
 

 

 

 دفترچه راهنمای ثبت نام

 بصورت  آزمون جذب و بکارگیری شغل بهورزی

جهت خانه های بهداشت  پیمانی و قرارداد کار معین

تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و 

 1401درمانی گلستان سال 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بسمه تعالی

 1401آگهی پذیرش بهورز سال

برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق روستایی خود از محل مجوز داشتی درمانی گلستان در نظر دارد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات به

و بر اساس  مطابق جدول یک() نفر بصورت استخدام پیمانی  9سازمان اداری و استخدامی کشور به تعداد   27/03/1398مورخ   151609استخدامی شماره 

، افراد واجد شرایط را به استناد مفاد دستورالعمل مذکوراز )مطابق جدول دو(  نفر بصورت قرارداد کار معین 194 هورز به تعداددستورالعمل اجرایی برای جذب ب

 . برای شغل بهورزی با شرایط و ضوابط ذیل استخدام نماید اًعمومی و تخصصی ، مصاحبه و گزینش صرفسنجش دروس طریق آزمون کتبی 

 شرایط  عمومی  -اولبخش 

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

 : داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران  1-2

 : التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  1-3

  (ویژه برادران): داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت  1-4

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

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

 : عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر 1-6

 انجام سیاری ها برای انجام کاربهورزی وقابلیت انجام فعالیتهای مرتبط با آن از جمله دهگردشی و : داشتن سالمت جسمانی و روانی ،اجتماعی و توانایی 1-7

 درروستاها و کلیه آبادی های تحت پوشش با تائید پزشک طب کار دانشگاه  . 

 : نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی وسایر واحدهای  دانشگاه  1-8

 ف از تحصیل بهورزی : نداشتن سابقه انصرا  1-9

 شرایط  اختصاصی   - دوم بخش

 مدرک تحصیلی -الف  

 پذیرد انتخاب داوطلبان از بین دارندگان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و کاردانی مرتبط به شرح ذیل صورت می - 1ماده 

 مامایی  –پرستاری  -بهداشت عمومی ضیان زن : کاردانی یا کارشناسی رشته تحصیلی متقا 

 بهداشت محیط –پرستاری  -بهداشت عمومی  اضیان مرد : کاردانی یا کارشناسی رشته تحصیلیتقم 

  مجاز نمی باشدشرکت داوطلبان بهورزی دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع کارشناسی در هررشته تحصیلی در آزمون بهورزی  - 2ماده 

 ابق شرایط ذیل مقدور است:: گزینش بهورزان با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم مط 1تبصره 

ر انجام ب عدم دسترسی به فارغ التحصیالن دانشگاهی واجد شرایط در رشته های تحصیلی مورد نظر در مناطق مجاز به استناد گواهی کارگروه آزمون مبنی-الف

 1فراخوان در کلیه مناطق مجاز و عدم امکان جذب نیروی کاردان یا کارشناس ذکر شده در بند

 معاون بهداشتی دانشگاهموافقت -ب

 داوطلبان باید دارای گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه باشند.-ج

 ع است .بالمان()صرفاً با لحاظ نمودن مدرک دیپلم  1پذیرش داوطلبان با مدارک تحصیلی دانشگاهی غیر از مدارک تحصیلی ذکر شده در بند -د

این آگهی ملزم به ارایه  8از بخش  10داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم در صورت پذیرش , قبل از شروع دوره تحصیلی عالوه بر تعهدات ذکر شده در بند -ه

 خواهند بود.پس از شروع به کار و در هنگام اشتغال  ال هر گونه مدرک تحصیلی دانشگاهیتعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعم

 سال می باشد .)مطابق برنامه آموزشی دوره کاردانی( 2دوره آموزش بهورزی برای این قبیل فراگیران پس از قبولی در آزمون -و

مترازیا بوده ودر عین حال مدرک تحصیلی دانشگاهی دیگری )ه  1-: در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلی ذکر شده در بند الف 2تبصره 

به کار و  ز شروعپایین تر( در سایر رشته های تحصیلی داشته باشده , ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعمال مدرک تحصیلی دیگر پس ا

 در هنگام استخدام خواهد بود.



 

 

رش نهایی آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی قبل از شروع کالسهای می باشد. در صورت احراز قبولی, پذی عنوان بهورز ممنوعپذیرش دانشجویان با : 3تبصره 

قطعی در رشته و بهورزی می باشد. در صورت عدم ارائه گواهی مذکور و یا تردید درصحت گواهی , از دانشگاه  محل تحصیل  مدارک الزم دال بر تایید انصراف 

 مقطع پذیرفته شده اخذ  می گردد.

مت این دانشگاه صرفا ً مجاز به شرکت درآزمون استخدامی این دانشگاه می باشند. الزم به ذکر است در صورت پذیرش نهایی , : داوطلبان متعهد خد4تبصره 

 تعیین محل خدمت این داوطلبان برعهده دانشگاه خواهد بود .

