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ی عا   ه 

  »بهورز جذبو پذيرش  شرايط«

  »9/10/1395ورخ م پيماني قراردادي/آزمون استخدام «

  

   :رايط عموميش - 1

  شناخته شده در قانون اساسي كشور به دين مبين اسالم يا يكي از اديان  اعتقاد - 1/1

 تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايرانداشتن  - 2/1

    التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  - 3/1

 داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران) - 4/1

پزشكي دانشگاه علوم پزشكي با وظايف  شورايمعافيت پزشكي در صورتي پذيرفته خواهد شد كه بر اساس اعالم  –تبصره 

 بهورزي منافاتي نداشته باشد.

 مواد مخدر و روانگردان  ،عدم اعتياد به دخانيات -5/1

 ثر ؤعدم سابقه محكوميت جزايي م - 6/1

بهورزي و قابليت انجام فعاليت هاي مرتبط با آن از  توانايي براي انجام كار ، اجتماعي وداشتن سالمت جسماني و رواني - 7/1

پزشكي  شورايواحد طب كار دانشگاه ويا كميسيون تائيد  ياري ها در روستاهاي تحت پوشش بادهگردشي و انجام س :جمله

 حسب مورد 

 و ساير واحدهاي دانشگاه علوم پزشكي نداشتن سابقه اخراج از مراكز آموزش بهورزي - 8/1

ساير دستگاه هاي دولتي  از دانشگاه و  خدمتشده  و يا بازخريدداوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني  - 9/1

   .باشند

حق شركت مجدد در و  دنمي باشاستخدام پيماني دانشگاه  مجاز به شركت در آزموناً صرفدانشگاه  قرارداديتبصره: نيروهاي 

  .ندارندآزمون قراردادي را 

 در دستگاه هاي دولتي بموجب آراي مراجع قانوني و بكارگيري نداشتن منع استخدام -10/1

  

  

  



2 
 

  شرايط اختصاصي ثبت نام: -2

بهورز براي  بهداشت خانواده)گرايش بهداشت عمومي ( و  در يكي از رشته هاي مامايي كاردانيدارا بودن مدرك تحصيلي  -1/2

بهداشت محيط و بهداشت عمومي (گرايش  –شته هاي بهداشت حرفه اي يكي از ردر  كاردانيدارا بودن مدرك تحصيلي و  زن

  بهورز مردمبارزه با بيماريها) براي 

بهورزي داراي مدرك تحصيلي باالتر از مقطع فوق ديپلم مرتبط و دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم و شركت داوطلبان تبصره: 

  يا باالتر در رشته هاي غير مرتبط مندرج در شرايط آگهي مجاز نمي باشد.

  دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم كامل متوسطه-2/2

بهورز بالمانع است و در صورت احراز قبولي، پذيرش  / قراردادي)استخدام پذيرش (ت دانشجويان در آزمون هاي شرك -3/2

، قبل از عدم امكان دريافت هر گونه مدرك دانشگاهيآنان مستلزم ارائه انصراف قطعي و گواهي دانشگاه محل تحصيل مبني بر 

  شروع كالس هاي بهورزي مي باشد.

  پذيرد: ميصورت  ين واجد شرايط مندرج در بندهاي ذيلساكنازپذيرش بهورز صرفا بصورت بومي و   – 4/2

  پذيرش بهورز غير بومي به هيچ عنوان مجاز نمي باشد. 

 :گردند تلقي» بومي«  باشند تا به عنواناز شرايط زير را داشته  يمي بايست يك اوطلباند 

 همچنين و باشد يكي بهورزيا شهرستان مورد تقاضاي پذيرش  و روستا با(طبق مندرجات شناسنامه)  داوطلب تولد محل الف:

 .گردد محرز نظر مورد روستاي در تاريخ اولين روز شروع ثبت نامسال اخير تا  )2دو (حداقل در   سكونت داوطلب

مورد تقاضاي يا شهرستان و روستا  در را )متوسطه راهنمائي، (ابتدائي، تحصيلي مقطع كامل تحصيلي از مقاطع دو حداقل ب:

 در سال اخير تا تاريخ اولين روز شروع ثبت نام)2دو (داوطلب حداقل در  سكونت همچنين و باشد كرده طي بهورز پذيرش

  .گردد محرز نظر مورد روستاي

) 4/2(ماده » ب«و » الف«شرايط مطابق بند نداشته باشند ولي با فرد واجد را» ب«و » الف«كه شرايط بند  زن دواطلبان: 1تبصره 

گذشته باشد و سكونتشان در محل مورد تقاضا  در آزموننام اولين روز ثبت آنان تا  ازدواج سال از تاريخ 2ازدواج كرده و حداقل 

