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»بسمه تعالی«

»آگهی پذیرش واستخدام بهورز «

د /1952/209بـر اسـاس مجـوز شـماره     دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی آذربایجانغربی براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز خود در خانه هاي بهداشت  تحت پوشش 

العمل اجرایی پذیرش واسـتخدام بهـورز ، در نظـر دارد از بـین داوطلبـان بـومی در یـک        روآموزش پزشکی طبق مفاد دستواداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت ،درمان 14/4/93مورخ 

شته شغلی از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی، تخصصی، مصاحبه و گزینش در ر) با احتساب سهمیه ایثارگران(نفر 136فضاي رقابتی وبا رعایت عدالت استخدامی،  تعداد 

:بهورزي به شرح ذیل بصورت پیمانی استخدام نماید

عنوان رشته شهرستان ردیف
جنسیت محل جغرافیایی شغلی

تعداد 
مورد 
نیاز 

شرایط احراز 

.دیپلم پذیرش خواهد شدنفر فوق دیپلم واجد شرایط ،3،در صورت نبودن )بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي( فوق دیپلم1مردخاندیزجبهورزخوی1

.نفر فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد3،در صورت نبودن )بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي( فوق دیپلم1مردقوریک علیابهورزخوی2

.نفر فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد3،در صورت نبودن)بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي( فوق دیپلم1مردکاپوتبهورزخوی3

.نفر فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد3، در صورت نبودن ) مامایی وبهداشت خانواده (فوق دیپلم 1زنتپه باشی فیرورقبهورزخوی4

.نفر فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد3،در صورت نبودن )محیط،بهداشت حرفه ايبیماري ها ،بهداشت ( فوق دیپلم1مردمرتضی قلی کندیبهورزخوی5

.نفر فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد3،در صورت نبودن )بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي( فوق دیپلم1مردسراببهورزخوی6

.نفر فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد3،در صورت نبودن )بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي( فوق دیپلم1مردعسگر آبادبهورزخوی7



٢

عنوان رشته شهرستان ردیف
جنسیت محل جغرافیایی شغلی

تعداد 
مورد 
نیاز 

شرایط احراز 

.نفر فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد3،در صورت نبودن )بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي( فوق دیپلم1مردروندبهورزخوی8

.نفر فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد3،در صورت نبودن )بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي( فوق دیپلم1مردتکلکبهورزخوی9

.دیپلم پذیرش خواهد شدنفر فوق دیپلم واجد شرایط ،3،در صورت نبودن )بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي( فوق دیپلم1مرداسرتانبهورزخوی10

.نفر فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد3،در صورت نبودن )بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي( فوق دیپلم1مردحبش سفلیبهورزخوی11

.نفر فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد3نبودن ،در صورت )بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي( فوق دیپلم1مردسیه بازبهورزخوی12

.نفر فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد3،در صورت نبودن )بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي( فوق دیپلم1مردقشالق تقی بیکبهورزخوی13

.نفر فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد3،در صورت نبودن )،بهداشت محیط،بهداشت حرفه ايبیماري ها ( فوق دیپلم1مردزارعانبهورزخوی14

.نفر فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد3،در صورت نبودن )بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي( فوق دیپلم1مردیزدکانبهورزخوی15

.نفر فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد3،در صورت نبودن )بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي( فوق دیپلم1مردمهلذانبهورزخوی16

.خواهد شدنفر فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش 3،در صورت نبودن )بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي( فوق دیپلم1مردگیرناویکبهورزخوی17

.نفر فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد3،در صورت نبودن )بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي( فوق دیپلم1مردزاویه زر آبادبهورزخوی18



٣

عنوان رشته شهرستان ردیف
جنسیت محل جغرافیایی شغلی

تعداد 
مورد 
نیاز 

شرایط احراز 

.نفر فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد3،در صورت نبودن )بیماري ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه اي( فوق دیپلم1مردآغبالغ سفلیبهورزخوی19