 بومی بودن -ب

پذیرش بهورز غیر بومی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد .پذیرش بهورز به کلیه داوطلبان می بایست بومی روستاهای محل مورد تقاضای استخدام بوده و - 1ماده 

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

 تلقی شوند: "روستا

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

 . در روستای مورد نظر محرز گردد (6/12/1401)شروع ثبت نام اخیر تا تاریخ اولین روز 

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

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

 . ظر محرز گردددر روستای مورد ن (6/12/1401)تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام 

  های مذکورط مطابق بندرا نداشته باشند ولی با فرد شاغل در همان روستای محل گزینش بهورز و واجد شرای های فوق: داوطلبان زن که شرایط بند  تبصره

ه باشد وسکونتشان درمحل مورد تقاضای در آزمون گذشت (6/12/1401)سال از تاریخ ازدواج آنان تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام  2ازدواج کرده و حداقل 

در یک اولویت  1ماده این داوطلبان با افراد بومی   پذیرش در این مدت محرز شده باشد به عنوان بومی تلقی می شود وپذیرش آنان بالمانع است . بدیهی است

 هستند .
سالمی روستا )ممهور به مهر و امضای رییس شورا ونصف اعضای شورا به اضافه ازطریق گواهی شورای ا 1ماده احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در   -2 ماده

 یرد.یک نفر( و دهیار با تایید بهورز/ بهورزان خانه بهداشت مربوطه , رییس مرکز خدمات جامع سالمت و رییس مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذ
دامه تحصیل ,گذراندن طرح , اشتغال و انجام دوره خدمت وظیفه ضرورت سربازی در خارج از محل چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ا-تبصره 

است . لذا برای گرو ه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در  , پذیرش آنان بالمانع این ماده روستا سکونت داشته اند مشروط به احرازشرایط سکونت مطابق 

خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند , ضرورت ندارد. دراین شرایط ارایه گواهی دال بر اقامت در روستا روستای مورد نظر مشروط براین که 

 قبل از شرایط فوق ضرورت دارد. 

داوطلبان متاهل بومی مطابق در راستای سیاست حفظ ثبات ودوام خانواده و همچنین لحاظ نمودن قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت , پذیرش  - 3ماده 

ذراندن طرح وانجام خدمت وظیفه ضرورت سربازی به همراه همسر خود در خارج از روستا گاین ماده که تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل , 2و یا  1با بند 

 سکونت داشته اند بالمانع است. 

ایثارگر و مشمولین عادی  صورت  % 5ایثارگر, مشمولین سهمیه  % 25طه اعم از مشمولین سهمیه ثبت نام از کلیه متقاضیان مطابق دستورالعمل مربو - 4ماده 

بوده و در صورتی که در هریک از مراحل پذیرش صالحیت فرد پذیرفته شده احراز نگردد    %25می پذیرد. الزم به ذکر است  اولویت پذیرش  با مشمولین ایثارگر 

 ب وپذیرش  معرفی می گردند.نفرات ذخیره جهت سیر مراحل جذ

 در صورت تکمیل سقف سهمیه  مشمولین ایثارگر  , مشمولین عادی بر اساس اولویتهای قانونی جهت سیر مراحل جذب وپذیرش  معرفی می گردند.  - 1تبصره 

 %5سهمیه مذکور به مشمولین ایثارگر  %5و   % 25به مشمولین ایثارگر  % 25به استناد قانون خدمات جامع ایثارگران از کل سهمیه استخدامی,  - 2تبصره 

 اختصاص می یابد که کلیه مشمولین ایثارگر می بایست در آزمون جذب وپذیرش بهورز شرکت نمایند .

رت هرگونه در هر مرحله ای که محرز گردد داوطلب بومی نمی باشد فرآیندهای شرکت در آزمون و پذیرش وی متوقف می گردد. عالوه بر این در صو– 5ماده 

  تردید در شرایط بومی بودن و یا مستندات ارایه شده , بررسی دقیق وکامل مستندات توسط کارگروه آزمون صورت می پذیرد.

