
 

  

 

 

 

 آگهی پذیرش بهورز عشایری        

 رستانال ودرمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده                                                             

 

ت ورد نیاز خود در خانه های بهداشجهت تامین نیروی انسانی مالرستان ه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ودرمانی دانشکد

 2فر مرد و ن 1نفر ) 3برای ارائه خدمات بهداشتی درمانی به مردم عشایر کوچ رو در مناطق عشایری ییالق وقشالق تعداد  عشایری

زمان سا 27/03/98مورخ  151609طبق مجوز شماره های پیمانی بهورز عشایریاز افراد واجد شرایط بصورت استخدام  نفر زن(

رت متبوع وزا ، منابع و برنامه ریزی معاونت توسعه مدیریت  15/06/98د مورخ /4569/209اداری و استخدامی کشور و مجوز شماره 

 .شغل بهورزی به شرح جداول ذیل بکارگیری نماید از طریق آزمون کتبی و شفاهی )مصاحبه ( و گزینش برای

 

 :توجه

شت نام پذیرش بهورز از متقاضیان با مدرک کاردانی و یا کارشناسی از رشته های بهدااولویت ثبت 

شرایط 2) عمومی، بهداشت محیط،پرستاری و مامایی به تفکیک جنسیت که شرایط آن در ماده

 . اختصاصی( این آگهی آمده است می باشد

ست از ی، می با کاردان و یا کار شناس (تعداد )حداقل یک نفر در صورت نبود تعداد کافی از افراد واجد شرایط ذکر شده در آگهی به 

 .شرایط دیپلم در منطقه عشایری ییالق و قشالق ثبت نام بعمل آید افراد واجد

 

 

 شهرستان های ییالق شهرستانهای قشالق 

نام  ردیف

 شهرستان

مرکز خدمات 

 جامع سالمت

خانه 

بهداشت 

 عشایری

تعدادبهورز بر  منطقه تحت پوشش

 اساس جنس 

مرکز خدمات  نام شهرستان

 جامع سالمت

خانه بهداشت 

 عشایری

منطقه تحت 

 پوشش

–له عم طایفه  -قشقایی–شوری  طایفه دره  گرمشت  کورده  خنج  1

 تیره طیبی

عشایر منطقه قبر  قیرکیخا  بهمن  آباده  زن  1

قلعه –کیخا 

 مختارخوان 

–له عم طایفه  -قشقایی–شوری طایفه دره  گرمشت  کورده  خنج  2

 تیره طیبی

عشایر منطقه قبر  اسالم اباد  حنا  سمیرم  مرد  1

 کیخا 

کاله  -:تیره کرانیعشایر منطقه پشت بند پشت بند  سده  خنج 3

 بهمن بیگلو –سیاه 

عشایر منطقه قره  قره گزلو قره گزلو بیضا  زن  1

 گزلو 

 

 

 

 

 



 

 

 :شرایط احراز

 :شرایط عمومی برای استخدام بهورز ( 1ماده

 اعتقاد به دین مبین اسالم ویا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور  -

 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران  -

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  -

 بومی بودن در محل خدمت طبق شرایطی که در فراخوان آمده است- 

 ( داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم از خدمت در زمان روز شروع ثبت نام )ویژه برادران  -

معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعالم کمیسیون پزشکی موسسه با وظایف بهورزی منافات  - تبصره

 نداشته باشد

 انگردانعدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر ورو - 

 عدم سابقه محکومیت جزایی موثر  -

داشتن سالمت جسمانی وروانی ،اجتماعی وتوانایی برای انجام کار بهورزی وقابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله عشایر - 

 وانجام واکسیناسیون سیاری در مناطق عشایری تحت پوشش با تایید کمیسیون پزشکی گردی

 اخراج یا انصراف از مراکز آموزش بهورزی واخراج از سایر واحدهای دانشگاهنداشتن سابقه   -

 :شرایط اختصاصی( 2 ماده

 :عبارتند از -2-1:

 داوطلب زن : دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت عمومی ، مامایی و پرستاری-

 کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت عمومی ، بهداشت محیط و پرستاریداوطلب مرد : دارا بودن مدرک تحصیلی -

