
 آگهي پذيرش و استخدام بهورز 
  دستورالعملماده یک طبق مفاد  ،تحت پوششخانه هاي بهداشت براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود در  اهواز دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

  شتمارهستازما  امور اداري و استتددامي وشتور و م وز   27/3/98مورخ  151609شتماره در نظر دارد از محل ستهميه هاي استتددامي اجرایي پذیرش و استتددام بهورز 

مدیر ول حوزه وزارتي   9/9/98/د مورخ 2282/101دشتتتعامه شتتتماره بهمچعين مفاد  و معاونت توستتتعه مدیریت، معاب  و برنامه ریزي   15/6/98/د مورخ4562/209

رشتته در مصتاحبه و ززیعش براي پذیرش  ،تدصتصتيعمومي و  شترای  را از طریق امتحا نفر از افراد واجد  217تعداد  ، هداشتت،درما  و مموزش پزشتكيوزارت ب

 ذیل استددام نماید: جداول به شرحدر محل هاي تعيين شده  و پیمانیبه صورت قراردادي   بهورزشغلي 

 

 

 است:پیمانی  در صورت احراز شرایط الزم به صورتپذیرش در کلیه خانه های  بهداشت جدول ذیل 

  

 عنوان رشته شغلی  ردیف 
تعداد   جنسیت  محل جغرافیایی  

 مورد نیاز 
 شرایط احراز

 زن مرد  خانه بهداشت مرکز خدمات جامع سالمت  نام شهرستان

1 

ن
 ز

رز
هو

ب
 

 1 *    2چاه سالم   روستایی چاه سالم  امیدیه 

بهورز زن : دارندگان مدرک کاردانی و یا 

کارشناسی در رشته های بهداشت عمومی   ،  

مامایی،  پرستاری / گواهینامه پایان دوره پیش 

دانشگاهی و یا گواهینامه  پایان تحصیالت سه 

ساله دوره دوم متوسطه/ در مناطق عشایری  : 

