
 بسمه تعالی 

 آگهی پذیرش و جذب بهورز  

نیاز خود در خانه های  در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی مورد  خدمات بهداشتی درمانی شهرستان خلخال دانشکده علوم پزشکی و

 پذيرش  اجرايی عملال دستور اساس  برسازمان اداری و استخدامی کشور و   98/ 03/ 27  مورخه 151609  شماره مجوز استناد بهداشت ، به

  وگزينش   مصاحبه  ،  تخصصی  آزمون  طريق  از  را  شرايط  واجد  افراد  از    نفر  4  تعداد1399  سال  در  دانشگاهها  امنای  هیات   مصوب   ،بهورز

با    شغلی  رشته  در  پذيرش  برای به بهورزی    موردنیاز   روستايی  مناطق  در  ذيل  شرح   به  پیمانی  استخدام  صورت  مدرک تحصیلی دیپلم 

 .  ايدنم  می بكارگیری 

 جدول نیازهای جذب بهورز 

ف 
دي

ر
 

 

 خانه بهداشت / جنس بهورز مورد نیاز  نام مرکز خدمات جامع سالمت 
 تعداد

 مرد  زن 

1 
 لرد

 1 0 2خانه بهداشت لرد 

 0 1 2خانه بهداشت لرد 

 1 0 خانه بهداشت سجهرود  برندق  2

 1 0 خانه بهداشت سوسهاب  بیرق  3

 3 1 جمع

  

 توضیحات : 
، کلی روستاهای بیرق ، ترازوج ، میره جین ، بورگهیم ، قزلدرق ، وارث آباد ، ترک ، گلوجه   ين شرايط ساکن در واجد ✓

و دوستلو ، خوشنامه  ، چنار  آقسو  بهورزی  ،  آزمون پذيرش  در  مندرجات آگهی حق شرکت  به  توجه  روستای   با 

 را دارند .  سوسهاب  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 آگهی پذیرش و جذب بهورز  

انسانی مورد  خدمات بهداشتی درمانی شهرستان خلخال دانشکده علوم پزشکی و نیروی  برای تامین  نیاز خود در خانه    در نظر دارد 

عمل اجرايی برای جذب بهورز مصوب هیات امنای وزارت بهداشت و درمان و آموزش  الدستور  1ماده    1های بهداشت ، طبق مفاد تبصره  

تعداد  پزشكی   از  3،  با  افر   نفر  بهورزی  برای پذيرش در رشته شغلی   ، مصاحبه وگزينش  از طريق آزمون تخصصی  را  اد واجد شرايط 

 نیاز بكارگیری نمايد .  به شرح ذيل در مناطق روستايی مورد   معینصورت قرارداد کارمدرک تحصیلی دیپلم به 

 جدول نیاز های جذب بهورز 

ف 
دي

ر
 

 نام مرکز خدمات جامع سالمت 
 جنس بهورز مورد نیاز خانه بهداشت / 

 تعداد

 مرد  زن 

3 

 هشجین

 0 1 خانه بهداشت نمهیل 

 0 1 خانه بهداشت کزج  4

 0 1 خانه بهداشت میانرودان  لرد 6

 0 3 جمع

 

 توضیحات   

 
بهورزیلرد    روستای  واجدين شرايط ساکن   ✓ پذيرش  آزمون  در  آگهی حق شرکت  مندرجات  به  توجه  روستای   با 

دارن    میانرودان  .را  اينكه  د  شرط  استفاده   به  بر  مبنی  را  خود  کتبی  درخواست  افراد   ، قبلی  مدارک  ارسال  پیرو 

 ازسهمیه روستای میانرودان به مرکز بهداشت اعالم نمايند و اين افراد حق استفاده از سهمیه روستای لرد را ندارند 

 

 

در ✓ قو  روستاهای  واجدين شرايط ساکن   ، مزرعه   ، منامین  دمدل،    ، ، خط گهراز  درق  گنجه  کبودچی،   ، سه جین 

با توجه به مندرجات آگهی حق   پرست ، اردبیلق ، قره تیكان ، بیله ده ، چهار خانوار ، دايوکندی ، هشی ، گلگالب  

