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 آگهی پذیرش بهورز

 بوشهرعلوم پزشکی  دانشگاه

 معاونت بهداشتی

جهت تتامن  ننتروا اننتانی متورد ننتاز ختود در خانت         استتا  بوشتهر  علوم پزشکی و خدمات بهداشتتی   درمتانی    هگادانش

دستتوراععل  اجرایتی پتذیرش بهتورز مرتو  هنتت اماتا  وزارت بهداشتت          1متاده  2و1هاا بهداشت روستایی مفتاد تصرتره   

 استتتادام  برتتورتاز افتتراد واجتتد شتترای   )پنتتت رنتتر عشتتایرا  نفتتر 9 درمتتا  و آمتتوزش پزشتتکی در ندتتر دارد تعتتداد 

از طریتق آزمتو  کتصتی و شتفاهی )مرتا ص    و گتزیا        اجرایتی جتذ  بهتورز     ماده یک دستتورعل  طصق  قراردادکارمعن 

 براا شغ  بهورزا ب  شرح جداول ذی  بکارگنرا نلاید.

 توج : 

بهداشتت    اوعویت ثصت نام  پذیرش بهورز  از متقاضتنا  بتا متدرا کتاردانی یتا کارشااستی از رشتت  هتاا بهداشتت علتومی          

)شترای   2بهداشتت مین  پرستتارا  و مامتایی بت  تفکنتک جانتنت کت  شترای  آ  در متاده          خانواده  مصتارزه بتا بنلاریها   

اختراصی  ای  آگهی آمده است می باشتد و در صتورت عتدم وجتود متقاضتی در رشتت  هتاا فتوا از متقاضتنا  بتا متدرا            

 )شرای  اختراصی  ثصت نام خواهد شد. 2دیپلم مادرج در ماده 

 قراردادااستادام  عننت پذیرش بهورز

عاوا  رشت   ردیف

 نام مرکز نام شهرستا  شغلی
نتتتام خانتتت   

 بهداشت

 تعداد

 مرد ز 

 1  عالی حسینی شورکی تاگنتا  بهورز  .1

 بهورز  .2
 دشتی

 1  گنخک کاکی

 1  کردوان سفلی زیارت بهورز  .3

 1  برکه چوپان قدس کنگان بهورز  .4

   1 فخر آوری محمد صالحی گناوه بهورز  .5

 دیلم بهورز  .6
شهید حسینی زاده 

 1  حصار (امام حسن)

 1  کنارترشان آبدان دیر بهورز  .7

 1   پلنگی وحدتیه دشتستان بهورز  .8

 1  علی اباد (ع)امیرالمونین جم بهورز  .9

 8 1 جمع  

 9 جمع کل 
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    شرای  ا راز:    

 شرای  علومی براا استادام بهورز:  1ماده 

 اعتقاد ب  دی  مصن  اسالم ویا یکی از ادیا  شااخت  شده  در قانو  اساسی کشور- 1-1

 داشت  تابعنت ندام جلهورا اسالمی ایرا    - 1 -2

 اعتزام ب  قانو  اساسی جلهورا اسالمی ایرا    -3-1

 ق شرایطی ک  در فراخوا  آمده است.ومی بود  در می  خدمت طصب – 4-1

 داشت  کارت پایا  خدمت وظنف  علومی ویا معافنت دائم از خدمت )ویژه برادرا   - 5-1

معافنت پزشتکی در صتورتی پذیرفتت  خواهتد شتد کت  براستاک اعتالم کلننتنو   پزشتکی موسنت  بتا وظتایف               -تصرره 

 بهورزا ماافات نداشت  باشد   

 

 عدم اعتناد ب  دخاننات ومواد مادر وروانگردا   - 6-1

 عدم سابق  میکومنت جزایی موثر   - 7-1

 

نجتام کتار بهتورزا وقابلنتت انجتام فعاعنتت هتاا مترتص  بتا          داشت  سالمت جنلانی وروانی  اجتلاعی وتوانایی بتراا ا - 8-1

 آ  از جلل  دهگردشی وانجام سنارا ها در روستاهاا تیت پوش  با تایند کلنننو  پزشکی

 نداشت  سابق  اخراج از مراکز آموزش بهورزا وسایر وا دهاا دانشگاه   - 9-1

 

   شرای  اختراصی:  2ماده

 عصارتاد از: -1-2

بهداشتتت  دارا بتتود   متتدرا تیرتتنلی کتتاردانی یتتا  کارشااستتی  در یکتتی از  رشتتت  هتتاا  بهداشتتت علومی داوطلتتز ز  :-

   مامایی و پرستارا )جهت دوره تطصنقی ش  ماه  مهارت بهورزا    خانواده

بتا  مصتارزه   داوطلز مرد : دارا بود   مدرا تیرتنلی کتاردانی یتا  کارشااستی  در یکتی از  رشتت  هتاا  بهداشتت علتومی          -

   بهداشت مین   و پرستارا )جهت دوره تطصنقی ش  ماه  مهارت بهورزا  بنلاریها

 مصااا میاسص  تاریخ فرارت ازتیرن   تاریخ آخری  روز ثصت نام می باشد. تذکر:

دارندگا  داراا متدرا کتارد انتی وکارشااستی درجهتت بکتارگنرا  درشترای  منتاوا خواهاتد بتود وهنیگونت  اوعتویتی             

 یکدیگر ندارند.ننصت ب  

 

 در شرای  استثاایی دانشگاه مجاز ب  ثصت نام و پذیرش داوطلصا  دیپلم است.ای  شرای  عصارتاد از:: 1تصرره

عدم دسترسی ب  فارغ اعتیرتنال  دانشتگاهی واجتد شترای  در رشتت  هتاا متورد ندتر در ماتاطق مجتاز و عتدم امکتا              -1

 جذ  ننروا کاردا  یا کارشااک مرتص 
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بایتد گواهناامت  پایتا  دوره پتن  دانشتگاهی و یتا گواهناامت  پایتا  تیرتنالت ست  ستاع  دوره دوم متوستط  را               ای  افراد

 داشت  باشاد و فاقد هر گون  مدرا دانشگاهی باشاد.

