آگهی پذیرش بهورز
دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایالم برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای خانه های بهداشت
تحت پوشش خود از افراد واجد شرایط طبق مفاد دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز بر اساس مصوب هیات
امناء وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مندرج در این آگهی را از طریق امتحان عمومی  ،تخصصی ،
مصاحبه  ،گزینش و پس از گذراندن دوره آموزشی مربوط به شغل بهورزی برحسب مدرک تحصیلی به شرح
ذیل پذیرش و بکار گیری می نماید.
 -1براساس مجوز شماره 38670مورخ 94/3/18سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ونامه شماره /209/7338د
مورخ  94/12/10معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع به تعداد  9نفر برای شهرستان ایالم(خانه بهداشت
حسین آباد یک نفر زن )  ،شهرستان بدره (خانه بهداشت چشمه شیرین یک نفر زن ) ،شهرستان چرداول ( خانه
بهداشت موشکان یک نفر مرد وخانه بهداشت میدرعلیا و خانه بهداشت خرده چشمه هر کدام یک نفرزن )،
شهرستان دهلران ( خانه بهداشت زراب یک نفر زن و خانه بهداشت دشت عباس یک نفر مرد )  ،شهرستان
سیروان ( خانه بهداشت قنات آباد یک نفر مرد و خانه بهداشت شهرک جمهوری یک نفر زن ) که در صورت
پذیرش و قبولی دردوره بهورزی بکارگیری آنها به صورت پیمانی خواهد بود .
 -2براساس نامه /209/2593د مورخ  92/7/23معاون توسعه مدیریت ومنابع ونامه شماره  /29/1592د مورخ

 93/4/14و نامه شماره  /209/2976د مورخ  93/6/5مدیر کل منابع انسانی وزارت متبوع به تعداد  81نفر
برای سایر خانه های بهداشت مندرج دراین آگهی که درصورت پذیرس و قبولی دردوره بهورزی بکارگیری آنها
به صورت قرار داد کار معین خواهد بود.
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جدول نیازمندی های بهورزی

"

ردیف شهرستان

مدرک تحصیلی مورد

خانه بهداشت وتعداد موردنیاز برحسب جنسیت

نیاز

ایالم(13نفر)

2

آبدانان (5نفر)

1

هزارانی (یک زن) -هفت چشمه(یک زن )آب انار (یک زن )

جابرانصار( یک زن )-گل گل باال

ایوان ( 9نفر)
بدره ( 3نفر)

4

فوق دیپلم دررشته های

(یک مرد )

ذکر شده که درمتن آگهی
آمده است .

شهید رجایی

(یک زن و یک مرد

دیپلم کامل متوسطه و یا

) -سروصول ( یک زن ) چمن صید

محمد ( یک زن )  -میدان میشخاص ( یک زن و یک مرد ) -حسین آباد
یک زن ) -چنارباشی ( یک مرد ) -بلیین( یک زن ) -چالسرا ( یک زن )-

بهمن آباد( یک مرد ) گنجوان (یک زن ) و گله جار
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دیپلم کامل متوسطه و یا

(

فوق دیپلم دررشته های
ذکر شده که درمتن آگهی
آمده است .

(یک مرد)

چاالنچی(یک مرد )  -شهرک نبوت( یک زن و یک مرد )-جوب گوهر ( یک

دیپلم کامل متوسطه و یا

مرد )-چهارمله( یک مرد ) -ترن ( یک زن ) -کالن( یک زن ) سرتنگ

فوق دیپلم دررشته های

داروند( یک مرد )  -کپنه کران( یک مرد )

زرانگوش( یک مرد ) – چشمه

شیرین(یک زن ) – موسی(یک مرد )

ذکر شده که درمتن آگهی
آمده است .

دیپلم کامل متوسطه و یا
فوق دیپلم دررشته های
ذکر شده که درمتن آگهی
آمده است .

