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 «بسمه تعالی»

 «آگهی پذیرش واستخدام بهورز »

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی آذربایجانغربی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در     

  32/71/89صورتجلسه هیات امنائ دانشگاه مورخ     71اساس مجوز بند   برخانه های بهداشت  تحت پوشش ،   

/د  3328/378دسرتوراعمل  اررایی پییر  واسرتادام بهورزو مجوز شرلاره     تبصرره ماده ی   7و طبق مفاد 

ریزی اداره ک  منابع انسررانی وزارت بهداشررت ودرمام وآموز         ، منابع و برنامه   مدیریت    72/2/7288مورخ 

ستادامی،  تمداد       ضای رقابتی و با رعایت عداعت ا شکی در نظر دارد از بین داوطلبام بومی در ی  ف   712پز

شرح           نفر ا شغلی بهورزی به  شته  صاحبه و گزینش در ر شرایط را از طریق امتحام تاصصی، م ز افراد وارد اع

 ذی  بصورت قرار داد کار ممین  استادام نلاید:

 

 خانه بهداشت نام شهرستان ردیف

 

 تعداد

 

جنسیت مورد 

 نیاز
 توضیحات مدرک تحصیلی مورد نیاز

 زن 1 خانشان ارومیه 1

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1* 1راژان  ارومیه 2

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 مرد 1* سه گرگان ارومیه 3

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1 زیوه ارومیه 4

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1* گنبد ارومیه 5

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 ولنده علیا ارومیه 6

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1* بدلبو ارومیه 7

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 سه گرگان ارومیه 8

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 توپراق قلعه ارومیه 9

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی
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 خانه بهداشت نام شهرستان ردیف

 

 تعداد

 

جنسیت مورد 

 نیاز
 توضیحات مدرک تحصیلی مورد نیاز

 زن 1 ناي بین ارومیه 11

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 مرد 1* نی چاالن ارومیه 11

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1 غفار بهی ارومیه 12

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1* بالستان ارومیه 13

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 لور ارومیه 14

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1* بزرگ آباد ارومیه 15

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 مرد 1* ناي بین ارومیه 16

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 ممكان ارومیه 17

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1* باراندوز ارومیه 18

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 قولنجی یک ارومیه 19

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 قولنجی دو ارومیه 21

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 مرد 1* ایشكه سو ارومیه 21

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1* مرنگلوي بزرگ ارومیه 22

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1* قره باغ ارومیه 23

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري
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 خانه بهداشت نام شهرستان ردیف

 

 تعداد

 

جنسیت مورد 

 نیاز
 توضیحات مدرک تحصیلی مورد نیاز

 مرد 1 تویی ارومیه 24

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1 تویی ارومیه 25

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 كاسب ارومیه 26

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 مرد 1 هفت ساران ارومیه 27

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1* زیوه ارومیه 28

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1* 1قولنجی  ارومیه 29

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1* انبی ارومیه 31

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 تازه كند جنیزه ارومیه 31

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 قورت تپه ارومیه 32

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1* 2دیزج مرگور  ارومیه 33

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 مرنگلوي بزرگ ارومیه 34

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 ایشكه سو ارومیه 35

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 مرد 1* نلیوان اشنویه 36

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 سرگیز اشنویه 37

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري
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 خانه بهداشت نام شهرستان ردیف

 

 تعداد

 

جنسیت مورد 

 نیاز
 توضیحات مدرک تحصیلی مورد نیاز

 مرد 1 كوروش آباد اشنویه 38

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1* پوش اباد اشنویه 39

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 حمامیان بوكان 41

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 آغجیوان بوكان 41

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 قره كند بوكان 42

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 انبار بوكان 43

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 ناچیت بوكان 44

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1* یكشوه بوكان 45

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 سریل آباد بوكان 46

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 ساریقمیش بهی بوكان 47

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 قروچاي سفلی بوكان 48

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1* ینگی كند بوكان 49

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 مرد 1 ماللر بوكان 51

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1* یكشوه بوكان 51

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 



5 
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 تعداد

 

جنسیت مورد 

 نیاز
 توضیحات مدرک تحصیلی مورد نیاز

 مرد 1 گلوالن  سفلی بوكان 52

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1* درزي ولی بوكان 53

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1* حمامیان بوكان 54

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1* برده زرد بوكان 55

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1* حسین مامه بوكان 56

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 شیدي پلدشت 57

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 قارقلوق علیا پلدشت 58

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 مرد 1 قیركندي پلدشت 59

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1 اروج محمد پلدشت 61

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 پورناک پلدشت 61

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 مرد 1 پورناک پلدشت 62

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1 قوچ كندي پلدشت 63

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 مرد 1 نازک سفلی پلدشت 64

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1 شوطلو پلدشت 65

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی
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 خانه بهداشت نام شهرستان ردیف

 

 تعداد

 

جنسیت مورد 

 نیاز
 توضیحات مدرک تحصیلی مورد نیاز

 مرد 1 ساري سو پلدشت 66

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 نمنجه پیرانشهر 67

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 جلدیان پیرانشهر 68

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 چیانه پیرانشهر 69

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 سیلوه پیرانشهر 71

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1* بندره پیرانشهر 71

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 خرنج پیرانشهر 72

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 بازرگان پیرانشهر 73

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 2پسوه پیرانشهر 74

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 گوي آغاج تكاب 75

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1* اوغولبیک تكاب 76

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1* قرخلو تكاب 77

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 سبیل تكاب 78

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 میرآباد چالدران 79

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري
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 خانه بهداشت نام شهرستان ردیف

 

 تعداد

 

جنسیت مورد 

 نیاز
 توضیحات مدرک تحصیلی مورد نیاز

 مرد 1 قلی دیزج چالدران 81

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 مجنون سفلی چالدران 81

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1 سگریک چالدران 82

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 -خانه بهداشت عشایري

پذیرش مطابق بند ت تبصره 

شرایط اختصاصی پذیرش  4

 بهورز

 مرد 1* سگریک چالدران 83

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 -خانه بهداشت عشایري

پذیرش مطابق بند ت تبصره 

صاصی پذیرش شرایط اخت 4

 بهورز

 زن 1 دلیک داش چالدران 84

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 -خانه بهداشت عشایري

 تبصره پذیرش مطابق بند ت

شرایط اختصاصی پذیرش  4

 بهورز

 زن 1 مادلو چالدران 85

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 -خانه بهداشت عشایري

پذیرش مطابق بند ت تبصره 

شرایط اختصاصی پذیرش  4

 بهورز

 زن 1 ساز آغل چالدران 86

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 -خانه بهداشت عشایري

پذیرش مطابق بند ت تبصره 

شرایط اختصاصی پذیرش  4

 بهورز

 زن 1 چخور كندي چالدران 87

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 -خانه بهداشت عشایري

پذیرش مطابق بند ت تبصره 

شرایط اختصاصی پذیرش  4

 بهورز

 زن 1 صدر چالدران 88

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 -خانه بهداشت عشایري

پذیرش مطابق بند ت تبصره 

شرایط اختصاصی پذیرش  4

 بهورز

 زن 1* بسطام چایپاره 89

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 مرد 1 دولكان سردشت 91

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 واوان سردشت 91

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 



8 

 

