آگهی پذیرش و استخدام بهورز
بصورت استخدام پیمانی و قرارداد انجام کار معین

با پذیرش دارندگان مدارک کاردانی و کارشناسی در رشته های مندرج در آگهی

سال 1400

به داوطلبان توصیه می شود مطالب مندرج در این آگهی را به دقت مطالعه نمایند.
همچنین با توجه به روند کلی ثبت نام و اعالم نتیجه ی آزمون به صورت اینترنتی ،داوطلبان محترم جهت دریافت کلیه
ی اطالعات فقط به سایت دانشکده علوم پزشکی نیشابور به نشانی nums.ac.ir :مراجعه کنند .از این به بعد در تمام
متن این راهنما ،منظور از «سایت» ،نشانی اینترنتی اعالم شده می باشد.

مقدمه
باسپاس به درگاه ایزد منان و آرزوی توفیق برای تمامی متقاضیان ،به اطالع می رساند دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور در نظر دارد برای
تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش ،طبق دستورالعمل اجرائی پذیرش و استخدام بهورز (موضوع :مفاد نامه شماره /209/8517د
مورخ  1398/10/17معاونت توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) از محل سهمیه های استخدامی شماره  151609مورخ
 1398/03/27سازمان اداری و استخدامی کشور و مجوز شماره /209/4571د مورخ  ، 98/06/15به تعداد یک نفر به صورت استخدام پیمانی و به استناد مصوبه
شماره  1400/551/10/1047مورخ 1400/03/19هیات رئیسه دانشکده به تعداد  25نفر به صورت قرارداد انجام کار معین ،افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری
آزمون کتبی ،مصاحبه و گزینش برای پذیرش رشته شغلی بهورزی با شرایط و ضوابط ذیل جذب نماید.

توجه:
ثبت نام پذیرش بهورز از متقاضیان با مدرک کاردانی یا کارشناسی از رشته های بهداشت عمومی،بهداشت محیط،پرستاری و
مامایی به تفکیک جنسیت که شرایط آن در این آگهی آمده است می باشد.
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بخش اول  :تعاریف
تعاریف:
 -1داوطلب ایثارگر :ایثارگران شامل موارد زیر هستند:
الف) ایثارگران سهمیه بست و پنج ( )25درصد شامل:
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 و خواهر و برادر شهید
ب) ایثارگران سهمیه پنج ( )5درصد شامل:
رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها
فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد
فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت
مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها عبارتند از:
الف-معاونت نیروی انسانی هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود
ب-معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان
مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل
ج -معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران
 -2داوطلب معلول  :به داوطلبی اطالق می شود که با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی کشور مشمول استفاده از سه درصد سهمیه استخدامی قانون
حمایت از حقوق معلوالن می باشد.
 -3داوطلب آزاد  :به شخصی اطالق می شود که در زمان ثبت نام ،مشمول سهمیه ایثارگران و سهمیه معلولین نباشد.

بخش دوم  :شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش داوطلبان در رشته شغلی بهورزی
* داوطلب متقاضی بکارگیری  ،باید در زمان ثبت نام ،شرایط عمومی و اختصاصی مندرج را داشته باشد.
 -1شرایط عمومی:
-1-1

اعتقاد به دین مبین اسالم با یکی از ادیان رسمی کشور شناخته شده در قانون اساسی کشور

-2-1

داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران
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-3-1

التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

-4-1

بومی بودن در محل خدمت براساس شرایط اختصاصی مندرج در این آگهی (کلیه داوطلبان می بایست بومی روستاهای محل مورد تقاضای استخدام
بوده و پذیرش بهورز غیر بومی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد).

-5-1

داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران) حداکثر تا پایان مهلت ثبت نام) 1400/07/28 (:

تبصره :معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعالم مراکز تخصصی طب کار یا کمیسیون پزشکی دانشکده با وظایف بهورزی منافات
نداشته باشد.
-6-1

عدم اعتیاد به دخانیات ،مواد مخدر و روانگردان

-7-1

عدم سابقه محکومیت جزائی موثر

-8-1

داشتن سالمت جسمانی و روانی ،اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله دهگردشی و انجام
سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تائید مراکز تخصصی طب کار یا کمیسیون پزشکی دانشکده.

-9-1

نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشکده

 -10-1داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی ،ثابت ،پیمانی  ،قراردادی ،متعهد خدمت ،انفصال شده از خدمت ،اخراج شده و یا بازخرید خدمت موسسه یا
سایر دستگاه های اجرائی باشند (حداکثر تا تاریخ پایان مهلت ثبت نام)) 1400/07/28 (: :
-11-1
-2

نداشتن منع استخدام در دستگاه های اجرائی به موجب آرای مراجع قانونی.

شرایط اختصاصی:

الف) سن داوطلبین:
-1-2

جهت دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی ،داشتن حداقل  20سال تمام و حداکثر  28سال سن تمام ( 27سال و  11ماه و  29روز)

-2-2

جهت دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ،داشتن حداقل  20سال تمام و حداکثر  30سال سن تمام ( 29سال و  11ماه و  29روز)

