«بسمه تعالی»
«آگهی پذیرش واستخدام بهورز »
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی آذربایجانغربی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش بر اساس مجوز شماره /105/2591د مورخ  59/1/21اداره کل منابع انسانی وزارت بهداشت ،درماا وآماوز
مفاد دستور العمل اجرایی پذیر

پزشاکی ق ا

واستخدام بهورز  ،در نظر دارد از بین داوقل ا بومی در یک فضای رقابتی وبا رعایت عدالت استخدامی ،تعداد  296نفر (با احتساب سهمیه ایثارگرا ) از افراد واجد الشرایط را از قری امتحا عمومی ،تخصصی ،مصااح ه و گازینش در

رشته شغلی بهورزی به شرح ذیل بصورت پیمانی استخدام نماید:
ردیف

شهرستان

عنوان رشته
شغلی

محل جغرافیایی

جنسیت

تعداد مورد

شرایط احراز

نیاز

1

مهاباد

بهورز

قم قلعه

ز

1

فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده )  ،در صورت نبودن  3نفر فوق دیپلم واجد شرایط  ،دیپلم پذیرش خواهد شد.

2

مهاباد

بهورز

دریاس

ز

1

فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده )  ،در صورت نبودن  3نفر فوق دیپلم واجد شرایط  ،دیپلم پذیرش خواهد شد.

3

مهاباد

بهورز

کانی سیب

مرد

1

4

مهاباد

بهورز

قجی آباد

ز

1

فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده )  ،در صورت نبودن  3نفر فوق دیپلم واجد شرایط  ،دیپلم پذیرش خواهد شد.

5

مهاباد

بهورز

لج

ز

1

فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده )  ،در صورت نبودن  3نفر فوق دیپلم واجد شرایط  ،دیپلم پذیرش خواهد شد.

6

مهاباد

بهورز

یوسف کند

ز

1

فوق دیپلم (مامایی وبهداشت خانواده )  ،در صورت نبودن  3نفر فوق دیپلم واجد شرایط  ،دیپلم پذیرش خواهد شد.

7

مهاباد

بهورز

خانگی

مرد

1

فوق دیپلم( بیماری ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه ای)،در صورت ن ود  9نفر فوق دیپلم واجد شرایط  ،دیپلم پذیر

فوق دیپلم( بیماری ها ،بهداشت محیط،بهداشت حرفه ای)،در صورت ن ود  9نفر فوق دیپلم واجد شرایط  ،دیپلم پذیر

خواهد شد.

خواهد شد.

 .1شرایط عمومی:
 -2-2تدین به دین م ین اسالم یا یکی از ادیا شناخته شده در قانو اساسی کشور
 -2-1تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایرا
 -2-9داشتن کارت پایا خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادرا ).
ت صره :معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعالم کمسیو پزشکی شهرستا با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد.
 -2-1عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردا
 -2-9عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
 -2-6داشتن سالمت جسمانی و روانی و اجتماعی وتوانایی برای انجام کار بهورزی وقابلیت انجام فعالیت های مرت ط با آ از جمله دهگردشی وانجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش (.به تایید پزشک معتمد شهرستا یا کمسیو پزشکی )
 -2-7نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموز

بهورزی وسایر واحد های دانشگاه ودستگاههای دولتی دیگر

 -2-8داوقل ا استخدام ن اید مستخدم رسمی ،ثابت وپیمانی ویا بازخرید خدمت سایر دستگاه های دولتی باشند.
 -2-5نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی بموجب آرای مراجع قانونی
 – 2-20التزام به قانو اساسی جمهوری اسالمی ایرا
 -2شرایط اختصاصی
 -2-1شرایط احراز ق قات مختلف رشته شغلی بهورز از نظر تحصیالت وتجربه به شرح زیر می اشد:
الف -دارا بود مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته های بهداشت عمومی(بهداشت خانواده) ،مامایی وقی دوره آموز

تط یقی مهارت های بهورزی وحصول تجارب الزم ق جدول شرایط احراز برای پذیر

ب -دارا بود مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته های بهداشت عمومی(م ارزه با بیماریها) ،بهداشت محیط ،بهداشت حرفه ای وقی دوره آموز

