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دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش، طبق 

شرایط را از طریق  ین از افراد واجد نفر 2 مفاد بند یک تبصره ماده یک دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز در نظر دارد تعداد

صورت قراردادی ) قرارداد کار معین ( در محل های تعیین شده  رای پذیرش در رشته شغلی بهورز بهآزمون کتبی ، مصاحبه و گزینش ب

 .استخدام نماید
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کاردانی ویاکارشناسی دارا بودن مدرک 

در یکی از رشته های بهداشت عمومی ، 

 مامایی و پرستاری

 2 بهورز زن خانه بهداشت چناقچی سفلی-  * 1

 



 

 :شرایط عمومی*

 .اسالمی ایراناعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری  -

 اسالمی ایرانداشتن تابعیت نظام جمهوری -

 .التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -

 .بومی بودن در محل خدمت طبق شرایطی که در این آگهی آمده است -

 .ن(عافیت دائم از خدمت )ویژه برادراداشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا م -

 

 مراکز یا  در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعالم کمیسیون پزشکی دانشکده: معافیت پزشکی 1تبصره

 .باشد نداشته منافات  بهورزی وظایف با کار، طب تخصصی

 .عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان -

 .عدم سابقه محکومیت جزائی موثر -

ای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیتهای مرتبط با آن از اجتماعی و توانایی برداشتن سالمت جسمانی، روانی،  -

 .جمله دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تائیدکمیسیون پزشکی

 .نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشکده -

 .د خدمت موسسه و سایر دستگاههای دولتی باشندداوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخری -

 

 به استخدامی تعهد نداشتن و آگهی در مندرج  : نیروهای قراردادی دانشکده در صورت احراز شرایط2تبصره

 .به شرکت در آزمون مزبور می باشند مجاز ، دولتی موسسات سایر یا  دانشکده تابعه واحدهای

 دولتی به موجب آراء مراجع قانونینداشتن منع استخدام در دستگاههای  -

 

 :شرایط اختصاصی*

ی بهداشت عمومی، مامایی و هاکارشناسی در یکی از رشته ادارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی و ی .1

 یهاداوطلبان زن و داشتن مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی در یکی از رشته یپرستاری برا

 .بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاری برای داوطلبان مرد

 .باشدشرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع کارشناسی در آزمون بهورزی مجاز نمی-

بوده و در عین  1دارای مدرک تحصیلی ذکر شده در بند  متبصره: در صورتی که داوطلب در بدو استخدا

 هی تحصیلی داشته باشد، ملزم به ارائه تعهدنامهایا باالتر در سایر رشته زتراحال مدرک تحصیلی هم

کار و در هنگام  همحضری مبنی بر عدم درخواست به کارگیری و یا اعمال مدرک دیگر پس از شروع ب

 .اشتغال خواهد بود



رائه انصراف احراز قبولی ، پذیرش نهایی آنان مستلزم ا تپذیرش دانشجویان ممنوع می باشد و در صور

 یمحل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هر گونه مدرک قبل از شروع کالس ها هقطعی و گواهی دانشگا

بایست از می یبهورزی می باشد . در صورت عدم ارائه گواهی مذکور و یا تردید در صحت گواه

گذرانده شده )تا زمان برگزاری آزمون( و  یهاواحد تعداد تایید بر دال الزم مدارک تحصیل محل  دانشگاه

تحصیلی دانشگاهی در رشته پذیرفته شده اخذ گردد.به منظور اطمینان  کعدم امکان دریافت هرگونه مدر

مورد لزوم مبنی بر عدم  دتعه افراد این از بایستمی پیشگفت موارد بر عالوه  این فرایند دانشکده یاز اجرا

 نماید ذمدرک تحصیلی را نیز اخبرخورداری از شرایط دریافت 

و استخدام را به عنوان بهورز در خانه  یریبه کارگ طیکه شرا یافراد هیافراد متعهد خدمت و کل رشیپذ-

تعهد خدمت و متعاقبا  یکه اجرا یاست در صورت یهی. بدباشدیبهداشت اعالم شده ندارند؛ ممنوع م

مورد نظر مشروط  بهداشتافراد در خانه  نیا یریکارگاستخدام فرد مذکور در خانه بهداشت مجاز باشد، به

مقدور خواهد  نیشیپ یاشاره شده در بندها یبر اخذ تعهدات مورد لزوم و امکان استخدام به شکل قراردادها

 بود.

