
 

 
 

   9911سالپذیرش بهورز  فراخوان

  دانشکده علوم پزشکی تربت جام

 معاونت بهداشتی
 

تحت های بهداشت خانهبرای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام 

بهداشت، درمان هیئت امناء وزارت  جلسه مصوببهورز م و استخدادستورالعمل اجرایی پذیرش  1ماده 1بندمفاد  بر اساسپوشش خود 

در  ریزی کشور،معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه 18/10/27/د مورخ 7118/902 غیه مطابق مجوز شماره، ابالو آموزش پزشکی

 98/3/27مورخ  111102ره و به استناد مجوز استخدام شما، کار معینصورت قرار داد ، بهخروجی به جایگزینی بهورزان نظر دارد

 و مدیریت سازمان انسانی سرمایه و مدیریت توسعه معاونت 11/1/27 مورخ د/5181/902 و نامه سازمان اداری و استخدامی کشور،

بین از برای تامین کادر بهورز خانه های بهداشت جدیداالحداث و موارد کسری بهورز به صورت استخدام پیمانی، ، کشور ریزیبرنامه

 .نماید بکارگیریشرح ذیل به بهورزی  شغل، مصاحبه و گزینش برای برگزاری آزمون کتبیاز طریق ، شرایطراد واجد اف

   توجه:

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

این آگهی آمده است می باشد و در صورت عدم وجود متقاضی  (شرایط اختصاصی)2ایط آن در ماده مامایی به تفکیک جنسیت که شر

ثبت از واجدین شرایط مندرج در این آگهی،  (شرایط اختصاصی) 2مندرج در ماده  کامل در رشته های فوق از متقاضیان با مدرک دیپلم

 نام خواهد شد. 

 لح آباددر شهرستان صاپذیرش بهورز روستاهای لیست 

 اولویت پذیرش مدرک تحصیلی

  تعداد 

 ردیف  شهرستان  نام خانه بهداشت 
 زن   مرد 

 مدرک تحصیلی برای داوطلبین زن : 

بهداشت خانواده , مامایی ,پرستاری ( یا (کاردان 

 مامایی ( –پرستاری  -کارشناس  ) بهداشت عمومی 

 مدرک تحصیلی برای داوطلبین مرد : 

یط( رزه با بیماریها, پرستاری ,بهداشت محکاردان )مبا

ت بهداش –پرستاری  -یا کارشناس ) بهداشت عمومی 

  محیط(

 1 صالح آباد اسماعیل آباد   *

 2 صالح آباد گالرچه سفلی   *

 3 صالح آباد نعتو   *

 4 صالح آباد نقدعلی   *

 5 صالح آباد همت آباد *  

 6 صالح آباد  گور خار  *  

 8 صالح آباد  نقدعلی  *   

 7 صالح آباد درازآب علیا *   

 2 صالح آباد بنی تاک *   

 10 صالح آباد گوشالغر *   

 11 صالح آباد قشه توت *   

 



 

 در شهرستان تربت جامپذیرش بهورز روستاهای لیست 

 اولویت پذیرش مدرک تحصیلی

  تعداد 

 ردیف  شهرستان  نام خانه بهداشت 
 زن   مرد 

  

 

 

 مدرک تحصیلی برای داوطلبین زن : 

بهداشت خانواده , مامایی ,پرستاری( (کاردان 

 –پرستاری  -یا کارشناس  ) بهداشت عمومی 

 مامایی (

 

 مدرک تحصیلی برای داوطلبین مرد :  

اشت کاردان )مبارزه با بیماریها, پرستاری ,بهد

 -محیط( یا کارشناس ) بهداشت عمومی 

بهداشت محیط( –پرستاری    

 1 تربت جام شهرستانک   *

 2 تربت جام موسی آباد   *

 3 تربت جام 1رباط سمنگان    *

 4 تربت جام دولت آباد   *

 5 تربت جام خرم آباد   *

 6 تربت جام چشمه گل   *

 7 تربت جام خیرآباد   *

 8 تربت جام یادگار علیا   *

 9 تربت جام کالته مروی   *

 10 تربت جام محمودآباد سفلی   *

 11 تربت جام میانسرا   *

 12 تربت جام بردو   *

 13 تربت جام قلعه سرخ   *

 14 تربت جام کالته فاضل *  

 15 تربت جام کالته قاضی *  

 16 تربت جام وکیل آباد *  

 17 تربت جام ملو *  

 18 تربت جام محمودآباد سفلی *  

 19 تربت جام 1رباط سمنگان  *  

 20 تربت جام سماخون سفلی *  

 21 تربت جام اهلل آباد *  

 22 تربت جام منصوریه *  

 23 تربت جام مومن آباد *  

 24 تربت جام خرم آباد *  

 52 تربت جام 9کاریزنو  *   

 52 تربت جام صاحبداد *   

 

