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 - 1 خانه بهداشت ورچه

  مدرك دیپلم دارا بودن  15

 - 1 خانه بهداشت شهابیه
 - 1 خانه بهداشت برفیان 

 - 1 )نیروي ذخیره(خانه بهداشت رباط مراد 
 - 1 خانه بهداشت بالورجان 

 - 1 خانه بهداشت قیدو
 - 1 خانه بهداشت سیف الدین

 - 1 خانه بهداشت فرفهان 
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 - 1 خانه بهداشت طنجران 

 بهورز مرد 2

 1 - خانه بهداشت دانیان 

 نفر  10
 مدرك دیپلم دارا بودن 

  

 1 - خانه بهداشت فرفهان 

 1 - خانه بهداشت لکان 
 1 - خانه بهداشت سوك

 1 - خانه بهداشت سیف الدین
 1 - خانه بهداشت خلیل آباد

 1 - خانه بهداشت سده حمزه لو
 1 - بهداشت فرج آبادخانه 

 1 - خانه بهداشت فرنق
 1 - خانه بهداشت جوادیه

  



 شرایط عمومی:*
o اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران. 
o داشتن تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران. 
o التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران. 
o (ویژه برادران) داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت. 

یــا پزشــک معتمــد  کــار دانشــکدهپزشک طب معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعالم  : تبصره
 منافات نداشته باشد. با وظایف بهورزي  منتخب معاونت بهداشت ، 

o عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان. 
o عدم سابقه محکومیت جزائی موثر. 
o   ،از اجتماعی و توانایی براي انجام کار بهورزي و قابلیــت انجــام فعالیتهــاي مــرتبط بــا آن    روانی،داشتن سالمت جسمانی

یــا پزشــک معتمــد   دانشــکدهدر روستاهاي تحت پوشش با تائید پزشــک طــب کــار  ها    جمله دهگردشی و انجام سیاري
 منتخب معاونت بهداشت.

o کدهنداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزي و سایر واحدهاي دانش. 
o .نداشتن سابقه انصراف از تحصیل بهورزي 

 :شرایط اختصاصی*
 بهورزان با دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل دیپلم مطابق شرایط ذیل مقدور است:گزینش        

مــورد نظــر در منــاطق مجــاز بــه اســتناد  تحصــیلی عدم دسترسی به فارغ التحصیالن دانشگاهی واجد شرایط در رشته هــاي-1
نیروي کــاردان یــا کارشــناس   گواهی کتبی کارگروه آزمون مبنی بر انجام فراخوان در کلیه مناطق مجاز و عدم امکان جذب

 مرتبط  
 کدهموافقت معاونت بهداشت دانش-2 

دوره دوم متوســطه را داشــته  این افراد باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه پایان تحصــیالت ســه ســاله-3
 باشند.

پذیرش دارندگان مدرك تحصیلی دانشگاهی غیر از مدارك تحصیلی دانشگاهی مرتبط (با لحاظ نمودن مــدرك دیــپلم) -4
 ست.ابالمانع 

عالوه بــر تعهــدات ذکــر  داوطلبان داراي مدرك تحصیلی دیپلم در صورت پذیرش ،قبل از شروع دوره تحصیلی بهورزي-5
محضري مبنی بر عدم درخواست اعمــال هرنــوع مــدرك تحصــیلی دانشــگاهی   ملزم به ارائه تعهدنامهتذکرات    4د  بن شده در  

 .پس از شروع بکار و در هنگام اشتغال خواهند بود
آمــوزش دوره   برنامــهدوره آموزش بهورزي براي این قبیل فراگیران پس از قبولی در آزمون دوسال مــی باشــد.(مطابق بــا  -6

 .کاردانی بهورزي)
هورز ممنوع می باشد و در صورت احــراز قبولی،پــذیرش نهــایی آنهــا مســتلزم ارائــه انصــراف با عنوان بپذیرش دانشجویان  *

قطعی قبل از شروع کالسهاي بهورزي می باشد. درصورت عدم ارائه گــواهی مــذکور و یــا تردیــد در صــحت گــواهی ،مــی 
 یرفته شده اخذ گردد.بایست از دانشگاه محل تحصیل مدارك الزم دال بر تائید انصراف قطعی در رشته و مقطع پذ

 