 را دارند .   روستای کزج   شرکت در آزمون پذيرش بهورزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرایط عمومی: (1



 شناخته شده در قانون اساسی کشور  اعتقاد  به دين مبین اسالم يا يكی از اديان-1-1

 داشتن  تابعیت نظام جمهوری اسالمی ايران -2-1

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران   -3-1

 بومی بودن در محل خدمت طبق شرايطی که در اين دستورالعمل آمده است -4-1

 برادران(. داشتن کارت پايان خدمت وظیفه عمومی يا معافیت دائم از خدمت )ويژه -5-1

معافیت پزشكی در صورتی پذيرفته خواهد شد که بر اساس اعالم کمسیون پزشكی شهرستان با وظايف بهورزی منافات نداشته    تبصره:

 باشد. 

 عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان -6-1

 عدم سابقه محكومیت جزايی موثر  -7-1

از جمله   ،  اجتماعی  ،روانی    ،داشتن سالمت جسمانی    -8-1 با آن  انجام فعالیت های مرتبط  بهورزی وقابلیت  انجام کار  برای  وتوانايی 

 سیاری در روستاهای تحت پوشش)با تايید کمسیون پزشكی (. برنامه  دهگردشی و انجام  انجام 

 نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و واحد های  دانشگاه  -9-1

 خدم رسمی، ثابت و پیمانی ساير دستگاههای دولتی و يا باز خريد خدمت باشند. داوطلبان استخدام نبايد مست-10-1

 ه به شرط داشتن شرايط مجاز به شرکت در آزمون مزبور می باشند. كد: نیروهای قراردادی دانش تبصره 

 نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی  – 11-1

 

 بهورز :   یریبکارگشرایط اختصاصی  (2

   ه پايان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه گواهینام و يا  گواهینامه پايان دوره پیش دانشگاهی بودن دارا  -2/ 1

  و   قطعی  انصراف   ارائه  مستلزم   آنان   نهايی   پذيرش  قبولی،  احراز  صورت   در  و  میباشد  ممنوع  بهورز   عنوان  با  دانشجويان  پذيرش-2/ 2

  ارائه   عدم  صورت   در.  میباشد  بهورزی  کالسهای  شروع  از  قبل  مدرک  گونه   هر  دريافت  امكان  عدم  بر  بنیم  تحصیل  محل  دانشگاه  گواهی

  تا )  شده گذرانده  واحدهای  تعداد  تايید  بر  دال  الزم   مدارک   تحصیل  محل  دانشگاه  از   میبايست   گواهی  صحت  در  ترديد  يا  و  مذکور   گواهی

  از   اطمینان   منظور   به. گردد  اخذ  شده  پذيرفته   رشته   در   دانشگاهی  تحصیلی  مدرک  گونه   هر   دريافت   امكان  عدم  و   ( آزمون  برگزاری   زمان 

  دريافت   شرايط   از   برخورداری   عدم  بر   مبنی   لزوم   مورد   تعهد   افراد   اين  از   میبايست  پیشگفت  موارد  بر   عالوه  دانشگاه  فرايند   اين   اجرای 

 . نمايد اخذ  نیز  را  تحصیلی مدرک

 شده  مال اع  بهداشت  خانه  در  بهورز  عنوان   به  را  استخدام  و  کارگیری  به  شرايط  که  افرادی  کلیه  و  خدمت  متعهد  افراد  پذيرش  -2/ 3

به    باشد،  مجاز  بهداشت  خانه  در  مذکور  فرد  استخدام   متعاقبا   و  خدمت  تعهد  اجرای  که  صورتی  در  است  بديهی.  میباشد  ممنوع  ندارند

  در   شده  اشاره  قراردادهای  شكل  به  استخدام   امكان  و   لزوم  مورد  ت تعهدا  اخذ  بر   مشروط  نظر   مورد   بهداشت  خانه   در  افراد  اين   کارگیری

 . بود  خواهد مقدور پیشین مواد

 