داوطلبان دارای مدرک کاردانی وکارشناسی درجهت بکارگیری در شرایط مساوی خواهند بود وهیچ گونه اولویتی نسبت به یکدیگر 

 .ندارند

ست از کاردان و یا کار شناس ( ، می بای به تعداد )حداقل یک نفردر صورت نبود تعداد کافی از افراد واجد شرایط ذکر شده در آگهی 

 .شرایط دیپلم در منطقه عشایری ییالق و قشالق ثبت نام بعمل آید افراد واجد

 : در شرایط استثنایی دانشگاه مجاز به ثبت نام وپذیرش داوطلبان دیپلم است این شرایط عبارتند از :تبصره 

 التحصیالن دانشگاهی واجد شرایط در رشته های مورد نظردر مناطق مجاز به استناد گواهی عدم دسترسی به فارغ

کتبی

کار گروه آزمون مبنی بر انجام فراخوان در کلیه مناطق مجاز وعدم امکان جذب نیروی کاردان یا کارشناس مرتبط

موافقت معاونت بهداشت دانشگاه

دانشگاهی ویا گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه را این افراد باید گواهینامه پایان دوره پیش 

هر گونه مدرک دانشگاهی باشندداشته باشند وفاقد

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

 

بوده و در عین حال مدرک تحصیلی هم  1-2در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلی ذکر شده در بند : تبصره

تراز در سایررشته های تحصیلی داشته باشد،ملزم به ارائه تعهدات محضری مبنی بر عدم درخواست احتساب مدارک جدید غیر از 

 .م اشتغال خواهد بودازشروع به کار و در هنگا پس 1-2 مدارک بند 

پذیرش دانشجویان با عنوان کارآموز / فراگیربهورزی ممنوع می باشد و در صورت احراز قبولی )نهایی(،پذیرش آنها مستلزم   - 2-3

قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک قبل از شروع کالسهای بهورزی می  ارائه انصراف

گواهی مذکور و یا تردید در صحت گواهی می بایست از دانشگاه محل تحصیل مدارک الزم دال بر تایید  صورت عدم ارائهباشد.در 

تعداد واحدهای گذرانده شده )تا زمانبرگزاری آزمون( و عدم امکان دریافت هر گونه مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشته پذیرفته 

این فراینددانشگاه عالوه بر موارد پیشگفت می بایست از این افراد تعهد الزم مبنی بر  شده اخذ گردد.به منظور اطمینان از اجرای

 .عدم دریافت واحتساب مدرک تحصیلی دانشگاهی اخذ نماید

پذیرش افرادی که تعهد خدمت به سایر سازمانها دارند و افرادی که شرایط بکارگیری و استخدام را به عنوان بهورز در خانه - 2-4



 .شده ندارد ممنوع می باشد اعالمبهداشت 

پذیرش بهورز به صورت بومی در وهله اول از مناطق عشایری تحت پوشش محل استقرار خانه بهداشت در ییالق و قشالق  - 2-5

انجام می شودداوطلب بایستی به منطقه عشایری ییالق و قشالق منتشر شده در آگهی کوچ نماید. داوطلبان بایستی یکی از شرایط 

 .تلقی گردند "بومی " ر را داشته باشند تا عنوانزی

الف(محل تولد داوطلب )طبق مندرجات شناسنامه( با روستا یا منطقه عشایری و شهرستان ییالق و قشالق مورد تقاضای پذیرش 

 بهورز یکی باشد

 .عشایری مورد نظر محرز گرددو همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در منطقه 

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

تحصیلی )ابتدای، متوسطه اول و متوسطه دوم (را در منطقه عشایر شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشند  از مقاطع

 .داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در منطقه عشایری مورد نظر محرز گردد همچنین سکونتو 

را نداشته باشند ولی با فرد شاغل در همان منطقه عشایری محل گزینش بهورز و  "ب"و  "الف"داوطلبان زن که شرایط بند  :1هتبصر