.نفر فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد3، در صورت نبودن ) مامایی وبهداشت خانواده (فوق دیپلم 1زنچکمه زرهبورزخوی20

.نفر فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد3نبودن ، در صورت ) مامایی وبهداشت خانواده (فوق دیپلم 1زنخانقاههبورزخوی21

.نفر فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد3، در صورت نبودن ) مامایی وبهداشت خانواده (فوق دیپلم 1زنقیله لیقهبورزخوی22

.نفر فوق دیپلم واجد شرایط ، دیپلم پذیرش خواهد شد3،در صورت نبودن )محیط،بهداشت حرفه ايبیماري ها ،بهداشت ( فوق دیپلم1مرددیزج الندهبورزخوی23

:شرایط عمومی. 1

تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور-1-1

تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران-2-1

).ویژه برادران(یا معافیت دائم از خدمت داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی -3-1

.معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعالم کمسیون پزشکی شهرستان با وظایف بهورزي منافات نداشته باشد: تبصره

عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان-4-1

عدم سابقه محکومیت جزایی موثر-5-1



٤

هـا در روسـتاهاي تحـت پوشـش     مت جسمانی و روانی و اجتماعی وتوانایی براي انجام کار بهورزي وقابلیت انجام فعالیت هاي مرتبط با آن از جمله دهگردشی وانجام سیاريداشتن سال-6-1

)به تایید پزشک معتمد شهرستان یا کمسیون پزشکی .(

اي  دانشگاه ودستگاههاي دولتی دیگر نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزي وسایر واحد ه-7-1

.داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت وپیمانی ویا بازخرید خدمت سایر دستگاه هاي دولتی باشند-8-1

نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتی بموجب آراي مراجع قانونی-9-1

التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران–10-1

شرایط اختصاصی-2

:شرایط احراز طبقات مختلف رشته شغلی بهورز از نظر تحصیالت وتجربه به شرح زیر میباشد-1-2

، مامایی وطی دوره آموزش تطبیقی مهارت هاي بهورزي وحصـول تجـارب الزم طبـق    )بهداشت خانواده(دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته هاي بهداشت عمومی-الف

ول شرایط احراز براي پذیرش بهورز زن  جد

،بهداشت محیط ،بهداشت حرفه اي  وطی دوره آموزش تطبیقی مهارت هـاي بهـورزي   ) مبارزه با بیماریها(دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته هاي بهداشت عمومی-ب

وحصول تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز براي پذیرش بهورز مرد

دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهورزي وحصول تجارب طبق جدول شرایط احراز   -ج

دارا بودن دیپلم کامل متوسطه وطی دوره دوساله آموزش بهورزي وحصول تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز-د



٥

وق دیپلم ودارندگان مدرك تحصیلی فوق دیپلم در رشته هاي غیر مرتبط با رشته هاي منـدرج در  شرکت داوطلبان کارآموز بهورزي داراي مدرك تحصیلی باالتر از مقطع تحصیلی ف-2-2

مجاز نمی باشد) شرایط احراز طبقه بندي شغلی بهورز(2-1بند 

رائـه انصـراف قطعـی وگـواهی دانشـگاه محـل       شرکت دانشجویان حائز شرایط در آزمون پذیرش واستخدام بهورز بالمانع است ودر صورت احراز قبولی ؛ پذیرش آنـان مسـتلزم ا  -3-2

.تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرك دانشگاهی ،قبل از شروع کالسهاي بهورزي میباشد

.می تلقی گردندبوکلیه داوطلبان می باید بومی روستاهاي محل مورد تقاضاي استخدام باشند وداوطلبان باید یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان 4-2

با روستا یا شهرستان مورد تقاضاي پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب  حداقل در یک سـال اخیـر تـا تـاریخ اولـین      ) طبق مندرجات شناسنامه (محل تولد داوطلب ) الف

.روز شروع ثبت نام در روستاي مورد نظر محرز گردد

و یا شهرستان مورد تقاضـاي پـذیرش بهـورز طـی کـرده باشـد و همچنـین سـکونت         را در روستا) ابتدایی، راهنمایی و متوسطه ( حداقل دو مقطع کامل  تحصیلی از مقاطع تحصیلی)ب

