
  

  آگهی پذیرش و استخدام بهورز                                                                         

ماده یک  دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز خود در خانه هاي بهداشت تحت پوشش، طبق مفاد

تعداد هیات رئیسه این دانشکده  23/06/1401مورخ1401د//11267/25مصوبات شماره توجه به تخدام بهورز در نظر دارد با سو ا دستورالعمل اجرایی پذیرش

در محل هاي به صورت قراردادي عمومی،  مصاحبه و گزینش براي پذیرش در رشته شغلی بهورز   نفر از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان تخصصی، 20

  تعیین شده به شرح جداول ذیل استخدام نماید:

 است:قرادادي  هاي  بهداشت جدول ذیل در صورت احراز شرایط الزم به صورتپذیرش در کلیه خانه                                                                                                             

  عنوان رشته شغلی  ردیف

  جنسیت  محل جغرافیایی                                                                                                 

  تعداد مورد نیاز

  

  زن  مرد  خانه بهداشت  جامع سالمتمرکز خدمات   نام شهرستان

1 

ز 
ور

به
 

 1  *  دیلم قدیم  عرب حسن  شوشتر

 1  *  دیلم جدید  عرب حسن شوشتر 2

 1 *   بند قیر  عرب حسن شوشتر 3

 2 * *  پیرگاري  روستایی 3شماره  شوشتر 4

 1 *   چم الحمید  زوویه شوشتر 5

 1 *   1مگرنات    زوویه  شوشتر 6

 1  *  خزینه سالمات  درخزینه شوشتر 7

 1  *  حبیب آباد  درخزینه شوشتر 8

 1 *   غانم  درخزینه شوشتر 9

 1 *   نقیشیات  صوفان شوشتر 10

 1 *   مجریه  صوفان شوشتر 11

 1 *   نی سیاه  سرداران شوشتر 12

 1 *   طرح آبیاري  سرداران شوشتر 13

 1  *  فالحی  نی آباد شوشتر 14

 1  *  چویس  ابوگروا شوشتر 15

 1  *  ابوطیور  ابوگروا شوشتر 16

 1  *  یشان سخی   گوریه شوشتر 17

 1  *  حسام آباد  حسام آباد شوشتر 18

 1 *   شلیلی  حسام آباد شوشتر 19

        



  : شرایط احراز

  :بهورز زن 

  مامایی،  پرستاري تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در رشته هاي بهداشت عمومی، دارندگان مدرك : اولویت اول 

  

دارندگان مدرك  در صورتی که افراد واجد شرایط  اولویت اول جهت احراز پست بهورز موجود نباشداولویت دوم:  

 گواهینامه  پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطهگواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا  متوسطه با کامل دیپلم

  ). 3.3.6(نظام جدید

  

  :بهورز مرد 

  می،  بهداشت محیط،  پرستاريیا کارشناسی در رشته هاي بهداشت عمو تحصیلی کاردانیدارندگان مدرك  اولویت اول: 

دارندگان مدرك جهت احراز پست بهورز موجود نباشد، در صورتی که افراد واجد شرایط  اولویت اول اولویت دوم: 

دیپلم کامل متوسطه با گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه  پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه 

  ). 3.3.6(نظام جدید 

  

شــرکت شــرایط  بومی بودن  مندرج دردر  کننده در تمام مواردکلیه داوطلبان   ســتورالعمل  اجرایی آزمون باید  جذب د

  بهورز را دارا باشند.

  

  

  رایط عمومی:ش

o اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران.  

o داشتن تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران.  

o  جمهوري اسالمی ایرانالتزام به قانون اساسی.  

o (ویژه برادران) داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت.  

یا پزـشک  هدانـشکد طب کار معافیت پزـشکی در ـصورتی پذیرفته خواهد ـشد که براـساس اعالم پزـشک : تبـصره

  باشد.منافات نداشته  وظایف بهورزي  معتمد منتخب معاونت بهداشت دانشکده با

o عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان.  

o عدم سابقه محکومیت جزائی موثر.  

o  ،ـسمانی ـسالمت ج ـشتن  اجتماعی و توانایی براي انجام کار بهورزي و قابلیت انجام فعالیتهاي مرتبط با  روانی،دا

ســیاري شــی و انجام  ســتاها  آن از جمله دهگرد شــش هاي تحت در رو شــک با تائیدپو شــکده یا  پز طب کار دان

  پزشک معتمد منتخب معاونت بهداشت.

