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 آگهی پذیرش بهورز

 خوی و خدمات بهداشتی درمانی علوم پزشکیکده دانش

 معاونت بهداشتی

جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه خوی  درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده

 396781شماره  و مجوز 72/3/19مورخه  606151مجوز استخدام شماره  به استنادهای بهداشت روستایی 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وبر اساس دستورالعمل اجرایی برای جذب  3/65/6311مورخه 

 از طریق از بین داوطلبان بومی در یک فضای رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی در نظر داردبهورز

به صورت جداول ذیل  آزمون کتبی و شفاهی )مصاحبه ( و گزینش برای شغل بهورزی به شرح برگزاری

 .پیمانی و قرداد کار معین استخدام نماید

 بهورزان مجوز جذب پیمانی                                                     

 خانه بهداشت ردیف

ظرفیت 

مورد 

 نیاز

 شرایط احراز  جنسیت

 زن 6 آغباش 6

پایان دوره پیش دانشگاهی و یا این افراد  باید گواهینامه )دیپلمدارا بودن مدرک تحصیلی 

گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه 

شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع دیپلم در  مدرک دانشگاهی باشند

 ( آزمون ممنوع می باشد.

 زن 6 احمدآباد 7

افراد  باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا این دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم)

گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه 

شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع دیپلم در  مدرک دانشگاهی باشند

 ( آزمون ممنوع می باشد.

 

 زن 6 گیوران 3

این افراد  باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا مدرک تحصیلی دیپلم)دارا بودن 

گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه 

شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع دیپلم در  مدرک دانشگاهی باشند

 ( آزمون ممنوع می باشد.

این افراد  باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم) زن 6 ج النددیز 8

گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه 
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شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع دیپلم در  مدرک دانشگاهی باشند

 ( آزمون ممنوع می باشد.

 زن 6 اکبرآباد 0

این افراد  باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم)

گونه گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر 

شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع دیپلم در  مدرک دانشگاهی باشند

 ( آزمون ممنوع می باشد.

 مرد 6 چاوشقلی 1

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم)این افراد  باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا 

داشته باشند و فاقد هر گونه گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه را 

مدرک دانشگاهی باشند شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع دیپلم در 

 آزمون ممنوع می باشد. (

 مرد 6 راویان 2

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم)این افراد  باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا 

دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه  گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله

مدرک دانشگاهی باشند شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع دیپلم در 

 آزمون ممنوع می باشد. (

 مرد 6 اگری بوجاق 9

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم)این افراد  باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا 

گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه 

مدرک دانشگاهی باشند شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع دیپلم در 

 آزمون ممنوع می باشد. (

 مرد 6 عذاب 1

پیش دانشگاهی و یا دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم)این افراد  باید گواهینامه پایان دوره 

گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه 

مدرک دانشگاهی باشند شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع دیپلم در 

 آزمون ممنوع می باشد. (

 مرد 6 شگفتی 65

گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم)این افراد  باید 

گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه 

مدرک دانشگاهی باشند شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع دیپلم در 

 آزمون ممنوع می باشد. (

 مرد 6 آغباش 66

دیپلم)این افراد  باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا دارا بودن مدرک تحصیلی 

گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه 

مدرک دانشگاهی باشند شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع دیپلم در 

 آزمون ممنوع می باشد. (

 مرد 6 آلمالو 67

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم)این افراد  باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا 

گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه 

مدرک دانشگاهی باشند شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع دیپلم در 

 . (آزمون ممنوع می باشد
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 مرد 6 بلسور علیا 63

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم)این افراد  باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا 

گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه 

دیپلم در مدرک دانشگاهی باشند شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع 

 آزمون ممنوع می باشد. (

 زن 6 زری 68

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم)این افراد  باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا 

گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه 

تحصیلی باالتر از مقطع دیپلم در مدرک دانشگاهی باشند شرکت داوطلبان دارای مدرک 

 آزمون ممنوع می باشد. (

60 
کاپوت )بهورز 

 عشایر(
 زن 6

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم)این افراد  باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا 

گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه 

دانشگاهی باشند شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع دیپلم در مدرک 

 آزمون ممنوع می باشد. (

 

مورخه  3715/359و نامه شماره   51/66/6310/ ب مورخه  757339/50/10پیرو نامه شماره  

با توجه به تصویب پیش نویس دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز توسط هیات  69/66/6310

از امنا، دانشگاه مجاز به جذب دانش آموز بهورزی به جایگزینی بهورزان خروجی )بازنشسته، فوت شده، 

 می باشد. (کار افتاده، اخراج شده و استعفا داده

 بهورزان قرارداد ی انجام کار معین                                                         

 بهداشت خانه ردیف

 ظرفیت

 مورد

 نیاز

 احراز شرایط جنسیت

 مرد 6 ولدیان 6

گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا این افراد  باید دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم)

گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه مدرک 

شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع دیپلم در آزمون  دانشگاهی باشند

 ( ممنوع می باشد.