بديهي است افراد تلقي مي شوند و پذيرش آنان بالمانع است.  »بومي «پذيرش بهورز در اين مدت محرز شده باشد، به عنوان

  به اين افراد در اولويت هستند و اين افراد نسبت به بوميان قمر در اولويت پذيرش خواهند بود. نسبت» ب«و » الف«بومي بند 
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ق گواهي شوراي اسالمي روستا از طري ،) 1 (و تبصره» ب«و » الف«بند : احراز شرايط  سكونت داوطلبان مندرج در 2تبصره 

پزشك  با تاييد(منظم به رونوشت از پرونده بهداشتي داوطلب)خانه بهداشت و (ممهور به مهر و امضاي تمامي اعضاي شورا) 

  شبكه بهداشت (مركز بهداشت شهرستان مربوط) صورت مي پذيرد. مسئول مركز بهداشتي درماني و

انجام دوره خدمت ضرورت ادامه تحصيل، گذراندن طرح و يا : چنانچه داوطلبان بهورزي تا قبل از ثبت نام به دليل 3تبصره

خانه  سكونت آنها را گواهي نمايد ،وستاخارج از محل روستا سكونت داشته اند مشروط بر آنكه شوراي اسالمي ر سربازي در

فوق االشاره در روستاي اصلي يا قمر  هاي مركز بهداشت شهرستان بومي بودن فرد و اقامت وي را قبل از وضعيتبهداشت و 

در روستاي مورد نظر اخير  سال )2دو (است. لذا براي گروه مذكور اقامت در  بالمانع پذيرش آنها  منطقه مورد تقاضا تأييد نمايد

  ندارد مشروط بر اين كه خانواده وي اقامت دائم در روستاي مورد نظر داشته باشند.ضرورت 

از افراد واجد نفر به ازاي هر مورد پذيرش،  2شرايط به تعداد حداقل واجد : در صورت عدم وجود تعداد كافي از افراد 4تبصره 

  : مي آيدشرايط ساكن در روستاهاي همجوار همان خانه بهداشت به ترتيب ذيل ثبت نام به عمل 

  ي قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان هاالف) روستا

روستاهاي ن در افراد ساك از شرايط در روستاهاي تحت پوشش خانه بهداشتدم وجود تعداد كافي متقاضي واجدب) در صورت ع

   مربوطه كيلومتر، پس از تاييد مركز بهداشت شهرستان 15همجوار تحت پوشش مركز بهداشتي درماني مربوطه تا شعاع 

 11سال  25سال ( 26روز) و حد اكثر سن  29ماه و  11سال و  15(سال   16ديپلم  تحصيلي اقل سن براي دارندگان مدركحد -5/2

ماه  11سال و  27سال ( 28روز) و حداكثر  29ماه و  11سال  17(سال 18كارداني روز) و حداقل سن براي دارندگان مدرك  29ماه و 

  روز)  است. 29و 

   .م مبناي محاسبه سن قرار مي گيردتاريخ اولين روز شروع ثبت نا 

سن داوطلب با در نظر در هر صورت موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد.  :1تبصره

 29(سال30از  كاردانيو روز)  29ماه و  11سال و  27( سال 28از نبايد جهت دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم گرفتن موارد مذكور 

  .نمايدتجاوز  روز) 29ماه و  11سال و 

  الف ) مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقايان براساس كارت پايان خدمت 

طرح خدمت نيروي انساني را به استناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان انجام داده اند به ميزان انجام  ب) داوطلباني كه

  .مذكورخدمت 

  سقف سني ايثارگران برابر قوانين مربوطه تعيين شده  :2تبصره 
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، مي باشندكه حين انجام خدمت قانوني  آگهي 1/2 اي مندرج در بندرشته همشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان  -6/2

بهورزي از ادامه طرح انصراف يا  آموزشمشروط بر آن كه قبل از شروع دوره  مي باشند،جاز به شركت در آزمون استخدامي م

  پايان يافته باشد.

  

  :هاي داوطلبان سنجش توانمندي  - 3

  : سنجش توانمنديهاي عمومي و تخصصي داوطلبان:1/3 

  :كاردانيالف) براي سنجش داوطلبان داراي مدرك تحصيلي 

ت آزمون توانمنديهاي سواال به عمل خواهد آمد.كتبي براي كليه داوطلبان به صورت  آزمون توانمندي هاي عمومي -1-الف

اطالعات سياسي، اجتماعي و مباني قانون  -4 زبان انگليسي  -3 ادبيات فارسي زبان و  -2   معارف اسالمي -1 دروس: عمومي از

چهار گزينه اي (با اعمال يك نمره منفي به ازاي هر سه سواالت سؤال خواهد بود كه بصورت  60مجموعاً سوال)  15(هردرس 

به خود اختصاص  را  از كل نمره آزمون) %30ادلمعنمره ( 60عمومي مجموعاً  هاي پاسخ غلط) طراحي مي شود. آزمون توانمندي

 خواهد داد.