 

 

 

 
 



 :  احرازشرایط 

 برای استخدام بهورز: ( شرایط عمومی9

 در قانون اساسی  شناخته شدهبه دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور  اعتقاد : 9/9

 تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایرانداشتن  : 2/9

 ون اساسی جمهوری اسالمی ایراننالتزام به قا:  9/9

 ین فراخوانابومی بودن برمحل خدمت بر اساس شرایط اختصاصی مندرج در  : 4/9

 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت ) ویژه برادران (  : 5/9

  ه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.براساس اعالم کمیسیون پزشکی دانشکد کهپذیرفته خواهد شد معافیت پزشکی در صورتی تبصره : 

 روانگردانعدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و  : 6/9

 عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر:  7/9

قابلیت انجام فعالیتهای مرتبط با آن از جمله دهگردشی وانجام سیاری ها  بهورزی وو توانایی برای انجام کار،اجتماعی داشتن سالمت جسمانی و روانی  : 8/9

 .  دانشگاه درروستاهای تحت پوشش با تائید کمیسیون پزشکی 

 

 : عمومی ایطشر مهم تذکرات

 :از عبارتند  نیستند فراخوان این در شرکت به مجاز که افرادی( الف

 دانشگاه واحدهای وسایر بهورزی آموزش مراکز از اخراج سابقه -

 تا. ) باشند دولتی های دستگاه سایر و موسسه خدمت بازخرید یا و خدمت متعهد پیمانی، ، ثابت ، رسمی مستخدم قراردادی، نیروی نباید استخدام داوطلبان -

 (نام ثبت مهلت پایان تاریخ

  قانونی مراجع آرای بموجب دولتی دستگاههای در استخدام منع -

 اجباری صرفا در واحدهای تابعه و در قسمت پیمانی می توانند متقاضی استخدام باشند طرح داوطلبین در رشته های-

 مراحل انجام از گردد محرز موضوع این بکارگیری، مراحل از یک هر در چنانچه مذکور، هایبند مشمولین از یک هر شرکت صورت در است ذکر به الزم(ب

 .گرددمی بالاثر و لغو مزبور قرارداد قرارداد، صدور صورت در حتی و محروم بعدی

 
 

 ( شرایط اختصاصی برای استخدام بهورز:2
 

 : مدرک تحصیلی - 9/2 

 کارشناسی دارای شرایط احراز به شرح ذیل :و   کاردانیدرک تحصیلی  انتخاب داوطلبان از بین دارندگان دارای م

 ( پرستاری -مامایی  -عمومی ) بهداشت  پرستاری ( یا کارشناس  -بهداشت خانواده , مامایی (کاردان متقاضیان زن : 

 (بهداشت محیط – پرستاری -عمومی ) بهداشت  س کاردان ) پیشگیری ومبارزه با بیماریها , پرستاری , بهداشت محیط ( یا کارشنامتقاضیان مرد : 

  این شرایط عبارتند از: در شرایط استثنایی دانشگاه مجاز به ثبت نام و پذیرش داوطلبان دیپلم است.: 9تبصره

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

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

 موافقت معاونت بهداشت دانشگاه  -2

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

 باشند. 

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



بوده ودر عین حال مدرک تحصیلی هم تراز یا باالتر در سایر  1/9در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلی ذکر شده در بند :  9تبصره

ال های تحصیلی داشته باشد، ملزم به ارائه تعهدنامه محضری مبنی برعدم درخواست به کارگیری مدرک دیگر پس از شروع به کار و در هنگام اشتغرشته 

 خواهد بود .