 مرد 6 سعلکده 7

این افراد  باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا پلم)دارا بودن مدرک تحصیلی دی

گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه مدرک 

شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع دیپلم در آزمون  دانشگاهی باشند

 ( ممنوع می باشد.

 مرد 6 بدالن 3

این افراد  باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا بودن مدرک تحصیلی دیپلم)دارا 

گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه مدرک 

شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع دیپلم در آزمون  دانشگاهی باشند

 ( ممنوع می باشد.
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 :عمومی شرایط 6 ماده

 کشور اساسی قانون در شده شناخته ادیان از یکی یا مالاس مبین دین به اعتقاد-6-6

 ایران اسالمی جمهوری نظام تابعیت داشتن-7-6

 ایران اسالمی جمهوری اساسین قانو به التزام-3-6

 (برادران )ویژه خدمت از دائم معافیت یا عمومی وظیفه خدمت پایان کارت داشتن-8-6

 هکددانش کمسیون پزشکی اعالم اساس بر که شد خواهد پذیرفته صورتی در پزشکی معافیت: تبصره           

 .باشد نداشته منافات بهورزی وظایف با

 نروانگردا و درخم ومواد دخانیات به اعتیاد عدم-0-6

 موثر زاییج محکومیت سابقه عدم-1-6

 انجام وقابلیت بهورزی کار انجام برای وتوانایی عیاجتما و روانی و یمانسج متسال داشتن-2-6

 تایید پوشش)با تحت روستاهای در ها سیاری وانجام دهگردشی ازجمله آن با مرتبط های یتفعال

 ( پزشکی کمسیون

 هکددانش های واحد وسایر بهورزی شآموز مراکز از اخراج سابقه نداشتن- 9-6

  وموسسه  خدمت شده اخراج و یدبازخر یا و انیپیم و ،ثابتمستخدم رسمی نباید داوطلبان-1-6

 .باشند دولتی های دستگاهسایر

 .باشد می مزبور آزمون در شرکت به مجاز کدهدانش قرارداد نیروهای:  تبصره

 نیقانو عمراج آرای بموج به تیدول های دستگاه در داماستخ منع نداشتن – 65-6

 اختصاصی شرایط 7 ماده

 :باشد می زیر شرح به تحصیالت نظر از بهورز شغلی رشته احراز شرایط- 6-7

 مرد 6 سفلی بلسور 8

این افراد  باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم)

گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر گونه مدرک 

آزمون شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع دیپلم در  دانشگاهی باشند

 ( ممنوع می باشد.
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 از نیاز مورد ظرفیت برابر 7 میزان به حداکثر دیپلم تحصیلی مدرک دارندگان داوطلبان انتخاب -الف           

 براساسو اند  کرده کسب(  درصد 15)  را عمومی توانمندیهای امتحان نمره حدنصاب که افرادی میان

 و مصاحبه می شوند.   انتخاب کتبی امتحان فضلی نمره باالترین

 فضللی  نمرات مجموع براساس) اصلی و ذخیره (   نیاز مورد ظرفیت برابر 7 مصاحبه انجام از پس-ب  

 .  شوند می معرفی گزینش هسته به مصاحبه و کتبی

 ماخوذه در آزمون به صورت فضلی می باشد.*انتخاب داوطلبان به ترتیب نمره کل              

 بهورز نعنوا به را دامتخس ا و بکارگیری شرایط که افرادی وکلیه خدمت هدمتع افراد پذیرش–7-7

 و خدمت تعهد اجرای که درصورتی است بدیهی. باشد می نوعمم ندارند  شده اعالم بهداشت خانه در

 مورد بهداشت خانه در افراد این بکارگیری،  باشد مجازبهداشت  خانه در مذکور استخدام فرد متعاقبا

 موارد در شده اشاره قراردادهای لشک به استخدام امکان و لزوم مورد داتعهاخذ ت مشروط بر نظر

 . بود خواهد مقدور پیشین

 می انجام بهداشت خانه استقرارل مح روستای از اول دروهله بومی صورت بهورزبهذیرش پ –3-7

 .گردند تلقی " روستا بومی"عنوان به تا باشند داشته را زیر شرایطاز یکی بایستی داوطلبان  .شود

پذیرش  تقاضای مورد شهرستان یا روستا با ( شناسنامه مندرجات )طبق داوطلب تولد محل الف(         

