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 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیالن بهورز پذیرشآگهی         

 

 
  

در نظر دارد به منظور تامین بهورز مورد نیاز خانه هاي بهداشت روستاهاي تابعهه بقهد دسهتورالعاج ايرایهی  استان گیالندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

 ۳۴مهاده  ۶معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزي وزارت بهداشت، درمان و آمهوزش پزشهکی، تقههره  ۱۷/۱۰/۱۳۹۸د مورخ /۸۵۱۷/۲۰۹يذب بهورز، مفاد نامه شااره 

و  ۱۳۹۶ /۴/۱۱مههورخ  د/۸۷۶۶/۲۰۹بههر اسههاو ماوزهههاي دانشههگاه  آزمههوننههارگروه ري اسههتادامی تشههکیالتی نارمنههدان تیرهیههات علاههی و مهههوبات آیههین نامههه ادا

الف ) مطابد يدول نفر ) بهورت قرارداد نار معین (  ۲۳۸تعداد سازمان اداري استادامی نشور( ۲۷/۰۳/۱۳۹۸مورخ ۱۵۱۶۰۹ماوز شااره  (۱۳۹۸ /۱۵/۶مورخ د/۵۴۷۹/۲۰۹

در صهورت نداشهتن متقا هی  از فارغ التحهیالن مقطع نارشناسی و ناردانی در رشته ههاي تحههیلی مهورد نیهاز و مطابد يدول )ب( نفر) بهورت پیاانی (  ۲۳تعداد و  ( 

عاهومی، تاهههی، مهها قه آزمهون ثقت نام و از بریهد  از دیپلم نامج متوسطه وايد شرایط و بومی  بومی وايد شرایط این آگهی مرتقط بهداشتی ناردانیا  نارشناو 

 .پذیرش نااید و پیاانی  و گزینش به صورت قرارداد اناام نارمعین علای
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 جدول  الف

 قرارداد کار معین()  بهورز 238آگهی جذب 

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن

 

 خانه بهداشت وتعداد مورد نیاز بر حسب جنسیت شهرستان ردیف

 آستارا 1

 نفر (8) 

شهاب   -جوزی محله   -و خسرو محله  سیرالیوه –نفر مرد (  1هوژیه  )  -هلستون  -دمیر اوغلی کش   -پوری چول   -کشفی -شونده چوال باال-و  تاواکش صیادلر 

قره  –نفر زن ( 1و قنبر محله ) سیقلی  –نفر زن ( 1و دیله)  نانرود –نفر زن (  1)شونده چوال  -و عسگر محله  هارت -نفر زن ( 2) ویرمونی –نفر مرد ( 1محله )

 نفر زن ( 1) سو 

 املش 2

 نفر(6)

 -توشه میان -و یاعلی گوابر هر دو آب –نفر مرد (  1گلستانسرا)  -ورکوره -و رودگوابرگرنرود  -نفر زن ( 1شلیشه ) –تابستان نشین و چهارده و سیاری : مشکله 

سیاه  -و باغ محله ايی آباد  –نفر زن (  1تبرزین لنگه )  -طارمسرا –و بزکویه   پردین لنگه -نفر زن ( 1تازه آباد نرکه) –باال ونرکه نرنه  –نفر زن ( 1یوسف آباد) 

 نفر مرد ( 1طهماست گوابر )  -خورتابآفتاب  -مرزگوابر

 آستانه اشرفیه 3

 نفر(7)

 1)  نور ناء –نفر زن (  1)  ناچاء پایین –نفر زن (  1و سلیم چاف )  انقار سر –نفر زن (  1)  شیر نوه –نفر مرد ( 1مردمکده )  –وگوهردان فتحی چور نوچان 

 نفر زن ( 1)  امیر هنده –نفر زن (  1و کماچال پایین محله )  نااچال باال –نفر مرد ( 

 بندر انزلی 4

 نفر( 8)

 -نفر مرد (  1و گلوگاه )  بشان  –نفر مرد  (  1نفر زن و 1و کوچک محله )  باال محله سنگا چین –نفر مرد (  1کرگان )-شیلسر-اشترکانو  سیاه خالسر

  سن رود –نفر  زن( 1و تربه بر ) پایین محله آبکنار –نفر مرد (   1)  پایین محله سنگا چین –نفر زن (  1سیاوزان )-رودپشت-و چایبیجار نپورچال

 نفر زن ( 1) 

 تالش 5

 نفر( 48)

مثال  –نفر زن (  1چاله خونی )  –کیشه ویشه علیا و سیاری:شره سول  -و کیشه ویشه سفلیبوال رود پایین   -نفر زن (  1لواچال )  -تنبوه-چوالده  -نالت و انقوه 

نفر  1ایلیا باد و سیاری : بستانسر )  و  اوله نري –نفر مرد (  1نفر زن و   1و نارنجدون )اوله نري  –نفر زن (  1سر ) دولی  –سیاری:منابند وزنه سر  -و قلعه چال نوه

قره  –خلخالیان وسیاری: متاله دشت  -دروار محله -باال محله -خودکار محله  -و کچیم محله)شاگلدی محله(مساد قاباقی   –نفر مرد (  1) او شیخ محله ن –مرد ( 



- 3 - 
 

 
 1) نرگس آباد  –(  نفر مرد  1-نفر زن 1عسکر ه ژیه )  –بخشی حیاطی  –ونستان  –وسی  –نظره ژیه  –لملر  –وله چال  –غالمحسن بند  –برزژی –ایل کوفی  –دشت 

مرکز  خوايه نري –نفر مرد (  1نفر زن  و 1کشه بیل سیاری:کلوم کوهستان  )  -و با با لو محلهخلیج سرا  –نفر زن  (  2لورون ) –و درواج محله باال ده  –نفر زن ( 

نفر  1قره خان محله ) -عنوی محله -) خلجلر( و مصطفی محلهپالسی  –مرد ( نفر  1لنزی )  -شغاله سرا سیاری :دود ده -و چاله بیجارمطلع سرا  –نفر زن  (  1) جو کندان 

لار سفلی  –نفر مرد (  1وسیاهکل پایین ) پی سرا   –نفر زن (  1)  نشلی –نفر زن (  1هینزینی باال و سیاری : رنده سر  )  –و هینزنی پایین هرندان  –نفر مرد ( 1زن و 

 –نفر زن (  1خاصه سرا )  –و کواکری دولقین  –نفر زن (  1ودیرا کری )  يونندان –نفر زن (  1و سوست )   ات محله –زن ( نفر  1خونی آبخاله )  –و ناو رود 

نفر مرد  1)  بوره سرا –نفر مرد (  1تقی سرا )  –و بداغ محله یگانه  محله  –نفر مرد (  1)  نواچال-ویزاچول  –گل  -مطلم کمنوهستان و  –نفر مرد (  1)  گتگسر

 –نفر زن (  1برز گرو )  -و دراز لوهند نران  –نفر مرد (  1و آسیاب شمع )  خريگیج  -نفر مرد (  1و  نفر زن 1کهنه حیاط ) –حیله سرا  –و محرم زومه  لایر –( 

نوهستان  –نفر زن ( 1) تنکاب –نفر زن (  1قندی سرا)  –و کریم سرا مال محله  –نفر زن (  1) قلعه بین  –نفر زن (  1گیلک محله آال الن )  –و خانقاه پایین  خانقاه

 -لپاقاصدق واگر بوياق   نفر مرد (1مرکز خطبه سرا)  خوايه نري -نفر زن ( 1سوته پاره  و سیاری: وشره )  –بیجاربین  -مژده علی–و کوهستان حویق پایین  

حاجیه محله  –غریب محله  –سیاه چال  –و ترک محله سیاه چال  اج شهقاز محله  –نفر زن (  1و روکی )   رالیسا  -زن(نفر  1) کلمر-پی سراو سیاری: لپه پرد -زرمی

ویشاهه  –نفر زن (  1طرح گیسوم )  –اله ده  –و اهنگر محله  وزمه بیاار –نفر زن (  1شفقت محله )  –سیاهکت  –و سیاهکل  دیزگاه –نفر زن ( 1رستم محله  )  –

وسراگاه وسیاری :   نعلقند –نفر زن (  1میناربین )  –جولندان  –اربه سر  –و للکه پشت عنقرا پشت   –نفر زن (  1آقا بابا محله )  –رنگرج محله   - 59و خاله سرای محله 