 

در آزمتو  بهتورزا مجتاز نلتی     ماتدرج درآگهتی   شرکت داوطلصا  داراا مدرا تیرنلی بتاتتر از مقطتک کارشااستی     -2-2

 باشد.

بتوده و در عتن   تال متدرا     2-1داوطلز در بدو استتادام داراا متدرا تیرتنلی ذکتر شتده در باتد        در صورتی ک تصرره:

ا مصاتی بتر عتدم      باشتد ملزم بت  ارائت  تعهتدات می تر     تیرنلی هم تراز یا بتاتتر در ستایر رشتت  هتاا تیرتنلی داشتت      

 اشتغال خواهد بود.درخواست ب  کارگنرا مدرا دیگر پس از شروع ب  کار و در هاگام 

آنهتا منتتلزم ارائت      نهتایی  هتورز ملاتوع متی باشتد و در صتورت ا تراز قصوعی پتذیرش       پذیرش دانشجویا  با عاوا  ب-3-2

اتی بتر عتدم امکتا  دریافتت هرگونت  متدرا قصت  از شتروع کالستهاا           عی و گواهی دانشتگاه میت  تیرتن  مص   انرراف قط

بهورزا می باشد.در صورت عدم ارائ  گواهی متذکور و یتا تردیتد در صتیت گتواهی از دانشتگاه میت  تیرتن  متدارا تزم          

ی دریافتت هتر گونت  متدرا تیرتنل     دال بر تایند تعداد وا دهاا گذرانده شده )تتا زمتا  برگتزارا آزمتو   و عتدم امکتا        

گردد.بت  مادتور اطلناتا  از اجتراا ایت  فرایاتد دانشتگاه عتالوه بتر متوارد           متی  دانشگاهی در رشت  پذیرفتت  شتده اختذ    

 نلاید.می پنشگفت از ای  افراد  تعهد مورد عزوم مصای بر برخوردارا از شرای  دریافت مدرا تیرنلی را ننز اخذ 

خانتت  کلنتت  افتترادا کتت  شتترای  بتت  کتتارگنرا و استتتادام را بتت  عاتتوا  بهتتورز در پتتذیرش افتتراد متعهتتد ختتدمت و -4-2

ع متی باشتد.بدیهی استت در صتورتی کت  اجتراا تعهتد ختدمت و متعاقصتا استتادام فترد            د ملاتو نبهداشت اعالم شده ندار

عهتدات متورد   مذکور در خان  بهداشت مجاز باشد ب  کتارگنرا ایت  افتراد در خانت  بهداشتت متورد ندتر مشترو  بتر اختذ ت          

 عزوم و امکا  استادام ب  شک  قراردادهاا اشاره شده در مواد پنشن  مقدور خواهد بود.

خانت  بهداشتت انجتام متی شتود.داوطلصا        پذیرش بهتورز بت  صتورت بتومی در وهلت  اول از روستتاا میت  استتقرار        -5-2

 گردند.تلقی  "بومی روستا"شرای  زیر را داشت  باشاد تا عاوا  باینتی یکی از 

داوطلز )طصق ماتدرجات شااستاام   بتا روستتا یتا شهرستتا  متورد تقاضتاا پتذیرش بهتورز یکتی باشتد و             اعف می  توعد 

هلیان  سکونت داوطلز  تداق  در دو ستال اخنتر تتا تتاریخ اوعتن  روز شتروع ثصتت نتام در روستتاا متورد ندتر میترز              

 گردد.

هالایی و متوستتط   و در خرتتور فتتارغ اعتیرتتنال  ندتتام     تتداق  دو مقطتتک کامتت  از مقتتاطک تیرتتنلی )ابتتتدایی را  

ی  متوستتط  اول و متوستتط  دوم  را در روستتتا و یتتا شهرستتتا  متتورد یجدیتتد دو مقطتتک کامتت  از مقتتاطک تیرتتنلی )ابتتتدا

تقاضاا پذیرش بهورز طی کرده باشاد و هلیاتن  ستکونت داوطلتز  تداق  در دو ستال اخنتر تتا تتاریخ اوعتن  روز شتروع           

 روستاا مورد ندر میرز گردد. ثصت نام در

را نداشتت  باشتاد وعتی بتا فترد شتار  در هلتا  روستتاا میت  گتزیا             " "و  "اعف"داوطلصا  ز  ک  شرای  باد :1تصرره

خ ازدواج آنتا  تتا اوعتن  روز    تتاری  ال ازست  2ازدواج کترده و  تداق     2متاده   " "و  "اعتف "بهورز و واجد شرای  مطابق باتد  

ام در آزمو  گذشت  باشد و سکونتشا  در میت  متورد تقاضتاا پتذیرش بهتورز در ایت  متدت میترز شتده باشتد  بت             ثصت ن
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در  " "و  "اعتف "عاوا  بومی تلقی می شوند و پتذیرش آنتا  بالمتانک استت.بدیهی استت ایت  افتراد بتا افتراد بتومی باتد            

 اهاد بود.یک اوعویت قرار دارند و ننصت ب  بومنا  قلر در اوعویت پذیرش خو

از طریتق گتواهی شتوراا استالمی      1و تصرتره   " "و  "اعتف "ا راز شرای  سکونت داوطلصتا  ماتدرج در باتدهاا    : 2تصرره 

روستا )ملهور ب  مهر و ام اا رینس شورا و نرتف اع تاا شتورا بت  اضتاف  یتک نفتر   بتا تاینتد خانت  بهداشتت مربوطت  و             

 مرکز بهداشت شهرستا  صورت می پذیرد.