 خانه بهداشت نام شهرستان ردیف

 

 تعداد

 

جنسیت مورد 

 نیاز
 توضیحات مدرک تحصیلی مورد نیاز

 مرد 1 بیوران علیا سردشت 92

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 زوران سردشت 93

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 گوالن سفلی سردشت 94

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 میرشیخ حیدر سردشت 95

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 شلماش سردشت 96

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 چاپاره سردشت 97

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 لیالنه سردشت 98

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1 بیطوش سردشت 99

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 مرد 1 گومان سردشت 111

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1 ورگیل سردشت 111

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 ولیو سردشت 112

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 نظر آباد سلماس 113

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 اسبشه سلماس 114

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 مرد 1 همت آباد سلماس 115

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري
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 خانه بهداشت نام شهرستان ردیف

 

 تعداد

 

جنسیت مورد 

 نیاز
 توضیحات مدرک تحصیلی مورد نیاز

 زن 1 همت آباد سلماس 116

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 مرد 1 ینگی آباد شاهین د ژ 117

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1* ینگی آباد شاهین د ژ 118

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1* هاچه سو شاهین د ژ 119

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 هاچه سو شاهین د ژ 111

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 آغ تپه شاهین د ژ 111

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 مرد 1 آغ تپه شاهین د ژ 112

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1* قشالق بختیار شاهین د ژ 113

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1* فتح آباد شاهین د ژ 114

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 قره تپه شاهین د ژ 115

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 مرد 1 صفاخانه شاهین د ژ 116

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 سعید آباد شاهین دژ 117

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 صورین شاهین دژ 118

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1* احمدآباد شاهین د ژ 119

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی
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 خانه بهداشت نام شهرستان ردیف

 

 تعداد

 

جنسیت مورد 

 نیاز
 توضیحات مدرک تحصیلی مورد نیاز

 زن 1 هوالسو شاهین د ژ 121

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1* قیز كورپی شاهین د ژ 121

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 مرد 1 محمودآباد علیا شاهین د ژ 122

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 قره اوغالن شاهین د ژ 123

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 عظیم كندي شوط 124

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 قره ایاق شوط 125

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1 خضرلو شوط 126

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1* عظیم كندي شوط 127

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 مرد 1 قزلداغ عجم ماكو 128

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1 قزلداغ عجم ماكو 129

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 مرد 1* هندور ماكو 131

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1 گجوت ماكو 131

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 1كشمش تپه  ماكو 132

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 1باغچه جوق  ماكو 133

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی
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 زن 1 قم قشالق ماكو 134

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 -خانه بهداشت عشایري

پذیرش مطابق بند ت تبصره 

شرایط اختصاصی پذیرش  4

 بهورز

 مرد 1 قوزلوي علیا مهاباد 135

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 اوزندره علیا مهاباد 136

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 گرده بردان مهاباد 137

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 كوتر مهاباد 138

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 برده رشان مهاباد 139

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 كاوالن سفلی مهاباد 141

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 حمزه آباد مهاباد 141

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1 ده منصور میاندوآب 142

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 اوچ تپه كرد میاندوآب 143

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 حسن كندي میاندوآب 144

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 مرد 1 اوچ تپه قلعه میاندوآب 145

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1* بكتاش میاندوآب 146

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 مرد 1 چالخاماز میاندوآب 147

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري
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 خانه بهداشت نام شهرستان ردیف

 

 تعداد

 

جنسیت مورد 

 نیاز
 توضیحات مدرک تحصیلی مورد نیاز

 مرد 1 زینال كندي میاندوآب 148

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1* 2ممدیل  میاندوآب 149

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1* 1گوگ تپه خالصه  میاندوآب 151

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 1گوگ تپه خالصه  میاندوآب 151

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 یقنعلی تپه میاندوآب 152

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 مرد 1 آغداش میاندوآب 153

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 تپه رش میاندوآب 154

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 قبان كندي میاندوآب 155

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 حسن آباد میاندوآب 156

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1 چلیک میاندوآب 157

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 زن 1 2گوگ تپه خالصه  میاندوآب 158

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 

 مرد 1 تک اغاج میاندوآب 159

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 اسالم آباد میاندوآب 161

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 سرچنار میاندوآب 161

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري
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 خانه بهداشت نام شهرستان ردیف

 

 تعداد

 

جنسیت مورد 

 نیاز
 توضیحات مدرک تحصیلی مورد نیاز

 مرد 1 مسجد میاندوآب 162

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 حسنلو نقده 163

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 تازه قلعه نقده 164

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 دایماب نقده 165

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 حاجی اباد پایین نقده 166

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 كهریزه عجم نقده 167

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 یادگارلو نقده 168

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 خلیفه لو نقده 169

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 كاروانسرا نقده 171

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1* قارنا نقده 171

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 مرد 1 خلخانه نقده 172

مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته ها ي بهداشت عمومی) مبارزه با  دارابودن

بیماریها(، بهداشت محیط  و پرستاري و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از 

 رشته هاي بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاري

 

 زن 1* دیلنچی ارخی نقده 173

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 -خانه بهداشت عشایري

پذیرش مطابق بند ت تبصره 

شرایط اختصاصی پذیرش  4

 بهورز

 زن 1* ماسوه نقده 174

بودن مدرک تحصیلی كاردانی در یكی از رشته هاي بهداشت عمومی) بهداشت  دارا

خانواده ( ، پرستاري و مامایی و یا مدرک تحصیلی كارشناسی در یكی از رشته هاي 

 بهداشت عمومی ، پرستاري و مامایی

 -خانه بهداشت عشایري

پذیرش مطابق بند ت تبصره 

شرایط اختصاصی پذیرش  4

 بهورز
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 . شرایط عمومی:1ماده 

 اعتقاد  به دین مبین اسالم یا یکی از ادیام شناخته شده در قانوم اساسی کشور-7-7

 داشتن  تابمیت نظام رلهوری اسالمی ایرام-3-7

 اعتزام به قانوم اساسی رلهوری اسالمی ایرام -2-7

 خدمت )ویژه برادرام(.داشتن کارت پایام خدمت وظیفه علومی یا ممافیت دائم از -2-7

ممافیت پزشکی در صورتی پییرفته خواهد شد که بر اساس اعالم کلسیوم پزشکی دانشگاه  با وظایف  تبصره:

 بهورزی منافات نداشته باشد.

 عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مادر و روانگردام-5-7

 عدم سابقه محکومیت رزایی موثر -6-7

و ارتلاعی وتوانایی برای انجام کار بهورزی وقابلیت انجام فماعیت های  داشتن سالمت رسلانی و روانی   -1-7

 مرتبط با آم از رلله دهگردشی وانجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش . )با تایید کلسیوم پزشکی (

 نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموز  بهورزی وسایر واحد های  دانشگاه   -9-7

ستادم  -8-7 سایر         داوطلبام نباید م سه و  س شده  خدمت مو سلی، ثابت و پیلانی و یا بازخرید و اخراج  ر

 دستگاه های دوعتی باشند.

 : نیروهای قرارداد دانشگاه مجاز به شرکت در آزموم مزبور می باشد.تبصره 

 نداشتن منع استادام در دستگاه های دوعتی به مورب آرای مرارع قانونی  – 77-7

 شرایط اختصاصی -2ماده 

 شرایط احراز رشته شغلی بهورز از نظر تحصیالت  به شرح زیر می باشد:   -7-3

در یکی از رشته های بهداشت علومی)بهداشت خانواده (، مامایی و     کاردانیدارا بودم مدرک تحصیلی   -اعف

ستاری  سی     پر شنا ستاری  و طی دوره آموز        یا کار شت علومی، مامایی و پر شته های بهدا در یکی از ر

 پییر  بهورز زم  تطبیقی مهارت های بهورزی برای 
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شت         -ب شت علومی) مبارزه با بیلاری ها (، بهدا شته های بهدا صیلی کاردانی یکی از ر دارا بودم مدرک تح

شته های به      سی در یکی از ر شنا ستاری یا کار ستاری  و طی    محیط  و پر شت محیط  و پر شت علومی، بهدا دا

 پییر  بهورز مرددوره آموز  تطبیقی مهارت های بهورزی برای 

 شرکت داوطلبام بهورزی دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع تحصیلی کارشناسی مجاز نلی باشد-3-3

شده در بن         صیلی ذکر  ستادام دارای مدرک تح صورتی که داوطلب در بدو ا صره:در  بوده ودر عین  3-7د تب

شند ملزم به ارائه تمهدنامه              شته با صیلی دا شته های تح سایر ر صیلی هلتراز یا باالتر در  حال مدرک تح

شروع بکار ودر هنگام           صیلی پس از  ساب مدرک تح ست تغییر عنوام واحت ضری مبنی بر عدم درخوا مح

 اشتغال خواهد بود.

شجویام با عنوام بهورز ملنوع ب  -2-3 ستلزم    پییر  دان صورت احراز قبوعی ؛ پییر  نهایی آنام م وده ودر 

شگاهی ،        صی  مبنی بر عدم امکام دریافت هرگونه مدرک دان شگاه مح  تح صراف قطمی وگواهی دان ارائه ان

صحت گواهی            صورت عدم ارائه گواهی میکور ویا تردید در  شد. در  سهای بهورزی می با شروع کال قب  از 

اه مح  تحصی  مدارک الزم دال بر تایید تمداد واحد های گیرانده شده )تا زمام دانشگاه می بایست از دانشگ

شده اخی گردد .به منظور      شته پییرفته  صیلی در ر برگزاری آزموم ( و عدم امکام دریافت هر گونه مدرک تح

ی بر عزوم مبناطلینام از اررای این فرایند دانشگاه عالوه بر موارد پیشگفت میبایست از این افراد تمهد مورد 

 عدم برخورداری از شرایط دریافت مدرک تحصیلی را نیز اخی نلاید.

ستادام را به عنوام بهورز در خانه    – 2-3 شرایط بکارگیری وا پییر  افراد متمهد خدمت وکلیه افرادی که 

ام  ادبهداشت اعالم شده ندارند ملنوع می باشد. بدیهی است درصورتی که اررای تمهد خدمت و متماقبا است

فرد میکور در خانه بهداشررت مجاز باشررد بکارگیری این افراد در خانه بهداشررت مورد نظر مشرررو  بر اخی   

 تمهدات مورد عزوم و امکام استادام به شک  قراردادهای اشاره شده در موارد پیشین مقدور خواهد بود .

ستقرار خا      – 5-3 ستای مح  ا صورت بومی در وهله اول از رو شود.    پییر  بهورزبه  شت انجام می  نه بهدا

 تلقی گردند. "بومی روستا "داوطلبام بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوام 
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اعف( مح  توعد داوطلب )طبق مندررات شناسنامه ( با روستا یا شهرستام مورد تقاضای پییر  بهورز یکی         

سال اخی        ستلر داوطلب  حداق  در دو  سکونت م شد و هلچنین  شروع  ثبت نام در  با ر تا تاریخ اوعین روز 

 روستای مورد نظر محرز گردد.

صوص فارغ        سطه (  و در خ صیلی) ابتدایی، راهنلایی و متو صیلی از مقاطع تح ب( حداق  دو مقطع کام   تح

اعتحصرریالم نظام ردید، دو مقطع کام  از مقاطع تحصرریلی) ابتدایی، متوسررطه اول و متوسررطه دوم (  را در 

داوطلب ، حداق  در دو   و یا شهرستام مورد تقاضای پییر  بهورز طی کرده باشد و هلچنین سکونت      روستا 

 سال اخیر تا تاریخ اوعین  روز شروع  ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

 :1تبصره 

را نداشته باشند وعی با فرد شاغ  در هلام روستای مح  گزینش  "ب "و "اعف  "داوطلبام زم که شرایط بند 

ازدواج آنام  سال  از تاریخ  3ازدواج کرده و حداق   3ماده   "ب "و "اعف  "بهورز و وارد شرایط مطابق بند 

مورد تقاضای پییر  بهورز در این مدت  تا اوعین روز ثبت نام در آزموم گیشته باشد و سکونت شام  در مح 

محرز شده باشد، به عنوام بومی تلقی می شوند وپییر  آنام بالمانع است .بدیهی است این افراد با افراد بومی 

 در ی  اوعویت قرار دارند و نسبت به بومیام قلر در اوعویت پییر  خواهند بود. "ب"و " اعف " بند 

 :2تبصره 

از طریق گواهی شورای اسالمی   7وتبصره  "ب "و "اعف  "اوطلبام مندرج در بند های احراز شرایط سکونت د

شت              ضافه ی  نفر (، با تایید خانه  بهدا شورا به ا ضای  صف اع شورا و ن ضای رییس  ستا )ملهور به مهر وام رو

 مربوطه و مرکز بهداشت شهرستام صورت می پییرد.