بهورز ز

تط یقی مهارت های بهورزی وحصول تجارب الزم ق جدول شرایط احراز برای پذیر

بهورز مرد

ج -دارا بود مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته بهورزی وحصول تجارب ق جدول شرایط احراز
د -دارا بود دیپلم کامل متوسطه وقی دوره دوساله آموز

بهورزی وحصول تجارب الزم ق جدول شرایط احراز

-2-2شرکت داوقل ا کارآموز بهورزی دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع تحصیلی فوق دیپلم ودارندگا مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته های غیر مرت ط با رشته های مندرج در بند ( 1-2شرایط احراز ق قه بندی شغلی بهورز) مجاز نمی باشد
 -2-3شرکت دانشجویا حائز شرایط در آزمو پذیر

واستخدام بهورز بالمانع است ودر صورت احراز ق ولی ؛ پذیر

آنا مستلزم ارائه انصراف قطعی وگواهی دانشگاه محل تحصیل م نی بر عدم امکا دریافت هرگونه مدرک دانشگاهی ،ق ال از شاروک کالساهای

بهورزی می اشد.
 2-4کلیه داوطلبان می باید بومی روستاهای محل مورد تقاضای استخدام باشند وداوطلبان باید یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان بومی تلقی گردند.
الف) محل تولد داوقلب (ق مندرجات شناسنامه ) با روستا یا شهرستا مورد تقاضای پذیر

بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوقلب حداقل در یک سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروک ث ت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

ب) حداقل دو مقطع کامل تحصیلی از مقاقع تحصیلی( ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه ) را در روستا و یا شهرستا مورد تقاضای پذیر

بهورز قی کرده باشد و همچنین سکونت داوقلب  ،حداقل در یک سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروک ث ت ناام در روساتای ماورد

نظر محرز گردد.
تبصره :1احراز شرایط سکونت داوقل ا مندرج در بند های الف وب از قری شورای اسالمی روستا وتایید مرکز بهداشت شهرستا صورت می پذیرد.
تبصره  :2داوقل ا پذیر

بهورزی چنانچه تا ق ل از ث ت نام بدلیل ادامه تحصیل ،گذراند قرح و یا انجام دوره خدمت ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند .مشروط به آنکاه شاورای اساالمی ساکونت آنهاا را گاواهی نمایاد ومرکاز بهداشات

شهرستا بومی بود فرد واقامت وی را ق ل از وضعیت های فوق االشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا را تایید نماید بالمانع است لذا برای گروه های مذکور اقامت در یک سال اخیر ضرورت ندارد.
تبصره :)3در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل  9نفر ،می ایست از افراد واجد شرایط ساکن روستاهای همجوار هما خانه بهداشت به ترتیب ذیل ث ت نام به عمل آورد:
-1روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت بر اساس قرح گستر

شهرستا

 -2در صورت عدم وجود متقاضیا واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توا از روستاهای همجوار تا شعاک  29کیلومتر  ،پس از تایید مرکز بهداشت شهرستا اقدام به ث ت نام از افراد واجدشارایط نماود .پاذیر

بهاورز از منااق شاهری در هار

شرایطی ممنوک می باشد.
 -2-5حداقل سن برای دارندگا مدرک دیپلم  26سال وحداکثر  26سال(متولدین  1366/11/27به بعد) وحداقل سن برای دارندگا مدرک فوق دیپلم  28سال وحداکثر  22سال تمام (متولدین  64/11/27به بعد) می باشد .تااریخ اولاین روز شاروک
ث ت نام( )33/11/26م نای محاس ه سن قرار میگیرد
تبصره  :1موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معت ر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد .در هر صورت سن داوقلب دارای مدرک تحصیلی دیپلم با در نظر گرفتن موارد زیر ن اید از  18سال وسن داوقلب دارای مدرک فوق دیپلم ن اید از  90سال تجاوز نماید.
الف)داوقل انی که قرح نیروی انسانی را باستناد قانو خدمت پزشکا وپیرا پزشکا انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق
ب) مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت سربازی آقایا براساس کارت پایا خدمت
ج) سقف سنی ایثارگرا برابر قانو مربوقه تعیین می شود.افراد خانواده معظم شهدا ،آزادگا  ،مفقود االثرها وجان ازا از کار افتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند.شامل :همسر ،فرزندا  ،پدر ،مادر وخواهر وبرادر تا میزان  5سال
 -3نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز:
 -9-2ث ت نام از متقاضیا به صورت غیرالکترونیکی بشرح ذیل توسط دانشگاه انجام میشود.
 -9-1آگهی پذیر