 از روستاي محل استقرار خانه بهداشت انجام می شود.  در وهله اول   به صورت بومیپذیرش بهورز   .7
 محسوب گردند.  روستا داوطلبان بایستی یکی از شرایط ذیل را داشته باشند تا بومی

همچنــین  بهــورز یکــی باشــد وپــذیرش مــورد تقاضــاي یــا شهرســتان  روستا با (طبق مندرجات شناسنامه)  داوطلب  محل تولدالف :  
 در روستاي مورد نظر محرز گردد. تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نامسال اخیر  سکونت داوطلب حداقل در دو 

قطــع دو م و در خصوص فارغ التحصــیالن نظــام جدیــد) متوسطه راهنمایی، حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی،  ب:
مورد تقاضاي پــذیرش بهــورز طــی کــرده   ا  شهرستانی  را در روستا(ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم)  تحصیلیکامل از مقاطع  

 در روستاي مورد نظر محرز گردد. اولین روز شروع ثبت نام  تاریخ سال اخیر تا دو و همچنین سکونت داوطلب حداقل در  دن باش
و  شاغل در همان روستاي محل گزینش بهــورزولی با فرد ؛ نداشته باشندرا   » ب« و هاي «الف» داوطلبان زن که شرایط بند  :1  تبصره

ازدواج کرده و حداقل دو سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولــین روز ثبــت نــام مربوط به داوطلبان بومی  بندهاي    مطابقواجد شرایط  
 باشد به عنوان بومی تلقــی  پذیرش بهورز در این مدت محرز شدهدر محل مورد تقاضا  نیز  سکونت شان    گذشته باشد و    در آزمون

 .  هستنداولویت یک در  «الف» و «ب»  بومی بند    داوطلبانبا  افراد  این   و پذیرش آنان بالمانع است. بدیهی است
 شــوراي اســالمی روســتاگــواهی از طریــق  1تبصــره  و«الــف» و «ب»  احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهاي    :2تبصره  

 شهرســتانبهداشت  مرکزخانه بهداشت مربوطه و تائید    با  )بعالوه یک نفر  اعضاي شورارییس شورا و نصف  (ممهور به مهر وامضاي  
 صورت می پذیرد.مربوطه 

 ،مدت قانون خدمت پزشکان و پیراپزشــکان تحصیل، گذراندن ادامه  چنانچه داوطلبان بهورزي تا قبل از ثبت نام به دلیل  :    3تبصره
مشــروط بــه آن کــه شــوراي   ،در خارج از محل روستا سکونت داشــته انــد  سربازي  وظیفه ضرورتخدمت    ورهانجام د  یاو  اشتغال

 در الــذکراقامــت وي را قبــل از وضــعیت هــاي فــوق  بومی بودن فــرد و  ،مرکز بهداشت شهرستان  وخانه بهداشت    واسالمی روستا
 سال اخیر در روستاي مورد نظر لذا براي گروه هاي مذکور اقامت در دو  .پذیرش آنها بالمانع است  ،منطقه مورد تقاضا تایید نماید

در این شــرایط ارائــه گــواهی دال بــر   .ضرورت ندارد  مشروط بر اینکه خانواده وي اقامت دائم در روستاي مورد نظر داشته باشند،
حفظ ثبات و دوام خانواده و همچنــین لحــاظ نمــودن قــانون   در راستاي سیاستاقامت در روستا قبل از شرایط فوق ضروري است.

م بــه دلیــل احمایت از خانواده و جوانی جمعیت ، پذیرش داوطلبان متاهل بومی مطابق با بند الف یا ب این ماده که تاقبل از ثبت نــ 
بازي به همــراه همســر رورت سرضو انجام دوره خدمت وظیفه  مدت قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  ادامه تحصیل،گذراندن  

 خود در خارج از روستا سکونت داشته اند،بالمانع است.
در صورتیکه هیچ  کارشناس یاکاردان دانشگاهی مــرتبط در منــاطق مجــاز بــراي اجــراي فراخــوان وجــود نداشــته باشد،دانشــکده 

اوطلبــان بامــدرك تحصــیلی میتواند پس از گواهی کارگروه آزمون بهورزي و موافقت معاون بهداشــت دانشــکده بــراي جــذب د
نفــر داوطلــب واجــد  3به همان نحوه گزینش به ترتیب ازروستاي اصلی حداقل   مندرج در دستورالعمل جذب بهورز  حداقل دیپلم

