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 بنام خدا

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 معاونت بهداشت 

 قراردادی پذیرش بهورز آگهی

 

جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در  ایراندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 

از محذل  دستورالعمل اجرایی پذییر  بهذورز    1 ماده1تبصره به استناد  های بهداشت روستایی  خانه

دارد  درنظر  90/90/1900رئیسه محترم دانشگاه مورخ ت ئهی دویست و نود و دومین جلسه اتمصوب

یذ  ززمذون بتبذی و شذفاهی     طر از شرایط واجد افراد از قراردادیاستخدام  بصورترا  نفر 7تعداد 

 .بکارگیری نمایدل ذیل وو برای شغل بهورزی به شرح جد( همصاحب)

 :توجه

 مامایی و  پرستاری  عمومی، بهداشت های رشته از دانیکار یاشناسی کار مدرک با متقاضیان از  بهورز پذیرش

  پرستاری، عمومی، بهداشت های رشته از دانیکار یا شناسیکار مدرک با متقاضیان برای داوطلبان زن و

این آگهی آمده است می باشد ( شرایط اختصاصی) 2که شرایط آن در ماده  برای داوطلبان مرد بهداشت محیط 
. 

 قراردادیلیست پییر  بهورز استخدام  

  

 نام خانه بهداشت نام شهرستان عنوان رشته شغلی ردیف
 تعداد

 مرد زن

  1 بیگا شمالغرب بهورز 1

  بهورز 2

 مالرد

 1  اخترزباد

  2 یوسف زباد قوام بهورز 9

  بهورز 5

 

 شهریار

 

  1 رامین

  1 محمود زباد خلج بهورز 6

 1 قجر زباد بهورز 7
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    :شرایط احراز

 :شرایط عمومی برای استخدام بهورز( 1ماده 

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

 ایرانداشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی .  1-2

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.  1-3

 .بومی بودن در محل خدمت طبق شرایطی که در فراخوان آمده است.  1-4

 (ویژه برادران)داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم از خدمت .  1-5

 وظایف با دانشگاه پزشکی  اعالم کمیسیونمعافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس  - تبصره

  باشد نداشته منافات بهورزی

 عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر وروانگردان.  1-6

 عدم سابقه محکومیت جزایی موثر.  1-7

داشتن سالمت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های .  1-8

 با آن از جمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تایید کمیسیون پزشکیمرتبط 

 نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه.  1-9

 

 :شرایط اختصاصی( 2ماده 

 :عبارتند از -1-2

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

  پرستاری و

 عمومی، بهداشت های رشته از یکی در کارشناسی یا کاردانی تحصیلی مدرک دارا بودن :مردداوطلب   -

  پرستاری و محیط بهداشت

 .مبنای محاسبه تاریخ فراغت ازتحصیل، تاریخ آخرین روز ثبت نام می باشد : تیبر

 

دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع کارشناسی مندرج درآگهی در آزمون بهورزی مجاز شرکت داوطلبان  -2-2

 .نمی باشد
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بدوده و در عدین    2-1در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلی ذکر شده در بندد    :هبصرت

ارائه تعهددات محردری    حال مدرک تحصیلی هم تراز یا باالتر در سایر رشته های تحصیلی داشته باشد، ملزم به

 .مبنی بر عدم درخواست به کارگیری مدرک دیگر پس از شروع به کار و در هنگام اشتغال خواهد بود

آنها مسدتلزم  پذیرش دانشجویان با عنوان بهورز ممنوع می باشد و در صورت احراز قبولی، پذیرش نهایی   -3-2

عدم امکان دریافدت هرگونده مددرک قبدل از شدروع       گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی برارائه انصراف قطعی و

در صورت عدم ارائه گواهی مذکور و یا تردید در صدحت گدواهی از دانشدگاه محدل     . های بهورزی می باشد کالس

و عدم امکدان دریافدت   ( تا زمان برگزاری آزمون)تحصیل مدارک الزم دال بر تایید تعداد واحدهای گذرانده شده 

به منظور اطمینان از اجرای این فرایند . انشگاهی در رشته پذیرفته شده اخذ می گرددهر گونه مدرک تحصیلی د

 مددرک  دریافدت  شدرایط  از برخدورداری  بدر  مبندی  لزوم مورد تعهد  دانشگاه عالوه بر موارد پیشگفت از این افراد

 .نماید می اخذ نیز را تحصیلی

به کارگیری و استخدام را به عنوان بهدورز در خانده   پذیرش افراد متعهد خدمت و کلیه افرادی که شرایط   -4-2