بهورز پس از تایید دانشگاه توسط مرکز بهداشت شهرستا در محلهای مورد نیاز از قری  ،بخشداری ،دهداری ،شورای اسالمی وسایر اماکن عمومی نصب واقالعیه در مراکزبهداشتی درمانی و خانه های بهداشت انتشار مای یاباد .ضامنا هرگوناه

اقالک رسانی در خصوص امتحا استخدامی از قری تابلو اعالنات دانشگاه و سایت اینترنتی دانشگاه  ،به صورت همزما خواهد بود و داوقل ا اقالعات مورد نیاز خود را بدین قری دریافت خواهند کرد.
 -3-3مدارک مورد نیاز ثبت نام:

الف)تکمیل فرم درخواست شغل (با دقت وخط خوانا تکمیل گردد).
ب) رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ چهل هزار ریال برای مدارک دیپلم و شصت هزار ریال برای مدارک فوق دیپلم به حساب شماره( )2172431112117بانک تمرکز در آمدهای متفرقه دانشگاه قابل
پرداخت در کلیه شعب بانک ملی بعنوان حق شرکت در امتحان عمومی وتخصصی داوطلبان استخدام.
ج) دو قطعه عکس  34جدید ،تمام رخ ،پشت نویسی شده (یک قطعه عکس روی فرم ثبت نام الصاق شود).

1

د) تصویر آخرین مدرک تحصیلی
ه) تصویرتمام صفحات شناسنامه
و) تصویرکارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)
ذ)تصویرپایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از آن
ح)مدارک دال بر بومی بودن ( گواهی مبنی بر بومی بودن وسکونت داوطلب در روستای مورد تقاضا با مهر وامضا شورای اسالمی روستا ومسئول مرکزبهداشتی درمانی مربوطه ومهر وامضا مرکز بهداشت شهرستان)

ط)مدارک دال بر ایثارگری ،حسب مورد از مراجع ذیربط
ه )سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
ی) یک عدد پوشه به رنگ آبی
الزم است کلیه متقاضیان مدارک تکمیلی خود را قبل از ارسال با پست جهت بررسی و تایید نهایی به مرکز آموزش بهورزی واقع در فلکه مادر بیمارستان سل قدیم ارائه دهند.
فرمهای مورد نیاز ثبت نام  ،در سایت شبکه بهداشت و درمان مهاباد قسمت آگهی پذیرش و جذب بهورز موجود میباشد.
 -4نحوه ارسال مدارک ومهلت ثبت نام:
 -4-1متقاضیان واجد شرایط ،مدارک الزم را به ترتیب ذکرشده حداکثر تا تاریخ  33/12/15با پست سفارشی پیشتاز به نشانی  :بلوار توحید روبروی آموزش و پرورش واحد گسترش مرکزبهداشت شهرستان مهاباد ارسال نمایند.

 -4-2به مدارک ناقص ویا مدارکی که بعد از مهلت ثبت نام به پست تحویل و یا از هر طریق دیگر ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد ومدارک ارسالی و وجوه پرداختی به هیچ وجه مستترد نمتی شتود .متالک تتاریخ
ارسال مدارک به پست ،تاریخ ثبت شده چاپی بر روی مرسوله پستی می باشد.
 -5زمان ومحل توزیع کارت:
 - -9-2کارت ورود به جلسه امتحا توانمندیهای عمومی وتخصصی در روزهای سه شنبه وچهار شنبه  13و 21اسفند ماه از ساعت  8لغایت  29در محل واحد گستر

شهرستا توزیع خواهد شد.