شرایط داشته باشد،اقدام نماید.در غیر اینصورت در روستاهاي قمر اعالم فراخوان نمــوده و در صــورت عــدم وجــود تعــداد کــافی 
نفر،فراخــوان را از روســتاهاي  2ط از موارد ذکر شده جمعاًدر روســتاي اصــلی و روســتاهاي اقمــاري کمتــر از متقاضی واجد شرای

 کیلومتر انجام دهد.30همجوار خانه بهداشت مورد پذیرش تا شعاع 
در  شنفــر بــه ازاي هــر مــورد پــذیر 3واجــد شــرایط بــه تعــداد حــداقل  دم وجود تعداد کافی از داوطلباندر صورت ع  :  4تبصره 

همجوار همان خانه بهداشــت بــه ترتیــب ذیــل ثبــت نــام   روستاهايواجد شرایط ساکن در    داوطلبان، می بایست از  روستاي اصلی  
 بعمل آورد:

 .روستاهاي قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان )1



تابع شهرستان مورد پذیرش پــس از  ،از روستاي اصلی کیلومتر 30تا شعاع  خانه بهداشت مورد پذیرش  مجاورروستاهاي   )2
 تائید مرکز بهداشت شهرستان.

 تعریف می شود.«الف» و «ب»  مطابق با بندهاي   ،کیلومتري 30روستاي قمر و سایر روستاها تا شعاع    در بومیداوطلب  *
نفر داوطلب واجد شرایط وجــود داشــته باشــد اجــراي فراخــوان در روســتاي اقمــاري  3) در صورتیکه در روستاي اصلی حداقل 3

نفر باشد اجراي فراخوان در روســتاهاي  2مجاز نمی باشد.همچنین در صورتیکه مجموع داوطلبان روستاي اصلی و اقماري حداقل 
 همجوار نمی بایست انجام شود.   

براي شــرکت  مندرج در دستورالعمل جذب بهورز  طی که تعداد واجدین شرایط داراي مدرك تحصیلی حداقل دیپلمدرشرای )4
می تواند مشروط بر گواهی کتبی کارگروه آزمون مبنی بر آنکه فراخــوان در تمــامی نقــاط   دانشکدهدر آزمون تنها یک نفر باشد  

معاون بهداشت دانشکده آزمون کتبی را درمــورد   موافقتفر است پس از  مورد نظر انجام شده و تنها داوطلب واجد شرایط یک ن
 وي را براي مصاحبه معرفی نماید.  حدنصاب نمرهداوطلب واجد شرایط انجام داده و در صورت کسب 

گــزینش شــوند ســن دارنــدگان ایــن دیــپلم    داوطلبان داراي مدرك تحصیلی حــداقل  در شرایط خاصی که    حداکثر سن   . سن :3
 .تاریخ اولین روز شروع ثبت نام مبناي محاسبه سن قرار میگیردخواهد بود.روز )29ماه و  11سال و  25سال ( 26مدرك حداکثر  

بــا اعمــال هــر یــک از  در هــر صــورت    .حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شــد  ي معتبر بههاموارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه    :تبصره  
 .دیتجاوز نماروز)  29ماه و  11سال و  27ال (س 28دیپلم نباید ازحداقل داراي مدرك تحصیلی  ، سن داوطلب  ذیلبندهاي  

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازائ تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکســال تــا حــداکثر   15)مطابق با بند الف ماده  الف
  3سنی اضافه خواهد شد.بدیهی است در ایــن شــرایط نیــز رعایــت ســقف ســنی منــدرج در تبصــره بنــد  محدوده  سقفپنج سال به  

 الزامی می باشد.
 .سال تجاوز نماید 28تذکر:در هر صورت با اعمال هریک از بند هاي فوق  ،سن داوطلب نباید از 

تبصره:سهمیه ایثارگران برا اساس قوانین و مقررات خاص خود انجام می پذیرد.به منظور تحقق اولویت به کارگیري ایثــارگران در 
 استخدام ضرورت دارد در مرحله بندي پذیرش بهورزان به ترتیب زیر عمل شود؛  