2

چرداول (21نفر)

5

زنجیره سفلی (یک زن و یک مرد ) -موشکان(یک مرد)– طاق گاورین

دیپلم کامل متوسطه و یا

(یک مرد)– بالوه تره (یک زن )  -زیرتنگ بیجنوند( یک مرد) – کهره (

فوق دیپلم دررشته های

یک زن ) -تخم بلوط علیا (یک زن ) -میدرعلیا ( یک زن )– سرچم
(یک زن) -پیاز آباد ( یک زن ) – خرده چشمه ( یک زن)-چشمه ماهی

ذکر شده که درمتن آگهی
آمده است .

( یک مرد ) -شیراوند( یک زن ) – زنجیره علیا ( یک زن ) -شباب( یک زن

)-وارگه ( یک زن )  -مهدیه( یک مرد) -پشته وامرز (یک نفر مرد) گلدره

(یک زن ) و شله کش

دهلران( 8نفر)

7

دره شهر(13نفر)

6

( یک مرد)

سرخ آباد (یک مرد) -دلفان آباد (یک زن ویک مرد) –شیخ

مکان(یک

مرد) -چم ژاب (یک زن) -قلعه تسمه (یک مرد) -وحدت آباد (یک مرد) -

میدان خلف (یک زن ویک مرد) -نصراهلل آباد ( یک مرد) وزیر آباد
مرد)  -فرهاد آباد(یک زن) -بن باباجان
شهرک

انقالب(یک مرد)  -ثاراله(یک زن ویک مرد) -هفتکده (یک زن ) –

زراب علیا(یک زن) -تختان (یک زن) -وحدت (یک مرد) دشت عباس
(یک مرد)

ذکر شده که درمتن آگهی
آمده است .
دیپلم کامل متوسطه و یا
فوق دیپلم دررشته های
ذکر شده که درمتن آگهی
آمده است .

سیروان (13نفر)

) -علی اباد(یک مرد) – گوراب سفلی

( یک زن

( یک زن ) اسالمیه (یک مرد)-

ورگچ (یک زن ) -لرنی( یک زن )  -قاضی خان علیا
عمارت (یک زن)

فوق دیپلم دررشته های

( یک زن)

قنات اباد (یک مرد) -چشمه پهن (یک زن)-شهرک جمهوری
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(یک

دیپلم کامل متوسطه و یا

(یک زن و یک مرد)

سراب کارزان (یک مرد ) و جوب دراز میرزابیگی

( یک مرد)

3

دیپلم کامل متوسطه و یا
فوق دیپلم دررشته های
ذکر شده که درمتن آگهی
آمده است .

مهران (1نفر)

10

ملگشاهی (4نفر)

9

قلعه جوق ( یک مرد) -پاریاب ( یک مرد) چشمه پهن

(یک زن )

دیپلم کامل متوسطه و یا
فوق دیپلم دررشته های

بلوطستان (یک زن )

ذکر شده که درمتن آگهی
آمده است .
دیپلم کامل متوسطه و یا

ریکا ( یک زن )

فوق دیپلم دررشته های
ذکر شده که درمتن آگهی
آمده است .