چااچ  داوطلصا  بهورزا تا قص  از ثصت نتام بت  دعنت  ادامت  تیرتن    گذرانتد  طترح و یتا اشتتغال و انجتام دوره            :3 تصرره

خدمت وظنف  دوره ضترورت ستربازا در ختارج ار میت  روستتا ستکونت داشتت  انتد مشترو  بت  آ  کت  شتوراا استالمی              

وا را قصت  از   هرستتا  بتومی بتود  فترد و اقامتت     روستا سکونت آنا  را گواهی کاتد و خانت  بهداشتت و مرکتز بهداشتت ش     

قاضتا تاینتد نلاید پتذیرش آ  هتا بالمتانک استت. عتذا بتراا         شاره در روستاا اصلی یا قلر ماطقت  متورد ت  وضعنت هاا فوا ات

دو سال اخنتر در روستتاا متورد ندتر مشترو  بترای  کت  ختانواده وا اقامتت دائتم در روستتاا            گروه هاا مذکور اقامت در 

  فتوا ضترورت   یندر داشت  باشاد ضرورت ندارد.در ایت  شترای  ارائت  گتواهی دال بتر اقامتت در روستتا قصت  از شترا         مورد 

 دارد.

نفتر بت  ازاا هرمتورد پتذیرش در روستتاا       2در صورت نصود تعداد کافی از افراد واجتد شترای  بت  تعتداد  تداق        : 4تصرره 

ا هلجتوار هلتا  خانت  بهداشتت بت  ترتنتز ذیت  ثصتت نتام بت  علت             اصلی می باینت از افراد واجد شرای  ساک  روستاها

 آورد :

 روستاهاا قلر تیت پوش  خان  بهداشت براساک طرح گنترش شهرستا  -اعف

واجد شرای  در روستاهاا تیت پوش  خان  بهداشت می توا  از روستاهاا هلجوار تیت  نصودتعداد کافی متقاضیدر صورت  - 

ب  شر  رعایت تقننلات کشورا طصق طرح کنلومتر از روستاا اصلی   33مربوط  تا شعاع  سالمتخدمات جامک پوش  مرکز 

پس از تایند مرکز بهداشت شهرستا  اقدام ب  ثصت نام از افراد واجد گنترش شصک  ومیدوده ا جغرافنایی شهرستا  مربوط  و

 د .هرا در هر شرایطی ملاوع می باششرای  نلود .گزیا  بهورز از مااطق ش

 تعریف می شود. 2کنلومترا مطابق با باد اعف و   ماده  33بومی روستاهاا قلر و سایر روستاها تا شعاع  : نکت 

باشد   نداشت  وجود فراخوا  اجراا براا مجاز مااطق در نام آین  ای  در مادرج مرتص  کارشااک یا کاردا  هنچ ک  صتورتی  درج  

 ستتپس و اصتتلی روستتتاا از ترتنز ب  گزیا  نیوه هلا  با نام  آین 2 مادهدیپلم مادرج در  افراد جذ  براا تواندمی دانشتتگاه

 روستاهاا از  پذیرش  شده ذکر موارد از شرای  واجد متقاضتی  کافی تعداد وجود عدم صتورت  در و پذیرش نلوده قلر روستتاهاا 

 انجام هنتاد مربوط  سالمت جامک خدمات هلا  مرکز پوش  تیت ک  اصلی روستاا از کنلومتر 33 شعاع خان  بهداشت تا جوارهم

  .دهد
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کنلتتومترا انجتتام متتی گتتردد کتت  درهلتتا  شهرستتتا  وطصتتق طتترح  33درصتتورتی پتتذیرش ازروستتتاا هلجوارتاشتتعاعنکت :

 گنترش شصک  باشد.

) شترای    2و1ستفاده از سهلن  استتادامی ایثتارگرا  مشترو  بت  برختوردارا داوطلصتا  از شترای  موضتوع مفتاد متواد           د ا

 علومی و اختراصی  با رعایت مفاد ای  آگهی می باشد.

 شرای  سای:-3

و  تتداکثر ستت  روز    29متتاه و  11ستتال و  29ستتال ) 33 تتداکثر ستت  بتتراا دارنتتدگا  متتدرا تیرتتنلی کارشااستتی  -3-1

خاصتی کت  افتراد     در شترای   روز  متی باشتد.    29متاه   11ستال و   27ستال )  28براا دارنتدگا  متدرا تیرتنلی کتاردانی     

 25ستال )  26و  تداکثر   روز   29متاه و   11ستال و   15ستال )  16دیپلم یا زیتر آ  گتزیا  شتود   تداق  ست  بتراا ایشتا         

 روز  خواهد بود.تاریخ اوعن  روز براا شروع ثصت نام مصااا میاسص  س  قرار می گنرد. 29ماه و  11سال و 