ی موجــود باشــد جــذب از میــان ایــن قبیــل داوطلب ایثارگر داراي مدرك تحصیلی حداقل دیپلم در روستاي اصلدر صورتیکه  -1
داوطلبان تا سقف قانونی سهمیه ایثارگران انجام میشود در غیر اینصورت جذب از داوطلبان داراي مدرك تحصیلی حداقل دیــپلم 

 با سهمیه آزاد مجاز می باشد.
آزاد واجــد شــرایط وجــود  در صورتیکه در روستاي اصلی ،داوطلب ایثارگر داراي مدرك تحصیلی حداقل دیــپلم و داوطلــب-2

 براي روستاي اقماري انجام میشود. 1نداشته باشد مطابق بند 
 به همان نحوي که درباال آمده است اقدامات به ترتیب در سایر مناطق مجاز انجام خواهد شد.-3

 شرکت کننده در آزمون بهورزي: آزادداراي سهمیه  داوطلبین قابل توجه
تــا ســقف ســهمیه ر داوطلب ایثارگر واجد شرایط موجود  باشد اولویت بکارگیري با داوطلبــین ایثــارگر  چنانچه براي شغل محل هاي مذکو

 می باشد.ایثارگران 

در هریک از مراحل پذیرش خالف واقع بودن اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شود ،مراحل طی شده کــان   چنانچه  *  
لم یکن تلقی و حتی درصورت شرکت در کالسهاي آموزشی ضمن اخراج ،داوطلب برابر تعهد اخــذ شــده موظــف بــه پرداخــت 

صادره لغو و بالاثر میگرددو فرد خاطی مطــابق قــوانین  هزینه هاي مربوطه می باشد و در صورت صدور حکم شروع به کار ،حکم
 ملزم به پرداخت هزینه شده و به دلیل ایجاد خسارات و از دست رفتن فرصت براي سایرین مورد پیگیري قانونی قرار میگیرد.

 



 خواهد آمد. و مصاحبه به شرح ذیل به عمل  یي کتب هاي داوطلبان، آزمونهابه منظور سنجش توانمندي :آزمون *مفاد  
 براي سنجش داوطلبان داراي مدرك تحصیلی دیپلم:-الف

آزمون کتبی  جهت سنجش توانمندیهاي عمومی :سواالت به صورت چهارگزینه اي (با اعمال یــک نمــره منفــی بــه ازاي -1-ب
ادبیــات فارســی،زبان از دروس دوره دوم متوسطه شامل دروس زبــان داوطلبان با مدرك تحصیلی دیپلم    برايهر سه پاسخ غلط)

درصد از کل نمره آزمون را به خود   60انگلیسی و تعلیمات دینی و یا معارف اسالمی یا دین و زندگی خواهد بود.آزمون کتبی  
 اختصاص خواهد داد.

 متقاضیان اقلیتهاي دینی به سواالت دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوي اختصاص*
 داده خواهد شد.

مصــاحبه بــه عمــل خواهــد   برابــر ظرفیــت پــذیرش    2میزانمصاحبه:از بین داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول حداقل به  -2-ب
 به خود اختصاص میدهد.آزمون را درصد از کل نمره  40آمدکه 

درشرایطی که تعداد واجدین شرایط براي شرکت در جلسه مصاحبه تنها یک نفــر باشــد دانشــکده میتوانــد مشــروط بــر تبصره:  
معــاون بهداشــت   موافقــتواجــد شــرایط یــک نفــر اســت و پــس از    داوطلــبگواهی کتبی کارگروه آزمون مبنی بر آنکه تنهــا  

 .مصاحبه معرفی نمایدي دانشکده و در صورت کسب نمره حدنصاب در آزمون کتبی ،وي را برا

تاهــل و هــر فرزنــد دو درصــد   جوانی جمعیت به ازاء   قانون حمایت از  خانواده و  15د بند ب ماده  ا:به استن امتیاز تاهل و فرزند
 .)به امتیاز آزمون کتبی هر فرداضافه می شود10مجموعاًحداکثر تا ده درصد(

ظرفیت مورد نیاز (اصــلی و ذخیــره) بــر اســاس مجمــوع نمــرات کتبــی و   برابر  2پس از انجام مصاحبه اسامی داوطلبان به میزان  -
 مصاحبه و سایر اولویت هاي قانونی به هسته گزینش دانشگاه اعالم میگردد.