به صورت بومی صورت گیرد پذيرش بهورز غیر بومی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد داوطلبان بايد   ستپذيرش بهورز صرفاً می باي   -  2/ 4

 گردند .  يكی از شرايط زير داشته باشند تا به عنوان بومی تلقی

همچنین سكونت    با روستا يا شهرستان مورد تقاضای پذيرش بهورز يكی باشد و  (طبق مندرجات شناسنامه ) محل تولد داوطلب  الف(  

 ر روستای مورد نظر محرز گردد. د  سال اخیر تا تاريخ اولین روز شروع ثبت نام  دوداوطلب حداقل در 

دو مقطع کامل از  تحصیالن نظام جديد لا و در خصوص فارغ، راهنمايی ، متوسطه (  کامل از مقاطع تحصیلی )ابتدايی مقطع حداقل دوب(

  ) دوم  متوسطه  و  اول  متوسطه   ، )ابتدايی  تحصیلی  ومقاطع  روستا  در  باشد   را  کرده  طی  بهورز  پذيرش  تقاضای  مورد  شهرستان  يا 

 روستای مورد نظر محرز گردد.   در سال اخیر تا اولین روز شروع ثبت نام  دودر حداقل وهمچنین سكونت داوطلب 

ق  ابمط در روستای محل گزينش بهورز و واجد شرايط    شاغل  داوطلبان زن که شرايط بند الف و ب را نداشته باشند ولی با فرد:  1  تبصره

ان در محل ش  سال از تاريخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سكونت   2ازدواج کرده و حداقل    الف و ب بند  

. بديهی است   اين  مورد تقاضا پذيرش بهورز در اين مدت محرز شده باشد به عنوان بومی تلقی می شوند و پذيرش آنان بالمانع است 

 با افراد بومی بند الف و ب در يک اولويت قرار دارند و نسبت به بومیان قمر در اولويت پذيرش خواهند بود   افراد 

به  ا و نصف اعض  شورا  رئیس)ممهور به مهر و امضای  ت داوطلبان از طريق شورای اسالمی روستا  احراز شرايط سكون  :2تبصره   ی شورا 

 صورت می پذيرد.  و مرکز بهداشت شهرستان و مهر و امضای بهورز خانه بهداشت مربوط  ( اضافه يک نفر

انجام دوره خدمت ضرورت سربازی در خارج از  ل و  اشتغا  ،چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به داليل ادامه تحصیل  :3تبصره

مرکز  خانه بهداشت و    سكونت آنها را گواهی نمايد وروستا  محل روستا سكونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسالمی  

تقاضا  بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق االشاره در روستای اصلی يا قمر منطقه مورد 

  ضرورت ندارد در روستای مورد نظر  اخیر  دو سال    بال مانع است لذا برای گروه های مذکور اقامت درپذيرش آنها    تايید نمايد 

 مشروط بر اينكه خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند. 

در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد می شود و  پذيرش بهورز از روستای اصلی )محل استقرار خانه بهداشت ( انجام    :4تبصره  

از افراد واجد شرايط ساکن روستاهای همجوار همان خانه    ، نفر در روستای اصلی مورد نیاز بهورز    2حداقل  شرايط به تعداد  

 . می آيدبهداشت به ترتیب ذيل ثبت نام به عمل  

 گسترش شهرستان   طرح دفترچه  روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس  -1

داشت می توان از روستاهای  در روستاهای تحت پوشش خانه به  نفر(   2)حداقل    متقاضی واجد شرايط   تعداد کافینبود  در صورت   -2

مرکز  همجوار   پوشش  سالمت  تحت  جامع  شعاع  خدمات  تا  اصلی  کیلومتر  30مربوطه  روستای  بهداشت    از  مرکز  تايید  از  پس 

   . فراد واجد شرايط نمودشهرستان اقدام به ثبت نام از ا 

 واجد شرايط در روستای اصلی به حد کفايت باشد، پذيرش از ساير مناطق ممنوع است.  متقاضی  که بديهی است در صورتی  -3

 .((جذب و بكارگیری بهورز از مناطق شهری در هر شرايطی ممنوع می باشد))  تبصره : 

 
از دو نفر باشد اجرای فرا خوان در روستاهای قمر الزامی است  در اين  در صورتیكه تعداد واجدين شرايط در روستای اصلی کمتر    -4

 شرايط داوطلبان روستای اصلی و قمر در اولويت مساوی خواهند بود. 