 روز اولین تاریخ تا اخیر سال دو در حداقل داوطلب مستمر سکونت همچنین و شد یکی با بهورز

 .گردد محرز نظر مورد در روستای نام ثبت شروع

 خصوص در و ( سطه متو و ییماراهن ابتدایی،)تحصیلی مقاطع از تحصیلی لکام مقطع دول حداق (ب

 طهمتوس و اول طهمتوس ابتدایی، تحصیلی) مقاطع از کامل مقطع دو جدید، نظام التحصیالن فارغ

 سکونت همچنین و باشد کرده طیبهورزپذیرش  تقاضای مورد شهرستان یا و در روستا را ( دوم

 محرز نظر مورد روستای در نام ثبت شروع روز اولین تاریخ تا اخیر دو سال در حداقل ، داوطلب

 .گردد

 :6 تبصره

 لمح روستای در همان لشاغ فرد با یلو باشند نداشته را " ب" و" فلا " بند شرایط کهی نداوطلبا

 از سال 7حداقل و کرده ازدواج 7 ماده " ب" و" الف " بند مطابق شرایط واجد و بهورز گزینش

 تقاضای مورد محل در شان سکونت و باشد گذشته آزمون در نام ثبت روز اولین آنان تا ازدواج تاریخ
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 وپذیرش آنان بالمانع  شوند می تلقی بومی عنوان به باشد، شده مدت محرز این در پذیرش بهورز

 به نسبت و دارند قرار اولویت یک در "ب" و " الف " بومی بند افراد با افراد این است بدیهی.است

 .بود خواهند پذیرش اولویت در بومیان قمر

 :7 تبصره

 گواهی طریق از  6 وتبصره " ب" و" فلا " های بند در مندرج ن داوطلبا سکونت شرایط احراز           

 با نفر(، کی اضافه به شورا اعضای نصف و شورا رییس مهروامضای به )ممهور ستا رو میالاس شورای

 پذیرد. می صورتشهرستان  مرکزبهداشت و بهداشت مربوطه خانه تایید

 :3 تبصره

 دوره انجام و اشتغال یا و لتحصی ادامه لیدل به نام ثبت از لقب تا بهورزی ن داوطلبا چنانچه               

 که آن مشروط به. اند داشته سکونت روستا محل از درخارج سربازی ضرورت دوره وظیفه خدمت

 بومی ستان شهر بهداشت مرکز و شت بهدا خانه ونماید گواهی را آنها سکونت روستا شورای اسالمی

 تقاضا مورد قمرمنطقه یا اصلی روستای در االشاره فوق های وضعیت از قبل را وی و اقامت فرد بودن

 ستای رو اخیردر سال دردو مذکوراقامت گروههای برای لذا است بالمانع آنها نمایدپذیرش تایید را

 ندارد ضرورت شند، با داشته نظر مورد ستای رو در دائم اقامت وی اینکه خانواده بر نظرمشروط  مورد

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

 :8 تبصره

 ،در ذیرشپ مورد هر ازای به نفر 7 حداقل دادعت به شرایط دجوا افراد از کافی دادتع نبود صورت در            

 به بهداشت همان خانه همجوار روستاهای ساکن شرایط دجوا افراد از بایست می اصلی روستای

 :آورد نام به عمل ثبت ذیل ترتیب

 نشهرستا ش گستر طرح اساس بر بهداشت خانه پوشش تحت رمق روستاهای الف(

 توان می بهداشت خانه پوشش تحت درروستاهای شرایط دجوا متقاضی دادکافیتع نبود صورت درب(        

 کیلومترازروستای35 شعاع تا مربوطه جامع سالمت کزخدماتمر پوشش تحت همجوار روستاهایاز

 .نمود شرایط واجد افراد ثبت نام از اقدام به شهرستان مرکزبهداشت ازتایید اصلی پس

 ریفعت 7 ماده ب و فلا بند با مطابق کیلومتری 35 ععاش تا ها روستا سایر و رمق روستاهای بومی:  نکته   

 .شود می
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 با و لهرای نداوطلبا بین از نامه آیین این رمواردایس عایتربا بهورز ی پذیرش رایعش مناطق درت(

 شت بهدا مرکز وتایید مربوطه ستانشهر کل عشایری اداره تایید با ایل سفیدان ریش و بزرگان تایید

 .گیرد می شهرستان انجام

اطمینان  تا آید لمع به ترتیبی دارد ضرورت عشایری مناطق براین بهورزا گزینش زمینه در(ج

 به اقدام فصلی های حرکت در عشایر با همگام و مستمر طور به شده گزینش ، بهورز شود حاصل

 نمود. خواهد خدمات ارائه

موجود در دارای مدرک تحصیلی دیپلم  افراد از ترتیب به عشایر مناطق برای بهورز چ(گزینش             