 :وه ثبت نام و مدارك مورد نیازنح*
 انجام می گیرد.در بازه زمانی اعالم شده  ثبت نام 

 :ثبت نام   تحویل مدارك و

پنج لغایت  1401/ 16/11در مرحله اول مدارك ذیل را از روز یکشنبه پس از اطمینان از داشتن شرایط ثبت نام داوطلبان  بایستی 

نسبت به  و پس از اخذ کد رهگیري ازسامانه بارگذاري  ٨١:tamin.khomeinums.ac.irدر آدرس اینترنتی  27/11/1401 شنبه

و رسید دریافت   اقداممعاونت بهداشتی واحد آموزشگاه بهورزي -تحویل مدارك به آموزشگاه بهورزي به آدرس بلوار قدس

 تائید قطعی ثبت نام منوط به دریافت رسید از آموزشگاه بهورزي می باشد.  نمایند.

 اصل به همراه تصویرآخرین مدرك تحصیلی   -
 ملیاصل به همراه تصویر کارت    -
 اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه   -
 اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)   -
 زمینه سفید 3×4یک قطعه عکس    -
ــغ  - ــر پرداخــت مبل ــی ب ــانکی مبن ــزا( 1/ 250/ 000رســید ب ــون و دویســت و پنجــاه ه ــک ملی ــالی ــ  )ر ری ــاب ش ــه حس   ماره  ب

 امتحــان عمــومی و عنــوان حــق شــرکت دره  بــ بنام درآمد دانشــکده علــوم پزشــکی خمــین کــه    ملینزد بانک    2177865247002
 صی داوطلبان قابل پرداخت می باشد.تخص



 فرم تائید سکونت) اصل به همراه تصویر مدارك دال بر بومی بودن (مقاطع تحصیلی اشاره شده در شرایط اختصاصی و  -
 .معلولیت  حسب مورد از مراجع ذیربطیا به همراه تصویر مدارك دال بر ایثارگري واصل   -

 شد.  *مالك تعیین تاریخ فارغ التحصیلی، پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام می با
براصــالت   ك قطعــیتطبیــق اولیــه انجــام شــده در بنــد فــوق مــال   تبصره :  مدرك تحصیلی از مراجع ذیربط استعالم خواهد شــد و

 .مدارك نخواهد بود
وجــوه  ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد ویا ارسال مدارك پس از پایان مهلــت ثبــت نــام  به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارك ناقص  

 .شود پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی

داوطلبان گرامی خواهشمند است پس از اطمینان از دارا بودن شرایط آگهی نسـبت بـه 
 ثبت نام در سامانه اقدام نمایند.واریز وجه و 

فــت کــارت امراجعه و ضــمن دری   www.salamat.gov.irالزم است متقاضیان قبل از شروع ثبت نام به آدرس الکترونیکی -
 ند.واکسن نتیجه را در هنگام ثبت نام بارگذاري نمای

 
 

 :محل توزیع کارت زمان و*
لــذا ارائــه رســید آموزشــگاه   .خواهــد بــودقابــل تحویــل  داوطلبــان  در محل ثبت نام اولیــه   کارت ورود به جلسه امتحان تخصصی  

 بهورزي جهت دریافت کارت ورود به جلسه الزامی می باشد.
اطــالع رســانی خواهــد   khomeinums.ac.irهرگونه اطالع رسانی در خصوص آزمــون از طریــق وب ســایت دانشــگاه بــه نشــانی    -

 گردید و داوطلبان موظف به پیگیري اخبار و اطالعیه هاي مندرج در سایت می باشند.
 : قابل توجه کلیه داوطلبان 

 (آموزشگاه بهورزي) تماس حاصل فرمائید.  46224841جهت پاسخگویی به سواالت خود با شماره تماس   
 : و سهمیه هاي قانونیامتیازات *

مقــررات  بــا رعایــت قــوانین و(مدرك تحصــیلی و بــومی بــودن) و  در صورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهیایثارگران  الف)
 قانونی برخوردار خواهند بود:لویت  از اوه به شرح ذیل مربوط
 : درصد  شامل  )25(  ایثارگران سهمیه بیست و پنج -۱