 -9-1آزمو در روز پنج شنبه مورخه  21اسفند ماه سال  59در محل سالن ابن سینای ستاد دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی واقع د ر بلوار رسالت انتهاای خیاباا جهااد جناب اور اناس  ،ساتاد مرکازی
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استا آذربایجا غربی برگزار خواهد گردید.
 -9-9تحویل کارت فقط به خود داوقلب با ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی امکا پذیر است.
 -6مواد آزمون عبارتند از:
 -6-1آزمو کت ی توانمندیهای عمومی برای دارندگا مدرک تحصیلی فوق دیپلم شامل :
-2زبا وادبیات فارسی  -1زبا انگلیسی  -9معارف اسالمی  -1اقالعات سیاسی واجتماعی وم انی قانونی از هر درس  29سوال درمجموک به تعداد ( )60سوال بصورت چهارگزینه (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) قراحی می
شود.آزمو های توانمندیهای عمومی مجموعا  60نمره (معادل %90از کل نمره آزمو ) را به خود اختصاص خواهد داد.
تبصره :1اقلیت های مذه ی از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف می باشند و امتیاز آ به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد.
 -6-2آزمو کت ی تخصصی برای دارندگا مدرک فوق دیپلم شامل آزمو کت ی از دروس اختصاصی می باشد که شامل:
نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی ( 90سوال) -1آمار حیاتی واپیدمیولو ی ( 29سوال) -9آموز

بهداشت ( 29سوال) جمعا  60سوال که بصورت چهارگزینه (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) قراحی می شود.آزمو های توانمندیهای

تخصصی مجموعا  60نمره (معادل %90از کل نمره آزمو ) را به خود اختصاص خواهد داد.
 -6-3مصاحبه:از کلیه داوقل ا  ،دارندگا مدرک فوق دیپلم مصاح ه به عمل خواهد آمدکه  80نمره (معادل  %10کل نمره آزمو )را به خود اختصاص می دهد.
 -6-4آزمو کت ی توانمندیهای عمومی برای دارندگا مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه شامل:
-2ادبیات فارسی  -1زبا انگلیسی  -9دین وزندگی  -1اقالعات سیاسی واجتماعی وم انی قانونی از هر درس  29سوال درمجموک به تعداد ( )60سوال بصورت چهارگزینه (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) قراحی میشود.آزمو های
توانمندیهای عمومی مجموعا  60نمره (معادل %60از کل نمره آزمو ) را به خود اختصاص خواهد داد.
تبصره :اقلیت های مذهبی از پاسخگویی به سواالت دین وزندگی معاف می باشند و امتیاز آ به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد.
 -6-9دارندگا مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه آزمو تخصصی نخواهند داشت
-6-6از کلیه داوقل ا  ،دارندگا مدرک دیپلم متوسطه نیز مصاح ه بعمل خواهد آمد که مصاح ه %10کل نمره آزمو را به خود اختصاص می دهد.
 -7تذکرات:
 -7/1ایثارگرا شامل جان ازا  ،آزادگا و رزمندگانی که حداقل  6ماه سابقه حضور داوقل انه در ج هه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهدا ،مفقودین و جان ازا در صورت دارابود شرایط مندرج در آگهی ،با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
 -7/2از کل مجوز استخدام تخصیص یافته به دانشگاه ،سی ( )90درصد آ برابر قوانین و مقررات برای پذیر

ایثارگرا اختصاص می یابد 19 ،درصد آ به جان ازا وآزادگا فاقد شغل و فرزندا وهمسرا شهداء وجان ازا  19درصد و باالتر و فرزندا وهمسرا آزادگا باالی یک سال اسارت ،با معرفی شده از سوی بنیاد شهید