 فراخوان و اجرای برای نظر مورد تعداد همان الگوی با و پوشش برای نظر، مورد عشایر جمعیت 

 .گیرد می دیگر صورت مناطق برای بهورز آزمون 

 ممنوع مناطق سایر از پذیرش باشد کفایت حد به اصلی روستای در شرایط واجدین که صورتی در ح(

 نصاب حد به شرایط واجدین تعداد اصلی روستای در که شرایطی در صرفا ترتیب همین به است

 ستای رو در شرایط واجدین تعداد که صورتی در لذا. شود ط گزینش نقا از سایر بایست می نرسد

 داوطلبان شرایط این در الزامی است  قمر روستاهای در فراخوان شند، اجرای  با نفر 7 از کمتر اصلی

 ادامه داوطلبان نصاب حد رسیدن به تا روال این.  بود خواهند یت مساویاولو قمردر و اصلی روستای

 در اگر.  باشند نرسیده نصاب حد به شرایط تعداد واجدین  مرحله قبل در که است زمانی وتا یابد می

 گزینش دورتر مناطق از که داوطلبانی ، نماید عبورنصاب  حد از شرایط واجدین تعداد مرحله یک

 . شوند فحذ بایست می اند شده

روز(  71ماه و  66سال و  70سال )71 دیپلم   تحصیلی مدرک دارندگان برای حداکثرسن (خ               

روز ( خواهد بود.تاریخ اولین روز برای  71ماه و  66سال و  60سال ) 61حداقل سن برای ایشان و

  شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد.

 :0تبصره

در هر صورت سن  .شد خواهد اضافهمقرر حداکثرسن به تبرمع های تاییدیه ارائه طشر به لمواردذی

 .کندروز( تجاوز  71ماه و  66سال و  72سال ) 79داوطلب دارای مدرک تحصیلی دیپلم نباید از 

 دمتخ نپایا کارت براساس نآقایا ضرورت دوره وظیفه خدمت مدت (الف
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 مواد موضوع شرایط از داوطلبان برخورداری به ایثارگران مشروط  استخدامی سهمیه از (استفادهب

 قوانین طبق و آگهی این مفاد سایر رعایت با بودن( )بومی و ( تحصیلی مدرک احراز شرایط )7

 .باشد می ایثارگران

 :گردد می تعیین ذیل شرح به مربوطه قوانین برابر ایثاگران سنی سقف (پ

 بیست و پنج درصد وباالتروفرزندان جانبازان همسر فرزندان شهدا،آزادگان ، همسر و جانبازان، -6

 .معاف از شرایط سنی هستند

 8سن)تبصرهسال اسارت مکلف به رعایت شرایط حداکثر  فرزندان آزادگان باالی یکهمسرو -7

 .می باشند(7ماده 

 . شود می اضافه نآنا سنی شرایط به سال 0 نمیزا به شهید برادر و خواهر مادر، و پدر -3

 و بههج در داوطلبانه حضور نمیزا به بهه،ج در داوطلبانه حضور ماه 1 لحداق سابقه بان رزمندگا -8

 .شود می اضافه سنی شرایط به پزشکی استراحت یا و شدن بستری زمان مدت چنینهم

زیر  فرزندان جانبازان ، بههج در داوطلبانه حضور ماه شش سابقه با رزمندگان فرزندانهمسر و   -0

 8 تبصره سن) حداکثر شرایط رعایت به مکلف اسارت، یک سال زیر آزادگان فرزندان ، درصد 70

 .باشند می(  7 ماده

 :1 تبصره

 : ایثارگری سهمیه( 6

 برای مقررات و برابرقوانین نآ د(درص35سی) ،کدهدانش به یافتهتخصیص  دامختاس مجوز لازک -فلا

فرزندان  و همسر ، آزادگان فاقد شغل،جانبازان به آن درصد 70 یابد، می اختصاصایثارگران  پذیرش

 و سال یک آزادگان دارای فرزندان و مسره ،باالتر و درصد 70جانبازان  فرزندان  و همسر شهداء،

 امورایثارگران و شهید بنیاد هماهنگی با شهید برادر و خواهر ، مادر و پدر ، اسارت سال باالی یک

 1 حداقل رزمندگان باسابقه به نیز را باقیمانده درصد پنج و یابد می مذکور اختصاص افراد به استان

 در( 07 ) وپنج بیست زیر جانبازان  فرزندان ، آنان همسروفرزندان ها و جبهه در داوطلبانه حضور ماه

 تخصص دارد به نیاز مواردی که در. یابد می اختصاص سال اسارت( 6یک) زیر فرزندان آزادگان ، صد

 . است الزامی استخدام( در آگهی مندرج احراز شرایط ) یملع شرایط رعایت

 نایثارگرا بین از لیفض رهنم ترتیب به ددرص 0 و ددرص 70 های یههمس در نایثارگرا انتخاب -ب