سال ار تاریخ ازدواج)محضری( آنان تا اولین روز ثبت نام در 2ازدواج کرده و حداقل 2ماده  "ب"و  "الف"مطابق بند  واجد شرایط

آزمون گذشته باشد وسکونتشان در محل مورد تقاضای پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد، به عنوان بومی تلقی می شوند و 

در یک اولویت قرار دارند و نسبت به بومیان قمر در  "ب"و  "الف"ند است این افراد با افراد بومی ب پذیرش آنان بالمانع است.بدیهی

 .اولویت پذیرش خواهند بود

از طریق گواهی شورای اسالمی عشایر )ممهور 1و تبصره  "ب"و  "الف"احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای  : 2هتبصر

نفر((، با تایید خانه بهداشت منطقه عشایری مربوطه و 3به مهر وامضای رییس شورا و نصف اعضای شورا به اضافه یک نفر، ))حداقل 

 .شهرستان صورت می پذیرد مرکز بهداشت

تحصیل ، گذراندن طرح و یا اشتغال و انجام دوره خدمت وظیفه چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه  : 3تبصره

سربازی در خارج ار منطقه عشایری سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسالمی منطقه عشایری سکونت آنان  دوره ضرورت

و اقامت وی را قبل از وضعیت بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان و اداره امور عشایر شهرستان بومی بودن فرد  را گواهی کند و خانه

اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تایید نماید،پذیرش آن ها بالمانع است. لذا برای گروه های مذکور اقامت  های فوق االشاره در روستای

ضرورت در دو سال اخیر در روستای مورد نظرمشروط براین که خانواده وی اقامت دائم در منطقه عشایری مورد نظر داشته باشند،

 .منطقه عشایرقبل از شرایط فوق ضرورت دارد ندارد.در این شرایط ارائه گواهی دال بر اقامت در

 

در صورت نبود تعداد کافی از افراد واجد شرایط ذکر شده در آگهی به تعداد )حداقل یک نفر کاردان و یا کار شناس ( در  : 4صرهتب

پوشش قشالق و ییالق منتشر شده در آگهی پس از تایید مرکز بهداشت، می بایست از افراد واجد شرایط دیپلم) طبق  منطقه تحت

 .اختصاصی بند یک( در منطقه عشایری ییالق و قشالق منتشر شده در آگهی ثبت نام بعمل آید شرط –آیین نامه بهورزی 

 . جهت بهورز عشایری ممنوع می باشدگزینش بهورز از مناطق شهری و روستایی در هر شرایطی 

و حداکثر به بعد  01/10/1369متولدین  روز(29ماه و 11سال و  29سال ) 30حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی-ج

مدرک  و برای دارندگانبه بعد  01/10/1371متولدین  روز( 29ماه  11سال و  27سال ) 28تحصیلی کاردانی  سن برای دارندگان مدرک

 به بعد می باشد. 01/10/1373متولدین ماه و بیست و نه روز( 11سال و  25) سال26تحصیلی دیپلم حداکثر 

 .تاریخ اولین روز برای شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد

صورت سن داوطلب دارای مدرک موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هر  :1هتبصر

ماه و  11سال و  31سال) 32، سن داوطلب دارای مدرک کارشنا سی نباید از  روز(29ماه و 11سال و  29سال ) 30نباید از فوق دیپلم

 . روز تجاوز نماید( 29ماه و  11سال و  27سال ) 28از و دیپلمروز( 29

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

 مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقایان براساس کارت پایان خدمت -ب

 .سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه زیر تعیین می گردد - 2ه تبصر

 :شرایط اختصاصی سن استخدام ایثارگران-

 .ارائه تأییدیه ها به حداکثر سن مقرر در آگهی استخدام اضافه خواهد شدموارد ذیل به شرط 

 درصد به باال فرزندان و همسر آزادگان که حداقل 25جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسران شهداء، فرزندان و همسر جانبازان

بانه در جبهه )فقط گواهی بسیج سپاه پاسداران یکسال وباالتر سابقه اسارت دارند. رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطل

 .و جهادگران( ازشرط حداکثر سن معاف می باشند

 سال به حداکثر سن اضافه می شود5افراد خانواده معظم شهدا)شامل پدر، مادر، خواهر و برادر شهید( تا میزان. 