 : 3تبصره 

شتغال  و انجام دوره      چنانچه داوطلبام بهورزی تا قب  از صی ، گیراندم طرح و یا ا ثبت نام به دعی   ادامه تح

شورای            شرو  به آم که  شته اند. م سکونت دا ستا  سربازی در خارج از مح  رو ضرورت  خدمت وظیفه دوره 

ستام بومی بودم فرد و            شهر شت  شت و مرکز بهدا سکونت آنها را گواهی نلاید و خانه بهدا ستا  سالمی  رو ا

ی را قب  از وضمیت های فوق االشاره در روستای اصلی یا قلر منطقه مورد تقاضا را تایید نلایدپییر   اقامت و
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شرو  بر اینکه        ستای مورد نظر  م سال اخیر در رو ست عیا برای گروه های میکور اقامت در دو  آنها  بالمانع ا

ضرورت ندارد      شند،  شته با ستای مورد نظر دا شرایط ارائه گواهی دال بر  خانواده وی اقامت دائم در رو . در این 

 اقامت در روستا قب  از شرایط فوق ضرورت دارد.   

 : 4تبصره 

نفر به ازای هر مورد پییر  ،در روستای    3در صورت نبود  تمداد کافی از افراد وارد شرایط به تمداد حداق     

بهداشت به ترتیب ذی  ثبت نام   اصلی  می بایست از افراد وارد شرایط ساکن روستاهای هلجوار هلام خانه      

 به عل  آورد:

 اعف( روستاهای قلر تحت پوشش خانه بهداشت بر اساس طرح گستر  شهرستام 

ب ( در صورت نبود  تمداد کافی متقاضی  وارد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توام  از       

کیلومتر از روستای اصلی ،      27روستاهای هلجوارتحت پوشش مرکز خدمات رامع سالمت  مربوطه  تا شماع     

 د. پس از تایید مرکز بهداشت شهرستام اقدام به ثبت نام از افراد واردشرایط نلو

 .تمریف می شود 3کیلومتری مطابق با بند اعف و ب ماده  27بومی روستا های قلر و سایر روستا ها تا شماع  نكته :

شد        شرکت در آزموم تنها ی  نفر با شگاهی برای  شرایط دارای مدرک دان شرایطی که تمداد واردین  پ( در 

بر آنکه فراخوام در تلامی نقا  مورد نظر دانشررگاه می تواند مشرررو  بر گواهی کتبی کار گروه آزموم مبنی 

شگاه آزموم کتبی را در          شت دان ست پس از توافق مماوم بهدا شرایط ی  نفر ا شده وتنها فرد وارد  انجام 

 مورد فرد وارد شرایط انجام داده و در صورت کسب نلره حد نصاب وی را برای مصاحبه ممرفی نلاید.

یت سررایر موارد این آیین نامه از بین داوطلبام هر ای  و با تایید ت(در مناطق عشررایری پییر  بهورز با رعا

ستام            شهر شت  ستام مربوطه وتایید مرکز بهدا شهر شایری  سفیدام ای  با تایید اداره ک  ع بزرگام و ریش 

 انجام می گیرد.

ص      ضرورت دارد ترتیبی به عل  آید تا اطلینام حا . شود ج(در زمینه گزینش بهورزام برای مناطق عشایری 

 بهورز گزینش شده به طور مستلر و هلگام با عشایر در حرکت های فصلی اقدام به ارائه خدمات خواهد نلود.
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شایر مورد       شناس یا کاردام مورود در رلمیت ع شایر به ترتیب از افراد کار چ( گزینش بهورز برای مناطق ع

مداد مورد نظر برای فراخوام      لام اعگوی ت با ه ناطق دیگر   نظر، برای پوشررش و  واررای آزموم بهورز برای م

 صورت می گیرد.

ه ب ح( در صورتی که واردین شرایط در روستای اصلی به حد کفایت باشد پییر  از سایر مناطق ملنوع است

ز بایست ا  هلین ترتیب صرفا در شرایطی که در روستای اصلی تمداد واردین شرایط به حد نصاب نرسد می        

شود. عی    صلی کلتر از       سایر نقا  گزینش  ستای ا شرایط در رو صورتی که تمداد واردین  شند،   3ا در  نفر با

اررای فراخوام در روسررتاهای قلر اعزامی اسررت در این شرررایط داوطلبام روسررتای اصررلی و قلر در اوعویت  

ساوی خواهند بود .   ست که در مرحله       م صاب داوطلبام ادامه مییابد وتا زمانی ا سیدم به حد ن این روال تا ر

قب  تمداد واردین شرایط به حد نصاب نرسیده باشند . اگر در ی  مرحله تمداد واردین شرایط از حد نصاب       

 عبور نلاید ، داوطلبانی که از مناطق دورتر گزینش شده اند می بایست حیف شوند . 

اکثر سن روز ( و حد 38ماه و 77سال و 38سال ) 27خ( حداکثر سن برای دارندگام مدرک تحصیلی کارشناسی 

روز ( می باشد. تاریخ اوعین روز شروع ثبت نام  38ماه و 77سال و  31سال )  39برای مدرک تحصیلی کاردانی 

 مبنای محاسبه سن قرار می گیرد.

 :  5تبصره

شد       ضافه خواهد  سن مقرر ا شر  ارائه تاییدیه های ممتبر به حداکثر  سن   موارد ذی  به  صورت  .در هر 

روز ( وسررن داوطلب دارای مدرک   38ماه  77سررال و  38سررال) 27دیپلم نباید از  داوطلب دارای مدرک فوق

 روز ( تجاوز نلاید. 38ماه و 77سال و 27سال ) 23کارشناسی نباید از 

اعف( داوطلبانی که طرح نیروی انسانی را باستناد قانوم خدمت پزشکام وپیراپزشکام انجام داده اند به میزام   

 انجام خدمت فوق 

 خدمت وظیفه دوره ضرورت آقایام براساس کارت پایام خدمت   ب( مدت
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)شرایط  3پ( استفاده از سهلیه استادامی ایثارگرام مشرو  به برخورداری داوطلبام از شرایط موضوع مواد 

 احراز مدرک تحصیلی ( و )بومی بودم ( با رعایت سایر مفاد این آگهی و طبق قوانین ایثارگرام می باشد. 

 ایثاگران برابر قوانین مربوطه به شرح ذیل تعیین می گردد: ث( سقف سنی

        شهدا،  هلسر و فرزندام رانبازام بیست وپنج درصد و باالتر  مماف از رانبازام ، آزادگام،  هلسر و فرزندام 

 شرایط سنی هستند. 

  سارت  کسال ی یهلسر و فرزندام آزادگام باال صره     ا سن ) تب شرایط حداکثر  ( می  3اده م 2مکلف به رعایت 

 باشند .