تبصره  -1جانبازان ،آزادگان  ،فرزندان شهدا ،فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر ،به شرط ارائه تاییدیه های معتبر از شرط حداکثر
سن معاف می باشند.
تبصره  – 2موارد ذیل به شرط ارائه تاییدهای معتبر به حداکثر سن مقرر ارفاق خواهد شد.
 -1پدر ،مادر ،همسر ،برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال
 -2داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن یا استراحت پزشکی رزمندگان
داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها
تبصره :سایر مشمولین سهمیه های ایثارگران در صورت ثبت نام در آزمون ،مکلف به رعایت حداکثر سن های اعالم شده می باشند ،در غیر این صورت از
ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد.
 -3مدت خدمت وظیفه انجام شده آقایان براساس مندرجات کارت پایان خدمت
 -4داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت مذکور.
تبصره  -3در هر صورت با اعمال هر یک از بندهای فوق (به استثناء مفاد تبصره  )1سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم نباید از  30سال ( 29سال و  11ماه و 29
روز) و سن داوطلب دارای مدرک کارشناسی نباید از  32سال ( 31سال و  11ماه و  29روز) تجاوز نماید.
تبصره  -4تاریخ اولین روز شروع ثبت نام (  ) 1400/07/17مبنای محاسبه سن (حداقل و حداکثر) قرار می گیرد.
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ب -مدرک تحصیلی:
 -2-3انتخاب داوطلبان از بین دارندگان دارای مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی به شرح ذیل می باشد.
داوطلبین زن :دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی :بهداشت عمومی (بهداشت خانواده) /مامایی /پرستاری
داوطلبین مرد :دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی :بهداشت عمومی (پیشگیری و مبارزه با بیماریها)  /بهداشت محیط
 /پرستاری
 -2-4شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر مرتبط با شرایط احراز شغل مندرج در آگهی مطابق با آیین نامه ارزیابی و مهندسی مشاغل مالک عمل وزارت
بهداشت ،ممنوع می باشد.
تبصره  :1در صورتی که داوطلب در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلی ذکر شده در بند  2-3بوده و در عین حال مدرک تحصیلی همطراز یا باالتر در سایر رشته
های تحصیلی داشته باشد ،ملزم به ارائه تعهدنامه محضری تا پایان مدت خدمت ،مبنی بر عدم درخواست به کارگیری با مدرک دیگر پس از شروع به کار و در
هنگام اشتغال خواهد بود.
تبصره  :2پذیریش دانشجویان با عنوان بهورز ممنوع می باشد و در صورت احراز قبولی ،پذیریش آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل
مبنی بر عدم امکان دریافت هر گونه مدرک دانشگاهی قبل از شروع کالسهای بهورزی می باشد .در صورت عدم ارائه گواهی مذکور می بایست از دانشگاه محل
تحصیل تائیدیه واحدهای گذرانده شده ) تا زمان برگزاری آزمون ( اخذ گردد که نشان دهنده عدم امکان دریافت مدرک دانشگاهی در مقطع پذیرفته شده با
توجه به ضوابط آموزشی باشد.
تبصره  :3پذیرش افراد متعهد خدمت وکلیه افرادی که شرایط به کارگیری و استخدام را به عنوان بهورز در خانه بهداشت اعالم شده ندارند ممنوع می باشد .
بدیهی است در صورتی که اجرای تعهد خدمت و متعاقباً استخدام فرد مذکور در خانه بهداشت مجاز باشد ،به کارگیری این افراد در خانه بهداشت مورد نظر
مشروط بر اخذ تعهدات مورد لزوم و امکان استخدام به شکل قراردادهای اشاره شده در موارد پیشین مقدور خواهد بود.
 - 2-5دارندگان مدارک تحصیلی معادل ،حق ثبت نام در آزمون را ندارند و در صورت شرکت از انجام مراحل بعدی استخدام محروم و به درخواست آنان ترتیب
اثر داده نخواهد شد.

ج -بومی بودن
 -2-6پذیرش بهورز به صورت بومی در وهله اول از روستای محل استقرار خانه بهداشت انجام می شود و داوطلبان می بایست حداقل دارای یکی از شرایط زیر
باشند تا به عنوان " بومی روستا "تلقی شوند.
الف(محل تولد داوطلب)طبق مندرجات شناسنامه ( با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال
اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام ) 1400/07/17 (:در روستای مورد نظر محرز گردد.
ب) حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی) ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه ( و در خصوص فارغ التحصیالن نظام جدید دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی
)ابتدایی ،متوسطه اول و متوسطه دوم ( را در روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر
تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام  ) 1400/07/17 (:در روستای مورد نظر محرز گردد.
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ج(داوطلبان زن که شرایط بند" الف "و" ب "را نداشته باشند ولی با فرد شاغل در همان روستای محل گزینش بهورز و واجد شرایط مطابق بند" الف " و
"ب " بند  2-6ازدواج کرده و حداقل دو سال از تاریخ ازدواج) به صورت رسمی و درج در شناسنامه( آنان تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در آزمون (:
 ) 1400/07/17گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضای پذیرش در این مدت محرز شده باشد به عنوان بومی تلقی می شود و پذیرش آنان بالمانع
است .بدیهی است این افراد با افراد بومی بند " الف "و "ب" در یک اولویت هستند و نسبت به بومیان روستای قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.
د (چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل،گذراندن طرح و یا اشتغال و انجام دوره خدمت وظیفه دوره ضرورت سربازی در خارج از
محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسالمی سکونت آنها را گواهی نماید و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت
وی را قبل از وضعیت های فوق االشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا را تایید نماید پذیرش آن ها بالمانع است .لذا برای گروه های مذکور اقامت
در دو سال اخیر در روستای مورد نظر مشروط بر این که خانواده وی) پدر ،مادر ،همسر ،فرزند( اقامت دائم در روستای مورد نظرداشته باشند ،ضرورت ندارد .در
این شرایط ارائه گواهی دال بر اقامت در روستا )به مدت دو سال ( قبل از شرایط فوق ضرورت دارد.
 -2-7با توجه به تقسیمات جدید کشوری مالک اطالعات مندرج در شناسنامه ،آخرین تقسیمات سیاسی کشور در منطقه خواهد بود.
 -2-8احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای" الف" "،ب " "،ج " و" د "از طریق گواهی شورای اسالمی روستا ) ممهور به مهر و امضای رئیس
شورا و نصف اعضاء شورا به اضافه یک نفر ( با تائید خانه بهداشت مربوطه ) منظم به رونوشت از پرونده بهداشتی متقاضی( و تایید مسئول مرکز خدمات جامع
سالمت روستایی و تائید مرکز بهداشت شهرستان صورت پذیرد.
 -2-9پذیرش بهورز به صورت بومی در مرحله بعد و در صورت نبود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل دو نفر به ازاء هر مورد پذیرش در روستای
اصلی ،از افراد واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوار خانه بهداشت به ترتیب ذیل صورت خواهد پذیرفت.
الف -روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان اعالم شده
ب -در صورت نبود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز خدمات
جامع سالمت روستایی مربوطه تا شعاع  30کیلومتر از روستای اصلی اعالم شده پس از تائید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود.
نکته  :بومی روستای قمر و سایر روستاهای تا شعاع  30کیلومتری خانه بهداشت اصلی تحت پوشش مرکز مطابق با بند الف و ب و ج و د ماده  2-6تعریف می
شود.
د) ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
 -2-10مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های دارای طرح «اجباری» (رشته تحصیلی پرستاری) که در حین انجام خدمت قانونی در دانشکده
مورد پذیرش بهورز می باشند ،در صورت دارا بودن شرایط بومی مطابق با بندهای قسمت بومی بودن و سایر شرایط مندرج در این آگهی ،می توانند در آزمون
استخدام پیمانی شرکت نمایند.
تبصره  -مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح «اجباری» (رشته تحصیلی پرستاری) که حداکثر تا پایان مهلت ثبت نام(:
 ) 1400/07/28دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند و یا در حین انجام طرح اختیاری یا تمدید طرح می باشند ،در صورت دارا بودن
شرایط بومی مطابق با بندهای قسمت بومی بودن و سایر شرایط مندرج در این آگهی ،می توانند نسبت به انتخاب نوع پذیرش پیمانی یا قراردادانجام کارمعین
اقدام نمایند.
-2-11در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره100/854مورخ 93/07/16وزارت متبوع ،نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است ،همچنین داوطلبانی
که به استناد بند  2بخشنامه شماره/207/1899د مورخ 98/12/06متقاضی انجام خدمات قانونی بدون احتساب ضریب منطقه خدمتی باشند و نیز مشمولین قانون
خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح اختیاری که در حال گذراندن طرح می باشند میبایست قبل از شروع دوره آموزش بهورزی ،نسبت به
انصراف از ادامه طرح و دریافت پایان طرح خود اقدام نمایند.
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بخش سوم  :زمان و نحوه ثبت نام و برگزاری آزمون

نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز :
 اطالع رسانی از طریق مرکز بهداشت شهرستان در محلهای مورد نیاز ،بخشداری ،دهیاری ،شورای اسالمی وسایر اماکن عمومی ونصب اطالعیه درمراکز خدماتجامع سالمت روستایی
مدارک مورد نیاز :



تکمیل برگ در خواست شغل
رسید بانکی پرداخت مبلغ  450000ریال (معادل چهارصدو پنجاه هزار ریال) به شماره حساب

 2178991706002باکدشناسه

 789917060021033به نام درآمدهای اختصاصی دانشکده علوم پزشکی نیشابور بعنوان حق شرکت در امتحان عمومی وتخصصی داوطلبان استخدام
تذکر مهم :در صورت هرگونه اشتباه از سوی داوطلب ،وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود


 4قطعه عکس 4*3جدید تمام رخ ،پشت نویسی (یک قطعه عکس روی برگ ثبت نام الصاق شود )



اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی



اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی داوطلب



اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی همسر )در صورت تاهل(



اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)



مدارک دال بربومی بودن مطابق مفاد آگهی



مدارک دال برایثارگری و خانواده شهید حسب مورد از مراجع ذیربط.



تاییدیه سالمت جسمانی وروانی توسط پزشک مرکزخدمات جامع سالمت تحت پوشش



اصل و تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از آن یا گواهی اشتغال به طرح در واحدهای تابعه دانشکده
تبصره :1مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های دارای طرح اجباری)پرستار (صرفا در ردیف استخدام پیمانی می توانند شرکت نمایند.
تبصره  :2افراد دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه یا تمدید طرح) حداکثر تا تاریخ  )) 1400/07/28 ( :می توانند در کلیه ردیف های

آگهی شرکت نمایند.


یک جلدپوشه

تذکر  - :عدم مراجعه و یا عدم ارائه مدارک مورد نیاز در مهلت مقرر به منزله انصراف داوطلب تلقی خواهد شد و داوطلب از ادامه مراحل محروم شده و حق هیچگونه
اعتراضی نخواهد داشت.
-

مهلت تعیین شده جهت حضور داوطلب مبنی بر ارائه مدارک به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.

نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نام
متقاضیان واجد شرایط ،مدارک الزم را از تاریخ(  ) 1400/07/17لغایت (  ) 1400/07/28باتوجه به محل سکونت خود( شهرستان فیروزه  ،نیشابور وزبرخان)به
آدرس های زیر مراجعه و مدارک مربوطه را تحویل نمایند .آزمون مذکور در روز پنج شنبه  1400/09/04برگزار خواهد شد .ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر
روی کارت شرکت در امتحان درج و به آگاهی داوطلبان خواهد رسید  .در صورت نیاز جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های زیر تماس حاصل یا به
سایت دانشکده مراجعه نمائید.
 -1واجدین شرایط شهرستان نیشابور به نشانی :
شهر نیشابور  ،میدان آزادی –  22بهمن شرقی  - 16مرکز آموزش بهورزی الزهرا (س) -شماره تماس) 42257143 -42257140 :
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-2واجدین شرایط شهرستان فیروزه به نشانی:
(شهر فیروزه ،خیابان معلم –شبکه بهداشت ودرمان شهرستان فیروزه  -واحد گسترش شبکه شماره تماس 43308160 :و)42208130
-3واجدین شرایط شهرستان زبرخان به نشانی :
شهر قدمگاه  ،بلوار امام خمینی  ،چهارراه اصلی کنار بقعه متبرکه رضوی –شبکه بهداشت ودرمان زبرخان – واحد گسترش شبکه شماره تماس- 43224517:
 43224519داخلی )216
به مدارک ناقص ویا مدارکی که بعد از پایان مهلت ثبت نام ارسال شود ترتیب اثر داده نمی شود لیکن در صورت ارسال مدارک ناقص ،تصمیم گیری در خصوصپذیرش ویا رد آن بعهده کارگروه آزمون خواهد بود.
کارت ورود به جلسه  2روز قبل از آزمون از طریق سایت دانشکده علوم پزشکی نیشابور یا مراجعه به مرکز آموزش بهورزی نیشابور قابل دریافت می باشد.چنانچه در هریک از مراحل پذیرش خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن تلقی ودر صورت شرکت در کالس هایآموزشی 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 می
گردد.
-

ازمیان شرکت کنندگان در آزمون کتبی تا 3برابر ظرفیت مورد نیاز به ترتیب اولویت های مقرر قانونی ونمرات کسب شده انتخاب وجهت انجام مصاحبه

به کمیته مصاحبه معرفی می گردند تا پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب 2برابر ظرفیت مورد نیاز (اصلی وذخیره )براساس مجموع نمرات کتبی ومصاحبه اقدام
وبه هسته گزینش موسسه معرفی گردد.
-