مدت حضور در جبهه به حداکثر سن اضافه می شود رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به میزان

الزم به ذکر است در پذیرش ایثارگران بجز شرط سن بقیه شرایط مطرح شده به قوت خود باقیست

 نحوه ثبت نام و مدارك مورد نياز:  -

 بهه نسبت(11/10/1399مورخپنج شنبه پایان وقت اداری روز  تا  (  لغایت01/10/1399)مورخ دوشنبه داوطلبان می بایست از روز 

 افت نماید حضوری و تحویل مدارک مورد نیاز به خانه بهداشت محل مورد تقاضا اقدام و فرم تحویل مدارک دری نام ثبت

امه  و از طریهپ روز بررسی  میگردد و نتایج بررسی به متاضهیان از طریهپ پی 15مدارک پس از اتمام مهلت ثبت نام ظرف مدت 

  زروزا 5مهدت  مورد تقاضا اعالم میگردد. و افرادی که در این مرحله فاقهد شهرایآ مزمهون مهی باشهند ظهرفخانه بهداشت محل 

الرستان تحویل  می توانند درخواست خود را به مرکز مموزش بهورزی   02/11/1399لغایت  27/10/1399از تاریخاعالم بررسی 

 ده نخواهد شد .نمایند به درخواست های پس از مهلت اعالمی  ترتیب اثر دا

 

 

به مورخ ی  شن(  لغایت پایان وقت اداری روز 03/11/1399)مورخ می بایست از روز جمعه واجد شرایآ داوطلبان 

 کد و نموده اقدامwww. Samaa.larums.ac.ir یکیالکترون مدرس به یکیالکترون نام ثبت به نسبت( 12/11/1399)

  دینما افتیدر یریرهگ

 شد نخواهد داده اثر بیترت یکیالکترون نام ثبت عدم ای و ناقص نام ثبت به  

 مدارک مورد نیاز : 

بنام دانشکده 66631476 ) پانصد هزار ریال معادل پنجاه هزار تومان  ( به شماره حساب  500000مبلغ واریز اینترنتی  -

 ( نزد بان  رفاه شعبه بازار امام)ره 95060835243450188علوم پزشکی الرستان با شناسه واریزی 

 یگرددنم مسترد وجه چیه به یپرداخت وجوهضمنا   -

 یند. ** افرادی که مدارک منان بررسی و واجدالشرایآ اعالم گردیده می بایست مبلغ مذکور  را واریز نما

 

 .به شرح ذیل می باشد حضوری ارائه نمایند می بایست در زمان ثبت نام متقاضیان مدارکی که 

 

 خرین مدرک تحصیلیم تصویر  -

 تصویر کارت ملی -

 شناسنامه تصویر صفحه اول   -

  * در صورتی متقاضی باستناد همسر،  بومی تلقی میگردد تصویر صفحه دوم متقاضی و صفحه اول همسر متقاضی 

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

ی شهورای ، گهواه تائیهد سهکونتفهرم  تصویر مدارک دال بر بومی بودن )مقاطع تحصیلی اشاره شهده در شهرایآ اختصاصهی و -

 اسالمی روستا ( 

 .بآمعلولیت  حسب مورد از مراجع ذیریا تصویر مدارک دال بر ایثارگری و -

  4*3سه قطعه عکس  -

 )درخواست شغل و احراز محل سکونت ( 2و1فرم شماره  -

( 11/10/1399) حضهوریمالک تعیین تاریخ فارغ التحصیلی، پایان خدمت نظام وظیفه و طرح نیروی انسانی مخرین روز ثبت نام 

 می باشد. 

 و الم خواههد شهدیا معافیت از مراجع ذیهربآ اسهتعپیراپزشکان  تبصره :  مدرک تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان و

 تطبیپ اولیه انجام شده در بند فوق مالک قطعی براصالت مدارک نخواهد بود.



 

 زمان و محل توزیع کارت: -6

  یکیالکترون مدرس به مزمون سامانه پیطرساعت قبل از مزمون از  48 مزمون جلسه به ورود کارت

www.samaa.larums.ac.ir بود خواهد افتیدر قابل . 