 سال به شرایط سنی آنام اضافه می شود . 5به میزام  دیخواهر و برادر شه مادر، پدر و 

    سابقه حداق ضور داوطلبانه در ربهه و هلچنین     6رزمندگام با  ضور داوطلبانه در ربهه،  به میزام ح ماه ح

 شود.مدت زمام بستری شدم و یا استراحت پزشکی به شرایط سنی اضافه می 

       ضور داوطلبانه در ربهه ، فرزندام رانبازام زیر شش ماه ح سابقه  سر و فرزندام رزمندگام با  صد،   35هل در

 .( می باشند 3ماده  2فرزندام آزادگام زیر یکسال اسارت، مکلف به رعایت شرایط حداکثر سن) تبصره 

 : 6تبصره 

 سهمیه ایثارگري : (1 

( درصررد آم برابر قوانین و مقررات برای 27از ک  مجوز اسررتادام تاصرریف یافته به دانشررگاه، سرری ) -اعف

   هلسر و فرزندام شهداء  ،  آزادگام فاقد شغ  ، رانبازامآم به  درصد  25پییر  ایثارگرام اختصاص می یابد،  

دارای ی  سال  و باالی ی  سال     هلسر و فرزندام آزادگام ،   درصد و باالتر  35هلسر و فرزندام رانبازام  ، 

سارت  شهید ، پدر و مادر ،  ا ستام به افراد میکور     خواهر و برادر  شهید و امور ایثارگرام ا با هلاهنگی بنیاد 

ماه حضورداوطلبانه در ربهه ها   6رزمندگام باسابقه حداق   باقیلانده را نیز به پنج درصد  اختصاص می یابد و  

سروفرزندام آنام  ست وپنج ) فرز،  و هل صد 35ندام رانبازام زیر بی سال    7فرزندام آزادگام زیر ی  )، ( در  )

سارت  شرایط احراز مندرج در        ا شرایط عللی ) صف دارد رعایت  صاص می یابد. در مواردیکه نیاز به تا اخت

 آگهی استادام( اعزامی است .
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لی از بین ایثارگرام وارد  درصررد به ترتیب نلره فضرر 5درصررد و  35انتااب ایثارگرام در سررهلیه های   -ب

 شرایط که در زمام مقرر ثبت نام نلوده اند با رعایت شرایط انتااب بومی بهورزام انجام خواهد شد.

  درصد سهلیه ایثارگرام از طریق رقابت با سایر داوطلبام واردشرایط صورت خواهد 27استادام مازاد بر  -پ

 .گرفت 

رت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید وامور ایثارگرام با ارایه     رانبازام وخانواده محترم شهدا در صو   -ت

 تصویر آم نیازی به اخی وارائه گواهی از بنیاد میکور ندارند.

 درصد معلولین :   3( سهمیه 2

ضلی از        صاب نلره به ترتیب نلره ف سب حد ن شرایط مندرج در آگهی وک شر  دارا بودم   2مملوعین عادی به 

سهلیه قانونی     صد  مربوطه برخوردار خواهند بود مراتب تاییدیه توانایی انجام امور بهورزی این عزیزام از در

 شورای پزشکی یا مراکز تاصصی طب کار استمالم خواهد گردید.

 ( سهمیه آزاد :  3

شرایط           شرایط مندرج در  صورت برخورداری از  ستادامی به داوطلبام بومی در  سهلیه ا تلامی باقیلانده 

 به ترتیب نلره فضلی اختصاص می یابد . اختصاصی آگهی

  خواهد صورت  شرایط  وارد داوطلبام سایر  با رقابت طریق از ایثارگرام سهلیه  بر مازاد پییر 

 .پییرفت

       داوطلبام سهلیه آزاد می بایست در زمام ثبت نام به این مساعه دقت داشته باشند که ملکن

اسررت در شررغ  مح  انتاابی ، افرادی از سررهلیه های قانونی اعالم شررده فوق ) ایثارگرام و 

 مملوعین ( در صورت احراز شرایط الزم پییرفته شوند و از سهلیه آزاد فردی ریب نگردد. 

  بهداشت که با ستاره مشاف شده اند از طرف بنیاد ایثارگرام دارای متقاضی       ضلنا خانه های

شند و   ستاها بمنوام   انتاابایثارگر می با شتن   ایثارگرام سهلیه  داوطلب در آم رو منو  به دا

 .شرایط مندرج در آگهی می باشد
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 : 2ماده 

ن انجام خدمت قانونی در که در حی مشررلوعین قانوم خدمت پزشررکام و پیرا پزشررکام رشررته های ارباری 

وسایر شرایط مندرج   3-3دانشگاه مورد پییر  بهورز می باشند در صورت دارا بودم شرایط بومی مطابق بند 

 شرکت نلایند.توانند در آزموم مربوطه شرکت نلایند  میدر این دستور عل  ، 

 :  نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز:4ماده 

 صورت غیراعکترونیکی بشرح ذی  توسط دانشگاه انجام می شود.ثبت نام از متقاضیام به  -7-2

ستام در محلهای مورد نیاز  از         -3-2 شهر شت  سط مرکز بهدا شگاه تو آگهی پییر  بهورز پس از تایید دان

صب  واطالعیه در مراکز خدمات رامع          سایر اماکن علومی ن سالمی و شورای ا شداری، دهداری،  طریق ، با

ستایی و خانه     صوص امتحام          سالمت رو سانی در خ ضلنا هرگونه اطالع ر شار می یابد.   شت انت های بهدا

صورت            شگاه ، به  سایت اینترنتی دان شگاه و  شغلی بهورزی  از طریق تابلو اعالنات دان شته  ستادامی در ر ا

 هلزمام خواهد بود و داوطلبام اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

 رد نیاز ثبت نام:مدارک مو -2-2

 اعف(تکلی  فرم درخواست شغ  )با دقت وخط خوانا تکلی  گردد(.

تلرکز                بان    7375352663776ریال  به حسرراب شررلاره  676777ب(  رسررید بانکی مبنی بر پرداخت مبل   

 به عنوام حق ثبت نام آزموم های استادامی ،نزد بان  صادرات مرکزی در آمدهای متفرقه دانشگاه

 ردید، تلام رخ ،پشت نویسی شده )ی  قطمه عکس روی فرم ثبت نام اعصاق شود.( 22قطمه عکس  2پ( 

 ت( تصویر آخرین مدرک تحصیلی 

 ث( تصویرتلام صفحات شناسنامه

 ج( تصویرکارت پایام خدمت نظام وظیفه علومی یا ممافیت دائم )ویژه برادرام( 

 چ(تصویرپایام طرح مشلوعین خدمت پزشکام وپیراپزشکام یا ممافیت از آم
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ضای         ضای اکثریت اع ستا )ملهور به مهر وام سالمی رو شورای ا ح(گواهی تاییدیه بومی بودم از طریق گواهی 

  شورا( و خانه  بهداشت )منو  و منضم به رونوشتی از پرونده  اعکترونیکی بهداشتی متقاضی ( با تایید نهایی       

 مرکز بهداشت شهرستام صورت می پییرد.

 خ(مدارک دال بر ایثارگری، حسب مورد از مرارع ذیربط

 د(سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

 ی  عدد پوشه ذ(

 ر( تاییدیه کلسیوم پزشکی در صورت داشتن ممافیت پزشکی اقایام 

 نحوه ارسال مدارک ومهلت ثبت نام:  :5ماده 

با پست     73/77/88ایط،می بایست  مدارک الزم را به ترتیب ذکرشده حداکثر تا تاریخ  متقاضیام وارد شر   7-5

 سفارشی پیشتاز به نشانی : واحد گستر  مرکزبهداشت شهرستام................  ارسال نلایند.