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

-

پذیرفته شدگان اصلی پس از ابالغ نتایج نهایی حداکثر سه هفته فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک وطی مراحل پذیرش به مرکز آموزش

بهورزی مرکز بهداشت شهرستان نیشابورمراجعه نمایند.
-

تبصره  :در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر ویا انصراف آنان پس از شروع آموزش از پذیرفته شدگان ذخیره جهت شروع دوره ،دعوت

بعمل خواهد آمد .
-

سپردن تعهد محضری به دانشکده قبل از شروع به تحصیل مبنی براین که "پس ازاتمام دوره آموزش تطبیقی مهارت های بهورزی در خانه بهداشت

مورد تعهد حداقل به مدت  15سال وبه صورت شیفت های مورد نظر دانشکده همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید" الزامیست.
-

سپردن تعهد برای کلیه بهورزان (اعم از ایثارگران و  )...الزامی بوده و تعهدنامه تا پایان تعهد قابل خرید و انتقال نمی باشد.

تبصره:پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی ،از ادامه تحصیل انصراف نمایند یا به هر دلیلی اخراج شوندضمن پرداخت هزینه های مربوطه ،مجاز
به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز موسسه نمی باشند .
مواد درسی آزمون بهورزی
برای سنجش داوطلبان دارای مدارک کاردانی و کارشناسی
* آزمون تخصصی برای دارندگان مدرک کاردانی یا کارشناسی شامل آزمون کتبی و مصاحبه می باشد .
*سواالت به صورت چهارگزینه ای (با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی خواهد شد .
* فهرس ت پذیرفته شدگان اولیه تا سه برابر تعداد مورد نیاز جهت انجام مصاحبه در سایت دانشکده اطالع رسانی خواهد شد.
سواالت آزمون کتبی اختصاصی از واحدهای درسی اختصاصی شامل مواد زیر می باشد:
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نوع ارزشیابی

ماده امتحانی

ردیف

درصد نمره اختصاص یافته

دروس سالمت خانواده شامل:
1

سالمت مادران-باروری سالم-کودکان-سالمندان-
میانساالن

2
آزمون اختصاصی کتبی
3

4

دروس بیماریها شامل :بیماریهای واگیر-بیماریهای غیر
واگیر

 60درصد از کل نمره آزمون

دروس بهداشت محیط شامل :بهداشت غذا-بهداشت
آب-عوامل موثر بر سالمت در روستا
دروس پرستاری شامل :کمک های اولیه -درمانهای
ساده عالمتی
ارزیابی روانشناختی و قابلیت های برقراری ارتباط مؤثر و

آزمون اختصاصی مصاحبه

1

 40درصد از کل نمره آزمون

خدمتگزاری و ماندگاری در عرصۀ خدمت ( توسط کمیتۀ
مربوطه مطابق دستور عمل حوزۀ معاونت بهداشت)

بخش چهارم  :امتیازات و سهمیه های قانونی
 - 4-1سهمیه ایثارگران:
 -4-1-1بر اساس هماهنگیهای به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران ،جذب ایثارگران از محل سهمیه های استخدامی از طریق شرکت در آزمون بکارگیری
نیروی موسسات ،رقابت بین کلیه داوطلبان ایثارگر در هر یک از سهمیه های  25درصد و  5درصد از مجوزهای صادره بر اساس نمره مکتسبه در آزمون کتبی
به میزان دو برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه شغلی صورت می پذیرد.
-4-1-2در فرآیند جذب مشمولین سهمیه  25درصد ،بکارگیری آنان مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت می پذیرد.
 -4-1-3کلیه افراد ایثارگر مشمول  25و  5درصد ایثارگری می بایست همانند سایر افراد دارای سهمیه آزاد که شرایط بومی خانه بهداشت مربوطه را دارند نسبت
به ثبت نام اقدام و در آزمون کتبی و مصاحبه های شغلی شرکت نموده و در رقابت با یکدیگر سنجیده خواهند شد.
 -4-1-4مشمولین سهمیه 25درصد ایثارگران ،مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی 5درصد سایر ایثارگران نمیباشند .به عبارت دیگر هر داوطلب ایثارگر
میتواند در صورت مشمول بودن ،صرفاً از یکی از سهمیه های مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه ،استفاده نماید .
 -4-1-5به تمامی ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی  25درصد ایثارگران توصیه میشود برای حصول اطمینان از امکان بهره مندی خود از سهمیه استخدامی
مذکور ،قبل از ثبت نام با بنیاد شهید و امور ایثارگران محل تشکیل پرونده خود تماس و نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی و در صورت لزوم اصالح آن
اقدام نمایند .در صورت عدم تایید بنیاد مجاز به استفاده از سهمیه مزبور نخواهند بود.
 -4-1-6کسب حد نصاب نمره آزمون برای مشمولین سهمیه 25درصد و  5درصد ایثارگران تا سقف سهمیه (  25درصد و  5درصد ( الزامی نمیباشد .بدیهی
است ایثارگران موضوع سهمیه های فوق الذکر ،خارج از سقف  25و 5درصد ،به عنوان سهمیه آزاد تلقی و سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفا بر
اساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت.
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 -4-1-7جذب مشمولین سهمیه  5درصد ایثارگری با ارائه گواهی نامه معتبر از ارگانهای مربوطه صرفاً از طریق شرکت در آزمون ،دارا بودن شرایط مندرج در
آگهی و رقابت بین کلیه داوطلبان دارای وضعیت ایثارگری  5درصد ،بر اساس نمره مکتسبه در آزمون )به میزان حداکثر دو برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه
شغلی (صورت خواهد پذیرفت.
 -4-1-8بکارگیری مازاد بر سهمیه استخدامی پنج درصد ایثارگران در صورت کسب حد نصاب آزمون از طریق رقابت با سایر داوطلبان آزاد در همان شغل محل
صورت می پذیرد.
 -4-1-9کلیه مشمولین سهمیه  25درصد و  5درصد ایثارگری )اعم از شخص ایثارگر و خانواده محترم ایشان ( حتی در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد
شهید و امور ایثارگران ،ملزم به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشند.
 -4-1-10استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط احراز مدرک تحصیلی و بومی بودن مطابق با مفاد آگهی و با رعایت
سایر مندرجات در آگهی می باشد .لذا کلیه شرایط درج شده در آگهی برای مشمولین سهمیه های مذکور نیز الزم الرعایه خواهد بود.
 -4-2سهمیه معلولین :
جذب معلولین با ارائه معرفینامه از اداره کل بهزیستی استان از محل سهمیه استخدامی (3درصد قانون جامع حمایت ازمعلولین( صرفاً از طریق شرکت در آزمون،
دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره الزم و رقابت بین کلیه داوطلبان معلول براساس نمره مکتسبه در آزمون (به میزان حداکثر دو برابر
ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه شغلی) و با رعایت ساز وکارهای ذیل صورت می پذیرد:
 -1معلولین باید توانایی الزم برای انجام کاری که جهت آن بکارگیری میشوند را داشته باشند.
 -2براساس ماده ( )5آیین نامه شماره  44178/88384مورخ  1398/04/22وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ،بکارگیری معلوالن
به شرط آنکه به تشخیص سازمان بهزیستی کشور ،معلولیت آنان مانع از مأموریت کاری آنها نباشد ،بالمانع میباشد.
 -4-3سهمیه آزاد
کلیه سهمیه جذب نیرو پس از کسر سهمیه های استخدامی ایثارگران )مندرج در بند  )4-1و معلولین عادی) مندرج در بند ،)4-2به داوطلبان آزاد در صورت
برخورداری از مفاد مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره آزمون کتبی و موفقیت در مصاحبه شغلی به ترتیب نمره فضلی) مجموع نمرات آزمون کتبی و
مصاحبه با درصدهای مربوطه( ،اختصاص خواهد یافت.
 -4-4تذکرات مهم در خصوص سهمیه های استخدامی
 -4-4-1پذیرش داوطلبین دارای سهمیه ایثارگر  5درصد یا سهمیه معلولین ،تا سقف مجاز)  5درصد ایثارگری  3 /درصد معلولین (در رقابت با یکدیگر در
سهمیه مشابه ،صورت می پذیرد .خارج از سقف مذکور ،پذیرش در رقابت با افراد دارای سهمیه آزاد ،خواهد بود.
 -4-4-2داوطلبان سهمیه آزاد می بایست در زمان ثبت نام به این مساله دقت داشته باشند  ،ممکن است در شغل محل انتخابی ،افرادی ازسهمیه های قانونی
اعالم شده فوق)ایثارگران دارای سهمیه25درصد و  5درصد و معلولین( درصورت احراز شرایط الزم پذیرفته و از سهمیه آزاد فردی جذب نگردد.