کاردان یا کارشناس رشته های مرتبط / دیپلم 

پلم نظام قدیم بدون پیش متوسطه و دی

دانشگاهی تا حداقل گواهینامه ی  پایان 

 1 *   دونه  دونه  امیدیه  2

 1 *   هفت تپه شهری روستایی جایزان  امیدیه  3

 1 *   مجنون  روستایی چاه سالم  امیدیه  4

 1 *   کرخه )پشمینه زار(  آزادی  اندیمشک 5

 1 *   بردگالل  حسینیه  اندیمشک 6

 1 *   ضمیمه جااردو  جااردو  اندیمشک 7

 1 *   مازو  مازو  اندیمشک 8

 1 *   دره فرح  شیرین بهار  اندیکا  9

 1 *   اسدپور شهرک شهید  قاسم آباد  اندیکا  10

 1 *   موری  زاووت چلو  اندیکا  11

 1 *   گوراب گچی   زاووت چلو  اندیکا  12

 1 *   طویله  شیرین بهار  اندیکا  13

 1 *   جنگه   جنگه  ایذه  14

 1 *   1کلدوزخ  کلدوزخ  ایذه  15



تحصیالت سه ساله ی دوره ی اول برای نظام  1 *   بردگپی  کلدوزخ  ایذه  16

جدید و یا مدرک سوم راهنمایی برای نظام 

 قدیم 

 1 *   گلستان  کلدوزخ  ایذه  17

 1 *   بردگپی  کلدوزخ  ایذه  18

 1 *   2کلدوزخ  کلدوزخ  ایذه  19

 1 *   شوار  گردن طاقا   ایذه  20

 1 *   کریشان علیا  ام تمیر غرب اهواز 21

 1 *   2ضمیمه ام تمیر ام تمیر غرب اهواز 22

 1 *   سیدنبی   2صفحه غرب اهواز 23

 1 *   طواهر الهایی  غرب اهواز 24

 1 *   ابو بقال 2صفحه غرب اهواز 25

 1 *   شمریه  2صفحه غرب اهواز 26

 1 *   3حالف   الباجی  غرب اهواز 27

 1 *   حریه  بامدژ غرب اهواز 28

 1 *   عوده  نزهه شرق اهواز  29

 1 *   2غیزانیه  غیزانیه  شرق اهواز  30

 1 *   ملی گیت) فضله (  مشرحات   شرق اهواز  31

 1 *   یکاویه  شری مری   باوی 32

 1 *   بیت محارب   زرگان ابوفاضل   باوی 33

 1 *   موسسه مرعشی  زرگان ابوفاضل   باوی 34

 1 *   تل شور داالن باغملک 35

 1 *   داالن داالن باغملک 36

 1 *   تنگ چویل  سر آسیاب) ماوی علیا(  باغملک 37

 1 *   سرله علیا  داالن باغملک 38

 1 *   بختگان ابوالعباس  باغملک 39

 1 *   سرحانی   هپرو) دورتو(  باغملک 40

 1 *   محمد کاظمی   میداوود   باغملک 41

 1 *   2گمبوعه بزرگ  گمبوعه بزرگ   حمیدیه  42

 1 *   وصیله حالف  وصیله حالف   حمیدیه  43

 1 *   1وسیله  وصیله حالف   حمیدیه  44

 1 *   دهکده  دهکده  حمیدیه  45

 1 *   موزرم  دهدز  دهدز  46

 1 *   سبهانیه سبهانیه دشت آزادگان   47

 1 *   2شریعتی  شریعتی) سید عباس (  دشت آزادگان   48

 1 *   هوفل شرقی  سبهانیه دشت آزادگان   49



 1 *   شهید رجایی  حنظله جلیزی   دشت آزادگان   50

 1 *   2ساریه  مالکیه سفلی دشت آزادگان   51

 1 *   سن شماره یک  رامشیر 52

 1 *   مویلحه علیا  رمیله علیا     رامشیر 53

 1 *   رمیله علیا  رمیله علیا    رامشیر 54

 1 *   بیت منصور عبداهلل عموری  رامشیر 55

 1 *   طغلی سادات   )کیمه( 3شماره  رامهرمز   56

 1 *   شهرک شهید رایگانی   باوج رامهرمز   57

 1 *   پاگچی ممبینی  )پاگچی بهمئی(    2شماره   رامهرمز   58

 1 *   پاگچی ممبینی  )پاگچی بهمئی(    2شماره   رامهرمز   59

 1 *   سرکهکی   )پاگچی بهمئی(    2شماره   رامهرمز   60

 1 *   3حنیطیه   کوت نواصر   کارون 61

 1 *   سویسه سادات  ابو ناگه کارون 62

 1 *   ام البنین  کوت نواصر   کارون 63

 1 *   امام حسین  قلعه چنان  کارون 64

 1 *   سه لر  دره بوری  اللی  65

 1 *   بنیوار سفلی  چمران   ماهشهر  66

 1 *   قدس  2طالقانی  ماهشهر  67

 1 *   بسیتین  مکسر) مگاتیف(   ماهشهر  68

 1 *   مقطوع علیا  مقطوع علیا  ماهشهر  69

 1 *   کریم آباد  زهره شهر) چم خلف عیسی(  هندیجان 70

 معرض  هویزه  71
مطیلج) هورت عا گول  

 باال (
  * 1 

 1 *   حویش نیس  2مرکز شماره  هویزه  72

 1 *   الهاسی  سمیده  هویزه  73

 1 *   وارگه سبز تازه   دلی محمدحسین خان   اندیکا  74

 1 *   هربو دلی محمدحسین خان   اندیکا  75

 1 *   شهرک زرستان  دلی محمدحسین خان   اندیکا  76

 1 *   بنه ذوالفقار شیرین بهار  اندیکا  77

 1 *   سرشط زاووت چلو  اندیکا  78

 1 *   برآفتاب حیدر قلی   سربازار سوسن  اندیکا  79

 1 *   کرکران  طالپا ) مومن آباد (  اندیکا  80

 1 *   اوند ده کیان  دهدز  81

 1 *   دره زنگ جنگه  ایذه   82



 1 *   پس ده  سلطان آباد اللی  83

 1 *   بر آفتاب سیپه   تراز اللی  84

 1 *   نصراله آباد   تراز  اللی  85

86 

رد
ز م

ور
به

 

 1   *  2چاه سالم   روستایی چاه سالم  امیدیه 

بهورز مرد : دارندگان مدرک کاردانی و یا 

کارشناسی در رشته های بهداشت عمومی   ،  

بهداشت محیط،  پرستاری / گواهینامه پایان 

دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه  پایان 

تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه/       در 

مناطق عشایری  : کاردان یا کارشناس رشته 

متوسطه و دیپلم نظام قدیم  های مرتبط / دیپلم

بدون پیش دانشگاهی تا حداقل گواهینامه ی  

پایان تحصیالت سه ساله ی دوره ی اول برای 

نظام جدید و یا مدرک سوم راهنمایی برای 

 نظام قدیم 

 1   * آسیاب  روستایی آسیاب   امیدیه  87

 1   * کرخه )پشمینه زار(  آزادی  اندیمشک 88

 1   * شهرک شهید اسدپور  قاسم آباد  اندیکا  89

 1   * ممبین   جنگه  ایذه  90

 1   * چال آبزا  جنگه  ایذه  91

 1   * جسانیه کوچک  تصفیه شکر غرب اهواز 92

 1   * 2ضمیمه ام تمیر ام تمیر غرب اهواز 93

 1   * 2صفحه  2صفحه غرب اهواز 94

 1   * 2طاهریه  مالشیه   غرب اهواز 95

 1   * سید رمضان  غیزانیه  شرق اهواز  96

 1   * ملی گیت) فضله (  مشرحات   شرق اهواز  97

 1   * عرب راشد   نزهه شرق اهواز  98

 1   * سرداحی  ویس  باوی 99

 1   * 2گمبوعه بزرگ  گمبوعه بزرگ   حمیدیه  100

 1   * غفیله دهکده   حمیدیه  101

 1   * خسرج عوده  وصیله حالف   حمیدیه  102

 1   * عالونه ضعیف  وصیله حالف   حمیدیه  103

 1   * برآفتاب فاضل   مالح  دهدز  104

 1   * 2شریعتی  شریعتی) سید عباس (  دشت آزادگان   105

 1   * بنگستان  ) پاگچی بهمئی( 2شماره   رامهرمز   106

 1   * پاگچی ممبینی  )پاگچی بهمئی(    2شماره   رامهرمز   107

 1   * وعیلیه  غزاویه بزرگ  کارون 108

 1   * عمیره  جنگیه  کارون 109

 1   * ابودبس جنگیه  کارون 110

 1   * 1جنگیه  جنگیه  کارون 111

 1   * 2مدنی  مدنی   ماهشهر  112

 1   * هشچه علیا  مکسر) مگاتیف(   ماهشهر  113

 1   *   1جفیر  سمیده  هویزه  114

 1   * کتک شیرین بهار  اندیکا  115



 1   * سرگچ  رودزرد ماشین  رامهرمز  116

 1   * سوزپبده سلطان آباد اللی  117

 1   * پاگورپه تراز  اللی  118

 

 است: قرادادی  صورتپذيرش در کلیه خانه های  بهداشت جدول ذيل در صورت احراز شرايط الزم به 

