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راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون فهرست   



  

در نظر دارد براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود در خانه هاي بهداشت تحت بيرجند  و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي

 27/3/1398مورخه    151609پوشش ، طبق مفاد دستورالعمل پذيرش و استخدام بهورز مصوب هيات امناء دانشگاه از محل سهميه هاي استخدامي شماره 

مانده مجوز هاي سال هاي و  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 15/6/1398رخ مو 209/4555و مجوز شماره د/ كشوراداري استخدامي سازمان 

شرايط را از طريق امتحان عمومي ، تخصصي ، مصاحبه و گزينش براي پذيرش رشته شغلي بهورزي بصورت پيماني به از افراد واجدنفر    8قبل تعداد

  شرح ذيل استخدام نمايد  .

   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬شرايط  عمومي:  ) 1
 . تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران  )1-1

 تدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران . )1-2

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران . )1-3

  .(ويژه آقايان )  وظيفهدوره ضرورت نظام يا معافيت دائم  داشتن كارت پايان خدمت  )1-4

 معافيت پزشكي در صورتي پذيرفته خواهد شد كه بر اساس اعالم كميسيون پزشكي دانشگاه با وظايف بهورزي منافات نداشته باشد. تبصره :

 . عدم اعتياد به مواد مخدر، دخانيات و روان گردان )1-5

 . نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر )1-6

اجتماعي و توانايي براي انجام كار بهورزي و قابليت انجام فعاليت هاي مرتبط با آن از جمله دهگردشي و انجام  داشتن سالمت جسماني و رواني ، )1-7

  سياري ها در روستا هاي تحت پوشش  با تاييد كميسيون پزشكي.

 نداشتن سابقه اخراج از مراكز آموزش بهورزي و ساير واحد هاي دانشگاه . )1-8

  .ط اين آگهيبومي بودن در محل خدمت طبق شراي )1-9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شركت در آزمون عمومي و مقررات بخش اول : شرايط  

 تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومي

 افرادي كه مجاز به شركت در اين آزمون نيستند عبارتند از  :

 .آنها تمخد بازخريد و بازنشسته يا و اجرايي دانشگاه يا دستگاههاي پيماني و ثابت رسمي، مستخدمين  -1  

 .دولتي موسسات و دستگاهها ساير و دانشگاه تابعه واحدهاي توسط شدگان اخراج يا و خدمت از شدگان انفصال 2-

 .باشند شده منع دولتي خدمات از ذيصالح، و قضائي مراجع آراء موجب به كه افرادي 3-

 است نام ذكر مستلزم بر آنها قانون شمول كه موسساتي و دولت به وابسته سازمانهاي و دولتي شركتهاي سازمانها، ساير به خدمت تعهد كه افرادي 4-

  .دارند

 .شده آگهي تحصيلي رشته در معادل تحصيلي مدارك دارندگان -6

  آگهي. در مندرج مشاغل احراز شرايط در شده اعالم تحصيلي مقاطع از باالتر تحصيلي مدارك دارندگان -7 

در بدو استخدام داراي مدرك تحصيلي مرتبط با شرايط احراز جدول شماره يك بوده و در  ان داراي مدرك دانشگاهي در صورتي كه داوطلب : تبصره

بكارگيري عين حال مدرك تحصيلي هم تراز يا باالتر در ساير رشته هاي تحصيلي داشته باشد ، ملزم به ارائه تعهد نامه محضري مبني بر عدم درخواست 

 ال خواهد بود. مدرك ديگر پس از شروع به كار و در هنگام اشتغ

 گردد محرز فوق موارد از كه يكي  آزمون مراحل از يك هر در مذكور، بندهاي مشمولين  از يك هر شركت صورت در ست ا ذكر به الزم

  ميگردد. بالاثر لغو و مزبور حكم صدور حكم ، صورت در حتي و محروم بعدي مراحل انجام از
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   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: اختصاصي)  شرايط  2 

كارشناسي و يا كارداني در يكي از رشته هاي بهداشت عمومي ، مامايي و پرستاري براي داوطلبين زن و دارا بودن  مدارك تحصيلي دارا بودن  ) 2-1

درك مدرك تحصيلي كارشناسي و يا كارداني در يكي از رشته هاي بهداشت عمومي ، بهداشت محيط و پرستاري براي داوطلبين مرد. و يا دارا بودن م

گواهي نامه پايان دوره پيش دانشگاهي و يا گواهي نامه پايان دارا بودن با  علوم انساني ، رياضي فيزيك و علوم تجربي در رشته هاي تحصيلي ديپلم

  (جدول شماره يك)التحصيالن جديد) جهت داوطلبين زن و مرد .   تحصيالت سه ساله دوره دوم متوسطه (فارغ

جام خواهد گرفت و در صورتي كه هيچ داوطلبي داراي مدرك كارشناسي و يا كارداني در ثبت نام از داوطلبين ديپلم به صورت مشروط ان :1تبصره 

و تحويل  كيلومتر مورد تاييد قرار نگيرد ، داوطلبين ديپلم جهت انجام مراحل بكارگيري 30هيچ كدام از روستاهاي اصلي ، قمر و روستاهاي تا شعاع 

  . دعوت خواهند گرديد مدارك

در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود داوطلب و داوطلبين ديپلم نبايد داراي هر گونه مدرك دانشگاهي باشند. :2تبصره

اطالعات خالف داده داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد . و در صورت شركت در كالس هاي آموزشي ضمن اخراج ، داوطلب برابر 

  به پرداخت هزينه هاي مربوطه مي باشد . تعهد اخذ شده موظف

  مبناي محاسبه تاريخ فراغت از تحصيل ، تاريخ آخرين روز ثبت نام مي باشد. :3تبصره

  شرايط سني داوطلبان :  ) 2-2

 11سال و  25(تمام سال سن  26حداكثر  و  روز) 29ماه و  11سال و  15(سال سن تمام 16داشتن حداقل ،  جهت دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم •

 روز)  29ماه و 

 روز) 29ماه و  11سال و  27(تمام سال سن  28داشتن حداكثر جهت دارندگان مدرك تحصيلي كارداني ،  •

 روز) 29ماه و  11سال و  29(تمام سال سن  30داشتن حداكثر جهت دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ،  •

 

  تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:موارد ذيل به شرط ارائه  : 1تبصره        

 .سربازيانجام شده مدت خدمت  •

 طرح خدمت نيروي انساني موظف  را به استناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان انجام داده اند به ميزان انجام خدمت مذكور .  كهداوطلبيني  •

و باالتر  ، فرزندان و همسر آزادگان كه حداقل يكسال و باالتردرصد  25دان و همسر جانبازان جانبازان ، آزادگان ، فرزندان و همسر شهداء ، فرزن •

 از شرط حداكثر سن معاف مي باشند .شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه  لسابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداق

 سال. 5ميزان حداكثر افراد خانواده معظم شهدا شامل پدر ، مادر ، خواهر و برادر تا  •

 رزمندگان داراي كمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به ميزان مدت حضور در جبهه. •

سال و سن داوطلب داراي  28اوطلب داراي مدرك تحصيلي ديپلم از سن د ، (بجز ايثارگران)در هر صورت و با احتساب سنوات ارفاقي  :2تبصره

  سال تجاوز نخواهد نمود . 32سال و سن داوطلب داراي مدرك تحصيلي كارشناسي از  30مدرك تحصيلي كارداني از 

  مبناي محاسبه سن داوطلب ، تاريخ اولين روز ثبت نام مي باشد. :3تبصره

كه در حين انجام خدمت قانوني در دانشگاه علوم پزشكي بيرجند   اجباريقانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در رشته هاي داراي طرح  مشمولين )2-3

  مي باشند در صورت دارا بودن ساير مفاد اين آگهي مي توانند در آزمون شركت نمايند. 

  ز نمي باشد .كليه داوطلبان مي بايد بومي روستاهاي محل مورد تقاضا باشند . و پذيرش دانش آموز بهورزي غير بومي به هيج عنوان مجا )2-4
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  داوطلب  بومي ،  به افرادي اطالق مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشند :

محل  مورد تقاضا براي پذيرش يكي باشد و همچنين سكونت داوطلب حداقل در يا شهرستان ) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه ) با روستا الف

  دو سال اخير تا اولين روز شروع ثبت نام در روستاي مورد نظر محرز گردد 

طع تحصيلي و در خصوص فارالتحصيالن نظام جديد دو مقطع كامل از مقا) حداقل دو مقطع كامل تحصيلي از مقاطع ( ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه )ب

مورد تقاضا براي پذيرش طي كرده باشد و همچنين سكونت داوطلب حداقل دردو سال يا شهرستان را در روستا  (ابتدايي ، متوسطه اول و متوسطه دوم)

  اخير تا اولين روز شروع ثبت نام  در روستاي مورد نظر محرز گردد.  

سال از تاريخ ازدواج آنان  2ازدواج كرده و حداقل   بو  الفولي با فرد واجد شرايط مطابق بند  را نداشته باشند بو  الف) داوطلبان زن كه شرايط بند ج

ي مي شوند تا اولين روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سكونتشان در محل مورد تقاضاي پذيرش بهورز در اين مدت محرز شده باشد به عنوان بومي تلق

.  

  با توجه به تقسيمات جديد كشوري مالك اطالعات مندرج در شناسنامه آخرين تقسيمات سياسي كشور در هر منطقه خواهد بود . : 1تبصره 

و بومي روستاهاي تا شعاع  قمر افراد بومينسبت به   جاولويت هستند و افراد بند  يك در جبند  بوميافراد با بو  الفبديهي است افراد بومي بند  : 2تبصره 

  كيلومتر در اولويت پذيرش خواهند بود.  30

از مي بايد  جو  ب،  الفحداقل دو سال  سكونت مستمر در روستاي مورد نظر ( تا تاريخ اولين روز شروع ثبت نام  ) مندرج در بندهاي  احراز : 3تبصره 

(منضم به مربوطه خانه بهداشت  با تاييد(ممهور به مهر و امضاي رئيس شورا و نصف اعضاي شورا به اضافه يك نفر) شوراي اسالمي روستا  طريق گواهي

  صورت مي پذيرد. رونوشت از پرونده بهداشتي متقاضي) و مركز بهداشت شهرستان

و يا انجام دوره خدمت  ، گذراندن طرح و يا اشتغال  داوطلبان پذيرش دانش آموز بهورزي چنانچه تا قبل از ثبت نام بدليل ادامه تحصيل  : 4تبصره 

 مركز بهداشت خانه بهداشت و  و سكونت آنان را گواهي  ضرورت سربازي در خارج از محل روستا سكونت داشته است ، مشروط به آنكه شوراي اسالمي

 بومي بودن فرد و اقامت وي را قبل از وضعيت هاي فوق االشاره در روستاي محل مورد تقاضا يا روستاي قمر تاييد نمايد  ،  شركت در آزمون رستانشه

در روستاي مورد نظر مشروط به اين كه خانواده وي اقامت دائم در روستاي مورد نظر  بالمانع است . لذا براي گروه هاي مذكور اقامت دردو سال  اخير

 در اين شرايط ارائه گواهي دال بر اقامت در روستا قبل از شرايط فوق ضرورت دارد.ضرورت ندارد . داشته باشند ، 

  

، از داوطلبين ساكن  از روستاي اصلي الذكر به ازاي هر مورد پذيرش نفر واجد شرايط مطابق بندها و تبصره هاي فوق 2در صورت عدم ثبت نام  : 5تبصره 

 2ره در روستاهاي قمر خانه بهداشت بر اساس طرح گسترش شهرستان با رعايت شرايط مندرج ( احراز بومي بودن در روستاهاي قمر ) مطابق جدول شما

  ثبت نام بعمل مي آيد . 