ن در نفر به ازاء هر مورد پذیرش در روستای اصلی, از افراد واجد شرایط ساک 3در صورت نبود تعدادکافی از داوطلبان واجد شرایط به تعدادحداقل  - 6ماده 

 روستاهای همجوار خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام بعمل می آید:



 

 

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

 رستانکیلومتر از روستای اصلی,تابع شهرستان مورد پذیرش پس از تایید مرکز بهداشت شه 30روستاهای همجوارخانه بهداشت مورد پذیرش تا شعاع –ب 

 دومکیلومتر مطابق با  بخش  30*نکته: بومی روستا های قمر وسایر روستاها تا شعاع 

نفر داوطلب واجد شرایط وجود داشته باشد اجرای فراخوان در روستای اقماری مجاز نمی باشد. همچنین در  3در صورتی که درروستای اصلی حداقل  –ج  

 . نفر باشد اجرای فراخوان در روستاهای همجوار انجام نمی گردد 2اری حداقل صورتی که مجموع داوطلبان روستای اصلی واقم
برای شرکت در آزمون تنها یک نفر باشد دانشگاه می  2در شرایطی که تعداد واجدین شرایط دارای مدرک دانشگاهی مرتبط ذکر شده در بند الف از بخش  -د

که فراخوان درتمامی نقاط مورد نظر انجام شده وتنها داوطلب واجد شرایط یک نفر است.پس از توافق تواند مشروط بر گواهی کتبی کارگروه آزمون مبنی برآن

 نماید.معاون بهداشتی دانشگاه آزمون کتبی را در مورد داوطلب واجد شرایط انجام داده ودر صورت کسب نمره حد نصاب , وی را برای مصاحبه معرفی 

دان دانشگاهی مرتبط در ذکر شده در بند الف در مناطق مجاز برای فراخوان وجود نداشته باشد,دانشگاه میتواند پس از در صورتی که هیچ کارشناس یا کار –ط 

این دستورالعمل به همان نحوه  2گواهی کار گروه آزمون بهورزی و موافقت معاون بهداشتی دانشگاه برای جذب داوطلبان مدرک تحصیلی حداقل دیپلم در بخش

داوطلب واجد شرایط داشته باشد اقدام نماید.در غیر اینصورت در روستاهای قمر اعالم فراخوان نموده ودر صورت عدم  3یب از روستای اصلی حداقلگزینش به ترت

وار خانه بهداشت نفر, فراخوان از روستاهای همج 2وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط از موارد ذکر شده جمعا در روستای اصلی وروستاهای اقماری کمتر از 

 کیلومتر انجام دهد . 30مورد پذیرش تا شعاع 

تواند نفر باشد دانشگاه می  1تنها 2شدر شرایطی که تعداد واجدین شرایط برای شرکت داوطلبان با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم مندرج در بند الف از بخ –گ 

می نقاط مورد نظر انجام شده وتنها داوطلب واجد شرایط یک نفر است.پس از توافق معاون مشروط بر گواهی کتبی کارگروه آزمون مبنی برآنکه فراخوان درتما

 بهداشتی دانشگاه آزمون کتبی را در مورد داوطلب واجد شرایط انجام داده ودر صورت کسب نمره حد نصاب , وی را برای مصاحبه معرفی نماید.

سایر روستاها , فراخوان بر اساس دستورالعمل مربوطه انجام می گردد .بدیهی است در صورتی که  براساس پیش بینی از امکان جذب درروستای اصلی ویا –ه 

د واجدین داواجدین شرایط در روستای اصلی به حد کفایت باشد ,پذیرش از سایر مناطق ممنوع است. به همین ترتیب صرفادر شرایطی که در روستای اصلی تع

 انی بر اساس دستورالعمل , بهورز از سایر نقاط گزینش شود. شرایط به حد نصاب نرسد به صورت پلک

 انجام می پذیرد . نفر باشد اجرای فراخوان در روستای قمر  3در صورتی که تعداد واجدین شرایط در روستای اصلی کمتر از  -و 

 ن به حد نصاب داوطلبان ادامه می بابد.در این شرایط داوطلبان روستای اصلی و قمر در اولویت مساوی خواهند بود . این روند تا رسید

نفر داوطلب واجد شرایط داشته باشد اجرای فراخوان در روستای اقماری مجاز نمی باشد. همچنین در صورتی که  3: درصورتی که روستای اصلی حداقل  تبصره 

 نمی باشد.  نفر باشد فراخوان در روستاهای همجوار مجاز 2مجموع داوطلبان روستای اصلی و قمر حداقل 

 سن داوطلبین -ج

 29ماه و 11سال و 29سال ) 30حداکثر سن داوطلبین برای دارندگان مدرک کارشناسی اولین روز شروع ثبت نام می باشد و مبنای محاسبه سن تاریخ - 1ماده 

 26کثر سن داوطلبین برای دارندگان مدرک دیپلم حداروز(  و  29ماه و  11سال و 27سال ) 28حداکثر سن داوطلبین برای دارندگان مدرک کاردانی روز( و 

 می باشد. (روز 29ماه و  11سال و  25)سال 

 اسارت و باالتر از شرط حداکثر سن معاف می باشند    جانبازان ، آزادگان ، فرزندان شهدا ، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال - 1تبصره 

درصد سهمیه ایثارگران ، مکلف به رعایت حداکثر سن های اعالم شده در ذیل می باشند در غیر  5د ایثارگران  و نیز درص 25سایر مشمولین سهمیه  - 2تبصره 