 عنوان رشته شغلي  رديف 

تعداد   جنسیت  محل جغرافیايي  

مورد  

 زن مرد  خانه بهداشت مرکز خدمات جامع سالمت  نام شهرستان شرايط احراز نیاز

1 

ن
 ز

رز
هو

ب
 

 1 *   نمره يک  پايین  روستايي و شهری میانکوه   امیديه 

بهورز زن : دارندگان مدرک کارداني و يا 

کارشناسي در رشته های بهداشت عمومي   ،  

مامايي،  پرستاری / گواهینامه پايان دوره پیش 

دانشگاهي و يا گواهینامه  پايان تحصیالت سه ساله 

دوره دوم متوسطه/     در مناطق عشايری  : کاردان 

و يا کارشناس رشته های مرتبط / ديپلم متوسطه 

ديپلم نظام قديم بدون پیش دانشگاهي تا حداقل 

گواهینامه ی  پايان تحصیالت سه ساله ی دوره ی 

اول برای نظام جديد و يا مدرک سوم راهنمايي 

 برای نظام قديم 

 1 *   پل باالرود  دوکوهه  انديمشک 2

3 
 1 *   تک تکاب حسینیه  انديمشک

4 
 1 *   سرچاه  جااردو  انديمشک

5 
 1 *   2دوکوهه 1دوکوهه  انديمشک

6 
 1 *   1دوکوهه 2دوکوهه  انديمشک

7 
 1 *   ضمیمه 1کوشک  کوشک  انديکا 

8 
 1 *   آبید   قاسم آ باد   انديکا 

9 
 1 *   قاسم آ باد   قاسم آ باد   انديکا 

10 
 1 *   برآفتاب  چاه )دوپک(  ترشک ايذه 

11 
 1 *   ترشک  ترشک ايذه 

12 
 1 *   خنگ اژدر   میانگران  ايذه 

13 
 1 *   گردن طاقا   گردن طاقا   ايذه 

14 
 1 *   1کلدوزخ  ) کلدوزخ (  5مرکز شماره   ايذه 

15 
 1 *   بنه تیمور  ترشک ايذه 

16 
 1 *   سر قلعه هاليجان    هاليجان   ايذه 

17 
 1 *   چال آبزا  جنگه   ايذه 

18 
 1 *   قلعه سحر  الهايي  غرب اهواز 

19 
 1 *   1گبیر 2گبیر غرب اهواز 

20 
 1 *   سطامیه مالشیه  غرب اهواز 

21 
 1 *   پیرموسي  چشمه روغني  باغملک



 1 *   اللب  ابوالعباس  باغملک 22

 1 *   ضمیمه ابوالعباس   ابوالعباس  باغملک 23

 1 *   چغاسرخک  دورتو) هپرو(  باغملک 24

 1 *   واجل واجل باغملک 25

 1 *   بارانگرد قلعه تل باغملک 26

 1 *   میداود علیا  میداود   باغملک 27

 1 *   غفیله دهکده   حمیديه  28

 1 *   وصیله حالف  وصیله حالف  حمیديه  29

 1 *   2دهلیز گمبوعه بزرگ  حمیديه  30

 1 *   دهکده  دهکده  حمیديه  31

 1 *   چمن  مالح  دهدز  32

 1 *   گلبهار  مرعي  دشت آزادگان   33

 1 *   رمیله علیا  رمیله علیا     رامشیر 34

 1 *   شکريات  رمیله علیا     رامشیر 35

 1 *   کهله سلطان آباد رامهرمز   36

 1 *   سه تلون باوج  رامهرمز   37

 1 *   کوهگرده  باوج  رامهرمز   38

 1 *   بنه  چراغ  سلطان آباد  رامهرمز   39

 1 *   سلطان آباد  سلطان آباد  رامهرمز   40

 1 *   زراقلي پايین  صالح نژاد   رامهرمز   41

 1 *   مربچه  صالح نژاد   رامهرمز   42

 1 *   بنه حاجي  باصدی  رامهرمز   43

 1 *   حاج مريح  حاج مريح   رامهرمز   44

 1 *   مالکايد  باصدی  رامهرمز   45

 1 *   باصدی حاج بارون  باصدی  رامهرمز   46

 1 *   غزاويه کوچک  غزاويه بزرگ   کارون 47

 1 *   گچ کرسا  دره بوری  اللي  48

 1 *   قدس  طالقاني دو  ماهشهر 49

 1 *   مقطوع علیا  مقطوع علیا  ماهشهر 50



 1 *   دريهک   زهره شهر هنديجان 51

 1 *   گبان  رفیع هويزه  52

 1 *   نهیرات معرض  هويزه  53

54 

رد
ز م

ور
به

 

 1   * دونه  روستايي دونه  امیديه 

بهورز مرد : دارندگان مدرک کارداني و يا 

کارشناسي در رشته های بهداشت عمومي   ،  

بهداشت محیط،  پرستاری / گواهینامه پايان دوره 

پیش دانشگاهي و يا گواهینامه  پايان تحصیالت سه 

ساله دوره دوم متوسطه/     در مناطق عشايری  : 

کاردان يا کارشناس رشته های مرتبط / ديپلم 

توسطه و ديپلم نظام قديم بدون پیش دانشگاهي تا م

حداقل گواهینامه ی  پايان تحصیالت سه ساله ی 

دوره ی اول برای نظام جديد و يا مدرک سوم 

 راهنمايي برای نظام قديم 

 1   * ارمش   روستايي جايزان   امیديه  55

 1   * سیاهگل  شهری روستايي جايزان  امیديه  56

 1   * پل باالرود  دوکوهه  انديمشک 57

 1   * پارياب حسینیه  انديمشک 58

 1   * تک تکاب حسینیه  انديمشک 59

 1   * سرچاه  جااردو  انديمشک 60

 1   * تله زنگ مازو  انديمشک 61

 1   * علي آباد  آزادی  انديمشک 62

 1   * علي نظر احمداباد دينراک  انديکا  63

 1   * آبید   قاسم آ باد   انديکا  64

 1   * زير چشمه آب اناری   دلي محمد حسین خون   انديکا  65

 1   * لؤلؤ  ترشک ايذه  66

 1   * جواد سعیدی   ترشک ايذه  67

 1   * ترشک  ترشک ايذه  68

 1   * کلچنار پشت پیان  ايذه  69

 1   * ده کهنه  بهرامي   ترشک ايذه  70

 1   * سراک علیا  چلکي  ايذه  71

 1   * گالل   ترشک ايذه  72

 1   * تاکوتر پشت پیان   ايذه  73

 1   * ابوبقال 2گبیر غرب اهواز  74

 1   * عوافي  غیزانیه  شرق اهواز 75

 1   * مشرحات  کريت برومي  شرق اهواز 76

 1   * اللب  ابوالعباس  باغملک 77

 1   * پیرموسي  چشمه روغني  باغملک 78

 1   * طراح سید علي  شبیشه حمیديه  79



 1   * وصیله حالف  وصیله حالف  حمیديه  80

 1   * 1گمبوعه گمبوعه بزرگ  حمیديه  81

 1   * چمن  دهدز) مالح (  دهدز  82

 1   * موزرم  دهدز  دهدز  83

 1   * کلیملک کیان ده  دهدز  84

 1   * مالکیه سفلي مالکیه سفلي دشت آزادگان   85

 1   * 1ساريه  مالکیه سفلي دشت آزادگان   86

 1   * عبدلیه  عبودبیان جديد    رامشیر 87

 1   * حسینیه خضیر   رمیله علیا     رامشیر 88

 1   * سه تلون باوج  رامهرمز   89

 1   * بنه چراغ  سلطان آباد  رامهرمز   90

 1   * فاخر باال  حاج مريح   رامهرمز   91

 1   * قلعه شیخ باصدی  رامهرمز   92

 1   * رودزرد ماشین   رودزرد ماشین   رامهرمز   93

 1   * طغلي آل عباد   ) کیمه ( 3شماره   رامهرمز   94
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 شرايط عمومي:*

o   اساسي جمهوري اسالمي ایرا اعتقاد به دین مبين اسالم یا یكي از ادیا  شعاخته شده در قانو. 

o  داشتن تابعيت نظام جمهوري اسالمي ایرا. 

o  التزام به قانو  اساسي جمهوري اسالمي ایرا. 

o  طبق شرایطي وه در این مزهي ممده است. در محل خدمت بود  بومي 

o ) داشتن وارت پایا  خدمت وظيفه عمومي یا معافيت دائم از خدمت )ویژه برادرا. 

راوز تدصتصتي  میا  دانشتگاهمعافيت پزشتكي در وتورتي پذیرفته خواهد شتد وه براستاال اعالم وميستيو  پزشتكي  :1تبصرره

 معافات نداشته باشد. با وظایف بهورزي طب وار، 

o  عدم اعتياد به دخانيات و مواد مددر و روانگردا. 

o عدم سابقه محكوميت جزائي موثر. 

o  ،ایي براي ان ام وار بهورزي و قابليت ان ام فعاليتهاي مرتب  با م  از  اجتماعي و توان رواني،داشتتتن ستتالمت جستتماني

 .وميسيو  پزشكيبا تائيدپوشش هاي تحت در روستاها  جمله دهگردشي و ان ام سياري

o  دانشگاهنداشتن سابقه اخراج از مراوز مموزش بهورزي و سایر واحدهاي. 

o سایر دستگاههاي دولتي باشعد.و  موسسه رید خدمتداوطلبا  نباید مستددم رسمي، ثابت و پيماني و یا بازخ 

و نداشتتن تعهد استتددامي به واحدهاي  در وتورت احراز شترای   معدرج در مزهي نيروهاي قراردادي دانشتگاه  :2تبصرره