.داوطلب ، حداقل در یک سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستاي مورد نظر محرز گردد

.ز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بند هاي الف وب از طریق شوراي اسالمی روستا وتایید مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرداحرا:1تبصره 



٦

. تا سـکونت داشـته انـد   ل روسداوطلبان پذیرش بهورزي چنانچه تا قبل از ثبت نام بدلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا انجام دوره خدمت ضرورت سربازي در خارج از مح:2تبصره 

شاره در روستاي اصلی یا قمر منطقـه  مشروط به آنکه شوراي اسالمی سکونت آنها را گواهی نماید ومرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد واقامت وي را قبل از وضعیت هاي فوق اال

. اخیر ضرورت نداردمورد تقاضا را تایید نماید بالمانع است لذا براي گروه هاي مذکور اقامت در یک سال 

نفر ،میبایست از افراد واجد شرایط ساکن روستاهاي همجوار همـان خانـه بهداشـت بـه     3در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل ):3تبصره 

:ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آورد

ستان روستاهاي قمر تحت پوشش خانه بهداشت بر اساس طرح گسترش شهر-1

کیلومتر ،  پس از تایید مرکز بهداشت شهرسـتان  15تا شعاع از روستاهاي همجوار در صورت عدم وجود متقاضیان واجد شرایط در روستاهاي تحت پوشش خانه بهداشت می توان -2

.پذیرش بهورز از مناطق شهري در هر شرایطی ممنوع می باشد. اقدام به ثبت نام از افراد واجدشرایط نمود

سال تمـام   28سال وحداکثر 18وحداقل سن  براي دارندگان مدرك فوق دیپلم  ) به بعد27/11/1366متولدین (سال26سال وحداکثر 16مدرك دیپلم حداقل سن براي دارنـدگان  -5-2

مبناي محاسبه سن قرار میگیرد  )26/11/93(تاریخ اولین روز شروع ثبت نام. می باشد)به بعد27/11/64متولدین (

در هر صورت سن داوطلب  داراي مدرك تحصیلی دیپلم با در نظر گرفتن موارد زیـر نبایـد   . موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:1تبصره 

.ز نمایدسال تجاو30سال وسن داوطلب داراي مدرك فوق دیپلم نباید از 28از 



٧

میزان انجام خدمت فوق داوطلبانی که طرح نیروي انسانی را باستناد قانون  خدمت پزشکان وپیرا پزشکان انجام داده اند به )الف

آقایان براساس کارت پایان خدمت مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت سربازي) ب

همسـر،  : شامل.اد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقود االثرها وجانبازان از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشندافر.سقف سنی ایثارگران برابر قانون مربوطه تعیین می شود)ج

سال5میزان فرزندان ، پدر، مادر وخواهر وبرادر تا 

:نحوه ثبت نام ومدارك مورد نیاز-3

.توسط دانشگاه انجام میشودثبت نام از متقاضیان به صورت غیرالکترونیکی بشرح ذیل -1-3

ایر امـاکن عمـومی نصـب     آگهی پذیرش بهورز پس از تایید دانشگاه توسط مرکز بهداشت شهرستان در محلهاي مورد نیاز  از طریـق ، بخشـداري، دهـداري، شـوراي اسـالمی وسـ      -2-3

اطالع رسانی در خصوص امتحان استخدامی از طریق تـابلو اعالنـات دانشـگاه و سـایت اینترنتـی      ضمنا هرگونه .  واطالعیه در مراکزبهداشتی درمانی و خانه هاي بهداشت انتشار می یابد

.دانشگاه ، به صورت همزمان خواهد بود و داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد

:مدارك مورد نیاز ثبت نام-3-3

).تکمیل گرددبا دقت وخط خوانا (تکمیل فرم درخواست شغل )الف



٨

)2178490012007(حسـاب شـماره  بـه  براي مدارك فوق دیپلمشصت هزار ریالچهل هزار ریال براي مدارك دیپلم ورسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ )ب