 اینصورت مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند

 پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال- 3تبصره 

انه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلب- 4تبصره 

 رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها

 11و سال31) الس 32کارشناس نباید از شده است . در هر صورت سن داوطلب : موارد ذیل به شرط ارائه تأئیدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه  2ماده 

 روز( تجاوز نماید 29ماه و 11سال و   27سال ) 28دیپلم نباید از روز( و  29ماه و  11سال و  29سال ) 30کاردان  نباید از روز( و  29ماه و 

 م خدمت فوقداوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجا -الف 

 ل یمه مورد قبوداوطلبانی که به شکل قراردادی, شرکتی و.... در یکی از واحدهای ارائه خدمات تحت پوشش دانشگاه کارکرده اند , مشروط به ارایه سوابق ب -ب



 

 

سال به سقف محدوده سنی  5ال تا حداکثر قانون حمایت خانواده وجوانی جمعیت به ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکس 15ماده  "الف  "مطابق با بند -ج 

 الزامی است.   2ماده اضافه خواهد شد. بدیهی است در این شرایط نیز رعایت سقف سنی  مندرج در 

 حوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز ن -بخش سوم

 م می شود .ثبت نام از متقاضیان به صورت غیرالکترونیکی و دستی به شرح مندرج در آگهی توسط دانشگاه انجا -1

ی مورد نیاز از طریق مرکز بهداشت در محل ها، azmoon.goums.ac.ir رس دانشگاه به آداستخدام عالوه بر بارگزاری در سایت آگهی اطالع رسانی  - 2

اکن عمومی در روستای مورد شهرستان و نصب اطالعیه در مراکز خدمات جامع سالمت روستایی ,خانه بهداشت ، بخشداری ، دهیاری ، شورای اسالمی و سایر ام

 نیز صورت می پذیرد پذیرش

 مدارک مورد نیاز ثبت نام :   - 3

 )جدید ،تمام رخ و پشت نویسی شده )یک قطعه عکس روی برگ ثبت نام الصاق شود   3*4دو قطعه عکس  -الف 

 تصویر آخرین مدرک تحصیلی - ب

 تصویر تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی -ج

 رت تاهل تصویر شناسنامه وکارت ملی همسر و فرزندان: در صو تبصره 

 (ویژه برادران)تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم  - د
 معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعالم کمیسیون پزشکی دانشگاه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد. : تبصره

  شماره حساببه متقاضیان تومان( جهت معادل صد و بیست و پنج هزار)الیک میلیون و دویست و پنجاه ریپرداخت مبلغ بنی بر سید بانکی مر-ه

نزد تمرکز وجوه درآمد اختصاصی به نام دانشگاه علوم پزشکی گلستان  344084478124920016000000004400و شناسه واریز  4001084403018752

 بعنوان حق شرکت در امتحان عمومی و تخصصی داوطلبان استخدام پذیرش بهورز می ایرانمرکزی جمهوری اسال بانک

 و ... بومی بودن و احراز سکونت ثبت نام از قبیل فرم ثبت نام و احراز یتکمیل کلیه فرمها -و

 مدارک دال بر ایثارگری  -ز

 یک عدد پوشه  -ح

 نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نام :  -چهارم بخش 

آدرس : مرکز بهداشت / مرکز آموزش بهورزی )مدارک الزم را به صورت دستی و مراجعه به نشانی  می بایست مطابق زمانبندی زیر متقاضیان واجد شرایط

 تحویل نمایند . (شهرستان

 10/12/1401الی  06/12/1401 مرتبط در روستای اصلیداوطلبان با مدارک دانشگاهی  زثبت نام ا

 16/12/1401 الی 11/12/1401 در روستای قمر مرتبطداوطلبان با مدارک دانشگاهی  زثبت نام ادر صورت نیاز 

 28/12/1401 الی 18/12/1401 کیلومتر 30در روستای همجوارتا شعاع  مرتبطداوطلبان با مدارک دانشگاهی  زثبت نام ادر صورت نیاز 

 10/01/1402الی  05/01/1402 روستای اصلیدر  ثبت نام از داوطلبان با مدارک دیپلم  درصورت ضرورت

 17/01/1402الی  14/01/1402 در روستای قمرثبت نام از داوطلبان با مدارک دیپلم درصورت ضرورت 

 23/01/1402الی  19/01/1402 کیلومتر 30در روستای همجوارتا شعاع ثبت نام از داوطلبان با مدارک دیپلم درصورت ضرورت 

 

اختی به هیچ وجه ا مدارکی که بعد از مهلت ثبت نام از هر طریق دیگر ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارک ارسالی و وجوه پردبه مدارک ناقص و ی

 دریافت رسید دستی از مرکز بهداشت / مرکز آموزش بهورزی شهرستان می باشد. ، مالک تاریخ تحویل مدارکمسترد نمی شود 