شرایط احراز به لحاظ مدرک تحصیلی :
-1داوطلبان زن  :دارابودن دیپلم کامل متوسطه وطی دوره 2ساله آموزش بهورزی یا فوق دیپلم دررشته بهداشت عمومی
باگرایش بهداشت خانواده یا کاردان مامایی طی دوره تطبیقی شش ماهه مهارت بهورزی.
-2داوطلبان مرد :دارابودن دیپلم کامل متوسطه وطی دوره  2ساله آموزش بهورزی یا فوق دیپلم دررشته بهداشت
عمومی با گرایش مبارزه بابیماریها ؛ کاردان بهداشت محیط ؛کاردان بهداشت حرفه ای طی دوره تطبیقی شش ماهه
مهارت بهورزی.
 -1شرایط عمومی پذیرش بهورز:
 -1/1اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور .
 -1/2داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران.
- 1/3التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 -1/4داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران).
تبصره :معافیت دائم پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعالم کمیسیون پزشکی دانشگاه با وظایف
بهورزی منافات نداشته باشد.
 -1/5عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان.
 -1/6عدم سابقه محکومیت جزایی موثر.
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 - 1/7داشتن سالمت جسمانی و روانی ،اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبط
با آن از جمله دهگردشی و انجام برنامه های سیاری در روستاهای تحت پوشش (به تایید پزشک معتمد شهرستان یا
حسب مورد ،با تایید کمیسیون پزشکی دانشگاه).
 - 1/8نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر دانشگاههای علوم پزشکی.
 - 1/9داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی ،ثابت و پیمانی و یا بازخرید خدمت سایر دستگاههای دولتی باشند.
 -1/10نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی.
 -2شرایط اختصاصی پذیرش بهورز :
 -2/1حداقل سن برای دارندگان مدرک دیپلم  16و حداکثر  26و حداقل سن برای دارندگان مدرک فوق دیپلم  18و
حداکثر  28سال تمام می باشد .تاریخ اولین روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد.
موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد .در هر صورت سن داوطلب دارای
مدرک تحصیلی دیپلم با در نظر گرفتن موارد زیر نباید از  28سال و سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم نباید از 30
سال تجاوز نماید.
الف) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان انجام داده اند به میزان
انجام خدمت فوق .ب) مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقایان براساس کارت پایان خدمت.
سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه تعیین می گردد( .ضمناً با توجه به دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام
بهورز ،حداکثر سن برای متقاضیان ایثارگر شرکت کننده در این آزمون تا  35سال تعیین می گردد).
 – 2/2داوطلبان شرکت کننده در این آزمون که دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع فوق دیپلم مرتبط رشته های
بهداشت عمومی (بهداشت خانواده ) مامایی جهت خانم ها و رشته های بهداشت عمومی (گرایش مبارزه با بیماریها
)بهداشت محیط ؛بهداشت حرفه ای جهت آقایان حق شرکت در آزمون را ندارند ودرصورت قبولی در آزمون درهر
مرحله ای از مراحل استخدام محرز گردد که شخص واجد شرایط نبوده و استخدام وی کان لم یکن تلقی خواهد شد
و حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
 -2/3داوطلبان شرکت کننده در این آزمون که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و یا باالتر در رشته های غیر مرتبط
می باشند حق شرکت درآزمون را ندارند و درصورت قبولی در آزمون درهر مرحله ای از مراحل استخدام محرز گردد
که شخص واجد شرایط نبوده و استخدام وی کان لم یکن تلقی می شود وحق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.
 -2/4شرکت دانشجویان در آزمون پذیرش بهورزی بالمانع است.
تبصره  :پذیرش دانشجویان قبول شده در آزمون منوط به ارایه انصراف قطعی از ادامه تحصیل و ارایه گواهی دانشگاه
محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک دانشگاهی قبل از شروع کالس های دوره تطبیقی بهورزی
می باشد.
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 -2/5مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان که درحین انجام طرح می باشند مجاز به شرکت درآزمون
استخدامی می باشند مشروط بر آنکه قبل از شروع کالس های دوره تطبیقی بهورزی از ادامه طرح انصراف و یا طرح
آنها پایان یافته باشد .
تبصره  :ضمنا آن دسته از پذیرفته شدگان نهایی که با استفاده از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که به صورت
اختیاری مشمول گذراندن طرح می باشند درصورت قبولی حداکثر پس از یکماه از اعالم نتیجه نهایی موظفند که تسویه
حساب و گواهی توقف طرح خود را ارایه نمایند .درصورت عدم ارایه تسویه حساب و توقف طرح قبولی آنها کان لم
یکن تلقی خواهد شد .
 -2/6پذیرش بهورز صرفا از بین داوطلبان بومی می باشد و پذیرش افراد غیر بومی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد .
 -3نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز:
 - 3/1متقاضیان قبل از واریز وجه ثبت نام در صورت داشتن شرایط بهورزی ابتدا با دردست داشتن مدارک مورد نیاز
به مراکز مربوطه ( مندرج درفرم احراز سکونت )مراجعه و پس از تایید مراکز نسبت به واریز وجه و ثبت نام الکترونیکی
اقدام نمایند .
 -3/2تکمیل برگ درخواست شغل (با دقت و خط خوانا تکمیل گردد) .
 -3/3پرداخت مبلغ  150000ریال جهت دارندگان مدرک دیپلم ومبلغ 200000ریال برای دارندگان مدرک دانشگاهی
(فوق دیپلم مرتبط)به حساب شماره  8359315275تحت عنوان حساب درآمد متفرقه دانشگاه نزد بانک ملت به عنوان
حق شرکت در آزمون که داوطلبان ایثارگران  50درصد مبلغ مذکور را پرداخت می نمایند  .وجوه پرداختی به هیچ
وجه مسترد نمی گردد.
 -4نحوه ثبت نام ،ارسال مدارک ومهلت ثبت نام :
 مهلت ثبت نام از تاریخ  97/4/24لغایت  97/5/4می باشد متقاضیان واجد شرایط نسبت به ثبت نام به صورتالکترونیکی به آدرسهای اینترنتی  azmoon.medilam.ac.irاقدام نمایند .
نکته :داوطلبان محترم پس از تایید ثبت نام وچاپ آن کد رهگیری را تا زمان اعالم نتایج نزد خود نگهداری نمایند و
اطالع رسانی از طریق سایت مذکور خواهد بود.