 خواهد ن انجامبهورزا بومی انتخاب شرایط رعایت با اند نموده نام ثبت مقرر زمان در که شرایط دواج

 .شد
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 دشرایطواج داوطلبان سایر با رقابت طریق ازایثارگران  یهسهم درصد 35 بر مازاد داماستخ -پ           

 . گرفت خواهد صورت

ایثارگران  وامور شهید بنیاد از شناسایی کارت داشتن رت صو در شهدا محترم وخانواده جانبازان -ت          

 .ندارند مذکور بنیاد از گواهی وارائه اخذ به نیازی آن تصویر ارایه با

  درصد معلولین: 3( سهمیه 7

ه به ترتیب نمره معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمر

قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود مراتب تاییدیه توانایی انجام امور سهمیه درصد  3فضلی از 

 بهورزی این عزیزان از شورای پزشکی یا مراکز تخصصی طب کار استعالم خواهد گردید.

 : آزاد سهمیه( 3

 در مندرج شرایط از برخورداری صورت در بومی نداوطلبا به دامیستخا یهسهم اندهباقیم میتما          

 . یابد می اختصاص فضلی نمره ترتیب به آگهی اختصاصی شرایط

 خواهد صورت شرایط دجوا نداوطلبا سایر با رقابت طریق از نایثارگر یهسهم بر مازاد پذیرش  - 6

 پذیرفت.

 کنمم که باشند داشته دقت هلمسا این به نام ثبت نزما در بایست می آزاد یهمسه نداوطلبا - 7

 در ( و معلولین ایثارگران ) فوق شده اعالم قانونی های سهمیه از افرادی ، انتخابی محل شغل در است

 .جذب نگردد فردی آزاد سهمیه از و شوند الزم پذیرفته شرایط احراز صورت

 :نیاز مورد ومدارک نام ثبت نحوه : 3 ماده

 .شود می انجام کدهدانش توسط لذی بشرح کترونیکیلغیرا صورت به نمتقاضیا از نام ثبت-6-3

 دنیازمور درمحلهای نشهرستا کزبهداشتمر توسط هکددانش تایید از بهورزپس پذیرش آگهی-7-3

 خدمات مراکز در اطالعیهو نصب عمومی سایراماکن و اسالمی شورای ،ارییده خشداری،ب طریق،از

 خصوص در سانی ر اطالع هرگونه ضمنا.انتشار مییابد بهداشت های خانه و ستایی رو جامع سالمت

 اینترنتی سایت دانشکده و اعالنات یتابلو طریق از بهورزی شغلی شتهر  در امتحان استخدامی

 نیاز مورد اطالعات داوطلبان و بود صورت همزمان خواهد به ، https://www.khoyums.ac.ir هکددانش

 .کرد خواهند دریافت طریق بدین را خود

 :نام ثبت نیاز مورد مدارک- 3-3

https://www.khoyums.ac.ir/
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 .(رددتکمیل گ خوانا وخط دقت با ) لشغ درخواست فرم الف(تکمیل

 با 8556511353573597   حساب شماره بهریال   155555 غمبل پرداخت بر مبنی بانکی ید(رسب

شناسه واریز  به   IR 615655558556511353573597شماره شبا حساب مقصد بانک مرکزی 

آزمون های به عنوان حق ثبت نام  ،نزد بانک مرکزی 301511300670665555651630518552

 استخدامی.

 صاقال نام ثبت فرم روی عکس هعقط )یک شده نویسی ،پشت رخ تمام ،جدید8در3 عکس هقطع 3(پ

 (.شود

 شناسنامه صفحات تصویرتمام (ت

 کارت ملی )پشت و رو(تصویر (ث

 ن(برادرا ویژه) دائم افیتمع یا ومیعم وظیفه نظام خدمتپایان  تصویرکارت (ج

 اکثریت وامضای مهر به ممهور روستا اسالمی شورای گواهی ازطریق بودن بومی تاییدیه (گواهیج

 الکترونیکی پرونده از رونوشتی به منضم و )منوط بهداشت خانه و)نصف به اضافه یک (شورا اعضای

 .پذیرد می صورت شهرستان بهداشت نهایی مرکز تایید با متقاضی( بهداشتی

 ذیربط عاجمر از مورد حسب ایثارگری، بر دال مدارک(ح

 ضرورت حسب آگهی مفاد طبق سایرمدارک(خ

 تحصیلی مدرک آخرین تصویر (د

 نقایاآ پزشکی افیتعم داشتن صورت در پزشکیمسیون ک تاییدیه (ذ

 :نام ثبت ومهلت مدارک ارسال نحوه : 8 ماده

  65/66/6855تاریخ تا حداکثر ذکرشده ترتیب به را الزم مدارک بایست ایط،می شر دواج نمتقاضیا 6-8