 کارت : زمان و محل توزیع - 6بخش 
 مرکزآموزش بهورزی شهرستان محل ثبت نام توزیع خواهد شد .  در مرکز بهداشت  شهرستان / 1402اردیبهشت کارت ورود به جلسه آزمون در  -1

 در هنگام توزیع کارت به اطالع داوطلبان خواهد رسید .  آزمونزمان و محل برگزاری   -2



 

 

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

 

 :مواد آزمون – 7بخش 

 مواد آزمون دارندگان مدرک کاردانی وکا رشناسی عبارتند از  : -الف 

از نمره  % 60پاسخ غلط( بوده و  3نمره منفی به ازاءهر  1سوال از دروس تخصصی مرتبط بهورزی به صورت چهار گزینه ای )با اعمال  60آزمون کتبی شامل -1

 کل آزمون را به خود اختصاص خواهد داد

از کل  ٪ 40از بین داوطلبانی که در مرحله اول پذیرفته شده اند حداکثرتا سه برابر ظرفیت پذیرش مصاحبه به عمل خواهد آمد که )معادل  -آزمون مصاحبه -2

 .خواهد دادرا به خود اختصاص  (نمره آزمون

جلسه مصاحبه تنها یک نفر باشد دانشگاه می تواند مشروط بر گواهی کتبی کارگروه آزمون مبنی  برای شرکت دراجدین شرایط در شرایطی که تعداد و -1تبصره 

معرفی  ی مصاحبهبر آنکه تنها فرد واجد شرایط یک نفر است وپس از توافق معاون بهداشتی دانشگاه و در صورت کسب حد نصاب نمره در آزمون کتبی ,وی را برا

 نماید.

 انی وآزمون برای متقاضیان کارشناسی وکاردانی به صورت واحد برگزار خواهد شد . در مراحل آزمون کتبی هیچکدام از افراد با مدرک تحصیلی کارد -2تبصره 

 کارشناسی بر یکدیگر ارجحیت  ندارند

 عبارتند از : دوم متوسطه پیش دانشگاهی یا پایان تحصیالت سه ساله دورهمواد آزمون دارندگان گواهینامه پایان  -ب

عمال ی )با اآزمون کتبی برای دارندگان مدرک گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی یا پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه به صورت چهار گزینه ا -1

 سوال از دروس : 60پاسخ غلط( شامل  3نمره منفی به ازاءهر  1

  (زبان انگلیسی -3زبان و ادبیات فارسی  ،  -2تعلیمات دینی ،  دین وزندگی  یا معارف اسالمی  یا-1)

 از کل نمره آزمون  را به خود اختصاص خواهد داد .٪60آزمون کتبی 

ه داز پاسخگویی به سؤاالت دین وزندگی معاف می باشند و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص دا دینیمتقاضیان اقلیت های  - 1 تبصره

 خواهد شد. 

از کل نمره  ٪ 40برابر ظرفیت پذیرش مصاحبه به عمل خواهد آمد که مصاحبه  3آزمون مصاحبه  از بین داوطلبانی که درمرحله اول پذیرفته شده اند تا  - 2

 آزمون را به خود اختصاص می دهد

یالت سه ساله دوره دوم متوسطه برای شرکت در آزمون تنها یک نفر باشد در شرایطی که تعداد واجدین دارای مدرک پیش دانشگاهی یا پایان تحص  - 2تبصره 

 ز توافق معاون,مشروط به گواهی کتبی کارگروه آزمون مبنی برآنکه فراخوان در تمامی نقاط مورد نظر انجام شده و تنها فرد واجد شرایط یک نفر است پس ا

 انجام داده و در صورت کسب حد نصاب الزم وی را برای مصاحبه معرفی نماید. بهداشتی دانشگاه آزمون کتبی را در مورد فرد واجد شرایط

( 10) درصد ده تا مجموعاً حداکثر (2)درصد دو فرزند وهر تاهل به ازای جمعیت وجوانی ازخانواده حمایت 15ماده " ب"استناد بند به  امیتاز تاهل وفرزند: -ج

 .شود می فرد اضافه هر کتبی امتیاز به

 تــذکرات و توصیه های کلی : - 8بخش 

رابودن ورت دامشمولین قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان رشته های اجباری که در حین انجام خدمت قانونی در دانشگاه مورد پذیرش بهورز می باشند , در ص-1

 ون پیمانی مربوطه شرکت نمایند.صرفاً می توانند در آزم آگهی, وسایر شرایط مندرج دراین  2شرایط بومی مطابق با بند ب از بخش 

 از شروع دوره *نکته : زمان ارایه گواهی انصراف از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان توسط داوطلبان رشته های اختیاری پس از اعالم نتیجه نهایی وقبل

 تطبیقی بهورزی می باشد.