  روز 29ماه و  11سال و  25سال ) 26 سنو حداکثر  روز(  29ماه و    11سال و    15)سال 16حداقل سن برای داوطلبان  - 2/ 4

 13/ 11/ 1399( خواهد بود ،  مبنای محاسبه سن  تاريخ اولین روز شروع ثبت نام می باشد. 

 موارد ذيل به شرط ارائه تايیديه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد .  : 1تبصره 

 دوره ضرورت آقايان بر اساس کارت پايان خدمت  وظیفه مدت خدمت الف ( 

سال و   27)  سال 28نبايد از    فوق  موردبا در نظر گرفتن  کامل  دارای مدرک تحصیلی ديپلممرد  در هرصورت سن داوطلب ب ( 

 تجاوز نمايد . روز (   29ماه و    11

 . سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه و به شرح ذیل تعیین می گردد     : 2تبصره  

به حداکثر سن مقرر اضافه می    ل  سا  5به مدت  (  پدر، مادر ، همسر ، برادر و خواهر شهید  خانواده معظم شهدا شامل )  اعضاءالف(  

 شود. 

( به طور داوطلبانه خدمت نموده    1367/ 05/ 29لغايت    1359/ 06/ 31تاريخ    زکه در جبهه های نبرد حق علیه باطل )ا  رزمندگانیب(  

اند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری و يا استراحت پزشكی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه  

 به سن داوطلب افزوده می شود .   ای نبرد حق علیه باطله

آزادگانی که حداقل يک سال سابقه اسارت دارند از  فرزندان  و باالتر و    %25جانباز فرزندان    ،شهدا آزادگان ، فرزندانجانبازان ،  (  ج 

 شرط حداکثر سن معاف می باشند . 

نام و تكمیل آن می توانند به واحدهای بهداشتی و درمانی )خانه  متقاضیان ثبت نام جهت دريافت فرم ثبت  :    ( نحوه ثبت نام 3

  www.khalums.ac.irمرکز خدمات جامع سالمت،مرکز بهداشت شهرستان (يا ازطريق سايت اينترنتی به آدرس  ،بهداشت  

 مراجعه نمايند . 

  مدارک مورد نیاز ثبت نام : ( 4

 انا نوشته شود .) پیوست آگهی ( ) با دقت وخط خو الف (تكمیل برگ درخواست شغل بهورزی

مبلغ پرداخت  بر  مبنی  بانكی  به شماره حساب  500000ب( رسید  ) کد شعبه   2178580879001ريال  ملی شعبه خلخال  بانک  نزد 

 (  به عنوان حق ثبت نام در آزمون بهورزی  IR  290170000002178580879001شماره شبا –  4911

 الصاق شود (   درخواستويس شده )يک قطعه عكس روی برگ جديد تمام رخ ، پشت ن 3* 4قطعه عكس  2ج( 

 گواهینامه پايان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطهيا و گواهینامه پايان دوره پیش دانشگاهی تصوير  د( 

 تصوير تمام صفحات شناسنامه  ه(

 ر( تصوير کارت ملی  

 ه برادران ( ز(تصوير کارت پايان خدمت نظام وظیفه عمومی و يا معافیت دائم )ويژ

 

 ح ( مدارک دال بر بومی بودن شامل:

 گواهی تأيیديه از شورای اسالمی روستا مبنی بر بومی بودن در محل مورد تقاضا   -1



 گواهی تأيیديه از خانه بهداشت مربوطه مبنی بر داشتن پرونده خانوار فعال در محل مورد تقاضا   -2

 (  مدارک دال بر ايثارگری از مراجع ذيربط خ 

تايید اطالعات نادرست  ه شوراهای اسالمی روستاها و خانه های بهداشت تحويل خواهد شد. بديهی است  ب: فرم گواهینامه تأيیديه  تذکر

 و پیگرد قانونی دارد .  توسط امضاء کنندگان فرم مذکور تخلف محسوب می گردد. 