معاونت  -میدان شهید فهمیده -خرداد 60بلوار  –خوی :  نشانی به پیشتاز سفارشی پست با

تا تاریخ فقط مهلت ثبت نام  .نمایند ارسال 09632-99636( به کد پستی :  شگستر واحدبهداشت)

 می باشد . فوق 

 هر از یا و لتحوی پست به( 65/66/6855) نام ثبت مهلت از دبع که مدارکی یا و ناقص مدارک به- 7-8

 وجه هیچ به پرداختی وجوه و ارسالی مدارک و شد نخواهد داده اثر ترتیب شود الارس دیگر طریق

 پستی مرسوله روی بر چاپی شده ثبت تاریخ پست، به مدارک تحویل مالک تاریخ. شود نمی مسترد

 .باشد می

 محرز داوطلب توسط شده ماعال عاتن اطابود واقع فخال ذیرشپ لمراح از کهری در چنانچه-3-8

 اخراج، ضمن آموزشی های درکالس شرکت درصورت حتی و تلقی یکن ان لمک شده طی مراحل شود

 حکم صدور صورت در و شد با می های مربوطه هزینه پرداخت به موظف اخذشده هدتعداوطلب برابر
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 شده هزینه پرداخت ملزم به قوانین مطابق خاطی فرد و میگردد بالاثر و صادره لغو بکار، حکم شروع

 .گیرد می قرار قانونی پیگیری مورد سایرین برای فرصت رفتن دست از و ایجاد خسارات دلیل به و

 :کارت توزیع ومحل زمان: 0 ماده

هفته آخر بهمن ماه از  درعمومی  های ندیتوانم نامتحا جلسه به ورود کارتدریافت نحوه – 6-0

اطالع  https://www.khoyums.ac.irو سایت اینترنتی دانشکده به نشانی  طریق مرکز آموزش بهورزی 

  .خواهد شد. زمان برگزاری آزمون و محل اخذ آزمون نیز متعاقبا اعالم رسانی خواهد شد

 :1 ماده

 خواهد لمع به لذی شرح به مصاحبه و کتبی های نآزمو ، نداوطلبا های ندیتوانم سنجش منظور به

 .شد

 : تحصیلی دیپلم مدرک دارای داوطلبان های توانمندی سنجش برای

جهت سنجش توانمندی های عمومی : سواالت به صورت چهار گزینه ای ) با اعمال  کتبی نآزمو- الف           

متوسطه شامل دروس زبان ادبیات  دوم  یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط( از دروس دوره

 کتبی آزمونفارسی ، زبان انگلیسی و تعلیمات دینی و یا معارف اسالمی یا دین و زندگی خواهد بود. 

و اقلیت  . و آزمون تخصصی نخواهند داشت  داد خواهد خود اختصاص به را آزمون نمره کل از%  15

 به سوال های دین و زندگی معاف می باشند.از پاسخگویی  دینیهای 

 پذیرش ظرفیت برابر  7 نمیزا به لحداق اول مرحله در شده رفتهذیپ انداوطلب بین از:  حبهامص -ب

 .دهد می اختصاص خود به آزمون را نمره لک از%  85 معادل که آمد خواهد به عمل مصاحبه

 :2 ماده

 مقرر های ویتلاو ترتیب به نیاز، مورد دادعت برابر 7 لحداقن میزا به یهلاو نشدگا رفتهپذی ست فهر

 دستورالعمل اساس بر مصاحبه انجام جهت: آزمون گروه کار تاییدزا پس فضلی نمرات و قانونی

 می رسانی اطالع هکددانش سایت طریق از که شد خواهد معرفی مصاحبه کمیتهبه  بهورزی مصاحبه

 .شود

 :9 ماده

 اساس بر ( ذخیره و اصلی) نیاز مورد ظرفیت برابر 7انمیز به نداوطلبا اسامی مصاحبه انجام از پس

 .گردد می اعالم هکددانش گزینش هسته به قانونی های اولویت سایر و مصاحبه و کتبی نمرات وعممج

 .ایدمن حاظل و یینعترا  کتبی نآزمو رهمن نصاب حد است مجاز شکدهدان: تبصره

https://www.khoyums.ac.ir/
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 :1 ماده

 هکددانش نآزمو گروه کار عهده به،  اعتراضات به گوییخوپاس نآزمو برگزاری لمراح کلیه یتلمسئو

 .باشد می

 ارائه به نسبت تا دارند مهلت یهاول نتیجه مالاع از پس روز 60 مدت به حداکثر مربوطه نیاتقاضم:  تبصره

 و سی برر را مورد کاری هفته دو طی است موظف هکددانش آزمون وکارگروه نمایند اقدام اضاتاعتر