 داوطلبان. شود می انجام بهداشت خانه استقرار محل روستای از اول وهله در  صورت بومیپذیرش بهورز به . 2

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

الف : محل تولد داوطلب )طبق مندرجات شناسنامه( با روستا و یا شهرستان مورد تقاضای بهورز یکی باشد و 

 روستای در(   23/05/1400)   داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نامهمچنین سکونت 

 .گردد محرز نظر مورد

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

اول و متوسطه دوم( را در روستا یا شهرستان التحصیالن نظام جدید دو مقطع کامل از مقاطع )ابتدایی، متوسطه 

 روز اولین تا اخیر سال دو  مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشند و همچنین سکونت داوطلب حداقل در

 .گردد محرز نظر مورد روستای در( 23/05/1400)نام ثبت شروع

باشند؛ ولی با فرد شاغل در همان روستای ا نداشته ر  «ب»و « الف»: داوطلبان زن که شرایط بندهای 1تبصره 

 تاریخ از سال دو حداقل و کرده ازدواج بومی داوطلبان به مربوط بندهای  محل گزینش بهورز و واجد شرایط

 تقاضا مورد محل در نیز شان سکونت و باشد گذشته  ( 23/05/1400) آزمون در نام ثبت روز اولین تا آنان ازدواج

مدت محرز شده باشد به عنوان بومی تلقی و پذیرش آنان بالمانع است. بدیهی است این ر این د بهورز پذیرش

 اولویت در قمر بومیان به نسبت افراد این و هستند اولویت یک در  «ب» و «الف» بند بومی  افراد با متقاضیان

 .بود خواهند پذیرش

 شورای گواهی طریق از 1 تبصره و  «ب» و« الف» بندهای در مندرج داوطلبان سکونت شرایط احراز  :2تبصره 

 بهداشت خانه تائید با( نفر یک بعالوه شورا اعضای نصف و شورا رییس وامضای مهر به ممهور) روستا اسالمی

 .پذیرد می صورت مربوطه شهرستان مرکز و مربوطه

 انجام یا و  اشتغال طرح،گذراندن : چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، 3تبصره

 روستا اسالمی شورای که آن به مشروط اند، داشته سکونت روستا محل از خارج در سربازی ضروری خدمت دوره



 از قبل را وی اقامت و فرد بودن بومی شهرستان، بهداشت مرکز و بهداشت خانه و کند گواهی را آنان سکونت

روستای قمر منطقه مورد تقاضا تایید نماید، پذیرش  یا اصلی روستای در مورد حسب االشاره فوق های وضعیت

آنها بالمانع است. لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر مشروط بر اینکه خانواده 

در  وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند، ضرورت ندارد. در این شرایط ارائه گواهی دال بر اقامت

 .روستا قبل از شرایط فوق ضروری است

 پذیرش، مورد هر ازای به نفر 2 حداقل تعداد به شرایط واجد افراد از کافی تعداد وجود عدم صورت در  : 4تبصره 

 بعمل نام ثبت ذیل ترتیب به بهداشت خانه همان همجوار روستاهای در ساکن شرایط واجد افراد از بایست می

 :آورد

 .قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستانروستاهای . 1

در صورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از . 2

کیلومتر، پس از تایید مرکز بهداشت  30روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع 

 .ت نام از افراد واجد شرایط نمودشهرستان اقدام ثب

همین بند « ب»و « الف»کیلومتری، مطابق با بندهای  30داوطلب بومی در روستای قمر و سایر روستاها تا شعاع *

 .تعریف می شود

برای داوطلبین  سن و حداکثر روز( 29ماه و  11سال و  27سال ) 28برای داوطلبین کاردانیسن : حداکثر سن  .3