و امور ایثارگرا استا اختصاص می یابد و پنج درصد باقیمانده را نیز به رزمندگا باسابقه حداقل  6ماه حضورداوقل انه در ج هه ها وهمسروفرزندا آنا وفرزندا جان ازا زیر بیست وپنج ( )19درصد وآزادگا زیر یک ( )2سا ل وخواهرا وبرادرا شهداء اختصاص می یابد در مواردیکه نیاز به تخصص دارد رعایات شارایط علمای
(شرایط احراز مندرج در آگهی استخدام) الزامی است
 -7/9انتخاب ایثارگرا در حد سهمیه  9درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگرا واجد شرایط که در زما مقرر ث ت نام نموده اند و برابر شرایط انتخاب بومی بهورزا انجام خواهد شد.
 -7/1استخدام مازاد بر  90درصد سهمیه ایثارگرا و فرزندا شاهد و فرزندا جان ازا  19درصد و باالتر از قری رقابت با سایر داوقل ا واجدشرایط صورت خواهد گرفت .
 -7/9جان ازا وخانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید وامور ایثارگرا با ارایه تصویر آ نیازی به اخذ وارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند
 -7/6انتخاب داوقل ا استخدام دارندگا مدرک تحصیلی فوق دیپلم حداکثر به میزا سه ( )9برابر ظرفیت مورد نیاز از میا افرادی که حد نصاب نمره امتحا توانمندیهای عمومی را ( 60درصد ) را کسب کرده اند براساس باالترین نمره فضلی امتحا کت ی تخصصی انتخاب و برای مصاح ه معرفی می شوند  .پس از انجام مصاح ه 2
برابر ظرفیت مورد نیاز ،براساس مجموک نمرات فضلی کت ی تخصصی و مصاح ه به هسته گزینش معرفی می شوند.
 -7/7فهرست پذیرفته شدگا اولیه به میزا سه( )9برابر تعداد مورد نیاز جهت انجام مصاح ه ،پس از تایید کمیته آزمو  ،ضمن اقالک رسانی در سایت دانشگاه توسط معاونت بهداشتی اعالم خواهد شد.
-7/8از میا شرکت کنندگا در آزمو کت ی تا 9برابر ظرفیت مورد نیاز به ترتیب اولویت های مقرر قانونی ونمرات فضلی انتخاب وجهت مصاح ه به کمیته مصاح ه معرفی می گردند تا پس از نجام مصاح ه نس ت به انتخاب 1برابر ظرفیت موردنیاز (اصلی وذخیره) براساس مجماوک نمارات کت ای ومصااح ه اقادام وباه هساته گازینش
دانشگاه معرفی گردد.
 -7/5انتخاب داوقل ا به ترتیب نمره کل ماخوذه در آزمو به صورت فضلی می باشد.
افراد دارای مدرک کاردانی(فوق دیپلم) دارای اولویت است .لذا در صورتیکه برای یک پست بهورز ،تعداد واجدین شرایط با مدرک کاردانی حداقل 9نفر باشد دانشگاه می بایست از میا  9نفر ذکر شده اقدام به پذیر

 -7/20برای هرپست بهورزی پذیر

 9نفر باشد دانشگاه می ایست از افراد دیپلم نیز اقدام به برگزاری آزمو نماید .در شرایط اخیر معیار برای پذیر

بهورز نماید .در صورتیکه تعداد واجدین شرایط با مدرک کاردانی کمتر از

افراد برای ورود به مصاح ه نمره فضلی آزمو کت ی می باشدبه منظور دسترسی به م عیار واحد برای مقایسه نمره کت ی آزمو در میا داوقل ا کاردا ودیپلم الزم است امتیازات هر دو گروه با مقیاس واحد وبر اساس نمره

 60از  200تعدیل ومحاس ه شود .بدیهی است پس از ورود افراد برای مصاح ه  ،نتایج نهایی برای داوقل ا وارد شده به مصاح ه بر اساس نمره کل محاس ه خواهد شد.
 -7/22به مدارک ارسالی دارندگا مدارک تحصیلی باالتر و پائین تر از مقاقع تحصیلی اعالم شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد .
 -7/21مشمولین قانو خدمت پزشکا و پیراپزشکا که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه دانشگاه می باشند ،می توانند در امتحا استخدامی این دانشگاه شرکت نمایند .ارسال گواهی اشتغال به قرح اینگونه افراد الزامی است.
ت صره  :ضمنا آ دسته از پذیرفته شدگا نهایی که با استفاده از قانو خدمت پزشکا و پیراپزشکا بصورت اختیاری مش مول گذراند قرح می باشند در صورت ق ولی حداکثر پس از یک ماه از اعالم نتیجه نهایی موظفند تسویه حساب وتوقف قرح خود را ارایه نمایند .در صورت عدم ارایه تسویه حساب وتوقف قرح ق ولی آنا
کا لم یکن تلقی خواهد شد.