بدیهی است در صورتی که اجرای تعهد خدمت و متعاقبدا اسدتخدام   . بهداشت اعالم شده ندارند ممنوع می باشد

فرد مذکور در خانه بهداشت مجاز باشد، به کارگیری این افراد در خانده بهداشدت مدورد نظدر مشدروا بدر اخدذ        

 .مکان استخدام به شکل قراردادهای اشاره شده در مواد پیشین مقدور خواهد بودتعهدات مورد لزوم و ا

. پذیرش بهورز به صورت بومی در وهله اول از روسدتای محدل اسدتقرار خانده بهداشدت انجدام مدی شدود          -5-2

 .تلقی گردند "بومی روستا"داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا عنوان 

با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد ( طبق مندرجات شناسنامه)لد داوطلب محل تو( الف

و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت ندام در روسدتای مدورد نظدر     

 .محرز گردد

و در خصدو  فدارا التحصدیالن    (  ابتدایی، راهنمایی و متوسطه)حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی ( ب

 را در روستا و یا شهرستان (ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم )نظام جدید، دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی 

مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشند و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولدین  

 .نظر محرز گردد روز شروع ثبت نام در روستای مورد

را نداشته باشند ولی با فرد شاغل در همان روسدتای محدل    "ب"و  "الف"داوطلبان زن که شرایط بند : 1تبصره 

سال ار تاریخ ازدواج آنان  2ازدواج کرده و حداقل  2ماده  "ب"و  "الف"گزینش بهورز و واجد شرایط مطابق بند 

سکونتشان در محل مورد تقاضدای پدذیرش بهدورز در ایدن مددت       تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و

بدیهی است این افراد با افراد بدومی  . محرز شده باشد، به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بالمانع است

 .در یک اولویت قرار دارند و نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود "ب"و  "الف"بند 
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از طریق گدواهی شدورای    1و تبصره  "ب"و  "الف"ز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای حراا: 2تبصره 

، با تایید خانه بهداشت (ممهور به مهر و امرای رییس شورا و نصف اعرای شورا به اضافه یک نفر)اسالمی روستا 

 .مربوطه و مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد

تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا اشتغال و انجام  چناچه داوطلبان بهورزی: 9تبصره 

دوره خدمت وظیفه دوره ضرورت سربازی در خارج ار محل روستا سکونت داشته اند مشروا به آن کده شدورای   

مدت  اسالمی روستا سکونت آنان را گواهی کند و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بدودن فدرد و اقا  

وی را قبل از وضعیت های فوق االشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تایید نماید، پدذیرش آن هدا   

لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر مشروا براین که خدانواده  . بالمانع است

در این شرایط ارائه گدواهی دال بدر اقامدت در    . اردوی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند، ضرورت ند

 .روستا قبل از شرایط فوق ضرورت دارد

نفدر بده ازای هرمدورد پدذیرش در      2در صورت نبود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل : 0تبصره 

شدت بده ترتیدب ذیدل     روستای اصلی، می بایست از افراد واجد شرایط ساکن روستاهای همجوار همان خانه بهدا

 : ثبت نام به عمل آورد

 روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان -الف

در صورت نبود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشدش خانده بهداشدت مدی تدوان از       -ب

کیلومتر از روستای اصدلی، بده    33روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز خدمات جامع سالمت مربوطه تا شعاع 

شرا رعایت تقسیمات کشوری طبق طرح گسترش شبکه و محدوده ی جغرافیایی شهرستان مربوطده و پدس از   

گزینش بهورز از مناطق شهری در هر . تایید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود 

 . شرایطی ممنوع می باشد

تعریدف مدی    2کیلومتری مطابق با بندد الدف و ب مداده     33ای قمر و سایر روستاها تا شعاع بومی روستاه: نکته

 .شود

کیلومتری انجام می گدردد کده در همدان شهرسدتان و      33درصورتی پذیرش از روستای همجوار تا شعاع  :نکته

 .طبق طرح گسترش شبکه باشد

 2و1برخورداری داوطلبان از شدرایط موضدوع مفداد مدواد     استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروا به ( د

 .با رعایت مفاد این آگهی می باشد( شرایط عمومی و اختصاصی)

 :شرایط سنی -9

و حداکثر ( روز 22ماه و  11سال و  22)سال  33حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی   -1-3

 . می باشد( روز 22ماه  11سال و  22)سال  22سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی 

  صورت هر در  .موارد ذیل به شرا ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد: 1تبصره 



5 
 

 دارای داوطلدب  سدن  و( روز 22 و مداه  11 و سدال  22) سدال  33 از نباید دیپلم فوق مدرک دارای داوطلب سن