معتصتر بت   تداکثر ست  مقترر اضتاف  خواهتد شتد.  در هتر صتورت ست              موارد ذی  ب  شتر  ارائت  تایندیت  هتاا    : 1تصرره

روز   و ست    29متاه و   11ستال و   27ستال )   28داوطلز داراا مدرا تیرنلی دیپلم بتادر ندتر گترفت  متوارد زیتر نصایتد از       

و ست  داوطلتز داراا متدرا کارشااستی      روز  29متاه و   11ستال و   29ستال )  33 ازنصایتد   داوطلز داراا مدرا فوا دیتپلم 

 .تجاوز نلاید   روز  29ماه و  11سال و  31سال ) 32نصاید از 

ننتروا اننتانی را بت  استتااد قتانو  ختدمت پزشتکا  و پنراپزشتکا  انجتام داده انتد بت             ختدمت  داوطلصانی ک  طرح  -اعف 

 منزا  انجام خدمت فوا

 راساک کارت پایا  خدمت مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقایا  ب - 

 در خرور شرای  سای ایثارگرا  :

عف/جانصتتازا   آزادگتتا   فرزنتتدا  شتتهدا  فرزنتتدا  جانصتتازا  و فرزنتتدا  آزادگتتا  یتتک ستتال استتارت و بتتاتتر   از شتتر   1

  داکثر س  معاف می باشاد.

رعایتت  تداکثر ست  هتاا اعتالم      صد در صورت ثصت نتام در آزمتو   مکلتف بت      رد 5صد و رد 25 /سایر مشلوعن  سهلن  

 شده در ذی  می باشاد  در رنر ایارورت از ادام  فرایاد استادام  ذف خواهاد شد.

 ج/ پدر و مادر و هلنر و برادر و خواهر شهند ب  منزا  پاج سال  

د/ داوطلصانی ک  در جصه  هتا بت  طتور داوطلصانت  ختدمت نلتوده انتد بت  منتزا    تور در جصهت  و هلیاتن  متدت زمتا                

 بنترا شد  و یا استرا ت پزشکی رزمادگا  داوطلز در اثر مجرو نت در جصه  ها 
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 مدارا مورد نناز : -4

    گردد تکلن  خوانا خ  و دقت با)  شغ  درخواست برگ تکلن  -1-4

 بابت  ق ثصت نام   ازدرگاه اعکتروننکی در زما  ثصت نام ب   نا  دانشگاه واریز گردد.ریال  333/533مصلغ   -2-4

ومربتو  بت    کنلوبایتت   133بتا  جتم  تداکثر      Pngو یتا   Jpgیتا   Jpegبتا فرمتت هتاا     رخ تلتام  و جدید 3× 4 عکس -3-4

عکتتس از روا کارتهتتاا شااستتایی وکتتارت ملتتی   )استتک استتک  و بارگتتذارا شود.ستتال جتتارا وبازمناتت  پشتتت ستتفند   

 شااساام  و.... قاب  قصول نلی باشتد وداوطلصتا  تزم استت از اصت  عکتس ومطتابق بتا متوارد ذکتر شتده اقتدام بت  استک               

 نلایاد. 

   تیرنلی مدرا آخری  ترویر -4-4

  شااساام  صفیات تلام ترویر -5-4

    برادرا  ویژه)  دائم معافنت یا علومی وظنف  ندام خدمت پایا  کارت ترویر -6-4

   آ  از معافنت یا پنراپزشکا  و پزشکا  خدمت مشلوعن  طرح پایا  ترویر -7-4

بتا    Pngو یتا   Jpgیتا   Jpeg)فترم ا تراز ستکونت پتس از تکلنت  و تاینتد بتا فرمتت هتاا           بتود   بومی بر دال مدارا -8-4

متتدارا درصتتورت پتتذیرش در روز مرتتا ص  جهتتت بررستتی  .اصتت  کنلوبایتتت استتک  و بتتارگزارا شود 133 جتتم  تتداکثر 

 تیوی  گردد.

   ایثارگرا بر دال مدارا -9-4

  ضرورت  نز آگهی مفاد طصق مدارا سایر -13-4

 :ارسال مدارا ومهلت ثصت نام ثصت نام  نیوه -5

 بهداشتتت مرکتتزو  ستتایت ایاترنتتتی دانشتتگاه علتتوم پزشتتکی بوشتتهر  طریتتق از را پتتذیرش بهتتورز آگهتتی دانشتتگاه -1-5

 در اطالعنت   نرتز  و علتومی  امتاک   ستایر  و استالمی  شتوراا    ارانت ده   باشتدارا    ننتاز  متورد  هتاا  میت   در شهرستا 

 نلاید.   میماتشر خان  هاا بهداشت و درمانی بهداشتی مراکز

 ثصت نام ب  صورت اعکتروننکی از طریق سایت ایاترنتی دانشگاه ب  شرح ذی  انجام می گنرد :-2-5
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می باشتتتد. متقاضنا  واجد شرای  ملزم هنتاد تا تاریخ   29/11/99تا  عغایت تاریخ  19/11/99مهلت ثصت نام از تاریخ -3-5

عغایت 5/12/99از تاریخ  واقدام نلایاد  درسایت دانشگاه علوم پزشکی بوشهرننصت ب  ثصت نام ب  صورت اعکتروننکی   29/11/99

 ایاترنتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اقدام نلایاد.ننصت ب  ویرای  درسایت  8/12/99

تزم استت کتد   تذکر  داوطلصا  گرامی   پس از تایند ثصتت نتام و چتار فترم تقاضتانام  کت   تاوا کتد رهگنترا متی باشتد            