به مدارک ناقف و یا مدارکی که بمد از مهلت ثبت نام به پسررت تحوی  و یا از هر طریق دیگر ارسررال              -3-5

شود. مالک            سترد نلی  ساعی و وروه پرداختی به هیچ وره م شد و مدارک ار شود ترتیب اثر داده ناواهد 

 .مدارک به پست، تاریخ ثبت شده چاپی بر روی مرسوعه پستی می باشد تحوی  تاریخ 

شود      -2-5 سط داوطلب محرز  شده تو چنانچه در هری  از مراح  پییر  خالف واقع بودم اطالعات اعالم 

ضلن اخراج، داوطلب          شی  شرکت در کالس های آموز صورت  شده کام عم یکن تلقی و حتی در  مراح  طی 

شرو         صدور حکم  صورت  شد و در  شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می با ع بکار، برابر تمهد اخی 

حکم صررادره عغو و بالاثر میگردد و فرد خاطی مطابق قوانین ملزم به پرداخت هزینه شررده و به دعی  ایجاد          

 خسارات و از دست رفتن فرصت برای سایرین مورد پیگیری قانونی قرار می گیرد.

 : زمان ومحل توزیع كارت:6ماده 

 در روزهای ورت عدم تغییر زمام آزمومدر صرر تاصررصرری کارت ورود به رلسرره امتحام توانلندیهای -7-6

سایت   38/77/88و پنجشنبه   39/77/88چهارشنبه   شانی   به اینترنتی دانشگاه  از طریق  و    www.umsu.ac.irن

  قاب  چاپ و دریافت خواهد بود.   azmoon.umsu.ac.irیا  
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مرکزی  در شررهر ارومیه در مح  سررتاد      7/73/88برگزاری آزموم در شرررایط طبیمی روز رلمه  زمام  -3-6

بلوار رساعت،  انتهای خیابام رهاد، رنب    به آدرس:  دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استام    

شرایط روی، عزوم اررای محدود       اورژانس،  شرایط مث  تغییر  صورت تغییر  شد و در یت های برگزار خواهد 

 ارتلاعی به دعی  بیلاری کرونا تغییر زمام آزموم از طریق سایت دانشگاه به اطالع داوطلبام خواهد رسید.

 :7ماده 

 مصاحبه به شرح ذی  به عل  خواهد شد. به منظور سنجش توانلندی های داوطلبام ، آزموم های کتبی و 

 كاردان و كارشناس  :براي سنجش توانمندي هاي داوطلبان داراي مدرک –الف 

ص    -7 –اعف  ص صورت چهار گزینه ای ) با اعلال ی       یآزموم کتبی از دروس تا سواالت به  مرتبط بهورزی : 

از ک  نلره آزموم را به خود    % 67نلره منفی به ازای هر سرره پاسررخ غلط (  طراحی می شررود آزموم کتبی    

 اختصاص خواهد داد .

برابر ظرفیت پییر     3پییرفته شررده در مرحله اول حداق  به میزام       مصرراحبه : از بین داوطلبام     -3-اعف

 از ک  نلره آزموم را به خود اختصاص می دهد.   % 27مصاحبه به عل  خواهد آمد که ممادل 

تبصره  : آزموم برای متقاضیام کاردام وکارشناس به صورت واحد برگزار خواهد شد. در مراح  آزموم کتبی      

  .مدرک تحصیلی کاردانی وکارشناسی بر یکدیگر تفوق ندارندهیچ ی  از افراد با 

 :8ماده 

شدگام اوعیه به میزام حداق     ست پییرفته  برابر تمداد مورد نیاز،  به ترتیب اوعویت های مقرر قانونی و  3فهر

نلرات فضلی  پس ار تایید کار گروه آزموم : رهت انجام  مصاحبه  بر اساس دستور عل  مصاحبه بهورزی به       

 سانی می شود.  کلیته مصاحبه ممرفی خواهد شد که از طریق سایت دانشگاه  اطالع ر

 :9ماده 

سامی داوطلبام به میزام    ساس مجلوع    3پس از انجام مصاحبه ا صلی و ذخیره ( بر ا برابر ظرفیت مورد نیاز ) ا

 نلرات کتبی  و مصاحبه و سایر اوعویت های قانونی به هسته گزینش دانشگاه اعالم می گردد.  

 ین و عحاظ نلاید.: دانشگاه مجاز است حد نصاب نلره آزموم کتبی تمیتبصره
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 :11ماده 

 مسئوعیت کلیه مراح  برگزاری آزموم وپاساگویی به اعتراضات به عهده کار گروه آزموم دانشگاه می باشد. 

روز پس از اعالم نتیجه اوعیه مهلت دارند تا نسرربت به ارائه  75تبصررره :  متقاضرریام مربوطه حداکثر به مدت 

ضات اقدام نلایند وکار گروه آزمو  سی و اعالم       اعترا ست طی دو هفته کاری مورد را برر شگاه موظف ا م دان

 نتیجه نلایند.

 :11ماده 

قب  از شروع دوره آموزشی سپردم تمهد محضری به دانشگاه از  از سوی بهورزام ریب شده مبنی بر این که 

شیفت های      صورت  شت مورد تمهد  به  مورد نظر  پس از اتلام دوره آموز  تطبیقی  بهورزی،  در خانه بهدا

شده          ست.  دوره تمهد برای کلیه افراد ریب  ستا انجام وظیفه نلایند،  اعزامی شگاه هلراه با بیتوته در رو دان

 سال است. 75حداق  

سررپردم تمهد برای کلیه بهورزام )اعم از ایثارگرام و ......( اعزامی بوده وتمهد نامه تا پایام تمهد قاب  خرید                

 .وانتقال نلی باشد

پییرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموز  بهورزی، از ادامه دوره انصراف نلایند و یا به هر دعیلی  تبصره :

اخراج شوند ضلن پرداخت هزینه های مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهی های بمدی پییر  بهورز دانشگاه 

 نلی باشند.

 :  12ماده 

بهورزام در طول دوره تمهد مجاز به درخواسررت رابجایی، تغییر ردیف پسررتی  و عنوام شررغلی نلی باشررد  

هلچنین دانشررگاه نیز مجاز به تغییر عنوام، رابجایی، یا به کارگیری بهورز در خارج از حیطه وظایف بهورزی 

یگزین و موافقت مماونت بهداشت  نیست. نق  وانتقال بهورزام به هر دعی  پس از انجام تمهدات، تامین فرد را 

 دانشگاه مقدور است. 
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 :13ماده 

درصورت عدم مرارمه پییرفته شدگام اصلی در مهلت مقرر ویا انصراف آنام، قب  از شروع دوره آموزشی از       

پییرفته شرردگام ذخیره به ترتیب نلره فضررلی  رهت شرررکت در دوره آموز  بهورزی، دعوت بمل  خواهد  

 آمد.