تقاضي واجد شرايط در روستاهاي تحت پوشش خانه بهداشت مطابق بند ها و تبصره هاي فوق الذكر (فرد در صورت عدم وجود تعداد كافي م  : 6تبصره 

پس از تاييد  ) 2(مطابق جدول شماره كيلومتر 30بومي و بومي قمر)، مي توان از روستاهاي همجوار تحت پوشش مركز بهداشتي درماني مربوطه تا شعاع 

  ل مي آيد .مركز بهداشت شهرستان ثبت نام به عم

  . ف مي شوديتعر ) 4-2 (ماده  بو  الفكيلومتر مطابق با بند هاي   30بومي روستاهاي قمر و ساير روستاها تا شعاع  : 7تبصره 

  

   

  

  

.  

  

  

اختصاصيتذكرات مهم در خصوص شرايط   
و پس از ثبت نام ابتدا مدارك تحصيلي داوطلبين داراي  ثبت نام اوليه داوطلبين از بين دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ، كارداني و ديپلم صورت مي پذيريد - 1

هاي اين آگهي از  مدرك تحصيلي كارداني و كارشناسي مورد بررسي قرار گرفته و چنانچه به ازاي هر مورد پذيرش ، حداقل يك نفر واجد شرايط بند ها و تبصره

 بررسي و ثبت نام داوطلبين ديپلم متوقف خواهد گرديد . بين داوطلبين مدرك كارشناسي و كارداني مورد تاييد قرار گرفت فرايند

اوطلبين داراي در صورتي كه هيچ كارشناس يا كاردان مرتبط  و واجد شرايط مندرج در اين آگهي در روستاي مورد نظر وجود نداشته باشد مدارك و مستندات د - 2

 مدرك تحصيلي ديپلم مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

 ي مدرك تحصيلي باالتر از مقطع اعالم شده در شرايط احراز رشته هاي شغلي مجاز نمي باشد.شركت داوطلبين دارا - 3

در صورت احراز قبولي ، پذيرش نهايي آنان مستلزم ارائه انصراف قطعي و گواهي دانشگاه محل تحصيل مبني بر عدم امكان دريافت هر گونه  داوطلبين دانشجو - 4

 .ي باشدمدرك قبل از شروع كالس هاي بهورزي م
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  ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬:  امتيازات و سهميه هاي قانوني )  3

  الف ) سهميه ايثارگران 

درصد براي پذيرش  30قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران ، در هر آزمون استخدامي ابتدا از كل مجوز تخصيص يافته ،  21بر اساس ماده 

  : اختصاص مي يابد بشرح ذيل ايثارگران

 فرزندان جانبازان و همسر شهدا، فرزندان و همسر و آزادگان جانبازان، شامل ايثارگران استخدامي سهميه : سهميه ايثارگران:  ) 1 –الف 

بر اساس . باشند مي برادر شاهد و خواهر و اسارت يكسال باالي و سال يك داراي آزادگان فرزندان و همسر و باالتر و درصد پنج و بيست

از سهميه خود در رشته محل  ، مشمولين سهميه مذكور مكلفند جهت بهره مندياستانهماهنگي هاي بعمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران 

اير رشته محل سدر صورت ثبت نام اين متقاضيان در  مشخص گرديده ، ثبت نام و در بين خود به رقابت بپردازند. هايي كه در جدول شماره يك

توصيه مي شود جهت اطمينان از برخورداري از سهميه مذكور قبل از ثبت نام به بنياد شهيد و امور  .خواهد شدسهميه آنان آزاد تلقي ،  ها

  ايثارگران استان مراجعه نمايند.

 بود معاف خواهند شرط كسب حد نصاب نمره داوطلبين ايثارگر در صورتي كه در كد محل هاي مشخص شده شركت نمايند از :1تبصره 

  الزامي مي باشد.از جمله رعايت شرايط بومي مفاد اين آگهي  شرايط داشتن ساير بديهي است .

  آزادب) سهميه 

در صورت  متقاضيان سهميه آزاد  ) بهطبق بند هاي فوق كليه سهميه هاي باقيمانده (پس از كسر سهميه هاي ايثارگران  : آزادسهميه  •

اختصاص  تخصصي) ،ب نمره و به ترتيب نمره فضلي(مجموع نمره آزمون عمومي نصاو كسب حد  برخورداري از شرايط مندرج در آگهي

  بديهي است داوطلبين داراي سهميه آزاد حق ثبت نام در كد رشته محل هاي مشخص شده جهت سهميه ايثارگران را ندارند.خواهد يافت .

  

 

  ▬ ▬  ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: زمان و نحوه  ثبت نام )  4

 خواهد بود.   www.bums.ac.ir به آدرس دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  صرفا به صورت الكترونيكي و از طريق سايتاوليه ثبت نام   )4-1

به آدرس اينترنتي  21/03/1399مورخ  شنبهچهار روز 24ساعت لغايت   10/03/1399 مورخ شنبه روز  متقاضيان واجدالشرايط مي بايست از )4-2

www.bums.ac.ir  و كد رهگيري دريافت نمايند اوليه مراجعه و اقدام به ثبت نام .  

داراي مدرك كارشناسي و يا كارداني مطابق با برنامه زماني كه از سوي دانشگاه اعالم خواهد گرديد و تحويل مدارك  مراجعه حضوري داوطلبين )4-3

  .ت فرايند ثبت نام يو مستندات مطابق با اين آگهي و دريافت تاييديه ثبت اطالعات تكميلي و تثب

رداني وجود نداشته باشد داوطلبين داراي مدرك ديپلم با اعالم رسمي در صورتي كه هيچ داوطلب واجد شرايط داراي مدرك كارشناسي و يا كا )4-4

  از سوي دانشگاه بايستي مطابق برنامه زماني كه اعالم خواهد شد مدارك و مستندات مطابق با اين آگهي را تحويل نمايند.

) مراجعه جهت تكميل فرايند ثبت نام و دانشگاه (از طريق سايت مذكور تحويل و بررسي مدارك و اعالم افراد واجد شرايط توسطپس از  )4-5

  .(بديهي است زمان مراجعه متعاقبا اعالم خواهد گرديد) پرداخت وجه ثبت نام 

 مدت زمان تعيين شده جهت ثبت نام به هيچ وجه تمديد نخواهد گرديد لذا متقاضيان در مدت مذكور نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موكول تذكر :

  روزهاي پاياني خود داري نمايند. نمودن آن به

و نحوه ثبت نام ، منابع آزمون زمان:  دومبخش   
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  : مدارك مورد نياز ثبت نام مقدماتي )4-6

  (هر گونه تبعات ناشي از ورود ناقص يا اشتباه اطالعات بعهده داوطلب مي باشد.) ( با دقت تكميل گردد ) ثبت نام تقاضانامه الكترونيكيتكميل  )الف

 اساس بر را آن و فايل اسكن نموده زير مشخصات با را خود پرسنلي عكس قطعه يك بايست مي داوطلب : شده اسكن عكس فايل ارسال ) ب

  :نمايد ارسال آزمون سامانه طريق از و آماده ذيل شرايط

  كه در سال جاري گرفته شده باشد (تمام رخ) . 3*4عكس  -

 پيكسل باشد . 300*400و حداكثر 200*300عكس اسكن شده بايد حداقل  -

  .باشد لكه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، بايد داوطلب تصوير -

  .باشد مشخصآنان ،  كامل صورت و حجاب با بايد خواهران عكس -

  .باشد بيشتر كيلوبايت 70 از نبايد عكس شده ذخيره فايل حجم -

  .باشد شده حذف بايد شده اسكن عكس زايد هاي حاشيه -

   .باشد سفيد زمينه داراي و رنگي عكس االمكان حتي -

 

 با مطابق و عكس اصل از است الزم داوطلبان و نميباشد قبول قابل .....و شناسنامه ملي، كارتي ، شناساي كارتهاي روي از عكس اسكن:  تذكر 

  .نمايند اسكن به اقدام فوق، توضيحات

طريق كارت هاي بانكي متصل به شبكه شتاب ) از طريق درگاه پرداخت الكترونيكي و از ريال  چهارصد و پنجاه هزار( ريال 450000داخت مبلغ   پر ) ج

  پس از تاييد و واجد شرايط شناخته شدن داوطلب با اعالم رسمي از سوي دانشگاه

خواهد بود و پس از تاييد شركت در آزمون  تحويل مدارك و بديهي است اطالعات ارسالي در ثبت نام اينترنتي صرفا مالك عمل جهت : 1تذكر

و كنترل مدارك و صحت و سقم مدارك ارسالي و تحويلي افراد با  مصاحبهو كتبي و كسب حد نصاب نمره  برگزاري آزمون اعالم نتايج اوليه پس از

نمره فضلي اطالعات ثبت شده اوليه در سيستم (از نظر مدرك تحصيلي ، شرط سني ،............) و با رعايت سهميه هاي در نظر گرفته شده و به ترتيب 

  اعالم خواهد شد.  دانشگاه يتآزمون از طريق سا

  ه ثبت نام ناقص و يا ارسال و تحويل مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود .: ب 2تذكر

  

  

  

  

  

  

  

 تذكر بسيار مهم در خصوص تغيير اطالعات ثبت نامي:

 )خوداظهاري(اميت نر اساس اطالعات ثبب )ررسي مداركبراي بمعرفي افراد ( ليهج اوايتناعالم  كه اين به ها توجب

ررسي بدر هنگام كه ل اين ليد بهرد، و يان صورت مي گنتخاب شده توسط آني انوناقهاي  يهازات و سهميامت داوطلبان و

 هوطباز مريتميا ا تويلهره مندي داوطلب از اوبه بمنجر هحوي كن بهدر اطالعات وارد شده  نه تغييرمدارك، هرگو

انتخاب وضعيت (ورود اطالعات مذكور تالزمس لذامي سازد،  ها اختالل مواجبرا ه جيتنگردد، كل فرايند اعالم 

 صورت قتو صدا قتا دب )ديرصورت مي گنت خصوص اگر در كافي  (بهام ن تثب هامناضاقدر فرم ت)و ... ايثارگري، 

ررسي باصالح اطالعات مذكور در هنگام  امكانبلي، قوجود آمده در آزمون هاي  به شكالتم به هتوج با هد چراكيرگ

آخرين  تذكر اس به. الزم تخواهد داشناعتراضي  نهچ گويق هحاشد و داوطلب بمي نپذير ناكام هچ وجيهبه  مدارك

  ود.بخواهد  پايان ثبت نامزمان  تاامي افراد ن تخصات ثبشم فرصت ويرايش
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   ▬▬  ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: شيوه برگزاري آزمون  )  5

سايت اطالعيه هاي منتشره در برگزار خواهد گرديد . لذا داوطلبان  مي بايستي نسبت به كنترل مداوم روزانه مصاحبه  وآزمون به صورت كتبي  )5-1

   اقدام نمايند . ثبت نام

  ▬  ▬▬  ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: زمان و محل توزيع كارت  )  6

از طريق سايت و پرداخت وجه ثبت نام متعاقبا و تاييد داوطلبين ثبت نامي  پس از بررسي مدارك داوطلبين كارت ورود به جلسه آزمون   )6-1

. همچنين زمان و محل برگزاري آزمون در هنگام توزيع اعالم خواهد گرديد  www.bums.ac.irبه آدرس  علوم پزشكي بيرجند دانشگاه

  كارت به اطالع داوطلبين خواهد رسيد. 

   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬:    زمونآو منابع مواد )  7

  كارشناسي و كارداني : تحصيلي  براي سنجش داوطلبان داراي مدرك  الف )  

  شامل : آزمون كتبي ) 1 –الف  

سوال) و اطالعات سياسي و اجتماعي و 15سوال) ، دين و زندگي (15سوال) ، زبان انگليسي(15از دروس زبان ادبيات فارسي ( : آزمون عمومي كتبي  •

طراحي مي گردد.  1سوال) ، سواالت به صورت چهار گزينه اي (با اعمال نمره منفي به ازاي هر سه پاسخ غلط ) و با ضريب 15مباني قانوني(

  درصد از كل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد . 30ون كتبي عمومي آزم

سوال) ، آمار حياتي و اپيدميولوژي 15شامل نظام ارايه خدمات بهداشتي درماني ( از دروس تخصصي مرتبط بهورزي  : آزمون تخصصي كتبي •

 2و با ضريب  ا اعمال نمره منفي به ازاي هر سه پاسخ غلط) سواالت به صورت چهار گزينه اي (ب ،  سوال) 15سوال) و آموزش بهداشت (15(

  درصد از كل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد. 30 تخصصي طراحي مي شود .آزمون كتبي

مون را به خود درصد از كل نمره آز 40مصاحبه  : از بين داوطلبين پذيرفته شده در مرحله اول ، مصاحبه به عمل خواهد آمد كه معادل   )2 –الف 

  اختصاص مي دهد. 