-5اقدام های مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی :
 -5/1دریافت و تکمیل برگ درخواست شغل به صورت اینترنتی و اسکن آن .
 _5/2اسکن یک قطعه عکس  3*4بافرمت تصویر انتخابی jpegیا pngیا jpgبا حجم کمتر از  100کیلو بایت
 _5/3اسکن فیش بانکی .
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 -5/4دریافت و تکمیل فرم احراز سکونت به صورت اینترنتی و اسکن آن .
 -5/5اسکن نمودن گواهی ایثارگری برای ایثارگران مشمول  5درصد سهمیه استخدامی مشمول بند  7/2این آگهی .
-5/6اسکن نمودن تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی.
 -5/7اسکن نمودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم جهت آقایان.
 -5/8اسکن نمودن آخرین مدرک تحصیلی .
 -6زمان و محل توزیع کارت:
 - 6/1داوطلبان می توانند کارت ورود به جلسه آزمون توانمدیهای عمومی و تخصصی را در روزهای چهارشنبه و
پنجشنبه مورخ97/6/7و  97/6/8با مراجعه به آدرس الکترونیکی  azmoon.medilam.ac.irدریافت نمایند.
 - 6/2زمان و محل برگزاری آزمون در هنگام توزیع کارت به اطالع داوطلبان خواهد رسید.
 -7مواد امتحان عبارتند از:
 -7/1امتحان توانمندیهای عمومی برای داوطلبان با مدرک فوق دیپلم به صورت کتبی به عمل خواهد آمد .سواالت
آزمون توانمندیهای عمومی از دروس معارف اسالمی ،زبان و ادبیات فارسی ،زبان انگلیسی و اطالعات سیاسی و
اجتماعی و مبانی قانونی ،هر درس  15سوال و در مجموع  60سوال خواهد بود که به صورت چهار گزینه ای (با اعمال
یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی می شود .آزمون توانمندیهای عمومی مجموعا  60نمره (معادل %30
کل نمره آزمون ) را به خود اختصاص خواهد داد.
تبصره :متقاضیان اقلیتهای مذهبی به15سوال معارف اسالمی پاسخ نداده وامتیازآن به سایر دروس عمومی به صورت
مساوی اختصاص داده خواهدشد.
 -7/2آزمون تخصصی برای داوطلبان فوق دیپلم به صورت کتبی به عمل خواهدآمد.سواالت آزمون اختصاصی
ازواحدهای درس اختصاصی شامل نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی( 30سوال) ،آمارحیاتی واپیدمیولوژی( 15سوال)،
آموزش بهداشت ( 15سوال) ،و در مجموع  60سوال تهیه می گردد که به صورت چهار گزینه ای (با اعمال یک نمره
منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی خواهدشد.آزمون توانمندیهای تخصصی مجموعا  60نمره (معادل  %30کل
نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد.
 - 7/3مصاحبه :ازکلیه داوطلبان مصاحبه به عمل خواهدآمدکه 80نمره (معادل  %40کل نمره آزمون) را به خود اختصاص
می دهد.
 -7/4برای سنجش توانمندیهای عمومی برای داوطلبان با مدرک دیپلم ،آزمون کتبی به عمل خواهد آمد .سواالت آزمون
عمومی از دروس دیپلم کامل متوسطه  :شامل دروس ادبیات فارسی ،زبان انگلیسی  ،دین و زندگی و اطالعات سیاسی،
اجتماعی و مبانی قانون (هر درس  15سوال مجموعا  60سوال) خواهد بود که به صورت چهار گزینه ای (با اعمال
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یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط) طراحی می شود .آزمون توانمندیهای عمومی مجموعا  60نمره ( %60کل
نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد.
تبصره :متقاضیان اقلیت های مذهبی به  15سوال دین زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به به سایر دروس عمومی به
صورت تساوی اختصاص داده خواهد شد .
 7/5مصاحبه :مصاحبه  %40از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد.

