
 "ماما  گهی جذب نیروی انسانیآ" 
  خلخال و خدمات بهداشتی درمانی   دانشکده علوم پزشکی

به   استناد  رئیسه   14/09/1401  تاریخ    17118/200شماره     درخواست  با  هیئت  مصوبات    و 

بیمه   و  داد برنامه پزشک خانوادهاردر نظر دارد در قالب قر  ،     خلخال   پزشکی   علوم   دانشکده

خانواده  22نسخه  عمل  دستور  7ماده  براساس    روستائی روستایی  پزشک  بیمه  نفر    2تعداد    و 

  با شرایط ذیل جذب     برندق    و    لرد    خدمات جامع سالمت روستاییبرای مراکز      نیروی ماما

 :نماید 

 شرایط عمومی بکارگیری: -1

 مصرح در قانون اساسی اعتقاد به دین مبین اسالم  یا یکی از ادیان رسمی کشور  -1/1

 داشتن تابعیت ایران  -2/1

 روانگردان های قرص و مخدر  مواد به اعتیاد عدم  -3/1

 موثر کیفری محکومیت سابقه  عدم  -4/1

 کار  انجام توانایی و روانی ، جسمانی  سالمت داشتن-5/1

 ایران  اسالمی جمهوری اساسی قانون به عملی  التزام -6/1

 خلخال بومی شهرستان  -7/1

 : بکارگیری اختصاصی شرایط -2

 دارا بودن مدرک کارشناس یا کارشناس ارشد مامایی   -1/2

حداکثر    داشتن  -  2/2 آگهی  35سن  انتشار  تاریخ  روز  اولین  تا  کنندگان  شرکت  برای  تمام  ) سال 

19/09/1401  )   

و دارای فرزند نسبت به تعداد  در اجرای قانون جوانی جمعیت حداکثر سن داوطلبان متاهل     –  3/2

 سال قابل افزایش می باشد .  5تا  1فرزندان از 

دو مورد را دارا حداقل    ، ب و ج    الف از شرایط بند    داوطلب بومی به فردی اطالق می گردد که -4/2

 باشد . 

نام  )   سال اخیر  چهارحداقل در  الف(  سکونت   خلخال  به طور مداوم در شهرستان    (   تا اولین روز ثبت 

 سال مورد تایید خانه بهداشت وپایگاه سالمت منطقه باشد(   چهار  داشته باشد.)سکونت داوطلب به مدت

در   :   1تبصره    اشتغال،  یا  ، گذراندن طرح  تحصیل  ادامه  دالیل  به  نام  ثبت  از  قبل  تا  داوطلبی  چنانچه 

بهداشتی  خ پایگاه  یا  بهداشت  آنکه خانه  به  باشد مشروط  داشته  از محل شهرستان خلخال سکونت  ارج 



ندارد  ضرورت  اخیر  سال  چهار  در  اقامت  نماید  گواهی  االشاره  فوق  وضعیت  از  قبل  تا  را  وی  اقامت 

 .  مشروط به آنکه خانواده وی اقامت دائم در شهرستان داشته باشند

 .  دلیل و مالک سکونت نمی باشد بمنظورتحصیل و اشتغال  ل مورد تقاضا  رفت و آمد به مح:2تبصره

 شهرستان محل تولد داوطلب با شهرستان محل جغرافیایی مورد تقاضا یکی باشد.  ب(

(سال از سنوات تحصیلی)ابتدائی،راهنمایی،دبیرستان(را بصورت متوالی یا  4داوطلب حداقل چهار)-  ج(

 جغرافیایی مورد تقاضا طی کرده باشد. متناوب در شهرستان محل 

شرایط    –   د( از  دومورد  دارای حداقل  بافرد ی که  ولی  نداشته  را  فوق  بندهای  شرایط  که  داوطلبانی 

، ب و ج را دارا بوده ، ازدواج نموده و حداقل دو سال از تاریخ عقد آنان تا اولین  روز ثبت  بندهای الف 

 باشد .  ( گذشته 19/09/1401نام  در آزمون ) 

هر -5/2 بودن،در  بومی  غیر  محرز شدن  درصورت  ندارند.و  را  آزمون  در  شرکت  حق  بومی  غیر  افراد 