  آزمون براي متقاضيان كارشناسي و كارداني به صورت واحد برگزار خواهد شد. تذكر :

  براي سنجش داوطلبان داراي مدرك تحصيلي ديپلم :  ب )       

جهت سنجش توانمندي هاي عمومي : سواالت به صورت چهار گزينه اي (با اعمال نمره منفي به ازاي هر سه پاسخ غلط) عمومي  آزمون كتبي ) 1 –ب 

و اطالعات سياسي و اجتماعي و  سوال)15(دين و زندگي ،سوال)15(، زبان انگليسي  سوال)15(دروس زبان ادبيات فارسياز دروس دوره متوسطه شامل 

  درصد از كل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد. 60احي مي شود .آزمون كتبي طرسوال) 15(مباني قانوني 

دروس عمومي به صورت مساوي اختصاص داده معاف مي باشند و امتياز آن در ساير  دين و زندگياقليت هاي ديني از پاسخگويي به سواالت  تبصره :

  خواهد شد.

درصد از كل نمره آزمون را به خود اختصاص  40مصاحبه  : از بين داوطلبين پذيرفته شده در مرحله اول ، مصاحبه به عمل خواهد آمد كه معادل  )2 – ب

 مي دهد. 

   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: مدارك مورد نياز   )  8

ارائه و رسيد  "حضورا آدرسي كه متعاقبا اعالم خواهد گرديدبه مدارك ذيل را  ،  دانشگاه توسطرسمي  پس از اعالمداوطلبان موظف هستند  )8-1

بديهي است در مرحله اول ابتدا مدارك داوطلبين داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و كارداني تحويل و بررسي خواهد ، د دريافت نماين

كارشناسي و كارداني در روستاهاي اصلي ، قمر و روستاهاي با گرديد و در صورتي كه هيچ داوطلب واجد شرايط در بين دارندگان مدارك 

   كيلومتر وجود نداشته باشد ، از داوطلبين داراي مدرك تحصيلي ديپلم جهت تحويل مدارك دعوت بعمل خواهد آمد. 30شعاع 
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  مدارك مورد نياز :

  متقاضي و همسر  تصوير تمام صفحات شناسنامه -

  متقاضي و همسر تصوير كارت ملي (پشت و رو) -

  تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم ( ويژه برادران )(پشت و رو) -

  تصوير آخرين مدرك تحصيلي  -

  تصوير پايان طرح مشمولين خدمت پزشكان و پيراپزشكان يا معافيت از آن يا گواهي اشتغال به طرح در واحد هاي تابعه دانشگاه  -

  و اخذ تاييديه هاي مورد نيازتكميل فرم شماره يك  -

  مدارك دال بر ايثارگري از مراجع ذيربط(ويژه داوطلبين ايثارگر)  -

  ساير مدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت  -

  جديد ، تمام رخ 3*4قطعه عكس  6و  پرينت فرم ثبت نام اينترنتي -

  

  

  

  

  

 

  

 

   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: تعيين حد نصاب نمره ) 9

سه نفر داراي باالترين نمره آزمون  (مجموع نمره عمومي و تخصصي) درصد ميانگين نمره 50حد نصاب نمره آزمون كتبي بر مبناي كسب حداقل  )9-1

  بود. اهدخوو با توجه به مدرك تحصيلي (مدارك دانشگاهي و مدارك ديپلم) شغلدر 

 در همان رشته محل ، حسب نظر دانشگاه حد نصاب نمره تا تكميل ظرفيت در يك محل در صورت عدم تامين نيروهاي مورد نياز :1تبصره        

  كاهش داده خواهد شد.

  معاف مي باشند.كتبي از كسب حد نصاب نمره  درصد ايثارگران 25داوطلبين مشمول سهميه  : 2تبصره        

  
  

  

   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬  ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: تذكرات كلي    )  10

ين ثبت نام اوليه از داوطلبين به صورت مشروط و موقت انجام خواهد گرفت . و پس از ثبت نام ، ابتدا  تحويل و بررسي مدارك  داوطلبان از ب)10-1

در كيلومتر انجام مي پذيرد و  30دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و كارداني به ترتيب از روستاي اصلي ، روستاي قمر و سپس روستاهاي با شعاع 

كيلومتر ، ثبت نام ، تحويل و بررسي مدارك  30صورت عدم وجود حداقل يك نفر متقاضيان كارشناسي و كارداني در روستاهاي اصلي ، قمر و با شعاع 

 .  كيلومتر انجام خواهد پذيرفت 30متقاضيان داراي مدرك تحصيلي ديپلم به ترتيب از روستاي اصلي ، روستاي قمر و سپس روستاهاي با شعاع 

ون پس از تاييد داوطلبين واجد شرايط ، مراتب از سايت ثبت نام  آزمون اعالم و زمان پرداخت وجه ثبت نام ، دريافت كارت ورود به جلسه آزم )10-2

 و تاريخ برگزاري آزمون اطالع رساني خواهد گرديد لذا داوطلبين بايستي نسبت به كنترل مداوم سايت ثبت نام اقدام نمايند.

نحوه تعيين حد نصاب نمره  : سومبخش   

تذكرات كلي:  چهارمبخش   

مدارك مورد نياز :تذكرات مهم در خصوص   

اينكه مدارك متقاضيان ، قبل از برگزاري آزمون كتبي ، توسط دانشگاه بررسي خواهد شد لذا در صورتي كه با توجه به 

مدارك داوطلبين (ازجمله مدارك ايثارگري، بومي و... ) مغاير با شرايط مندرج در اين آگهي باشد هيچ گونه حقي 

م نتابج اوليه ، مصاحبه استخدامي و حتي در صورت براي متقاضي ايجاد نخواهد نمود و در هر مرحله از آزمون ، اعال

پذيرش نهايي، امتياز يا اولويت يا سهميه مربوطه از داوطلب سلب خواهد گرديد و داوطلب حق هيچ گونه اعتراضي 

نخواهد داشت ضمنا در صورت نياز ، مدارك از مراجع ذيربط استعالم خواهد گرديد و تطبيق اوليه انجام شده ، مالك 

 بر اصالت مدارك نخواهد بود.قطعي 
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) برابر ظرفيت مورد نياز 3سه (حداكثر به ميزان  كه حد نصاب نمره آزمون را كسب نموده باشند در آزمون كتبي هشركت كنند داوطلبين ناز ميا )10-3

برابر ظرفيت مورد  2به ترتيب اولويت هاي مقرر قانوني و نمرات فضلي انتخاب و جهت انجام مصاحبه معرفي مي شوند . پس از انجام مصاحبه 

  و ذخيره) ، براساس مجموع نمرات كتبي و مصاحبه به هسته گزينش معرفي مي شوند .  نياز(اصلي

مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ،  )10-4

شرايط مندرج در آگهي است داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطالعات خالف داده يا فاقد 

شد . و در صورت شركت در كالس هاي آموزشي ضمن اخراج ، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزينه هاي مربوطه مي باشد 

مطابق قوانين به دليل ايجاد خسارت و از دست رفتن  و فرد خاطي .و حتي در صورت صدور حكم استخدام ، حكم مزبور لغو و بالاثر مي گردد.

  فرصت براي سايرين مورد پيگيري قانوني قرار مي گيرد.

ماه پس از اعالم نتيجه ) از سوي مراجع ذي صالح  2اخذ تاييديه مدارك تحصيلي متقاضيان در صورت پذيرفته شدن در امتحان ( حداكثر    )10-5

  الزامي است. 

مصاحبه حداكثر يكماه فرصت خواهند داشت جهت تكميل مدارك و طي مراحل گزينش به هسته گزينش دانشگاه   قبول شدگان آزمون كتبي و )10-6

  مراجعه نمايند .

  ليست نهايي پذيرفته شدگان پس از تاييد صالحيت عمومي توسط هسته گزينش دانشگاه اعالم خواهد گرديد. تبصره :

در صورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان در مهلت مقرر يا انصراف آنان پس از شروع آموزش ، ضمن دريافت خسارت ، از پذيرفته شده ذخيره  )10-7

  جهت شروع دوره دعوت بعمل خواهد آمد . 

 ه آموزشي به صورتاز پذيرفته شدگان نهايي جهت شركت در دور پس از تعيين نتايج نهايي، موظف است مربوطه مركز بهداشت شهرستان )10-8

  ) دعوت به عمل آورد.يا تحويل حضوريكتبي (با پست پيشتاز ارسال پيامك ، تماس تلفني و يا

روز فرصت خواهند داشت جهت تكميل مدارك و طي مراحل پذيرش به مركز  15پذيرفته شدگان نهايي پس از وصول دعوت نامه حداكثر  تبصره :

در صورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان در مهلت مقرر و يا انصراف آنان   پس از شروع آموزش ، از پذيرفته  آموزش بهورزي مربوطه مراجعه نمايند و

  شدگان ذخيره جهت شروع دوره دعوت به عمل مي آيد.

ورزي در سپردن تعهد رسمي به موسسه قبل از شروع به تحصيل مبني بر اين كه ((پس از اتمام دوره آموزش بهورزي و تطبيقي مهارت هاي به )10-9

سال و به صورت شيفت هاي مورد نظر موسسه همراه  15حداقل به مدت  و هر واحد بهداشتي كه دانشگاه صالح بداند خانه بهداشت مورد تعهد

 با بيتوته در روستا انجام وظيفه نمايد)) الزاميست .

  غلي نمي باشند .بهورزان در طول دوره تعهد مجاز به درخواست جابجايي ، تغيير رديف پستي و عنوان ش )10-11

پذيرفته شدگاني كه پس از شروع دوره آموزش بهورزي از ادامه تحصيل انصراف نمايند ضمن پرداخت هزينه هاي مربوطه مجاز به ثبت نام در  )10-12

  آگهي هاي بعدي پذيرش بهورز دانشگاه نمي باشند .

گذراندن موفق دوره مهارت بهورزي ، طي مراحل گزينش و دارا بودن  استخدام دانش آموزان و كار آموزان  بهورزي منوط به صدور مجوز هاي مربوطه ، )10-13

سال خدمت در خانه بهداشت اعالم شده، به صورت شيفت هاي مورد  15شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين آگهي و سپردن تعهد محضري حداقل 

  خواهد بود.ح بداند و هر واحد بهداشتي كه دانشگاه صالنظردانشگاه همراه با بيتوته در آن روستا 

  دو سال دوره آموزشي بهورزي را طي خواهند نمود .  ماه و حداكثر 6حداقل  پذيرفته شدگان بمدت )10-14

  محل تحصيل پذيرفته شدگان بنا به تصميم در مراكز آموزش شهرستان هاي تابعه دانشگاه خواهد بود . )10-15

سن و احراز محاسبه  ، تاريخ آخرين روز ثبت نام ومالك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل ، معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه  )10-16

  سكونت داوطلب تاريخ اولين روز شروع ثبت نام خواهد بود.  

خواهد گرفت و داوطلبان اطالعات مورد نياز خود را بدين طريق دريافت  هر گونه اطالع رساني در خصوص امتحان از طريق سايت اينترنتي دانشگاه صورت )10-17

  خواهند كرد .

تكميل فرم  با توجه به اينكه مالك ثبت نام از متقاضيان تكميل فرم درخواست دانش آموزي به صورت الكترونيكي مي باشد ، الزم است متقاضيان در زمان  )10-18

 مورد نظر نهايت دقت را بعمل آورده بديهي است پس از تاييد و ثبت نام  هيچگونه اصالحاتي قابل پذيرش نخواهد بود.  