 محل دانشگاه گواهی و عیقط انصراف ارائه مستلزم آنان نهایی پذیرش قبولی، احراز صورت در و باشد می ممنوع بهورز عنوان با دانشجویان پذیرش:  4تبصره

 گواهی صحت در تردید یا و مذکور گواهی ارائه عدم درصورت.باشد می بهورزی های کالس شروع از قبل مدرک هرگونه دریافت امکان عدم بر مبنی تحصیل

 مدرک هرگونه دریافت امکان عدم و( آزمون برگزرای زمان تا)  شده گذرانده واحدهای تعداد تایید بر دال الزم مدارک تحصیل محل دانشگاه از بایست می فرد

  .بود خواهد تحصیلی مدرک دریافت شرایط از برخورداری عدم بر مبنی محضری تعهدنامه ارائه به ملزم  و نموده ارائه شده پذیرفته رشته در دانشگاهی تحصیلی

را به عنوان بهورز در خانه بهداشت اعالم شده ندارند ممنوع می باشد.  افراد متعهد خدمت و کلیه افرادی که شرایط به کارگیری و استخدام پذیرش : 5هتبصر

اشت مورد نظر بدیهی است در صورتی که اجرای تعهد خدمت و متعاقباً استخدام فرد مذکور در خانه بهداشت مجاز باشد, به کارگیری این افراد در خانه بهد

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

 

 بومی بودن -  2/2

.پذیرش بهورز به صورت  کلیه داوطلبان می بایست بومی روستاهای محل مورد تقاضای استخدام بوده و پذیرش بهورز غیر بومی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد

 بومی" وداوطلبان می بایست حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند تا به عنوان اشت انجام می شود بومی در وهله اول از روستای محل استقرار خانه بهد

 .تلقی شوند "روستا

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

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

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

ی پذیرش بهورز طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال قاضادر روستا یا شهرستان مورد ت را ( اول و متوسطه دوم ) ابتدایی ، متوسطه

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

شرایط مطابق بند واجد همان روستای محل گزینش بهورز و  در شاغلفرد را نداشته باشند ولی با  "ب  "و  "الف  "داوطلبان زن که شرایط بند  : 6هتبصر

محل  سکونتشان در و سال از تاریخ ازدواج آنان تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در آزمون گذشته باشد 9ازدواج کرده و حداقل  9ماده "ب  "و  "الف  "

بند    ومی ا افراد بافراد باین . بدیهی است پذیرش آنان بالمانع است  شود وی تلقی میدر این مدت محرز شده باشد به عنوان بوم بهورز، پذیرش یمورد تقاضا

 .اولویت هستند و نسبت به بومیان روستای قمر در اولویت پذیرش خواهند بودیک در  "ب  "و  "الف  "

و امضای  ازطریق گواهی شورای اسالمی روستا )ممهور به مهر 1وتبصره  "ب  "و  "الف  "احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای  : 7هتبصر

 و تائید مرکز بهداشت شهرستان صورت پذیرد.مربوطه, ( با تائید خانه بهداشت ونصف اعضاء شورا به اضافه یک نفر شورا رئیس

ج از ر خارضرورت سربازی دوظیفه یا انجام دوره خدمت  گذراندن طرح, اشتغال ,ل ادامه تحصیلچنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلی : 8هتبصر

 خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و گواهی نماید و سکونت آنان راروستا اند مشروط به آنکه شورای اسالمی محل روستا سکونت داشته

های مذکور هبرای گرو . لذااست تائید نماید پذیرش آنان بالمانعرا های فوق االشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا اقامت وی را قبل از وضعیت

، ضرورت ندارد. در این شرایط ارائه دنمشروط براین که خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باش, اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر

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

نفر به ازاء هر مورد پذیرش در روستای اصلی, می بایست از افراد واجد شرایط  9 حداقل افراد واجد شرایط به تعداداز کافی  تعداد نبوددر صورت  : 1هتبصر

 : دیخانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام بعمل آهمان ساکن در روستاهای همجوار 

 روستای قمر تحت پوشش  خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان -لف ا

توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز خدمات تحت پوشش خانه بهداشت می واجد شرایط در روستاهای متقاضیتعداد کافی  نبودصورت  در -ب 

 ، پس از تائید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود.از روستای اصلی کیلومتر 30جامع سالمت روستایی مربوطه تا شعاع 



 تعریف می شود. 2بق بند الف و ب مادهاکیلومتری مط 93ی قمر وسایر روستاها تا شعاع ها*بومی روستا

تواند مشروط بر گواهی کتبی کارگروه برای شرکت در آزمون تنها یک نفر باشد دانشکده می مدرک دانشگاهیدر شرایطی که تعداد واجدین شرایط دارای  -ج

تمامی نقاط مورد نظر انجام شده و تنها فرد واجد شرایط یک نفر است پس از توافق معاون بهداشتی دانشگاه، آزمون کتبی را در آزمون مبنی برآنکه فراخوان در 

 مورد فرد واجد شرایط انجام داده و در صورت کسب نمره حد نصاب وی را برای مصاحبه معرفی نماید.