 دیرس خواهد داوطلبان اطالع به متعاقبا من  یبرگزار محلو  مزمون زمان 

 
 

 مفاد آزمون -7
برای سنجش داوطلبان دارای مدارک کاردانی و کارشناسی

 کاردانی یا کارشناسی شامل آزمون کتبی و مصاحبه می باشدآزمون تخصصی برای دارندگان مدرک

 60 ه مربوطدرصد نمر40درصد نمره مربوط به آزمون کتبی )چهارگزینه ای با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط( و 

 .به مصاحبه خواهد بود

 

 .خواهد بودآزمون اختصاصی: شامل کلیه دروس اختصاصی مرتبط با شرح وظایف بهورز 

 

 د شد.)) دربرابر تعداد مورد نیاز جهت انجام مصاحبه در سایت دانشگاه اطالع رسانی خواه2فهرست پذیرفته شدگان اولیه حداقل 

 .((صورتیکه فقط یک نفر حاِیز شرایط مصاحبه باشد همان یک نفر جهت مصاحبه معرفی می گردد

50حدنصاب نگین نمیصاب میاصد ایثارگران م شمول حدندر25نفر دارای باالترین امتیاز .) سهمیه  3در صد * میانگین کل اولیه 

 .گردد

 

 ی و شرایط عموم2 ) و1استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط موضوع مفاد مواد

 .با رعایت مفاد این آگهی می باشد اختصاصی

 

 وره دسی بهداشتی مرتبط ، پس از قبولی در آزمون نهایی می بایست مدرک تحصیلی کاردانی ویا کارشناداوطلبان بهورزی با

ر  متبوع تدوین وابالغ می گردد د ت وزارتط معاونت بهداشتورالعمل های مربوطه که توسمهارت بهورزی را طبق دستطبیقی

 با موفقیت طی نمایند الرستان کزآموزش بهورزی مر



 داوطلبان دارای مدارک تحصیلی دیپلمبرای سنجش 



سه پاسخ  گزینه ای )با اعمال نمره منفی به ازای هر4بصورت درصدنمره(60) از کلیه داوطلبان دارای مدرک دیپلم آزمون عمومی

رسی( و فااز دروس دوره دوم متوسطه شامل تعلیمات دینی یا معارف اسالمی یا دین و زندگی، زبان انگلیسی ،زبان ادبیات  غلط

 .درصد نمره(بعمل خواهد آمد)40 مصاحبه

 

تصاص متقاضیان اقلیت های دینی به سواالت دین و زندگی پاسخ نداده و امتیازات آن به سایر دروس عمومی بصورت مساوی اخ

 خواهد شدداده



براکس نفر اول آزمون 3د میانگین نمرات کتبی درص 50تی حداقل داوطلبان دیپلم برای شرکت در مراحل مصاحبه و گزینش بایس 

 .نمایند

 

 را طی نمایند. الرستانز آموزش بهورزی کساله )کارآموزی بهورزی( را در مر2پذیرفته شدگان در مقطع دیپلم باید دوره 

http://www.samaa.larums.ac.ir/


 

 : ذکراتت -8

ستاریی و پر: بهداشت عمومی ، مامای انتخاب داوطلبان ابتدا از بین دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی ) خانم ها– 

ک داقل یآقایان: بهداشت عمومی،بهداشت محیط و پرستاری( انجام می پذیرد و در صورت نبودن افراد واجدشرایط با مدارک فوق ح

 .نفر ،افراد واجد شرایط دارای مدارک تحصیلی دیپلم)طبق آیین نامه بهورزی( پذیرفته می شود

ا جهت تدارای مدرک دانشگاهی مرتبط یک نفر باشد می بایست فرد مذکور حد نصاب نمره را کسب نموده تبصره: در صورتیکه فرد 

 .معرفی گردد مصاحبه

 

د ا شاره غل موربه مدارک ار سالی دارندگان مدارک تح صیلی باالتر و پایین تر از مقاطع تح صیلی اعالم شده در شرایط احراز م شا