روز پس از اعالم نتيجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمايند. به اعتراضات بعد از اين تاريخ رسيدگي نخواهد  15اكثر به مدت متقاضيان حد )10-19

 . گرديد
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  ) :1جدول شماره يك (

  خانه هاي بهداشت استخدامي نياز هاي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كارشناسي و يا كارداني در يكي از رشته هاي بهداشت  مدارك تحصيلي دارا بودن : 207و  206،  202،  200كد رشته شغلي هاي شرايط احراز

انساني با گواهي نامه پايان دوره پيش دانشگاهي  يا علوم فيزيك  رياضييا ي بعمومي ، مامايي و پرستاري و يا دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم علوم تجر

  و يا گواهي نامه پايان تحصيالت سه ساله دوره دوم متوسطه (فارغ التحصيالن جديد) 

دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي و يا كارداني در يكي از رشته هاي  :  205و  204،  203،  201شرايط احراز كد رشته شغلي هاي 

ي يا رياضي فيزيك  و يا علوم  انساني با گواهي نامه پايان بهداشت محيط و پرستاري و يا دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم علوم تجربهداشت عمومي ، ب

  دوره پيش دانشگاهي و يا گواهي نامه پايان تحصيالت سه ساله دوره دوم متوسطه (فارغ التحصيالن جديد) 

 
  

  
  

  

  

 

 
 

 

  

  

  
  

 محلكد رشته 
عنوان رشته 

 شغلي
 محل جغرافيايي خدمت 

سهميه 

 آزاد

  
 توضيحات

 سهميه ايثارگران  

    تعداد  جنسيت  تعداد  جنسيت

  1  زن  _  _ خانه بهداشت نقنج –بيرجند  ورزبه 200

 

  

 بهورز  201
خانه بهداشت علي آباد  –خوسف 

  زارعين
  _  _ 1  مرد

 بهورز  202
خانه بهداشت خونيك  –درميان 

  سار
  _  _ 1  زن

  1  مرد  _  _ خانه بهداشت گمنج–زيركوه  بهورز 203

  _  _  1  مرد خانه بهداشت چاه مسافر –طبس  بهورز 204

 بهورز 205
خانه بهداشت سفالبند –سربيشه 

 مشترك با ماخونيك
  _  _  1  مرد

 بهورز 206
خانه بهداشت كالته شيخ  –قاين 

 علي
  _  _ 1  زن

 بهورز 207
خانه بهداشت چاه حسين  –نهبندان 

 دهمرده
  _  _ 1  زن

جدول رشته ها و فرم هاي مورد نياز :  پنجمبخش   
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  ) :2جدول شماره دو (

  كيلومتر 30شعاع تا  تعيين روستاهاي اقماري و روستاهاي

  

  كيلومتر 30شعاع روستاهاي تا نام   روستاهاي اقمارينام  (روستاي اصلي) خانه بهداشتنام  شهرستاننام 

 ندارد نقنج بيرجند

 -چشمه پايين -سرآسياب-ربخت-نوده-سرحد

-ماهوسك-ماهوك-موليد-نوگيدر-بلنجاب-كالجورگ

 مزداب-آسو-گلون آباد-آباددل -خنگ-يهن

 علي آباد زارعين خوسف

خيرآباد ، سرچاه شور ، سلمي ، شهرك ، فيض آباد ، كريم 

آباد ، محمدآباد، اميرآباد، قنات كهنه، جمشيدآباد ، سرچاه 

 د خان ، قائم آبادوعماري ، علي آباد ، عماري ، گود محم

 صمد آباد -فسون -سيدان -حصاردار -باغ

 ندارد ك سارخوني درميان

سراب، تخته جان، گيت، زيدان، بوته زيرگ، رودرباط، 

 پادخل

 مناوند،كازكان،پيچكان،برسنان،فخرآباد،پيشبر دزگ ،سورند،شوشك،كالته ناصر،معين آباد،نزومند گمنج زيركوه

 چاه مسافر طبس

انجير پايين، چاه حوض كرباليي، چاه گود، حوض زيره، رباط 

كال گز، كركس آب، كل حوض ها، زنگيچه، كال عبدالغني، 

 هوك چاه شور، چاه پي آب

 چاه شور، چاه پي آب

 ماخونيك،سوالبست،چاه پنسر،كنيف كفاز،توتك،دامدامه سفالبندمشترك با ماخونيك سربيشه

 دوچاهي دوچاهي كالته شيخ علي قاين

 چاه حسين دهمرده نهبندان
محمد -چاه حسن سموري-چاه علي سروري-چاه حسن چاري

 خواجه دشتي-چاه سيار-اباد
 چاهشند
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                       ) :1 يك ( فرم شماره

  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 1399 سالپذيرش دانش آموز بهورزي و استخدام پيماني بهورز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
        

  

  

                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مركز بهداشت شهرستان مربوطه بايگاني مي گردداين فرم در دو نسخه و بدون  خط خوردگي تهيه و يك نسخه تحويل داوطلب و نسخه دوم در   

  تقاضا نامه ثبت نام داوطلب:
اره ملي .........................  داراي مدرك .................. تاريخ تولد....../......... / .......... متولد شهرستان................   به شماره شناسنامه.............  شم.....  فرزند ...............................اينجانب .........

زمون پذيرش بهورزي آن دانشگاه (خانه بهداشت .........................  ) مي باشم و كليه شرايط مندرج در آگهي تحصيلي  ...................... ساكن روستاي ...................... متقاضي ثبت نام در آ

اعالم نمايد با بيتوته در  و در هر شرايط كه دانشگاه پذيرش  بهورزي را مطالعه و پذيرفته ام و  همه مدارك مورد نياز را ارسال نموده ام و متعهد مي گردم پس از فراغت از تحصيل در هر نقطه

  روستاي خانه بهداشت مشغول انجام وظيفه گردم و در غير اينصورت  برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزينه هاي مربوطه خواهم بود .

  ...شماره تلفن همراه :  ............................. -  شماره تلفن ثابت  ................................... -

  داوطلب نام و نام خانوادگي                                              

  /اثر انگشتامضاء  تاريخ/                                                                                                                                                                                                    

  
  :رضايت نامه سرپرست داوطلب

سال خدمت نامبرده پس از طي دوره آموزشي به  15يرش بهورزي و تعهد حداقلاينجانب ................................... سرپرست آقاي / خانم .............................. با اطالع كامل از شرايط آزمون پذ  

به صورت شيفت هاي مورد نظردانشگاه همراه با بيتوته در روستا موافقت خويش را با  و يا ساير خانه هاي بهداشت حسب نياز عنوان بهورز درصورت بكارگيري در روستاي ......................... 

   شم.شركت  ايشان  در آزمون اعالم  و تعهد مي نمايم در صورت قبولي  و بكارگيري نامبرده  هيچگونه مخالفتي با ارائه  كار ايشان نداشته با

  سرپرست داوطلب نام و نام خانوادگي                                              

  /اثر انگشتامضاء  تاريخ/                                                                                                                                                                                                            

  

  :تاييديه شوراي اسالمي روستا
نمائيم كه خانم / آقاي مي استان خراسان جنوبي تأييد ....... اينجانبان اعضاء شوراي اسالمي ، معتمدين و دهيار روستاي ........................ بخش ........................ شهرستان .........  

..... ساكن  مي باشد.و از نظر اخالقي ورفتار . داوطلب شركت در آزمون پذيرش بهورزي،  بومي و از تاريخ ............  تا كنون  به مدت ...............  سال در روستاي  ......................................

  خسارات وارده را پذيرا خواهم بود. رتي كه خالف مطالب فوق ثابت شودما امضاء كنندگان ذيل مسئوليت تبعات قانوني وضمناً در صو اجتماعي موردتاييد مي باشد

  رئيس شورا نام خانوادگي نام وعضو شورا                    نام و نام خانوادگيعضو شورا                      نام و نام خانوادگيعضو شورا                  نام و نام خانوادگي      

  /مهر شوراامضاء  تاريخ/                                         امضاء  تاريخ/                                                 امضاء  امضاء                                            تاريخ/  تاريخ/                   

  

  :تاييديه بخشداري
اعضاي شوراي اسالمي روستاي ................. را تاييد  مي و امضاي سايراينجانب ........................... بخشدار بخش ................. شهرستان ..................... صحت مهر و امضاي رئيس شوراي اسال

  مي نمايم .

  بخشدار                  خانوادگينام و نام                     

  امضاء /مهر بخشداري                                             تاريخ/                   

  :تاييديه خانه بهداشت روستا و مركز بهداشت شهرستان مربوطه
فرزند .................................. داراي شماره ملي لغايت ...... ...................................................  بهورز خانه بهداشت / مسئول تيم سيار............................ تاييد مي نمايم كه خانم/آقاي ...اينجانب  

و شماره خانوار/پرونده به مدت ...........   سال  سكونت دارد و خدمات بهداشتي را از خانه بهداشت   كد خانوار سامانه سيب .............    روستاي..........................  بادر      تاريخ     /     /

  بعات قانوني و خسارات وارده را پذيرا خواهم بود.ضمنا چنانچه خالف موارد فوق ثابت شود مسئوليت ت ......................... دريافت مي نمايد

    بهورز خانه بهداشت                                                             تاييد مركز بهداشت شهرستان مربوطه                نام و نام خانوادگي                    

  امضاء /مهر مركز بهداشت                                              تاريخ/ مهر خانه بهداشت                                                                      امضاء /  تاريخ/                           
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 بخش دوم 
 

پذيرش دانش آموز بهورزي و 

 قرارداد كارمعيناستخدام 

 بهورز

 

 
 



  به نام خدا
 

 

 

شركت در آزمون عمومي شرايط و مقررات بخش اول :  

...... ......................................................................شرايط عمومي  • .............................................1 

 2............................................. .......................شرايط اختصاصي .................................................. •

 4.................. ......................................................................................امتيازات و سهميه هاي قانوني  •

زمان ، نحوه ثبت نام و منابع آزمون بخش دوم :  

...... ....................................................................................زمان و نحوه ثبت نام ......... • ...............4 

 6......... ...............................................................شيوه برگزاري آزمون ......................................... •

 6................ ......................................................زيع كارت .......................................زمان و محل تو •

 7..... ................................................................منابع آزمون ..................................................... •

....... .......................مدارك مورد نياز ................................................ • ........................................7 

  

حد نصاب نمره بخش سوم :  

  7................................. ..........................................................................نحوه تعيين حد نصاب نمره  •

تذكرات كلي بخش چهارم :  

....... تذكرات كلي  • ...................................................................................................................8  

مورد نياز جدول رشته هاو فرم هاي : پنجمبخش   

  10... ........................................................مورد نياز و شرايط احراز .................... و فرم هايجدول رشته ها  •

  

 

  

  

  

  

راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون فهرست   



  

در نظر دارد براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود در خانه هاي بهداشت تحت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند 

مانده مجوز هاي استخدامي سال هاي قبل وزارت بهداشت پوشش ، طبق مفاد دستورالعمل پذيرش و استخدام بهورز مصوب هيات امناء دانشگاه از محل 

از طريق امتحان عمومي ، تخصصي ، مصاحبه و گزينش براي پذيرش رشته شغلي بهورزي شرايط را از افراد واجدنفر  18درمان و آموزش پزشكي تعداد

  نمايد  . بكارگيريبه شرح ذيل  قرارداد كار معينبصورت 

  ▬  ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬)  شرايط  عمومي: 1
 تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران .  )1-1

 از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران .تدين به دين مبين اسالم يا يكي  )1-2

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران . )1-3

  .داشتن كارت پايان خدمت  يا معافيت دائم دوره ضرورت نظام وظيفه (ويژه آقايان )  )1-4

 دانشگاه با وظايف بهورزي منافات نداشته باشد. معافيت پزشكي در صورتي پذيرفته خواهد شد كه بر اساس اعالم كميسيون پزشكي تبصره :

 عدم اعتياد به مواد مخدر، دخانيات و روان گردان . )1-5

 نداشتن سابقه محكوميت جزائي موثر . )1-6

م انجاداشتن سالمت جسماني و رواني ، اجتماعي و توانايي براي انجام كار بهورزي و قابليت انجام فعاليت هاي مرتبط با آن از جمله دهگردشي و  )1-7

  سياري ها در روستا هاي تحت پوشش  با تاييد كميسيون پزشكي.