 .سبت به ارایه اعتراضات اقدام نمایند روز پس از اعالم نتیجه اولیه مهلت دارند تا ن 15داوطلبان حداکثر -2

( برابر ظرفیت مورد نیاز به ترتیب اولویت های مقرر قانونی و نمرات فضلی پس از تائید کارگروه آزمون دانشگاه جهت 3فهرست پذیرفته شدگان اولیه تا سه )-3

برابر ظرفیت مورد نیاز  2تا پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب انجام مصاحبه براساس دستورالعمل مصاحبه بهورزی به کمیته مصاحبه معرفی می گردند 

 اصلی و ذخیره( بر اساس مجموع نمرات آزمون کتبی و مصاحبه وسایر اولویتهای قانونی به هسته گزینش دانشگاه اعالم می گردد .  )



 

 

صاحبه یک نفر مجازشمرده شده باشد معرفی یک نفر پس از پذیرش تنها در شرایط خاص مندرج در آگهی مذکور که تعداد افراد شرکت کننده در م -1تبصره 

 در مصاحبه به هسته گزینش دانشگاه بالمانع است .

, کارگروه آزمون مجاز است با رعایت اصل ضرورت گزینش افراد با این بخش  3دنیاز تا سقف ذکرشده در بند در صورت عدم تامین نیروهای مور - 2تبصره 

پایین آوردن نمره حد نصاب در مناطقی که هت تشکیل جلسه مصاحبه کاهش دهد صاب تعیین شده را تا تکمیل نفرات موردنیاز جصالحیت , نمره حد ن

 فقط یک داوطلب دارد مجاز نمی باشد

ان جهت معرفی به منظور مصاحبه تعیین حد نصاب نمره علمی الزم : شرط الزم و نه کافی برای اعمال امتیازات و سهمیه های قانونی و انتخاب داوطلب -3تبصره 

 .دارای باالترین نمره ، محاسبه می گرددسه نفر  آزمون کتبیمیانگین نمره کل  %50بر مبنای کسب حداقل  می باشد که

با  (بومی بودن - بو مدرک تحصیلی  -)الف  2اد مواد بخش استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط موضوع مف  -4

 طبق قوانین ایثار گران می باشد.  این آگهی ، رعایت سایر مفاد 

 حق شرکت در آزمون را ندارند . شغل بهورزی دارندگان مدارک تحصیلی باالتر و پایین تراز مقاطع تحصیلی اعالم شده در شرایط احراز   -5

و یا ارائه مدارک بصورت ناقص در زمان تعیین شده یا هرگونه مغایرت بین شده در متن آگهی مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم  -6

مرحله از  می نماید ، به عهده داوطلب خواهد و هیچ گونه حق و امتیازی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد ودر هراعالم اطالعاتی که داوطلب در زمان ثبت نام  

حتی در صورت شرکت در کالسهای آموزشی ضمن اخراج ,داوطلب برابر تعهد اخذ شده و  سلب و حق هیچ گونه اعتراضی نداردامتیاز یا اولویت مربوطه  آزمون

 در صورت صدور حکم استخدام ، حکم صادره لغو و بالاثر می گردد .  نیزموظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد و 

روز فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به مراکز آموزش بهورزی  15ی حداکثر پذیرفته شدگان اصلی پس از ابالغ نتایج نهای-7

 شهرستان محل آموزش مراجعه نمایند .

ی زبهور در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر یا انصراف آنان از پذیرفته شدگان ذخیره به ترتیب نمره فضلی جهت شرکت در دوره آموزش -8

 دعوت بعمل خواهد آمد 

ت به دعو (مرکز بهداشت شهرستان موظف است از پذیرفته شدگان نهایی جهت شرکت در دوره آموزشی به صورت کتبی )پست پیشتاز یا تحویل حضوری -9

 عمل آورد.

یلی اخراج شوند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه , پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی , از ادامه دوره انصراف نمایند یا به هر دل-تبصره 

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

سال 15 سپردن تعهد رسمی)محضری( قبل از شروع به تحصیل مبنی براین که پس از اتمام دوره آموزش بهورزی درخانه بهداشت مورد تعهد حداقل  به مدت -10

میه هیفت های مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته درروستا جهت انجام وظیفه الزامیست واین تعهد برای کلیه بهورزان تا پایان تعهد )اعم از سو به صورت ش

 ایثارگری وغیر سهمیه ایثارگری و...(قابل خرید وانتقال نمی باشد 

ف پستی و تغییرعنوان شغلی نمی باشند. همچنین دانشگاه نیز مجاز به تغییر عنوان , بهورزان در طول دوره تعهد مجاز به درخواست جابجایی ,تغییر ردی  -11

 جابجایی یا به کارگیری بهورز در خارج از حیطه وظایف بهورزی نیست .

