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 بهورز آگهي پذيرش

هیات امنا و نامه شماره  89شهریورماه دستورالعمل جذب بهورز مصوب1مفاد ماده به استناد  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی فسا  در نظر دارد 

)سهمیه تخصیصی جهت استخدام بهورز معاونت محترم توسعه مدیریت ،منابع وبرنامه ریزی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی  10/0/89مورخ 2064

از بین  جهت تامین نیروی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت روستاییسازمان اداری واستخدامی کشور ( 42/3/89مورخ 101068ازمحل مجوزهای شماره 

 از طریق آزمون کتبی ومصاحبه تخصصیپیمانی براساس شرایط مندرج در این آگهی  به صورت قراردادی)کارمعین (ودارندگان مدارک کاردانی وکارشناسی 

 اقدام به جذب  نیروی بهورز نماید. زیر به شرح جداولپس از طی مراحل گزینش و

 بهورز به صورت قرارداد کار معینجدول پذيرش                                                                

)فقط افرادی واجد شرایط بومی  ودارای سکونت  در روستاهای ذکر محل جغرافیايي جنسیت دادتع تقاضا( مورد خانه بهداشت)محلنام  رديف

 زن مرد هستند(انتخاب محل مورد تقاضا وشرکت در آزمون  دراین ستون مجاز بهشده 

)شعاع ،مهدی آباد جعفر آباد)روستای قمر( –واصل آباد)روستای قمر(  )روستای اصلی(جلیان *  1 جلیان 1

)شعاع ،موردی کیلومتر(03)شعاع ، صادق آبادکیلومتر(03)شعاع ، دولت آباد سه چاهکیلومتر(03

)شعاع ،شیدانککیلومتر(03)شعاع ،شورابه  کیلومتر(03)شعاع ،صالح آباد کیلومتر(03

  کیلومتر(03)شعاع ،دشت خانگلیکیلومتر(03

قمر( ،موردی )روستای قمر(جلیان )شعاع  صادق آباد)روستای )روستای اصلی(،مهدی آباد  * 1 مهدی آباد 2

 کیلومتر(03)شعاع ، ، دشت خانگلیکیلومتر(03)شعاع ، دولت آباد سه چاهکیلومتری(03

)شعاع ،تنگ ایج (کیلومتر03)شعاع ، بیگ اینالوکیلومتر(03)شعاع ،دوگان )روستای اصلی(جرغه  *  1 جرغه 0

 کیلومتر(03)شعاع ،دیندارلوکیلومتر(03

 کیلومتر(03)شعاع علیا،قاسم آباد  )روستای اصلی(وکیل آباد *  1 ادوکیل آب 4

 کیلومتر(03)شعاع سفلی، قاسم آباد  )روستای اصلی(کبک آباد *  1 کبک آباد 5

 )روستای اصلی(فدشکوییه *  1 فدشکویه 6
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 ش بهورز به صورت پیمانيپذير جدول                                                                     

)فقط افرادی واجد شرایط بومی  ودارای سکونت  در روستاهای محل جغرافیايي جنسیت تعداد نام خانه بهداشت)محل مورد تقاضا( رديف

 زن مرد هستند(انتخاب محل مورد تقاضا وشرکت در آزمون  دراین ستون مجاز بهذکر شده 

)شعاع ، حسین آباد ششده کیلومتر(03)شعاع ،اکبر آباد ششدهای اصلی()روستهادی آباد   * 1 هادی آباد 1

کیلومتر(،نظام آباد )شعاع 03،قادر آباد)شعاع کیلومتر(03)شعاع ،دولت آباد ششدهکیلومتر(03

 کیلومتر(03کیلومتر( تنگ بیگم)شعاع 03کیلومتر( کریم آباد )شعاع03کیلومتر( عباس آباد)شعاع 

)شعاع ،دیندارلو  کیلومتر(03)شعاع تنگ ایج ،کیلومتر(03)شعاع ،جرغه ی اصلی(ا)روستینالوبیگ ا  * 1 بیگ اینالو 2

 (کیلومتر03)شعاع ،دوگانکیلومتر(03

 )روستای اصلی(ابوذرآباد  * 1 ابوذرآباد 0

 

 شرايط عمومي داوطلب براي ثبت نام :  -1

 . تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران  1

 ایران اسالمی سالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون جمهوری . اعتقاد به دین مبین ا4

 . التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 3

 . داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی  یا معافیت دائم از خدمت ) ویژه برادران ( 2

 ون پزشکی با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد .تبصره :  معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعالم کمسی

 . عدم اعتیاد به مواد مخدر ، دخانیات و روان گردان 0

 موثر. عدم سابقه محکومیت جزایی 0

 .نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی وسایر واحدهای دانشگاه9

ر بهورزی وقابلیت انجام فعالیتهای مرتبط با آن ازجمله دهگردشی وانجام . داشتن صالحیت جسمانی ، روانی،اجتماعی و توانایی برای انجام کا8

  سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تایید کمیسیون پزشکی

 .داوطلبان آزمون نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مرجع قضایی و ذیصالح از خدمت دولتی منع شده باشد16

بازنشسته وبازخرید شده دستگاههای اجرایی وهمچنین اخراج شدگان واحدهای تابعه وزارت بهداشت حق . مستخدمین رسمی ،پیمانی ،11

 حضور درجلسه آزمون را ندارند.

 داوطلب براي ثبت نام :  اختصاصيشرايط -2

 تحصیالت  الف.

رستاری برای داوطلبان زن وداشتن مدرک دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی دریکی از رشته های بهداشت عمومی ،مامایی یا پ

 ای داوطلبان مرد رتحصیلی کاردانی با کارشناسی در یکی از رشته های  بهداشت عمومی ، بهداشت محیط وپرستاری ب
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 شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع کارشناسی در آزمون بهورزی ممنوع می باشد . : 1تبصره 

یا مدرک تحصیلی باالتر دارای داوطلب در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلی ذکر شده بوده ودر عین حال  در صورتی که :2تبصره 

باشد , ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی مورد نظر پس از نیز در سایر رشته هاهم تراز 

  .شروع به کار ودر هنگام اشتغال خواهد بود

پذیرش دانشجویان با عنوان بهورز ممنوع می باشد ودر صورت احراز قبولی ،پذیرش نهایی آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی وگواهی  :3ه تبصر

در صورت عدم ارائه گواهی مذکور یا دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک قبل از شروع کالس های بهورزی می باشد.

نشگاه محل تحصیل مدارک الزم دال بر تایید تعداد واحدهای گذرانده شده )تازمان برگزاری آزمون( وعدم امکان دریافت هرگونه تردید از دا

پذیرفته شده اخذ می گردد به منظور اطمینان از اجرای این فرآیند دانشگاه علوم پزشکی عالوه بر موارد مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشته 

 تعهد از این افراد) مبنی بر عدم برخورداری از شرایط دریافت مدرک تحصیلی ( اقدام  می نماید. پیشگفت نسبت به اخذ

پذیرش افراد متعهد خدمت وکلیه افرادی که شرایط به کارگیری واستخدام را به عنوان بهورز در خانه بهداشت اعالم شده ندارند  :4تبصره

هد خدمت ومتعاقبا استخدام فرد مذکور در خانه بهداشت مجاز باشد به کارگیری این افراد ممنوع می باشد بدیهی است در صورتی که اجرای تع

 پذیر می باشد. مشروط براخذ تعهدات مورد لزوم و دارا بودن شرایط استخدام به شکل قراردادهای اشاره شده ،امکانمورد نظر در خانه بهداشت 

شته های اجباری که در حین انجام خدمت قانونی در دانشگاه علوم پزشکی وخدمات رمشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان  :5تبصره

مندرج در این آگهی  می توانند در آزمون استخدام بومی وهمچنین سایر شرایط بهداشتی درمانی فسا می باشند در صورت دارا بودن شرایط 

 پیمانی بهورزی شرکت نمایند. 

 :. بومي بودن ب

ورت بومی در وهله اول از روستای محل استقرار خانه بهداشت انجام می شود داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را پذیرش بهورز به ص -1

 داشته باشند تا به عنوان بومی روستا تلقی گردند.