 نفر زن ( 1و میر مسعودی محله ) شیخ محله  –نفر زن  (  1دهنه سرا گاه ) 
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 رشت

 نفر(39)

 –نفر مرد (  1) يعفر آباد –نفر زن (  1ومحمودآباد )  پیر بازار  -نفر مرد ( 1و قلعه کوه)  امام زاده هاشم –نفر مرد (  1نفر زن و 2)  سروندان –نفر زن (  1) فلکده

و شهمیر  خشک اسطلخ -نفر زن ( 1)  رسازيدا –نفر زن (  1)  بیاارپس –نفر زن (  1) شهرستان –نفر مرد ( 1نفر زن و 1امیر کنده )  –و باغ محله  بالش محله

خشت  –نفر زن (  1)  آتشگاه –نفر مرد (  1نفر زن  و 1)  پاچه ننار –نفر زن (  1)  فشتکه –نفر مرد (  1کسار )  –ویشکا ورزل و   ۲النان  –نفر مرد (  1سرا ) 

 – نفر زن ( 2)  جیر سرا –وحسن آباد  بلسقنه –نفر زن (  1) گیلوا -نفر زن ( 1) گرانو –و کنار سر اربابی  ننار سر بزرگ–نفر زن (  1وکلش طالشان ) مساد

ا اد  -نفر زن ( 1ندان )و کرچه و پیرنالچاي -نفر زن ( 1) مقارک آباد -نفر زن ( 1) مرز دشت –نفر زن (  1) آباد اسالم –نفر مرد (  1نفرزن و  2)  ۲چونام

نفر  1و امین آباد )  ايی بکنده -نفر زن ( 1نیساچاه ) –و دوباج نوده  –نفر مرد (  1) اشانان بالم –نفر مرد (  1و کیسارورزل ) گوراب ورزل -نفر مرد ( 1) ورسر

 نفر مرد  ( 1ماتیر ویشکا) -و رواجیر۱النان–نفر مرد (  1)باز قلعه ملک  -نفر مرد ( 1)سالستان  -نفر مرد ( 1)گیالوندان  -زن ( 

 رضوانشهر 7

 نفر(22)

 –وبیجارکن  پونج –نفر مرد (  1نفر زن  و 1رضا محله )   –و مقدمی محله  آلکام باال –نفر زن (  1)  نوننده  -نفر زن( 2و شیر امیر محله) شر شر محله ( ) نالنتر محله

-وایملسیاری: رزستان و -نوده -روشنده -تموش تن -کهنه کهو  بنوي –نفر زن (  1سکام ) –طارمسرا  –و باغ محله  چکوچه پشت –نفر مرد (  1نفر زن و  1بازار پونل)
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لوسه  -سندیکه -معاف محله -دوالنگرده –کنگه لیره  -چنگلیزه خونی -چالینخوار -سراگلی -آقامسجد -میانرود -دیانسر –وسکه  -پارگام –کفشن بوداغ  -وسکج لوایم

 –نفر مرد (  1پلنگ پاره )  –وصوال محله  فیض محله -نفر مرد ( 2میشه چال ) –زندانه  –سنگده  -صالح –سنگه چال  –ارستان  -پونه خوار -خلنگو -سیالرز –اندل  –

 -شادکوه -کلیمان وشفارود  -نفر مرد ( 1حسین محال ) -آقاجان محله-و چاخ  یگان محله –نفر زن (  1وصولی محله )  ارد يان –نفر مرد  (  1نفر زن و 1) ارده 

نفر  1آبو یار ) -مازو پشت   –بیشه محله  –و  سنگ ده باال  صیقج سرا -نفر مرد ( 1نفر زن و 1کالب )  –و گوانده سر  خالیار چران –نفر زن (  1له)کاظم مح -خیمه سر

 نفر زن ( 1و گسکوم )  انگولش –نفر مرد (  1نوننده) –نفر مرد (  1زن و

 رودبار 8

 نفر( 5)

نفر 1مرزانکش ) –طاق درین  -شیخ محله -سرامرز -جوکین ويوبن  –نفر زن (  1گورد )  –کره رود  –زردکش وسیاری : ذکابر  –دشت رز و  پارودبار

طالکوه پایین –وپس طالکوه  بالکوه -نفر زن ( 1دشتگان گلورز) –قاسم طاق و سیاری : آغوززبن  –و جازم کولنهفی  –نفر زن (  1) سفید رود –زن ( 

 نفر مرد (1شاه نرگسی ) –گرد ویشه  –
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 رودسر

 نفر ( 27)

 -کلوج گوابر-سیاهکش- ترک-ن پشتهارز-بین پهلو باال و پایین-چملک سرا-خشکاسرا-تله سر-گرچه آب-مرگ واز شمشاد سرا و سیاری : – سروالت و لیاه سرا

-وفرسر-درازالت-گوزین لنگه-هسیجار-لوداربن-شمشادسرا-دزلی-لوسرا-رو بلدس گوابر سو –نفر زن (  2وخانا پشتان )  بی باالن -نفر مرد ( 1نفر زن  و 1جینیکی )

نفر  1مرداب بن )  –و دیو دره  ناصر سرا –نفر زن (  1)  پایین کالن محله-میران محله-کیوان پشتهو دعویسرا  –نفر زن (  1) دوران محله -نفر زن ( 1)  سیاهگج چال

قاسم آباد  -نفر زن ( 1)سجوبسر -شیرعلی بیک محله -پس چپر -نارنج کال سفلی-نارنج کال علیا-خمیرمحله و ماچیان  -فر مرد (ن 1و کیاسرا ) نلن نالیه  -زن (

سیاوان -محلهسالو حسنک سرا و  –نفر مرد (  1) جورمحله-سراگوابر-باجیگوابر خیاط محله ونفر زن (  1خشکالت )  –و کل محله  شاهاراد محله–نفر زن (  1)سفلی

ماه  و لسقو محله -نفر مرد ( 1)  فیبل سرا-الته-بیجارپشته و سالناان -نفر مرد ( 1) چایاانسر –نفر زن (  1هلل رود ) –و حسین آباد  ا اد آباد–نفر مرد (  1)محله

 1) سلطان سرا-چناربن-شاهمرادمحله  -کودکان-نبازمحلهجا-بزاستان-کندسر-کندبن-علی اوسط محله ونوگاه  –نفر زن (  1)پیرمحله-دادامحله -سورچان محله-سایه

-دوگل-اره چاک-میانرود-زیدی-سنگ سرودو  پرندان -(نفر مرد  1)کج محمد گوابر–التک و سیاری : گزلین  –و کرباسرای علیا  نرباسراي سفلی –نفر مرد ( 

و  لشکايان -نفر مرد ( 1نفر زن و  1) فکجور-کرات محله-هراتبرو  يیر اوشیان -نفر زن ( 1گیری)–وسیاری : کیاشکول  الت محله-درگاه-محمودالت-پرویز خانی

نفر  1) کوگاه-آخوندک ملک-بازنشین علیاو باز نشین سفلی –نفر زن (  1) هادی گوابر-کورتاشه-اربه لنگه-سیاه التبیجارگاه علیا و  –نفر زن (  1سرایدشت ) 

 نفر زن ( 1)  چورکالیه–سالکجان -سرمستان-زیازمحله-زرکالم-افرمجان سادات -افرمجان صوفی-مردابسر و ر ا محله مرنزي –زن ( 

 سیاهکل 10

 نفر( 5)

علی بیک  –و بید رون  لشکریان -نفر زن ( 1).نیج -شیرکوه محله نوروز آباد - سرارود -زیارتگاه  باال- زیارتگاه پایین  - دزد رود   -رجواز برم و ازبرم 

 لیالکل باال -کهنه سرا - کشل صالحکوه  - سیا ه  بیجار  -انگل بر . -آسوو  توتکی –نفر زن (  1و خوشل ) نويیج –نفر مرد  (  1نفر زن و 1سرا )

 نفر مرد ( 1)وارش دار –خودکا سو –توکنده -پیله سرا -بابا کوه –سیاری: اربه بن و
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 شفت 11

 نفر  ( 9)