 د.خود نگهدارا نلایا اعالم نتایج نزدرهگنرا را تاپایا  

 

 پرداختی ب  هنچ وج  منترد نلی شود.ثصت نام ناقص ترتنز اثر داده ناواهد شد ووجوه  ب 

 

 :  کارت توزیک می  و زما  -6

داوطلصا  واجد شرای  جهت اختذ کتارت ورود بت  جلنت  امتیتا   توانلاتدیهاا علتومی و اختراصتی متی تواناتد در            -1-6

مراجعتت  و  علتتوم پزشتتکی بوشتتهربتت  ستتایت دانشتتگاه   14/12/99و    13/12/99متتورخ شتتاص  پتتاج و  چهارشتتاص روزهتتاا 

 ننصت ب  اخذ کارت ورود ب  جلن  خود اقدام نلایاد .  

  ورود ب  جلن  درج خواهد شد .  کارتدر  امتیا  برگزارا می  و زما  -2-6

چاانی  در هریک از مرا   پذیرش خالف اطالعات اعتالم شتده توست  داوطلتز میترز شتود مرا ت  طتی شتده کتا             -3-6

کالک هاا آموزشی ضتل  اختراج  داوطلتز برابتر تعهتد اختذ شتده موظتف بت  پرداختت           عم یک  تلقی ودر صورت شرکت در 

  هزیا  هاا مربوط  می باشد ودر صورت صدور  کم استادام   کم صادره عغو وبال اثر می گردد.

برابر ظرفنتت متورد ننتاز بت  ترتنتز اوعویتت هتاا مقترر قتانونی ونلترات            3تاازمنا  شرکت کاادگا  در آزمو  کتصی  -4-6

کنز شده انتاا  وجهت انجتام مرتا ص  بت  کلنتت  مرتا ص  معرفتی متی گردنتد تتا پتس از انجتام مرتا ص  ننتصت بت                

کتصتی ومرتا ص  اقتدام وبت  هنتت  گتزیا        برابر ظرفنت متورد ننتاز )اصتلی وذخنتره  براستاک مجلتوع نلترات        2انتاا  

 موسن  معرفی گردد.

 عننت نهایی پذیرفت  شدگا  پس از تایند صال نت علومی توس  هنت  گزیا  موسن  اعالم می گردد. -5-6

فرصتت خواهاتد داشتت جهتت تکلنت  متدارا        دوهفتت  پذیرفت  شدگا  اصلی پتس از ابتالغ نتتایج نهتایی  تداکثر       -6-6

 مراکز آموزش بهورزا مرکز بهداشت شهرستا  مربوط  مراجع  نلایاد   وطی مرا   پذیرش ب 

در صتورت عتدم مراجعت  پذیرفتت  شتدگا  در مهلتت مقترر ویتا انرتراف آنتا  پتس از شتروع آمتوزش از پذیرفتت                تصرره :

 د .شدگا  ذخنره جهت شروع دوره  دعوت بعل  خواهد آم
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پتس ازاتلتام دوره آمتوزش تطصنقتی     "قص  از شتروع بت  تیرتن  مصاتی بترای  کت         دانشگاه ب   می را سپرد  تعهد -7-6

 دانشتگاه ستال وبت  صتورت شتنفت هتاا متورد ندتر         15مهارت هاا بهورزا در خان  بهداشت مورد تعهد  تداق  بت  متدت    

 اعزامننت. "هلراه با بنتوت  در روستا انجام وظنف  نلاید

سپرد  تعهد بتراا کلنت  بهتورزا  )اعتم از ایثتارگرا  و ...  اعزامتی بتوده و تعهدنامت  تتا پایتا  تعهتد قابت  خریتد و               -8-6

 انتقال نلی باشد.

پذیرفت  شدگانی ک  پس از شتروع دوره آمتوزش بهتورزا  از ادامت  تیرتن  انرتراف نلایاتد ضتل  پرداختت هزیات            تصرره :

 گهی هاا بعدا پذیرش بهورز موسن  نلی باشاد .      هاا مربوط   مجاز ب  ثصت نام در آ

 هرگون  اطالع رسانی درخرور آزمو  از طریق سایت ایاترنتی دانشگاه انجام می گردد.-9-6

 شرکت داوطلصا  با مدرا تیرنلی ب  رنراز مقاطک تعنن  شده درآگهی ملاوع می باشد.-13-6

 مواد درسی آزمو  بهورزا-7

 :وطلصا  داراا مدارا کاردانی و کارشااسیبراا ساج  دا – 1-7

 ستواتت بت  صتورت چهتار گزیات  اا /بتا اعلتال یتک         خواهتد آمتد     از دروک مرتص  با بهورزا بعلصرفا آزمو  کتصی اعف /

 مافره مافی ب  ازاا هر س  پاسخ رل  /طرا ی می شود.

 ب  خود اخترار خواهد دادرا  درصد نلره ک  آزمو  43ک  /  ورا / تارری مرا ص  /   

 از کل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد. درصد06مون کتبیآ*

تذکر:آزمون برای متقاضیاان کارنیسا ی اکاردانی به صورو اا د برارار خواهد ند.درمرا ل آزمون کتبی های  ا ازااراد   

 .با مدرک تحصالی کاردانی اکارنسا ی بر کد گر تفوق ندارند

آزمون کتبی های  ا ازااراد درمرا ل تذکر:آزمون برای متقاضیاان کارنیسا ی اکاردانی به صورو اا د برارار خواهد ند.  