o  هدانشکدنداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزي و سایر واحدهاي. 

o نداشتن سابقه انصراف از تحصیل بهورزي  



  :شرایط اختصاصی

ـص. 1 ـس ایو  یکاردان یلیدارا بودن مدرك تح ـشنا ـشته یکیدر  یکار ـشت عموم يهااز ر ـستاري یی وماما ی،بهدا  يبرا پر

 طیمح بهداـشت ی،عموم بهداـشت يهارـشته از یکی در یکارـشناـس ایو  یکاردان یلیداوطلبان زن و داـشتن مدرك تحـص

   .مرد داوطلبان يبراو پرستاري 

   .باشدنمی مجاز آزمون بهورزي رشته تحصیلی در در یکارشناس مقطع از باالتر تحصیلی مدرك داراي داوطلبان شرکت -

  

  : گزینش بهورزان با دارا بودن مدرك تحصیلی حداقل دیپلم مطابق شرایط ذیل مقدور است:1تبصره 

عدم دسترسی به فارغ التحصیالن دانشگاهی واجد شرایط در رشته هاي مورد نظر در مناطق مجاز به استناد گواهی کتبی -1

  کارشناس مرتبط. یامکان جذب نیروي کاردان کارگروه آزمون مبنی بر انجام فراخوان در کلیه مناطق مجاز و عدم ا

  موافقت معاونت بهداشت دانشگاه -2

این داوطلبان باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه را  -3

  داشته باشند.

تحصیلی مرتبط ( با لحاظ نمودن مدرك دیپلم) بالمانع پذیرش دارندگان مدرك تحصیلی دانشگاهی غیر از مدارك  -4

  است.

داوطلبان داراي مدرك تحصیلی دیپلم در صورت پذیرش، قبل از شروع دوره تحصیلی بهورزي  ملزم به ارایه تعهدنامه -5

محضري مبنی بر عدم درخواست اعمال هر نوع مدرك تحصیلی دانشگاهی پس از شروع به کار و در هنگام اشتغال 

  واهند بود.خ

  

 مدرك حال نیع در و بوده 1بند  در شده ذکر یلیتحص مدرك يدارا استخدامکه داوطلب در بدو  یصورت در: 2تبصره

 درخواست عدم بر یمبن يمحضر تعهدنامه ارائه به ملزم باشد، داشته یلیتحص يهارشته ریسا دریا باالتر  ترازهم یلیتحص

  .بود خواهدو در هنگام اشتغال  کار به شروع از پس گرید مدرك و یا اعمال يریکارگ به

ـشجویان پذیرش - ـستلزم عنوان با دان ـصورت احراز قبولی ،پذیرش نهایی آنان م ـشد ودر ـصراف  بهورزممنوع می با ارائه ان

شــروع کالس هاي بهورزي  صــیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرك قبل از  شــگاه محل تح قطعی و گواهی دان

شــد . صــیل  می با شــگاه محل تح ســت از دان صــحت گواهی می بای صــورت  عدم ارائه گواهی مذکور و یا تردید در  در 

  اخذ گردد.  انصراف قطعی در رشته و مقطع پذیرفته شدهمدارك الزم دال بر تایید 

  

  

داوطلبان بایـستی از روـستاي محل اـستقرار خانه بهداـشت انجام می ـشود. در وهله اول   به ـصورت بومیپذیرش بهورز .  2

  محسوب گردند. روستا براي هر خانه بهداشت یکی از شرایط ذیل را داشته باشند تا بومی

ـسنامه) محل تولد داوطلبالف :  ـشنا ـستا با (طبق مندرجات  ـستان و رو ـشهر ـشد و یا  ـضاي بهورز یکی با همچنین  مورد تقا

در روستاي مورد نظر محرز  ) 12/11/1401(سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام سکونت داوطلب حداقل در دو 

  گردد.



و در خصوص فارغ التحصیالن نظام ) متوسطه راهنمایی، ب: حداقل دو مقطع کامل تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی،

ـسطه دوم)  جدید ـسطه اول و متو ـستادو مقطع کامل از مقاطع (ابتدایی، متو ـستان را در رو ـشهر ـضاي پذیرش  یا  مورد تقا

)   12/11/1401 (سال اخیر تا اولین روز شروع ثبت نام دود و همچنین سکونت داوطلب حداقل در نبهورز طی کرده باش

  در روستاي مورد نظر محرز گردد.