 م از به شروت در مزمو  مزبور مي باشعد. ،تابعه دانشگاه یا سایر موسسات

o  دولتي به موجب مراء مراج  قانونينداشتن مع  استددام در دستگاههاي 

 :شرايط اختصاصي*

 يبرا یي و پرستتتاريماما ي،بهداشتتت عموم يهااز رشتتته يكیدر  يوارشتتعاستت  ایو  يواردان يلي دارا بود  مدرک تحصتت . 1

و   ي مح بهداشتت ي،عموم بهداشتت يهارشتته از يكی در يوارشتعاست  ایو  يواردان يلي داوطلبا  ز  و داشتتن مدرک تحصت 

  .مرد داوطلبا  يبراپرستاري 

 .باشدنمي م از در مزمو  بهورزي يوارشعاس مقط  از باالتر تحصيلي مدرک داراي داوطلبا  شروت -

  يلي تحصت  مدرک حال ن ي ع در و بوده 1بعد  در شتده ذور يلي تحصت   مدرک يدارا استتدداموه داوطلب در بدو   يوتورت در :تبصرره

و یا  يري وارز به درخواستت  عدم بر يمبع  يمحضتر تعهدنامه ارائه به  ملزم باشتد، داشتته يلي تحصت  يهارشتته ریستا دریا باالتر  ترازهم

 .بود خواهدو در هعگام اشتغال  وار به شروع از پس  گرید مدرک اعمال

ارائه انصترا   بهورزممعوع مي باشتد ودروتورت احراز قبولي ،پذیرش نهایي منا  مستتلزم  ععوا  با دانشت ویا   پذیرش -

قطعي و زواهي دانشتتگاه محل تحصتتيل مبعي بر عدم امكا  دریافت هرزونه مدرک قبل از شتتروع والال هاي بهورزي 

مي باشتتد . در وتتورت  عدم ارائه زواهي مذوور و یا تردید در وتتحت زواهي مي بایستتت از دانشتتگاه محل تحصتتيل 

ا زمتا  برززاري مزمو  ( و عتدم امكتا  دریتافتت هرزونته متدارک الزم دال بر تتایيتد تعتداد واحتدهتاي زتذرانتده شتتتده )تت 

مدرک تحصتييلي دانشتگاهي در رشتته پذیرفته شتده اخذ زردد. به معظور اطميعا  ازاجراي این فرایعد دانشتگاه عالوه بر 

را موارد پيشتگفت مي بایستت از این افراد تعهد مورد  لزوم مبعي بر عدم برخورداري از شترای   دریافت مدرک تحصتيلي 

 نيز اخذ نماید .



  دیي تامدارک الزم دال بر   لي تحص محل دانشگاه از ستیبايم و یا تردید در وحت زواهي مذوور يزواه ارائه  عدم وورت در -

  رشتتته در يدانشتتگاه زونه مدرک تحصتتيليو عدم امكا  دریافت هر )تا زما  برززاري مزمو ( شتتده  زذرانده يهاواحد تعداد

بایستت از این افراد تعهد مورد زردد.به معظور اطميعا  از اجراي این فرایعد دانشتگاه عالوه بر موارد پيشتگفت مي اخذ شتده رفتهیپذ

 لزوم مبعي بر عدم برخورداري از شرای  دریافت مدرک تحصيلي را نيز اخذ نماید.

 شتتده اعالم بهداشتتت خانه ععوا  بهورز دررا به  استتتددام و وارزيري به شتترای  وه افرادي وليه و خدمت متعهد افراد  پذیرش -

  م از بهداشتتت خانه مذوور در فرد متعاقبا استتتددام و خدمت تعهد اجراي وه وتتورتي در استتت بدیهي. باشتتدمي ممعوع ؛ندارند

مشترو  بر اخذ تعهدات مورد لزوم و امكا  استتددام به شتكل قراردادهاي   نظر مورد بهداشتت خانه در افراد این  وارزيريباشتد، به

   .بود خواهد پيشين مقدور بعدهاياشاره شده در 

 **در شرایط استثنایی دانشگاه مجاز به ثبت نام وپذیرش داوطلبان دیپلم است .این شرایط عباتند از : 

ه های مورد نظر در مناطق مجاز به استناد گواهی کتبی کارگروه عدم دسترسی به فارغ التحصیالن دانشگاهی واجد شرایط در رشت

آزمون مبنی بر انجام فراخوان در کلیه مناطق مجاز و عدم امکان جذب نیروی کاردان وکارشناس مرتبط .)الزم به ذکر است اینگونه  

دوره دوم متوسطه را داشته باشند و فاقد هر افراد باید گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی ویا گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله 

 گونه مدرک دانشگاهی باشند (.  
 

داوطلبا  بایستتي براي هر از روستتاي محل استتقرار خانه بهداشتت ان ام مي شتود. در وهله اول    به صوورت بوییپذیرش بهورز    .2

 محسوب زردند. روستا خانه بهداشت یكي از شرای  ذیل را داشته باشعد تا بومي

همچعين ستكونت   مورد تقاضتاي بهورز یكي باشتد و یا شتهرستتا   و روستتا با )طبق معدرجات شتعاستعامه( داوطلب محل تولدالف : 

 در روستاي مورد نظر محرز زردد.( 29/03/99)سال اخير تا تاریخ اولين روز شروع ثبت نام داوطلب حداقل در دو 

 و در خصتو  فار  التحصتيال  نظام جدید( متوستطه راهعمایي، تحصتيلي از مقاط  تحصتيلي )ابتدایي،حداقل دو مقط  وامل  ب:

مورد تقاضتاي پذیرش بهورز طي ورده  یا شتهرستتا  را در روستتادو مقط  وامل از مقاط  )ابتدایي، متوستطه اول و متوستطه دوم( 

در روستتاي مورد نظر محرز (  29/03/99)ين روز شتروع ثبت نامستال اخير تا اول دو د و همچعين ستكونت داوطلب حداقل در ع باشت 

 زردد.

و  شتالل در هما  روستتاي محل ززیعش بهورزولي با فرد ؛ نداشتته باشتعدرا   « ب» و هاي »الف« داوطلبا  ز  وه شترای  بعد :1 تبصرره

در ازدواج ورده و حتداقتل دو ستتتال از تتاریخ ازدواج منتا  تتا اولين روز ثبتت نتام مربو  بته داوطلبتا  بومي بعتدهتاي  واجتد شتتترای  

باشتد به ععوا    پذیرش بهورز در این مدت محرز شتدهدر محل مورد تقاضتا نيز ستكونت شتا   زذشتته باشتد و (  29/03/99)مزمو  

این   و هستتعداولویت یک در »الف« و »ب«  بعد بومي  با متقاضتيا   افراد این  و پذیرش منا  بالمان  استت. بدیهي استت بومي تلقي 

 د بود.ع پذیرش خواه افراد نسبت به بوميا  قمر در اولویت

  شتوراي استالمي روستتازواهي از طریق  1تبصتره  و»الف« و »ب«  احراز شترای  ستكونت داوطلبا  معدرج در بعدهاي    :2تبصرره 

مربوطه  شتهرستتا  مروزخانه بهداشتت مربوطه و تائيد  با (بعالوه یک نفر اعضواي شوورارییس شوورا و نفو  )یمهور به یهر وایضواي 

 وورت مي پذیرد.