 نداشتن سابقه اخراج از مراكز آموزش بهورزي و ساير واحد هاي دانشگاه . )1-8

  .بومي بودن در محل خدمت طبق شرايط اين آگهي )1-9

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شركت در آزمون عمومي و مقررات بخش اول : شرايط  

 تذكرات مهم در خصوص شرايط عمومي

از  :افرادي كه مجاز به شركت در اين آزمون نيستند عبارتند   

 .آنها تمخد بازخريد و بازنشسته يا و اجرايي دانشگاه يا دستگاههاي پيماني و ثابت رسمي، مستخدمين  -1  

 .دولتي موسسات و دستگاهها ساير و دانشگاه تابعه واحدهاي توسط شدگان اخراج يا و خدمت از شدگان انفصال 2-

 .باشند شده منع دولتي خدمات از ذيصالح، و قضائي مراجع آراء موجب به كه افرادي 3-

 است نام ذكر مستلزم بر آنها قانون شمول كه موسساتي و دولت به وابسته سازمانهاي و دولتي شركتهاي سازمانها، ساير به خدمت تعهد كه افرادي 4-

  .دارند

 .شده آگهي تحصيلي رشته در معادل تحصيلي مدارك دارندگان -6

  آگهي. در مندرج مشاغل احراز شرايط در شده اعالم تحصيلي مقاطع از باالتر تحصيلي مدارك دارندگان -7 

در بدو استخدام داراي مدرك تحصيلي مرتبط با شرايط احراز جدول شماره يك بوده و در  ان داراي مدرك دانشگاهي در صورتي كه داوطلب : تبصره

ته باشد ، ملزم به ارائه تعهد نامه محضري مبني بر عدم درخواست بكارگيري عين حال مدرك تحصيلي هم تراز يا باالتر در ساير رشته هاي تحصيلي داش

 مدرك ديگر پس از شروع به كار و در هنگام اشتغال خواهد بود. 

 گردد محرز فوق موارد از كه يكي  آزمون مراحل از يك هر در مذكور، بندهاي مشمولين  از يك هر شركت صورت در ست ا ذكر به الزم

  ميگردد. بالاثر لغو و مزبور حكم صدور حكم ، صورت در حتي و محروم بعدي مراحل انجام از
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   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: اختصاصي)  شرايط  2 

كارشناسي و يا كارداني در يكي از رشته هاي بهداشت عمومي ، مامايي و پرستاري براي داوطلبين زن و دارا بودن  مدارك تحصيلي دارا بودن  ) 2-1

درك مدرك تحصيلي كارشناسي و يا كارداني در يكي از رشته هاي بهداشت عمومي ، بهداشت محيط و پرستاري براي داوطلبين مرد. و يا دارا بودن م

علوم انساني ، رياضي فيزيك و علوم تجربي با دارا بودن گواهي نامه پايان دوره پيش دانشگاهي و يا گواهي نامه پايان  تحصيلي ديپلم در رشته هاي

  تحصيالت سه ساله دوره دوم متوسطه (فارغ التحصيالن جديد) جهت داوطلبين زن و مرد .  

و در صورتي كه هيچ داوطلبي داراي مدرك كارشناسي و يا كارداني در ثبت نام از داوطلبين ديپلم به صورت مشروط انجام خواهد گرفت  :1تبصره 

و تحويل  كيلومتر مورد تاييد قرار نگيرد ، داوطلبين ديپلم جهت انجام مراحل بكارگيري 30هيچ كدام از روستاهاي اصلي ، قمر و روستاهاي تا شعاع 

  . دعوت خواهند گرديد مدارك

در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود داوطلب داوطلبين ديپلم نبايد داراي هر گونه مدرك دانشگاهي باشند.و  :2تبصره

اطالعات خالف داده داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد . و در صورت شركت در كالس هاي آموزشي ضمن اخراج ، داوطلب برابر 

  به پرداخت هزينه هاي مربوطه مي باشد . تعهد اخذ شده موظف

  مبناي محاسبه تاريخ فراغت از تحصيل ، تاريخ آخرين روز ثبت نام مي باشد. :3تبصره

  شرايط سني داوطلبان :  ) 2-2

 11سال و  25(تمام سال سن  26روز)  و حداكثر  29ماه و  11سال و  15سال سن تمام( 16داشتن حداقل جهت دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم ،  •

 روز)  29ماه و 

 روز) 29ماه و  11سال و  27(تمام سال سن  28داشتن حداكثر جهت دارندگان مدرك تحصيلي كارداني ،  •

 روز) 29ماه و  11سال و  29(تمام سال سن  30داشتن حداكثر جهت دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ،  •

 

  موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد: : 1تبصره        

 مدت خدمت انجام شده سربازي. •

 طرح خدمت نيروي انساني موظف  را به استناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان انجام داده اند به ميزان انجام خدمت مذكور .  كهداوطلبيني  •

درصد و باالتر ، فرزندان و همسر آزادگان كه حداقل يكسال و باالتر  25ندان و همسر شهداء ، فرزندان و همسر جانبازان جانبازان ، آزادگان ، فرز •

 سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداكثر سن معاف مي باشند .

 سال. 5، خواهر و برادر تا ميزان حداكثر  افراد خانواده معظم شهدا شامل پدر ، مادر •

 رزمندگان داراي كمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به ميزان مدت حضور در جبهه. •

سال و سن داوطلب داراي  28، سن داوطلب داراي مدرك تحصيلي ديپلم از  (بجز ايثارگران)در هر صورت و با احتساب سنوات ارفاقي  :2تبصره

  سال تجاوز نخواهد نمود . 32سال و سن داوطلب داراي مدرك تحصيلي كارشناسي از  30مدرك تحصيلي كارداني از 

  مبناي محاسبه سن داوطلب ، تاريخ اولين روز ثبت نام مي باشد. :3تبصره

آنان تا پايان مهلت ثبت نام به  (قانوني)خدمت طرح اجباري كه اجباريشكان و پيراپزشكان در رشته هاي داراي طرح قانون خدمت پز مشمولين )2-3

  مي توانند در آزمون شركت نمايند. اتمام برسد 

  هيج عنوان مجاز نمي باشد .كليه داوطلبان مي بايد بومي روستاهاي محل مورد تقاضا باشند . و پذيرش دانش آموز بهورزي غير بومي به ) 2-4
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  داوطلب  بومي ،  به افرادي اطالق مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشند :

محل  مورد تقاضا براي پذيرش يكي باشد و همچنين سكونت داوطلب حداقل در يا شهرستان ) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه ) با روستا الف

  ولين روز شروع ثبت نام در روستاي مورد نظر محرز گردد دو سال اخير تا ا

و در خصوص فارالتحصيالن نظام جديد دو مقطع كامل از مقاطع تحصيلي ) حداقل دو مقطع كامل تحصيلي از مقاطع ( ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه )ب

ي پذيرش طي كرده باشد و همچنين سكونت داوطلب حداقل دردو سال مورد تقاضا برايا شهرستان را در روستا  (ابتدايي ، متوسطه اول و متوسطه دوم)

  اخير تا اولين روز شروع ثبت نام  در روستاي مورد نظر محرز گردد.  

آنان  سال از تاريخ ازدواج 2ازدواج كرده و حداقل  ب و  الفرا نداشته باشند ولي با فرد واجد شرايط مطابق بند  بو  الف) داوطلبان زن كه شرايط بند ج

ي مي شوند تا اولين روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سكونتشان در محل مورد تقاضاي پذيرش بهورز در اين مدت محرز شده باشد به عنوان بومي تلق

.  

  با توجه به تقسيمات جديد كشوري مالك اطالعات مندرج در شناسنامه آخرين تقسيمات سياسي كشور در هر منطقه خواهد بود . : 1تبصره 

و بومي روستاهاي تا شعاع  قمر افراد بومينسبت به   جاولويت هستند و افراد بند  يك در جبند  بوميافراد با بو  الفبديهي است افراد بومي بند  : 2تبصره 

  كيلومتر در اولويت پذيرش خواهند بود.  30

از مي بايد  جو  ب،  الفحداقل دو سال  سكونت مستمر در روستاي مورد نظر ( تا تاريخ اولين روز شروع ثبت نام  ) مندرج در بندهاي  احراز : 3تبصره 

(منضم به مربوطه خانه بهداشت  اضافه يك نفر) با تاييد (ممهور به مهر و امضاي رئيس شورا و نصف اعضاي شورا بهشوراي اسالمي روستا  طريق گواهي

  صورت مي پذيرد. رونوشت از پرونده بهداشتي متقاضي) و مركز بهداشت شهرستان

و يا انجام دوره خدمت  ، گذراندن طرح و يا اشتغال  داوطلبان پذيرش دانش آموز بهورزي چنانچه تا قبل از ثبت نام بدليل ادامه تحصيل  : 4تبصره 

 مركز بهداشت خانه بهداشت و  و سكونت آنان را گواهي  ضرورت سربازي در خارج از محل روستا سكونت داشته است ، مشروط به آنكه شوراي اسالمي

آزمون  بومي بودن فرد و اقامت وي را قبل از وضعيت هاي فوق االشاره در روستاي محل مورد تقاضا يا روستاي قمر تاييد نمايد  ،  شركت در شهرستان

در روستاي مورد نظر مشروط به اين كه خانواده وي اقامت دائم در روستاي مورد نظر  بالمانع است . لذا براي گروه هاي مذكور اقامت دردو سال  اخير

 در اين شرايط ارائه گواهي دال بر اقامت در روستا قبل از شرايط فوق ضرورت دارد.ضرورت ندارد . داشته باشند ، 

  

، از داوطلبين ساكن  از روستاي اصلي نفر واجد شرايط مطابق بندها و تبصره هاي فوق الذكر به ازاي هر مورد پذيرش 2در صورت عدم ثبت نام  : 5تبصره 

 2ره در روستاهاي قمر خانه بهداشت بر اساس طرح گسترش شهرستان با رعايت شرايط مندرج ( احراز بومي بودن در روستاهاي قمر ) مطابق جدول شما

  ثبت نام بعمل مي آيد . 

در صورت عدم وجود تعداد كافي متقاضي واجد شرايط در روستاهاي تحت پوشش خانه بهداشت مطابق بند ها و تبصره هاي فوق الذكر (فرد   : 6تبصره 

پس از تاييد  ) 2طابق جدول شماره (مكيلومتر 30بومي و بومي قمر)، مي توان از روستاهاي همجوار تحت پوشش مركز بهداشتي درماني مربوطه تا شعاع 

  مركز بهداشت شهرستان ثبت نام به عمل مي آيد .

  . ) تعريف مي شود 4-2كيلومتر مطابق با بند هاي  الف و ب  ماده(  30بومي روستاهاي قمر و ساير روستاها تا شعاع  : 7تبصره 

  

   

  

  

.  

  

  

اختصاصيتذكرات مهم در خصوص شرايط   
بين دارندگان مدارك تحصيلي كارشناسي ، كارداني و ديپلم صورت مي پذيريد و پس از ثبت نام ابتدا مدارك تحصيلي داوطلبين داراي ثبت نام اوليه داوطلبين از  - 5

از هاي اين آگهي  مدرك تحصيلي كارداني و كارشناسي مورد بررسي قرار گرفته و چنانچه به ازاي هر مورد پذيرش ، حداقل يك نفر واجد شرايط بند ها و تبصره

 بين داوطلبين مدرك كارشناسي و كارداني مورد تاييد قرار گرفت فرايند بررسي و ثبت نام داوطلبين ديپلم متوقف خواهد گرديد .