 1)ماشاتوک  –نفر مرد (  1ومزگده )   توسه –نفر زن (  1) شالده–نفر مرد (  1) ماشااله کل -آقا نور ستن-قلعه کلو  چوبر –نفر مرد ( 1)کالشم باال 

 نفر زن (1) دو باشر -نفر مرد ( 1) تکرم–نفر زن (  1واسپیخانی ) السکنفر  زن (  1)يیرده پسیاان  –(مرد نفر

 صومعه سرا 12

 نفر(20)

و بیشه  خشکرودبار –نفر زن(  1و سیاه کوه )  چالکسر –نفر مرد (  1نفر زن و  1پشتمسار )  –نفر مرد (  1نفر زن و  1 کماء ) -شعله پس –و اشترکام نفوت 

مناره  –نفر زن (  1سرا) ویشه -جاده کنار -پاتاوان و آسیاب سر –نفر زن (  1وصیقلوندان )چوبه  –نفر زن (   1) بر میان –نفر مرد (  1نفر زن و  1گاه ) 

–نفر زن (  1) اباتر -نفر زن ( 1و رفتگی )  تنیان اصلی–نفر زن (  1وخمسر )نرگستان  –نفر زن (  1)  دوگور -نفر زن ( 1چمن ) –و پرده سر  بازار

 نفر مرد ( 1و شانه ده ) تنیان باال –نفر مرد (  1نفر زن و  1و نارنج پره )  تنیان میانی–نفر زن (  1) خراط محله–نفر زن (  1وزرکام ) پوستین سرا

 فومن 13

 نفر (6)

 –نفر مرد(  1و الت آبرود ) آبرود–نفر مرد (  1)  و تله کنگاه  سید سرا –نفر مرد (  1خسمخ ) –نفر زن (  1کیش رودبار )–نفر زن (  1) خشکنودهان باال

 نفر مرد ( 1وشیرتر )  شنقه بازار
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 الهیجان

 نفر(18)

-بیجاربنه-و لبک محله پایین لفااان -نفر زن ( 1میر دریاسر) –خوج باغان  و سرايار –نفر زن ( 1) دهبنه –و میان محله ناصر کیاده  باالناصر نیاده

 -نفر مرد ( 1دلیجان) -پائین محله گلرودبار-و انارستان دهسر -نفر مرد  ( 1نفر زن و  1و باالمحله گلرودبار ) گلرودبارمیان محله  -نفر زن ( 1بازارده )

نفر زن  1)بیااربنه پایین  -نفر زن( 1اربوکالیه)-یوسفده-و رعیت محله امامده -نفر زن ( 1قصاب محله) -سیاهگوراب پائین-و کوچکده بیاار بسته سر

 -رمضان بیجار-گملسرا -سراش -کلکش -باال و فیادره پایین گاج –نفر زن (  1پیش بیجار ) -پس بیجار-و نظام سرانلشتايان (  نفر زن 1) سرشکه -(

 –نفر مرد (  1نفر زن و  1) شیاانقر -نفر زن ( 1وایوان استخر )نچالم  –نفر مرد ( 1نفر زن و  1فیادره پائین ) -دونگایه-و کوره شیر نساء -نفر زن ( 1گمل )

 نفر زن ( 1)  دیز بن

 لنگرود 15

 نفر(7)

 -صادقعلی سرا -اسماعیل سرا -گالشکالم لیالکوهلیال کوه و  پایین سراي –نفر مرد (  1)  صفرسرا -سیاه کرد گوابرحاجی سرا و  -نفر زن ( 1) تالش محله

 –ششلو  -سو گوابر سیالب کش –و حسین سرا  بی پس باغ –نفر زن (   1) سیگارود  –نفر زن(  1و سیاه منسه باال ) سیاه منسه  –نفر زن (  1دیوشل پشته)

پتیشیم  -پتیشیم باال -فبلیشه پایین –استاد ولی سرا   -باال لیاشوسرای –لیا شو سرای پایین  –پیشکوه پایین  -و پیشکوه باال گناعلی سرا –نفر زن (  1کش سرا)

 (نفر مرد  1کهنه خورته باال) -کهنه خورته پایین -آتش سرا -کلچال -الت تک -پایین

 ماسال 16

 نفر( 3)

 نفر زن ( 1کفود )  –و توسه سرا قرآن  –نفر مرد(  1انجیالن ) –و زرابچه  چپه زاد –نفر مرد  (  1)  اسطلخ زیر
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 شرایط احراز : *

 : بهورز زن

 پرستاري در یکی از رشته هاي بهداشت عاومی ، مامایی  و دانییا ناردارا بودن مدرک تحهیلی نارشناسی  -

 (یا اتاام دوره دوم متوسطه براي فارغ التحهیالن نظام يدید  دوره پیش دانشگاهی و دارا بودن دیپلم نامج متوسطه )سه ساله نظام يدید و -

 بهورز مرد :

 پرستاري در یکی از رشته هاي بهداشت عاومی ، بهداشت محیط و دانییا نارنارشناسی دارا بودن مدرک تحهیلی  -

 (براي فارغ التحهیالن نظام يدید  یا اتاام دوره دوم متوسطه دوره پیش دانشگاهی و دارا بودن دیپلم نامج متوسطه )سه ساله نظام يدید و -

 

بهورز مورد نیاز دانشگاه از بین داوبلقان با مدرک تحهیلی نارشناسی یا ناردانی بهداشتی مرتقط )به شرح فوق( صورت می  الویت پذیرش **

پذیرد.در صورتی نه هیچ نارشناو یا ناردان مرتقط بهداشتی براي ايراي فراخوان ويود نداشته باشد دانشگاه می تواند براي يذب افراد 

 ، قار و هااوار اقدام نااید.از روستاهاي اصلی دیپلم 
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 ب  جدول

 (پیمانی)قرارداد بهورز  23جذب آگهی 

 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی گیالن 

 

 ردیف نام شهرستان خانه بهداشت وتعداد مورد نیاز بر حسب جنسیت

 آستارا نفر زن (  1حاجی امیر پایین  ) –ونه بین  -پالو دق-حیران اولیا)گنج کش( -چنارهو   یران -نفر زن( 1دگر مانکش )  –آق مسجد  –چملر –و فندق پشته  سیج

 نفر ( 2)

1 

-باباجان دره-کییشو-رودبارسرا-گرمابسرا-شهر سمام-االکلنگ-: تماجانیاریس -دیما جانکش  –استخر سر  -مطال کوه –ملجا دشت  -وطارش ناید

 نفر زن (  1)  سرتربت-هلوچالک

 

 املش

 نفر ( 1) 

2 

سله یوردی  –قلعه بین  و سیاری :طول  –کبود مهر  –ناوان باال  –تنده بین  –مکش  –ناوان پایین  –حسن دگرمانی  –دیزگاه  –کله ور  –و سینه هونی آق اولر

 نفر زن (  1نماهونی) –

 

 تالش

 (نفر  1)

3 

 

سیاه  –چیچال  –و سیاری : اسپهدان  گلنگش - نفر زن ( 1) خرمکوهنفر زن (  1) سی بن  -(مردنفر  1نوده فاراب ) –گردالت  –و سیاری :دکاسر  انقوه 

 نفر زن (  1آبدره ) –گرزنه چاک  –قوشالنه  –کرفچال  –و سپستانک  چلوانسرا -نفر زن (  1نورالعرش ) –ناوه  –شاه شهیدان  –دشتبن 

 رودبار

 ( نفر 5)

4 

 رودسر نفر زن (  1) کیکاوس– تلیکان – سر دتور – آباد تازه– لرده –زیراکی –و دشتک  شوئیج   -نفر زن ( 1رزگردن) –و هلو بن دره  شوک 

 (نفر 2)

5 

–اسطلخ کیان و  بند بن -نفر زن ( 1) لوا لی و سیاری :جاران  –یسین  –یر شلمان  -و کوچالن وساه يان  -نفر زن ( 1) و پشکلیجان باالپشکلیاان 

 1پش علیا سیو سرک )  –اروشکی باال  -و آزار ستانک رزدره  -نفر زن ( 1) مرز میان –کشتی گیر چاک  – بره ملک شاه خانی درویش– چشناسر

 نفر مرد (

 سیاهکل

 نفر ( 4)