ختدمتت   ورهیتا ان تام د و  اشتتتتغتال ،تحصتتتيتل، زتذرانتد  طرحادامته چعتانچته داوطلبتا  بهورزي تتا قبتل از ثبتت نتام بته دليتل :  3تبصرره

مشترو  به م  وه شتوراي استالمي روستتا ستكونت منا  را زواهي    ،در خارج از محل روستتا ستكونت داشتته اند ضتروري ستربازي

در  حستب مورد اقامت وي را قبل از وضتعيت هاي فو  االشتاره  بومي بود  فرد و ،مروز بهداشتت شتهرستتا  وخانه بهداشتت  وعد و

لذا براي زروه هاي مذوور اقامت در دو  .پذیرش منها بالمان  استت  ،قمر معطقه مورد تقاضتا تایيد نماید روستتاي روستتاي اوتلي یا



در    .ضترورت ندارد مشترو  بر ایعكه خانواده وي اقامت دائم در روستتاي مورد نظر داشتته باشتعد،  ستال اخير در روستتاي مورد نظر

 از شرای  فو  ضروري است.این شرای  ارائه زواهي دال بر اقامت در روستا قبل 

نفر به ازاي هر مورد پذیرش، مي بایستت از   2دم وجود تعداد وافي از افراد واجد شترای  به تعداد حداقل در وتورت ع  :  4تبصرره 

 هم وار هما  خانه بهداشت به ترتيب ذیل ثبت نام بعمل مورد: روستاهايافراد واجد شرای  ساون در 

 .روستاهاي قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساال طرح زسترش شهرستا  (1

در وتتورت عدم وجود تعداد وافي متقاضتتي واجد شتترای  در روستتتاهاي تحت پوشتتش خانه بهداشتتت مي توا  از   (2

پس از تایيد مروز بهداشتتت   ويلومتر، 30هم وار تحت پوشتتش مروز بهداشتتتي درماني مربوطه تا شتتعاع روستتتاهاي 

 شهرستا  اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرای  نمود.

 همين بعد تعریف مي شود.»الف« و »ب« مطابق با بعدهاي  ،ويلومتري 30تاي قمر و سایر روستاها تا شعاع روس در بوميداوطلب *

در شترایطي وه تعداد واجدین شترای  داراي مدرک دانشتگاهي براي شتروت در مزمو  تعها یک نفر باشتد دانشتگاه ***  

ا  در تمامي نقا  مورد نظر ان ام شتده و تعها فرد مي تواند مشترو  بر زواهي وتبي وارزروه مزمو  مبعي بر منكه فراخو

واجد شرای  یک نفر است پس از توافق معاو  بهداشت دانشگاه مزمو  وتبي را در مورد فرد واجد شرای  ان ام داده و 

 در وورت وسب نمره حد نصاب وي را براي مصاحبه معرفي نماید .

  شیبزرزا  و ر دیي و با تأ لیداوطلبا  هر ا ن ي از ب زهي،م ن یمواد ا ریستتا تیبهورز با رعا رشیپذ،  يریدر معاطق عشتتا  : 5تبصرره

 .ردي زيمروز بهداشت شهرستا  ان ام م دیي شهرستا  مربوطه و تا يریبا تأیيد اداره ول عشا لیا دا ي سف 

شتده به   عش یحاوتل شتود بهورز زز عا ي تا اطم دیبه عمل م يب ي ضترورت دارد ترت يریمعاطق عشتا يبهورزا  برا عش یزز عهي در زم

  اقدام به ارائه خدمات خواهد نمود. يفصل يهادر حروت ریطور مستمر و همگام با عشا

متولدین بعد از  روز(   29ماه و  11ستتال و  29ستتال )  30 يوارشتتعاستت  يلي دارندزا  مدرک تحصتت  يحداوثر ستتن برا . سرن :3

متولدین بعد از  روز(   29ماه و  11ستتال و   27ستتال ) 28 يواردان يلي دارندزا  مدرک تحصتت  يحداوثر ستتن برا ( و29/03/1369)

سنا  16حداقل سنن برای دارندگان مدرک دیپلم  در شترای  خاوتي وه افراد دیملم یا زیر م  ززیعش شتوند  .باشتديم(  29/03/1371)

  ود.خواهد ب روز ( 29ماه و  11سال و  25سال) 26حداوثرو  

 

 .ردي زيمبعاي محاسبه سن قرار م( 29/03/99)اولين روز شروع ثبت نام  خیتار -

 :حداوثر سن مقرر اضافه خواهد شد ي معتبر بهها: موارد ذیل به شر  ارائه تایيدیهتبصره

اند به ميزا  ان ام  داده( داوطلباني وه طرح خدمت نيروي انستتتاني را به استتتتعاد قانو  خدمت پزشتتتكا  و پيراپزشتتتكا  ان ام الف

 .خدمت فو 

 .خدمت ا یوارت پامعدرجات مقایا  براساال ان ام شده ( مدت خدمت وظيفه ب

 :زردد تعيين ميبه شرح ذیل سقف سعي ایثارزرا  برابر قوانين مربوطه ج( 

رت از شتر  حداوثر  استاباالي یكستال فرزندا  مزادزا   ،دروتد و باالتر  25 جانباز، فرزندا  شتهدافرزندا   مزادزا ، ازا ،ب جان -

 .سن معا  مي باشعد

 سال 5ميزا  ه ب (خواهر و برادر مادر، پدر،)افراد خانواده معظم شهدا شامل  -



  بستتري شتد  و همچعين مدت زما ميزا  حضتور در جبههه بخدمت نموده اند،  داوطلبانه  داوطلباني وه در جبهه ها به وتورت  -

 استراحت پزشكي.و یا 

سایر مشمولين سهميه هاي ایثارزرا  در وورت ثبت نام در مزمو  مكلف به رعایت حداوثر سن هاي اعالم شده در بعدهاي فو   

 مي باشعد و در لير ایعصورت از ادامه فرمیعد جذب حذ  خواهعد شد.