اثر داده نخواهد شدوهمچنین مدارک معادل ترتیب 



تاری(که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای کان و پیراپزشکان رشته های اجباری )پرسولین قانون خدمت پزشممش

ام و نصی مندرج در آگهی پذیرش بهورز ثبت ر صورت دا شتن شرایط عمومی و اختصامی با شند نیز می توانند د شکدهدانتابعه

گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد الزامی است نمایند . ارسالشرکت



له از سئولیت نا شی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحم

نجام اداوطلب از ثبت نام ، آزمون و جذب محرز شود داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، مراحل

کم حمحروم خواهد شد . حتی در صورت پذیرفته شدن در مرکز آموزش وبازآموزی کارکنان نظام سالمت و یا صدور مراحل بعدی

مزبور لغو و بالاثر می گردداستخدامی ، حکم



ه ( از سویماه پس از اعالم نتیج2صیلی متقا ضیان ا ستخدام در صورت پذیرفته شدن در امتحان ) حداکثر اخذ تائیدیه مدارک تح 

 . دانشگاه یا شهرستان مورد پذیرش الزامی است

 

 روز فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به 15پذیرفته شدگان پس از ابالغ نتایج نهایی حداکثر

 .ز آموزش بهورزی اعالم شده مراجعه نمایندکیا مر کدهدانش

 

ت صراف آنان پس از شروع آموزش، از پذیرفته شدگان ذخیره جهذیرفته شدگان در مهلت مقرر یا اندر صورت عدم مراجعه پ

 دوره دعوت بعمل خواهد آمد . )با توجه به تاییدیه معاونت بهداشتیشروع



زاکه پس بر اینصیل مبنی زمون، منجمله ایثارگران( به مو سسه قبل از شروع به تحسمی)کلیه پذیرفته شدگان در آسپردن تعهد ر

 مراه باه دانشکدهسال و به صورت شیفت های مورد نظر  15اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهدا شت مورد تعهد حداقل به مدت 

 بیتوته در مناطق ییالقی و قشالقی انجام وظیفه نماید ،الزامیست

نوع می باشدشرکت داوطلبان با مدرک تحصیلی به غیر از مقاطع تعیین شده در آگهی مم 



مورد  ل برگهبا توجه به این که مالک ثبت نام از متقا ضیان ا ستخدام تکمیل برگ درخوا ست شغل می با شد ، الزم ا ست در تکمی

 نظرنهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصالحاتی پس از ارسال برگ درخواست شغل قابل پذیرش نخواهد بود



به مدت پانزده روز پس از اعالم نتیجه اولیه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمایند.و  متقاضیان مربوطه حداکثر

بعد از مهلت مشخص مورد بررسی قرار نخواهد گرفتاعتراضات

 بوطه وغیر ساله مبنی بر انجام وظائف بهورز عشایر برابر شرح وظائف تعیین شده در مناطق مر15از پذیرفته شدگان، تعهد محضری

 .انتقال به مراکز روستایی وشهری اخذ خواهد شد قابل



 می باشدنانتقال  سپردن تعهد برای کلیه بهورزان )اعم از ایثارگران و ..(. الزامی بوده و تعهدنامه تا پایان تعهد قابل خرید و 



وطهانصراف دهند ضمن پرداخت هزینه های مربصره:پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه تحصیل تب

 ،مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمی باشند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عشایردرخواست شغل بهورز 1فرم شماره 

 مشخصات فردی : -1



 

 ام پدر : ن -3ام و نام خانوادگی :                                                                                              ن -2                                                                                                       نام :       -1

 
 زن    -2              مرد         -1سيت :    جن - 4

 
 : روز                                  ماه                                      سال  تاریخ تولد  -5

 ....................................       روستا :.......  حل تولد :  استان:....................... شهرستان :  .......................                        بخش :م -6

 
 حل صدور شناسنامه :م -9 کد ملی  :      – 8 شماره شناسنامه : -7

 مجرد                                     -2متاهل                                       -1وضعيت تاهل  :       -11 ین  :                                      مذهب :د -10
 غير مشمول   -3      دارای معافيت قانونی دائم  -2) مدت خدمت ضرورت ماه .............سال ..........(     دارای کارت پایان خدمت   -1وضعيت نظام وظيفه :  -12