 -7/13مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرای ط اعالم شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود وچنانچه در هریک از مراحل پذیرش ،خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شود مراحتل کتان
لم یکن تلقی و در صورت شرکت در کالس های آموزشی ضمن اخراج  ،داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد ودر صورت صدور حکم استخدام ،حکم صادره لغو وبال اثر میگردد.
 -7/21استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگرا مشروط به برخورداری داوقل ا از شرایط موضوک مفاد بند های  2و  1آگهی می باشد
 -7/29لیست نهایی پذیرفته شدگا پس از تایید صالحیت عمومی و انتخاب اصلح (حسب مورد) توسط هسته گزینش دانشگاه اعالم میگردد.
 -7/26پذیرفته شدگا اصلی پس از ابالغ نتایج نهایی حداکثر یک ماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و قی مراحل پذیر
ت صره  :در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگا در مهلت مقرر ویا انصراف آنا پس از شروک آموز

به مرکز بهداشت شهرستا مراجعه نمایند.

از پذیرفته شدگا ذخیره جهت شروک دوره ،دعوت بعمل خواهد آمد.

 -7/27سپردن تعهد رسمی به دانشگاه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر اینکه پس از اتمام دوره تطبیقی مهارت های بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت  15سال وبه صورت شیفت های مورد نظر دانشگاه همتراه
با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید " الزامیست .
 -7/28پذیرفته شدگا در مقطع کاردانی به مدت شش ماه آموز

 -7/13شرکت داوطلبان

تط یقی مهارتهای بهورزی و دارندگا مدرک تحصیلی دیپلم بمدت دو سال دوره آموزشی بهورزی را قی خواهند نمود.

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

 -7/21با توجه به این که مالک ثبت نام از متقاضیان استخدام تکمیل فرم درخواست شغل می باشد ،الزم است در تکمیل فرم مورد نظر نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصالحاتی پس از ارسال فرم درخواستت شتغل
قابل پذیرش نخواهد بود.

-7/21پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی  ،از ادامه تحصیل انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه ،مجاز به ثبت نام در

آگهی های بعدی پذیرش بهورزی دانشگاه نمی باشند.

 -7/11دوره آموزش بهورزی کلیه پذیرفته شدگان بهو رزی فوق دیپلم کلیه شهرستانهای استان وپذیرفته شدگان دیپلم شهرستان مهاباد ،در مرکز آموزش بهورزی شهرستان مهاباد خواهد بود.
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بسمه تعالی
این قسمت چیزی ننویسید.
محل الصاق عکس

شماره پرونده:
الف :مشخصات شخصی -شناسنامه ای
 -2نام خانوادگی :
 -1نام:

 -9نام پدر:

 -1جنسیت :

 -9شماره شناسنامه :
 -8تاریخ تولد:

 -7محل صدور شناسنامه :

/

 -6کد ملی :
 -5محل تولد:

/

ب :مشخصات تحصیلی:
 -22رشته و گرایش تحصیلی:

 -20مدارک تحصیلی:
 -29معدل:

 -21دانشگاه محل تحصیلی:
ح :مشخصات شغل مورد درخواست :
 -21شغل مورد تقاضا ( :فقط یک شغل)

 -29محل جغرافیائی مورد تقاضا( خانه بهداشت یا پایگاه بهداشتی روستایی ) ( فقط یک محل )
ج :سهمیه ها :
ایثارگرا بومی 

 -26سهمیه ها :

افراد بومی

 -1فرزند شهید 

 -2خانواده شهداء( باستثناء فرزندان شاهد)
 -26/2ایثارگرا

 -3جانبازان

طول مدت بستری و استراحت پزشکی  :به مدت

ماه

سال

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

پدر شهید 
مادر شهید 
همسر شهید 
برادر شهید 
شهید  
خواهرجانباز
پدر
روز مادر جانباز 
همسر جانباز 
فرزند جانباز 
برادر جانباز 
خواهر جانباز 