صــره شــرایط بند: 1 تب شــندرا   »ب« و هاي «الف»داوطلبان زن که  شــته با ســتاي محل ولی با فرد ؛ ندا شــاغل در همان رو

ـشرایط  گزینش بهورز ـسال از تاریخ ازدواج آنان تا مربوط به داوطلبان بومی بندهاي  و واجد  ازدواج کرده و حداقل دو 

پذیرش بهورز در این در محل مورد تقاـضا نیز ـشان ـسکونت گذـشته باـشد و)   12/11/1401( در آزمون اولین روز ثبت نام 

شــده شــد به عنوان بومی تلقی  مدت محرز  ســت با ســت. بدیهی ا ضــیان  افراد این و پذیرش آنان بالمانع ا می بند بو با متقا

  د بود.نپذیرش خواه این افراد نسبت به بومیان قمر در اولویت و هستنداولویت یک در «الف» و «ب»  

ـشرایط ـسکونت داوطلبان مندرج در بندهاي  : 2تبـصره  ـشوراي اـسالمی گواهی از طریق  1تبـصره  و«الف» و «ب»  احراز 

 مرکزخانه بهداـشت مربوطه و تائید  با) بعالوه یک نفر اعـضاي ـشورارییس ـشورا و نـصف امـضاي  (ممهور به مهر و روـستا

  صورت می پذیرد.مربوطه  شهرستان

صـــره صـــیل، گذراندن ادامه : چنانچه داوطلبان بهورزي تا قبل از ثبت نام به دلیل  3تب شـــکان و تح مدت قانون خدمت پز

ـشتغالو یا  ،پیراپزـشکان ـشته اند ورهانجام د و ا ـسکونت دا ـسربازي در خارج از محل روـستا  ـضروري  مـشروط به  ،خدمت 

اقامت وي را قبل از وـضعیت  بومی بودن فرد و ،مرکز بهداـشت ـشهرـستان وخانه بهداـشت و آن که ـشوراي اـسالمی روـستا 

ـشاره ـضا تایید نماید، هاي فوق اال ـست در منطقه مورد تقا لذا براي گروه هاي مذکور اقامت در دو  .پذیرش آنها بالمانع ا

ـستاي مورد نظر ـشند، ـسال اخیر در رو ـشته با ـستاي مورد نظر دا ـشروط بر اینکه خانواده وي اقامت دائم در رو ـضرورت  م

ـضرورندارد ـشرایط فوق  ـستا قبل از  ـشرایط ارائه گواهی دال بر اقامت در رو ـست حفظ . در این  ـسیا ـستاي  ت دارد.در را

انواده و همچنین لـحاظ نمودن ـقانون حـماـیت از ـخانواده و جوانی جمعـیت، ـپذرش داوطلـبان مـتاـهل بومی ثـباط و داوام ـخ

شــــکان و مـطابق ـبا بـند  صــــیل،ـگذراـندن ـمدت ـقانون ـخدـمت پز الف ـیا ب این ـماده ـکه ـتا قـبل از ثـبت ـنام ـبه دلـیل اداـمه تح

خود در خارج از روـستا ـسکونت داـشته اند بال و انجام دوره خدمت وظیفه ـضرورت ـسربازي به همراه همـسر  پیراپزـشکان

  مانع است.

ـصره  ـصورت ع 4تب ـشرایط به تعداد حداقل :  در  نفر به ازاي هر مورد پذیرش، می  3دم وجود تعداد کافی از افراد واجد 

  همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام بعمل آورد: روستاهايبایست از افراد واجد شرایط ساکن در 

  

  .روستاهاي قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان )1

در ـصورت عدم وجود تعداد کافی متقاـضی واجد ـشرایط در روـستاهاي تحت پوـشش خانه بهداـشت می توان از  )2

ســـتاهاي  شـــعاع رو شـــتی درمانی مربوطه تا  شـــش مرکز بهدا پس از تایید مرکز  کیلومتر، 30همجوار تحت پو

 بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود.

نمی باشد می بایست فرآیند شرکت در آزمون و پذیرش  ي که محرز گردید داوطلب بومینکته: در هر مرحله ا

  وي متوقف  شود. 