 
 ضعيت ایثارگری : ) در صورت داشتن هرکدام از شرایط زیر گواهی مربوطه ضميمه گردد.( و-13

 درصد25  هيسهم ثارگرانی: االف

اسارت و  کسالی یدارا آزادگان فرزندان و همسر-5    وباالتر    درصد25  جانبازان وفرزندان همسر-4   دشهي وفرزندان همسر -3   آزادگان - 2     جانبازان – 1

  دشهي وبرادر ،خواهر ومادر پدر -6  اسارت کسالی یباال

 درصد5  هيسهم ثارگرانی: اب

   در جبهه ها داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان وفرزندان همسر -2       رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها -1 

  تاسار کسالیکمتر از  آزادگان فرزندان -4                                               وپنج درصد ستيب رزی جانبازان فرزندان -3

 
 افرادبومی  -3   معلولين عادی    -2   سهميه آزاد -1سایر موارد   -14

 )مدت خدمت ........روز ........ ماه ........ سال (      مشمولين خدمت پزشکان و پيرا پزشکان  -4

 

 دیپلم            کاردانی          آخرین مدرك تحصيلی :              کارشناسی  -15

 

          عدل  :    م                             گرایش تحصيلی :                            شته تحصيلی :                                                                                               ر -16

 

 ل :           بيرستان / دانشگاه محل تحصيل :                                                                                  استان محل تحصيد -17

 

 حل اخذ دیپلم .........................م -19 13..../......../.آخرین مدرك تحصيلی  : .......تاریخ اخذ  -18

 مورد تقاضامحل جغرافيایی شغل بهورزی   -20

 ........................شالق ............ه ق........منطق............شهرستان ...................              شهرستان :......................................... منطقه یيالقی ...........................................                 

 

 هستند . یانجام تعهدات قانون نيکه در ح راپزشکانيخدمت پزشکان و پ نيمشمول یانجام طرح برامحل جغرافيایی -21

 محل خدمت :.....................

 

 ی کامل محل سکونت : نشان-22

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

 

 ......................................و شماره تلفن برای تماس ضروری :. .......................................... و د-23

 

ا دقت و را ب یگهالرستان متن آ یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشکده علوم پزشک یمانيشرکت در آزمون استخدام پ ی................................متقاض نجانبیا

 فوق را یبه طور کامل مطالعه و سپس تقاضا

ر هز اشتغال( )قبل و بعد ا یدر هر مقطع زمان اینجانب  . در صورت اثبات خالف اظهارات يگيرم را به عهده م آن مندرجات هيصحت کل تينموده ام و مسئول ليتکم

 . مینما یاستخدام در آن دستگاه از خود سلب م یرا برا یحق گونه

 مضاء و اثر انگشت متقاضیا                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                      تاریخ تنظيم فرم :   -  24

 

 

 

 احراز محل سکونت بهورز عشایر  2فرم شماره 



 

 مشخصات فردی : -1
 نام پدر : -3 نام خانوادگی : -2 نام :                     -1

 جنسیت : -6 شماره ملی :  -5 شماره شناسنامه  -4

 متاهل      وضعیت تاهل : مجرد        -9 محل تولد : -8 تاریخ تولد : -7

 معافیت                 غیرمشمول  وضعیت خدمت نظام وظیفه : : پایان خدمت :                      -10

 نوع مدرک تحصیلی :                           رشته :  -11

 نام ونام خانوادگی همسر : -13 تعداد افراد تحت تکفل : -12

 شغل همسر :  -15 تحصیالت همسر :  -14

 نشانی کامل محل سکونت فعلی :  -16

 ییالق : 

 قشالق: 

 تلفن همراه :  -18 شماره تماس ) ثابت ( :  -17

     :شماره تماس در مواقع ضروری :                        نام ونام خانوادگی :                     نسبت با متقاضی  -19

مراحل پذیرش ،  در هر یک از چنانچه اینجانب ...................مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی را پذیرفته و -20