به ساير دروس عمومي به صورت  پاسخ نداده و امتياز آن سوال معارف اسالمي  15مذهبي به قليت هاي متقاضيان ا – تبصره

  مساوي اختصاص داده خواهد شد.

براي كليه داوطلبان بصورت كتبي بعمل خواهد آمد سواالت آزمون اختصاصي از واحدهاي درسي  آزمون تخصصي-2-الف

سوال)، آموزش بهداشت 15سوال)، آمار حياتي و اپيدميولوژي (30نظام ارائه خدمات بهداشتي درماني ( :اختصاصي شامل

اعمال يك نمره منفي به ازاي هر سه پاسخ غلط) چهار گزينه اي (با سواالت سؤال خواهد بود كه بصورت  60مجموعاً سوال) 15(

 به خود اختصاص خواهد داد. را  از كل نمره آزمون) %30معادل نمره ( 60مجموعاً  تخصصيطراحي مي شود. آزمون توانمندي 

از بين دواطلبان پذيرفته شده درمرحله اول حداكثر به ميزان سه برابر ظرفيت پذيرش مصاحبه به عمل  مصاحبه:  -3-الف

  از كل نمره آزمون) را به خود اختصاص مي دهند. %40نمره (معادل  80خواهد آمد كه 

  

  ب) براي سنجش داوطلبان داراي مدرك تحصيلي ديپلم:

يپلم كامل متوسطه د، آزمون كتبي به عمل خواهد آمد. سواالت آزمون از دروس جهت سنجش توانمندي هاي عمومي -1-ب

 )سوال 15هر درس ( اطالعات سياسي، اجتماعي و مباني قانونادبيات فارسي، زبان انگليسي و دين و زندگي ) و   دروس شامل(

نفي به ازاي هر سه پاسخ غلط) طراحي مي چهار گزينه اي (با اعمال يك نمره مسواالت سؤال خواهد بود كه بصورت  60مجموعاً 

 از كل نمره آزمون) به خود اختصاص خواهد داد. %60نمره ( 60شود. آزمون توانمندي عمومي مجموعاً 
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به ساير دروس عمومي به صورت  سال دين و زندگي پاسخ نداده و امتياز آن  15مذهبي به قليت هاي متقاضيان ا – تبصره

  شد. مساوي اختصاص داده خواهد

  درصد از كل نمره آزمون را به خود اختصاص مي دهد.40 مصاحبه: -2-ب

  

در سايت پذيرفته شدگان اوليه تا سه برابر تعداد مورد نياز جهت انجام مصاحبه، پس از تائيد كميته آزمون، فهرست  -  2/3

بهداشت و درمان شهرستان تابعه به اطالع از طريق شبكه هاي دانشگاه اطالع رساني خواهد شد. عالوه بر آن معاونت بهداشتي 

  پذيرفته شدگان خواهد رساند.

تا سه برابر ظرفيت مورد نياز به ترتيب اولويت هاي مقرر قانوني و نمرات حداكثراز ميان شركت كنندگان در آزمون كتبي  - 3/3

برابر  2مصاحبه نسبت به انتخاب  فضلي انتخاب و جهت انجام مصاحبه به كميته مصاحبه معرفي مي گردند تا پس از انجام

يره) به ترتيب نمره كل ماخوذه (جمع امتيازات آزمون كتبي و امتياز مصاحبه) و به صورت فضلي ظرفيت مورد نياز (اصلي و ذخ

  اقدام و به هسته گزينش دانشگاه علوم پزشكي معرفي مي گردد.

،  پست بهورز اولويت هستند. لذا در صورتي كه براي يك براي پذيرش بهورز، افراد داراي مدرك تحصيلي كارداني در -4/3

نفر ذكر شده اقدام به گزينش بهورز مي  2نفر باشد دانشگاه از ميان  2تعداد واجدين شرايط با مدرك تحصيلي كاردان حداقل 

ايست از متقاضيان با نفر باشد دانشگاه مي ب 2كمتر از  ينمايد.  در صورتي كه تعداد واجدين شرايط با مدرك تحصيلي كاردان

مدرك ديپلم كه در آزمون شركت نموده اند به ترتيب نمره فضلي و با رعايت اولويت هاي قانوني انتخاب مي نمايد. بديهي است 

  پس از  ورود افراد براي مصاحبه، نتيجه نهايي بر اساس نمره كل (جمع آزمون كتبي و امتياز مصاحبه) محاسبه خواهد شد.