 .باشدمی(روز29و ماه 11و سال  29) سال 30 کارشناسی

 .گیرد( مبنای محاسبه سن قرار می 23/05/1400تاریخ اولین روز شروع ثبت نام )  -

 :ی معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شدهاتبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه

به  اندانجام داده راپزشکانیرا به استناد قانون خدمت پزشکان و پ یانسان یرویکه طرح خدمت ن یالف( داوطلبان

 انجام خدمت فوق. زانیم

 .مدت خدمت وظیفه انجام شده آقایان براساس مندرجات کارت پایان خدمت ب(

 :سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه به شرح ذیل تعیین می گردد ج(

درصد و باالتر، فرزندان آزادگان باالی یکسال اسارت از  25زندان جانباز جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فر -

 .شرط حداکثر سن معاف می باشند

 الس 5ر، خواهر و برادر( به میزان افراد خانواده معظم شهدا شامل )پدر، مادر،همس -

و همچنین مدت زمان  داوطلبانی که در جبهه ها به صورت داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان حضور در جبهه -

 .بستری شدن و یا استراحت پزشکی

سایر مشمولین سهمیه های ایثارگران در صورت ثبت نام در آزمون مکلف به رعایت حداکثر سن های اعالم شده 

 .در بندهای فوق می باشند و در غیر اینصورت از ادامه فرآیند جذب حذف خواهند شد

سال  30از  دینبا پلمیمدرک فوق د یفوق، سن داوطلب دارا یاز  بندها کیتذکر مهم: در هر صورت با اعمال هر 

روز(  29ماه و  11سال و  31سال) 32از  دینبا یمدرک کارشناس یروز( و سن داوطلب دارا 29ماه و  11سال و  29)

 .دیتجاوز نما



 

 *مفاد آزمون : 

 به عمل خواهد آمد. لیو مصاحبه به شرح ذ یکتب یهاداوطلبان، آزمون یهایبه منظور سنجش توانمند

 :یو کارشناس یمدرک کاردان یسنجش داوطلبان دارا یبرا -الف

نمره  کی)با اعمال  یانهیر گز: سواالت به صورت چهایمرتبط بهورز یاز دروس تخصص یآزمون کتب -1 -الف

ه آزمون را به خود اختصاص خواهد از کل نمر %60 ی. آزمون کتبشودیم یهر سه پاسخ غلط( طراح یبه ازا یمنف

 داد.

به شرط  رشیپذ تیبرابر ظرف 2 زانیشده در مرحله اول حداقل به م رفتهیداوطلبان پذ نیمصاحبه: از ب -2 -الف

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

 .دهدیبه خود اختصاص م

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

 ندارند. یبرتر گریکدیبر  یو کارشناس یکاردان یلیاز افراد با مدرک تحص کی چیه

آزمون مجاز است با ،  کارگروه 2تا سقف ذکر شده در بند الف  ازیمورد ن یهاروین نی: در صورت عدم تام2 تبصره

جهت  ازینفرات مورد ن لیشده را تا تکم نیینمره حدنصاب تع ت،یافراد با صالح نشیاصل ضرورت گز تیرعا

داوطلب دارد مجاز  کیکه تنها  یاطقمن یآوردن نمره حد نصاب برا نییجلسه مصاحبه کاهش دهد. پا لیتشک

 باشد. ینم

 یتهایو با در نظر گرفتن اولو ینمره علم بی، به ترت رشیپذ تیبرابر ظرف 2 زانیداوطلبان حداقل به م انیاز م -

. پس از دیآ یدانشکده  دعوت به عمل م تیسا قیاز طر یجهت انجام مصاحبه ضمن اطالع رسان یمقرر قانون

( براساس رهیو ذخ ی)اصلتیدو برابر ظرف زانیمهر خانه بهداشت  به  ازاتیامت نیباالتر  انیانجام مصاحبه، از م