 -8تذکرات:
 -8/1سهمیه ایثارگران  25درصد  :به استناد ماده  21قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ،مشمولین
عبارتند از :جانبازان ،آزادگان ،همسر و فرزندان شهدا ،همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر
و فرزندان آزادگان دارای یک سال و باالی یکسال و خواهر و برادر شهید که از کل مجوز استخدام
تخصیص یافته به دانشگاه ( )25درصد آن به این عزیزان اختصاص یافته که قبال" سازمان بنیاد شهید و امور
ایثارگران آنها را به صورت موردی به این دانشگاه معرفی نموده است لذا چنانچه این عزیران در این آزمون
شرکت نمایند سهمیه مذکور برای آنها لحاظ نخواهد شد.
 -8/2سهمیه ایثارگران  5درصد :به استناد ماده  21قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ،مشمولین عبارتند
از :رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان
جانبازان زیر بیست و پنج درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت می باشند و انتخاب ایثارگران
در حد سهمیه  5درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده
اند و در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش بهورز مندرج در بندهای  2 ، 1و  8/6این آگهی باشند

انجام خواهد شد.
 -8/3معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی از 3
درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود( .برای این دسته از متقاضیان داشتن شرایط الزم در بند  1/7و 8/6
این آگهی الزامی است).
 -8/4از میان شرکت کنندگان در آزمون کتبی تا  3برابر ظرفیت مورد نیاز به ترتیب اولویت های مندرج در این آگهی
و بر اساس نمره فضلی جهت انجام مصاحبه ،به هیات مصاحبه معرفی می شوند که پس از انجام مصاحبه براساس
مجموع نمرات آزمون کتبی و مصاحبه تا  2برابر ظرفیت مورد نیاز (اصلی -ذخیره) به هسته گزینش دانشگاه معرفی
خواهند شد.
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تبصره :انتخاب داوطلبان به ترتیب نمره کل ماخوذه در آزمون به صورت فضلی می باشد.
 - 8/5اولویت انتخاب داوطلبان ابتدا از بین دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم با داشتن شرایط مندرج در این آگهی
و قبولی در آزمون انجام می پذیرد و در غیر این صورت از بین متقاضیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم انتخاب صورت
می پذیرد.
 -8/6کلیه داوطلبان می باید بومی روستاهای محل مورد تقاضای استخدام باشند.
پذیرش بهورز فقط به صورت بومی صورت می گیرد .پذیرش بهورز غیر بومی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد.
داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان بومی تلقی گردند:
الف) محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و
همچنین سکونت داوطلب حداقل در یک سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز
گردد.
ب) حداقل دو مقطع کامل تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدایی – راهنمایی  -متوسطه) را در روستا و یا شهرستان
موردتقاضای پذیرش بهورزطی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در یک سال اخیر تا تاریخ اولین روز
شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.
تبصره  :1احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای الف و ب از طریق شورای اسالمی روستاومزکز خدمات
جامع سالمت وتایید مرکز بهداشت شهرستان محل سکونت صورت می پذیرد.
تبصره  : 2چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل ،گذراندن طرح و یا انجام دوره خدمت
ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به اینکه شورای اسالمی روستاومرکز خدمات
جامع سالمت سکونت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق االشاره در
روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تایید نماید بالمانع است .لذا برای گروههای مذکور اقامت در یکسال اخیر