 ندارند. ارجحاتبا مدرک تحصالی کاردانی اکارنسا ی بر کد گر 

 براا ساج  داوطلصا  داراا مدرا دیپلم – 2-7

از دراس داره ( )بییا اامییا   ییا نمییره مسفییی بییه ازای هییر  ییه  ا یی   لیی    ای چهارار سییه صییورو بییه ییوا و  -1-اعتتف

اار ییی بزبییان انگلاوییی بات لامییاو د سییی ا ییا م ییارن ا یی می ا ییا د یی        دام متو یی ه نییامل دراس زبییان ادباییاو   
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درصییدازکل نمییره آزمییون را نییامل مییی 06نمییره م ییاد  06)کییه  ااط اییاو  اا ییی ااجتمییاای ا مبییانی  ییانونی ازنییدای

 . ند خواهد طرا ینود(

 درصد از کل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.06آزمون کتبی

دی  و زنتدگی پاستخ نتداده و امتنتاز آ  بت  ستایر دروک علتومی بت  صتورت منتاوا            تمذهصی ب  سوات هاا اقلنت:  تصرره

 .اخترار داده خواهد شد 

از کت  نلتره آزمتو  را بت  ختود اخترتار متی         %43متی باشتد کت      مرتا ص   شتام   صرفا پلمید دارندگا ی تارر *آزمو 

 دهد.

در ستایت دانشتگاه اطتالع رستانی      داد متورد ننتاز جهتت انجتام مرتا ص       * فهرست پذیرفت  شدگا  اوعن  تا ست  برابتر تعت   

 خواهد شد.

 از ننتاز  متورد  ظرفنتت  برابتر    3)  منتزا   بت    تداکثر  کتاردانی و کارشااستی    تیرتنلی  مدرا دارندگا  داوطلصا  انتاا  *

 شتوند  متی  معرفتی  مرتا ص   بتراا  و انتاتا    انتد  کترده  کنتز را    درصد 63) کتصی  امتیا  نلره نرا   د ک  افرادا منا 

 بت   مرتا ص   و  کتصتی  ف تلی  نلترات  مجلتوع  براستاک   ) اصتلی و ذخنتره     ننتاز  متورد  ظرفنت برابر2 مرا ص  انجام از پس. 

 .شوند می معرفی گزیا  هنت 

 منتا   از ننتاز  متورد  ظرفنتت  برابتر    3)  ست   منتزا   بت    تداکثر  دیتپلم  تیرتنلی  متدرا  دارنتدگا   داوطلصتا   انتاا  * 

 ف تلی  نلتره  بتاتتری   انتد براستاک   کترده  کنتز    درصتد  63)  را علتومی  توانلاتدیهاا  امتیتا   نلتره   دنرا  ک  افرادا

) اصتلی و    ننتاز  متورد  ظرفنتت  برابتر  2 مرتا ص   انجتام  از پتس .  شتوند  متی  معرفتی  مرتا ص   بتراا  و انتاا  کتصی امتیا 

 .  شوند می معرفی گزیا  هنت  ب  مرا ص  و کتصی ف لی نلرات مجلوع براساکذخنره   

 *انتاا  داوطلصا  ب  ترتنز نلره ک  ماخوذه در آزمو  ب  صورت ف لی می باشد.

 دارنتدگا   و بهتورزا  مهارتهتاا  تطصنقتی  آمتوزش  متاه  شت   متدت  بت  و کارشااستی    کتاردانی  طکامق در شدگا  پذیرفت  -

 . نلود خواهاد طی را بهورزا آموزشی دوره سال 2 بلدت دیپلم تیرنلی مدرا

مترتص  در اوعویتت    و کارشااستی  ا تیرتنلی کتاردانی  اربراا پتذیرش هتر یتک از پنتت هتاا بهتورزا   افتراد داراا متد         -

 هنتاد.
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می  تیرن  پذیرفت  شدگا  باا ب  ترتلنم معاونتت بهداشتت دانشتگاه در مراکتز آمتوزش شهرستتا  هتاا تابعت  دانشتگاه            -

 خواهد بود.

اتلام دوره تیرنلی بهتورزا  شتروع بت  کتار ایشتا  بتا توجت  بت  شترای  دانشتگاه وموافقتت            پذیرفت  شدگا  نهایی پس از  -

 معاونت بهداشت دانشگاه صورت می پذیرد.

 

 

 :   ذکراتت -8

قتانو  جتامک ختدمات رستانی      21درصتد )موضتوع متاده     5درصتد و  25استادام ایثارگرا  اعم از ستهلن  استتادامی    -1-8

 از طریق شرکت در آزمو  انجام منگنرد . "اجرایی صرفاب  ایثارگرا  در دستگاههاا 

درصتد ستایر ایثتارگرا  و یتا بتاععکس  نلتی        5درصد مجاز ب  بهره ماتدا از ستهلن  استتادامی    25مشلوعن  سهلن   -2-8

از یکتی از ستهلن  هتاا مشتاص شتده       "باشاد ب  عصارت دیگر هتر داوطلتز متی توانتد در صتورت مشتلول بتود  صترفا        

 د.استفاده نلای

ایثتارگرا  شتام  جانصتازا   آزادگتا  و هلنتر و فرزنتدا  شتهدا  هلنتر و فرزنتدا  جانصتازا             %25*** سهلن  استادامی 

 .و باتتر و هلنر و فرزندا  آزادگا  داراا یکنال و باتا یکنال اسارت و خواهر و برادر شاهد می باشاد  25%

   تداق  شت  متاه   تور داوطلصانت  در جصهت  هتا و هلنتر و         سهلن  استادامی  پاج درصد ب  رزماتدگا  بتا ستابق   -3-8

فرزندا  آنا  و فرزنتدا  جانصتازا  زیتر بننتت و پتاج درصتد و فرزنتدا  آزادگتا  کلتتر از یکنتال استارت اخترتار متی              

 یابد.