ـشعاع  در بومیداوطلب  * ـستاها تا  ـسایر رو ـستاي قمر و  ـشرایط  بومی  «الف» و «ب» مطابق با بندهاي  ،کیلومتري 30رو

  تعریف می شود. بودن 

داراي مدرك دانـشگاهی براي ـشرکت در آزمون تنها یک نفر باـشد دانـشگاه *** در ـشرایطی که تعداد واجدین ـشرایط 

می تواند مـشروط بر گواهی کتبی کارگروه آزمون مبنی بر آنکه فراخوان در تمامی نقاط مورد نظر انجام ـشده و تنها فرد 

د شرایط انجام داده و واجد شرایط یک نفر است پس از توافق معاون بهداشت دانشگاه آزمون کتبی را در مورد فرد واج

  . در صورت کسب نمره حد نصاب وي را براي مصاحبه معرفی نماید

  

متولدین بعد از روز)  29ماه و  11ـسال و  29ـسال ( 30 یکارـشناـس یلیدارندگان مدرك تحـص يحداکثر ـسن برا . ـسن : 3

ـسن برا و )13/11/1371( متولدین روز)  29ماه و  11ـسال و  27ـسال ( 28 یکاردان یلیدارندگان مدرك تحـص يحداکثر 

ـشرایط خاـصی که  .باـشدیم) 13/11/1373(بعد از  ـشوند  داراي مدرك تحـصیلی حداقلداوطلبان در  ـسن دیپلم گزینش 

   خواهد بود. به بعد  )13/11/1375 ( متولدین روز ) 29ماه و  11سال و  25( سال 26حداکثر براي دارندگان مدرك دیپلم

  

  .ردیگیمبناي محاسبه سن قرار م ) 12/11/1401(  اولین روز شروع ثبت نام خیتار -

  :حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد ي معتبر بهها: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیهتبصره

شــکان انجام الف شــکان و پیراپز ســتناد قانون خدمت پز ســانی را به ا اند به میزان داده) داوطلبانی که طرح خدمت نیروي ان

  .انجام خدمت فوق

ـشگاه کار کرده  ـشش دان ـشرکتی و ... در یکی از واحدهاي ارایه خدمات تحت پو ـشکل قراردادي،  ب) داوطلبانی که به 

  اند مشروط به ارایه سوابق مورد قبول به میزان انجام خدمت فوق

ســـال ـتا  15ج) مـطابق ـبا بـند الف ـماده  شـــتن هر فرزـند یک ـقانون حـماـیت از ـخانواده و جوانی جمعـیت ـبه ازاء ـتاـهل و نیز دا

حداکثر پنج ـسال به ـسقف محدوده ـسنی اـضاقه خواهد ـشد. بدیهی اـست در این ـشرایط نیز رعایت ـسقف ـسنی مندرج در 

  الزامی است.   3بند 

  

  و مصاحبه به شرح ذیل به عمل خواهد آمد. یي کتبهاي داوطلبان، آزمونهاتوانمنديبه منظور سنجش  :آزمون *مفاد 

   :یو کارشناس یسنجش داوطلبان داراي مدرك کاردان يبرا -الف

صــ یآزمون کتب -1 -الف صــ صــورت چهايمرتبط بهورز یاز دروس تخ ســواالت به  (با اعمال یک نمره  يانهیر گز: 

ســخ غلط) طراح یمنف ســه پا صــاص خواهد  %60 ی. آزمون کتبشــودیم یبه ازاي هر  از کل نمره آزمون را به خود اخت

  داد.

برابر ظرفیت پذیرش مـصاحبه به عمل  2 زانیـشده در مرحله اول حداقل به م رفتهیداوطلبان پذ نیمـصاحبه: از ب -2 -الف

  دهد. ختصاص میاز کل نمره آزمون را به خود ا %40خواهد آمد که معادل 

 چیه یکاردان و کارشناس به صورت واحد برگزار خواهد شد. در مراحل آزمون کتب انیمتقاض ي: آزمون برا1 تبصره

  ندارند. برتري گریکدیبر  یو کارشناس یکاردان یلیاز افراد با مدرك تحص کی

  :دیپلم سنجش داوطلبان داراي مدرك  يبرا -ب



ســنجش  -1-ب صــورت چهار گزینه اي (با اعمال یک نمره توانمندي هاي عمومیآزمون کتبی جهت  ســواالت به   :

ســی و  ســی ، زبان انگلی شــامل دروس زبان ادبیات فار ســطه  ســخ غلط) ازدروس دوره دوم متو ســه پا منفی به ازاي هر 

ســالمی یا دین و زندگی  صــیلی پایین تر از دروس زتعلیمات دینی و یا معارف ا بان و ادبیات و براي افراد با مدرك تح

ســطه نظام جدید خواهد  ســالمی و یا دین و زندگی دروه اول متو ســی و تعلیمات دینی و یا معارف ا ســی، زبان انگلی فار

  از کل نمره آزمون را به خود اختصاس خواهد داد. %60آزمون کتبی  بود. 