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

 حداقل در دوسال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد

ودر خصوص فارغ التحصیالن نظام جدید ،دو مقطع کامل از مقاطع از مقاطع تحصیلی ) ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان (  کاملب : حداقل دو مقطع 

ویا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشد همچنین سکونت داوطلب را در روستاسطه دوم (تحصیلی )ابتدایی ،متوسطه اول ومتو

 حداقل در دوسال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد

ی محل گزینش بهورز و واجد شرایط مطابق بند داوطلبان زن که شرایط بند الف وب را نداشته باشند ولی با فرد شاغل در همان روستا : 1تبصره

سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضای 4الف وب ازدواج کرده باشد وحداقل 
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اشد . بدیهی است این افراد با افراد بومی پذیرش بهورزدر این مدت محرز شده باشد به عنوان بومی تلقی می شوند وپذیرش آنان بالمانع می ب

 بند های الف وب در یک اولویت قراردارند ونسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود

از طریق گواهی شورای اسالمی روستا)ممهور به مهر وامضای  1احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای الف وب  وتبصره : 2تبصره

 ونصف اعضای شورا به اضافه یک نفر( و با تایید خانه بهداشت مربوطه ومرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.رییس شورا 

ج از چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل ،گذراندن طرح ویا اشتغال وانجام دوره ضرورت سربازی در خار: 3تبصره

روط به آن که شورای اسالمی روستا سکونت آنان را گواهی کند وخانه بهداشت ومرکز بهداشت شهرستان محل روستا سکونت داشته اند مش

بومی بودن فرد واقامت وی را قبل از وضعیتهای فوق االشاره در محل های مورد تقاضا تایید نماید پذیرش آنان بالمانع می باشد لذا برای 

ای مورد نظر مشروط بر اینکه خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند ضرورت گروههای مذکور اقامت در دوسال اخیر در روست

 ندارد در این شرایط ارائه گواهی دال بر اقامت در روستا قبل از شرایط فوق ضرورت دارد.

 ثبت نام به عمل می آید.مجوار به ترتیب زیر در صورت عدم وجود فرد واجد شرایط در روستای اصلی از افراد واجد شرایط ساکن در روستاهای ه -2

 روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش –الف 

در صورت عدم وجود تعداد کافی واجد شرایط در روستای اصلی وقمر تحت پوشش خانه بهداشت از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز   -ب

  ر از روستای اصلیکیلومت36خدمات جامع سالمت مربوطه به شعاع 

کیلومتری مشابه شرایط بومی وسکونت  در نظر گرفته  36ستاها در شعاع روستاهای قمر وسایر رو بودن وسکونت افراد بومیشرایط  –1تبصره

 شده برای روستای اصلی می باشد.

وبه همین ترتیب در  مناطق ممنوع می باشد.در صورتی که واجدین شرایط در روستای اصلی به حد کفایت برسد پذیرش بهورز از سایر : 2تبصره 

ممنوع   صورت نبود فرد واجد شرایط در روستای اصلی وبه حد کفایت رسیدن افراد واجد شرایط در روستای قمر  پذیرش بهورز از سایر روستاها

 می باشد.

 :. دارا بودن شرايط سني ج

 روز( 48ماه و11سال و48) سال36حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی الف: 

 روز( 48ماه و11سال و42)سال 49 کاردانی حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی ب: 

 تاریخ اولین روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد . : 1تبصره 

کاردانی ورت سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی در هرصموارد زیر به شرط ارائه تائیدهای معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه می گردد . : 2تبصره 

روز( 48ماه و11سال و31)سال  34وسن داوطلبان مدرک کارشناسی از روز(48ماه و11سال و 48)سال 36از  با در نظر گرفتن شرایط زیر نباید

 تجاوز نماید.
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 براساس کارت پایان خدمتخدمت دوره ضرورت آقایان : مدت انجام الف 

  خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمتدوطلبانی که طرح ب: 

 سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه به شرح زیر تعیین می گردد.:3تبصره 

از دارند اسارت  که حداقل یکسال وباالتر سابقه، فرزندان آزادگان  باالتردرصد و  40فرزندان شهدا، فرزندان جانباز  - آزادگان -الف : جانیازان

 .می باشندف معا  شرط حداکثر سن 

 به حداکثرسقف سنی تعیین شده در این آگهی افزوده می گردد.سال 0به میزان  (خواهر و برادر -مادر -پدر)ب :افراد خانواده معظم شهدا شامل 

 به حداکثر سقف سنی تعیین شده در این آگهی افزوده می گردد. حضور در جبههمدت به میزان  وطلبانه  حضور دا سابقه  رزمندگان دارای ج : 

مون می د: سایر ایثارگرانی که در بندهای قبل ) الف ، ب وج ( اشاره ای به آنها نگردیده است همانند سایر داوطلبان ملزم به رعایت سقف سنی آز

 باشند.