بعنوان حق شرکت در امتحان عمومی وتخصصی داوطلبان استخدامملیقابل پرداخت در کلیه شعب بانکبانک تمرکز در آمدهاي متفرقه دانشگاه 

.)یک قطعه عکس روي فرم ثبت نام الصاق شود(جدید، تمام رخ ،پشت نویسی شده 43دو قطعه عکس ) ج

تصویر آخرین مدرك تحصیلی ) د

تصویرتمام صفحات شناسنامه) ه

)ویژه برادران(دائم تصویرکارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت ) و

تصویرپایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از آن)ذ

ومهـر  گواهی مبنی بر بومی بودن وسکونت داوطلب در روستاي مورد تقاضا با مهر وامضا شوراي اسالمی روستا ومسئول مرکزبهداشتی درمانی  مربوطه (مدارك دال بر بومی بودن )ح

)اشت شهرستانوامضا مرکز بهد

مدارك دال بر ایثارگري، حسب مورد از مراجع ذیربط)ط

سایرمدارك طبق مفاد آگهی حسب ضرورت)ه

یک عدد پوشه)ي

:نحوه ارسال مدارك ومهلت ثبت نام-4

خـوي واحد گسترش مرکزبهداشت شهرستان: نشانیبا پست سفارشی پیشتاز به 15/21/93حداکثر تا تاریخ متقاضیان واجد شرایط، مدارك الزم را به ترتیب ذکرشده -1-4

.ارسال نمایند
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رسـالی و وجـوه پرداختـی بـه     به مدارك ناقص ویا مدارکی که بعد از مهلت ثبت نام به پست تحویل و یا از هر طریق دیگر ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد ومدارك ا-2-4

.هیچ وجه مسترد نمی شود

.به پست، تاریخ ثبت شده چاپی بر روي مرسوله پستی می باشدمالك تاریخ ارسال مدارك

:زمان ومحل توزیع کارت-5

گسـترش  در محـل واحـد  15لغایـت  8از سـاعت  اسـفند مـاه  20و19سه شنبه وچهـار شـنبه   روزهاي در وتخصصیکارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهاي عمومی-1-5

.شهرستان توزیع خواهد شد

ابن سیناي ستاد دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجـان غربـی    در محل  سالن 93سال اسفند ماه21مورخه پنج شنبهآزمون در روز -2-5

.آذربایجان غربی  برگزار خواهد گردیداقع در  بلوار رسالت انتهاي  خیابان جهاد  جنب اورژانس ،  ستاد مرکزي دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان و

.تحویل کارت فقط به خود داوطلب با ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی امکان پذیر است-3-5

:مواد آزمون  عبارتند از-6

:شامل فوق دیپلمآزمون کتبی توانمندیهاي عمومی براي دارندگان مدرك تحصیلی -1-6
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سوال بصورت ) 60(سوال درمجموع به تعداد 15اطالعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانونی   از هر درس -4معارف اسالمی  -3انگلیسی زبان -2زبان وادبیات فارسی -1

را به خود ) ون از کل نمره آزم%30معادل (نمره 60آزمون هاي توانمندیهاي عمومی مجموعا .طراحی می شود) با اعمال یک  نمره منفی به ازاي هر سه پاسخ غلط(چهارگزینه 

.اختصاص خواهد داد

.از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف می باشند و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوي اختصاص داده خواهد شدمذهبیاقلیت هاي :۱تبصره

:صی می باشد که شاملآزمون کتبی تخصصی براي دارندگان مدرك فوق دیپلم شامل آزمون کتبی  از دروس اختصا-2-6

با اعمال یک  نمره (سوال که بصورت چهارگزینه 60جمعا ) سوال15(آموزش بهداشت -3)سوال15(آمار حیاتی واپیدمیولوژي - 2) سوال30(نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی 

.را به خود اختصاص خواهد داد) از کل نمره آزمون %30معادل (ره نم60آزمون هاي توانمندیهاي تخصصی مجموعا .طراحی می شود) منفی به ازاي هر سه پاسخ غلط

.را به خود اختصاص می دهد)کل نمره آزمون% 40معادل (نمره 80از کلیه داوطلبان ، دارندگان مدرك فوق دیپلم مصاحبه به عمل خواهد آمدکه :مصاحبه-3-6