 : 14ماده 

ستور عل  اررایی ارزیابی عللکرد مستادمین که مبنای تلدید وارتقای قرار داد خواهد بود توسط مماونت     د

 بهداشت وزارت متبوع تدوین می گردد.

 :15ماده 

به مدارک ارساعی دارندگام مدارک تحصیلی باالتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در شرایط        -7-75

 و هلچنین مدارک ممادل ترتیب اثر داده ناواهد شد . احراز مشاغ  مورد اشاره

مشررلوعین قانوم خدمت پزشررکام و پیراپزشررکام که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابمه  3-75

شتغال به            سال گواهی ا شرکت نلایند. ار شگاه  ستادامی این دان شند، می توانند در امتحام ا شگاه می با دان

 است.  طرح اینگونه افراد اعزامی

صره :  شکام               تب شکام و پیراپز ستفاده از قانوم خدمت  پز شدگام نهایی که با ا سته از پییرفته  ضلنا آم د

صورت قبوعی حداکثر پس از ی  ماه از اعالم نتیجه       شند  در  شلول گیراندم طرح می با صورت  اختیاری م ب

صورت     ساب وتوقف طرح خود را ارایه نلایند. در  سویه ح ساب وتوقف     نهایی موظفند  ت سویه ح عدم ارایه ت

 طرح قبوعی آنام کام عم یکن تلقی خواهد شد.

 : 16ماده 

شتی مرتبط ، پس از قبوعی در آزموم برای        سی بهدا شنا صیلی کاردانی یا کار داوطلبام بهورزی با مدرک تح

 طی دوره تطبیقی مهارت بهورزی پییرفته می شوند . 

 



26 

 

 :17ماده 

ست در        با توره به این که مالک ثبت  شد، الزم ا شغ  می با ست  ستادام تکلی  فرم درخوا ضیام ا نام از متقا

شغ        ست  سال فرم درخوا صالحاتی پس از ار تکلی  فرم مورد نظر نهایت دقت را به عل  آورده و هیچگونه ا

 قاب  پییر  ناواهد بود.

 : 18ماده 

شناس    -7-79 شدگام کاردام ، کار ستام ارومیه در مرکز آموز  بهورزی ارومیه   دوره آموز  تطبیقی بهورزی پییرفته  شهر آزموم بهورزی 

 خواهد بود.

ستام بوکام در مرکز آموز  بهورزی بوکام          -3-79 شهر شناس آزموم بهورزی  شدگام کاردام ، کار دوره آموز  تطبیقی بهورزی پییرفته 

 خواهد بود.

شناس   -2-79 شدگام کاردام ، کار شاهیندژ ومیاندوآب در مرکز      دوره آموز  تطبیقی بهورزی پییرفته  ستام تکاب ،  شهر آزموم بهورزی 

 آموز  بهورزی میاندوآب  خواهد بود.

دوره آموز  تطبیقی بهورزی پییرفته شدگام کاردام ، کارشناس  آزموم بهورزی شهرستانهای  اشنویه ،پیرانشهر، سردشت و نقده          -2-79

 در مرکز آموز  بهورزی نقده  خواهد بود.

سللاس در مرکز آموز             دوره -5-79 ستام چایپاره و  شهر شناس آزموم بهورزی  شدگام کاردام، کار آموز  تطبیقی بهورزی پییرفته 

 بهورزی سللاس خواهد بود.

شو  و ماکو در             -6-79 شت ، چاعدرام ،  ستام پلد شهر شناس آزموم بهورزی  شدگام کاردام، کار دوره آموز  تطبیقی بهورزی پییرفته 

 زی ماکو  خواهد بود.مرکز آموز  بهور

 دوره آموز  بهورزی پییرفته شدگام کاردام ، کارشناس شهرستام مهاباد، در مرکز آموز  بهورزی شهرستام مهاباد خواهد بود.-1-79

 

ورود داردمح  های آموز  دوره تطبیقی ، امکام تغییر شرایط بمد آزموم درصورت تغییرتوره   
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 تماعیسله ب

 .این قسلت چیزی ننویسید 

 

 

 

 شناسنامه ای  -اعف: مشاصات شاصی

 نام خانوادگی :  -7

 نام پدر:  -2    نام:  -3

 کد ملی :  -6    شلاره شناسنامه : -5    رنسیت :  -2

 مح  توعد: -8   تاریخ توعد:      /       /     -9  مح  صدور شناسنامه : -1

 

 ب: مشاصات تحصیلی:  

 رشته و گرایش تحصیلی: -77     مدارک تحصیلی: -77

 ممدل فارغ اعتحصیلی: -72    دانشگاه مح  تحصیلی: -73

 

 ح: مشاصات شغ  مورد درخواست : 

 شغ  مورد تقاضا ) فقط ی  شغ ( : -72

 فقط ی  مح  ( :مح  رغرافیائی مورد تقاضا) خانه بهداشت یا پایگاه بهداشتی روستایی ( )  -75

 

 ج: سهلیه ها :

 افراد بومی                                                                          بومی  سهلیه ها :                                 ایثارگرام  -76

  

 

 

 

 

 

 

 ایثارگرام  -7/76

 

 

 

 

 

 محل الصاق عکس

  فرزند شهید -1

 

 

 خانواده شهداء) باستثناء فرزندان شاهد(  -2

 

 

 طول مدت بستری و استراحت پزشکی : به مدت       سال       ماه        روز      جانبازان -3

 

 

 خانواده جانباز از کار افتاده کلی غیر قادر به کار -4

 

 

 

 

 طول مدت حضور در جبهه:    به مدت           سال        ماه             روز       رزمندگان  -5

 آزادگان    -6

 محل تولد با محل جغرافیای مورد درخواست یکی می باشد -1

 حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی ابتدائی، راهنمایی و دبیرستان در محل مورد درخواست گذرانده شده است  -2

 

        پدر شهید

      مادر شهید

    همسر شهید

    برادر شهید

   خواهر شهید

         پدر جانباز

       جانبازمادر 

     همسر جانباز

      فرزند جانباز

      برادر جانباز

    جانباز رخواه

 :شماره پرونده
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 وضمیت بومی  -3/76

 مح  توعد بند اعف شرایط بومی بودم :  

کیلومتر  27ساکن روستای هلجوار با فاصله        ساکن روستای قلر        ساکن روستای   اصلی مورد تقاضا     
 
 

 

 د: سایر موارد: 

 ممافیت دائم                       وضمیت خدمت وظیفه:     انجام داده      -71

             مدت و مح  رغرافیایی انجام طرح نیروی انسانی)برای پزشکام و پیراپزشکام (:   -79

 به سال      ماه        روز 

 

 نشانی کام  مح  سکونت داوطلب :  -78

 الک            استام :                       شهرستام :               روستا:                خیابام                  کوچه                    پ

 کدپستی : 

                    کد شهرستام :           شلاره تلفن تلاس :                                   -37

 )ذکر شلاره تلفن اعزامی است(

 

 

 صحت کلیه موارد باال مورد تائید است .