ايثارگران مشروط به برخورداري داوطلبان از شرايط احراز مدرك تحصيلي  و  /قرارداديز سهميه استخدامياستفاده ا -5/3

  بومي بودن مندرج در اين آگهي و  با رعايت ساير مقررات و طبق قوانين ايثارگران مي باشد.

   اعال م مي گردد. دانشگاهليست نهايي پذيرفته شدگان پس از تائيد صالحيت عمومي توسط هسته گزينش  - 6/3

فرصت خواهند داشت جهت تكميل مدارك و طي مراحل حداكثر يك ماه پس از ابالغ نتايج نهايي  اصليپذيرفته شدگان  -7/3

  پذيرش به مركز بهداشت شهرستان مربوطه مراجعه نمايند. 

قبل از شروع دوره آموزشي از پذيرفته شدگان در صورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان درمهلت مقرر و يا انصراف آنان  :1تبصره 

ذخيره جهت شركت در دوره، دعوت به عمل خواهد آمد مشروط بر اين كه فرد ذخيره قبل از شروع دوره توسط هسته گزينش 

  دانشگاه معرفي گردد.

ي جايگزين كردن تا يك ماه پس از شروع دوره آموزش بهورزي : در صورت انصراف پذيرفته شدگان دوره هاي آموزش2تبصره

  افراد ذخيره بالمانع خواهد بود و پذيرش افراد ذخيره بعد از اين مدت مقدور نمي باشد.
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مركز بهداشت شهرستان مربوطه موظف است از پذيرفته شدگان نهايي جهت شركت در دوره آموزشي به صورت كتبي (با  - 8/3

  تحويل حضوري)  دعوت بعمل آورد. ياپست پيشتاز 

فرصت خواهند داشت جهت تكميل مدارك و طي مراحل  روز 15حداكثر پذيرفته شدگان نهايي پس از وصول دعوتنامه،  تبصره: 

در صورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان در مهلت مقرر و يا انصراف و  مراجعه نمايند مركز آموزش بهورزي مربوطهپذيرش به 

  عمل مي آيد. خيره جهت شروع دوره دعوت بگان ذ، از پذيرفته شديآموزشدوره آنان پس  از شروع 

پس از اتمام دوره آموزش بهورزي در خانه «سپردن تعهد رسمي به دانشگاه قبل از شروع به تحصيل مبني بر اين كه  - 10/3

 يفهمراه با بيتوته در روستا انجام وظسال و به صورت شيفت هاي مورد نظر دانشگاه ه 15بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت 

اين تعهد براي كليه بهورزان (اعم از سهميه ايثارگري و غير سهميه غير ايثارگري و....) قابل خريد يا انتقال  .الزاميست» نمايند

  نمي باشد.

ضمن پرداخت هزينه هاي انصراف نمايند،  دورهه آموزش بهورزي، از ادامه رپذيرفته شدگاني كه پس از شروع دو -تبصره

  نام در آگهي هاي بعدي پذيرش بهورز دانشگاه علوم پزشكي نمي باشد.مربوطه، مجاز به ثبت 

  اقدام نمايند.  روز پس از اعالم نتيجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات 15حداكثر به مدت شركت كنندگان  -11/3

  

  تذكرات : -4

ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلي  6ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگاني كه حداقل  - 1/4
رعايت قوانين و مقررات با ، دارا بودن شرايط مندرج در آگهي صورتعظم شهدا، مفقودين و جانبازان دردارند و نيز خانواده هاي م

  مربوط از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود. 

آن برابر قوانين و مقررات براي پذيرش ايثارگران اختصـاص مـي   )%30(ازكل مجوز تخصيص يافته به دانشگاه سي  درصد  - 2/4
شهدا و جانبازان بيست وپنج  درصـد   جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران آن به ) %25(يابد، بيست وپنج درصد 

ثـارگران اسـتان   شده از سوي بنياد شـهيد و امـور اي   و باالتروفرزندان و  همسران آزادگان باالي يكسال اسارت معرفي ) 25%(
ـ  6سهميه باقيمانده را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل  ) %5(پنج درصد  اختصاص مي يابد و ا و ماه حضور داوطلبانه در جبهه ه

 )سال و خواهران و برادران شهداء1و آزادگان زير يك ( )%25( درصد همسران و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زيربيست وپنج
  اختصاص مي يابد.  ضمن رعايت شرايط احراز مندرج در آگهي استخدام