 : سنجش داوطلبان -3

 ه به شرح زیر به عمل می آید.بنظور سنجش توانمندی های داوطلبان آزمون کتبی ومصاحبه م  

  :به شرح جدول زيرانجام خواهد شد آزمون کتبي از دروس تخصصي مرتبط بهورزي -الف

 تعداد سواالت عنوان تعداد سواالت عنوان

 30 سالمت خانواده 46  بهداشت محیط

 30 واگیر وغیر واگیر( مبارزه با بیماریها) 16  پرستاری

درصد ازکل نمره آزمون را 06سواالت به صورت چهارگزینه ای )با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط( می باشد آزمون کتبی  :تبصره

 به خود اختصاص می دهد.

به ترتیب  برابر ظرفیت پذیرش3زان به می  از بین داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول : تخصصي وارزيابي روانشناختي مصاحبه-ب

ونمرات فضلی )پس از تایید کارگروه آزمون براساس دستورالعمل   درصد نمره آزمون کتبی(26) کسب حدنصاب، اولویت های مقرر قانونی

جهت مصاحبه ،تاریخ خواهد بود.)لیست افراد درصد از کل نمره آزمون 26معادل  مصاحبه نمره  بهورزی( به کمیته مصاحبه معرفی خواهند شد 

 ومکان مصاحبه از طریق سایت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی فسا اطالع رسانی خواهد شد.(

در صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز تا سقف ذکر شده در بندب ،کارگروه آزمون مجاز است با رعایت اصل ضرورت گزینش افراد با  تبصره :

ای مناطقی رتعیین شده را تا تکمیل نفرات مورد نیاز جهت تشکیل جلسه مصاحبه کاهش دهد .پایین آوردن حدنصاب ب نمره حدنصاب ،صالحیت

 که تنها یک داوطلب دارد مجاز نمی باشد.

مصاحبه برابر ظرفیت مورد نیاز)اصلی وذخیره( براساس مجموع نمرات کتبی و4اسامی داوطلبان به میزان ، پس از انجام مصاحبه  گزينش :-ج

 معرفی خواهند شد.وسایر اولویتهای قانونی به هسته گزینش 
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در شرایطی که تعداد واجدین شرایط برای شرکت در جلسه مصاحبه فقط یک نفر باشد دانشگاه می تواند مشروط به  تایید کمیته  : 1تبصره

 وگزینش ، وی را برای مصاحبه درصد نمره آزمون(26)تبیآزمون و توافق معاونت بهداشتی دانشگاه  ودر صورت کسب نمره حد نصاب در آزمون ک

 .معرفی نماید

آزمون برای متقاضیان کاردان وکارشناس به صورت واحد برگزار می گردد ودر مراحل آزمون کتبی هیچ یک از افراد با مدرک تحصیلی  :2تبصره

 .کاردانی وکارشناسی بر یکدیگر تفوق ندارند

 سهمیه هاي خاص: -4

 ايثارگران سهمیه -الف

درصد تقسیم می شوند، که سهمیه  0درصد و سهمیه ایثارگران  40به دو دسته ایثارگران سهمیه به شرط دارا بودن شرایط مندرج در این آگهی   

درصد و  40درصد ایثارگران برای شرکت در آزمون استخدامی شامل : جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان  40

درصد ایثارگران شامل: رزمندگان با  0باالتر، همسر و آزادگان دارای باالی یک سال اسارت و خواهر و برادر شاهد می باشد. همچنین سهمیه 

زندان سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها، فر

 .درصد، فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت می باشد 40جانبازان زیر 

 ها به شرح زیر می باشد. درصد اولویت 40برای استخدام داوطلبان سهمیه ایثارگران   - 1تبصره

و فرزندان آزادگان با یک سال اسارت و  درصد و باالتر بر اساس درصد جانبازی 40اولویت با جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان 