ـسایر ـسخ نداده و امتیاز آن به  ـسواالت دین و زندگی پا ـصره: اقلیت هاي دینی به   ـساوي  تب ـصورت م دروس عمومی به 

  اختصاص داده خواهد شد .

صــاحبه: از ب -2-ب ســب برابر ظرفیت پذیرش  2زانیشــده در مرحله اول حداقل به م رفتهیداوطلبان پذ نیم شــرط ک به 

از کل نمره آزمون را به خود اختصاص  %40مصاحبه به عمل خواهد آمد که معادل حداقل شصت درصد نمره آزمون، 

  دهد. می

صــد( -3-ب صــد(2امتیاز تاهل و فرزند: به ازاء تاهل و هر فرزند دو در ) به امتیاز آزمون کتبی هر 10) مجموعا تا ده در

  فرد اضافه می شود. 

  گین نمره کل اولیه سه نفر داراي باالترینانمی %50: حدنصاب آزمون کتبی براي کلیه مقاطع تعریف حدنصاب-****

   خواهد بود. موسسه هرشغل  هرامتیاز در

ـصره  مجازکارگروه آزمون  ، 2و بند ب 2بند الف  در ـشده ذکر ـسقف تا ازین مورد يهاروین نیتام عدم ـصورت در : تب

 جهت ازین مورد نفرات لیتکم تا را شده نییتع حدنصاباست با رعایت اصل ضرورت گزینش افراد با صالحیت، نمره 

ـشک ـسه لیت ـصاحبه جل ـصاب حد نمره آوردن پایین .دهد کاهش م  نمی مجاز دارد داوطلب یک تنها که مناطقی براي ن

  باشد.

ـعداد - ـبه ت ـبان  ـیان داوطل ـقل دو از م ـهاي مقرر  ـبه ترتـیب نمره علمی ،برابر ظرفـیت ـپذیرش ـحدا ـبا در نظر گرفتن اولویت و 

ـصاحبه قانونی ـشگاه جهت انجام م ـسایت دان ـسانی از طریق  ـصاحبه ـضمن اطالع ر ، دعوت به عمل می آید. پس از انجام م

شــت از میان  صــلی و ذخیره(دو برابر ظرفیتبه میزان   باالترین امتیازات هر خانه بهدا ســاس مجموع نمرات کتبی و  )ا برا

  د.نگرد به هسته گزینش دانشگاه معرفی می مصاحبه

  گردد. زینش دانشگاه اعالم میلیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تایید صالحیت عمومی توسط هسته گ -

  :وه ثبت نام و مدارك مورد نیازنح*

   – به شرح ذیل انجام می گیرد. در دو مرحله و در بازه زمانی اعالم شده ثبت نام 

  ثبت نام الکترونیکیمرحله اول: 

ـله اول از روز  ســـتی در مرح ـبای ـبان  ـبهداوطل شـــن ـهار ـقت اداري  )12/11/1401(مورخ  چ ـیان و ـپا ـیت  ـغا ـعه روزل  جم

 به آدرس   در سایت اینترنتی دانشکدهنسبت به ثبت نام  اینترنتسالجاري از طریق  )به مدت یکماه() 12/12/1401(مورخ

WWW.shoushtarums.ac.ir  :اقدام نمایند   

  :مدارك مورد نیاز به شرح ذیل میباشد

  تصویر فرم درخواست ثبت نام -

  تصویرآخرین مدرك تحصیلی -



  کارت ملیتصویر  -

  تصویر تمام صفحات شناسنامه  -

  تصویرکارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)  -

 300و رزو لیشن  gpgبا کیفیت   3×4عکس  اسکن-

ـشته ها در  - ـسایر ر ـستاري) و  ـشته هاي اجباري(پر ـشکان در ر ـشکان و پیراپز ـشمولین خدمت پز ـضعیت طرح م ـصویر و ت

  تفاده از معافیت سنی.صورت اس

  .تصویر مدارك دال بر بومی بودن  -

  تصویر مدارك دال بر ایثارگري و یامعلولیت  حسب مورد از مراجع ذیربط.