ضرورت ندارد.
تبصره  :3در صورت وجود داوطلب در روستای اصلی و کسب حد نصاب نمره ،اولویت پذیرش بهورز با متقاضیان
بومی روستای اصلی می باشد.
تبصره  : 4متقاضیان مقطع تحصیلی فوق دیپلم مرتبط می توانند داوطلب شرکت در آزمون خانه بهداشت مورد نیاز تا
شعاع  15کیلومتری باشند به شرط آنکه محل سکونت آنها در محدوده مرکز خدمات جامع سالمت که خانه بهداشت
از مجموعه تشکیالتی آن است باشد .
 - 8/7به مدارک ارسالی دارندگان مدارک تحصیلی باالتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده (عدم داشتن شرایط
احراز شغل بهورزی) و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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 -8/8مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه دانشگاه می
باشند ،می توانند در امتحان استخدامی این دانشگاه شرکت نمایند .ارسال گواهی اشتغال به طرح این گونه افراد الزامی
است.
 -8/9مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعالم شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در
هر مرحله از مراحل ثبت نام ،امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی
است ،داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد .حتی در صورت پذیرفته شدن در مرکز آموزش بهورزی و
یا صدور حکم استخدامی ،حکم مزبور لغو و بالاثر میگردد.
 -8/10اخذ تاییدیه مدارک تحصیلی متقاضیان استخدام در صورت پذیرفته شدن در امتحان حداکثر  2ماه پس از اعالم
نتیجه صورت می گیرد .
 -8/11لیست نهایی پذیرفته شدگان اصلی پس از تایید صالحیت عمومی توسط هسته گزینش دانشگاه اعالم می گردد.
 -8/12پذیرفته شدگان پس از ابالغ نتایج نهایی حداکثر یکماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی
مراحل پذیرش به دانشگاه مراجعه نمایند.
 -8/13در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر یا انصراف آنان پس از شروع آموزش از پذیرفته شدگان
ذخیره جهت شروع دوره دعوت بعمل خواهد آمد.
 - 8/14سپردن تعهد رسمی به دانشگاه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر این که «پس از اتمام دوره آموزش تطبیقی
مهارت های بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت  20سال و به صورت شیفت های مورد نظر همراه
با بیتوته در خانه بهداشت روستا انجام وظیفه نماید» الزامی است.
تبصره :پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه تحصیل انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه
های مربوطه ،مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورزی دانشگاه نمی باشند.
 -8/15پذیرفته شدگان در مقطع کاردانی به مدت شش ماه آموزش تطبیقی مهارتهای بهورزی و دارندگان تحصیلی
دیپلم به مدت دو سال دوره آموزشی بهورزی را طی خواهند نمود.
 -8/16شرکت داوطلبان با مدرک تحصیلی به غیر از مقاطع تعیین در آگهی در امتحان ممنوع می باشد.
 -8/17با توجه به این که مالک ثبت نام از متقاضیان استخدام تکمیل برگ درخواست شغل می باشد ،الزم است در
تکمیل برگه مورد نظر نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصالحاتی پس از اسکن وارسال اینترنتی آن قابل
پذیرش نخواهد بود.
تذکر :داوطلبان در صورت داشتن هر گونه اعتراض در مراحل پذیرش بهورزی می توانند درخواست خود را به صورت
کتبی به مرکز بهداشت شهرستان محل سکونت خود ارایه نمایند.
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توجه  :داوطلبان شرکت کننده در این آزمون می بایستی جهت کسب اطالعات بیشتر و تائید نهایی فرم های تکمیل
شده در ساعات اداری به مرکز بهداشت شهرستان محل سکونت خود به شرح زیر مراجعه نمایند و از مراجعه به
دیگر واحدهای دانشگاه جدا" خودداری نمایند .
ردیف شهرستان