 . نماید تجاوز  (روز 22ماه و  11سال و  31) سال 32 از نباید کارشناسی مدرک

داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجدام داده اندد    -الف 

 به میزان انجام خدمت فوق

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

 .برابر قوانین مربوطه تعیین می گردد سقف سنی ایثارگران: 2تبصره 

 :درصد شامل( 25)ایثارگران سهمیه بیست وپنج 

 جانبازان

 آزادگان

 همسر و فرزندان شهدا

 همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر

 همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و باالی یک سال اسارت

 پدر، مادر، خواهر و برادر شهید

 

 :ایثارگران سهمیه پنج درصد شامل

 رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حرور داوطلبانه در جبهه ها

 همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حرور داوطلبانه در جبهه ها

 فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد

 فرزندان آزدگان کمتر از یک سال اسارت

 

به باال و فرزندان آزادگان که حداقل یک سال و % 25جانبازان  شهداء ، فرزندان جانبازان ، آزاداگان، فرزندان (الف

 .باالتر سابقه اسارت دارند، از شرا حداکثر سن معاف می باشند

عیت حداکثر سدن هدای   ادرصد در صورت ثبت نام در آزمون، مکلف به رع 5درصد و  25سایر مشمولین سهمیه 

 .م شده در ذیل می باشند، در غیر ا ینصورت از ادامه فرآیند استخدام حذف خواهند شداعال

 سال 5تا میزان ( پدر، مادر، خواهر و برادر)افراد خانواده معظم شهدا ( ب
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داوطلبانی که در جبهه ها بطور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حرور در جبهه و همچنین مدت زمدان  ( ج

 یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه هابستری شدن و 

  :مدارک مورد نیاز -0

 (با دقت و خط خوانا تکمیل گردد) برگ درخواست شغل تکمیل -1-4

ملدت شدعبه هجدرت بدا     باندک   ندزد  4237142532 .حساب شمارهبه  نام، ثبت حق بابت ریال 4530333  مبلغ

کده بده عندوان حدق شدرکت در امتحدان عمدومی وتخصصدی          دانشدگاه  بنام در آمدهای متفرقه. 13135شناسه 

 .گردد واریز داوطلبان قابل پرداخت می باشد

کیلوبایدت و   133با حجم حداکثر   Png و یا  Jpg یا Jpeg جدید و تمام رخ با فرمت های 3× 4عکس  -2-4

اسکن عکس از روی کارتهای شناسایی و . )مربوا به سال جاری و با زمینه پشت سفید ، اسکن و بارگذاری شود

قابل قبول نمی باشد و داوطلبان الزم است از اصل عکس و مطابق با موارد ذکر شدده  .... کارت ملی ، شناسنامه و

 (اقدام به اسکن نمایند

 تحصیلیتصویر آخرین مدرک  -3-4

 تصویر تمام صفحات شناسنامه -4-4

 (ویژه برادران)تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم  -5-4

 در صورت اجباری بودن تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از آن -7-4

 و یدا  Jpg یا Jpeg پس از تکمیل و تایید با فرمت های فرم احراز سکونت) مدارک دال بر بومی بودن -2-4

Png   اصل مدارک درصورت پدذیرش در روز مصداحبه   .( کیلوبایت اسکن و بارگزاری شود 133با حجم حداکثر

 .جهت بررسی تحویل گردد

 ایثارگریمدارک دال بر  -2-4

 سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت -2-4

  :نحوه ثبت نام ، ارسال مدارک و مهلت ثبت نام -5

 وخدمات بهداشدتی درمدانی   یت اینترنتی دانشگاه علوم پزشکیسا دانشگاه آگهی پذیرش بهورز را از طریق -1-5

 امداکن  سدایر  و اسدالمی  شورای ، دهداری ، بخشداری ، نیاز مورد های محل در کز بهداشت شهرستانمر و ایران

 .نماید منتشرمی بهداشت های وخانه درمانی بهداشتی مراکز در اطالعیه نصب و عمومی

 خدمات بهداشذتی درمذانی ایذران   و ورود به سامانه ثبت نام پییر  بهورزی دانشگاه علوم پزشکی  

 (بلیک نمائید)

 : گیردثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق سایت اینترنتی دانشگاه به شرح ذیل انجام می  -2-5

http://www.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/DarkhastShoghl.pdf
http://www.bpums.ac.ir/UploadedFiles/xfiles/Form1-EhrazSokonat.pdf
http://emp.bpums.ac.ir/Registration/Registration/DisplayHelp
http://emp.bpums.ac.ir/Registration/Registration/DisplayHelp
http://emp.bpums.ac.ir/Registration/Registration/DisplayHelp
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متقاضیان واجد شدرایط   می باشد 7/7/9922لغایت تاریخ  92/60/9922تاریخ مهلت ثبت نام از  -3-5