ي اوطلبين دارادر صورتي كه هيچ كارشناس يا كاردان مرتبط  و واجد شرايط مندرج در اين آگهي در روستاي مورد نظر وجود نداشته باشد مدارك و مستندات د - 6

 مدرك تحصيلي ديپلم مورد بررسي قرار خواهد گرفت .

 شركت داوطلبين داراي مدرك تحصيلي باالتر از مقطع اعالم شده در شرايط احراز رشته هاي شغلي مجاز نمي باشد. - 7

مبني بر عدم امكان دريافت هر گونه در صورت احراز قبولي ، پذيرش نهايي آنان مستلزم ارائه انصراف قطعي و گواهي دانشگاه محل تحصيل  داوطلبين دانشجو - 8

 .مدرك قبل از شروع كالس هاي بهورزي مي باشد

 

3 



  ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: امتيازات و سهميه هاي قانوني  )  3

  الف ) سهميه ايثارگران 

با توجه به اينكه آزمون پذيرش دانش آموز بهورزي و استخدام قرادادي از محل مانده مجوز هاي سالهاي قبل برگزار مي گردد و در آزمون  •

 قبلي سهميه هاي ايثارگران لحاظ و نيروهاي مربوطه بكارگيري گرديده اند لذا در اين آگهي ايثارگران سهميه اي نداشته و كليه مجوزها به

  ن آزاد اختصاص مي يابد. داوطلبي

  آزادب) سهميه 

كليه سهميه ها به متقاضيان سهميه آزاد  در صورت برخورداري از شرايط مندرج در آگهي و كسب حد نصاب نمره و به  : آزادسهميه  •

  ترتيب نمره فضلي(مجموع نمره آزمون عمومي و تخصصي) اختصاص خواهد يافت 

  

 

  ▬ ▬  ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: زمان و نحوه  ثبت نام )  4

 خواهد بود.   www.bums.ac.irثبت نام اوليه صرفا به صورت الكترونيكي و از طريق سايت دانشگاه علوم پزشكي بيرجند  به آدرس   )4-1

به آدرس  21/03/1399مورخ  شنبهچهار روز  24ساعت لغايت   10/03/1399مورخ  شنبهروز  واجدالشرايط مي بايست ازمتقاضيان  )4-2

  . و كد رهگيري دريافت نمايند اوليه مراجعه و اقدام به ثبت نام  www.bums.ac.irاينترنتي 

ك مراجعه حضوري داوطلبين داراي مدرك كارشناسي و يا كارداني مطابق با برنامه زماني كه از سوي دانشگاه اعالم خواهد گرديد و تحويل مدار )4-3

  .و مستندات مطابق با اين آگهي و دريافت تاييديه ثبت اطالعات تكميلي و تثبت فرايند ثبت نام 

درك كارشناسي و يا كارداني وجود نداشته باشد داوطلبين داراي مدرك ديپلم با اعالم رسمي در صورتي كه هيچ داوطلب واجد شرايط داراي م )4-4

  از سوي دانشگاه بايستي مطابق برنامه زماني كه اعالم خواهد شد مدارك و مستندات مطابق با اين آگهي را تحويل نمايند.

(از طريق سايت مذكور) مراجعه جهت تكميل فرايند ثبت نام و  دانشگاه تحويل و بررسي مدارك و اعالم افراد واجد شرايط توسطپس از  )4-5

  .(بديهي است زمان مراجعه متعاقبا اعالم خواهد گرديد) پرداخت وجه ثبت نام 

كول مدت زمان تعيين شده جهت ثبت نام به هيچ وجه تمديد نخواهد گرديد لذا متقاضيان در مدت مذكور نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از مو تذكر :

  نمودن آن به روزهاي پاياني خود داري نمايند.

  : مدارك مورد نياز ثبت نام مقدماتي )4-6

  (هر گونه تبعات ناشي از ورود ناقص يا اشتباه اطالعات بعهده داوطلب مي باشد.) ( با دقت تكميل گردد ) ثبت نام تقاضانامه الكترونيكيتكميل  )الف

 اساس بر را آن و فايل اسكن نموده زير مشخصات با را خود پرسنلي عكس قطعه يك بايست مي داوطلب : شده اسكن عكس فايل ارسال ) ب

  :نمايد ارسال آزمون سامانه طريق از و آماده ذيل شرايط

  

منابع آزمونزمان و نحوه ثبت نام ، :  دومبخش   
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  كه در سال جاري گرفته شده باشد (تمام رخ) . 3*4عكس  -

 پيكسل باشد . 300*400و حداكثر 200*300عكس اسكن شده بايد حداقل  -

  .باشد لكه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، بايد داوطلب تصوير -

  .باشد مشخصآنان ،  كامل صورت و حجاب با بايد خواهران عكس -

  .باشد بيشتر كيلوبايت 70 از نبايد عكس شده ذخيره فايل حجم -

  .باشد شده حذف بايد شده اسكن عكس زايد هاي حاشيه -

   .باشد سفيد زمينه داراي و رنگي عكس االمكان حتي -

 

 با مطابق و عكس اصل از است الزم داوطلبان و نميباشد قبول قابل .....و شناسنامه ملي، كارتي ، شناساي كارتهاي روي از عكس اسكن:  تذكر 

  .نمايند اسكن به اقدام فوق، توضيحات

  

پرداخت الكترونيكي و از طريق كارت هاي بانكي متصل به شبكه شتاب ) از طريق درگاه ريال  چهارصد و پنجاه هزار( ريال 450000داخت مبلغ   پر ) ج

  پس از تاييد و واجد شرايط شناخته شدن داوطلب با اعالم رسمي از سوي دانشگاه

خواهد بود و پس از تاييد شركت در آزمون  تحويل مدارك و بديهي است اطالعات ارسالي در ثبت نام اينترنتي صرفا مالك عمل جهت : 1تذكر

و كنترل مدارك و صحت و سقم مدارك ارسالي و تحويلي افراد با  كتبي و كسب حد نصاب نمره و مصاحبه اعالم نتايج اوليه پس از برگزاري آزمون

ه فضلي نمراطالعات ثبت شده اوليه در سيستم (از نظر مدرك تحصيلي ، شرط سني ،............) و با رعايت سهميه هاي در نظر گرفته شده و به ترتيب 

  اعالم خواهد شد.  دانشگاه آزمون از طريق سايت

  ه ثبت نام ناقص و يا ارسال و تحويل مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود .: ب 2تذكر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تذكر بسيار مهم در خصوص تغيير اطالعات ثبت نامي:

 )خوداظهاري(اميت نر اساس اطالعات ثبب )ررسي مداركبراي بمعرفي افراد ( ليهج اوايتناعالم  كه اين به ها توجب

در هنگام كه ل اين ليد بهرد، و يان صورت مي گنتخاب شده توسط آني انوناقهاي  يهازات و سهميامت داوطلبان و

از يتميا ا تويلوهره مندي داوطلب از ابه بمنجر هحوي كن بهدر اطالعات وارد شده  نه تغييرررسي مدارك، هرگوب

انتخاب وضعيت (ورود اطالعات مذكور تالزمس لذامي سازد،  ها اختالل مواجبرا ه جيتنگردد، كل فرايند اعالم  هوطبمر

 صورت قتو صدا قتا دب )ديرصورت مي گنت خصوص اگر در كافي  (بهام ن تثب هامناضاقدر فرم ت)و ... ايثارگري، 

ررسي باصالح اطالعات مذكور در هنگام  امكانبلي، قوجود آمده در آزمون هاي  به شكالتم به هتوج با هد چراكيرگ

آخرين  تذكر اس به. الزم تخواهد داشناعتراضي  نهچ گويق هحاشد و داوطلب بمي نپذير ناكام هچ وجيهبه  مدارك

  ود.بخواهد  پايان ثبت نامزمان  تاامي افراد ن تخصات ثبشم فرصت ويرايش
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   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: شيوه برگزاري آزمون  )  5

سايت اطالعيه هاي منتشره در برگزار خواهد گرديد . لذا داوطلبان  مي بايستي نسبت به كنترل مداوم روزانه و مصاحبه آزمون به صورت كتبي  )5-1

   اقدام نمايند . ثبت نام

  

  ▬  ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: زمان و محل توزيع كارت  )  6

از طريق سايت پس از بررسي مدارك داوطلبين  و تاييد داوطلبين ثبت نامي و پرداخت وجه ثبت نام متعاقبا كارت ورود به جلسه آزمون   )6-1

. همچنين زمان و محل برگزاري آزمون در هنگام توزيع اعالم خواهد گرديد  www.bums.ac.irبه آدرس  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

  كارت به اطالع داوطلبين خواهد رسيد. 

  

   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: مواد و منابع آزمون   )  7

  براي سنجش داوطلبان داراي مدرك  تحصيلي كارشناسي و كارداني :  الف )  

  آزمون كتبي شامل : ) 1 –الف  

سوال) و اطالعات سياسي و اجتماعي و 15سوال) ، دين و زندگي (15سوال) ، زبان انگليسي(15آزمون عمومي كتبي :  از دروس زبان ادبيات فارسي ( •

طراحي مي گردد.  1سوال) ، سواالت به صورت چهار گزينه اي (با اعمال نمره منفي به ازاي هر سه پاسخ غلط ) و با ضريب 15مباني قانوني(

  درصد از كل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد . 30آزمون كتبي عمومي 

سوال) ، آمار حياتي و اپيدميولوژي 15از دروس تخصصي مرتبط بهورزي شامل نظام ارايه خدمات بهداشتي درماني (  : آزمون تخصصي كتبي •

 2سوال)  ،  سواالت به صورت چهار گزينه اي (با اعمال نمره منفي به ازاي هر سه پاسخ غلط)  و با ضريب 15سوال) و آموزش بهداشت (15(

  درصد از كل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد. 30طراحي مي شود .آزمون كتبي تخصصي 

درصد از كل نمره آزمون را به خود  40مصاحبه  : از بين داوطلبين پذيرفته شده در مرحله اول ، مصاحبه به عمل خواهد آمد كه معادل   )2 –الف 

  اختصاص مي دهد. 

  حد برگزار خواهد شد.آزمون براي متقاضيان كارشناسي و كارداني به صورت وا تذكر :

  براي سنجش داوطلبان داراي مدرك تحصيلي ديپلم :  ب )       

آزمون كتبي عمومي جهت سنجش توانمندي هاي عمومي : سواالت به صورت چهار گزينه اي (با اعمال نمره منفي به ازاي هر سه پاسخ غلط)  ) 1 –ب 

سوال) و اطالعات سياسي و اجتماعي و 15سوال)، دين و زندگي(15سوال) ، زبان انگليسي (15از دروس دوره متوسطه شامل دروس زبان ادبيات فارسي(

  درصد از كل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد. 60سوال) طراحي مي شود .آزمون كتبي 15قانوني (مباني 

دروس عمومي به صورت مساوي اختصاص داده معاف مي باشند و امتياز آن در ساير  دين و زندگياقليت هاي ديني از پاسخگويي به سواالت  تبصره :

  خواهد شد.