ثارگران واجد شرايط كـه در زمـان مقـرر    به ترتيب نمره فضلي از بين اي) %5پنج درصد ( انتخاب ايثارگران در حد سهميه -3/4
  نموده اند ، انجام خواهد شد.  ثبت نام 

  درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.  30. پذيرش مازاد بر  4/4

جانبازان و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن كارت شناسايي از بنياد شهيد و امور ايثارگران با ارائه تصوير آن نيـازي   -5/4
  به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند.
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مربوطـه  ) درصد سـهميه قـانوني   3معلولين عادي بشرط دارا بودن شرايط مندرج در آگهي و به ترتيب نمره فضلي ازسه( -6/4
  برخوردار خواهند بود.

وجوه  تحويل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد و مدارك تحويلي و  مهلت ثبت نامرك ناقص و مداركي كه بعد از به مدا -7/4

   .پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي گردد

 نمي باشد. تحويليد مدارك به منزله تايي /قرارداديصدور كارت ورود به جلسه و شركت متقاضي در آزمون استخدامي - 8/4

در  چنانچه  ومسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهد بود  -9/4

يكن تلقي و در صورت يك از مراحل پذيرش خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طي شده كان لم  هر

 حتي ضمن اخراج داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزينه هاي مربوطه مي باشد وشركت در دوره آموزش بهورزي 

  حكم صادره لغو و بالاثر مي گردد. /قراردايدر صورت صدور حكم استخدام

جهت تشكيل دوره بهورزي به حدنصاب نرسد  كاردانييرفته شدگان نهايي داراي مدرك تحصيلي در صورتي كه تعداد پذ -10/4

  براي گذراندن دوره مذكور به دانشگاه هاي همجوار معرفي خواهند شد.پذيرفته شدگان 

  مسئوليت كليه مراحل برگزاري آزمون و پاسخگويي به اعتراضات به عهده كميته آزمون دانشگاه مي باشد. -11/4

  

  رك مورد نياز :مدا - 5

 كه شامل موارد ذيل مي باشد. (طبق نمونه پيوست) توسط داوطلب شغل بهورزي درخواستتكميل فرم  -1

  الف) مشخصات داوطلب

  رضايت نامه سرپرست داوطلب) ب

  ) تائيديه شوراي اسالمي روستا مبني بر بومي و سكونت در منطقه ج

محل سكونت داوطلب با قيد شماره خانوار  شهرستان، مركز بهداشتي درماني و شبكه بهداشت و درمان بهداشت تاييديه خانه) د

   مبني بر سكونت در منطقه 

  اصل و كپي مدرك تحصيلي -2

 اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه-3

 اصل و كپي كارت ملي-4

 كه مشخصات داوطلب در پشت آن نوشته شده باشد. 3×4قطعه عكس  2تعداد  - 5

 بين مرد)لمعافيت دائم (ويژه داوطگواهي پايان خدمت نظام وظيفه و يا -6

  يك عدد پوشه- 8
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  ارائه گواهي ايثارگري از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان (ويژه متقاضيان استفاده از سهميه ايثارگري)  -9

دانشگاه نزد بانك ملي مركزي قابل  2178705401003 شماره  به حساب ريال (نود و شش هزار ريال) 96000فيش واريزي به مبلغ  - 10

 آزمونبه عنوان حق شركت در  پرداخت در كليه شعب به نام درآمدهاي متفرقه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان 

ان شاهد از پرداخت مبلغ مبلغ مذكور را مي پردازند و فرزند %50(ايثارگران    داوطلبان قابل پرداخت مي باشد عمومي وتخصصي

  اف مي باشند).عمذكور م

 

6- زمان  ثبت نام:  متقاضيان واجد شرايط ملزم هستند از تاريخ 95/9/3 لغايت 95/9/17 مدارك فوق الذكر را به شبكه 

 بهداشت ودرمان شهرستان مورد تقاضا -  واحد ستاد گسترش تحويل نمايند. 

  زمان  توزيع كارت : -7

به   7/10/95و  6/10/95  شنبه  مورخسه شنبه و  دودرروزهاي داوطلبان محترم جهت دريافت كارت ورود به جلسه آزمون  – 1/7
  مراجعه نمايند. مربوطهستاد گسترش شبكه بهداشت و درمان شهرستان  واحد

مي باشد . ضمناً ساعت و محل برگزاري آزمون بر روي كارت ورود بـه    9/10/95مورخ  پنجشنبه زمان برگزاري آزمون روز  -2/7
  جلسه آزمون درج مي گردد.  

               

  

  /قرارداديكميته برگزاري آزمون استخدامي                 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان

  