توجتت  : ختتدمت داوطلصانتت  در جصهتت  شتتام  :بنتتنجنا   جهتتادگرا  و ننروهتتاا مردمتتی رزماتتده  کارکاتتا  شتتار  و      

بازنشنتگا  دستگاههاا اجرایی  سازما  ها  شرکت ها و موسنتات دوعتتی یتا تیتت پوشت  قتانو  کتار و مقتررات تتامن           

اجتلاعی و قوانن  ختار  بتوده کت  از طریتق بنتنج منت تعفن  ستپاه پاستدارا  انقتال  استالمی و جهتاد ستازندگی بت               

ور در ماتاطق متذکور  نتز متورد بتا معاونتت ننتروا        مااطق جاگی   عللناتی و امانتی اعزام شتده اند.تائندیت  متدت   ت    

اننانی سازما  بننج منت عفن  ستپاه پاستدارا  انقتال  استالمی و معاونتت توستع  و ماتابک وزارت جهتاد کشتاورزا متی           

    باشد.

 ا تراز  شترای   در شتده  اعتالم  تیرتنلی  مقتاطک  از تتر  پتاین   و بتاتتر  تیرتنلی  متدارا  دارنتدگا   ارساعی مدارا ب -4-8

 .   شد ناواهد داده اثر ترتنز معادل مدارا هلیان  و اشاره مورد مشار 
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 و بتود  خواهتد  داوطلتز  عهتده  بتر  آگهتی  متت   در شتده  اعتالم  شترای   و ضتواب   دقنق رعایت عدم از ناشی منئوعنت -5-8

 در ماتدرج  شترای   فاقتد  یتا  داده ختالف  اطالعتات  داوطلتز  شتود  میترز  جتذ   و امتیتا     نتام  ثصت مرا   از مر ل  هر در

 و بهتورزا  آموزشتگاه  در شتد   پذیرفتت   صتورت  در  تتی .  شتد  خواهتد  میتروم  بعدا مرا   انجام از داوطلز   است آگهی

 .  گردد می بالاثر و عغو مزبور  کم   استادامی  کم صدور یا

 

 از پتس  متاه  2  تداکثر )  امتیتا   در شتد   پذیرفتت   درصتورت  استتادام  متقاضتنا   تیرتنلی  متدارا  تائندیت   اختذ -6-8

 . است اعزامی دانشگاه سوا از   نتنج  اعالم

 طتی  و متدارا  تکلنت   جهتت  داشتت  خواهاتد  فرصتت  روز  15  تداکثر  نهتایی  نتتایج  ابتالغ  از پتس  شدگا  پذیرفت -7-8

 .  نلایاد مراجع  دانشگاه ب  پذیرش مرا  

 شتدگا   پذیرفتت   از آمتوزش  شتروع  از پتس  آنتا   انرتراف  یتا  مقترر  مهلت در شدگا  پذیرفت  مراجع  عدم صورت در -8-8

 .   آمد خواهد بعل  دعوت دوره شروع جهت رهنذخ

سپرد  تعهد رسلی ب  موسن  قصت  از شتروع بت  تیرتن  مصاتی بتر ایاکت  پتس از اتلتام دوره آمتوزش بهتورزا در             -9-8

هلتراه بتا بنتوتت  در روستتا      دانشتگاه سال و ب  صتورت شتنفت هتاا متورد ندتر       15خان  بهداشت مورد تعهد  داق  ب  مدت 

 .  انجام وظنف  نلاید   اعزامننت

 . باشد می ملاوع امتیا  و آگهی در شده تعنن  مقاطک از رنر ب  تیرنلی مدرا با داوطلصا  شرکت -13-8

 در استت  تزم   باشتد  متی  شتغ   درخواستت  بترگ  تکلنت   استتادام  متقاضتنا   از نتام  ثصتت  مالا ک  ای  ب  توج  با -11-8

 قابت   شتغ   درخواستت  بترگ  ارستال  از پتس  اصتال اتی  هنیگونت   و آورده علت   بت   را دقتت  نهایتت  ندر مورد برگ  تکلن 

   . بود ناواهد پذیرش

 مربوطت   طترح پایتا    گتواهی  یتا  معافنتت  داراا بایتد در رشتت  پرستتارا     پنراپزشتکا   و پزشتکا   خدمت مشلوعن -12-8

 . باشاد

روز پس از اعتالم نتنجت  اوعنت  مهلتت دارنتد تتا ننتصت بت  ارائت  اعتراضتات           متقاضنا  مربوط   داکثر ب  مدت پانزده -13-8

 اقدام نلایاد.
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 سکونت ا راز فرم: 1 شلاره فرم

 

 

 

 

 

 در اين قسمت چيزي ننويسيد

  
 

درماني بوشهربرگ درخواست شغل بهورزي از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي   محل الصاق عكس  

نام خانوادگی: -1 نام  -2    

نام پدر:-3 □ز  -2    □مرد  -1جاس: -4   

تاریخ توعد:روز              ماه          سال  -5  
می  توعد:   استا  : ....................... شهرستا  : ........................ با :  -6

 ......................................................... روستا : ....................................