درصد از كل نمره آزمون را به خود اختصاص  40مصاحبه  : از بين داوطلبين پذيرفته شده در مرحله اول ، مصاحبه به عمل خواهد آمد كه معادل  )2 – ب

  مي دهد. 
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   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: مدارك مورد نياز   )  8

ارائه و رسيد  "حضورا آدرسي كه متعاقبا اعالم خواهد گرديدبه پس از اعالم رسمي توسط دانشگاه ، مدارك ذيل را  داوطلبان موظف هستند  )8-1

بديهي است در مرحله اول ابتدا مدارك داوطلبين داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و كارداني تحويل و بررسي خواهد د ، دريافت نماين

شرايط در بين دارندگان مدارك كارشناسي و كارداني در روستاهاي اصلي ، قمر و روستاهاي با  گرديد و در صورتي كه هيچ داوطلب واجد

   كيلومتر وجود نداشته باشد ، از داوطلبين داراي مدرك تحصيلي ديپلم جهت تحويل مدارك دعوت بعمل خواهد آمد. 30شعاع 

  مدارك مورد نياز :

  تصوير تمام صفحات شناسنامه متقاضي و همسر  -

  تصوير كارت ملي (پشت و رو) متقاضي و همسر -

  تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم ( ويژه برادران )(پشت و رو) -

  تصوير آخرين مدرك تحصيلي  -

  نشگاه تصوير پايان طرح مشمولين خدمت پزشكان و پيراپزشكان يا معافيت از آن يا گواهي اشتغال به طرح در واحد هاي تابعه دا -

  تكميل فرم شماره يك و اخذ تاييديه هاي مورد نياز -

  مدارك دال بر ايثارگري از مراجع ذيربط(ويژه داوطلبين ايثارگر)  -

  ساير مدارك طبق مفاد آگهي حسب ضرورت  -

  جديد ، تمام رخ 3*4قطعه عكس  6پرينت فرم ثبت نام اينترنتي و  -

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: تعيين حد نصاب نمره ) 9

باالترين نمره درصد ميانگين نمره (مجموع نمره عمومي و تخصصي) سه نفر داراي  50حد نصاب نمره آزمون كتبي بر مبناي كسب حداقل  )9-1

  آزمون در شغل و با توجه به مدرك تحصيلي (مدارك دانشگاهي و مدارك ديپلم)خواهد بود.

 در همان رشته محل ، حسب نظر دانشگاه حد نصاب نمره تا تكميل ظرفيت در يك محل در صورت عدم تامين نيروهاي مورد نياز :1تبصره        

  كاهش داده خواهد شد.

         

  

  

نحوه تعيين حد نصاب نمره  : سومبخش   

مدارك مورد نياز :تذكرات مهم در خصوص   

توجه به اينكه مدارك متقاضيان ، قبل از برگزاري آزمون كتبي ، توسط دانشگاه بررسي خواهد شد لذا در صورتي كه  با

مدارك داوطلبين (ازجمله مدارك ايثارگري، بومي و... ) مغاير با شرايط مندرج در اين آگهي باشد هيچ گونه حقي 

ون ، اعالم نتابج اوليه ، مصاحبه استخدامي و حتي در صورت براي متقاضي ايجاد نخواهد نمود و در هر مرحله از آزم

پذيرش نهايي، امتياز يا اولويت يا سهميه مربوطه از داوطلب سلب خواهد گرديد و داوطلب حق هيچ گونه اعتراضي 

الك نخواهد داشت ضمنا در صورت نياز ، مدارك از مراجع ذيربط استعالم خواهد گرديد و تطبيق اوليه انجام شده ، م

 قطعي بر اصالت مدارك نخواهد بود.
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   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬  ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬: تذكرات كلي    )  10

ين ثبت نام اوليه از داوطلبين به صورت مشروط و موقت انجام خواهد گرفت . و پس از ثبت نام ، ابتدا  تحويل و بررسي مدارك  داوطلبان از ب)10-1

در كيلومتر انجام مي پذيرد و  30دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و كارداني به ترتيب از روستاي اصلي ، روستاي قمر و سپس روستاهاي با شعاع 

كيلومتر ، ثبت نام ، تحويل و بررسي مدارك  30صورت عدم وجود حداقل يك نفر متقاضيان كارشناسي و كارداني در روستاهاي اصلي ، قمر و با شعاع 

 .  كيلومتر انجام خواهد پذيرفت 30متقاضيان داراي مدرك تحصيلي ديپلم به ترتيب از روستاي اصلي ، روستاي قمر و سپس روستاهاي با شعاع 

ون پس از تاييد داوطلبين واجد شرايط ، مراتب از سايت ثبت نام  آزمون اعالم و زمان پرداخت وجه ثبت نام ، دريافت كارت ورود به جلسه آزم )10-2

 و تاريخ برگزاري آزمون اطالع رساني خواهد گرديد لذا داوطلبين بايستي نسبت به كنترل مداوم سايت ثبت نام اقدام نمايند.

) برابر ظرفيت مورد نياز 3از ميان داوطلبين شركت كننده در آزمون كتبي كه حد نصاب نمره آزمون را كسب نموده باشند به ميزان حداكثر سه ( )10-3

برابر ظرفيت مورد  2به ترتيب اولويت هاي مقرر قانوني و نمرات فضلي انتخاب و جهت انجام مصاحبه معرفي مي شوند . پس از انجام مصاحبه 

  ز(اصلي و ذخيره) ، براساس مجموع نمرات كتبي و مصاحبه به هسته گزينش معرفي مي شوند . نيا

مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ،  )10-4

فاقد شرايط مندرج در آگهي است داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد  امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطالعات خالف داده يا

شد . و در صورت شركت در كالس هاي آموزشي ضمن اخراج ، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزينه هاي مربوطه مي باشد 

د خاطي مطابق قوانين به دليل ايجاد خسارت و از دست رفتن .و حتي در صورت صدور حكم استخدام ، حكم مزبور لغو و بالاثر مي گردد. و فر

  فرصت براي سايرين مورد پيگيري قانوني قرار مي گيرد.

ماه پس از اعالم نتيجه ) از سوي مراجع ذي صالح  2اخذ تاييديه مدارك تحصيلي متقاضيان در صورت پذيرفته شدن در امتحان ( حداكثر    )10-5

  الزامي است. 

كتبي و مصاحبه حداكثر يكماه فرصت خواهند داشت جهت تكميل مدارك و طي مراحل گزينش به هسته گزينش دانشگاه  قبول شدگان آزمون  )10-6

  مراجعه نمايند .

  ليست نهايي پذيرفته شدگان پس از تاييد صالحيت عمومي توسط هسته گزينش دانشگاه اعالم خواهد گرديد. تبصره :

ت مقرر يا انصراف آنان پس از شروع آموزش ، ضمن دريافت خسارت ، از پذيرفته شده ذخيره در صورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان در مهل )10-7

  جهت شروع دوره دعوت بعمل خواهد آمد . 

مركز بهداشت شهرستان مربوطه موظف است پس از تعيين نتايج نهايي، از پذيرفته شدگان نهايي جهت شركت در دوره آموزشي به صورت  )10-8

  ني و يا كتبي (با پست پيشتازيا تحويل حضوري) دعوت به عمل آورد.ارسال پيامك ، تماس تلف

روز فرصت خواهند داشت جهت تكميل مدارك و طي مراحل پذيرش به مركز  15پذيرفته شدگان نهايي پس از وصول دعوت نامه حداكثر  تبصره :

لت مقرر و يا انصراف آنان   پس از شروع آموزش ، از پذيرفته آموزش بهورزي مربوطه مراجعه نمايند و در صورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان در مه

  شدگان ذخيره جهت شروع دوره دعوت به عمل مي آيد.

سپردن تعهد رسمي به موسسه قبل از شروع به تحصيل مبني بر اين كه ((پس از اتمام دوره آموزش بهورزي و تطبيقي مهارت هاي بهورزي در  )10-9

سال و به صورت شيفت هاي مورد نظر موسسه همراه  15حداقل به مدت  بهداشتي كه دانشگاه صالح بداند و هر واحد خانه بهداشت مورد تعهد

 با بيتوته در روستا انجام وظيفه نمايد)) الزاميست .

  بهورزان در طول دوره تعهد مجاز به درخواست جابجايي ، تغيير رديف پستي و عنوان شغلي نمي باشند . )10-10

پس از شروع دوره آموزش بهورزي از ادامه تحصيل انصراف نمايند ضمن پرداخت هزينه هاي مربوطه مجاز به ثبت نام در پذيرفته شدگاني كه  )10-11

  آگهي هاي بعدي پذيرش بهورز دانشگاه نمي باشند .

تذكرات كلي:  چهارمبخش   
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استخدام دانش آموزان و كار آموزان  بهورزي منوط به صدور مجوز هاي مربوطه ، گذراندن موفق دوره مهارت بهورزي ، طي مراحل گزينش و  )10-12

سال خدمت در خانه بهداشت اعالم شده، به  15دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين آگهي و سپردن تعهد محضري حداقل 

  خواهد بود. و هر واحد بهداشتي كه دانشگاه صالح بداندنظردانشگاه همراه با بيتوته در آن روستا  صورت شيفت هاي مورد

  دو سال دوره آموزشي بهورزي را طي خواهند نمود .  ماه و حداكثر 6حداقل  پذيرفته شدگان بمدت )10-13

  خواهد بود .محل تحصيل پذيرفته شدگان بنا به تصميم در مراكز آموزش شهرستان هاي تابعه دانشگاه  )10-14

سن و محاسبه  ، تاريخ آخرين روز ثبت نام ومالك عمل براي محاسبه تاريخ گواهي فراغت از تحصيل ، معافيت دائم و پايان خدمت نظام وظيفه  )10-15

  احراز سكونت داوطلب تاريخ اولين روز شروع ثبت نام خواهد بود.  

دانشگاه صورت خواهد گرفت و داوطلبان اطالعات مورد نياز خود را بدين هر گونه اطالع رساني در خصوص امتحان از طريق سايت اينترنتي  )10-16

  طريق دريافت خواهند كرد .

 با توجه به اينكه مالك ثبت نام از متقاضيان تكميل فرم درخواست دانش آموزي به صورت الكترونيكي مي باشد ، الزم است متقاضيان در زمان  )10-17

  رده بديهي است پس از تاييد و ثبت نام  هيچگونه اصالحاتي قابل پذيرش نخواهد بود.  تكميل فرم مورد نظر نهايت دقت را بعمل آو

 

روز پس از اعالم نتيجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمايند. به اعتراضات بعد از اين تاريخ  15متقاضيان حداكثر به مدت  )10-18

 رسيدگي نخواهد گرديد .
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  ) :1جدول شماره يك (

  خانه هاي بهداشت استخدامي نياز هاي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كارشناسي و يا كارداني در  مدارك تحصيلي دارا بودن :  300،301،302،303،307،308،309،312،315شرايط احراز كد رشته شغلي هاي 

ي يا رياضي فيزيك  يا علوم انساني با گواهي نامه بيكي از رشته هاي بهداشت عمومي ، مامايي و پرستاري و يا دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم علوم تجر

  جديد)  پايان دوره پيش دانشگاهي و يا گواهي نامه پايان تحصيالت سه ساله دوره دوم متوسطه (فارغ التحصيالن

دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي و يا كارداني در  : 317و 304،305،306،310،311،313،314،316شرايط احراز كد رشته شغلي هاي 

 ي يا رياضي فيزيك  و يا علوم  انساني بابيكي از رشته هاي بهداشت عمومي ، بهداشت محيط و پرستاري و يا دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم علوم تجر

  گواهي نامه پايان دوره پيش دانشگاهي و يا گواهي نامه پايان تحصيالت سه ساله دوره دوم متوسطه (فارغ التحصيالن جديد) 

  

 محلكد رشته 
عنوان رشته 

 شغلي
 محل جغرافيايي خدمت 

 سهميه آزاد
 

  توضيحات

  تعداد  جنسيت

   1  زن خانه بهداشت حسين آباد-بيرجند بهورز 300

  

   1  زن  خانه بهداشت منظريه–بيرجند  بهورز  301

   1  زن  خانه بهداشت غيوك –بيرجند  بهورز  302

    1  زن خانه بهداشت خانيك ويگي–بشرويه  بهورز 303

    1  مرد خانه بهداشت نگينان–درميان  بهورز 304

    1  مرد خانه بهداشت براندود –درميان  بهورز 305

   1  مرد اندوخانه بهداشت سر –زيركوه  بهورز 306

   1  زن خانه بهداشت چاه زرد –زيركوه  بهورز 307

308 
   1  زن  خانه بهداشت حسن آباد دالكه–زيركوه  بهورز

309 
   1  زن  خانه بهداشت دوست آباد –سرايان  بهورز

310 
   1  /زنمرد  خانه بهداشت چاهخوقنبر –سربيشه  بهورز

311 
   1  مرد  خانه بهداشت مختاران–سربيشه  بهورز

312 
   1  زن  بركوكخانه بهداشت –قاين  بهورز

313 
   1  مرد  خانه بهداشت خشك -قاين بهورز

314 
   1  مرد  خانه بهداشت مهدي اباد –قاين  بهورز

315 
   1  زن  خانه بهداشت سينيدر –قاين  بهورز

316 
خانه بهداشت اسدآباد مشترك –نهبندان  بهورز

  با آرويز
   1  مرد

317 
   1  مرد  1خانه بهداشت چاهداشي –نهبندان  بهورز

جدول رشته ها و فرم هاي مورد نياز :  پنجمبخش   
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  ) :2جدول شماره دو (