:شاملدیپلم کامل متوسطهیلی آزمون کتبی توانمندیهاي عمومی براي دارندگان مدرك تحص-4-6

با (سوال بصورت چهارگزینه ) 60(سوال درمجموع به تعداد 15اطالعات سیاسی واجتماعی ومبانی قانونی از  هر درس - 4دین وزندگی - 3زبان انگلیسی - 2ادبیات فارسی  - 1

.را به خود اختصاص خواهد داد) از کل نمره آزمون %60معادل (نمره 60هاي عمومی مجموعا آزمون هاي توانمندی.طراحی میشود) اعمال یک  نمره منفی به ازاي هر سه پاسخ غلط

. از پاسخگویی به سواالت دین وزندگی معاف می باشند و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوي اختصاص داده خواهد شدمذهبیاقلیت هاي :تبصره
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دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم متوسطه آزمون تخصصی نخواهند داشت -5-6

. کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد% 40از کلیه داوطلبان، دارندگان مدرك دیپلم متوسطه نیز مصاحبه بعمل خواهد آمد که مصاحبه-6-6

: تذکرات-7

ماه  سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده هاي معظم شهدا، مفقـودین و جانبـازان در   6که حداقل ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی -1/7

. صورت دارابودن شرایط مندرج در آگهی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود

درصد آن بـه جانبـازان وآزادگـان فاقـد     25درصد آن برابر قوانین و مقررات براي پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد، ) 30(از کل مجوز استخدام تخصیص یافته به دانشگاه، سی -2/7

ت ،بـا معرفـی شـده از سـوي  بنیـاد شـهید و امـور ایثـارگران اسـتان          درصد و باالتر و فرزندان وهمسران آزادگان باالي یک سال اسار25شغل و فرزندان  وهمسران شهداء  وجانبازان 

درصـد  ) 25(ماه حضورداوطلبانه در جبهه ها وهمسروفرزندان آنان وفرزندان جانبازان زیـر بیسـت وپـنج    6اختصاص می یابد و پنج درصد باقیمانده را نیز به رزمندگان باسابقه حداقل 

الزامی است ) شرایط احراز مندرج در آگهی استخدام(دران شهداء اختصاص می یابد در مواردیکه نیاز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی سال وخواهران وبرا) 1(وآزادگان زیر یک 

انتخـاب بـومی بهـورزان انجـام     درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نمـوده انـد و برابـر شـرایط    5انتخاب ایثارگران در حد سهمیه -3/7

.خواهد شد

.درصد و باالتر از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجدشرایط صورت خواهد گرفت 25درصد سهمیه ایثارگران و فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان 30استخدام مازاد بر -4/7

بنیاد شهید وامور ایثارگران با ارایه تصویر آن نیازي به اخذ وارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند جانبازان وخانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از-5/7
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را برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادي که حد نصاب نمـره امتحـان توانمنـدیهاي عمـومی     ) 3(انتخاب داوطلبان استخدام دارندگان مدرك تحصیلی فوق دیپلم حداکثر به میزان سه -6/7

برابر ظرفیت مورد نیاز، براساس 2پس از انجام مصاحبه . را کسب کرده اند براساس باالترین نمره فضلی امتحان کتبی تخصصی انتخاب و براي مصاحبه معرفی می شوند ) درصد 60(

.مجموع نمرات فضلی کتبی تخصصی و مصاحبه به هسته گزینش معرفی می شوند

برابر تعداد مورد نیاز  جهت انجام مصاحبه ،پس از تایید کمیتـه آزمـون ، ضـمن اطـالع رسـانی در سـایت دانشـگاه  توسـط معاونـت          ) 3(یه به میزان سهفهرست پذیرفته شدگان اول-7/7

.بهداشتی اعالم خواهد شد

ونمرات فضلی انتخاب وجهت مصاحبه به کمیته مصاحبه معرفی می گردند تـا  برابر ظرفیت مورد نیاز به ترتیب اولویت هاي مقرر قانونی 3از میان شرکت کنندگان در آزمون کتبی تا -8/7