 گردند. یم یدانشکده  معرف نشیو مصاحبه به هسته گز یمجموع نمرات کتب

 د.گرد یدانشکده اعالم م نشیتوسط هسته گز یعموم تیصالح دییشدگان پس از تا رفتهیپذ یینها ستیل -

 :ازی*نحوه ثبت نام و مدارک مورد ن

 .ردیگ یانجام م لیاعالم شده و  در دو مرحله به شرح ذ ینام در بازه زمان ثبت

 یمدارک و ثبت نام مقدمات لیمرحله اول: تحو -

 شنبهروز  یوقت ادار انیپا تی( لغا23/05/1400)را از روزشنبه مورخ لیدر مرحله اول مدارک ذ یستیبا داوطلبان

 هیواحد طرح گسترش واقع زرند هیبه شهرستان محل سکونت ) مرکز بهداشت زرند ی( سالجار30/05/1400خ)مور

 ریتصاو هیموظف است کل ی. آموزشگاه بهورزندینما افتیدر دیو  رس لیحضوراً  تحو(  انیمحمد دیشه ابانی: خ



 تیسا قیالزم نسبت به ثبت نام داوطلبان از طر طیمدارک را با اصل آنها مطابقت داده  و در صورت دارابودن شرا

 :ندیدانشکده اقدام نما ینترنتیا

 یلیمدرک تحص نیرآخریاصل به همراه تصو  -

 یکارت مل ریاصل به همراه تصو -

 تمام صفحات شناسنامه ریاصل به همراه تصو  -

 برادران( ژهیدائم )و تیمعاف ای یعموم فهیخدمت نظام وظ انیکارت پا ریاصل به همراه تصو  -

 یدانشکده توسط آموزشگاه بهورز ینترنتیا تیسا حاتیمتناسب با توض یستیکه با 3×4قطعه عکس  کی -

 ارسال شود.

به شناسه  الی)ششصدهزار( ر 00/600بر پرداخت مبلغ  یمبن یبانک دیرس -

بنام   IR–180100004001112903020372  یو به شماره  شبا زیوار 393112951123822002114006664651

 .باشد یداوطلبان قابل پرداخت م یتخصص یمتفرقه دانشکده که به عنوان حق شرکت در آزمون کتب یدرآمدها

( و ی)پرستار یاجبار یدر رشته ها راپزشکانیخدمت پزشکان و پ نیطرح مشمول تیوضع ریاصل به همراه تصو -

 .یسن تیرشته ها در صورت استفاده از معاف ریسا

 دیو فرم تائ یاختصاص طیاشاره شده در شرا یلیبودن )مقاطع تحص یمدارک دال بر بوم ریاصل به همراه تصو -

 سکونت(

 .ربطیحسب مورد از مراجع ذ  تیامعلولیو  یثارگریمدارک دال بر ا ریاصل به همراه تصو -

 حسب ضرورت. یطبق مفاد آگه رمدارکیسا ریاصل به همراه تصو –

روز ثبت نام  نیآخر یانسان یرویو طرح ن فهیخدمت نظام وظ انیپا ،یلیفارغ التحص خیتار نیی*مالک تع

 باشد. ی( م30/05/1400)

عالم است ربطیاز مراجع ذ تیمعاف ای راپزشکانیانجام خدمات قانون پزشکان و پ یوگواه یلی:  مدرک تحص تبصره

 براصالت مدارک نخواهد بود. یانجام شده در بند فوق مالک قطع هیاول قیخواهد شد و تطب

 

 

 مرحله دوم: ثبت نام الکترونیکی -

نسبت به  07/06/1400تا تاریخ آموزشگاههای بهورزی پس از تحویل و تائید مدارک داوطلبان، ملزم هستند حداکثر 

کیلومتری در آدرس  30ثبت نام الکترونیکی داوطلبان واجد شرایط روستای اصلی و قمر و یا روستاهای تا شعاع 

 جهت  تحویلی را به معاونت بهداشتی دانشکدهاقدام نموده و کلیه مدارک   www.savehums.ac.ir اینترنتی



 .ایندنم ارسال نهایی تایید

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

 زمان و محل توزیع کارت*

لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه ( 09/06/1400) کارت ورود به جلسه امتحان تخصصی از روز سه شنبه