  كيلومتر 30شعاع  تاتعيين روستاهاي اقماري و روستاهاي 

نام 

 شهرستان

 خانه بهداشتنام 

 (روستاي اصلي)
  كيلومتر 30شعاع  تاروستاهاي نام  روستاهاي اقمارينام 

 -خرم آباد -بون آباد-علي آباد -بيدك-سنجدك-جوزردان وسطي-جوزردان سفلي -جوزردان عليا -رقه   خداافريد -سرند-نيگو -مجد -خانيك خانيك و ييگي بشرويه

 باغ دهك -هوگند -زيرك-كال نخاب -موردستان -نوخانيك-جمالي

باد حسين آباد  بيرجند   شمس آّ

امير آباد، زيني،شهرك صنعتي،باال قنادان، دهنو ، ركات سفلي،گلبرگان،تنگل علي بيك،مساوري،گليان،نوكند 

،خونيك ، حسن آباد ،مرغداري زيتلي،تگ كيسه ، كالته دالكان ، زيروج ، تيرچه بلوك محمدي، چاه 

خرم) ، سنگ بري رستمي، چاه زيني ، چاه مصلحي، چاه حسن پور،چاه علي  محمدي، چاه كاظمي(چاه 

بهروان، شن شويي چند منظوره ، شن شويي شرق، كارخانه آسفالت، ،  كالته مير حسن، گاوداري اعتصامي، 

گاوداري بذرافكن، گاوداري حاتمي، گاوداري سنايي ، گيوك باال، گيوك پايين،  مرغداري پيرعطا، مرغداري 

ورشمسيان ، مرغداري شكيبا ، مرغداري محمود ابادي ، مرغداري حسيني، مرغداري ارتش، مرغداري پ

مرغداري  اسد الهي،  منجگان، نارمنج، باتجگ،   -مرغداري هاشم آبادي   -مرغداري  بذر افشان -ساالري

 شن شويي آسوده

 منظريه بيرجند

تگ ، بياباني ، باغ دهنه ، اميرابادشيباني

، چهكندوك ،چارپائين،  چارباال ،ارگيني

،  كاسه سنگي، پائينرقوئي ،حسين آباد 

 ، ،گل پنجهخسرككالته 

، كالته ميرعلي   ،تگ ميان ، تگ خاور ،بيدوك تنگ ،باغ ، اروشه  ،شوكت آباد علي آباد لوله، بجد ، 
،  دزگ عليا ، دزگ سفلي ، ، خونيك،  چشمه زماني،  چهارده وسطي ،چهارده باال،  چشمه مرتضي،  چاركش

، هاونگ نصراباد، مرغ،  محسن آباد،   محمود گود ، ،گل نيچه ، سيروان ،سمو، سرپل، ردان ز جوزانكي ،  
،    كالته نايب، ،  مزگ، ملك آباد، مهتران، نوخنج، نوك سفلي ، يوسف آباد ،يشتسفلي ، هاونگ عليا ، 

، تنگل سفلي   جعفريه، جيم آباد، رزگ، ، سهل آباد، شيخك، شيرمنج،   فوداج، كالته بابا ،  كالته ماليعقوب

،  كالته اخلگاه،  اسفهرود،   برزگان،   بني آباد،  بوشاد،     ترش اب پائين،   صمد تك،  ، تگ اشتران، 

جعفران ، بيدخت، بيدستان، تگ زربان، چاه برزگان ،حاجي ماسي، كالته باال، كالته پاالخ ، كالته يعقوب ، 
  ن باال،  دره باال ، سررز ، سرمزار، كوجين، گازهكندوكي، گزان،  اسمائيل اباد ، بند دره ، چهكنا

 ، تگ اشتران، سرتنگان، گوجلگون ، محمد رضا آباد (مرز آباد)

 غيوگ بيرجند
ساقي،نخان، قهوه خانه غيوگ،آرويز، دره 

 گزان

كندر، سيچان، شيرگ  ،عشق اباد، چارك ، چهكند ، عنيد عليا،حمبل، بواج ،روشناوند،زيارت مزار سلطان 

  هيم ابن موسي ، مزار حمبل ، شارقنج ، خونيك،آغلدر، نوغاب ،افضل ابادابرا

 منند، آويشك، بيدسك، كماچي، دره عباس، سريجان، كالته حجي رضا، تنگل، شمس آباد، رجنوك لتي-سيدآباد  نگينان درميان

  براندود درميان
كالته مال، زيربراندود، بابريك عليا، بابريك 

 سفلي
 نوقند، مناوند، ماسنان، عشقيز، نوغابخوان، آنيك، 

 فخران، حسن آباد عليا، پايهان، مهرك الغره،باغستان ندارد  سردوان زيركوه

 چاه عميق، بارنجگان معصوم آباد  چاه زرد زيركوه

 حسين آباد خانم،آهنگران،دارج عليا،دارج سفلي،كرت آباد ندارد  حسن آباد دالكه زيركوه

  چاخوقنبر سربيشه
سرخ،مغولي،قنبر،سه كال 

 كوهه،نرگسك،معروفان،بهامرز،شگان
 گزدز،كسراب،كالته مال ابراهيم،چاه راسته

 -  مختاران سربيشه

چهكند،رزق،ميانرود،چهكندوك،سديد،طامند،فال،سياه دره،جيك،حسين آباد زيدر،رخ، ،چاه دكتر مشار،شور 

علي ماژاني،چاه علي ابراهيمي،چاه چاه،آسفيچ،زيدر،گز،اصغول،چاه رزمندگان،سنگ،چاه 

 برگي،گيدسك،رهيزگ،كالته سليمان،حسين آباد ابوطالب،

 كالته باال–خشك -يكبن خون –گرازان  ندارد  بركوك قاين

 كالته باال–بركوك -يكبن خون –گرازان  ندارد  خشك قاين

 تيگاب-گرماب-سرمستي–گرد تيغ  –امير اباد سرچشمه  ندارد  مهدي آباد قاين

 فرخي–تيز كوه  –حاجي اباد سركش –كالته قايني  –برج محمد –قلعه دختر  -دعوت ندارد  شهرك سينيدر قاين

 نهبندان
اسدآباد مشترك با 

  آرويز
 آرويز-گوند كالته سيدعلي-جوش-جوشند

 ندارد تلمبه افغاني -تلمبه علي نژاد-مهدي آباد  1چاهداشي نهبندان

 ندارد  دوست آباد سرايان
 ندارد

 



  ) :                     1 يك ( فرم شماره

  دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 1399 سال بهورز  قرارداد كارمعينپذيرش دانش آموز بهورزي و استخدام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
        

  

  

                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مركز بهداشت شهرستان مربوطه بايگاني مي گردداين فرم در دو نسخه و بدون  خط خوردگي تهيه و يك نسخه تحويل داوطلب و نسخه دوم در   

  تقاضا نامه ثبت نام داوطلب:
........  داراي مدرك تولد....../......... / .......... متولد شهرستان................   به شماره شناسنامه.............  شماره ملي ......................  فرزند .................. تاريخ ...............................اينجانب .........

گاه (خانه بهداشت .........................  ) مي باشم و كليه شرايط مندرج در آگهي تحصيلي  ...................... ساكن روستاي ...................... متقاضي ثبت نام در آزمون پذيرش بهورزي آن دانش

 و در هر شرايط كه دانشگاه اعالم نمايد با بيتوته در پذيرش  بهورزي را مطالعه و پذيرفته ام و  همه مدارك مورد نياز را ارسال نموده ام و متعهد مي گردم پس از فراغت از تحصيل در هر نقطه

  روستاي خانه بهداشت مشغول انجام وظيفه گردم و در غير اينصورت  برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزينه هاي مربوطه خواهم بود .

  شماره تلفن همراه :  ................................ -  شماره تلفن ثابت  ................................... -

  داوطلب نام و نام خانوادگي                                              

  /اثر انگشتمضاءا  تاريخ/                                                                                                                                                                                                    

  
  :رضايت نامه سرپرست داوطلب

سال خدمت نامبرده پس از طي دوره آموزشي به  15يرش بهورزي و تعهد حداقلاينجانب ................................... سرپرست آقاي / خانم .............................. با اطالع كامل از شرايط آزمون پذ  

به صورت شيفت هاي مورد نظردانشگاه همراه با بيتوته در روستا موافقت خويش را با  و يا ساير خانه هاي بهداشت حسب نياز عنوان بهورز درصورت بكارگيري در روستاي ......................... 

   شم.شركت  ايشان  در آزمون اعالم  و تعهد مي نمايم در صورت قبولي  و بكارگيري نامبرده  هيچگونه مخالفتي با ارائه  كار ايشان نداشته با

  سرپرست داوطلب نام و نام خانوادگي                                              

  /اثر انگشتامضاء  تاريخ/                                                                                                                                                                                                            

  

  :تاييديه شوراي اسالمي روستا
نمائيم كه خانم / آقاي مي استان خراسان جنوبي تأييد ....... اينجانبان اعضاء شوراي اسالمي ، معتمدين و دهيار روستاي ........................ بخش ........................ شهرستان .........  

..... ساكن  مي باشد.و از نظر اخالقي ورفتار . داوطلب شركت در آزمون پذيرش بهورزي،  بومي و از تاريخ ............  تا كنون  به مدت ...............  سال در روستاي  ......................................

  خسارات وارده را پذيرا خواهم بود. رتي كه خالف مطالب فوق ثابت شودما امضاء كنندگان ذيل مسئوليت تبعات قانوني وضمناً در صو اجتماعي موردتاييد مي باشد

  رئيس شورا نام خانوادگي نام وعضو شورا                    نام و نام خانوادگيعضو شورا                      نام و نام خانوادگيعضو شورا                  نام و نام خانوادگي      

  /مهر شوراامضاء  تاريخ/                                         امضاء  تاريخ/                                                 امضاء  امضاء                                            تاريخ/  تاريخ/                   

  

  :تاييديه بخشداري
اعضاي شوراي اسالمي روستاي ................. را تاييد  مي و امضاي سايراينجانب ........................... بخشدار بخش ................. شهرستان ..................... صحت مهر و امضاي رئيس شوراي اسال

  مي نمايم .

  بخشدار                  خانوادگينام و نام                     

  امضاء /مهر بخشداري                                             تاريخ/                   

  :تاييديه خانه بهداشت روستا و مركز بهداشت شهرستان مربوطه
فرزند .................................. داراي شماره ملي لغايت ...... ...................................................  بهورز خانه بهداشت / مسئول تيم سيار............................ تاييد مي نمايم كه خانم/آقاي ...اينجانب  

و شماره خانوار/پرونده به مدت ...........   سال  سكونت دارد و خدمات بهداشتي را از خانه بهداشت   كد خانوار سامانه سيب .............    روستاي..........................  بادر      تاريخ     /     /

  بعات قانوني و خسارات وارده را پذيرا خواهم بود.ضمنا چنانچه خالف موارد فوق ثابت شود مسئوليت ت ......................... دريافت مي نمايد

    بهورز خانه بهداشت                                                             تاييد مركز بهداشت شهرستان مربوطه                نام و نام خانوادگي                    

  امضاء /مهر مركز بهداشت                                              تاريخ/ مهر خانه بهداشت                                                                      امضاء /  تاريخ/                           
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