  سایرمدارك طبق مفاد آگهی حسب ضرورت.–

  می باشد. نیروي انسانی آخرین روز ثبت نام *مالك تعیین تاریخ فارغ التحصیلی، پایان خدمت نظام وظیفه و طرح 

تبصره :  مدرك تحصیلی وگواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت از مراجع ذیربط استعالم خواهد 

  بود. راصالت مدارك نخواهدشد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق مالك قطعی ب

  

ســی مدارك به ترتیب اولویت ثبت نام  نام ثبت شــرکت در آزمون نخواهد بود و پس از برر در این مرحله به منزله مجوز 

  :شدگان جهت هر خانه بهداشت به شرح ذیل طبق دستورالعمل  اقدام میگردد

ـصلی .چنانچه حداقل  ـستاي ا ـشناس در رو ـساس ن 2اولویت اول:کاردان و کار ـشرایط بر ا ـشناس واجد  فر کاردان یا کار

ســتاي قمر خانه  شــرایط  از رو شــناس واجد  شــد در مرحله بعد  مدارك داوطلب  کاردان یا کار ســتورالعمل موجود نبا د

ـصلی و قمرحداقل  ـستاي ا ـصورتی که در رو ـشت و در  ـشد مدارك  کاردان و  2بهدا ـشناس موجود نبا نفر کاردان و کار

کیلومتر تحت پو ـشش همان مرکز خدمات جامع ـسالمت   30دـستورالعمل  ازروـستاهاي تا ـشعاع  کارـشناس واجد ـشرایط

  بررسی میگردد.

  

قدیم  نظام در ـصورتی که کاردان و کارـشناس  با ـشرایط اولویت اول مو جود نباـشد پرونده داوطلبان دیپلم  :اولویت دوم

ـشتن  با  ـشرح دا ـشگاهی و دیپلم نظام جدید به  ـسی قرار میگیرد ابتدا پرونده  داوطلبان دیپلم واجد  پیش دان ذیل  مورد برر

ـسی میگردد چنانچه حداقل  ـصلی برر ـستاي ا ـستاي  2ـشرایط در رو ـستورالعمل  در رو ـساس د ـشرایط بر ا نفر دیپلم  واجد 

در صورتی که  اصلی موجود نباشد در مرحله بعد  مدارك داوطلبان  دیپلم واجد شرایط  از روستاي قمر خانه بهداشت و

صـــلی و قمرـحداـقل  ســــتاي ا شـــرایط  2در رو شـــد ـمدارك  داوطلـبان دیپلم واـجد  شـــرایط  موجود نـبا نفر دیپلم واـجد 

  کیلومتر تحت پو شش همان مرکز خدمات جامع سالمت  بررسی میگردد. 30دستورالعمل  ازروستاهاي تا شعاع 

صــاب داوطلب در هر مرحله  موجب توجه:  وجود تعداد شــان کارت حذف داوطلبان مرحله بعد میگردد  حد ن و براي ای

  شرکت در آزمون صادر نمیشود.

  

  به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارك ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.-

  



  *زمان و محل توزیع کارت:

  

صـــوص زـمان توزیع ـکارت و ـیا - ســـانی در خ ســـاـیت زـمان برگز هرگوـنه اطالع ر وپورـتال  اري آزمون از طریق وب 

ـشتر ـشو ـشکی  ـشکده علوم پز ـشانی دان ـسانی خواهد گردید و داوطلبان موظف به  shoushtarums.ac.ir به ن اطالع ر

  پیگیري اخبار و اطالعیه هاي مندرج در سایت می باشند.

  : و سهمیه هاي قانونیامتیازات *

صـــورت دارا ایثارگران الف) شـــرایط مندرج درآگهیدر  صـــیلی و بومی بودن) و  بودن   با رعایت قوانین و(مدرك تح

  لویت قانونی برخوردار خواهند بود:از اوه به شرح ذیل مقررات مربوط

 درصد  شامل : )25( ایثارگران سهمیه بیست و پنج -١

  جانبازان

  آزادگان

  همسر و فرزندان شهدا

  درصد و باالترهمسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج 

  سال اسارت باالي یکهمسر و فرزندان آزادگان 

  پدر، مادر، خواهر و برادر شهید

ـصیص یکه  ـصد 25 ،افتهاز کل مجوز تخ ـشرکت در آزمون و تایید   ،با در نظر گرفتن اولویت هاي قانونیآن  در پس از 

ـشهید وو  در مـصاحبه تخـصـصی ـسوي بنیاد  ـستان رامو معرفی از  اختـصاص می برابر جدول فوق به این گروه  ،ایثارگران ا

  یابد.