رهگیری از طریق سایت اینترنتی آزمون به  کد از استفاده با  (11/06/1400)

 خواهد تحویل قابل نیز داوطلبان  قابل چاپ و همچنین در محل ثبت نام اولیه   www.savehums.ac.irآدرس

 .بود

 اطالع به کارت توزیع هنگام در امتحان برگزاری محل و باشد می  12/06/1400زمان برگزاری آزمون روز جمعه 

 .رسید خواهد داوطلبان

هرگونه اطالع رسانی در خصوص تغییر زمان توزیع کارت و یا زمان برگزاری آزمون از طریق وب سایت دانشکده به  -

اطالعیه  اطالع رسانی خواهد گردید و داوطلبان موظف به پیگیری اخبار و    www.savehums.ac.ir نشانی

 .های مندرج در سایت می باشند

 :امتیازات و سهمیه های قانونی*

الف(ایثارگران در صورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی )مدرک تحصیلی و بومی بودن( و با رعایت قوانین و مقررات 

 :مربوطه به شرح ذیل از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود

 

 : شامل  ( درصد25) ایثارگران سهمیه بیست و پنج-1

 

 جانبازان

 آزادگان

 همسر و فرزندان شهدا

 همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر

 همسر و فرزندان آزادگان باالی یکسال اسارت

 پدر، مادر، خواهر و برادر شهید

 

 در تایید و آزمون در شرکت از پس  درصد آن با در نظر گرفتن اولویت های قانونی، 25که از کل مجوز تخصیص یافته، 

ایثارگران استان، برابر جدول فوق به این گروه اختصاص می  امور و شهید بنیاد سوی از معرفی و تخصصی مصاحبه

 یابد

 



 : ( درصد شامل5ایثارگران سهمیه پنج)-2

   ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6رزمندگان با سابقه حداقل 

 با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه در جبهههمسر و فرزندان رزمندگان 

 ( درصد25فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج )

 اسارت  فرزندان آزادگان زیر یکسال

 

 در تایید و آزمون در شرکت از پس  قانونی، های اولویت گرفتن نظر در با  باقیمانده استخدامی سهمیه درصد 5  که

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

انتخاب سهمیه ایثارگران به ترتیب نمره فضلی از بین کلیه ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده  -

 .اند، انجام خواهد شد

 .ت خواهد گرفتپذیرش مازاد بر سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صور -

جانبازان و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امورایثارگران با ارائه تصویر آن  -

 .نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند

 :درصد معلولین 3سهمیه  -3

( درصد  3ب نمره به ترتیب نمره فضلی ازسه)معلولین عادی به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهی و کسب حد نصا

سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود. مراتب تائیدیه توانایی انجام امور بهورزی این عزیزان از شورای پزشکی 

 .یا مراکز تخصصی طب کار استعالم خواهد گردید

 :سهمیه آزاد -4

درصورت برخورداری از شرایط مندرج درشرایط اختصاصی تمامی باقیمانده سهمیه استخدامی به داوطلبان بومی  

 .آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد

داوطلبان سهمیه آزاد می بایست در زمان ثبت نام به این مساله دقت داشته باشند که ممکن است در شغل محل -

( در صورت احراز شرایط الزم پذیرفته و از )ایثارگران و معلولین انتخابی، افرادی از سهمیه های قانونی اعالم شده فوق

 .سهمیه آزاد فردی جذب نگردد

 بسیار مهم تذکرات***

به مدارک ارسالی دارندگان مدرک تحصیلی باالتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در شرایط احراز مشاغل  -1

 .مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثرداده نخواهد شد

لیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مسئو -2

مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرزشود داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهی است 

قرارداد کار معین، قرارداد مزبور لغو و بالاثرمی داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد حتی درصورت انعقاد 

گردد.همچنین در صورت شرکت در کالس های آموزشی ضمن اخراج، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت 