 .شرکت داوطلبان با مدرک تحصیلی به غیر از مقاطع تعیین شده در آگهی در امتحان ممنوع می باشد  -12

در تکمیل فرمهای مورد نظر نهایت دقت را به  داوطلب مالک ثبت نام از متقاضیان استخدام تکمیل فرمهای مربوطه می باشد ، الزم است با توجه به این که  -13

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

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 )استخدام پیمانی( یبهورز محل های  شغل فهرست–شماره یک  جدول

 جنسیت تعداد خانه بهداشت شهرستاننام 

 مرد یک نفر گز شرقی  بندرگز

 مرد یک نفر 1مهتر کالته  کردکوی

 زن یک نفر یاساقلق  کالله

 گرگان
 مرد یک نفر شفیعی()سیستانی محله 

 مرد یک نفر مریم اباد

 زن یک نفر  1کرند  گنبد

 مراوه تپه
 مرد یک نفر قره گل غربی

 مرد ریک نف بابا شملیک

 زن یک نفر قلمی مینودشت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (جذب قرارداد کارمعین) یبهورز محل های  شغل فهرست– دوشماره  جدول

 تعداد جنسیت خانه بهداشت نام شهرستان

 آزادشهر
 

 یک نفر مرد اوبه سبزواریها

 یک نفر مرد بایجق تاتار

 یک نفر زن فارسیان

 یک نفر زن نیلی

 و نفرد زن وامنان

 یک نفر زن خاندوز سادات

 یک نفر مرد ساتلیق بای زیتونلی

 یک نفر مرد سوسرا

 آق قال 
  

 یک نفر مرد اسالم آباد باال

 یک نفر مرد بدراق مال

 یک نفر زن شفتالوباغ علیا

 یک نفر زن صحنه سفلی یک

 یک نفر زن قربان آباد

 یک نفر مرد قلعه جیق

 بندرگز
 

 یک نفر زن اباد ابراهیم

 یک نفر مرد ابراهیم اباد

 یک نفر زن باغو

 یک نفر مرد دشتی کالته

 یک نفر زن سرمحله

 یک نفر زن گزشرقی

 دو نفر زن لیوان شرقی

 یک نفر مرد لیوان شرقی

 دو نفر زن لیوان غربی

 ترکمن
  

 یک نفر زن قره قاشلی

 یک نفر مرد گامیشلی نزار

 یک نفر زن نیازآباد

 یک نفر مرد خواجه لر

 رامیان
 

 یک نفر زن حسین آباد تپه سر

 یک نفر مرد حسین آباد سیستانیها

 یک نفر زن سفید چشمه

 یک نفر مرد شفیع آباد

 یک نفر مرد شیر آباد

 یک نفر زن فجر

 یک نفر زن نی تپه

 یک نفر مرد نی تپه



 

 

 عدادت جنسیت خانه بهداشت نام شهرستان

 علی آباد
 

 یک نفر زن کوچک اوستاجیق

 یک نفر زن امیر اباد سرخ محله جنوبی

 یک نفر مرد امیر آباد سرخ محله جنوبی

 دو نفر زن اودک دوجی

 یک نفر زن بدراق نوری

 یک نفر مرد بدراق نوری

 یک نفر زن برفتان

 یک نفر زن بلوچ آباد اراز گل

 سه نفر زن پیچک محله

 یک نفر مرد ساورکالته

 یک نفر زن شیرنگ سفلی

 یک نفر مرد شیرنگ سفلی

 یک نفر مرد عباس آباد

 یک نفر زن قره بالغ

 یک نفر مرد کرد آباد

 یک نفر مرد کوچک اوستاجیق

 یک نفر زن مارانکالته

 یک نفر مرد برفتان

 یک نفر مرد بهلکه نفس

 یک نفر زن چلی سفلی

 یک نفر زن آبادعباس 

 یک نفر زن ماهستان

 کردکوی
 

 یک نفر زن چهارده

 یک نفر زن 2مهترکالته 

 یک نفر مرد نامن

 کالله
 

 یک نفر مرد اجن بلوک

 یک نفر مرد اجن سنگرلی

 یک نفر زن ارجنلی

 یک نفر زن باینال

 یک نفر مرد بربرقلعه

 یک نفر زن دهنه

 یک نفر مرد قودنه سفلی

 یک نفر زن ماالی شیخ غراوی

 یک نفر زن ارجنلی

 یک نفر زن امان خواجه

 یک نفر زن بربرقلعه

 یک نفر مرد صالح آباد چقرلی

 یک نفر مرد صوفیان

 یک نفر زن همت آباد سیستانیها



 

 