6 

کالچ  -و خرطوم پایین خربوم –نفر زن (  1)آقاسید یعقوب -نفر زن   (1و امامزاده ابراهیم ) بالقان - نفر مرد(  1نفر زن و  1شالش )  -و خرم خرمکش  7 شفت
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 نفر(  6)  نفر زن  ( 1و گیلده )  شیخ محله -نفر زن   ( 1خندان )

 فومن نفر زن ( 1و حیدر آالت )  قلعه رود خان

 نفر ( 1) 

8 

 ماسال  نفر زن ( 1اسبه ریسه) –ماسوله خانی –سلیم آباد  -خرم وشالااء 

 نفر ( 1) 

9 

 

 شرایط احراز : *

 : بهورز زن

 پرستاري در یکی از رشته هاي بهداشت عاومی ، مامایی  و دانییا ناردارا بودن مدرک تحهیلی نارشناسی  -

 (یا اتاام دوره دوم متوسطه براي فارغ التحهیالن نظام يدید  دوره پیش دانشگاهی و دارا بودن دیپلم نامج متوسطه )سه ساله نظام يدید و -

 بهورز مرد :

 پرستاري در یکی از رشته هاي بهداشت عاو می ، بهداشت محیط و دانییا نارنارشناسی دارا بودن مدرک تحهیلی  -

 (براي فارغ التحهیالن نظام يدید  یا اتاام دوره دوم متوسطه دوره پیش دانشگاهی و یپلم نامج متوسطه )سه ساله نظام يدید ودارا بودن د -

 



- 9 - 
 

الویت پذیرش بهورز مورد نیاز دانشگاه از بین داوبلقان با مدرک تحهیلی نارشناسی یا ناردانی بهداشتی مرتقط )به شرح فوق(  **

نه هیچ نارشناو یا ناردان مرتقط بهداشتی براي ايراي فراخوان ويود نداشته باشد دانشگاه می تواند صورت می پذیرد.در صورتی 

 براي يذب افراد دیپلم از روستاهاي اصلی ، قار و هااوار اقدام نااید.

 شرایط عمومی داوطلبان : -1
 کشوراعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی  -1-1

 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران -2-1

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -۳-1

 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران( -۴-1

 ه با وظایف شغل بهورزی منافات نداشته باشد.معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعالم کمیسیون پزشکی دانشگا تقهره :

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان -5-1

 عدم سابقه محکومیت جزائی موثر -۶-1

انجام سیاری در داشتن سالمت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله دهگردشی و  -۷-1

 روستاهای تحت پوشش با تأیید کمیسیون پزشکی دانشگاه

 نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای تابعه دانشگاه -۸-1

 داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید خدمت سایر دستگاههای دولتی باشند. -9-1

 شرکتی دانشگاه به شرط داشتن شرایط مندرج در این آگهی، مجاز به ثبت نام می باشند. نیروهای و کارمعین ، قرارداد مشاغل کارگرینیروهای قرارداد  تقهره :

 نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی -1۰-1

 نداشتن تعهد خدمت به کلیه دستگاههای دولتی یا غیردولتی -11-1
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 آگهیبومی بودن در محل خدمت براساس شرایط اختصاصی مندرج در -12-1       

 شرایط اختصاصی داوطلبان   -2

 مدرک تحصیلی: - 1/2

 :نارشناسی و ناردانیمدرک تحهیلی مورد نیاز يهت متقا یان -

 مرد بهداشت محیط جهت متقاضیان و عمومی، پرستاریو رشته های تحصیلی  بهداشت  زن پرستاری جهت متقاضیان و رشته های تحصیلی  بهداشت عمومی، مامایی

با رشته های تحصیلی بهداشت عمومی، پرستاری، بهداشت محیط و مامایی مجاز به ثبت نام  در رشته هاي مرتقط داوطلبان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس -۱تقهره

مراحل پذیرش حذف و در صورت اشتغال بکار، قرارداد آنها لغو و برابر مقررات ملزم به پرداخت و هر زمان خالف آن اثبات گردد از ادامه  نای باشند در آزمون بهورزی

 خسارت وارده به دانشگاه می باشند.

رشهته سهایر  باالتر در داوطلبان دارای مدرک تحصیلی فوق الذکر) بهداشت عمومی، پرستاری، بهداشت محیط و مامایی( که همچنین دارای مدرک لیسانس یا -۲تقهره

که پس از قبولی در آزمون، تعهد نامه محضری مبنی برر عردم درخواسرت اعمرال مردرک  خواهند بوددر صورتی مجاز به ثبت نام  ،می باشند هاي تحهیلی)تیرمرتقط(

ن شغل بهورزی پس از شروع بره کرار و در هنگرام یا باالتر در سایر رشته های تحصیلی )غیرمرتبط با رشته های مورد نیاز مندرج در این آگهی( یا تغییر عنوا همترازتحصیلی 

 اشتغال دهند.

  

 مدرک تحهیلی مورد نیاز يهت متقا یان دیپلم نامج متوسطه: -

 .دارا بودن دیپلم کامل متوسطه ) سه ساله نظام جدید و دوره پیش دانشگاهی و یا اتمام دوره دوم متوسطه برای فارغ التحصیالن نظام جدید 

 این شرایط عبارتند از: در شرایط استثنایی دانشگاه مجاز به ثبت نام و پذیرش داوطلبان دیپلم است. :۱تقهره 

  یه در مناطق مجاز، به استناد گواهی کتبی کارگروه آزمون دانشگاه مبنی بر انجام فراخوان در کل فوق الذکرعدم دسترسی به فارغ التحصیالن دانشگاهی واجد شرایط در یکی از رشته های

 مناطق مجاز و عدم امکان جذب نیروی کاردان و کارشناس مرتبط 

 موافقت معاونت بهداشت دانشگاه 
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  فاقد هر گونه مدرک دانشگاهی باشند.این افراد باید دارای گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و 

 

 تذنرات: 

عدم  و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر ارائه انصراف قطعی پذیرش دانشجویان به عنوان بهورز ممنوع می باشد و در صورت احراز قبولی، پذیرش نهائی آنها مستلزم-1

. در صورت عدم ارائه گواهی مذکور و یا تردیرد در صرحت گرواهی، ایرن فارغ التحصیلی و عدم امکان دریافت هرگونه مدرک قبل از شروع کالس های بهورزی می باشد

مدارک الزم را دال بر تایید تعداد واحدهای گذرانده شده)تا زمان برگزاری آزمون( و عردم امکران دریافرت هرگونره مردرک تحصریلی ، دانشگاه از دانشگاه محل تحصیل 

اطمینان از اجرای این فرآیند دانشگاه عالوه بر موارد پیشگفت از داوطلبان تعهد مورد لزوم مبنی بر عدم برخورداری  دانشگاهی در رشته پذیرفته شده اخذ می گردد. به منظور

 اخذ می نماید. ااز شرایط دریافت مدرک تحصیلی ر

ممنروع مری باشرد. بردیهی اسرت در ، اعالم شده ندارند بهداشت  پذیرش افراد متعهد خدمت و کلیه افرادی که شرایط به کارگیری و استخدام را به عنوان بهورز در خانه -2

وط برر اخرذ تعهردات مرورد صورتی که اجرای تعهد خدمت و متعاقبا استخدام فرد مذکور در خانه بهداشت مجاز باشد، بکارگیری این افراد در خانه بهداشت مورد نظر مشر

 مقدور می باشد.پیمانی  قرارداد به صورت ب(جدول )و حسب مورد بر اساس )جدول الف(  به شکل قرارداد انجام کار معین بکارگیریلزوم و امکان 

 بومی بودن : - 2/2
 صرفاً از داوطلبان بومی طبق مفاد این آگهی ثبت نام خواهد شد و افراد غیربومی به هیچ وجه مجاز به ثبت نام نمی باشند.

