( و سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم 29ماه و  11سال و  27سال )  28دیپلم بادر نظر گرفتن موارد زیر نباید از 

 .تجاوز نماید   روز( 29ماه و  11سال و  31سال ) 32و سن داوطلب دارای مدرک کارشناسی نباید از  روز( 29ماه و  11و 

 داوطلبانی که طرح نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق -الف 

 مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقایان براساس کارت پایان خدمت  -ب

 .سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه تعیین می گردد - 2تبصره

 رک مورد نیاز :نحوه ثبت نام ومدا

 ثبت نام از متقاضیان از طریق مراکز آموزش بهورزی شهرستان های مربوطه اعالم می گردد -

اطالع رسانی از طریق مرکز بهداشت شهرستان در محلهای مورد نیاز ،بخشداری ،دهداری ،شورای اسرالمی وسرایر امراکن عمرومی ونصرب       -

   اطالعیه درمراکز بهداشتی درمانی روستایی

 مدارک مورد نیاز :

  تکمیل برگ در خواست شغل 

  مرکزی به نام درآمدهای بهداشرتی  کارگران شعبه بانک رفاه  2138532635008به حساب  ریال  000/300رسید بانکی پرداخت مبلغ

 بعنوان حق شرکت در امتحان عمومی وتخصصی داوطلبان استخدام  ه علوم پزشکی ایرانشهرگادانش

 6  تمام رخ ،پشت نویسی )یک قطعه عکس روی برگ ثبت نام الصاق شود ( جدید4*3قطعه عکس 

  تصویر آخرین مدرک تحصیلی 

 تصویر تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی 

 )تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم )ویژه برادران 

 )مدارک دال بربومی بودن )معرفی نامه از شورای محل 

 و خانواده شهیدگری مدارک دال برایثار 

  گواهی عدم سوءپیشینه 

 گواهی عدم اعتیاد 

 

 نحوه ارسال مدارک ومهلت ثبت نام 

به نشانی مراکز آموزش بهورزی شهرستان مربوطه تحویرل   11/12/98     تایغل        27/11/98   تاریخ ازمتقاضیان واجد شرایط ،مدارک الزم را 

 مراجعه نمائید. تماس حاصل یا به سایت دانشکده05437222017بیشتر با شماره تلفن نمایند در صورت نیاز جهت کسب اطالعات 

به مدارک ناقص ویا مدارکی  که بعد از انقضاءمهلت ثبت نام به مراکز آموزش بهورزی  ویااز هر طریق دیگرارسال شود ترتیب اثر داده  -

 یرش ویا رد آن بعهده  کمیته آزمون خواهد بود پذ نمی شود لیکن در صورت ارسال مدارک ناقص ،تصمیم گیری در خصوص

 



     متعاقبا اعالم خواهد گردید.  زمان ومحل توزیع کارت : -

چنانچه در هریک از مراحل پذیرش خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کران لرم یکرن تلقری ودر      -

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

 صدور حکم استخدام ،حکم صادره لغو وبال اثر می گردد.

 به منظور سنجش توانمندیهای داوطلبان آزمونهایی به شرح ذیل بعمل خواهد آمد :

االت آزمون عمومی از دروس دیرپلم کامرل متوسرطه )شرامل     جهت سنجش توانمندی های عمومی ،آزمون کتبی به عمل خواهد آمد سو –الف 

 دروس ادبیات فارسی ،زبان انگلیسی ودین وزندگی (واطالعات سیاسی ،اجتماعی ومبانی قانون .

تبصره :متقاضیان اقلیت های مذهبی به سواالت دین وزندگی پاسخ نداده وامتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده می 

 شود 

 درصد از کل آزمون رابه خود اختصاص می دهد 40مصاحبه :مصاحبه  -ب

برابر ظرفیت مورد نیاز به ترتیب اولویت های مقرر قانونی ونمرات کسرب شرده انتخراب     3تاازمیان شرکت کنندگان در آزمون کتبی  -

برابر ظرفیت مورد نیراز )اصرلی وذخیرره    2به انتخاب وجهت انجام مصاحبه به کمیته مصاحبه معرفی می گردند تا پس از انجام مصاحبه نسبت 

 (براساس مجموع نمرات کتبی ومصاحبه اقدام وبه هسته گزینش موسسه معرفی گردد.

 لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تایید صالحیت عمومی توسط هسته گزینش موسسه اعالم می گردد. -

 فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک وطی مراحل پرذیرش بره   وهفتهدپذیرفته شدگان اصلی پس از ابالغ نتایج نهایی حداکثر  -

 مراکز آموزش بهورزی مرکز بهداشت شهرستان مربوطه مراجعه نمایند 

تبصره :در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر ویا انصراف آنان پس از شروع آموزش از پذیرفته شدگان ذخیره جهت  -

 خواهد آمد .شروع دوره ،دعوت بعمل 

پس ازاتمام دوره آموزش تطبیقی مهارت های بهورزی در "قبل از شروع به تحصیل مبنی براین که  دانشگاه به  محضری سپردن تعهد -

 "همراه با بیتوتره در روسرتا انجرام وظیفره نمایرد      دانشگاهسال وبه صورت شیفت های مورد نظر  15خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت 

 الزامیست.

 سپردن تعهد برای کلیه بهورزان )اعم از ایثارگران و ...( الزامی بوده و تعهدنامه تا پایان تعهد قابل خرید و انتقال نمی باشد. -

تبصره:پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی ،از ادامه تحصیل انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه ،مجاز به ثبت 

 نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز موسسه نمی باشند .    

 

 

 

 

 

 



 مواد درسی آزمون بهورزی

 کارشناسیوطلبان دارای مدارک کاردانی و برای سنجش دا –الف 

 :شامل  کاردانی یا کارشناسیآزمون توانمندیهای عمومی برای دارندگان مدرک تحصیلی 

 

 .  شد خواهد طراحی ای چهارگزینه صورت بهسواالت 

 شامل  آزمون کتبی و مصاحبه می باشد . کاردانی یا کارشناسیآزمون تخصصی برای دارندگان مدرک    

 اختصاصی شامل مواد زیر می باشدسواالت آزمون کتبی اختصاصی از واحدهای درسی 

 

 .  شد خواهد طراحی ای چهارگزینه صورت بهسواالت 

 

 درصد نمره اختصاص یافته ضریب تعداد سؤال ماده امتحانی ردیف نوع ارزشیابی

 آزمون عمومی کتبی

 1 15 ادبیات فارسی 1

درصد از کل  نمره  30نمره معادل  60

 آزمون

 1 15 زبان انگلیسی 2

 1 15 دین و زندگی 3

4 
اطالعات سیاسی و 

 اجتماعی و مبانی قانونی
15 1 

 ماده امتحانی ردیف نوع ارزشیابی

تعداد سؤال
 

ب
ضری

 

 درصد نمره اختصاص یافته

 آزمون  اختصاصی کتبی

1 
نظام ارایه خدمات بهداشتی 

 درمانی
30 1 

درصد از کل  30نمره معادل  60

 1 15 آمار حیاتی و اپیدمیولوژی 2 نمره آزمون

 1 15 آموزش بهداشت 3

آزمون اختصاصی 

 مصاحبه
4 

ارزیابی روانشناختی و قابلیت های برقراری 

ارتباط مؤثر و خدمتگزاری و ماندگاری در عرصۀ 

خدمت ) توسط کمیتۀ مربوطه مطابق دستور عمل 

 حوزۀ معاونت بهداشت(

درصد از کل  40نمره معادل  80

 نمره آزمون



 برای سنجش داوطلبان دارای مدرک دیپلم –ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سواالت آزمون عمومی  از دروس دیپلم کامل متوسطه می باشد که به صورت چهار گزینه ای ) با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط

 ( طراحی می شود 

 خواهد شد  سوال دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده 15مذهبی به  های اقلیت:  تبصره