.براساس مجموع نمرات کتبی ومصاحبه اقدام وبه هسته گزینش دانشگاه معرفی گردد) اصلی وذخیره(برابر ظرفیت موردنیاز 2پس از  نجام مصاحبه نسبت به انتخاب 

. آزمون به صورت فضلی می باشدانتخاب داوطلبان به ترتیب نمره کل ماخوذه در-9/7

لذا در صورتیکه براي یک پست بهورز ،تعداد واجدین شـرایط بـا مـدرك کـاردانی حـداقل      .داراي اولویت است ) فوق دیپلم(براي هرپست بهورزي پذیرش افراد داراي مدرك کاردانی-10/7

نفر باشـد دانشـگاه میبایسـت از افـراد     3در صورتیکه تعداد واجدین شرایط با مدرك کاردانی کمتر از . ورز نمایدنفر ذکر شده اقدام به پذیرش به3نفر باشد دانشگاه می بایست از میان 3

بـراي  در شرایط اخیر معیار براي پذیرش افراد براي ورود به مصاحبه نمره فضلی آزمون کتبی مـی باشـدبه منظـور دسترسـی بـه معیـار واحـد        .دیپلم نیز اقدام به برگزاري آزمون نماید

بـدیهی اسـت پـس از ورود    . تعدیل ومحاسبه شـود 100از 60مقایسه نمره کتبی آزمون در میان داوطلبان کاردان ودیپلم الزم است امتیازات هر دو گروه با مقیاس واحد وبر اساس نمره 

.اهد شدافراد براي مصاحبه ، نتایج نهایی براي داوطلبان وارد شده به مصاحبه بر اساس نمره کل محاسبه خو
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ارك معادل ترتیـب اثـر داده نخواهـد    به مدارك ارسالی دارندگان مدارك تحصیلی باالتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مد-11/7

.شد 

. احدهاي تابعه دانشگاه می باشند، می توانند در امتحان استخدامی این دانشـگاه شـرکت نماینـد   مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حین انجام خدمت قانونی در و-12/7

. ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد الزامی است

اندن طرح مـی باشـند  در صـورت قبـولی حـداکثر      ضمنا آن دسته از پذیرفته شدگان نهایی که با استفاده از قانون خدمت  پزشکان و پیراپزشکان  بصورت  اختیاري مشمول گذر: تبصره 

.در صورت عدم ارایه تسویه حساب وتوقف طرح قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد. پس از یک ماه از اعالم نتیجه نهایی موظفند  تسویه حساب وتوقف طرح خود را ارایه نمایند

وچنانچـه در هریـک از  مراحـل پـذیرش ،خـالف اطالعـات اعـالم شـده         شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بودمسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم-13/7

رداخت هزینـه هـاي مربوطـه مـی     توسط داوطلب  محرز شود مراحل کان لم یکن تلقی و در صورت شرکت در کالس هاي آموزشی ضمن اخراج ، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پ

.ر صورت صدور حکم استخدام ،حکم صادره لغو وبال اثر میگرددباشد ود

آگهی می باشد2و 1استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداري داوطلبان از شرایط موضوع مفاد بند هاي -14/7

. توسط هسته گزینش دانشگاه اعالم میگردد)حسب مورد(لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تایید صالحیت عمومی و انتخاب اصلح -15/7
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. رستان مراجعه نمایندپذیرفته شدگان اصلی  پس از ابالغ نتایج نهایی حداکثر یک ماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارك و طی مراحل پذیرش به مرکز بهداشت شه-16/7

.اف آنان پس از شروع آموزش از پذیرفته شدگان ذخیره جهت شروع دوره ،دعوت بعمل خواهد آمددر صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر ویا انصر: تبصره 

سـال وبـه   15هـد حـداقل بـه مـدت     سپردن تعهد رسمی به دانشگاه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر اینکه پس از اتمام دوره تطبیقی مهارت هاي بهورزي در خانه بهداشت مورد تع-17/7

.الزامیست "مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید صورت شیفت هاي