و خدمات بهداشتی درمدانی  ملزم هستند نسبت به ثبت نام به صورت الکترونیکی درسایت دانشگاه علوم پزشکی 

 .اقدام نمایند  ایران

داوطلبان گرامی، پس از تایید ثبت نام و چاپ فرم تقاضانامه که حاوی کد رهگیری می باشدد الزم اسدت    (تذکر

 (.الم نتددددددایج نددددددزد خددددددود نگهددددددداری نماینددددددد   کددددددد رهگیددددددری را تاپایددددددان اعدددددد  

 

 .بدده ثبددت نددام ندداقا ترتیددب اثددر داده نخواهددد شددد و وجددوه پرداختددی بدده هددی  وجدده مسددترد نمددی شددود   

 

 :بارتزمان و محل توزیع   -6

بده اطدالع   از طریق سایت  ورودبه جلسه امتحان توانمندیهای اختصاصی متعاقبا زمان و محل توزیع کارت– 6-1

 .رسانده خواهد شدداوطلبان واجد شرایط 

  :شدزمان و محل برگزاری امتحان در کارت ورود به جلسه درج خواهد   -2-7

چنانچه در هریک از مراحل پذیرش خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شدود مراحدل طدی      -3-7 

اخراج ، داوطلب برابر تعهد اخدذ شدده   شده کان لم یکن تلقی ودر صورت شرکت در کالس های آموزشی ضمن 

موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد و در صورت صدور حکم استخدام ، حکم صادره لغو و بال اثر می 

 .گردد

برابر ظرفیت مورد نیاز به ترتیب اولویت های مقرر قانونی و  2از میان شرکت کنندگان در آزمون کتبی تا  -4-7

 ب و جهت انجام مصاحبه به کمیته مصاحبه معرفی می گردند تا پس از انجام مصاحبه نمرات کسب شده انتخا

بر اساس مجموع نمرات کتبی و مصاحبه اقددام و بده   ( اصلی وذخیره)برابر ظرفیت مورد نیاز  2نسبت به انتخاب 

 .هسته گزینش موسسه معرفی گردد

 .توسط هسته گزینش موسسه اعالم می گردد لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تایید صالحیت عمومی -5-7

پذیرفته شدگان اصلی پس از ابالا نتایج نهایی حداکثر دو هفتده فرصدت خواهندد داشدت جهدت تکمیدل        -7-7

 .نمایند کز بهداشت شهرستان مربوطه مراجعهمدارک و طی مراحل پذیرش به مراکز آموزش بهورزی مر

در مهلت مقدرر و یدا انصدراف آندان پدس از شدروع آمدوزش از        در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان :  تبصره

 . پذیرفته شدگان ذخیره جهت شروع دوره ، دعوت بعمل خواهد آمد

 آمدوزش  دوره ازاتمدام  پدس " کده  بدراین  مبنی تحصیل به شروع از قبل سپردن تعهد محرری به دانشگاه -2-7

 مورد های شیفت صورت به و سال 15 مدت به حداقل تعهد مورد بهداشت خانه در بهورزی های مهارت تطبیقی

 .الزامیست "انشگاه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نمایدد نظر
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الزامی بوده و تعهدنامه تا پایان تعهد قابل خریدد و  ...( اعم از ایثارگران و )سپردن تعهد برای کلیه بهورزان  -2-7

 .انتقال نمی باشد

از شروع دوره آموزش بهورزی ، از ادامه تحصیل انصراف نمایند ضمن پرداخت پذیرفته شدگانی که پس :  تبصره

    . هزینه های مربوطه ، مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز موسسه نمی باشند

 .اطالع رسانی درخصو  آزمون از طریق سایت اینترنتی دانشگاه انجام می گردد هرگونه -2-7

 :بهورزیمواد درسی ززمون  -7

 برای سنجش داوطلبان دارای مدارک کاردانی و کارشناسی -1-2

  مصاحبه می باشد و کتبی آزمون  شامل دانییا کار شناسیآزمون تخصصی برای دارندگان مدرک کار

درصد کل نمدره اتخداذ شدده مدی      73می باشد که  وس بهورزیسواالت آزمون کتبی اختصاصی از واحدهای در

 .باشد

  

طراحی خواهد ( با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط )صورت چهارگزینه ای سواالت به 