 به عنوان بومی تلقی گردند:داوبلقان باید یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا 

حرداقل در دو سرال اخیرر ترا محل تولد داوطلب )طبق مندرجات شناسنامه( با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سرکونت داوطلرب  -الف

 ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.   شروعروز اولینتاریخ 

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

ثبت  شروع روز اولیندر دو سال اخیر تا تاریخ  حداقلاول و متوسطه دوم( را در روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب 

  نام در روستای مورد نظر محرز گردد. 
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ازدواج  -2-2بخش  "ب" و "الف" در روستای مورد نظر و واجد شرایط مطابق بند شاغل را نداشته باشند ولی با مرد "ب" و "الف" که شرایط بند زن داوطلبان :۱تقهره 

ترا  سرال گذشرته 2روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونت شان در محل مورد تقاضای پرذیرش در طری  آخرین تا تاریخ ازدواج آنانسال از تاریخ  2حداقل  کرده و

در یک  "ب  "و  " الف "به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بالمانع است. بدیهی است این افراد با افراد بومی بند  ثبت نام محرز شده باشد شروع روز اولین تاریخ

 ونسبت به بومیان )قمر(در اولویت پذیرش خواهند بود.اولویت هستند.

ازطریق گواهی شورای اسالمی روستا )ممهور بره مهرر و امضرای رئریس شرورا و  1تبصره  و "ب  "و  "الف  "احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای  : ۲تقهره

مری تایید مسئول مرکز خدمات جامع سالمت روستایی و تائید مرکز بهداشت شهرستان مربوطه صرورت  ، تائید خانه بهداشت مربوطه نصف اعضاء شورا به اضافه یک نفر( و

 پذیرد.

انجام طرح نیروی انسانی، اشتغال و انجام دوره خردمت وظیفره ضررورت سرربازی در خرارج از  ،چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل-۳تقهره 

ستایی و مرکز بهداشت محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آنکه شورای اسالمی روستا سکونت آنان را گواهی نماید و خانه بهداشت و مرکز خدمات جامع سالمت رو

لذا بررای تائیرد نمایرد پرذیرش آنران بالمرانع اسرت.تقاضا مورد اصلی یا قمر منطقه را قبل از وضعیت های فوق االشاره در روستای ي فرد و اقامت و شهرستان بومی بودن

سال اخیر در روستای مورد نظر مشروط بر اینکه خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند ، ضرورت نردارد . در ایرن شررایط  2گروههای مذکور اقامت در 

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

نفر به ازای هر مورد پذیرش در روستای اصلی، می بایست از افراد واجد شرایط ساکن در  2قل در صورت نبود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حدا -۴تقهره 

 روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آید: 

 الف( روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت بر اساس طرح گسترش شهرستان

رایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز خدمات جامع سالمت ب( در صورت نبود تعداد کافی متقاضی واجد ش

 کیلومتر از روستای اصلی، پس از تائید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود.  ۳۰مربوطه تا شعاع 
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 موضوع بومی روستا( تعریف می شود. 2/2)بند « ب»و « الف»کیلومتری مطابق با بند  ۳۰شعاع نکته: بومی روستاهای قمر و سایر روستاها تا 

تبی کارگروه آزمون ج( در شرایطی که تعداد واجدین شرایط دارای مدرک دانشگاهی برای شرکت در آزمون تنها یک نفر باشد، دانشگاه می تواند مشروط بر گواهی ک

نقاط مورد نظر انجام شده و تنها فرد واجد شرایط یک نفر است پس از توافق معاونت بهداشت دانشگاه، آزمون کتبی را در مورد فرد واجد مبنی بر آنکه فراخوان در تمامی 

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

گهی در مناطق مجاز برای اجرای فراخوان وجود نداشته باشد، دانشگاه می تواند پس از گواهی کارگروه د( در صورتی که هیچ کارشناس یا کاردان مرتبط مندرج در این آ

(  با همان نحوه گزینش به ترتیب از روستای اصلی و 2آزمون بهورزی و موافقت معاون بهداشت دانشگاه برای جذب افراد دیپلم مندرج در بخش شرایط اختصاصی ) بند 

 ۳۰شعاع عالم فراخوان نموده و در صورت نبود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط از موارد ذکر شده فراخوان را از روستاهای همجوار خانه بهداشت تا سپس روستاهای قمر ا

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

برای شرکت افراد دیپلم در آزمون تنها یک نفر باشد، دانشگاه می تواند مشروط بر گواهی کتبی کارگروه آزمون مبنی بر آن که ه( در شرایطی که تعداد واجدین شرایط 

رایط انجام ر مورد فرد واجد شفراخوان در تمامی نقاط مورد نظر انجام شده و تنها فرد واجد شرایط یک نفر است، پس از توافق معاونت بهداشت دانشگاه، آزمون کتبی را د

 در صورت نسب ققولی نامقرده، نه مقناي آن نسب ناره  دنهاب می باشد وي را براي مها قه معرفی نااید. داده و 

شرایط به تعداد واجدین  و( در صورتی که واجدین شرایط در روستای اصلی به حد کفایت باشد، پذیرش از سایر مناطق ممنوع است. صرفا  در شرایطی که در روستای اصلی

ر باشد، نمری بایسرت بررای حد نصاب نرسد می بایست بهورز از سایر نقاط گزینش شود. به عبارت دیگر چنانچه در هر یک از مراحل، گزینش بهورز از مرحله قبل امکانپذی

راخوان در روستاهای قمر الزامری اسرت. در ایرن شررایط نفر باشند، اجرای ف 2گزینش وارد مراحل بعد شد. در صورتی که تعداد واجدین شرایط در روستای اصلی کمتر از 

در مرحلره قبرل تعرداد واجردین داوطلبان روستای اصلی و قمر در اولویت مساوی خواهند بود. این روال تا رسیدن به حد نصاب داوطلبان ادامه می یابد و تا زمانی اسرت کره 
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 واجدین شرایط از حد نصاب عبور نماید، داوطلبانی که از مناطق دورتر گزینش شده اند می بایسرت حرذفشرایط به حد نصاب نرسیده باشند، اما اگر در یک مرحله تعداد 

 شوند و بدیهی است برای این دسته از افراد کارت ورود به جلسه آزمون صادر نخواهد شد.

 شرایط سنی داوطلبین: - 3/2
 روز( می باشد. 29ماه و 11وسال  29سال ) ۳۰حداکثر  سن داوطلبین با مدرک تحصیلی لیسانس: -

 روز( می باشد. 29ماه و 11سال و 2۷سال ) 2۸حداکثر  سن داوطلبین با مدرک تحصیلی فوق دیپلم: -

روز( و  29ماه و  11سال و  15سال ) 1۶ آناندر شرایط خاصی که افراد دیپلم گزینش شوند حداقل سن برای  سن داوطلبین با مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه: -

 روز( خواهد بود. 29ماه و  11سال و  25سال ) 2۶حداکثر سن 

  تاریخ اولین روز شروع ثقت نام مقناي محاسقه سن قرار می گیرد. 
 موارد ذیج به شرط ارائه تأئیدیه هاي معتقر به  دانثر سن مقرر ا افه می شود::  ۱تقهره  

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

 مدت خدمت دوره ضرورت آقایان براساس کارت پایان خدمت. -ب 

سال  29سال ) ۳۰حداکثر از  کاردان  روز(، 29و  ماه11 ال وس 2۷سال) 2۸با احتساب موارد مذکور نباید سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه حداکثر از 

 روز( تجاوز نماید. 29ماه و 11سال و  ۳1سال ) ۳2حداکثر از  کارشناسروز( و  29ماه و 11و

 :تعیین می گردد به شرح ذیل سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه : ۲تقهره 

و فرزندان آزادگان که حداقل یک سال و باالتر سابقه اسارت دارند، از شرط حداکثر سن معاف می  به باال %25گان، فرزندان شهداء ، فرزندان جانبازان دالف( جانبازان ، آزا

 باشند.

در غیرر ایرن صرورت از ادامره فراینرد  ،مکلف به رعایت حداکثر سن های اعالم شده در ذیل می باشرند، در صورت ثبت نام در آزمون  %5و  %25ب( سایر مشمولین سهمیه 

 ند شد.اهحذف خو جذب

 سال. 5پدر ، مادر  ، همسر ، برادر و خواهر شهید به میزان ( ج
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در اثر ه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب هداوطلبانی که در جب( د

 امکان افزایش از حداکثر سن مقرر را دارند. مجروحیت در جبهه ها

 :نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز-3

و  هروري اسهت  بره شررح ذیرل انجرام میگیررد  www.gums.ac.ir آدرس: بره دانشرگاه اینترنتری ثبت نام اولیه متقاضیان واجد شررایط از طریرق سرایت -1

 داوبلقین ققج از ثقت نام از داشتن شرایط پذیرش بهورز بر اساو این آگهی اباینان نسب ناایند.