 .هزینه های مربوطه می باشد



پس از اعالم ماه  2اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان استخدام درصورت پذیرفته شدن درامتحان )حداکثر  -3

 .است الزامی  نتیجه( ازسوی دانشکده

 در بهورزی آموزش دوره  سپردن تعهد رسمی به دانشکده قبل از شروع به تحصیل مبنی بر این که پس از اتمام-4

 برای تعهد واین الزامیست نماید وظیفه انجام نظر مورد روستا در سال 15 مدت به حداقل تعهد مورد بهداشت خانه

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

پذیرفته شدگان که پس از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه دوره انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه های -5

 .باشند نمی  مربوطه مجاز به به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشکده

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

هرگونه اطالع رسانی درخصوص آزمون از طریق سایت اینترنتی خواهد بود و داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را -7

 .صرفاً از این طریق دریافت خواهند کرد

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

روز پس از اعالم نتیجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمایند  15متقاضیان مربوطه حداکثر به مدت -9

 .یدنما نتیجه واعالم بررسی کاری هفته دو طی است موظف  و کمیته پذیرش بهورز تحت نظر کمیته آزمون دانشکده

به مدارکی که پس از اتمام مهلت ثبت نام ارسال شود ترتیب اثر داده نمی شود.لیکن در صورت ارسال مدارک -10

 .ناقص، تصمیم گیری در خصوص پذیرش و یا رد آن به عهده کمیته آزمون خواهد بود

مفاد )شرایط احراز استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط موضوع -11

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

در صورت عدم مراجعه پذیرقته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان قبل از شروع دوره آموزشی از پذیرفته -12

هد آمد مشروط بر این که فرد ذخیره قبل از شروع دوره شدگان ذخیره جهت شرکت در دوره دعوت به عمل خوا

 گردد معرفی  توسط هسته گزینش دانشکده

قبل از شروع دوره آموزشی، سپردن تعهد محضری به دانشکده از سوی بهورزان جذب شده مبنی بر اینکه پس از -13

 روستا در بیتوته با همراه را  نشکدهی مورد نظر داهااتمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد، شیفت

 .است( سال 15 حداقل شده جذب افراد کلیه برای تعهد دوره. )الزامیست دهند، انجام

سپردن تعهد برای کلیه بهورزان )اعم از ایثارگران و...( الزامی بوده و تعهدنامه تا پایان تعهد قابل خرید و انتقال -14

 .باشدنمی

که پس از شروع دوره آموزش بهورزی، از ادامه دوره انصراف نمایند و یا به هر دلیلی اخراج تبصره: پذیرفته شدگانی 

 .باشندنمی  ی بعدی پذیرش بهورز دانشکدههای مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهیهاشوند، ضمن پرداخت هزینه

باشند. همچنین عنوان شغلی نمی بهورزان در طول دوره تعهد مجاز به درخواست جابجایی، تغییر ردیف پستی و-15

کارگیری بهورز در خارج از حیطه وظایف بهورزی نیست. نقل و انتقال دانشکده نیز مجاز به تغییر عنوان، جابجایی یا به

 .بهورزان به هر دلیل پس از انجام تعهدات، تأمین فرد جایگزین و موافقت معاونت بهداشت دانشکده مقدور است

آندسته از داوطلبان فارغ  ط،یواجد  شرا راپزشکانیقانون خدمت پزشکان و پ نیدر خصوص نحوه شرکت مشمول  -16

 یکه مدت زمان قانون ندیآزمون ثبت نام نما نیتوانند در ا یم ی( در صورتی)پرستاریاجبار یرشته ها لیالتحص

باشد افتهی انی( پا30/05/1400سال(تا قبل از اتمام مهلت ثبت نام)2خدمت آنان) . 



در صورت  ستیبا یداوطلبان م زینموده اند ن دیکه طرح خود را تمد یافراد ایو  یاریطرح اخت نیخصوص مشمول در

 .ندیمربوطه را ارئه نما یاز ادامه طرح  انصراف داده  و گواه یبهورز یقبل از  از شروع دوره کارآموز ،یینها رشیپذ

 

 