محل مراجعه

آدرس

شماره تلفن

1

آبدانان

مرکز بهداشت شهرستان آبدانان

08433624214

خیابان امام خمینی (ره)

2

ایالم

مرکز بهداشت شهرستان ایالم

08433339432

خیابان خرمشهر

3

ایوان

مرکز بهداشت شهرستان ایوان

08433239931

خیابان طالقانی

4

بدره

مرکز بهداشت شهرستان بدره

08435722320

خیابان شهید باهنر

5

چرداول

مرکز بهداشت شهرستان چرداول

08434224860

بلوار بسیج

6

دره شهر

مرکز بهداشت شهرستان دره شهر

08435224708

خیابان شهید جعفری

7

دهلران

مرکز بهداشت شهرستان دهلران

08433723507

خیابان جمهوری

8

سیروان

مرکز بهداشت شهرستان سیروان

08434724522

خیابان انقالب

9

ملکشاهی مرکز بهداشت شهرستان ملکشاهی 08433855438

10

مهران

مرکز بهداشت شهرستان مهران

08433822721

11

خیابان فیاض بخش
بلوار امام خمینی (ره)

برگ درخواست شغل بهورزی از دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم
-1نام خانوادگی:

 -2نام:

 -3نام پدر:

 -4جنس -1 :مرد  -25زن 5

 -5تاریخ تولد :روز

ماه

-6محل تولد :استان:

سال

 -7شماره شناسنامه:
 -10دین:

بخش:

شهرستان:

 -8کد ملی:
مذهب:

 -9محل صدور شناسنامه:

 -11وضعیت تاهل -1 :متاهل

5

 -12وضعیت نظام وظیفه -1 :دارای کارت پایان خدمت ( 5مدت خدمت ضرورت ماه  ......سال )......
 -13سهمیه استخدامی -1سهمیه آزاد 

روستا:

-2معلولین عادی 

 -2مجرد

5

 -2دارای معافیت قانونی دائم 5

 -3ایثارگران سهمیه  5درصد 

 -14داوطلب چپ دست هستم :
 -15آخرین مدرک تحصیلی :دیپلم 5

فوق دیپلم

5

 -16رشته تحصیلی:

گرایش تحصیلی:

 -17دانشگاه محل تحصیل:

استان محل تحصیل:

 -18تاریخ اخذ مدرک تحصیلی:

13 / /

معدل :

 -19محل اخذ دیپلم .............................................................