بخش پنجم  :نحوه پذیرش و اعالم نتیجه

 -5-1پس از تائید مدارک و شرایط بومی گزینی داوطلبین ،افراد واجد شرایط می بایست نسبت به پرداخت وجه ثبت نام اقدام و در آزمون کتبی در زمان تعیین
شده شرکت نمایند.
 -5-2پس از برگزاری آزمون کتبی ،فهرست پذیرفته شدگان اولیه ،حداکثر تا سه ( )3برابر ظرفیت مورد نیاز به ترتیب اولویت های مقرر قانونی و نمرات فضلی
آزمون کتبی و با کسب حد نصاب نمره آزمون پس از تائید کارگروه آزمون دانشکده جهت انجام مصاحبه براساس دستورالعمل مصاحبه بهورزی به کمیته مصاحبه
معرفی می گردند تا پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب  2برابر ظرفیت مورد نیاز) اصلی وذخیره (بر اساس مجموع نمرات آزمون کتبی و مصاحبه اقدام و
سایر اولویتهای قانونی به مدیریت گزینش دانشگاه معرفی گردند.
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 -5-3حد نصاب نمره علمی الزم  :شرط الزم و نه کافی برای اعمال امتیازات و سهمیه های قانونی وانتخاب داوطلبان جهت معرفی به منظور مصاحبه ،بر
مبنای کسب حداقل  50%میانگین نمره کل اولیه سه نفر دارای باالترین نمره آزمون کتبی می باشد که به روش زیر تعیین می گردد:

حدنصاب نمره آزمون کتبی=  %50ضربدر میانگین نمره کل اولیه سه نفر دارای باالترین امتیاز

تبصره :در صورت عدم تامین نیروهای مورد نیاز تا سقف ذکرشده در ماده  ،5-2کارگروه آزمون مجاز است با رعایت اصل ضرورت گزینش افراد با صالحیت،
نمره حد نصاب تعیین شده را تا تکمیل نفرات موردنیاز جهت تشکیل جلسه مصاحبه کاهش دهد  .پایین آوردن نمره حد نصاب در مناطقی که فقط یک داوطلب
دارد مجاز نمی باشد.
 -5-4مصاحبه شغلی :
-

جهت انجام مصاحبه ،دستورالعمل انجام مصاحبه ابالغی توسط معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مالک عمل خواهد بود.

-

مصاحبه به عمل آمده  40%از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد.

 -5-5شروع دوره آموزش بهورزی
-

پس از اخذ تائید صالحیت عمومی قبول شدگان آزمون کتبی و مصاحبه ،از سوی مدیریت گزینش دانشکده ،افراد جهت شرکت در دوره های آموزشی
از سوی معاونت بهداشتی دانشکده معرفی خواهند شد.

-

قبل از شروع دوره ،فراگیران بهورزی جهت انجام آزمایشات ،سوء پیشینه و تائیدیه تحصیلی معرفی خواهند شد.

-

شیوه برگزاری دوره آموزش بهورزی منطبق بر آیین نامه آموزشی بهورزان و دستورالعمل ابالغی از سوی معاونت بهداشتی وزارت متبوع خواهد بود.

-

پس از قبولی افراد و صدور گواهینامه مربوطه ،مجدداً افراد جهت تائید صالحیت عمومی به مدیریت گزینش دانشکده معرفی میشوند.

-

پس از اخذ تائید نهائی مدیریت گزینش افراد جهت انجام آزمایشات ،سوء پیشینه و تائیدیه تحصیلی معرفی خواهند شد.