ضمن  آموزشی ف اطالعات اعالم شده توسط اینجانب محرز شود ، مراحل طی شده کان لم یکن تلقی و حتی در صورت شرکت در کالس هایخال

ادر شده ، صتخدامی قبول اخراج ، متعهد می گردم برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه شوم و حتی در صورت لغو حکم اس

 ی را از خود سلب می نمایم . حق هر گونه اعتراض

 تاریخ /امضا و اثر انگشت 

 رضایت نامه سرپرست داوطلب  -2

آموزش دوره رای شرکت نامبرده در یت کامل خود را باض.......... ر............بدینوسیله اینجانب ............................... سرپرست / ولی / قیم خانم .......................... فرزند ......

 بهورزی به عنوان بهورز برای خانه بهداشت عشایری قشالق............................ اعالم میدارم .

 تائیدیه شورای اسالمی عشایر) تاییدیه  تمامی اعضای شورا الزامی است ( -3

یخ .............................. لغایت را....... از ت........................د ملی .ک.............................با بدینوسیله بومی بودن و سکونت خانم / آقای ............................ فرزند ......

 اشد . د تائید می بق  مور.............................. در منطقه ییالق و از تاریخ  .............. لغایت  .................... در منطقه قشال

 ام ونام خانوادگی : ننام و نام خانوادگی :                              نام و نام خانوادگی :                                           

 یی عشایرشورای اسالمی عشایری                           شورای اسالمی عشایری                                رئیس شورای اسالم

 هر و امضا م           امضا                                                   امضا                                                      

 تائیدیه خانه بهداشت ، مرکز خدمات جامع سالمت مربوطه :  -4

 تاریخ ..........................  ......... ازخانوار ........ هر......به شما............ند  .................... با کد ملی ...............بدینوسیله سکونت خانم / آقای ............................... فرز

 د لغایت ...................در منطقه ییالق و از تاریخ  .......... لغایت ........... در منطقه قشالق مورد تائید می باش

 نام ونام خانوادگی                                                                       نام ونام خانوادگی :           

 .......المت .......جامع س بهورز خانه بهداشت روستای ....................                                                مسئول مرکز خدمات    

 مهر وامضا                                         مهر و امضا              

 : و قشالق القییشهرستان  ریامور عشا هیدییتا -5

 .(........................ققشال )منطقهو(..............ق...الیینطقه م) ......... در.......تی.لغا....................خی................از تاری.....فرزند..............باکدمل.............یسکونت خانم/آقا لهینوسیبد

 باشد. یم دیمورد تائ

 ........................................ یام و نام خانوادگن                                                                           .............. یو نام خانوادگ نام     

 (هرستان .............)منطقه قشالقش ریاداره امور عشا سیرئ                       (  القییشهرستان ................... )منطقه  ریاداره امور عشا سیرئ    

 تاییدیه مرکز آموزش بهورزی : -6

 باشد. یم دی.مورد تائ........................باشد. نام.. یدر آزمون م شرکت طی.... واجدشرا.........................ی................................. فرزند.......................باکدملیخانم/آقا لهینوسیبد

 ...........................( :.2کننده) یبررس ینام خانوادگ ( :............................                                             نام و1کننده) یبررس یو نام خانوادگ نام

                                                               هر و امضاء                                                                             م                                                                                          مهر و امضاء                

 رسی کنندگانتائیدیه تیم بر -7

ه نام قشالق ب /القییدر منطقه  ...........تی......لغا......خازتاری.............خانوار شماره به.......................ی........باکدمل..............فرزند.................یخانم/آقا سکونت لهینوسیبد

 .باشد یم دیورد تائم...............

 .............................. یام و نام خانوادگن                               .............................. ینام و نام خانوادگ               ...................... یخانوادگنام و نام    

 مرکز بهداشت شهرستان.......... سییر                             شهرستان...................مسئول حراست ..              گسترش شهرستان........ مسئول  

                    هر و امضا                  م                                                             مهر و امضا  مهر و امضا                                                       

 نام نام خانوادگی کارشناس مسئول بهورزی : -8

 مهر و امضا