 -20محل جغرافیایی شغل .بهورزی مورد تقاضا (فقط روستایی انتخاب شود که فرد متقاضی بومی آن روستا باشد) ........................................................
 -21محل جغرافیایی انجام طرح برای مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حین انجام تعهدات قانونی هستند .محل خدمت .......................................
 -22نشانی کامل :محل سکونت :استان  .............................شهرستان  ...........................................بخش  ..........................روستا.......................................
خیابان  .......................................کوچه  .........................................پالک  ..............................کد پستی  ..................................شماره تلفن ثابت ..............
کد شهر  .................................شماره تلفن همراه ......................................
 -23شماره تلفن برای تماس ضروری:
اینجانب  ............................................متقاضی شرکت در این آزمون متن اگهی مربوطه را با دقت و به طور کامل مطالعه و سپس تقاضای فوق را تکمیل نموده ام و
مسئولیت صحت کلیه مندرجات آن را به عهده می گیرم .در صورت اثبات خالف اظهارات اینجانب در هر مقطع زمانی (قبل و بعد از اشتغال) هر گونه حقی را برای
استخدام در آن دانشگاه از خود سلب می نمایم.
 -24تاریخ تنظیم فرم:
امضاء و اثر انگشت متقاضی
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فرم احراز سکونت:
-1نام

-2نام خانوادگی

 -4شماره شناسنامه:

-3نام پدر

 -5شماره ملی:
 -8محل تولد:

 -7تاریخ تولد:

 -6جنسیت:

 -9وضعیت خدمت نظام وظیفه 5 :پایان خدمت  5معاف

 5سایر

 -10نوع دیپلم:
 -11وضعیت تاهل:

 5مجرد  5متاهل

 -12تعداد افراد تحت تکفل:

 -13نام و نام خانوادگی همسر:

 -15شغل همسر:

 -14تحصیالت همسر:

 -16نشانی کامل محل سکونت فعلی:
 -17شماره تماس (ثابت):
 -19شماره تماس در مواقع ضروری:

 -18تلفن همراه:
نسبت با متقاضی:

نام و نام خانوادگی:

 -20اینجانب  ...........................مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی را پذیرفته و چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش ،خالف
اطالعات اعالم شده توسط اینجانب محرز شود .مراحل طی شده کان لم یکن تلقی و حتی در صورت شرکت در کالسهای آموزشی ضمن قبول اخراج ،متعهد می گردم
برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوط شوم و حتی در صورت لغو حکم استخدامی صادر شده ،حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب می نمایم.
تاریخ و امضاء
 -21رضایت نامه :
بدینوسیله اینجانب  ....................سرپرست  /ولی  /قیم خانم  /آقای  ..........................فرزند  ........................رضایت کامل خود را برای شرکت نامبرده در آموزش دوره
بهورزی به عنوان بهورزی برای خانه بهداشت  ..................................اعالم می دارم.
تاریخ و امضاء:
 -22تائیدیه شورا :
بدینوسیله بومی بودن و سکونت خانم  /آقای  ...............................فرزند  .....................با کد ملی  .................................از تاریخ  ...............................لغایت
 .....................در روستای (اصلی  /قمر) مورد تایید می باشد.
نام و نام خانوادگی:
شورای اسالمی روستا

نام و نام خانوادگی
شورای اسالمی روستا

امضاء

:نام و نام خانوادگی:
رئیس شورای اسالمی روستا
امضاء

امضاء

 - -23تائیدیه خانه بهداشت  ،مرکز خدمات جامع سالمت و مرکز بهداشت شهرستان :
بدینوسیله سکونت خانم  /آقای  ...............................فرزند  .....................با کد ملی .................................به شماره خانوار  .....................از تاریخ ...........................
لغایت  ........................در روستای (اصلی  /قمر  /همجوار ( شعاع  15کیلومتری متقاضیان فوق دیپلم مرتبط) مورد تائید می باشد.
نام و نام خان وادگی..................................... :
بهورز خانه بهداشت روستای ....................
مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی......................................... :
مسئول مرکز خدمات جامع سالمت
مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی................................ :
رئیس مرکز بهداشت شهرستان
مهر و امضاء
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