 قايان  آ ( تايیديه کمسیون پزشكی در صورت داشتن معافیت پزشكی ی

شنبه  دو  روز  ازمدارک الزم را به ترتیب ذکر شده     می بايست  متقاضیان واجد شرايط   ال مدارک ومهلت ثبت نام :نحوه ارس(  5

با پست سفارشی پیشتاز     روز کاری (  7 به مدت   )  99/ 11/ 19  مورخهشنبه  يكروز  پايان وقت اداری    حداکثر تا  99/ 11/ 13مورخه  

كده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان خلخال به کد  دانش –خیابان شهید مظفر عزيزی    –به نشانی خلخال  

 آزمون بهورزی ارسال نمايند.  –دبیرخانه ستاد دانشكده   5681761351پستی

به مدارک ناقص و يا مدارکی که بعد از مهلت ثبت نام به پست تحويل و يا از هر طريق ديگر ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد   -

 . شد

 تحويل مدارک به پست، تاريخ ثبت شده چاپی مندرج بر روی رسید مرسوله پستی می باشد.  مالک تاريخ   -

 پذيرش مدارک به صورت دستی به هیچ عنوان مقدور نمی باشد .  -

نوشتن آدرس دقیق و نیز روستای محل سكونت داوطلب آزمون بهورزی و خانه بهداشت محل آزمون در روی پاکت مدارک الزامی   -

 . می باشد 

 :     مان ومحل توزیع کارتز( 6

امتحان  6/ 1 جلسه  به  ورود  کارت  اداری    در(  و    هایروزوقت  مورخه  جهارشنبه  محل    1399/ 11/ 30تا    1399/ 11/ 29پنجشنبه  در 

دانشكده علوم پزشكی ساختمان مرکز آموزش بهورزی به فرد شرکت کننده تحويل داده میشود . ) برای تحويل کارت همراه  

 امی است (.  داشتن کارت ملی الز 

صبح در محل سالن معاونت آموزشی دانشكده علوم پزشكی خلخال   10روز جمعه از ساعت    1399/ 12/ 01  زمان آزمون در تاريخ   -

 .  واقع در خیابان شهید مظفر عزيزی ) ساختمان بیمارستان قديم ( برگزار خواهد بود

 ( مواد امتحان عبارتند از :  7

ای )با اعمال يک نمره منفی به ازای هرسه   سواالت به صورت چهار گزينه  :  جهت سنجش توانمندی های عمومیآزمون کتبی  (  1/7

دين و  معارف اسالمی يا  يا    و  ان ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی و تعلیمات دينیزبدروس  از دروس دوره دوم متوسطه شامل  پاسخ غلط( 

 نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد. از کل   %60طراحی خواهد شد .آزمون کتبی زندگی  

مساوی   تبصره: صورت  به  عمومی  دروس  ساير  به  آن  امتیاز  و  نداده  پاسخ  زندگی  و  دين  سواالت  به  مذهبی  های  اقلیت  متقاضیان 

 اختصاص داده خواهد شد. 

اول  از    مصاحبه:(  2/7 میزان    حداقلبین داوطلبان پذيرفته شده در مرحله  پذ  2به  نمرات فضلی يرش  برابر ظرفیت  ترتیب  جهت    به 

 % از کل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.  40 کهمعرفی خواهند شد انجام مصاحبه  



واجد  تبصره: تعداد  باشد    در شرايطی که  نفر  تنها يک  آزمون  افراد ديپلم در  برای شرکت  و  شرايط  کارگروه آزمون  در صورت گواهی 

وی می تواند به آزمون کتبی شروط بر اينكه فراخوان در تمام مناطق مورد نظر انجام شده باشد((  ))م  كده موافقت معاون بهداشت دانش 

   .راه يابدبه مصاحبه معرفی شود و در صورت کسب حدنصاب نمره آزمون کتبی  

  ز و نمرات فضلی  پس ا  برابر تعداد مورد نیاز، به ترتیب اولويت های مقرر قانونی   2پذيرفته شدگان اولیه به میزان حداقل    فهرست  -8