سال و   27سال) 28سن داوطلب داراي مدرک دیملم یا زیر م  نباید ازبا اعمال هر یک از  بعدهاي فو ، در هر وورت   تذکر یهم:

  يروز( و ستن داوطلب دارا 29ماه و   11ستال و   29ستال ) 30داراي مدرک فو  دیملم نباید از  ستن داوطلبروز( و  29ماه و  11

 .دیروز( ت اوز نما 29ماه و  11سال و  31سال) 32از  دینبا يمدرک وارشعاس

 

 د.و مصاحبه به شرح ذیل به عمل خواهد مم يي وتب هاي داوطلبا ، مزمو هابه معظور سع ش توانمعدي :آزمون *مفاد 

   :يو وارشعاس يسع ش داوطلبا  داراي مدرک واردان يبرا -الف

به ازاي   ي)با اعمال یک نمره معف  ياعهیر زز: ستواالت به وتورت چهايمرتب  بهورز ياز دروال تدصتصت  يمزمو  وتب  -1 -الف

 از ول نمره مزمو  را به خود اختصا  خواهد داد. %60 ي. مزمو  وتب شوديم يهر سه پاسخ لل ( طراح

به شتتر  وستتب حداقل  برابر ظرفيت پذیرش   3 زا ي شتتده در مرحله اول حداقل به م رفتهیداوطلبا  پذ ن ي مصتتاحبه: از ب -2 -الف

   از ول نمره مزمو  را به خود اختصتتا  %40مصتتاحبه به عمل خواهد ممد وه معادل شتتصتتت دروتتد حدنصتتاب نمره مزمو ، 

 دهد. مي

از   کیچي ه يواردا  و وارشتعاال به وتورت واحد برززار خواهد شتد. در مراحل مزمو  وتب  ا ي متقاضت  ي: مزمو  برا1 تبصتره

 ندارند. برتري گریكدیبر  يو وارشعاس يواردان يلي افراد با مدرک تحص

 :دیملم سع ش داوطلبا  داراي مدرک  يبرا -ب

مزمو  وتبي جهت ستع ش توانمعدي هاي عمومي داوطلبا  داراي مدرک تحصتيلي دیملم : ستواالت به وتورت چهار   -1-ب

ززیعه اي )با اعمال یک نمره معفي به ازاي هر سته پاستخ لل ( ازدروال دوره دوم متوستطه شتامل دروال زبا  ادبيات فارستي ،  

و براي افراد با مدرک تحصتتيلي پایين تر از دروال زبا  و و زندزي زبا  انگليستتي و تعليمات دیعي و یا معار  استتالمي یا دین 

 ادبيات فارستي، زبا  انگليستي و تعليمات دیعي و یا معار  استالمي و یا دین و زندزي دروه اول متوستطه نظام جدید خواهد بود. 

 از ول نمره مزمو  را به خود اختصاال خواهد داد. %60مزمو  وتبي 

تبصتره: اقليت هاي دیعي به  ستواالت دین و زندزي پاستخ نداده و امتياز م  به ستایر دروال عمومي به وتورت مستاوي اختصتا   

 داده خواهد شد .

به شتتر  وستتب حداقل  برابر ظرفيت پذیرش   3 زا ي شتتده در مرحله اول حداقل به م رفتهیداوطلبا  پذ ن ي مصتتاحبه: از ب -2-ب

از ول نمره مزمو  را به خود اختصتتا     %40مصتتاحبه به عمل خواهد ممد وه معادل شتتصتتت دروتتد حدنصتتاب نمره مزمو ، 

 دهد. مي

  مکتسبه خواهد بود. درصد نمره 60: حدنصاب آزمون کتبی برای کلیه مقاطع حداقل تعریف حدنصاب-
استت با  م ازوارزروه مزمو   ، 2و بعد ب  2بعد الف  در شتده ذور ستقف تا ازي ن مورد يهاروي ن ن ي تام عدم وتورت در : تبصتره

  جلسته لي تشتك جهت ازي ن مورد نفرات لي تكم تا را شتده ن يي تع حدنصتابرعایت اوتل ضترورت ززیعش افراد با وتالحيت، نمره 

 باشد. نمي م از دارد داوطلب یک تعها وه معاطقي براي نصاب حد نمره مورد  پایين  .دهد واهش  مصاحبه



جهت ان ام   و با در نظر زرفتن اولویتهاي مقرر قانوني به ترتيب نمره علمي ،پذیرشاز ميتا  داوطلبا  به تعداد ستتته برابر ظرفيت  -

باالترین امتيازات هر  ، از ميا  دعوت به عمل مي مید. پس از ان ام مصتاحبه ضتمن اطالع رستاني از طریق ستایت دانشتگاه مصتاحبه

به هستته ززیعش دانشتگاه معرفي  رات وتبي و مصتاحبهبراستاال م موع نم (اوتلي و ذخيره)دو برابر ظرفيتبه ميزا    خانه بهداشتت

 د.نزرد مي

 زردد. ليست نهایي پذیرفته شدزا  پس از تایيد والحيت عمومي توس  هسته ززیعش دانشگاه اعالم مي -

 :وه ثبت نام و مدارک مورد نیازنح*

 به شرح ذیل ان ام مي زيرد. در دو مرحله و در بازه زماني اعالم شده ثبت نام 

 ثبت نام مقدماتی تحویل مدارک و مرحله اول: -

  پع شتتتعبتهروز  پتایتا  وقتت اداري لغتایتت   (29/03/99)مورخپع شتتتعبته  روز  از را متدارک ذیتل مرحلته اول داوطلبتا  بتایستتتتي در

 شتهرستتا )واحد توستعه شتبكه(   بهداشتت مراوز ستتادو یا ا  محل ستكونت ت به مموزشتگاه بهورزي شتهرست  ستال اري  (19/4/99)مورخ

و  موظف استت وليه تصتاویر مدارک را با اوتل منها مطابقت داده  واحدهاي ذور شتده    دریافت نمایعد.رستيد  و  تحویل ضتورا  ح

 اقدام نمایعد:  طریق سایت ایعترنتي دانشگاه از به ثبت نام داوطلبا نسبت در وورت دارابود  شرای  الزم 

 اول به همراه تصویرمخرین مدرک تحصيلي  -

 اول به همراه تصویر وارت ملي -

 اول به همراه تصویر تمام وفحات شعاسعامه  -

 اول به همراه تصویر وارت پایا  خدمت نظام وظيفه عمومي یا معافيت دائم )ویژه برادرا (  -

  3×4یک قطعه عكس  -

  درو سایر رشته ها  پيراپزشكا  در رشته هاي اجباري)پرستاري( طرح مشمولين خدمت پزشكا  و اول به همراه تصویر وضعيت -

 .وورت استفاده از معافيت سعي

 تائيد سكونت(فرم  اول به همراه تصویر مدارک دال بر بومي بود  )مقاط  تحصيلي اشاره شده در شرای  اختصاوي و -

 .معلوليت  حسب مورد از مراج  ذیرب یا ایثارزري واول به همراه تصویر مدارک دال بر  -

 .اول به همراه تصویر سایرمدارک طبق مفاد مزهي حسب ضرورت –

 ( مي باشد. 19/04/99*مالک تعيين تاریخ فار  التحصيلي، پایا  خدمت نظام وظيفه و طرح نيروي انساني مخرین روز ثبت نام )

 پيراپزشتكا  یا معافيت از مراج  ذیرب  استتعالم خواهد شتد و قانو  پزشتكا  وتبصتره :  مدرک تحصتيلي وزواهي ان ام خدمات 

 تطبيق اوليه ان ام شده در بعد فو  مالک قطعي براوالت مدارک ندواهد بود.