 .بیشتر می باشد

در صورت عدم تکمیل سهمیه از بین ایثارگران فوق الذکر مانده سهمیه به سایر ایثارگران مشمول سهمیه یاد شده به ترتیب به همسر شهید،  

 .رادر شهید تعلق می گیرددرصد و باالتر، همسر آزادگان با یک سال اسارت و بیشتر، خواهر و ب 40همسر جانبازان 

شده  گرفته درنظر مجزا های محل شغل و ها ظرفیت استخدامی، آزمون طریق از درصد 40 سهمیه  برای استخدام داوطلبان دارای-2تبصره

مشخص شده  باید توجه داشته باشند که فقط می توانند مشاغل  درصد عالقمند به شرکت در آزمون استخدامی  40 سهمیه دارای داوطلبان است 

 .برای این سهمیه را انتخاب کنند

درصد سایر ایثارگران نمی باشند، به عبارت دیگر هر  0درصد ایثارگران مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی  40مشمولین سهمیه  -3تبصره

ماید. بدیهی است در این صورت داوطلب ایثارگر می تواند در صورت مشمول بودن، صرفاً از یکی از سهمیه های مشخص شده، استفاده ن

را انتخاب  درصد ایثارگران، جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود، صرفاً باید مشاغل مشخص شده برای ایثارگران  40مشمولین سهمیه 

  .نمایند

 نمی باشد.شهید( الزامی درصد ایثارگران)به استثناء خواهر و برادر  40برای مشمولین سهمیه آزمون بهورزی کسب حد نصاب نمره  -4تبصره

درصد ایثارگران باید شغل محل های ظرفیت آزاد را انتخاب کنند و نمی توانند از شغل محل های سهمیه  0داوطلبان دارای سهمیه  -5تبصره 

 .درصد انتخاب کنند 40

 قرر ثبت نام نموده اندانجام خواهد شد.انتخاب سهمیه ایثارگران به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که درزمان م-6تبصره

 پذیرش مازاد بر ظرفیت ایثارگران در رقابت باسایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.: 7تبصره

 شد.ا: شرکت کلیه ایثارگران در جلسه آزمون الزامی می ب8تبصره

 سهمیه معلولین -ب
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درصد سهمیه قانونی مربوطه  3وکسب حد نصاب نمره آزمون  به ترتیب نمره فضلی از معلولین عادی به شرط دارا بودن مفاد مندرج در این آگهی

 گردد. برخوردار خواهند بود مراتب تایید توانایی انجام امور بهورزی این عزیزان توسط کمیسیون پزشکی استعالم می

 ساير شرايط آزمون: -5

زش وه از سوی افراد جذب شده مبنی بر این که پس از اتمام دوره آمقبل از شروع دوره آموزشی سپردن تعهد محضری به دانشگا -1بند

عهد بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد به صورت شیفتهای مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید الزامی است دوره ت

 سال می باشد.51برای کلیه افراد جذب شده حداقل 

 رای کلیه بهورزان )اعم از ایثارگران و...( الزامی بوده وتعهد نامه تا پایان تعهدات قابل خرید وانتقال نمی باشد.سپردن تعهد ب: 1تبصره 

ویا به هر دلیل اخراج شوند ضمن پرداخت هزینه های  پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره بهورزی از ادامه دوره انصراف دهند :2تبصره

 ر آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمی باشند.مربوطه ، مجاز به ثبت نام د

 بهورزان جذب شده در طول دوره تعهد مجاز به درخواست جابه جایی ،تغییر ردیف سازمانی وعنوان شغل نمی باشند.:3تبصره

مره فضلی جهت شرکت در در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر ویا انصراف آنان از پذیرفته شدگان ذخیره به ترتیب  ن-2بند

 دوره آموزش بهورزی دعوت به عمل می آید.

)در زمان دعوت  جهت جذب به عنوان بهورز  شرایط عمومی واختصاصی داشتنمنوط به  ،دعوت از افراد ذخیره جهت تکمیل ظرفیت  تبصره :

 می باشد.(

لب محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن تلقی خواهد شد و چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش خالف اطالعات اعالم شده توسط داوط-3بند

من اخراج ،داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد ودر صورت ضشرکت در کالسهای آموزشی در صورت 

ه دلیل ایجاد خسارت واز دست رفتن فرصت گردد ضمن اینکه فرد خاطی مطابق قوانین  ب صدور حکم شروع به کار ، حکم صادره لغو وبالاثر می

 برای سایرین مورد پیگیری قانونی قرار می گیرد.