 تعداد جنسیت خانه بهداشت نام شهرستان

 گالیکش
 

 یک نفر زن پاسنگ باال

 ریک نف مرد ترجنلی

 یک نفر مرد تورنگ تپه

 یک نفر زن چقربش قارداش

 یک نفر مرد چقربش قارداش

 یک نفر زن عرب بوران

 یک نفر مرد قانجیق

 یک نفر زن قلی تپه

 یک نفر زن کرنگ کفتر

 یک نفر زن گیالن تپه

 یک نفر مرد گیالن تپه

 یک نفر زن لوه

 یک نفر زن محمد آباد

 یک نفر نز محمودآباد

 یک نفر زن میرزاپانگ

 گرگان
 

 یک نفر زن اترک چال

 یک نفر زن اصفهانکالته

 یک نفر زن آهنگر محله

 یک نفر مرد تقرتپه

 یک نفر زن تقی آباد

 یک نفر مرد چنار قشالق

 یک نفر زن حسین آباد ملک

 یک نفر زن حیدرآباد

 یک نفر مرد حیدرآباد

 نفریک  زن سعد آباد

 یک نفر مرد سعد آباد

 یک نفر مرد سیاهتلو

 یک نفر زن شمس آباد

 یک نفر زن علی آباد کنارشهر

 یک نفر زن فوجرد

 یک نفر مرد فوجرد

 یک نفر مرد فیض آباد

 یک نفر زن قزاق محله)سازمان میرکریمی(

 یک نفر مرد قزاق محله)سازمان میرکریمی(

 ریک نف زن قلعه محمود

 یک نفر زن کلو

 یک نفر زن گوزن فارس

 یک نفر مرد محمدآباد

 یک نفر مرد میرمحله

 یک نفر زن نصرآباد



 

 

 تعداد جنسیت خانه بهداشت نام شهرستان

 گمیشان
 

 یک نفر مرد آلتین تخماق

 یک نفر مرد سقر تپه

 یک نفر مرد کملر

 گنبد کاووس

 

 یک نفر زن ارمی آباد

 یک نفر مرد اگری بغاز

 یک نفر مرد اوبه پلنگ

 یک نفر مرد اوبه محمد ایمر

 یک نفر مرد ایگدر علیا

 یک نفر مرد ایمر توره مال

 یک نفر زن ایمر محمد قلی آخوند

 یک نفر زن 1ایمر مالساری 

 یک نفر مرد آبادان تپه

 دو نفر زن آقچلی سفلی

 یک نفر مرد آی تمر

 یک نفر مرد پشمک پناده

 یک نفر زن پل حاجی

 یک نفر مرد پل حاجی

 یک نفر زن تنگلی

 یک نفر مرد تنگلی

 یک نفر مرد توتلی کوچک

 یک نفر مرد چای قوشان بزرگ

 یک نفر مرد چوپان بای

 یک نفر زن حالی آخوند

 یک نفر مرد حسن آباد )مهدی تهرانی(

 یک نفر مرد خیر خوجه علیا

 یک نفر زن ونداشلی بر

 یک نفر مرد داشلی برون

 یک نفر زن دیگچه

 یک نفر مرد دیگچه

 یک نفر زن سارلی )مختوم(

 یک نفر مرد سارلی )مختوم(

 یک نفر مرد ساری بخش

 یک نفر زن سالق نوری

 یک نفر مرد طالقان تپه

 یک نفر مرد قزاقلی

 یک نفر زن 1قورپلجه 



 

 

 تعداد جنسیت هداشتخانه ب نام شهرستان

 گنبد کاووس
 

 یک نفر زن کاکا حسین قلی

 یک نفر زن 1کرند 

 یک نفر مرد 1کرند 

 یک نفر زن 2کرند 

 یک نفر زن هوتن

 دو نفر زن هیوه چی باال

 یک نفر مرد هیوه چی باال

 یک نفر مرد هیوه چی مرکزی

 یک نفر مرد یارتی قایه

 مراوه تپه
 

 یک نفر مرد آق تقه جدید

 یک نفر زن آلتی آغاچ بزرگ

 یک نفر مرد بسطام دره

 یک نفر مرد بقجه باال

 یک نفر زن بیاتلر

 یک نفر مرد پلی سفلی

 یک نفر زن چنارلی

 یک نفر مرد ساری قمیش

 یک نفر مرد سوزش

 یک نفر زن عرب قاری حاجی

 یک نفر مرد عرب قاری حاجی

 یک نفر مرد فرق سر پایین

 یک نفر زن قپان علیا

 یک نفر مرد قره گل شرقی

 یک نفر زن قره گل غربی

 یک نفر زن یانبالق

 یک نفر مرد یانبالق

 مینودشت
 

 یک نفر مرد برنج بن

 یک نفر زن بلوچ آباد

 یک نفر زن توسکاچال

 یک نفر مرد توسکاچال

 یک نفر مرد تیغ زمین

 یک نفر زن دروک

 یک نفر زن ورجند

 یک نفر مرد دورجن

 یک نفر زن شرکت صحرا

 یک نفر زن کلوکند

 