 از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد. %40می باشد که  مصاحبه شامل صرفا پلمید دارندگانی تخصص *آزمون

 در سایت دانشگاه اطالع رسانی خواهد شد. داد مورد نیاز جهت انجام مصاحبه * فهرست پذیرفته شدگان اولیه تا سه برابر تع

 نصاب حد که افرادی میان از نیاز مورد ظرفیت برابر(  3)  میزان به حداکثر کاردانی و کارشناسی  تحصیلی مدرک دارندگان داوطلبان انتخاب *

 مصراحبه  برای و انتخاب تخصصی کتبی امتحان فضلی نمره باالترین براساس اند کرده کسب(   درصد 60)  را عمومی توانمندیهای امتحان نمره

 به مصاحبه و تخصصی ، کتبی فضلی نمرات مجموع براساس ،) اصلی و ذخیره(  نیاز مورد ظرفیت برابر2 مصاحبه انجام از پس.  شوند می معرفی

 .شوند می معرفی گزینش هسته

 امتحان نمره حدنصاب که افرادی میان از نیاز مورد ظرفیت برابر(  3)  سه میزان به حداکثر دیپلم تحصیلی مدرک دارندگان داوطلبان انتخاب * 

 از پس.  شوند می معرفی مصاحبه برای و انتخاب کتبی امتحان فضلی نمره باالترین اند براساس کرده کسب(  درصد 60)  را عمومی توانمندیهای

 .  شوند می معرفی گزینش هسته به مصاحبه و کتبی فضلی نمرات مجموع براساس) اصلی و ذخیره (   نیاز مورد ظرفیت برابر 2 مصاحبه انجام

 .*انتخاب داوطلبان به ترتیب نمره کل ماخوذه در آزمون به صورت فضلی می باشد

 ماده امتحانی ردیف نوع ارزشیابی
تعداد 

 سؤال

 ضریب
 درصد نمره اختصاص یافته

 عمومی 

 آزمون کتبی

 1 15 ادبیات فارسی 1

درصد از  60نمره معادل  60

 کل  نمره آزمون

 1 15 زبان انگلیسی 2

 1 15 دین و زندگی 3

4 
اطالعات سیاسی و 

 اجتماعی و مبانی قانونی

15 1 

 اختصاصی

  آزمون مصاحبه

ارزیابی روانشناختی و قابلیت های برقراری 

ارتباط مؤثر و خدمتگزاری و ماندگاری در عرصۀ 

خدمت ) توسط کمیتۀ مربوطه مطابق دستور عمل 

 حوزۀ معاونت بهداشت(

درصد از  40نمره معادل  40

 کل  نمره آزمون



با رعایت ) شرایط عمومی و اختصاصی ( 2و1استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط موضوع مفاد مواد 

 این آگهی می باشد.مفاد 

 تحصریلی  مردرک  دارنردگان  و بهرورزی  مهارتهای تطبیقی آموزش ماه شش سه تا  مدت بهو کارشناسی   کاردانی طعامق در شدگان پذیرفته -

 . نمود خواهند طی را بهورزی آموزشی دوره سال 2 بمدت دیپلم

پس پس از اتمام دوره تحصیلی بهورزی نفر قرارداد کار معین(  23تعداد به جایگزینی بهورزان خروجی از سیستم )  پذیرفته شدگان نهایی  –

در خانه بهداشت مربوطه مشغول به کرار مری    3قرارداد تبصره به صورت  در صورت بالتصدی بودن ردیف بهورزی مورد تقاضا از تامین اعتبار و 

 نمی باشد.امکان اشتغال آنان در خانه بهداشت و تامین اعتبار مربوطه  سازمانی شوند . تا زمان بالتصدی شدن ردیف 

 مرتبط در اولویت هستند. و کارشناسی ک تحصیلی کاردانیاربرای پذیرش هر یک از پست های بهورزی ، افراد دارای مد -