    

 نام و نام خانوادگی:               

 تاریخ و مح  امضاء:                 
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 بسله تماعی

 فرم )اعف(

 

 صورتجلسه تحویل آگهی پذیرش بهورزي به اعضاي شوراي اسالمی روستا

 

 

مه     نا تاریخ........................................................... در روز      پیرو لاره/ لاره.................................... مجوز شرر شرر

.............................. مورخه............................... رهت اطالع رسررانی پییر  بهورزی به روسررتای اصررلی /قلر  

............................ مرارمه و با اعضای شورای اسالمی روستا رلسه ای تشکی  گردید وضلن توضیح          ..............

ماکن علومی از رلله         پییر  بهورزی در ا پییر  بهورزی، تمدادی آگهی و شرررایط  متن آگهی و شرررایط 

ضلناً تمداد............................. ب      صب گردید.  سجد وماابرات و... ن سانی افراد  م رگ آگهی نیز رهت اطالع ر

وارد شرایط به اعضای شورای اسالمی تحوی  داده شده ضلناً مقرر گردید اعضای محترم شورای اسالمی به           

ستا طبق فرم       ساکن و بومی بودم در رو شرکت کننده در آزموم بهورزی تاییدیه مبنی بر  شرایط  افراد وارد 

ن مقرر شد اسامی واردین شرایط طی فرم )ب( توسط اعضای شورای       )ج( رهت ثبت نام ارائه نلایند. هلچنی

ستام........................................        شهر ستای........................................... به مرکز آموز  بهورزی  سالمی رو .... ا

 تحوی  گردد.

 

 

 

 

 امضاء اعضای شورای اسالمی روستا                                امضاءنلاینده مرکزبهداشت

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

 

 بسله تماعی

 فرم)ب(

 صورت جلسه شناسایی افراد واجد شرایط بهورزي روستاي .......................

 

شت        صوص بهورزیابی دوره ...................... مرکز بهدا سانی مورخه ............................... در خ پیرو نامه اطالع ر

صلی/قلر           ستای ا سه ای در روز ........................ تاریخ............................. در رو ستام ...................... رل شهر

.......................................................... با حضور اعضای شورای اسالمی روستا با هلاهنگی قبلی تشکی  گردید و 

ر  که در         افراد وا نام آزموم بهورزی  به تمداد................نفر زم و ............... نفر مرد متقاضرری ثبت  د شرررایط 

 روستای میکور سکونت دارند به شرح ذی  توسط شورای اسالمی روستا ممرفی گردید.

   

 

 مدرک تحصیلی ساکن روستای نام پدر نام نام خانوادگی وارد شرایط ردیف

     

     

     

     

     

     

 

 

 امضاء نلاینده مرکز بهداشت        امضاء بهورزام خانه بهداشت   امضاء اعضای شورای اسامی روستا
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 بسله تماعی

 فرم)ج(

 فرم تائیدیه سكونت داوطلب آزمون پذیرش واستخدام بهورز

 

بهورز، گواهی می نلائیم که آقای/خانم اینجانبام امضا کنندگام ذی  با اطالع از مفاد آگهی پییر  واستادام 

........................................................... فرررزنررد  ............................. برره شرررلرراره شرررنرراسرررنررامرره    

سرراکن و بومی آگهی  پییر  و اسررتادام بهورز،   3ماده  5بر اسرراس بند  .....................................................

 روستای........................................................ می باشد. 

 مهر و امضاء اعضای شورای اسالمی روستا

7- 

3- 

2- 

2- 

                             مهر و امضاء بهورزام خانه بهداشت 

7-   

3-   

 

 

 

 

 

 

 

 

ستام ................................ بومی و      اینجانب  شهر شت و درمام  .............................................. رئیس مرکز بهدا

  .ساکن بودم آقا/ خانم ...................................................... را تایید می نلایم

                                                                                      

 

  مهر وامضای رئیس مرکز بهداشت شهرستام     
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 بسله تماعی

 

 كاردان وكارشناس براي مناطق عشایري  استخدام  داوطلب پذیرش و بومی بودن فرم تائیدیه 

 

 

 

نب        جا ن ی تام             ا هرسرر ی  ..........................شرر نده ا ی لا لا       ........................ن ن می  هی  نم     ی گوا خا که  م 

   .....................................................ملی ........................................................... فرزند............................. به شلاره  

............................... می  ای  منطقه عشررایری  بومی  رزآگهی  پییر  و اسررتادام بهو 3ماده  5بر اسرراس بند 

 باشد. 

 

 نلاینده ای  مهر و امضاء                                                                                                                    

 

 

 

................................بومی بودم  خانم   اداره عشررایری شررهرسررتام    رییساینجانب .......................................   

 خانه بهداشررت   برای  آگهی  پییر  و اسررتادام بهورز   3ماده   5بر اسرراس بند  ......................................... را 

 .تایید می نلایم ..............عشایری ...............

 

 رییس اداره عشایر شهرستام مهر وامضای                                                                             

 

 

 

ستام ................................ بومی بودم خان      شهر شت  م اینجانب ..............................................رئیس مرکز بهدا

برای منطقه   آگهی  پییر  و اسررتادام بهورز   3ماده   5بر اسرراس بند   ...................................................... را 

 .تایید می نلایم ...................عشایری ...

 

 مهر وامضای رئیس مرکز بهداشت شهرستام                                                                                           
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 پذیرش كاردان وكارشناس واجد شرایطصورتجلسه 

 براي خانه بهداشت عشایري  

 

 

رلسرره ای در روز    .........   مرکز بهداشررت شررهرسررتام برای مناطق عشررایری پییر  بهورزدر خصرروص 

ضور  مورخ ........................  سئول واحد       ............................. با ح شایر، م ست اداره ع شت، ریا ست مرکز بهدا ریا

 بمل  آمده : و باستناد بررسی های تشکی  گردید گستر ، مدیر مرکز آموز  بهورزی شهرستام  

فرزند ........................ با کد ملی ..............................دارای مدرک تحصیلی  ....................   خانم/ آقا  ....................

شایری        شت ع شرایط بومی برای خانه بهدا ست عیا نامبرد  ....................... فرد وارد  شروع   رهت ه بوده  ا

 فرایند ریب و پییر   بهورز ممرفی می گردند.

 

 

 ..............دکتر  .................................                                                                                  ....

 رییس اداره عشایر شهرستام...........                   رییس مرکز بهداشت شهرستام ......                                    

 

 

 

 

                  .....................                                                                                       ............................ 

 

 مدیر مرکز آموز  بهورزی                                         مسئول واحد گستر  شبکه مرکز بهداشت        