 
 جانبازان
 آزادگان

 همسر و فرزندان شهدا
 همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر

 سال اسارت باالي یکهمسر و فرزندان آزادگان 
 پدر، مادر، خواهر و برادر شهید

پــس از شــرکت در آزمــون و تاییــد در   ،بــا در نظــر گــرفتن اولویــت هــاي قــانونیآن    درصد  25  ،افتهتخصیص یاز کل مجوز  که  
 اختصاص می یابد.برابر جدول فوق به این گروه   ،ایثارگران استان رامو معرفی از سوي بنیاد شهید وو   مصاحبه تخصصی

 

http://www.salamat.gov.ir/


 
 
 

 ) درصد شامل : 5ایثارگران سهمیه پنج(   -۲

 ماه حضور داوطلبانه در جبهه   6ه حداقل رزمندگان با سابق
 همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه 

 ) درصد25فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج (
 فرزندان آزادگان زیر یکسال  اسارت

پــس از شــرکت در آزمــون و تاییــد در مصــاحبه    با در نظر گرفتن اولویت هــاي قــانونی،    استخدامی باقیماندهسهمیه    درصد  5  ه  ک
 تخصصی و معرفی از سوي مراجع ذیربط، برابر جدول فوق به این گروه اختصاص می یابد.

انجــام زمان مقرر ثبــت نــام نمــوده انــد،  در ایثارگران واجد شرایط کهکلیه ایثارگران به ترتیب نمره فضلی از بین سهمیه  انتخاب    -
 .خواهد شد

 پذیرش مازاد بر سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.  -
نیازي به اخــذ امورایثارگران با ارائه تصویر آن  خانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و  جانبازان و  -
 ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند. و
 
 

 درصد معلولین:  3سهمیه    -۳

) درصــد ســهمیه  3کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی ازســه(  شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی وه  معلولین عادي ب
یا مراکز تخصصــی  مراتب تائیدیه توانایی انجام امور بهورزي این عزیزان از شوراي پزشکی  قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.

 استعالم خواهد گردید.  طب کار
 آزاد:سهمیه   -٤

آگهــی بــه شــرایط اختصاصــی  شــرایط منــدرج در  تمامی باقیمانده سهمیه استخدامی به  داوطلبان بومی درصورت برخــورداري از 
 .ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد

داوطلبان سهمیه آزاد می بایست در زمان ثبت نام به این مساله دقت داشته باشند که ممکن است در شغل محل انتخــابی، افــرادي -
در صورت احراز شرایط الزم پذیرفته و از ســهمیه آزاد فــردي جــذب   همیه هاي قانونی اعالم شده فوق(ایثارگران و معلولین)از س

 .نگردد
 

 *تذکرات: 
شرایط احراز مشاغل مورد   به مدارك ارسالی دارندگان مدرك تحصیلی باالتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در -1

 . مدارك معادل ترتیب اثرداده نخواهد شدهمچنین   اشاره و
مرحله از  هر در  شرایط اعالم شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و -2

جذب محرزشود داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است داوطلب از انجام   امتحان و  مراحل ثبت نام ،



همچنین در صورت  گردد. مراحل بعدي محروم خواهد شد حتی درصورت انعقاد قرارداد کار معین، قرارداد مزبور لغو و بالاثرمی
 شرکت در کالس هاي آموزشی ضمن اخراج، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه هاي مربوطه می باشد.

ماه پس از اعالم نتیجه) ازسوي    2م درصورت پذیرفته شدن درامتحان (حداکثر اخذ تائیدیه مدارك تحصیلی متقاضیان استخدا -3
 الزامی است.  دانشکده

قبل از شروع دوره آموزشی سپردن تعهد محضري به دانشکده از سوي بهورزان جذب شده مبنی بر اینکه پس از اتمام دوره   -4
 ظر دانشکده همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نمایند،آموزش بهورزي در خانه بهداشت مورد تعهد بصورت شیفتهاي مورد ن

سال است.سپردن تعهد براي کلیه بهورزان(اعم از ایثارگران و ....)  15الزامیست.دوره تعهد براي کلیه افراد جذب شده حداقل 
 الزامی بوده و تعهد نامه تا پایان مدت تعهد قابل خرید و یا انتقال نمی باشد.

دگان که پس از شروع دوره آموزش بهورزي از ادامه دوره انصراف نمایند و یا به هر دلیلی اخراج شوند  ضمن  پذیرفته ش -5
 پرداخت هزینه هاي مربوطه مجاز به ثبت نام در آگهی هاي بعدي پذیرش بهورز دانشکده نمی باشند. 