 ) درصد شامل : 5ایثارگران سهمیه پنج(   -٢

  ماه حضور داوطلبانه در جبهه   6ه حداقل رزمندگان با سابق

  همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه 

  ) درصد25فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج (

  فرزندان آزادگان زیر یکسال  اسارت

صــد 5 ه ک ســتخدامی باقیماندهســهمیه  در شــرکت در آزمون و تایید در   با در نظر گرفتن اولویت هاي قانونی،  ا پس از 

  مصاحبه تخصصی و معرفی از سوي مراجع ذیربط، برابر جدول فوق به این گروه اختصاص می یابد.

زمان مقرر ثبت نام نموده اند،  ایثارگران واجد ـشرایط که درکلیه ایثارگران به ترتیب نمره فـضلی از بین ـسهمیه انتخاب  -

  .انجام خواهد شد

  رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.پذیرش مازاد بر سهمیه ایثارگران از طریق  -

ـشهید و جانبازان و - ـسایی از بنیاد  ـشنا ـشتن کارت  ـصورت دا ـشهدا در ـصویر آن  خانواده محترم  امورایثارگران با ارائه ت

  ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند. نیازي به اخذ و

  

  



  درصد معلولین: 3سهمیه   -٣

) درصد  3کـسب حد نـصاب نمره به ترتیب نمره فـضلی ازـسه( دارا بودن ـشرایط مندرج درآگهی وـشرط ه معلولین عادي ب

ـشکی ـسهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود. ـشوراي پز یا  مراتب تائیدیه توانایی انجام امور بهورزي این عزیزان از 

  استعالم خواهد گردید. مراکز تخصصی طب کار

  آزاد:سهمیه  -۴

صــورت برخورداري ازتمامی باقیما  ســتخدامی به  داوطلبان بومی در ســهمیه ا صــی شــرایط مندرج در نده  صــا شــرایط اخت

  .آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد

داوطلبان ـسهمیه آزاد می بایـست در زمان ثبت نام به این مساله دقت داشته باشند که ممکن است در شغل محل انتخابی، -

ســهمیه هاي قانو شــده فوق(ایثارگران و معلولین)افرادي از  ســهمیه  نی اعالم  شــرایط الزم پذیرفته و از  صــورت احراز  در 

  .آزاد فردي جذب نگردد

  تذکرات: *

ـشرایط احراز مـشاغل  به مدارك ارـسالی دارندگان مدرك تحـصیلی باالتر و پائین تر از مقاطع تحـصیلی اعالم ـشده در -1

  .ترتیب اثرداده نخواهد شدهمچنین مدارك معادل  مورد اشاره و

ـضوابط و -2 ـشی از عدم رعایت دقیق  ـسئولیت نا ـشده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و م  هر در ـشرایط اعالم 

شـــرایط مـندرج درآگهی  امتـحان و مرحـله از مراـحل ثـبت ـنام ، شـــود داوطـلب اطالـعات خالف داده ـیا ـفاـقد  ـجذب محرز

ســت داوطلب از انجام مراحل بعدي م صــورت انعقاد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو و بالاثرمیا شــد حتی در  حروم خواهد 

شــده موظف به گردد. ضــمن اخراج، داوطلب برابر تعهد اخذ  شــی  شــرکت در کالس هاي آموز صــورت  همچنین در 

  پرداخت هزینه هاي مربوطه می باشد.

صــورت  -3 ســتخدام در ضــیان ا صــیلی متقا شــدن درامتحان (حداکثر اخذ تائیدیه مدارك تح از اعالم  ماه پس 2پذیرفته 

  الزامی است. نتیجه) ازسوي دانشگاه

ـشروع به تحـصیل مبنی بر این که پس از اتمام  دوره آموزش بهورزي در خانه ـسپردن  -4 ـشگاه قبل از  تعهد رـسمی به دان

شـــت مورد تعهد حداقل به مدت  ســـتا مورد نظر انجام وظیفه نمای 15بهدا ســـت واین تســـال در رو عهد براي کلیه د الزامی

  قابل خرید و انتقال نمی باشد. تا پایان  مدت  )بهورزان(اعم از سهمیه ایثارگري وغیر سهمیه ایثارگري

ضــمن پرداخت هزینه هاي  -5 صــراف نمایند  شــروع دوره آموزش بهورزي از ادامه دوره ان شــدگان که پس از  پذیرفته 