رخواست شغل بهورزی  اقدام نمایند،که به منزله درخواسرت داوطلبان واجد شرایط این آگهی می بایست پس از ورود به سایت دانشگاه نسبت به تکمیل برگ د -2

 .کتبی داوطلب می باشد

را از سایت دانشگاه پرینت گرفته و نسربت "فرم گواهی تاییدیه بومی و سکونت داوطلب پذیرش بهورز در روستا  "داوطلبان واجد شرایط این آگهی می بایست  -۳

ذراندن دوره بهورزی اقدام داوطلبان واجد شرایط زن می بایست نسبت به تکمیل فرم رضایت نامه سرپرست مبنی بر موافقت گ "به تکمیل آن اقدام نموده و ضمنا

 و فرم مربوطه را نیز همراه با سایر مدارک بارگذاری نمایند.

 تهیه مدارک مورد نیاز:   -۴

 اسکن و ارسال مدرک تحصیلی -

 اسکن و ارسال تمام صفحات شناسنامه ) هر دو برگ از شناسنامه در یک صفحه اسکن شود( -

 اسکن و ارسال کارت ملی)پشت و رو( -

 متناسب با توضیحات سایت اینترنتی دانشگاه. جدید و تمام  ۳× ۴عکس اسکن و ارسال  -

 اسکن و ارسال فرم تاییدیه بومی بودن و سکونت داوطلب در محل. -

 اسکن و ارسال گواهی پایان طرح الیحه نیروی انسانی  یا معافیت از آن. -

 اسکن و ارسال گواهی اشتغال به طرح و یا تمدید طرح حسب مورد. -

  .گواهی پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مرداناسکن و ارسال  -
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  پس از قبولی در آزمونتاییدیه سالمت جسمی و روانی توسط پزشک مرکز خدمات جامع سالمت  -

  پس از قبولی در آزمونواهی عدم سوء پیشینه گ -

  پس از قبولی در آزمونگواهی عدم اعتیاد  -

 ارگری از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ) ویژه متقاضیان از سهمیه ایثارگری (گواهی ایثاسکن و ارسال  -

 اسکن و ارسال گواهی حضور داوطلبانه در جبهه. -

 عادی از سوی سازمان بهزیستی استان)ویژه متقاضیان از سهمیه معلولین( تگواهی معلولی اسکن و ارسال -

 بارگذاري نسقت به بازبینی مادد آن از نظر نیفیت و نامج بودن آن اقدام ناایند.به داوبلقان توصیه می گردد پس از  * 

 به مدارک ناقص و ناخوانا ترتیب اثر داده ناواهد شد و مسئولیت هرگونه عواقب ناشی از آن به عهده داوبلقان خواهد بود. :۱تذنر

شهرستان و بهه منظهور بررسهی اولیهه شهرایط داوبلقهین و مطابقهت آن بها  در صورت درخواست مرنز بهداشتدر هر مر له از پذیرش بهورز و  :۲تذنر

 مندريات آگهی ارائه اصج مدارک درخواستی به مرنز آموزش بهورزي شهرستان الزامی است.

 خودداري ناایید و یا اینکه ققج از هرگونه مرايعه  ضوري  از مرايعه  ضوري  تی االمکانو يلوگیري از هر گونه تااع، ۱۹ -با تويه به شیوع ویروو نووید

ماسک و از برید تااو تلفنی براي  ضور در محج ثقت نام، نوبت دریافت ننید و در زمان مقرر و با رعایت پروتکلهاي بهداشتی از ياله استفاده از  باید

به آن دسته از مرايعینی نه از ماسک و دستکش استفاده نکرده باشند پاسای داده  دستکش، به هاراه داشتن خودنار شاهی و ...  مرايعه ناایید. بدیهی است

 ناواهد شد. 

 از ساعت و يلوگیري از هر گونه تااع و ناهش مرايعات تیر روري، در صورت نیاز به نسب ابالعات خواهشاند است  ۱۹ -با تويه به شیوع ویروو نووید

 گرفته شود.با شااره تلفنهاي ذیج تااو  ۱۴ الی ۸
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 شماره تلفن تماس نام شهرستان ردیف

 43813031 آستارا 1

 42123061 آستانه اشرفیه 2

 42730901 املش 3

43084445 انزلی 4  

 44232037 تالش 5

 33355011 رشت 6

 44621895 رضوانشهر 7

 42626083 رودسر 8

 34672271 رودبار 9

 42328702 سیاهکل 10

 34782292 شفت 11

 44322076 صومعه سرا 12

 34723078 فومن 13

 42229608 الهیجان 14

 42524441 لنگرود 15

 43665030 ماسال 16

 

« یا بومی بودن و سکونت ۲/۲بند » راستی آزمایی اولیه شرایط داوبلقین بر اساوبعد از انجام فراخوان و ثبت نام متقاضیان رشته شغلی بهورزی در سامانه الکترونیک ثبت نام،  :۱تقهره 

. اناام خواهد شود و نارت ورود به يلسه آزمون صرفا براي افرادي نه در این مر له بر اساو این دو بند وايد شرایط هستند، صادر خواهد شد« یا سن ۳/۲بند » و 

و سایر شرایط مورد لزوم مندرج در آگهی و  بررسی مستندات و مدارک داوبلب در مر له بعد از برگزاري آزمون « لییا مدرک تحهی ۱/۲بند » بدیهی است بررسی
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ی از شرایط مندرج در نتقی و ققج از برگزاري آزمون مها قه اناام خواهد شد. افرادي نه براي آنها نارت ورود به يلسه آزمون نتقی صادر می شود صرفا وايد برخ

 ي شرنت در آزمون نتقی محسوب می شوند و به منزله پذیرش نهایی نیستند. آگهی برا

 به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.  :۲تقهره 

 به مدارک ارسالی از طریق پست یا از هر طریق دیگر ترتیب اثر داده نخواهد شد. :۳تقهره 

 گیالناخذگواهی ایثارگری از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان  -5

 :تذکر :مراجع تایید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از 

 هر یک از نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود.معاونت نیروی انسانی  -1

دولت و صاحبان مشراغل و صرنوف آزاد و در مورد بسیجیان و نیروی های مردمی اعم از مستخدمین سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمی معاونت نیروی انسانی  -2

 افراد فاقد شغل.

 ونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران.امع -۳

مهذنور در نیهاز بهه پرداخهت مقله  به عنوان شرکت در آزمون از طریق پرداخت الکترونیک و با دارا بودن رمز دوم عضو شتاب قابل انجام خواهد بود.  ۰۰۰/5۰۰پرداخت مبلغ -۶

سی اولیه وايد ابتداي ثقت نام نیست و پرداخت صرفا  باید در مر له ققج از صدور نارت ورود به يلسه آزمون اناام شود و ویژه داوبلقینی است نه در برر

  شرایط شرنت در آزمون نتقی شناخته شده اند.

ويه به داوبلقین مسترد نای شود. بنابراین در صورتی نه از وايد شرایط بودن نامج ويوه پرداختی ققج از صدور نارت ورود به يلسه آزمون، به هیچ  :۱تقهره 

  خود مطابد با متن آگهی اباینان دارید نسقت به ثقت نام و پرداخت ويه اقدام ناایید.

 

 برنامه زمانی ثبت نام داوطلبان شغل بهورزی 
واجرد شررایط برومی  ایثارگران)دیپلم ،فوق دیپلم و لیسانس( و سهمیه آزاد )فوق دیپلم و لیسانس( و سهمیه معلرولین عرادی)فوق دیرپلم و لیسرانس( شروع ثبت نام برای کلیه

در روستاهایی کره  ۱۱/۱۲/۹۹و  ۱۰/۱۲/۹۹پس از بررسی مدارک در تاریخ های می باشد. ۰۹/۱۲/۹۹شنقه مورخ لغایت پایان روز  ۰۶/۱۲/۹۹چهارشنقه مورخ روستاها از روز 
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 ۱۳/۱۲/۹۹چهارشنقه مورخ لغایت پایان روز  ۱۲/۱۲/۹۹سه شنقه مورخ  ، ثبت نام از متقاضیان دارای مدرک دیپلم  از روز تکمیل ظرفیت نگردیده است)مطابق با شرح آگهی(

 صورت می گیرد.