 ت خواهد گرفت.انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش صور  -6
صرفاً از  داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را  از طریق سایت اینترنتی خواهد بود و آزمونونه اطالع رسانی درخصوص گهر -7

 طریق دریافت خواهند کرد.  این 
 داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود.   -8

روز پس از اعالم نتیجه اولیه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمایند و کارگروه   15داوطلبان حداکثر به مدت  -9
 آزمون دانشکده موظف است طی دوهفته کاري مورد را بررسی و اعالم نتیجه نماید.

 به مدارکی که پس از اتمام مهلت ثبت نام ارسال شود ترتیب اثر داده نمی شود. -10
استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداري داوطلبان از شرایط احراز مدرك تحصیلی و بومی بودن با   -11

 رعایت سایر مفاد این دستورالعمل و طبق قوانین ایثارگران می باشد.
شی از پذیرفته شدگان  ته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان قبل از شروع دوره آموزدر صورت عدم مراجعه پذیرف-12

ذخیره جهت شرکت در دوره دعوت به عمل خواهد آمد مشروط بر این که فرد ذخیره قبل از شروع دوره توسط هسته گزینش  

 دانشگاه معرفی گردد.

 زیــ دانشــگاه ن ن ی . همچن باشندینم  یو عنوان شغل  یپست   فیرد  ریی تغ  ،ییبهورزان در طول دوره تعهد مجاز به درخواست جابجا  -13
 .ستی ن  يبهورز فیوظا  طهی بهورز در خارج از ح  يری کارگبه ای  ییعنوان، جابجا  ریی مجاز به تغ

 قابل توجه شرکت کننده هاي شغل محل خانه بهداشت رباط مراد:-14
با عنایت به وجود شرکت کننده داراي مدرك تحصیلی کاردانی در شغل محل رباط مراد به اطالع 

مذکور می رساند اولویـت بکـارگیري بـا متقاضـی کـاردانی مـی کلیه شرکت کنندگان شغل محل  
 متقاضیان دیپلم بعنوان نیروي ذخیره می باشند.باشد.
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تلفن ھمراه:-۱۸ شماره تماس(ثابت): -۱۷   
شماره تماس در مواقع ضروری:                              نام و نام خانوادگی:                                  نسبت با متقاضی: -۱۹  
ھ  اینجانب خانم/آقای ......................مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگھی را پذیرفتھ و چنانچ-۲۰

در ھریک از مراحل پذیرش ،خالف اطالعات اعالم شده توسط اینجانب محرز شود، مراحل طی شده کن لم یکن تلقی و حتی در صورت  
خذ شده موظف بھ پرداخت ھزینھ ھای مربوطھ شوم و حتی در  ای آموزشی ضمن قبول اخراج ، متعھد میگردم برابر تعھد شرکت در کالسھا 

 صورت لغو حکم استخدامی صادر شده؛حق ھرگونھ اعتراضی را  از خود سلب می نمایم. 
 

 تاریخ  و امضا 

تائیدیھ شورای اسالمی و بخشدار: -۲  

سکونت خانم /آقای ......................................فرزند..................................با کد ملی  بدینوسیلھ بومی بودن و  -۲۱
..   .......................................................... از تاریخ.............................  لغایت.................................... در روستای .. 

 ( اصلی/ قمر/ ھمجوار) مورد تائید می باشد. 
 

: نام و نام خانوادگی  نام و نام خانوادگی:      
 شورای اسالمی روستا                                              شورای اسالمی روستا

 امضا                                                                  امضا
 

  نام و نام خانوادگی: 
  شورای اسالمی روستا

  امضا
  

تائیدیھ خانھ بھداشت،مرکز بھداشتی درمانی  و شبکھ بھداشت و درمان شھرستان مربوطھ: -۳  

...........................................فرزند.............................با کدملی.............................. بھ  بدینوسیلھ سکونت خانم /آقای  -۲۲
  ........................ شماره خانوار.........................از تاریخ ...........................لغایت.........................در روستای ............

 (اصلی/قمر/ھمجوار)مورد تائید می باشد. 
 

 نام و نام خانوادگی:  نام و نام خانوادگی :  
 بھورز خانھ بھداشت روستای......  پزشک مسئول مرکز بھداشت درمانی................. 

 مھر و امضا  مھر و امضا 
 
  

 

 