 ثبت نام الکترونیکی مرحله دوم: -

شهرستا )واحد   بهداشت مراوز ستاد تانهاي فاقد مراوز مموزش بهورزي ،و در شتهرس ا  محل ستكونتت مموزشتگاه بهورزي شتهرست 

نسبت به      09/05/99 ملزم هستعد حداوثر تا تاریخ ،داوطلبا تائيد مدارک  پس از تحویل و( واحد مموزش بهورزي /توسعه شبكه

نموده و وليه مدارک تحویلي را به معاونت بهداشتتي دانشتگاه جهت تایيد نهایي   اقدامواجد شترای   داوطلبا  ثبت نام الكترونيكي 

 .ارسال نمایعد

 نسبت به بررسي و تائيد نهایي مدارک داوطلبا  اقدام خواهد نمود. 24/5/99معاونت بهداشت استا  حداوثر تا تاریخ 

مموزشتتتگاه   به با مراجعه  05/06/99لغایت   25/05/99داوطلباني وه مدارک ایشتتتا  تائيد نهایي زردیده استتتت موظفعد از تاریخ

شتهرستتا )واحد توستعه   بهداشتت مراوز ستتادو در شتهرستتانهاي فاقد مراوز مموزش بهورزي ،  ستكونتا  محل ت بهورزي شتهرست 

از طریق ستامانه الكترونيكي   )چهاروتد و پع اه هزار( ریال   000/450مبلغ  ایعترنتي نستبت به واریز   شتبكه/ واحد مموزش بهورزي( 



ums.ac.irhttp://jazb.aj  .جانبازا  و فرزندا  معظم شتتتاهد از پرداخت مبلغ   توستتت  وارشتتتعاستتتا   مربوطه اقدام نمایعد(

 پریعت وارت ورود به جلسه را دریافت نمایعد.و  درود مبلغ مذوور را مي پردازند( 50مذوور معا  و سایر ایثارزرا  

 شود. وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي ندواهد شد وبه ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتيب اثر داده 

 

 :محل توزيع کارت زمان و*

از طریق ستتتتامتانته الكترونيكي    99/ 05/06 پتایتا  وقتت اداري لغتایتت  25/05/99  تتاریخ  ازوتارت ورود بته جلستتتته امتحتا  

http://jazb.ajums.ac.ir   و در شتهرستتانهاي فاقد مراوز مموزش   ا  محل ستكونتت مموزشتگاه بهورزي شتهرست مراجعه به  با

، قابل   و پس از پرداخت هزیعه ثبت نامشتهرستتا )واحد توستعه شتبكه/ واحد مموزش بهورزي(  بهداشتت مراوز ستتادبهورزي ، 

  ت و دریافت خواهد بود.پریع 

اطالع داوطلبتا   ه هعگتام توزی  وتارت بت  محتل برززاري امتحتا  درو مي بتاشتتتد   07/06/99روز جمعوه برززاري مزمو  زمتا  

 .خواهد رسيد

هرزونه اطالع رستتاني در خصتتو  تغيير زما  توزی  وارت و یا زما  برززاري مزمو  از طریق وب ستتایت دانشتتگاه به نشتتاني   -

http://jazb.ajums.ac.ir     اطالع رستتتاني خواهد زردید و داوطلبتا  موظف به پيگيري اخبتار و اطالعيتهو پرتال دانشتتتگتاه  

 هاي معدرج در سایت مي باشعد.

 : و سهمیه های قانونيامتیازات *

مقررات   با رعایت قوانين و)مدرک تحصتتتيلي و بومي بود ( و   در صووورت دارا بودش شووراید ی درآ در  هیایثارزرا  الف(

 لویت قانوني برخوردار خواهعد بود:از اوه به شرح ذیل مربوط

 : درصد  شامل (25) ایثارگران سهمیه بیست و پنج -1

 جانبازا 

 مزادزا 

 همسر و فرزندا  شهدا

 همسر و فرزندا  جانبازا  بيست و پعج درود و باالتر

 سال اسارت باالي یكهمسر و فرزندا  مزادزا  

 پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد

از شروت در مزمو  و تایيد در مصاحبه  پس   ،با در نظر زرفتن اولویت هاي قانونيم     درصد  25 ،افتهاز ول م وز تدصيص یوه 

 اختصا  مي یابد.برابر جدول فو  به این زروه  ،ایثارزرا  استا  رامو معرفي از سوي بعياد شهيد وو  تدصصي

 ( درصد شامل : 5ایثارگران سهمیه پنج)   -2

 ماه حضور داوطلبانه در جبهه   6ه حداقل رزمعدزا  با سابق

 همسر و فرزندا  رزمعدزا  با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه 

 ( درود25فرزندا  جانبازا  زیر بيست و پعج )

 فرزندا  مزادزا  زیر یكسال  اسارت

پس از شتتروت در مزمو  و تایيد در مصتتاحبه    قانوني،با در نظر زرفتن اولویت هاي   استتتددامي باقيماندهستتهميه   درصود 5 ه و

 تدصصي و معرفي از سوي مراج  ذیرب ، برابر جدول فو  به این زروه اختصا  مي یابد.

http://jazb.ajums.ac.ir/
http://jazb.ajums.ac.ir/
http://jazb.ajums.ac.ir/


ان ام  زما  مقرر ثبت نام نموده اند،   ایثارزرا  واجد شتترای  وه دروليه ایثارزرا  به ترتيب نمره فضتتلي از بين ستتهميه انتداب  -

 .خواهد شد

 پذیرش مازاد بر سهميه ایثارزرا  از طریق رقابت با سایر داوطلبا  واجد شرای  وورت خواهد زرفت. -

امورایثارزرا  با ارائه تصتویر م  نيازي به اخذ   خانواده محترم شتهدا دروتورت داشتتن وارت شتعاستایي از بعياد شتهيد و جانبازا  و -

 ارائه زواهي از بعياد مذوور ندارند. و

 

 درصد معلولین: 3سهمیه   -3

( دروتد ستهميه   3وستب حد نصتاب نمره به ترتيب نمره فضتلي ازسته)  شتر  دارا بود  شترای  معدرج درمزهي وه معلولين عادي ب

یا مراوز تدصتصتي   شتوراي پزشتكي مراتب تائيدیه توانایي ان ام امور بهورزي این عزیزا  از قانوني مربوطه برخوردار خواهعد بود.