 -5-6در شرایطی که تعداد واجدین شرایط دارای مدرک دانشگاهی برای شرکت در آزمون در مناطق مجاز) روستای اصلی ،قمر و روستای شعاع  30کیلومتری
روستای اصلی (تنها یک نفر باشد دانشکده می تواند مشروط بر گواهی کتبی کارگروه آزمون مبنی برآنکه فراخوان در تمامی نقاط مورد نظر انجام شده و تنها
فرد واجد شرایط یک نفر است پس از توافق معاون بهداشتی دانشکده آزمون کتبی را در مورد فرد واجد شرایط انجام داده و در صورت کسب نمره حد نصاب وی
را برای مصاحبه معرفی نماید.
 -5-7دانشکده مجاز است براساس پیش بینی از امکان جذب در روستاهای اصلی و یا سایر روستاها ،فراخوان را در یک مرحله برای تمامی آن ها انجام دهند .
بدیهی است در صورتی که واجدین شرایط در روستای اصلی به حد کفایت باشد ،پذیرش از سایر مناطق ممنوع است .به همین ترتیب صرفاً در شرایطی که در
روستای اصلی تعداد واجدین شرایط به حد نصاب نرسد می بایست بهورز از سایر نقاط گزینش شود .به عبارت دیگر چنانچه در هر یک از مراحل ،گزینش بهورز
از مرحله قبل امکان پذیر باشد نمی بایست برای گزینش وارد مراحل بعد شد .لذا توصیه می شود در شرایطی که دانشکده یقین دارد در روستای اصلی تعداد
کافی داوطلب وجود دارد که متعاقباً به هر دلیلی ریزش نخواهد داشت نسبت به اجرای فراخوان در سایر مناطق تحت پوشش که در مناطق مجاز شناخته می
شوند ننماید .در صورتی که تعداد واجدین شرایط در روستای اصلی کمتر از  2نفر باشند ،اجرای فراخوان در روستاهای قمر الزامی است .در این شرایط داوطلبان
روستای اصلی و قمر در اولویت مساوی خواهند بود .این روال تا رسیدن به حد نصاب داوطلبان ادامه می یابد و تا زمانی است که در مرحله قبل تعداد واجدین
شرایط به حد نصاب نرسیده باشند ،اما اگر در یک مرحله تعداد واجدین شرایط از حد نصاب عبور نماید ،داوطلبانی که از مناطق دورتر گزینش شده اند می بایست
حذف شوند.
 -5-8تنها در شرایط خاص مندرج در آگهی مذکور که تعداد افراد شرکت کننده در مصاحبه یک نفر مجاز شمرده شده باشد معرفی یک فرد پس از پذیرش در
مصاحبه به هسته گزینش دانشکده بالمانع است.
11

بخش ششم  :تذکرات و توصیه های کلی
*تذکرات و توصیه های کلی
 -6-1هرگونه اطالع رسانی در خصوص زمان و محل برگزاری آزمون ،تشکیل پرونده و بررسی مدارک ،مصاحبه ،نحوه صدور کارت و غیره از طریق درگاه سایت
دانشکده انجام خواهد شد .لذا داوطلبین موظف هستند جهت آگاهی ازاطالعیه ها حداقل هر  24ساعت یکبار به سایت مراجعه نمایند.
 -6-2عواقب ناشی از عدم اطالع در خصوص زمان شرکت در آزمون ،مصاحبه یا مراجعه جهت تشکیل پرونده بر عهده متقاضی خواهد بود.
-6-3عدم حضور و شرکت در هر یک از مراحل از جمله :آزمون کتبی ،مراجعه جهت ارائه مدارک و تشکیل پرونده ،انجام مصاحبه شغلی و ...در زمان های
تعیین شده به منزله انصراف و عدم پذیرش متقاضی تلقی شده و از فرایند بکارگیری و پذیرش نیروی بهورز حذف خواهد شد.
 -6-4با توجه به این که مالک ثبت نام از متقاضیان استخدام تکمیل فرمهای مربوطه)فرم ثبت نام و نیز فرم تائیدیه احراز محل سکونت در خصوص بومی
گزینی (می باشد ،الزم است در تکمیل فرمهای مورد نظر نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصالحاتی پس از مهلت های مقرر قابل پذیرش نخواهد بود.
 -6-5مالک محاسبه حداقل و حداکثر سن و احراز سکونت داوطلب ،تاریخ اولین روز شروع ثبت نام ( )1400/07/17و محاسبه پایان خدمت /معافیت سربازی،
فراغت از تحصیل و مدارک ارفاقی به سن)مندرج در بند ،)...تاریخ پایان مهلت ثبت نام ( )1400/07/28می باشد.
 --6-6متقاضیان حداکثر به مدت  15روز پس از اعالم نتیجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمایند .به اعتراضات بعد از این تاریخ رسیدگی
نخواهد گردید.
 -6-7با توجه به اینکه مدارک متقاضیان ،قبل از برگزاری ازمون کتبی ،توسط دانشکده بررسی خواهد شد لذا در صورتی که مدارک داوطلبین)از جمله مدارک
ایثارگری ،بومی و ( ...مغایر با شرایط مندرج در این اگهی باشد هیچ گونه حقی برای متقاضی ایجاد نخواهد نمود و در هر مرحله از ازمون ،اعالم نتایج اولیه،
مصاحبه استخدامی و حتی در صورت پذیرش نهائی ،امتیاز یا اولویت یا سهمیه مربوطه از داوطلب سلب خواهد گردید و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد
داشت .ضمناً در صورت نیاز از مراجع ذیربط استعالم خواهد گردید و تطبیق اولیه انجام شده ،مالک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.
 --6-8دانشکده موظف است آگهی استخدام و اطالع رسانی را در محل های مورد نیاز از طریق مرکز بهداشت شهرستان و نصب اطالعیه در مراکز خدمات
جامع سالمت روستایی ،خانه بهداشت ،بخشداری ،دهیاری ،شورای اسالمی و سایر اماکن عمومی در روستای مورد پذیرش انجام دهد.
 -6-9دارندگان مدارک تحصیلی باالتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره نبوده و حق شرکت در آزمون مربوطه را
ندارند.
 -6-10شرکت داوطلبان با مدرک تحصیلی به غیر از مقاطع و رشته های تعیین شده در آگهی ،در فراخوان ممنوع می باشد.
 -6-11مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ،امتحان و
جذب محرز شود داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ،مراحل طی شده کان لم یکن تلقی و داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم
خواهد شد .حتی در صورت شرکت در کالسهای آموزشی ضمن اخراج ،داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد و حتی در
صورت صدور حکم استخدام ،حکم صادره لغو و بالاثر می گردد و فرد خاطی مطابق قوانین ملزم به پرداخت هزینه شده و به دلیل ایجاد خسارات و از دست رفتن
فرصت برای سایرین مورد پیگیری قانونی قرار می گیرد.
 -6-12قبول شدگان آزمون کتبی و مصاحبه حداکثر یک ماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل گزینش به مدیریت گزینش دانشکده
مراجعه نمایند .و در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف ،برابر مقررات از پذیرفته شدگان ذخیره به ترتیب نمره فضلی و سهمیه های
قانونی دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره :لیست نهائی پذیرفته شدگان پس از تائید صالحیت عمومی توسط مدیریت گزینش دانشکده اعالم خواهدگردید.
 -6-13پذیرفته شدگان نهائی پس از وصول دعوت نامه از مرجع مربوطه ،حداکثر 15روز فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به
مرکز آموزش بهورزی شهرستان مربوطه مراجعه نمایند در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر یا انصراف آنان قبل یا پس از شروع دوره آموزشی
از پذیرفته شدگان ذخیره به ترتیب نمره فضلی و سهمیه های قانونی جهت شرکت در دوره جدید دعوت بعمل خواهد آمد.
 -6-14پذیرفته شدگان در مقطع کارشناسی و کاردانی ،دوره آموزش تطبیقی مهارتهای بهورزی را بر اساس دستورالعمل مربوطه حداقل به مدت  6ماه طی
خواهند نمود.
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 -6-15پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی ،از ادامه دوره انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه ،مجاز به ثبت نام در اگهی های
بعدی پذیرش بهورز دانشکده نمی باشند.
 -6-16محل تحصیل فراگیران بهورزی بنا به تصمیم در مراکز آموزش دانشکده خواهد بود .
 -6-17سپردن تعهد رسمی)محضری( قبل از شروع به تحصیل مبنی بر این که (( پس از اتمام دوره آموزش بهورزی یا تطبیقی مهارت های بهورزی در خانه
بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت  15سال و به صورت شیفت های مورد نظر دانشکده همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نمایند)) الزامیست و این تعهد
برای کلیه بهورزان تا پایان تعهد) اعم از سهمیه ایثارگری و غیر سهمیه ایثارگری و  ) ...قابل خرید وانتقال نمی باشد.
 -6-18بهورزان در طول دوره تعهد مجاز به درخواست انتقال ،جابجائی ،تغییر ردیف پستی و عنوان شغلی نمی باشند .
 -6-19پذیرش نهائی افراد) فراگیران بهورزی (در صورت دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این آگهی ،پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه
منوط به قبولی در دوره های آموزش بهورزی و احراز صالحیت عمومی بر اساس قانون گزینش و نیز سپردن تعهد محضری  ،تائیدیه گواهی تندرستی ،عدم سوء
پیشینه و تائیدیه تحصیلی مربوطه خواهد بود.
 -6-20اعالم فهرست پذیرفته شدگان جهت تکمیل ظرفیت حداکثر تا یک سال پس از برگزاری آزمون معتبر خواهد بود .بدیهی است استفاده از افراد ذخیره
اشاره شده مشروط به باقی ماندن شرایط عمومی و اختصاصی برای جذب به عنوان بهورز مقدور است.
 -6-21آیین نامه آموزش بهورزی در موارد مربوطه مالک عمل خواهد بود.