 .نمایند اعالم نتیجه

 :65 ماده

 این بر مبنی شده بجذ نبهورزا سوی از هکددانش به محضری هدعت ندسپر آموزشی دوره شروع از لقب

نظر  مورد های شیفت صورت به تعهد مورد شت بهدا خانه در ،بهورزی آموزش دوره اتمام از پس که

 جذب افراد کلیه برای تعهد دوره. الزامیست نمایند، وظیفه انجام روستا در بیتوته با همراه هکددانش

 هدوتع بوده زامیال (...... و نایثارگرا از اعم) نبهورزا کلیه برای سپردن تعهد.است سال 60شده حداقل

 .باشد نمی وانتقال خرید لقاب ن تعهدپایا تا نامه

 هر به یا و ایندنم انصراف دوره ادامه از بهورزی، ش آموز دوره شروع از پس که شدگانی رفتهپذی:  تبصره

پذیرش  بعدی های آگهی در نام ثبت به مجاز مربوطه، های هزینه پرداخت ضمن شوند اخراج یلیدل

 .باشند ه نمیکددانش بهورز

 :66 ماده

 یمن شغلی نعنوا و پستی ردیف تغییر بجایی،جا درخواست به مجاز هدتع دوره طول در نبهورزا

 حیطه از خارج در بهورز کارگیری به یا جابجایی، عنوان، تغییر به مجاز نیز هکددانش همچنین دباش

 و جایگزین فرد تامین تعهدات، انجام از پس دلیل هر به بهورزان وانتقال نقل. بهورزی نیست وظایف

 .است مقدور بهداشت دانشکده معاونت موافقت

 :76 ماده

 دوره شروع از قبل آنان، انصراف ویا مقرر مهلت در اصلی شدگان پذیرفته مراجعه عدم درصورت

 بهورزی، آموزش  دوره در شرکت جهت فضلی نمره ترتیب به ذخیره شدگان پذیرفته از آموزشی

 .خواهد آمد بعمل دعوت

 :63 ماده
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 الزم شد، با می شغل  ست درخوا فرم تکمیل استخدام ضیان متقا از نام ثبت مالک که این به توجه با

 فرم ارسال از پس الحاتیص ا هیچگونه و آورده عمل به را دقت نهایت نظر مورد فرم تکمیل در است

 .بود شغل قابل پذیرش نخواهد ست درخوا
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 تعالی بسمه

 دارای مدرک دیپلم تحصیلی استخدام و پذیرش داوطلب بودن بومی تائیدیه فرم

  به..........................فرزند............................./آقاخانم که نمایم می گواهی...............شهرستان........................ایل نماینده اینجانب

 ........................عشایری منطقه ایل بومی بهورز استخدام و پذیرش آگهی 7 ماده 0 بند اساس بر ........................ملی شماره

 باشد می

 

 ایل نماینده امضاء و مهر                                                                                                                                                              

 

 

  0 بند ب براساس را..................................../آقاخانم  بودن بومی............شهرستان عشایری اداره رئیس...............................اینجانب

 .نمایم می تایید........................  عشایری بهداشت خانه برای بهورز استخدام و پذیرش آگهی 7 ماده

 

 

 شهرستان عشایر اداره رئیس امضای و مهر                                                                                                                                

 

 

  0 بند  براساس  را....................... .........../آقاخانم بودن بومی............... .. شهرستان بهداشت مرکز رئیس............................. اینجانب

 .نمایم می تایید.........................عشایری منطقه برای بهورز  استخدام و پذیرش  آگهی 7 ماده

 

 

 شهرستان بهداشت مرکز رئیس امضای و مهر                                                                                                                            
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 شرایط واجد دیپلم پذیرش صورتجلسه

 عشایری بهداشت خانه برای

 

 ..... ..............مورخ..................روز در ای جلسه................ شهرستان بهداشت مرکز عشایری مناطق برای بهورز پذیرش درخصوص

  تشکیل شهرستان بهورزی آموزش مرکز ،مدیر گسترش واحد  مسئول  عشایر اداره  ریاست ، بهداشت مرکز ریاست باحضور

 :آمده بعمل بررسی باستناد و گردید

  بومی شرایط واجد فرد ...................تحصیلی مدرک دارای.............................ملی کد با...................فرزند.............................آقا/خانم

  معرفی بهورز شپذیر و جذب فرایند شروع جهت نامبرده لذا است بوده.....................................عشایری بهداشت خانه برای

 .گردند می

 

 

 ....................                                                      ...............................           دکتر

 ........شهرستان عشایر اداره رئیس                     ........شهرستان بهداشت مرکز رئیس

 

 

 

........................                          .................................... 