 استعالم خواهد زردید. طب وار

 آزاد:سهمیه  -4

مزهي به  شتترای  اختصتتاوتتي شتترای  معدرج در تمامي باقيمانده ستتهميه استتتددامي به  داوطلبا  بومي دروتتورت برخورداري از 

 .ترتيب نمره فضلي اختصا  مي یابد

این مستاله دقت داشتته باشتعد وه ممكن استت در شتغل محل انتدابي، افرادي داوطلبا  ستهميه مزاد مي بایستت در زما  ثبت نام به -

در وتورت احراز شترای  الزم پذیرفته و از ستهميه مزاد فردي جذب   از ستهميه هاي قانوني اعالم شتده فو )ایثارزرا  و معلولين(

 .نگردد

 تذکرات:*

شترای  احراز مشتالل مورد  مقاط  تحصتيلي اعالم شتده دربه مدارک ارستالي دارندزا  مدرک تحصتيلي باالتر و پائين تر از  -1

 .همچعين مدارک معادل ترتيب اثرداده ندواهد شد اشاره و

مرحله از   هر در شترای  اعالم شتده درمتن مزهي برعهده داوطلب خواهد بود و مستووليت ناشتي از عدم رعایت دقيق ضتواب  و -2

طالعات خال  داده یا فاقد شترای  معدرج درمزهي استت داوطلب از ان ام  جذب محرزشتود داوطلب ا امتحا  و مراحل ثبت نام ،

همچعين در وتورت شتروت  زردد. مراحل بعدي محروم خواهد شتد حتي دروتورت انعقاد قرارداد ، قرارداد مزبور لغو و بالاثرمي

 وطه مي باشد.در والال هاي مموزشي ضمن اخراج، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزیعه هاي مرب

از اعالم نتي ه( ازسوي   ماه پس  2اخذ تائيدیه مدارک تحصيلي متقاضيا  استددام دروورت پذیرفته شد  درامتحا  )حداوثر  -3

 الزامي است. دانشگاه

  تعهد رستمي به دانشتگاه قبل از شتروع به تحصتيل مبعي بر این وه پس از اتمام  دوره مموزش بهورزي در خانه بهداشتتستمرد   -4

عهد براي وليه بهورزا )اعم از ستهميه  ستال در روستتا مورد نظر ان ام وظيفه نماید الزاميستت واین ت  15مورد تعهد حداقل به مدت 

 قابل خرید و انتقال نمي باشد. تا پایا   مدت  (ایثارزري ولير سهميه ایثارزري

پذیرفته شتدزا  وه پس از شتروع دوره مموزش بهورزي از ادامه دوره انصترا  نمایعد ضتمن پرداخت هزیعه هاي مربوطه م از   -5

 به ثبت نام در مزهي هاي بعدي پذیرش بهورز دانشگاه نمي باشعد.به 

 ززیعش وورت خواهد زرفت. مصاحبه و انتداب نهایي پذیرفته شدزا  امتحا  پس از طي مراحل -6

وترفا  از  داوطلبا  اطالعات مورد نياز خود را  خواهد بود و از طریق ستایت ایعترنتي مزمو ونه اطالع رستاني درخصتو  زهر -7

 طریق دریافت خواهعد ورد. این 

 داوطلبا  معحصرا  م از به انتداب یک شغل و یک محل جغرافيایي خواهعد بود.  -8



مندستته از داوطلبا  فار  التحصتيل  مشتمولين قانو  خدمت پزشتكا  و پيراپزشتكا  واجد  شترای ، در خصتو  نحوه شتروت   -9

د وه مدت زما  قانوني خدمت ثبت نام نمایع  )قرارداد وار معين(مزمو رشته هاي اجباري)پرستاري( در وورتي مي توانعد در این 

 فته باشد.پایا  یا (19/04/99) اتمام مهلت ثبت نامتا قبل از سال(2منا )

افرادي وه طرح خود را تمدید نموده اند نيز داوطلبا  مي بایستتت در وتتورت پذیرش مشتتمولين طرح اختياري و یا در خصتتو  

 و زواهي مربوطه را ارئه نمایعد.از شروع دوره وارمموزي بهورزي از ادامه طرح  انصرا  داده   نهایي، قبل از 

 در دانشگاه    )قبل از دوسال( يان ام خدمت قانون ن ي وه در ح ياجبار يهارشته راپزشكا ي قانو  خدمت پزشكا  و پ ن ي مشمول -10

مزمو  مربو  به  جدول در توانعديم وترفا  ،این مزهيمطابق با  يبوم  یدر وتورت دارا بود  شترا باشتعد،يم علوم پزشتكي اهواز

 .عدیشروت نما يبهورز يماني استددام پ

روز پس از اعالم نتي ه مهلت دارند تا نستتبت به ارائه اعتراضتتات اقدام نمایعد و وميته   15متقاضتتيا  مربوطه حداوثر به مدت  -11

 پذیرش بهورز تحت نظر وميته مزمو  دانشگاه موظف است طي دو هفته واري بررسي واعالم نتي ه نماید.

د ترتيب اثر داده نمي شتتود.ليكن در وتتورت ارستتال مدارک ناقص،  به مداروي وه پس از اتمام مهلت ثبت نام ارستتال شتتو -12

 تصميم زيري در خصو  پذیرش و یا رد م  به عهده وميته مزمو  خواهد بود.

استتتفاده از ستتهميه استتتددامي ایثارزرا  مشتترو  به برخورداري داوطلبا  از شتترای  موضتتوع مفاد )شتترای  احراز مدرک  -13

 ایت سایر مفاد این دستورالعمل و طبق قوانين ایثارزرا  مي باشد.تحصيلي( و )بومي بود ( با رع

در وتورت عدم مراجعه پذیرقته شتدزا  در مهلت مقرر و یا انصترا  منا  قبل از شتروع دوره مموزشتي از پذیرفته شتدزا  -14

ست  هستته ززیعش  توذخيره جهت شتروت در دوره دعوت به عمل خواهد ممد مشترو  بر این وه فرد ذخيره قبل از شتروع دوره 

 دانشگاه معرفي زردد.

كه پس از اتمام دوره بهورزا  جذب شده مبعي بر ایع  يبه دانشگاه از سو يسمرد  تعهد محضر ،يقبل از شروع دوره مموزش .-15

. ستي الزام د،دهع همراه با بيتوته در روستا ان ام را ي مورد نظر دانشگاه هاشيفت، بهورزي در خانه بهداشت مورد تعهدمموزش 

  (.سال است 15جذب شده حداقل  فرادا هي ول يدوره تعهد برا)

 يلي تحص مدرک دارندزا  و يبهورز يمهارتها يق يتطب  مموزش دوره يط با يوارشعاس و يواردان مقط  در شدزا  رفتهیپذ  -16

 . نمود خواهعد يط را يبهورز مموزش دوره سال 2 مدت به ملمید

 . باشديو انتقال نم دیتعهد قابل خر ا یبوده و تعهدنامه تا پا يو...( الزام ثارزرا یبهورزا  )اعم از ا هيول يتعهد برا سمرد  -17

 ،اخراج شوند يلي به هر دل ای: پذیرفته شدزاني وه پس از شروع دوره مموزش بهورزي، از ادامه دوره انصرا  نمایعد و تبصره

 .باشعديي بعدي پذیرش بهورز دانشگاه نمهاي مربوطه، م از به ثبت نام در مزهيهاضمن پرداخت هزیعه

 زي دانشتگاه ن ن ي . همچع باشتعدينم يو ععوا  شتغل يپستت  فیرد ريي تغ ،یيبهورزا  در طول دوره تعهد م از به درخواستت جاب ا -18

 ليت . نقتل و انتقتال بهورزا  بته هر دلستتتتي ن يبهورز فیوظتا طتهي بهورز در ختارج از ح يري وتارزبته ایت  یيععوا ، جتاب تا ريي م تاز بته تغ

 و موافقت معاونت بهداشت دانشگاه مقدور است. ن یگزیفرد جا ن ي مپس از ان ام تعهدات، تأ

 
 