 خواهد شد. تلقی   روند جذب،حتی بعد از بکارگیری،اشتغال نامبرده کان لم یکن ازمرحله 

 ایجاد نمی کند.  دانشکده علوم پزشکی خلخال آزمون هیچ گونه تعهد استخدامی برای  این-6/2

 

 مدارک مورد نیاز : ارائه نحوه ثبت نام  و -3

توانند  متقاضیان واجد شرایط    -1/3 تا  حداک  19/09/1401مورخه    شنبهاز روزمی  اداری   ثر  پایان وقت 

نیاز   28/09/1401مورخه    شنبهدوروز مورد  آدرس   را    مدارک  مظفر    به  شهید  خیابان   عزیزیخلخال 

با پست سفارشی ارسال   5681761351کد پستی     ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی خلخال  دبیرخانه  

  نمایند . 

 : شامل مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام مقدماتی-2/3

 شغل  تکمیل فرم درخواستالف(

 زمینه سفید   3*4دوقطعه عکس  ب(

 مامایی( لیسانس و  فوق لیسانس ) آخرین مدرک  تحصیلیتصویر پ(

 کارت  ملی پشت و رو ت(تصویر

 تمام صفحات شناسنامه  ث(تصویر

یروی انسانی (  ن ) درصورت گذراندن طرح د(تصویر شروع بکار طرح،اتمام طرح ویا گواهی تمدید طرح

 3/2با توجه به بند   فرم تکمیل شده تایید بومی بودن  (ذ



)درآمد دانشکده علوم پزشکی   2178580879001ریال به شماره حساب   000/000/2ر( واریز مبلغ 

 قابل واریز در بانک ملی شعبه مرکزی خلخال  خلخال ( 

 به ثبت نام ناقص و یا مدارک ارسالی ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.  -3/3

 تذکرات -4

در شرایط احراز مشاغل در آگهی   تحصیلی اعالم شده  قطعاز مپایین تر    باالتریا  تحصیلیمدارک    -1/4   

 .  برای شرکت در امتحان و شغل مورد تقاضا معتبر نمی باشد ، بکار گیری و همچنین مدارک معادل 

تمامی    به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی مامایی  ارشد رک کارشناسیمدمتقاضیان با  برای   -2/4

   قابل قبول می باشد . ی مامایی هاگرایش 

داوطلب    -3/4 عهده  بر  آگهی  متن  در  شده  اعالم  شرایط  و  ضوابط  دقیق  رعایت  عدم  از  ناشی  مسئولیت 

خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام،امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطالعات خالف داده  

م خواهد شد،حتی در مرحله انعقاد قرارداد  یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از انجام مراحل بعدی محرو

 کنار خواهد شد.برو حین خدمت،قرارداد مزبور لغو و از ادامه خدمت  

 آزمون کتبی خواهد بود. در  امتیاز اخذ شده نهاییاوطلبان بر اساس دانتخاب   -4/4

تکمیل مدارک روز فرصت خواهند داشت جهت  7پذیرفته شدگان اصلی پس از اعالم نهایی حداکثر  -5/4

 مراجعه نمایند. مرکز بهداشت شهرستانری به  و طی مراحل قانونی و ادا 

ادامه تحصیل و  جابجایی،  پذیرفته شدگان نهایی متعهد می شوند در محل مورد تقاضا خدمت نمایند و  -6/4

 دانشکده علوم پزشکی انتقال داوطلبان به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.در صورت عدم رعایت این بند  

 مجاز به لغو قرارداد می باشد. 

 .خواهد بود فضلی مالک محاسبه نمره  علمی بر اساس محاسبه نمره  -7/4

 دانشکده علوم پزشکی  /بهداشت شهرستان  مرکز  هر گونه اطالع رسانی در خصوص آزمون از طریق-8/4

 خواهد بود و داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را از این طریق دریافت خواهند نمود.

 راجهت ثبت نام انتخاب نماید.   (   لرد  ,  برندق   )هرداوطلب مجاز است فقط یکی از مراکز اعالم شده    -9/4

نیاز مرکز بهداشت شهرستان    ،     ین پذیرفته شدهداوطلب  –  10/4 موظف به همکاری در مراکز    در صورت 

  مجاور از جمله تسهیالت زایمانی می باشند . 