بهـورزي را طـی خواهنـد    پذیرفته شدگان در مقطع کاردانی به مدت شش ماه آموزش تطبیقی مهارتهاي بهورزي و دارندگان مدرك تحصیلی دیپلم بمـدت دو سـال دوره آموزشـی   -18/7

.نمود

.مدرك تحصیلی به غیر از مقاطع تعیین شده در آگهی در امتحان ممنوع می باشدشرکت داوطلبان با -19/7

بـه عمـل آورده و هیچگونـه    با توجه به این که مالك ثبت نام از متقاضیان استخدام تکمیل فرم درخواست شـغل مـی باشـد، الزم اسـت در تکمیـل فـرم مـورد نظـر نهایـت دقـت را          -20/7

.ست شغل قابل پذیرش نخواهد بوداصالحاتی پس از ارسال فرم درخوا

آگهـی هـاي بعـدي پـذیرش     پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزي ، از ادامه تحصیل انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه هـاي مربوطـه ،مجـاز بـه ثبـت نـام در      -21/7

.بهورزي دانشگاه نمی باشند

.فوق دیپلم کلیه شهرستانهاي استان وپذیرفته شدگان دیپلم شهرستان مهاباد، در مرکز آموزش بهورزي شهرستان مهاباد خواهد بوددوره آموزش بهورزي کلیه پذیرفته شدگان بهورزي-22/7

.دوره آموزش بهورزي پذیرفته شدگان دیپلم  آزمون بهورزي شهرستان ارومیه  در مرکز آموزش بهورزي ارومیه خواهد بود-23/7

.یرفته شدگان دیپلم آزمون بهورزي شهرستان تکاب  وبوکان در مرکز آموزش بهورزي بوکان  خواهد بوددوره آموزش بهورزي پذ-24/7
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.دوره آموزش بهورزي پذیرفته شدگان دیپلم آزمون بهورزي شهرستان شاهیندژ ومیاندوآب در مرکز آموزش بهورزي میاندوآب  خواهد بود-25/7

.پلم آزمون بهورزي شهرستانهاي  اشنویه ،پیرانشهر  وسردشت ونقده در مرکز آموزش بهورزي نقده  خواهد بوددوره آموزش بهورزي پذیرفته شدگان دی-26/7

. دوره آموزش بهورزي پذیرفته شدگان دیپلم آزمون بهورزي شهرستان چایپاره وخوي  در مرکز آموزش بهورزي خوي  خواهد بود-27/7

.لم آزمون بهورزي شهرستان پلدشت ،شوط وسلماس در مرکز آموزش بهورزي سلماس خواهد بوددوره آموزش بهورزي پذیرفته شدگان دیپ-28/7

.دوره آموزش بهورزي پذیرفته شدگان دیپلم آزمون بهورزي شهرستان چالدران وماکو در مرکز آموزش بهورزي ماکو  خواهد بود-29/7
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بسمه تعالی

.این قسمت چیزي ننویسید

شناسنامه اي -مشخصات شخصی: الف
: نام خانوادگی -1
: نام پدر-3: نام-2
: کد ملی -6:شماره شناسنامه -5: جنسیت -4
:محل تولد-9:      /       /    تاریخ تولد-8:محل صدور شناسنامه -7

: مشخصات تحصیلی: ب
:گرایش تحصیلیرشته و -11:مدارك تحصیلی-10
:معدل-13:دانشگاه محل تحصیلی-12

: مشخصات شغل مورد درخواست : ح
) فقط یک شغل: ( شغل مورد تقاضا-14
) فقط یک محل ) ( خانه بهداشت یا پایگاه بهداشتی روستایی ( محل جغرافیائی مورد تقاضا-15

:سهمیه ها : ج
افراد بومیبومی ایثارگران :                                 سهمیه ها -16

ایثارگران -1/16

بومی -2/16

: سایر موارد: د
معافیت دائم    انجام داده     :     وضعیت خدمت وظیفه-17

به سال      ماه        روز ):  براي پزشکان و پیراپزشکان (مدت و محل جغرافیایی انجام طرح نیروي انسانی-18

خیابان                            کوچه                    پالك         :                روستا:                        شهرستان :                       استان : نشانی کامل داوطلب -19
: کدپستی 