 و سهمیه های قانونی اولویتها -4
اجدشررایط از متقاضریان وکراردان  وواجدشرایط این آگهی و در صورت نداشتن متقاضی کارشناس  دانکار و کارشناسثبت نام ابتدا از متقاضیان مدرک تحصیلی  

 لذا اولویتهای ذیل پس از موارد مذکور بدین نحو اعمال می گردد:، بومی واجدشرایط دارای مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه ثبت نام می گردد

)مدرک تحصیلی و بومی بودن( و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح ذیل از اولویت قانونی  بودن شرایط مندرج درآگهیدر صورت دارا الف(ایثارگران 

 برخوردار خواهند بود:

-همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر  -همسر و فرزندان شهدا  -آزادگان -جانبازان   : شامج  ( درصد25ایثارگران سهایه بیست و پنج )  -1

آن با در نظر گرفتن  درصد 25که از کل مجوز تخصیص یافته،  شهیدپدر، مادر، خواهر و برادر -همسر و فرزندان آزادگان دارای یکسال و باالی یکسال اسارت 

فوق به این گروه  مراتب و معرفی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، برابر  علمیپس از شرکت در آزمون و تایید در مصاحبه   اولویت های قانونی،

 اختصاص می یابد.

همسررر و فرزنرردان رزمنرردگان بررا سررابقه  -  مرراه حضررور داوطلبانرره در جبهرره ۶رزمنرردگان بررا سررابقه حررداقل   ( درصههد شههامج :5ایثههارگران سهههایه پههنج) -2

سررهمیه  درصههد  5 اسررارت ،کرره   فرزنرردان آزادگرران زیررر یکسررال -( درصررد25فرزنرردان جانبررازان زیررر بیسررت و پررنج ) -شررش مرراه حضررور داوطلبانرره در جبهرره 

تاییررد در مصرراحبه علمرری و معرفرری از سرروی مراجررع ذیررربط  برابررر  وپررس از شرررکت در آزمررون   بررا در نظررر گرررفتن اولویررت هررای قررانونی، اسررتخدامی باقیمانررده 

    مراتب فوق به این گروه اختصاص می یابد  .

 انتخاب سهمیه ایثارگران به ترتیب نمره فضلی از بین کلیه ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد. -

 درصد سایر ایثارگران نمی باشند . 5هره مندی از سهمیه درصد مجاز به ب 25مشمولین سهمیه  -

 پذیرش مازاد بر سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت. -
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 درصد معلولین: ۳سهایه   -۳

( درصررد سررهمیه قررانونی مربوطرره برخرروردار  ۳معلررولین عررادی برره شرررط دارا بررودن شرررایط منرردرج درآگهرری و کسررب حررد نصرراب نمررره برره ترتیررب نمررره فضررلی ازسرره)

 یافرراتبهررورزی من شررغل معلولیررت آنرران بررا وظررایفدانشررگاه ایررن داوطلبرران در صررورتی پذیرفترره خواهنررد شررد کرره بررر اسرراس اعررالم کمیسرریون پزشررکی خواهنررد بررود. 

 نداشته باشد.

 سهایه آزاد:  -۴

داوطلبرران بررومی درصررورت برخررورداری از شرررایط منرردرج درشرررایط اختصاصرری آگهرری برره ترتیررب نمررره فضررلی اختصرراص   تمررامی باقیمانررده سررهمیه اسررتخدامی برره -

 می یابد.

اسهت در شه ج محهج انتاهابی، افهرادي از سههایه ههاي قهانونی  داوبلقان سهایه آزاد می بایست در زمان ثقت نهام بهه ایهن مسهاله دقهت داشهته باشهند نهه ماکهن-

 فردي يذب نگردد. ،اعالم شده فوق)ایثارگران و معلولین( در صورت ا راز شرایط الزم پذیرفته و از سهایه آزاد

برابررر ظرفیررت مررورد نیرراز جهررت معرفرری برره هسررته  2برابررر ظرفیررت مررورد نیرراز جهررت انجررام مصرراحبه و برره میررزان حررداکثر  ۳پذیرفترره شرردگان برره میررزان حررداکثر - 

تحرت  در رشرته هرای مرورد نیراز بره ترتیرب برومی روسرتای اصرلی، قمرر و سرپس همجرواریرا کراردان  متقاضریان کارشرناس ،گزینش دانشرگاه بره ترتیرب اولویرت 

( وسررپس دیررپلم کامررل متوسررطه روسررتای اصررلی، روسررتای قمررر و سررپس از از روسررتای اصررلی کیلررومتر) ۳۰تررا فاصررله پوشررش مرکررز خرردمات جررامع مربوطرره 

و سررایر اولویتهررای مقرررر قررانونی منرردرج در از روسررتای اصررلی کیلررومتر ۳۰تررا فاصررله حررداکثر تحررت پوشررش مرکررز خرردمات جررامع مربوطرره روسررتای همجرروار 

 آگهی می باشد.این 

 آزمون نتقی و مها قه: -5
 : و ناردانی نارشناسیآزمون نتقی متقا یان مدرک تحهیلی 
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نمرره منفری بره  یرکبره صرورت چهرار گزینره ای مری باشرد)با اعمرال  1برا ضرریب  دروس تخصصری مررتبط برا بهرورزی سروال از ۶۰آزمرون کتبری: شرامل  :1/5

 آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.% از نمره کل  ۶۰پاسخ غلط( که سه ازاء هر 

 ضمناً سواالت آزمون کتبی متقاضیان کارشناس و کاردان یکسان می باشد.

 آزمون نتقی متقا یان مدرک تحهیلی دیپلم نامج متوسطه:

ای )بررا اعمرال یررک نمرره منفرری بره ازای هررر سره پاسررخ غلررط( از ی عمررومی: سرواالت برره صرورت چهررار گزینرههاآزمرون کتبرری جهرت سررنجش توانمنردی :2/5

انگلیسرری و تعلیمررات دینرری و یررا معررارف اسررالمی یررا دیررن و زنرردگی نظررام جدیررد خواهررد دروس دوره دوم متوسررطه شررامل دروس زبرران ادبیررات فارسرری، زبان

 از کل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد. % ۶۰ون کتبی بود. آزم

ی دینرری برره سررواالت دیررن و زنرردگی یررا معررارف اسررالمی پاسررخ نررداده و امتیرراز آن برره سررایر دروس عمررومی برره صررورت مسرراوی هررامتقاضرریان اقلیت تقهههره:

 اختصاص داده می شود.

بهها اولویههت انتاههاب از متقا ههیان مههدرک  آزمررون کتبرری را کسررب نمرروده انررداز بررین شرررکت کننرردگان در آزمررون کتبرری کرره حدنصرراب نمررره  

و سررپس متقاضرریان بررا مرردرک  ایههن آگهههی ۴مقههرر قههانونی منههدرج در بنههد  وسهههایه هههاي و اولویتههها نههاردانیو  نارشناسههیی تحهههیل

را برره خررود اختصرراص   از کررل نمررره آزمررون ٪ ۴۰تحصرریلی دیررپلم کامررل متوسررطه، حررداکثرتا سرره برابررر ظرفیررت مررورد نیرراز مصرراحبه برره عمررل خواهررد آمررد کرره 

 می دهد.

در شرررایطی کرره تعررداد واجرردین شرررایط جهررت مصرراحبه تنهررا یررک نفررر باشررد و حررد نصرراب نمررره آزمررون کتبرری را کسررب نمرروده باشررد، در صررورتی  تقهههره :

 وی موافقت نمایند. از وی مصاحبه بعمل خواهد آمد که کارگروه آزمون دانشگاه و معاون بهداشتی دانشگاه با مصاحبه

 زمان و نحوه توزیع نارت ورود به يلسه آزمون: -۶

 خواهد بود.   www.gums.ac.ir   زمان و نحوه توزیع کارت متعاقباً از طریق سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس:

 زمان و مکان آزمون : -۷
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سرراعت قبررل  ۴۸داوطلبرران مرری بایسررت  "آن اعررالم خواهررد گردید.ضررمنا کررارت ورود برره جلسرره آزمررون و نیررز محتویررات منرردرج درزمرران و مکرران آزمررون در 

 اید.از شروع آزمون نسبت به اخذ پرینت کارت آزمون اقدام نم

 

 

 تذنرات: -۸

و  کرراردان، کارشررناسمرردرک تحصرریلی  اولویررت بررا برابررر تعررداد مررورد نیرراز از میرران داوطلبرران ۳اسررامی پذیرفترره شرردگان آزمررون کتبرری برره میررزان حررداکثر   -1

کرره حدنصرراب نمررره آزمررون کتبرری را کسررب نمرروده انررد و اولویتهررای مقرررر قررانونی انتخرراب و برررای مصرراحبه معرفرری مرری  سررپس دیررپلم کامررل متوسررطه

 گردند.