 ندارد.    را دانشکده هیچگونه تعهدی برای ارائه پانسیون جهت سکونت مامای  پذیرفته شده – 11/4



درصد امتیاز مازاد در نظر    2و دارای فرزند در اجرای قانون جوانی جمعیت برای داوطلبان متاهل  – 12/4

 گرفته می شود .  

 با ایثارگران می باشد .   جذب   الویت  در صورت کسب شرایط مساوی در پذیرش ، – 13/4

توسط هسته  لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از طی مراحل گزینش و تائید صالحیت عمومی – 14/4

 گزینش دانشکده اعالم خواهد شد .  

 سواالت امتحانی عبارتند از :  - 5

)دروس تخصصی مامایی و آخرین ج در آگهیرسوال تخصصی بر اساس عنوان رشته شغلی مند-1/5

 (   خانواده گروه سالمتدستورالعمل های وزارتی  

سوال غلط یک نمره منفی لحاظ   3تمامی سواالت بصورت چهار گزینه ای بوده و به ازای هر -2/5

 .  خواهد شد 

 عمل های واحد سالمت خانواده:لیست دستور 

برنامه کشوری مادری ایمن،مراقبت های ادغام یافته سالمت مادران)راهنمای خدمات خارج    -1

   1401   -هشتم مامایی.تجدید نظربیمارستانی(ویژه دانش آموخته 

 1392پاییز-راهنمای جامع تغذیه مادران باردار و شیرده  -2

 ویژه ماما-یائسگی سالمت زنان در دوره باروری و  -3

 ماما  1397بهار-پایش خدمات ادغام یافته سالمت میانساالن  -4

 1398-1397مراقبت های ادغام باروری سالم و جمعیت/  -5

 وزشی ترویج تغذیه با شیر مادرمجموعه آم   -6

 در سطوح ارائه خدمات سرپایی و بستری  19سخه ششم فلوچارت تشخیص و درمان کووید ن -7

 زمان و نحوه دریافت  کارت ورود به جلسه : 

  دانشکده  انسانی منابع  اداریاز طریق    01/10/1401شنبهپنج  کارت ورود  به جلسه آزمون  در روز  -

افرادی که در موعد مقرر موفق به دریافت کارت ورود به جلسه نشوند در روز   توزیع خواهد شد .

 جمعه قبل از شروع آزمون می توانند کارت ورود به جلسه را در محل اجرای آزمون دریافت نمایند.  

معاونت آموزشی دانشکده  محل در صبح  10راس ساعت   02/10/1401 جمعه روز  زمان  آزمون -

 خواهد بود . خلخالعلوم پزشکی 

: شهرستان خلخال خیابان شهید مظفر عزیزی  معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خلخال  محل آزمون آدرس

 )بیمارستان قدیم( 



 

 1401رم در خواست شرکت در آزمون  جذب وپذیرش مامای تیم سالمت  سال  ف

 

 ( برندق        )شهرستان خلخال/ مرکز لرد    

 دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی خلخال

 

 

 

 شناسنامه ای  –الف(مشخصات شخصی 

 ......................خانوادگی:...................................... کد ملی:...........................   نام پدر : .................... جنسیت :..نام:............................... نام 

 .. محل صدور شناسنامه:....................................دین:........................مذهب:........................... شماره شناسنامه:................................ 

 تاریخ تولد)روز وماه وسال(:.................................................محل تولد:.......................

 

 ب( مشخصات تحصیلی 

 ......تحصیلی:......................نام رشته تحصیلی:.....................محل تحصیل:....................معدل کل فارغ التحصیلی:....... آخرین مدرک  

راهنمایی:.................................محل تحصیل مقطع دوره اول   محل تحصیل مقطع ابتدایی:....................................محل تحصیل مقطع 

 ............... :............. دبیرستان دوم  دوره مقطع تحصیل دبیرستان:................................... محل

 وضعیت ایثارگری :    ج(

 جانباز                   درصد جانبازی  ...................... درصد  ـ  1

 ماه حضور داوطلبانه در جبهه (                 مدت حضور در جبهه :   روز          ماه        سال    6رزمنده )به مدت حداقل   ـ  2