 :  ذکراتت -7

 آقایران  –و پرستاری  مامایی ، عمومی بهداشت:  ها خانم)  کاردانی و یا کارشناسی تحصیلی مدرک دارندگان بین از ابتدا داوطلبان انتخاب 1/7

 از ، ظرفیت تکمیل عدم یا و کاردان و یا کارشناس متقاضی وجود عدم صورت در و پذیرد می انجام( و پرستاری محیط بهداشتبهداشت عمومی،

 .  پذیرد می صورت انتخاب دیپلم تحصیلی مدارک دارای متقاضیان بین

 و اشراره  مرورد  مشراغل  احرراز  شررایط  در شرده  اعالم تحصیلی مقاطع از تر پایین و باالتر تحصیلی مدارک دارندگان ارسالی مدارک به -2/7

 .  شد نخواهد داده اثر ترتیب معادل مدارک همچنین

 ، باشند می دانشگاه تابعه واحدهای در قانونی خدمت انجام حین در که رشته های اجباری پیراپزشکان و پزشکان خدمت قانون مشمولین -3/7

 در تواننرد  مری  )آزمرون پیمرانی(   صرفآ در صورت جذب پیمرانی در صورت  داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آگهی پذیرش بهورز 

 .  است الزامی افراد اینگونه طرح به اشتغال گواهی ارسال.  نمایند ورودی بهورزی شرکت  امتحان

 ثبت مراحل از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب عهده بر آگهی متن در شده اعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت -4/7

 خواهد محروم بعدی مراحل انجام از داوطلب ، است آگهی در مندرج شرایط فاقد یا داده خالف اطالعات داوطلب شود محرز جذب و امتحان ، نام

 .  گردد می بالاثر و لغو مزبور حکم ، استخدامی حکم صدور یا و بهورزی آموزشگاه در شدن پذیرفته صورت در حتی.  شد

 دانشگاه سوی از(  نتیجه اعالم از پس ماه 2 حداکثر)  امتحان در شدن پذیرفته درصورت استخدام متقاضیان تحصیلی مدارک تائیدیه اخذ -5/7

 . است الزامی

 دانشرگاه  بره  پذیرش مراحل طی و مدارک تکمیل جهت داشت خواهند فرصت روز  15 حداکثر نهایی نتایج ابالغ از پس شدگان پذیرفته -6/7

 .  نمایند مراجعه

 دوره شروع جهت رهیذخ شدگان پذیرفته از آموزش شروع از پس آنان انصراف یا مقرر مهلت در شدگان پذیرفته مراجعه عدم صورت در -7/7

 .  آمد خواهد بعمل دعوت



سپردن تعهد رسمی به موسسه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر اینکه پس از اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مرورد تعهرد    -8/7

 .  همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید ، الزامیست دانشگاهسال و به صورت شیفت های مورد نظر  15حداقل به مدت 

 . باشد می ممنوع امتحان و آگهی در شده تعیین مقاطع از غیر به حصیلیت مدرک با داوطلبان شرکت -9/7

 نهایت نظر مورد برگه تکمیل در است الزم ، باشد می شغل درخواست برگ تکمیل استخدام متقاضیان از نام ثبت مالک که این به توجه با -10/7

  . بود نخواهد پذیرش قابل شغل درخواست برگ ارسال از پس اصالحاتی هیچگونه و آورده عمل به را دقت

 . باشند مربوطه خدمت طرح انجام گواهی یا معافیت دارای باید می پیراپزشکان و پزشکان خدمت مشمولین – 11/7

 متقاضیان مربوطه حداکثر به مدت پانزده روز پس از اعالم نتیجه اولیه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمایند.-12/7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سکونت احراز فرم: 1 شماره فرم

 مشخصات فردی:-1

 نام:                      -1 نام و نام خانوادگی:-2 نام پدر:-3

 شماره شناسنامه:-4 شماره ملی:-5 جنسیت:-6

 تاریخ تولد:-7 محل تولد:-8 وضعیت خدمت نظام وظیفه:پایان خدمت            معاف             سایر-9