  ی هاي بعدي پذیرش بهورز دانشگاه نمی باشند.به ثبت نام در آگهمربوطه مجاز به 

  گزینش صورت خواهد گرفت. مصاحبه و انتخاب نهایی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل -6

ـصوص گهر -7 ـسانی درخ ـسایت اینترنتی آزمونونه اطالع ر داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را  خواهد بود و از طریق 

  طریق دریافت خواهند کرد. صرفاً از این

  داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود.  -8

ـشرکت   -9 ـصوص نحوه  ـشرایط، در خ ـشکان واجد   ـشکان و پیراپز ـشمولین قانون خدمت پز ـسته از داوطلبان فارغ م آند

ـشته  ـصیل ر ـصورتی می توانند در این آزمونالتح ـستاري) در  د که مدت ثبت نام نماین (قرارداد کار معین)هاي اجباري(پر

  پایان یافته باشد.  اتمام مهلت ثبت نامتا قبل از سال)2زمان قانونی خدمت آنان(



ـصوص  ـشمولین طرح اختیاري و یا در خ ـصورت م ـست در  افرادي که طرح خود را تمدید نموده اند نیز داوطلبان می بای

  و گواهی مربوطه را ارئه نمایند.از شروع دوره کارآموزي بهورزي از ادامه طرح  انصراف داده   پذیرش نهایی، قبل از 

به ارائه اعتراضات اقدام نمایند و روز پس از اعالم نتیجه مهلت دارند تا نسبت  15متقاضیان مربوطه حداکثر به مدت  -10

  کمیته پذیرش بهورز تحت نظر کمیته آزمون موظف است طی دو هفته کاري بررسی واعالم نتیجه نماید.

ـسال مدارك  -11 ـصورت ار ـشود.لیکن در  ـشود ترتیب اثر داده نمی  ـسال  به مدارکی که پس از اتمام مهلت ثبت نام ار

  ا رد آن به عهده کمیته آزمون خواهد بود.ناقص، تصمیم گیري در خصوص پذیرش و ی

شــرایط احراز  -12 ضــوع مفاد ( شــرایط مو شــروط به برخورداري داوطلبان از  ســتخدامی ایثارگران م ســهمیه ا ســتفاده از  ا

  مدرك تحصیلی) و (بومی بودن) با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل و طبق قوانین ایثارگران می باشد.

ـصورت عدم مراجعه پ-13 ـشی از پذیرفته در  ـشروع دوره آموز ـصراف آنان قبل از  ـشدگان در مهلت مقرر و یا ان ذیرقته 

شــروع دوره  شــروط بر این که فرد ذخیره قبل از  شــرکت در دوره دعوت به عمل خواهد آمد م شــدگان ذخیره جهت 

  سط هسته گزینش دانشگاه معرفی گردد.تو

بهورزان جذب شده  ياز سو دانشکده علوم پزشکی شوشتربه  يسپردن تعهد محضر ی،قبل از شروع دوره آموزش .-14

همراه با بیتوته در را ي مورد نظر هاشیفت، بهورزي در خانه بهداشت مورد تعهدکه پس از اتمام دوره آموزش مبنی بر این

  . ستیالزام د،دهنروستا انجام 

 مدرك دارندگان و يبهورز يمهارتها یقیتطب آموزش دوره یط با یکارشناس و یکاردان مقطع در شدگان رفتهیپذ -15

  . نمود خواهند یط را يبهورز آموزش دوره سال 2 مدت به پلمید یلیتحص

و انتقال  دیتعهد قابل خر انیبوده و تعهدنامه تا پا یو...) الزام ثارگرانیبهورزان (اعم از ا هیکل يتعهد برا سپردن -16

  . باشدینم

اخراج  یلیبه هر دل ای: پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزي، از ادامه دوره انصراف نمایند و تبصره

  .باشندیي بعدي پذیرش بهورز نمهاي مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهیهاضمن پرداخت هزینه ،شوند

ســت جابجابهورزان در طول دو -17 ســت فیرد رییتغ ،ییره تعهد مجاز به درخوا شــغل یپ شــندینم یو عنوان   نی. همچنبا

ـشکده  . نقل و انتقال ـستین يبهورز فیوظا طهیبهورز در خارج از ح يریکارگبه ای ییعنوان، جابجا رییمجاز به تغ زیندان

  و موافقت معاونت بهداشت دانشگاه مقدور است. نیگزیفرد جا نیمپس از انجام تعهدات، تأ لیبهورزان به هر دل

  