 از پس تواند می کدهدانش باشد، نداشته وجود فراخوان اجرای برای مجاز مناطق در آگهی این در مندرج مرتبط کاردان یا کارشناس هیچ که صورتی در (د

 روستاهای سپس و اصلی روستای از ترتیب به گزینش نحوه همان با دیپلم افراد جذب برای دانشگاه بهداشت معاون موافقت و بهورزی آزمون گروه کار گواهی

 شعاع تا بهداشت خانه همجوار روستاهای از را فراخوان شده ذکر موارد از شرایط واجد متقاضی تعدادکافی ودنب صورت در و نموده فراخوان اعالم قمر

 .دهد انجام هستند مربوطه سالمت جامع خدمات مرکز همان پوشش تحت که اصلی روستای از کیلومتر30

 بر مبنی آزمون کارگروه کتبی گواهی بر مشروط تواندمی هدانشکد باشد نفر یک تنها آزمون در دیپلم افراد شرکت برای شرایط واجدین تعداد که شرایطی در (ه

 فرد مورد در را کتبی آزمون ه،دانشکد بهداشت معاون توافق از پس است، نفر یک شرایط واجد فرد تنها و شده انجام نظر مورد نقاط تمامی در فراخوان که آن

 .نماید معرفی مصاحبه برای را وی باشدمی نصاب حد نمره کسب آن مبنای که امبردهن قبولی کسب صورت در و داده انجام شرایط واجد

ام دهد، بدیهی دانشکده مجاز است بر اساس پیش بینی از امکان جذب در روستاهای اصلی و یا سایر روستاها، فراخوان را در یک مرحله برای تمامی آنها انج (ه

صلی به حد کفایت باشد، پذیرش از سایر مناطق ممنوع است، به همین ترتیب صرفا در شرایطی که در روستای است در صورتیکه واجدین شرایط در روستای ا

شود در شرایطی که دانشکده یقین دارد در روستای بایست بهورز از سایر نقاط گزینش شود. لذا توصیه میاصلی تعداد واجدین شرایط به حد نصاب نرسد، می

وجود دارد که متعاقبا به هر دلیلی ریزش نخواهد داشت، نسبت به اجرای فراخوان در سایر مناطق تحت پوشش که در این آگهی اصلی تعداد کافی داوطلب 

نفر باشد، اجرای فراخوان در روستاهای قمر الزامی است.  9شوند اقدام ننماید. در صورتیکه تعداد واجدین شرایط در روستای اصلی کمتر از مجاز شناخته می

یابد و تا زمانی است، که در مرحله قبل تعداد واجدین شرایط به حد نصاب نرسیده باشد، اما اگر در یک روال تا رسیدن به حد نصاب داوطلبان ادامه میاین 

 بایست حذف شوند. اند میمرحله تعداد واجدین شرایط از حد نصاب عبور نماید، داوطلبانی که از مناطق دورتر گزینش شده

 

 داوطلبینسن  -3/2
 

 روز( می باشد  92 وماه 11سال و 92سال ) 30کارشناسیحداکثر سن داوطلبین برای دارندگان مدرک 

 روز( می باشد  92 وماه 11سال و 98سال ) 97 کاردانیحداکثر سن داوطلبین برای دارندگان مدرک 

ماه و  11سال  و 18سال ) 17و حداقل روز(  92ماه و  11سال و91) الس 91مدرک حداکثر نیشوند، سن دارندگان ا نشیگز پلمیکه افراد د یخاص طیدر شرا

 خواهد بود. روز( 92

  خواهد شد :موارد ذیل به شرط ارائه تأئیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه  : 93تبصره 

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

 مدت خدمت دوره ضرورت آقایان براساس کارت پایان خدمت   -ب 

 دارای داوطلب و سن( روز 21 و ماه99 و سال 27)سال 28 از زیر نباید موارد گرفتن نظر در با دیپلم  تحصیلی مدرک دارای داوطلب سن صورت هر * در