داوطلبان پس از قبولی در آزمون و طی مراحل گزینش جهت شرکت در دوره تطبیقی مهارت بهورزی)طبق شرایط مندرج در دستورالعمل  -4بند 

 مربوطه (معرفی خواهند شد. 

 به انتخاب یک  شغل و محل جغرافیای می باشند.داوطلبان منحصرا مجاز  -5بند

 الزامی می باشد . و شناسنامه  کارت ملیاصل برای شرکت در آزمون  به همراه داشتن  -6بند

نیز  روز پس از اعالم نتایج اولیه آزمون نسبت به ارائه اعتراضات خود اقدام نمایند ،کارگروه آزمون دانشگاه10متقاضیان می توانند حداکثر  -7بند

 هفته کاری می باشد.4موظف به بررسی موضوع  واعالم نتیجه طی 

 :مدارك مورد نیازنحوه ثبت نام و -5
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با مراجعه به سایت دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی   18/2/1388لغایت   1388/  2/  11از تاریخ   افراد واجد شرایط می بایست

 اقدام نمایند.زیر در لینک مربوطه و بارگزاری مدارک  ت نام نسبت به  ثبfums.ac.ir درمانی فسا به آدرس

 رضایت کتبی سرپرست ) برای داوطلب زن ( اسکن  .1

 تائیدیه بومی بود ن برابر ضوابط اعالم شده از سوی شورای اسالمی روستا اسکن   .4

 با تائید خانه بهداشت روستای مربوط اسکن تائیدیه بومی بود ن برابر ضوابط اعالم شده  .3

 داوطلبان مرد ) پشت و رو کارت (  یا معافیت از خدمت جهت پایان خدمت تصویر کارت  سکنا .2

 آخرین مدرک تحصیلی  اسکن  .0

 گواهی پایان یا معافیت  ازطرحاسکن  .0

    متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران برای افراد داوطلب  وامور ایثارگرانارائه تائیدیه بنیاد شهیداسکن  .2

 شناسنامه صفحه اول  اسکن  .9

 تمام رخ رنگی پشت زمینه سفید   3×2عکس اسکن  .8

 بیشتر شود kB466   نباید از حجم مدارک اسکن شده : 1 تذکر

انجام خواهد شد در ضمن ریال( از طریق درگاه اینترنتی موجود در سایت دانشگاه 206666پرداخت حق ثبت نام توسط داوطلبان) :2تذکر

 .د نمی گرددوجوه پرداختی به هیچ عنوان مستر

 به مدارکی که پس از انقضاء مهلت ثبت نام ارسال شود ترتیب اثر داده نمی شود . :3تذکر

دانشگاه علوم پزشکی در صورت قبولی در آزمون بهورزی ارائه اصل مدارک اسکن شده در زمان ثبت نام به حوزه معاونت بهداشتی :4تذکر 

 الزامی است .فسا 

 تاريخ آزمون: -6

  7/5/99:مصاحبه  تاريخ                                       6/5/99خ آزمون کتبي : تاري      

به سايت دانشگاه علوم پزشکي فسا به  5/5/99و  4/5/99هايتاريخ در جهت اخذکارت ورود به جلسه آزمون  مي توانند  داوطلبان واجد شرايط       

 مراجعه نمايند.fums.ac.ir آدرس

 درکارت ورود به جلسه آزمون درج خواهد شد.رگزاري آزمون کتبي ب مکان وساعت 

  ( اعالم مي گردد.fums.ac.irمکان وساعت برگزاري مصاحبه نیزمتعاقبا از طريق سايت دانشگاه علوم پزشکي فسا)

ي صورت مي گیرد و پس از ثبت نام داوطلبان گرامي: با عنايت به اينکه کلیه مراحل ثبت نام و دريافت کارت صرفاً از طريق سامانه الکترونیک

 .هیچگونه تغییري امکان پذير نمي باشد. لذا توصیه مي شود قبل از هر گونه اقدام،ضوابط و مقررات آگهي به دقت مطالعه گردد

  (871)-  53358886 – 53358188 -53352591شماره تلفن تماس :  