 . شد

 .آزمون برای متقاضیان کارشناسی وکاردانی به صورت واحد برگزار خواهد شد :تیبر

 از بین داوطلبانه پذیرفته شده در مرحله اول حداقل به میزان دو برابر ظرفیت پذیرش مصاحبه به عمل: مصاحبه

 .در صد از کل نمره آزمون را به خود اختصا  می دهد 43خواهد آمد که 

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

را طدی  آموزش تطبیقی مهارتهای بهدورزی   کارشناسی به مدت شش ماه کاردانی وپذیرفته شدگان در مقاطع  -

 . نمودخواهند 

پذیرش هر یک از پست های بهورزی ، افراد دارای مددارک تحصدیلی کداردانی و کارشناسدی مدرتبط در      برای  -

 .اولویت هستند

 .خواهد بود شهریارشهرستان بهورزی محل تحصیل پذیرفته شدگان در مراکز آموزش  -

دانشگاه و موافقدت   پذیرفته شدگان نهایی پس از اتمام دوره تحصیلی بهورزی ، با توجه به شرایطشروع به کار  -

 .معاونت بهداشت دانشگاه صورت می پذیرد

 :اترتیب -8

قانون جامع خدمات  21موضوع ماده )درصد  5درصد و  25استخدام ایثارگران اعم از سهمیه استخدامی   -1-2

 .گیرد از طریق شرکت در آزمون انجام می "در دستگاههای اجرایی صرفا( رسانی به ایثارگران
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درصدد سدایر ایثدارگران و یدا      5درصد مجاز به بهره منددی از سدهمیه اسدتخدامی     25سهمیه  مشمولین -2-2

بالعکس، نمی باشند به عبارت دیگر هر داوطلب می تواند در صورت مشمول بودن صرفاً از یکی از سدهمیه هدای   

 .مشخا شده استفاده نماید

ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگدان و همسدر و فرزنددان شدهدا ،همسدر و فرزنددان       % 25استخدامی  سهمیه**

و باالتر و همسر و فرزندان آزادگان دارای یکسال و باالی یکسال اسارت و خواهر و برادر شاهد می % 25جانبازان 

 .باشند

ر از مقاطع تحصیلی اعدالم شدده در شدرایط    به مدارک ارسالی دارندگان مدارک تحصیلی باالتر و پایین ت  -3-2

 .نخواهد شداحراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده 

صدرفا بده شدرا دارا بدودن     ( پرستاری)مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های اجباری  -4-2

 .را دارندگواهی پایان طرح تا روز آخر ثبت نام حق شرکت در آزمون فوق 

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی بر عهدده داوطلدب خواهدد     -5-2

بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقدد شدرایط   

صدورت پذیرفتده شددن در    حتدی در   .شدد مندرج در آگهی است ، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد 

 . آموزشگاه بهورزی و یا صدور حکم استخدامی ، حکم مزبور لغو و بالاثر می گردد

ماه پس از  2حداکثر )اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان استخدام درصورت پذیرفته شدن در امتحان  -7-2

 .است از سوی دانشگاه الزامی( م نتیجهاعال

 و مددارک  تکمیدل  جهدت  داشت خواهند فرصت روز 15بالا نتایج نهایی حداکثر پذیرفته شدگان پس از ا -2-2

 .نمایندمراجعه  دانشگاه به پذیرش مراحل طی

در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر یا انصراف آنان پس از شدروع آمدوزش از پذیرفتده     -2-2

 .آمدشدگان ذخیره جهت شروع دوره دعوت بعمل خواهد 

سپردن تعهد رسمی به موسسه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر اینکه پس از اتمام دوره آموزش بهورزی  -2-2

سال و به صورت شیفت های مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوتده   15در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت 

 . در روستا انجام وظیفه نماید ، الزامیست

 . حصیلی به غیر از مقاطع تعیین شده در آگهی و امتحان ممنوع می باشدشرکت داوطلبان با مدرک ت -13-2

با توجه به این که مالک ثبت نام از متقاضیان استخدام تکمیل برگ درخواست شدغل مدی باشدد ، الزم      -11-2

است در تکمیل برگه مورد نظر نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصالحاتی پس از ارسال برگ درخواست 

 . شغل قابل پذیرش نخواهد بود

پزشکان و پیراپزشکان باید دارای معافیت یا گواهی انجام طرح خدمت مربوطه اجباری مشمولین خدمت  -12-2

 . باشندحداکثر تا پایان روز ثبت نام 
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روز پس از اعالم نتیجه اولیده مهلدت دارندد تدا نسدبت بده ارائده         سهمتقاضیان مربوطه حداکثر به مدت  -13-2

 .اعتراضات اقدام نمایند

 فرم احراز سکونت:  1فرم شماره  
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