 نوع دیپلم:-10

 وضعیت تاهل:مجرد                        متاهل-11 تعداد افراد تحت تکفل:-12

 نام و نام خانوادگی همسر:-13 تحصیالت همسر:-14 شغل همسر:-15

 نشانی کامل محل سکونت فعلی:-16

 شماره تماس)ثابت(:-17 تلفن همراه:-18

 نام  و نام خانوادگی:                             نسبت با متقاضی:           شماره تماس در مواقع ضروری :       -19

،خالف اینجانب........مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی را پذیرفته وچنانچه در هر یک از مراحل پذیرش -20

طی شده کان لم یکن تلقی و حتی در صورت شرکت در کالسهای آموزشی ضمن قبول اخراج،متهد می  اطالعات اعالم شده توسط اینجانب محرز شود،مراحل

خود سلب گردم برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه شوم و حتی در صورت لغو حکم استخدامی صادر شده،حق هر گونه اعتراضی را از 

 می نمایم.

 تاریخ و امضاء:                                                                                    

 رضایت نامه سرپرست داوطلب:-2

آموزش دوره بهورزی به عنوان بهورز فرزند.........رضایت کامل خود را برای شرکت نامبرده در  نب .........سرپرست/ولی/قیم خانم....................بدینوسیله اینجا-21

 برای خانه بهداشت...............اعالم می دارم.

 تاریخ و امضاء:                                                                                

 تائیدیه شورای اسالمی:-3

از تاریخ..........لغایت..........در روستای )اصلی/قمر(به نام  ...........خانم/آقای.............فرزند...............با کد ملی.........بدینوسیله بومی بودن و سکونت -22

 ............مورد تایید می باشد.

 نام و نام خانوادگی:                                         نام و نام خانوادگی:                                                              نام و نام خانوادگی:                                     

 رئیس شورای اسالمی روستا                                 شورای اسالمی روستا                                                                 روستا                    شورای اسالمی     

 امضاء                                            امضاء                                                                                                                            امضاء                     

 یدیه خانه بهداشت،مرکز بهداشتی درمانی مربوطه:تائ-4

... لغایت..............در بدینوسیله سکونت خانم/آقای...............فرزند...............باکدملی....................به شماره خانوار..........از تاریخ.....-23

 باشد.روستای)اصلی/قمر/همجوار(به نام .........مورد تائید می 

 نام و نام خاونوادگی                                                                                                                  نام و نام خانوادگی:     

 ی درمانی.............مسئول مرکز بهداشت                                                                                                 بهورز خانه بهداشت روستای....... 

 مهر و امضاء                                                                                                  مهر و امضاء                                  

 تاییدیه تیم بررسی کنندگان:-5

. در روستای )اصلی/قمر/همجوار(به بدینوسیله سکونت خانم/آقای..........فرزند..............باکدملی..........یه شماره خانوار.........ار تاریخ...........لغایت......-24

 نام...............مورد تائید می باشد.

 نام ونام خانوادگی.....................                                نام ونام خانوادگی.............................                                     ................................نام و نام خانوادگی:         

 مدیر مرکز آموزش بهورزی.............                            مسئول گسترش شهرستان...................                                  مسئول حراست شهرستان............             

 مهر و امضا                                      مهر و امضا                                                                       مهر و امضاء                                                   

 ی..............نام و نام خانوادگی  ..............                                                                           نام ونام خانوادگ

 رییس مرکز بهداشت...........                                 نماینده بازرسی دانشگاه ..........                                    

 مهر و امضا                                                                                                مهر و امضا

 



 

  ایرانشهربرگ درخواست شغل بهورزي از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

نام خانوادگی: -1 نام  -2    

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

تاریخ تولد:روز              ماه          سال  -5  

محل تولد:   استان : ....................... شهرستان :  -6

......................................................... ........................ بخش: 

 روستا : ....................................