د شد که از طريق  نجهت انجام  مصاحبه  بر اساس دستور عمل مصاحبه بهورزی به کمیته مصاحبه معرفی خواه  زمونآتايید کار گروه  

 ه  اطالع رسانی می شود.  كدسايت دانش 

مصاحبه و   ،اساس مجموع نمرات کتبی    برابر ظرفیت مورد نیاز )اصلی و ذخیره( بر  2پس از انجام مصاحبه اسامی داوطلبان به میزان  

 ساير اولويت های قانونی به هسته گزينش داشگاه اعالم می گردد.  

 تعیین می گردد.  كدهتبصره:حدنصاب نمره آزمون کتبی توسط دانش 

ز آزمون کتبی درصد میانگین نمرات سه نفر اول دارای باالترين امتیا  50تذکر:حدنصاب نمره علمی آزمون کتبی بر مبنای کسب حداقل  

 می باشد.کارگروه مجاز است در موارد خاص و بارعايت اصل گزينش افراد با صالحیت نمره حد نصاب را کاهش دهد . 

 * میانگین نمره کل اولیه سه نفر دارای باالترین امتیازدر رشته شغلی بهورز %50حدنصاب = 

 تذکرات:

 قابل اعمال خواهد بود.  ستااولويت های ذيل صرفاً در خصوص بومی های همان رو  -9-1

 . آن برابر قوانین و مقررات برای استخدام ايثارگران اختصاص می يابد  درصد 30ه  كدکل مجوز استخدام تخصیص يافته به دانش از  -9-2

 از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت. درصد سهمیه ايثارگران  30استخدام مازاد بر   -9-3

، همسر و  شهدا    فرزندانهمسر و ،    جانبازان، آزادگانبا  اولويت استخدامی دربین مشمولین سهیمه بیست و پنج درصد به ترتیب   تبصره:

باالتر  فرزندان   برادر  ،  مادر    ،پدر    ،باالی يكسال اسارت   يكسال و  آزادگان  و فرزندان  ، همسرجانبازان بیست و پنج درصد و  خواهر و 

 ی گیرد . مشهید تعلق  

  همسر و فرزندان   ،ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها    حداقل شش   رزمندگان با سابقهشامل  باقیمانده نیز به ساير ايثارگران    %5  سهمیه  -

آزادگان زير يک   ،  فرزندان بیست و پنج درصد فرزندان جانبازان زير ،     رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها

شرط دارا بودن شرايط مندرج درآگهی و رقابت با کلیه مشمولین اين سهمیه به ترتیب نمره فضلی از بین ايثارگران واجد سال اسارت به 

 .   تعلق می گیرد  شرايط 

جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسايی از بنیاد شهید و امور ايثارگران با ارائه تصوير آن نیازی به اخذ   -4-9

 ندارند.  را  ارائه گواهی از بنیاد مذکور  و

چنانچه در هر يک از مراحل پذيرش خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کان لم يكن تلقی و در      -10

اشد و در  صورت شرکت در کالس های آموزشی ضمن اخراج ، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزينه های مربوطه می ب

صورت صدور حكم شروع به کار  ، حكم صادره  لغو و بالاثر می گردد . و فرد خاطی مطابق قوانین ملزم به پرداخت هزينه شده و به دلیل 

 ايجاد خسارت و از دست رفتن فرصت برای سايرين مورد پیگیری قانونی قرار می گیرد. 

پايین تر از مقطع تحصیلی اعالم شده در شرايط مدرک تحصیلی و همچنین    به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی باالتر و   -11

 مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

شدگان اصلی پس از ابالغ نتايج نهايی حداکثر يک ماه فرصت خواهند داشت جهت تكمیل مدارک و طی مراحل پذيرش به   پذيرفته -12

 مرکز بهداشت شهرستان مراجعه نمايند . 