نکات مهم و کلیدی :
 -1فراخوان و آزمون استخدام پیمانی و قرارداد انجام کار معین ،همزمان برگزار خواهد شد.
 -2آزمون برای متقاضیان کارشناس و کاردان به صورت واحد برگزار خواهد شد .در مراحل آزمون کتبی هیچکدام از افراد با مدرک تحصیلی کاردانی و
کارشناسی بر یکدیگر ارجحیت ندارند.
 -3کلیه داوطلبین دارای وضعیت ایثارگری و شرایط مندرج می بایست همانند سایر افراد ثبت نام و در آزمون مزبور شرکت نمایند.
 -4کلیه متقاضیان اعم از آزاد یا ایثارگر ملزم به ثبت نام در مهلت تعیین شده و شرکت در آزمون کتبی می باشند تا در بین خود به رقابت بپردازند .در
غیر اینصورت به درخواست های ایشان پس از مهلت ثبت نام ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -5داوطلب متقاضی بکارگیری باید در زمان ثبت نام  ،شرایط عمومی و اختصاصی مندرج را داشته باشد.
 -6در صورت نداشتن هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی در هر مرحله از مراحل ثبت نام و بررسی مدارک و  ...از ادامه فرایند بکارگیری حذف خواهند
شد.
 -7مهلت ثبت نام به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
 -8انعقاد قرارداد پس از قبولی در آزمون و مصاحبه ،منوط به حضور در کالسهای آموزشی و پذیرفته شدن در دوره آموزشی و اخذ تائیدهای مربوطه خواهد
بود .بدیهی است در صورت عدم شرکت درکالسهای مذکور و یا عدم پذیرش در دوره ،از روند بکارگیری حذف خواهید شد.
 -9وجه پرداختی به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
 -10باتوجه به محدودیت زمانی جهت آماده نمودن مدارک مورد نیاز ،لطفاً از هم اکنون ،نسبت به تهیه مدارک الزم اقدام فرمایید ،بدیهی است درصورت
عدم ارائه اصل و تصویر مدارک و یا عدم مراجعه در مهلت مقرر ،هیچ امکانی جهت تمدید زمان مراجعه و تحویل مدارک وجود نداشته و به دلیل
نقص مدرک ،یا عدم مراجعه در مهلت مقرر از این فراخوان حذف خواهید شد.
 -11شرط بومی گزینی یکی از شروط اصلی در جذب نیرو تحت عنوان بهورز می باشد .متقاضیان در صورت عدم داشتن شرط مزبور از ادامه مراحل
بکارگیری محروم خواهند شد.
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فرم شماره  :1فرم احراز سکونت
مشخصات فردی
-1نام:

-3نام پدر:

 -2نام خانوادگی:

-4شماره شناسنامه:

-5شماره ملی:
-8محل تولد:

-7تاریخ تولد:

-6جنسیت:
معاف

-9وضعیت خدمت نظام وظیفه :پایان خدمت

سایر

-10نوع دیپلم:
-11وضعیت تاهل:

مجرد

-12تعداد افراد تحت تکفل:

متاهل

-13نام و نام خانوادگی همسر:

-15شغل همسر:

-14تحصیالت همسر:

-16نشانی کامل محل سکونت فعلی:
-18تلفن همراه:

-17شماره تماس(ثابت):
-19شماره تماس در مواقع ضروری :

نسبت با متقاضی:

نام و نام خانوادگی:

اینجانب..... ...................................................مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی را پذیرفته وچنانچه در هر یک از مراحل پذیرش
،خالف اطالعات اعالم شده توسط اینجانب محرز شود،مراحل طی شده کان لم یکن تلقی و حتی در صورت شرکت در کالسهای آموزشی ضمن قبول اخراج،متهد می گردم
برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه شوم و حتی در صورت لغو حکم استخدامی صادر شده،حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نمایم.
تاریخ و امضاء:

رضایت نامه سرپرست داوطلب
بدینوسیله اینجانب .......................................سرپرست/ولی/قیم خانم ...................................فرزند.................................رضایت کامل خود را برای شرکت نامبرده در آموزش
دوره بهورزی به عنوان بهورز برای خانه بهداشت....................................اعالم می دارم.
تاریخ و امضاء:

تائیدیه شورای اسالمی
بدینوسیله بومی بودن و سکونت خانم/آقای..................فرزند......................با کد ملی ...........................از تاریخ.........................لغایت......................در روستای (اصلی/قمر)به
نام .....................مورد تایید می باشد.
نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

شورای اسالمی روستا

نام و نام خانوادگی:

شورای اسالمی روستا

رئیس شورای اسالمی روستا

امضاء

امضاء

امضاء

تائیدیه خانه بهداشت،مرکز خدمات جامع سالمت مربوطه
بدینوسیله سکونت خانم/آقای...........................................فرزند................................باکدملی....................................................از تاریخ ...................لغایت.............................در
روستای(اصلی/قمر/همجوار)به نام .................................مورد تائید می باشد.
نام و نام خاونوادگی

نام و نام خانوادگی:

مسئول مرکز خدمات جامع سالمت.............

بهورز خانه بهداشت روستای.......

مهر و امضاء

مهر و امضاء

تاییدیه تیم بررسی کنندگان
بدینوسیله سکونت خانم/آقای........................................فرزند............................باکدملی........................................از تاریخ..............................لغایت ............................در روستای
(اصلی/قمر/همجوار)به نام......................................مورد تائید می باشد.
نام و نام خانوادگی................................:

نام ونام خانوادگی.............................

مدیر مرکز آموزش بهورزی شهرستان............

مسئول گسترش شهرستان...................

مهر و امضاء

نام ونام خانوادگی.....................
رئیس مرکز بهداشت .............
مهر و امضا

مهر و امضا
نام و نام خانوادگی ..............

نام ونام خانوادگی..............

مسئول حراست دانشگاه ..........

نماینده بازرسی دانشگاه ...........
مهر و امضا

مهر و امضا
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برگ درخواست شغل بهورزی از دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور
 -1نام خانوادگی:

 -2نام:

-3نام پدر:

 -4جنس -1:مرد □  -2زن□
ماه

 -5تاریخ تولد:روز

 -6محل تولد :استان  ....................... :شهرستان  ........................ :بخش:

سال

 -7شماره شناسنامه:

 .........................................................روستا .................................... :

 -8کد ملی:

 -10دین:

-9محل صدور شناسنامه:

مذهب :

 -11وضعیت تاهل -1:متاهل□

تابعیت:

 -2مجرد□

 -12وضعیت نظام وظیفه  -1 :دارای کارت پایان خدمت□ (مدت خدمت ضرورت ماه ............سال  -2 )..........دارای معافیت قانونی دائم□
 -13وضعیت ایثارگری:
□ -1جانباز

درصد جانبازی .........درصد

□ -2رزمنده(به مدت  9ماه متوالی یا  12ماه متناوب)
 □ -3آزاده

مدت اسارت :

 -4خانواده معظم شهدا □
 -5فرزند شهید □

مفقودین□

مدت حضور در جبهه :روز  .........ماه  .........سال ...........

روز......ماه .....سال
جانبازان از کار افتاده کلی غیر قادر به انجام کار□

 -6فرزند جانباز  25درصدو باالتر□

 -14سایر موارد  -1سهمیه آزاد□

 -2معلولین عادی□

درصد جانبازی پدر

اسراء□

نسبت..........

درصد

 -3افراد بومی□

 -4مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان□ (مدت خدمت ....روز ...ماه  ...سال )
 -15آخرین مدرک تحصیلی :دیپلم □

کاردانی□

کارشناسی□
معدل :

 16رشته تحصیلی :

گرایش تحصیلی :

 -17دانشکده محل تحصیل:

استان محل تحصیل:

 -18تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی 13......./......./........:

 -19محل اخذ دیپلم.....................

 -20محل جغرافیایی شغل بهورزی مورد تقاضا (فقط روستایی انتخاب شود که فرد متقاضی بومی آن روستا باشد)..............................
 -21محل جغرافیایی انجام طرح برای مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حین انجام تعهدات قانونی هستند.محل خدمت ...........................
 -22نشانی کامل:محل سکونت  :استان ........................شهرستان  ... ...................روستا .........................خیابان...............................
کوچه ..........................پالک ..........................کد پستی .................................
شماره تلفن ثابت ...........................................

.شماره تلفن همراه ................................

 -23شماره تلفن برای تماس ضروری:
اینجانب ................................متقاضی شرکت در آزمون تبصره دانشـــــــکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور متن آگهی را با دقت و به طور
کامل مطالعه و سپس تقاضا ی فوق را تکمیل نموده ام و مسئولیت صحت کلیه منـــــدرجات آن را به عهده می گیـــــرم  .در صورت اثبات خالف اظهارات
اینــــــجانب در هر مقطع زمانی (قبل و بعد از اشتغال) هر گونه حقی را برای استخدام در آن دستگاه از خود سلب می نمایم .
امضاء و اثر انگشت متقاضی

 -24تاریخ تنظیم فرم:
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