 2برره میررزان حررداکتر  مرردرک تحصرریلی کارشررناس، کرراردان و سررپس دیررپلم کامررل متوسررطه اولویررت بررا پررس از انجررام مصرراحبه، اسررامی پذیرفترره شرردگان -2

ظرفیررت مررورد نیرراز )اصررلی و ذخیررره( و بررر اسرراس نمررره کررل )مجمرروع نمرررات کتبرری و مصرراحبه علمرری ( و سررایر اولویتهررای قررانونی منرردرج در ایررن برابررر 

 آگهی انتخاب و به هسته گزینش دانشگاه معرفی می گردند.

مقررر برره هسررته گررزینش دانشرگاه برررای تکمیررل پرونررده داوطلبران موظفنررد پررس از اعررالم اسرامی مرحلرره اول پذیرفترره شرردگان طبرق برنامرره تنظیمرری در مهلررت  -۳

 مراجعره نماینرد، در صررورت عردم مراجعره در مهلررت مقررر قبرولی فرررد کران لررم یکرن تلقری شررده و از افرراد ذخیرره برره جرای وی بره هسررته گرزینش دانشررگاه

 معرفی خواهند شد .

روز جهررت تکمیررل مرردارک و طرری مراحررل پررذیرش برره 15داکثر تررا پررس از اعررالم نظررر هسررته گررزینش دانشررگاه، پذیرفترره شرردگان اصررلی موظررف هسررتند حرر -۴

 مرکز آموزش بهورزی شهرستان مورد پذیرش مراجعه نمایند.

در صررورت عرردم مراجعرره پذیرفترره شرردگان در مهلررت مقرررر و یررا انصررراف آنرران قبررل از شررروع دوره آموزشرری از پذیرفترره شرردگان ذخیررره جهررت شرررکت  -5

 در دوره، دعوت به عمل خواهد آمد.
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یرفتره شرردگانی کره پررس از شررروع دوره آمروزش بهررورزی از ادامرره تحصریل انصررراف دهنررد، ضرمن پرداخررت هزینرره هرای مربوطرره، مجرراز بره ثبررت نررام در پذ -۶

 آگهی های بعدی در شهرستانها و دانشگاههای دیگر و در سنوات آینده نمی باشند .

بررا مرردرک تحصرریلی  دوره تطبیقرری مهررارت  بهررورزی و پذیرفترره شرردگان ملررزم برره گذرانرردن بررا مرردرک تحصرریلی کارشررناس و کرراردان پذیرفترره شرردگان -۷

 ساله آموزش بهورزی در مراکز آموزش بهورزی منتخب دانشگاه می باشند . 2ملزم به گذراندن دوره  دیپلم کامل متوسطه

یررین شررده را تررا تکمیررل نفرررات مررورد در صرورت عرردم تررامین نیررروی مررورد نیرراز، کررارگروه آزمرون دانشررگاه مجرراز اسررت نمررره حررد نصرراب آزمرون کتبرری تع -۸

حررد  ضررمناً پررایین آوردن نمررره حررد نصرراب در منرراطقی کرره فقررط یررک داوطلررب دارد مجرراز نمرری باشررد. نیرراز جهررت شرررکت در مصرراحبه کرراهش دهررد.

نظررور مصرراحبه مرری نصرراب نمررره آزمررون کتبرری شرررط الزم و نرره کررافی برررای اعمررال امتیررازات و سررهمیه هررای قررانونی وانتخرراب داوطلبرران جهررت معرفرری برره م

 باشد .

مسررئولیت ناشرری از عرردم رعایررت دقیررق ضرروابط و شرررایط اعررالم شررده در مررتن آگهرری بررر عهررده داوطلررب خواهررد بررود و در هررر مرحلرره از مراحررل )ثبررت  -9

وم نررام،آزمون و جررذب( محرررز شررود داوطلررب اطالعررات خررالف داده یررا فاقررد شرررایط منرردرج در آگهرری اسررت، داوطلررب از انجررام مراحررل بعرردی محررر

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

سررال و بصررورت شرریفت هررای مررورد نظررر معاونررت بهداشررتی  15مبنرری بررر ارائرره خرردمت برره مرردت حررداقل   داوطلبرران ملررزم برره سررپردن تعهررد محضررری ،  -1۰

همران روسرتای محرل پرذیرش مری باشرند و ایرن تعهرد بررای کلیره بهرورزان ترا پایران تعهرد ) اعرم از سرهمیه ایثرارگری و ...(قابرل دانشگاه همرراه برا بیتوتره در 

 خرید و انتقال نمی باشد .

 باتوجرره برره اینکرره مررالک ثبررت نررام ازمتقاضرریان ،تکمیررل برررگ درخواسررت شررغل  مرری باشررد،الزم اسررت داوطلررب شخصرراً در تکمیررل برگرره مررورد نظرنهایررت  -11

 امکان پذیر نخواهد بود. زمان تعیین شده جهت ویرایش دقت را بعمل آورده و هیچ گونه اصالحاتی پس از

یررادآوری مرری گررردد پررس از پایرران دوره تطبیقرری مهررارت بهررورزی ) برررای دارنرردگان مرردارک تحصرریلی کارشررناس وکرراردان ( و پایرران دوره دوسرراله   -12

بهررورزی ) صرررفاً برررای داوطلبرران دیررپلم (  جررذب و پررذیرش بهررورزان بررر اسرراس جرردول )الررف (بصررورت قرررارداد کررارمعین و نیررز بررر اسرراس جرردول شررماره 

 رارداد پیمانی خواهد بود .)ب( بصورت ق
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 انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل مصاحبه علمی و گزینش صورت خواهد گرفت.  -1۳

خواهرررد برررود و داوطلبررران     www.gums.ac.irهرگونررره اطرررالع رسرررانی درخصررروص آزمرررون از طریرررق سرررایت اینترنتررری دانشرررگاه بررره آدرس :        -1۴

 اطالعات مورد نیاز خود را صرفاً از این طریق دریافت خواهند کرد.

 شرایط:   در خصوص نحوه شرکت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان واجد  -15

نررام نماینررد کرره مرردت زمرران قررانونی آندسررته از داوطلبرران فررارغ التحصرریل رشررته هررای اجباری)پرسررتاری( در صررورتی مرری تواننررد در ایررن آزمررون ثبررت الف(

 پایان یافته باشد. ثبت نام زمان آخرین روز تا خدمت آنان

در خصرروص مشررمولین طرررح اختیرراری و یررا افرررادی کرره طرررح خررود را تمدیررد نمرروده انررد نیررز داوطلبرران مرری بایسررت در صررورت پررذیرش نهررایی، قبررل از ب(

 ئه نمایند.او گواهی مربوطه را ار  انصراف داده  بهورزی از ادامه طرح دوره تطبیقی مهارت شروع 

، در باشررندعلرروم پزشررکی گرریالن می دانشررگاه های اجبرراری کرره در حررین انجررام خرردمت قررانونی در مشررمولین قررانون خرردمت پزشررکان و پیراپزشررکان رشررته ج(

 .پیمررانی )مطررابق بررا جرردول ب( شرررکت نماینررد قرررارداد تواننررد در آزمررونمیایررن آگهرری، شرررایط منرردرج در صررورت دارا بررودن شرررایط بررومی مطررابق بررا 

 الزامی می باشد.در زمان ثبت نام گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد بارگذاری 

 دارندگان مدارک تحصیلی معادل در رشته تحصیلی آگهی شده،حق شرکت در آزمون را ندارند. -1۶
 