پذيرفته شدگان ذخیره به ترتیب نمره فضلی    و يا انصراف آنان از  : درصورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان اصلی در مهلت مقرر1ره  تبص

نمره حد نصاب مندرج در آگهی   از  به شرط کسب  اين که فرد ذخیره قبل  بر  بعمل خواهد آمد مشروط  جهت شرکت در دوره، دعوت 

 ه معرفی گردد. كدشروع دوره توسط هسته گزينش دانش 

تبصره  2تبصره به  مربوط  تكمیل ظرفیت  پذيرفته شدگان جهت  اسامی  اعالم فهرست  آزمون   1:  برگزاری  از  تا يک سال پس  حداکثر 

به  برای جذب  اختصاصی  و  ماندن شرايط عمومی  باقی  به  اشاره شده مشروط  افراد ذخیره  از  استفاده  بديهی است  بود.  معتبر خواهد 

 است . عنوان بهورز مقدور 

باز نشستگی بهورزان  خروجی، متقاضیان     از  : در صورت قبولی متقاضیان با مدرک باالتر از ديپلم و فارغ التحصیلی آنان قبل3تبصره  

 فارغ التحصیل شده تا موعد باز نشستگی بهورزان قبلی جهت ورود به سیستم کاری در صف انتظار خواهند بود . 

نتیجه  ا: داوطلب4تبصره   به  که  باشند مینی  اعتراض داشته  را حداکثر بمدت    آزمون  اعالم    15توانند درخواست های خود  از  روز پس 

ارايه نمايند به درخواست هايی که بعد از مهلت مقرر ارسال گردد به هیچ عنوان ترتیب اثر داده دانشكده  نتايج به معاونت بهداشتی  

 نخواهد شد. 

ه از سوی بهورزان جذب شده مبنی بر اين که پس از اتمام دوره  كدمحضری به دانش   قبل از شروع دوره آموزشی سپردن تعهد   -  13

به صورت شیفت های مورد نظر دانش  بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد  انجام وظیفه نمايند كدآموزش  بیتوته در روستا  با  ه همراه 

افراد جذب شده حداقل   کلیه  برای  تعهد  دوره  است.   15الزامیست.  تعهد    ضمناً  سال  مجوزی جهت عدم سكونت در    15اتمام   ، ساله 

سپردن تعهد برای کلیه بهورزان )اعم از ايثارگران و ......( الزامی بوده وتعهد نامه تا پايان تعهد قابل    . بود  روستای محل پذيرش نخواهد

 خريد وانتقال نمی باشد. 

اد از  بهورزی،  آموزش  دوره  شروع  از  پس  که  شدگانی  پذيرفته  ضمن  تبصره:  شوند  اخراج  دلیلی  هر  به  ويا  نمايند  انصراف  دوره  امه 

 نمی باشند.  كده پرداخت هزينه های مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذيرش بهورز دانش 

دانش   -  14 باشند همچنین  نمی  و عنوان شغلی  تغییر رديف پستی  به درخواست جابجايی،  تعهد مجاز  نیز كدبهورزان در طول دوره    ه 

مجازبه تغییر عنوان، جابجايی يا بكارگیری بهورز در خارج از حیطه وظايف بهورزی نیست. نقل وانتقال بهورزان به هر دلیل پس از انجام  

 ه مقدور است. كدتامین فرد جايگزين و موافقت معاونت بهداشت دانش   در صورت  تعهدات،

ز تكمیل برگ درخواست شغل می باشد الزم است در تكمیل فرم مورد نظر  بهور   جذب  ( با توجه به اينكه مالک ثبت نام از متقاضیان  15

 نهايت دقت را به عمل آورند و هیچگونه اصالحاتی پس از ارسال برگ درخواست قابل پذيرش نخواهد بود . 

محل ثبت شده در صورت جابجايی فرد از    : آدرس محل سكونت فرد محلی است که متقاضی در فرم ثبت نام ارائه کرده است  1تبصره

اين خصوص  ايجاد هر گونه مشكل در  . در غیر اين صورت مسئولیت  به دانشكده اعالم گردد  بايد کتباً  اطالعات محل سكونت جديد 

 برعهده فرد متقاضی خواهد بود .  
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