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

دین:                             مذهب : -10 □مجرد -2        □متاهل -1وضعیت تاهل: -11   

دارای معافیت قانونی  -2)مدت خدمت ضرورت ماه ............سال ..........(   □دارای کارت پایان خدمت -1وظیفه :  وضعیت نظام -12

□دائم  

وضعیت ایثارگری: -13  

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

جبهه :روز ......... ماه ......... سال ........... ماه متناوب(       مدت حضور در  12ماه متوالی یا  9رزمنده)به مدت □ -2  

آزاده                  مدت اسارت :      روز......ماه..... سال  □ -3  

نسبت..........     □اسراء     □جانبازان از کار افتاده کلی غیر قادر به انجام کار        □مفقودین     □خانواده معظم شهدا  -4  

درصد جانبازی پدر         درصد      □درصدو باالتر 25فرزند جانباز  -6      □فرزند شهید  -5  

      □افراد بومی -3      □معلولین عادی -2     □سهمیه آزاد -1سایر موارد  -14

)مدت خدمت ....روز ...ماه ... سال (    □مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان -4  

          □کاردانی             □ آخرین مدرک تحصیلی :دیپلم -15

رشته تحصیلی : 16  گرایش تحصیلی :                       معدل : 

دانشگاه محل تحصیل: -17  استان محل تحصیل: 

13تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی :...../..../.. -18 محل اخذ دیپلم..................... -19   

مورد تقاضا )فقط روستایی انتخاب شود که فرد متقاضی بومی آن روستا باشد(..............................محل جغرافیایی شغل بهورزی  -20  

محل جغرافیایی انجام طرح برای مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حین انجام تعهدات قانونی هستند.محل  -21

 خدمت  ...........................

......................کامل:محل سکونت : استان ........................شهرستان ......................  روستا .........................خیابان.........نشانی  -22  

 کوچه ..........................پالک ..........................کد پستی .................................

..................ه تلفن ثابت ...........................................کد روستا ..............................شماره تلفن همراه ..............شمار  

شماره تلفن برای تماس ضروری: -23  

دانشرررررررررگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  قرارداد کار معیناینجانب ................................متقاضی شرکت در آزمون 

درمانی ایرانشهر متن آگهی را با دقت و به طور کامل مطالعه و سپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام و مسئولیت صحت کلیه 

قبل و بعد از منررررردرجات آن را به عهده می گیررررررم . در صورت اثبات خالف اظهارات اینررررررجانب در هر مقطع زمانی )

 اشتغال( هر گونه حقی را برای استخدام در آن دستگاه از خود سلب می نمایم .



 مراکزآموزش بهورزي جهت ثبت نام شماره تماسو آدرس 

 

 

 

 

 

تاریخ تنظیم فرم:                                                                                  امضاء و اثر انگشت متقاضی  -24  

 آدرس پستي نام شهرستان ردیف

 

 تلفن

 

 37223729 خیابان امام جنب هالل احمر مرکز آموزش بهورزي ایرانشهر ایرانشهر 1

 35222608 خیابان بلوچ داخل ساختمان بیمارستان قریم مرکز آموزش بهورزي نیکشهر 2

 37142728 مرکز آموزش بهورزي  فروشي مكرانبلوار امام خمیني روبروي تربار  سرباز 3

 مهرستان 4
خیابان سپاه پاسداران تقاطع خیابان طالقاني و سپاه پاسداران خیابان شهید 

 سلیماني مرکز آموزش بهورزي
37724288 

 چابهار 5
بلوار امام جنب پمپ بنزین دولتي سابق پشت شبكه بهداشت و درمان مرکز 

 آموزش بهورزي  
35335291 

 کنارک 6
جاده کمربندي روبروي پایگاه هوایي و شبكه بهداشت و درمان پشت 

 دادگستري  مرکز آموزش بهورزي
35389136-35389134 

 فنوج 7
خیابان شهید محمودي جنب مخابرات مرکزي ساختمان قدیم مرکز بهداشت 

 مرکز آموزش بهورزي

05437182481-

09915049447 



 

 

 

 