 -26/1بومی
 -5رزمندگان 

سال

طول مدت حضور در جبهه :به مدت

ماه

روز

 -6آزادگان 
 -1محل تولد با محل جغرافیای مورد درخواست یکی می باشد
 -2حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی ابتدائی ،راهنمایی و دبیرستان در محل مورد درخواست گذرانده شده است 

د :سایر موارد:
معافیت دائم 

 -27وضعیت خدمت وظیفه :انجام داده 

 -28مدت و محل جغرافیایی انجام قرح نیروی انسانی(برای پزشکا و پیراپزشکا ):
 -25نشانی کامل داوقلب  :استا :

شهرستا :

روستا:

به سال
کوچه

خیابا

ماه

روز

پالک

کدپستی :
 -10شماره تلفن تماس :

کد شهرستا :

(ذکر شماره تلفن الزامی است)
صحت کلیه موارد باال مورد تائید است .
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و محل امضاء:
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بسمه تعالی
فرم (الف)
صورتجلسه تحویل آگهی پذیرش بهورزی به اعضای شورای اسالمی روستا

پیرونامه شماره ....................................مجوز شماره/تاریخ  ...........................................................در روز  ..............................مورخه ...............................جهت اقالک رسانی پذیر
/قمر  ..........................................مراجعه و با اعضای شورای اسالمی روستا جلسه ای تشکیل گردید وضمن توضیح متن آگهی و شرایط پذیر

بهورزی به روستای اصلی

بهورزی ،تعدادی آگهی و شرایط پاذیر

بهاورزی در امااکن

عمومی از جمله مسجد ومخابرات و ...نصب گردید .ضمناً تعداد .............................برگ آگهی نیز جهت اقالک رسانی افراد واجد شرایط به اعضای شورای اسالمی تحویل داده شده ضمناً مقرر گردید اعضای
محترم شورای اسالمی به افراد واجد شرایط شرکت کننده در آزمو بهورزی تاییدیه م نی بر ساکن و بومی بود در روستا ق فرم (ج) جهت ث ت نام ارائه نمایند .همچنین مقرر شد اسامی واجدین شرایط قی
فرم (ب) توسط اعضای شورای اسالمی روستای ...........................................به مرکز آموز

بهورزی شهرستا  ............................................تحویل گردد.

امضاء اعضای شورای اسالمی روستا

امضاءنماینده مرکزبهداشت
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بسمه تعالی
فرم(ب)
صورت جلسه شناسایی افراد واجد شرایط بهورزی روستای .......................
پیرو نامه اطالع رسانی مورخه  ...............................در خصتو

بهورزیتابی دوره  ......................مرکتز بهداشتت شهرستتان  ......................جلسته ای در روز ........................

تاریخ .............................در روستای اصلی/قمر  ..........................................................با حضور اعضای شورای اسالمی روستا با هماهنگی قبلی تشتکیل گردیتد و افتراد واجتد
شرایط به تعداد................نفر زن و  ...............نفر مرد متقاضی ثبت نام آزمون بهورزی که در روستای مذکور سکونت دارند به شرح ذیل توسط شورای اسالمی روستتا معرفتی
گردید.
نام نام خانوادگی واجد شرایط

نام پدر

ساکن روستای

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-2
-3
-11
-11
-12
امضاء اعضای شورای اسامی روستا

امضاء نماینده مرکز بهداشت
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نوع سهمیه

بسمه تعالی
فرم(ج)
فرم تائیدیه داوطلب بهورزی توسط اعضای شورای اسالمی
اینجانبتتان اعضتتای شتتورای استتالمی روستتتای ..................................................و مستتئول مرکتتز بهداشتتتی درمتتانی  ...............................................و رئتتیس مرکتتز بهداشتتت
شهرستتتتان...........................گتتتواهی متتتی نمتتتائیم کتتته آقتتتای/ختتتانم  ...........................................................نتتتام پتتتدر  .............................بتتته شتتتماره شناستتتنامه
 ...............................................ساکن و بومی روستای ........................................................می باشد.

مهر و امضاء اعضای شورای اسالمی روستا

مهر و امضاء مسئول مرکز بهداشتی درمانی

-1
-2
-3
-4
-5

مهر و امضاء رئیس مرکز بهداشت شهرستان
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