( روز 21 و ماه 99 و سال 99) سال 92 از نباید کارشناسی مدرک دارای داوطلب و سن( روز 21 و ماه99 و سال 21) سال 93 از نباید دیپلم فوق مدرک

 .تجاوز نماید

 :  سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه تعیین می گردد : 99تبصره 

 می معاف سن حداکثر شرط از دارند، اسارت سابقه باالتر و سال یک حداقل هک هآزادفرزند  باال، به درصد91 جانبازان فرزند ،شهدا فرزند آزادگان، جانبازان،  -

 .باشند

 .سال 1 میزان تا( برادر و خواهر مادر، پدر، شامل)  شهدا معظم خانواده افراد  -

 جبهه در حضور مدت میزان به جبهه، در داوطلبانه حضور سابقه ماه شش از کمتر دارای رزمندگان  -



در  ,خدمت قانونی در مناطق مورد پذیرش بهورز می باشنددر حین انجام رشته پرستاری که ین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان مشمول : 92تبصره 

باشد )ردیفهای بالتصدی کسری بهورز( مجاز میپیمانی , تنها در روستاهای محل پذیرشی که نوع استخدام آنان 9/9صورت دارابودن شرایط بومی مطابق با بند 

 شرکت در  آزمون مربوطه می باشند.به 

 باشند.* سایر مشمولین در رشته پرستاری که نوع استخدام آنها بصورت قرار دادی است؛ می بایست تا روز پایان ثبت نام؛ گواهی پایان طرح داشته 

 مهلت پایان تاریخ تحصیل از فراغت نیز و سربازی معافیت یا خدمت پایان محاسبه و نام ثبت شروع روز اولین تاریخ سن، حداکثر و حداقل محاسبه مالک* 

 .باشد می نام ثبت

 

 و مدارک مورد نیاز : مقدماتی نحوه ثبت نام  -9

 انجام می شود .  .trjums.ac.irwwwاز طریق وب سایت دانشکده علوم پزشکی تربت جام به نشانی   ز متقاضیان به صورت الکترونیکیثبت نام ا : 1/3

گردد، صدور کارت و شرکت در آزمون به منزله تایید مدارک نبوده و پس از کتبی بررسی میه اینکه مدارک داوطلبان پس از برگزاری امتحان نظر بتذکر مهم : 

 برگزاری آزمون در چارچوب ضوابط و مقررات و شرایط مندرج در آگهی منشره، مدارک داوطلبین مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 

  : مقدماتی از ثبت ناممورد نی کاردم:  9/3

 متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشکده.  3*5به همراه اسکن یک قطعه عکس   آزمونثبت نام  فرمتکمیل  -الف

       شماره حساببه    دیپلم مقطع دارندگانو  کاردانی /کارشناسجهت متقاضیان با مدرک تحصیلی  (ششصد هزار ریال  ) معادلریال 333363پرداخت  -ب

بانک  پزشکی تربت جامدانشکده علومدرآمدهای اختصاصی به نام " 439339373639249263393323393343 " با کد شناسه " 4339937339391536 "

   حق شرکتبعنوان   ir  "  463933334339937339391536  "و شماره شبای حساب مذکور:     (ملیبانک کلیه شعب  قابل پرداخت در) ه مرکزیعبملی ش

 و اسکن فیش پرداختی جهت بارگذاری در سامانه آزمون  پذیرش بهورزتخصصی داوطلبان استخدام  در امتحان 

 و بارگذاری در سامانه آزمون  فرم مربوطه دریافت فرم احراز سکونت از سایت، تکمیل و تائید توسط مقامات مشخص شده در فرم، سپس اسکن -ج

 یرفته خواهد شد که براساس اعالم کمیسیون پزشکی دانشگاه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.معافیت پزشکی در صورتی پذ : تبصره 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 :  مدارک مورد نیاز در صورت پذیرفته شدن در آزمون کتبی -4

و به شخصا ز اعالم نتایج مرحله اول آزمون موظف هستند اصل و تصویر مدارک ذیل را طبق برنامه زمانبندی و پس اداوطلبان قبول شده در 

 بهو در صورت نیاز  تحویل نمایند صورت دستی به نشانی ) بولوار شهید باهنر، میالن بهورز، مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سالمت (

 تماس حاصل نمایند. 01119193993 کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن

ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارک ارسالی  یاز هر طریق دیگر تحویل و یا تعیین شده،لت به مدارک ناقص و یا مدارکی که بعد از مه

  داختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.و وجوه پر

  باشد.میشهرستان  مرکز آموزش بهورزیمالک تاریخ تحویل مدارک دریافت رسید دستی از 

  تصویر تمام صفحات شناسنامهاصل به همراه  -الف

 دو طرف کارت(کارت ملی )تصویر اصل به همراه  -ب

گیرد و پس از ثبت نام هیچگونه اینکه ثبت نام و دریافت کارت صرفا از طریق سامانه الکترونیکی صورت میداوطلبان گرامی: با عنایت به 

لذا توصیه می شود قبل از هر گونه اقدام، ضوابط و مقررات  ،وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شودباشد، و تغییری امکان پذیر نمی

 آگهی به دقت مطالعه گردد.

 



 تمام رخ و پشت نویسی شده  ،جدید  3*5دو قطعه عکس  -ج

 تصویر آخرین مدرک تحصیلیاصل و  -د

 دانشکده تابعه واحدهای در طرح به اشتغال گواهی یا آن از معافیت یا پیراپزشکان و پزشکان خدمت مشمولین طرح پایان گواهیاصل به همراه تصویر -ه

 (تاهل صورت در)همسر شناسنامه صفحات تمام تصویر و اصل -و

 ویژه برادران( تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم ) اصل و -ر

  اخیر دوسال در حداقل روستا در سکونت و بودن بومی بر دال مدارک تصویر و اصل -ز

  ذیربط مراجع از مورد سبح ایثارگری بر دال مدارک تصویر و اصل -ط

 یک عدد پوشه  -ی
 

 زمان و محل توزیع کارت : -5

 .باشد می دریافت قابل سایت همین طریق جلسه از به ورود کارت، ماه بهمندوم هفته  اینترنتی، نام ثبت  از پس:  9/5
             

 ه اطالع داوطلبان خواهد رسید . کارت بدریافت اینترنتی در هنگام  کتبی زمان و محل برگزاری امتحان:  2/5

 

 به شرایط واجد داوطلبان از زیر شرح به کتبی های آزمون ، تخصصی و عمومی های توانمندی سنجش منظور به -6

 .آمد خواهد عمل
 

 برای سنجش داوطلبان دارای مدرک کاردانی و کارشناسی: -الف 
 

پاسخ  3هر  نمره منفی به ازاء 1ورزی به صورت چهار گزینه ای )با اعمال سوال از دروس تخصصی مرتبط به 10آزمون کتبی شامل  -9-الف

 .از نمره کل آزمون را به خود اختصاص خواهد داد % 10غلط( بوده و 

 ه از بین داوطلبانی که در مرحله اول پذیرفته شده اند حداکثرتا سه برابر ظرفیت پذیرش مصاحبه به عمل خواهد آمد ک : آزمون مصاحبه -9 -الف

 دهد.میرا به خود اختصاص  از کل نمره آزمون ٪ 50معادل 

در مراحل آزمون کتبی هیچکدام از افراد با مدرک تحصیلی کاردانی و  .آزمون برای متقاضیان کارشناس وکاردان به صورت واحد برگزار خواهد شد : تبصره

 ندارند ارجحیت کارشناسی بر یکدیگر 

 

 :  درک تحصیلی دیپلمبرای سنجش داوطلبان دارای م -ب

 ازپاسخ غلط(  3هر  نمره منفی به ازاء 1به صورت چهار گزینه ای )با اعمال  سواالتهای عمومی، تبی جهت سنجش توانمندیآزمون ک 9-ب

ات عمومی بهداشت و سالمت و اطالعمعارف اسالمی یا دین وزندگی، ، دروس دوره دوم متوسطه شامل دروس زبان ادبیات فارسی، زبان انگلیسی 

 .از نمره کل آزمون را به خود اختصاص خواهد داد % 10باشد و می

 .شد خواهد داده اختصاص مساوی صورت به عمومی دروس سایر به آن امتیاز و نداده پاسخ زندگی و دین سواالت به دینی های اقلیت متقاضیان : تبصره

 یرفته شده اند حداکثرتا سه برابر ظرفیت پذیرش مصاحبه به عمل خواهد آمد که از بین داوطلبانی که در مرحله اول پذ : آزمون مصاحبه  2-ب

 دهد.میرا به خود اختصاص  از کل نمره آزمون ٪ 50معادل 

 