:                      کد شهرستان:                           شماره تلفن تماس -20
)ذکر شماره تلفن الزامی است(

.صحت کلیه موارد باال مورد تائید است 
: نام و نام خانوادگی
:تاریخ و محل امضاء

محل الصاق عکس

فرزند شهید-1

) باستثناء فرزندان شاهد( خانواده شهداء-2

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

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

به مدت           سال        ماه             روز :    طول مدت حضور در جبههرزمندگان -5
آزادگان   -6

محل تولد با محل جغرافیاي 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

مادر جانباز

همسر جانباز

فرزند جانباز

برادر جانباز

جانبازرخواه

:شماره پرونده



١٧

بسمه تعالی
)الف(فرم 

صورتجلسه تحویل آگهی پذیرش بهورزي به اعضاي شوراي اسالمی روستا

.............................. در روز ........................................................... تــاریخ/مجــوز شـماره .... ................................شـماره پیرونامـه  

مراجعـه و .......................................... قمر /جهت اطالع رسانی پذیرش بهورزي به روستاي اصلی ............................... مورخه

با اعضاي شوراي اسالمی روستا جلسه اي تشکیل گردید وضمن توضیح متن آگهی و شرایط پذیرش بهـورزي، تعـدادي   

ضـــمناً . نصـــب گردیـــد... آگهـــی و شـــرایط پـــذیرش بهـــورزي در امـــاکن عمـــومی از جملـــه مســـجد ومخـــابرات و

به اعضاي شوراي اسالمی تحویـل داده شـده   د شرایط برگ آگهی نیز جهت اطالع رسانی افراد واج............................. تعداد

شرکت کننده در آزمون بهورزي تاییدیه مبنی بـر  ضمناً مقرر گردید اعضاي محترم شوراي اسالمی به افراد واجد شرایط 

شرایط طی فـرم  ینهمچنین مقرر شد اسامی واجد. جهت ثبت نام ارائه نمایند) ج(طبق فرم ساکن و بومی بودن در روستا 

بــــه مرکــــز آمــــوزش بهــــورزي........................................... اعضــــاي شــــوراي اســــالمی روســــتايتوســــط)ب(

.گرددتحویل ............................................ شهرستان

امضاء اعضاي شوراي اسالمی روستاامضاءنماینده مرکزبهداشت



١٨

بسمه تعالی
)ب(فرم

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

مرکـز بهداشـت شهرسـتان    ...................... در خصـوص بهورزیـابی دوره   ............................... نامـه اطـالع رسـانی مورخـه     پیرو 

با .......................................................... قمر /در روستاي اصلی............................. تاریخ........................ جلسه اي در روز ...................... 

............... نفر زن و ................تعدادد شرایط به نگی قبلی تشکیل گردید و افراد واجحضور اعضاي شوراي اسالمی روستا با هماه

نفر مرد متقاضی ثبت نام آزمون بهورزي که در روستاي مذکور سکونت دارند به شرح ذیل توسـط شـوراي اسـالمی روسـتا     

.دیمعرفی گرد

نوع سهمیهاکن روستاي            سنام پدرنام نام خانوادگی واجد شرایط

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

امضاء نماینده مرکز بهداشتامضاء اعضاي شوراي اسامی روستا



١٩

بسمه تعالی
)ج(فرم

فرم تائیدیه داوطلب بهورزي توسط اعضاي شوراي اسالمی

ــتاي   ــالمی روس ــوراي اس ــاي ش ــان اعض ــانی  .................................................. اینجانب ــتی درم ــز بهداش ــئول مرک و مس

نم خـا /گواهی می نمائیم که آقـاي ..........................................و رئیس مرکز بهداشت شهرستان............................................... 

................................... .......................بــه شــماره شناســنامه ............................. نــام پــدر ........................................................... 

.باشدمی ........................................................ ساکن و بومی روستاي

مهر  و امضاء مسئول مرکز بهداشتی درمانیمهر و امضاء اعضاي شوراي اسالمی روستا

1-

2-

3-

4-

5-

مهر  و امضاء رئیس مرکز بهداشت شهرستان