 بهورزی آموزش مرکز مدیر                                                    بهداشت مرکز شبکه گسترش واحد مسئول
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 بسمه تعالی

 شرایط بهورزی روستای............................صورت جلسه شناسایی افراد واجد فرم )ب(:   

 جلسه ای در  پیرو نامه اطالع رسانی مورخه.................در خصوص بهورزیابی دوره ...............مرکز بهداشت شهرستان ...............

 اسالمی روستا با هماهنگی  ...   با حضور اعضای شورای...قمر...............................در روستای اصلی/ .روز ................... تاریخ .......

 .نفرزن و .............نفر مرد متقاضی ثبت نام آزمون بهورزی که در ....قبلی تشکیل گردید و افراد واجد شرایط به تعداد ..........

 معرفی گردید. روستا روستای مذکور سکونت دارند به شرح ذیل توسط شورای اسالمی

 ردیف نام و نام خانوادگی واجد شرایط نام پدر ساکن روستای مدرک تحصیلی

    6 

    7 

    3 

    8 

    0 

    1 

    2 

    9 

    1 

    65 

    66 

    67 

    63 

    68 

 

 امضاء نماینده مرکز بهداشت                  امضاء بهورزان خانه بهداشت                            امضاء اعضای شورای اسالمی                 
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 بسمه تعالی

 فرم تائیدیه سکونت داوطلب آموزن پذیرش و استخدام بهورز : فرم )ج(                               

 ..........................و استخدام بهورز، گواهی می نمائیم که آقای/خانم اینجانبان امضا کنندگان ذیل با اطالع از مفاد آگهی پذیرش

 آگهی پذیرش و استخدام بهورز ،ساکن و بومی  7ماده  0براساس بند  فرزند ........................ به شماره شناسنامه...........................

 روستای .....................می باشد.

 اء اعضای شورای اسالمی روستامهر و امض

6- 

7- 

3- 

8- 

0- 

1- 

 بهورزان خانه بهداشت مهر و امضاء

6- 

7- 

3- 

 

 ساکن بودن آقا / خانم .......................را .........رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان ......................بومی و اینجانب .......................

 تایید می نمایم.

 

     مهر و امضای رئیس مرکز بهداشت شهرستان                                                                                                                      
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 شغل: درخواست فرم

 محل الصاق عکس:                               بسمه تعالی                                                                                                           

 این قسمت چیزی ننویسید.                        

                                                                شماره پرونده:                                                                                 

                                                                                                                                                

 شناسنامه ای: –الف: مشخصات شخصی    

 نام خانوادگی: -6    

 جنسیت:                                      -8نام پدر:                                               -3نام:                                                         -7    

 کدملی:-1شماره شناسنامه:                                  -0    

 محل تولد:  -1تاریخ تولد :    /       /                             -9محل صدور شناسنامه:                          -2    

 

 ب:مشخصات تحصیلی:          

 رشته و گرایش تحصیلی:-66مدارک تحصیلی:                                                          -65         

 معدل فارغ التحصیلی:-67         

 

 ح: مشخصات شغل مورد درخواست:  

 شغل مورد تقاضا )فقط یک شغل(: -63   

 محل جغرافیائی مورد تقاضا )خانه بهداشت یا پایگاه بهداشتی روستایی( )فقط یک محل(:-68   

  

 ج: سهمیه ها:              

 افراد بومی                                                           سهمیه ها:                   ایثارگران بومی -60

 ایثارگران -6/60                  

 مح پدر
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 فرزند شهید-6

 خانواده شهداء )باستثناء فرزندان شاهد( :  -7

   خواهر شهید       برادر شهید       همسر شهید       مادر شهید       پدر شهید

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

 خانواده جانباز از کار افتاده کلی غیر قادر به کار:-8

 بازخواهر جان    برادر جانباز   فرزند جانباز     همسر جانباز    مادر جانباز   پدر جانباز

 طول مدت حضور در جبهه : به مدت      سال       ماه        روز            رزمندگان-0

 آزادگان -1

 

 
 

 وضعیت  بومی:-7/60

 محل تولد بند الف شرایط بومی بودن:

 کیلومتر35ساکن روستای همجوار با فاصله            ساکن روستای قمر               ساکن روستای اصلی مورد تقاضا 

 

 د: سایر موارد  

  معافیت دائم                                وضعیت خدمت وظیفه:    انجام داده  - 61

 

 نشانی کامل محل سکونت داوطلب :-62

 خیابان:                   کوچه :                          پالک:           استان:                       شهرستان:                  روستا:         

 کد پستی:

 کد شهرستان:                                      :                                   ثابت شماره تلفن تماس -69

 الزامی است( موبایل )ذکر شماره تلفن

 

 صحت کلیه موارد باال مورد تایید است.                                                                                                           

 نام و نام خانوادگی:                                                                                                                               

 تاریخ و محل امضاء:                                                                                                                              

 

 