 

 

 

 



 

 :تــذکرات  -7

آزمون  کارگروهئید ( برابر ظرفیت مورد نیاز به ترتیب اولویت های مقرر قانونی و نمرات فضلی پس از تا3فهرست پذیرفته شدگان اولیه تا سه ) 

 9دانشگاه جهت انجام مصاحبه براساس دستورالعمل مصاحبه بهورزی به کمیته مصاحبه معرفی می گردند تا پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب 

ته گزینش دانشگاه اعالم به هس سایر اولویتهای قانونی بر اساس مجموع نمرات آزمون کتبی و مصاحبه اقدام و صلی وذخیره(برابر ظرفیت مورد نیاز )ا

  .باشد می فضلی صورت به( مصاحبه امتیاز و کتبی آزمون امتیاز جمع) ماخوذه کل نمره ترتیب به داوطلبان انتخاب، و گرددمی

 آزمون کارگروه کتبی برگواهی مشروط تواند می هدانشکد باشد، نفر یک تنها مصاحبه جلسه در شرکت برای شرایط واجدین تعداد که شرایطی در 

 را وی کتبی، آزمون در نصاب حد نمره کسب درصورت و هدانشکد بهداشت معاون توافق از پس و است نفر یک شرایط واجد فرد تنها که آن بر مبنی

 .نماید معرفی مصاحبه برای

داوطلب از انجام  تلقی وت اعالم شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن اچنانچه در هریک از مراحل پذیرش خالف اطالع 

ف به پرداخت هزینه داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظ ,رکت در کالسهای آموزشی ضمن اخراجحتی در صورت ش مراحل بعدی محروم خواهد شد

 هزینه پرداخت به ملزم قوانین مطابق خاطی فرد وگردد، ، حکم صادره لغو و بالاثر میدامباشد و حتی در صورت صدور حکم استخهای مربوطه می

 گیرد.می قرار قانونی پیگیری مورد سایرین برای فرصت رفتن دست از و خسارات ایجاد دلیل به و شده

 ثبت مراحل از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب برعهده آگهی متن در شده اعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت 

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

 .شد خواهد

آموزش دوره شرکت در جهت به ترتیب نمره فضلی در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر یا انصراف آنان از پذیرفته شدگان ذخیره  

 دعوت بعمل خواهد آمد بهورزی 

, مجاز به ثبت نام در آگهی یند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه, از ادامه دوره انصراف نماکه پس از شروع دوره آموزش بهورزیشدگانی پذیرفته  

 های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمی باشند 

به حداقل بهداشت مورد تعهد  خانهس از اتمام دوره آموزش بهورزی دراین که پ مبنی برقبل از شروع به تحصیل سپردن تعهد رسمی)محضری(  

الزامیست واین تعهد برای کلیه بهورزان تا  درروستا انجام وظیفه نمایند با بیتوتهه همراه به صورت شیفت های مورد نظر دانشکدو  سال51 مدت

 انتقال نمی باشد  قابل خرید و پایان تعهد )اعم از سهمیه ایثارگری وغیر سهمیه ایثارگری و...(

اخراج از یا و  اف در حین سپری نمودن دوره آموزش بهورزیانصردر صورت  این که رسمی)محضری( قبل از شروع به تحصیل مبنی برسپردن تعهد  

 .باشدف به پرداخت هزینه های مربوطه میموظ به هر دلیلی،تحصیل 

 دو بمدت دیپلم تحصیلی مدرک دارندگان و بهورزی مهارتهای تطبیقی آموزش ماه شش مدت به کارشناسی و کاردانی مقطع در شدگان پذیرفته 

 .نمود خواهند طی را بهورزی آموزشی دوره سال

مورد نظر نهایت دقت را به فرمهای ، الزم است در تکمیل باشدمیفرمهای مربوطه با توجه به این که مالک ثبت نام از متقاضیان استخدام تکمیل  

 پذیرش نخواهد بود . عمل آورده و هیچگونه اصالحاتی پس از ارسال قابل 

 قانون اساس بر عمومی صالحیت احراز و بهورزی آموزش های دوره در قبولی به منوط مصاحبه و کتبی آزمون در قبولی از پس افراد نهائی پذیرش 

  .بود خواهد مربوطه تحصیلی تائیدیه و پیشینه سوء عدم سالمت، آزمایش نیز و گزینش

 

 
 