 وز                    ماه                   سال آزاده                      مدت اسارت :                    ر  ـ  3

در صد جانبازی ........      %25فرزند جانباز زیر    -6درصد جانبازی پدر   ...................       %25ـ فرزند جانباز باالی        5ـ فرزند شهید 4

  برادر یا خواهر شهید    -8مدت حضور پدر در جبهه ................    فرزند رزمنده با سابقه حضور  داوطلبانه حداقل شش ماه در جبهه    -7

                            پدر .......  مدت اسارت  سال اسارت   1فرزند آزاده زیر  -10مدت اسارت پدر ...........   فرزند آزاده باالی یکسال اسارت    -9

 ه( وضعیت بومی :  

  د(               ج(           ب(           دارای شرایط بند های  الف (                 

 آخرین نشانی کامل محل سکونت  داوطلب 

تلفن   روستا.................................خیابان.......... کوچه............. پالک............ کدپستی........................شمارهشهرستان.........................نام  شهر / 

 .................کد تلفن: .....................              شماره تلفن ضروری:.............. ..……….  شماره تلفن ثابت: .........همراه....... 

نموده  .............اینجانب....  مطالعه  را  منتشره  پذیرش  آگهی  ومفاد  ،کلیه شرایط  تیم سالمت  مامای  پذیرش  آزمون  در  .......متقاضی شرکت 

این جانب در هر مقطع زمانی)قبل و یا حین تحصیل و یا   اثبات خالف اظهارات  نمایم ودر صورت  باال راتایید می  از  وصحت کلیه موارد  بعد 

 اشتغال( هر گونه حقی را برای جذب واستخدام در آن دستگاه از خود سلب می نمایم . 

 

 شت متقاضی :...................نام ونام خانوادگی متقاضی:.......................................      تاریخ  :   ............................  امضاء واثر انگ 

 

 
 

 

 محل الصاق عکس 



 تعالیبسمه  

 فرم معرفی گواهی داوطلب مامایی

 ) تاییدیه بومی بودن متقاضی ساکن در شهرستان خلخال (
 

 ) برای متقاضيان  ساکن در مناطق روستایی (                                                    ..............   .......................تایيد شورای اسالمی روستای
 

.. فرزند  اینجانبان امضاءکنندگان ذیل با اطالع از عواقب شرعی وقانونی گواهی کذب  ، سکونت مستمر خانم .....................................

............. را به شماره شناسنامه..................... وبا کدملی...........................................بومی و ساکن روستای ............... ............................. 

 تائید نموده و نامبرده  در حال حاضر و حداقل از چهار سال پیش در این روستا سکونت دارد .  

 

 نام و نام خانوادگی : مهر وامضای رئیس شورای اسالمی ........................................... 

 

 نام و نام خانوادگی : مهر وامضای اعضای شورای اسالمی  

 

1-                       ...........................................2-  ........................................                    ..................3-    ...................................................... 
 

 

 تایيد محل سکونت توسط  مراقب سالمت و بهورز: 

 

.......................... / بهورز خانه بهداشت ......................گواهی و تایید می کنم  اینجانب............................................... مراقب سالمت مرکز 

 داوطلب فوق شرایط اختصاصی مربوط به  جمعیت  بومی  را دارا بوده واز چهارسال قبل نیز در این شهر / روستا سکونت دارد  . 

 

 مهر وامضاء مراقب سالمت  .  بهورزخانه بهداشت  

 
 

 

 تایید امضاء مراقب سالمت /  بهورز توسط مرکز خدمات جامع سالمت  :

 

روستای............................... مورد تایید می  / مهر وامضاء خانم / آقای .................................... مراقب سالمت / بهورز خانه بهداشت  شهر  

 باشد. 

 

 مهر وامضاء مسئول مرکز خدمات جامع سالمت ....................
 

 صحت امضاء وگواهی موارد فوق مورد تایید است : 

 

 مهروامضاء معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خلخال 

 

 مهر و امضاء رئیس گروه گسترش شبکه  

 
 

 

داوطلبان در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر می توانند در وقت اداری با گروه گسترش شبکه با شماره تلفن  

 تماس حاصل نمایند .   04532434737