شلاره شااساام : -7 کد ملی: -8  می  صدور شااساام :-9   

دی :                             مذهز : -13 □مجرد -2        □متاه  -1وضعنت تاه : -11   

□داراا معافنت قانونی دائم -2)مدت خدمت ضرورت ماه ............سال ..........    □داراا کارت پایا  خدمت -1وظنف  :  وضعنت ندام -12  

وضعنت ایثارگرا: -13  

جانصاز                  درصد جانصازا .........درصد□ -1  

ماه متااو         مدت   ور در جصه  :روز ......... ماه ......... سال ...........  12ماه متواعی یا  9رزماده)ب  مدت □ -2  

آزاده                  مدت اسارت :      روز......ماه..... سال  □ -3  

ننصت..........     □اسرا      □قادر ب  انجام کارجانصازا  از کار افتاده کلی رنر         □مفقودی      □خانواده معدم شهدا  -4  

درصد جانصازا پدر         درصد      □درصدو باتتر 25فرزند جانصاز  -6      □فرزند شهند  -5  

      □افراد بومی -3      □معلوعن  عادا -2     □سهلن  آزاد -1سایر موارد  -14

مدت خدمت ....روز ...ماه ... سال  )    □مشلوعن  خدمت پزشکا  و پنراپزشکا  -4  

  □کارشااسی               □کاردانی             □ آخری  مدرا تیرنلی :دیپلم -15
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رشت  تیرنلی : 16  گرای  تیرنلی :                       معدل : 

دانشگاه می  تیرن : -17  استا  می  تیرن : 

13:...../..../..تاریخ اخذ آخری  مدرا تیرنلی  -18 می  اخذ دیپلم..................... -19   

 مشخصات فردی: -1

 نام  : -1 خانوادگی: نام  -2 نام پدر : -3

 :شلاره شااساام  -4 ی:لّشلاره م -5 :جاننت -6

 تاریخ توعد : -7 می  توعد:-8 سایر             معاف               پایا  خدمت         : ندام وظنف وضعنت خدمت  -9

 نوع دیپلم :         -13

                             ه  متأ                         مجرد                    ه :   تأوضعنت  -11 تعداد افراد تیت تکف : -12

 نام ونام خانوادگی هلنر:   -13 هلنر :تیرنالت  -14 شغ  هلنر: -15

 :فعلی نشانی کام  می  سکونت-16

  :ثابتتلاک) شلاره -17 تلف  هلراه : -18

 :                                    ننصت با متقاضی:  و نام خانوادگی نام                             :شلاره تلاک در مواقک ضرورا  -19

یک از  در هررا پذیرفت  و چاانی   منئوعنت ناشی از عدم رعایت دقنق ضواب  و شرای  اعالم شده در مت  آگهی ایاجانز ............................  -23 

هاا مرا   پذیرش  خالف اطالعات اعالم شده توس  ایاجانز میرز شود  مرا   طی شده کا  عم یک  تلقی و  تی در صورت شرکت در کالس

آموزشی ضل  قصول اخراج  متعهد می گردم برابر تعهد اخذ شده موظف ب  پرداخت هزیا  هاا مربوط  شوم و  تی در صورت  عغو   کم استادامی 

  صادر شده   ق هرگون  اعتراضی را از خود سلز می نلایم.
 تاریخ و ام ا :                                                                                                                             

 رضایت نامه سرپرست داوطلب:- 2    

.............................. رضایت کام  خود بدیاوسنل  ایاجانز .................................. سرپرست /وعی/ قنم خانم / آقاا .................................  فرزند  -21

 عالم می دارم.را براا شرکت نامصرده در آموزش دوره بهورزا ب  عاوا  بهورز براا خان  بهداشت ................................................. ا

 

 :تاریخ و ام ا                                                                                                                         

 تائیدیه شورای اسالمی: -3   

ملی...............................    ........... با کد بدیاوستتنل  بومی بود  و ستتکونت خانم / آقاا ............................................... فرزند ............................... -22

   ب  نام................................ مورد تائند می باشد.هلجواراز تاریخ ................................. عغایت .......................... در روستاا  )اصلی/ قلر /

 :                                        نام و نام خانوادگی  :                                             نام و نام خانوادگی                       :                             نام و نام خانوادگی    

 نس شوراا اسالمی روستا                            شوراا اسالمی روستا                                           شوراا اسالمی روستا                                            رئ

           ام ا                                                                    مهر و ام ا                                                   ام ا                                                                             
 و مرکز بهداشت شهرستان مربوطه: خدمات جامع سالمتتائیدیه خانه بهداشت ، مرکز -4   

خانوار  کدد ملی .................................. ب  بدیاوستتنل  ستتکونت خانم / آقاا ................................................. فرزند .................................... با ک -23

 ..................... در روستاا  )اصلی/ قلر / هلجوار ب  نام ......................... مورد تائند می باشد...................... از تاریخ ..............................  عغایت ....

 :....................................نام و نام خانوادگی  :.................................................نام و نام خانوادگی :..................................................نام و نام خانوادگی 

 ا ....................بهورز خان  بهداشت روستاا...................... منئول مرکز بهداشتی درمانی ..............................رئنس مرکز بهداشت شهرست

             .مهر و ام ا                                                               مهر و ام ا                                                           مهر و ام ا                                        
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می  جغرافنایی شغ  بهورزا مورد تقاضا )فق  روستایی انتاا  شود ک  فرد متقاضی بومی آ  روستا باشد .............................. -23  

 در  ن  انجام تعهدات قانونی هنتاد.می  خدمت  ...........................می  جغرافنایی انجام طرح براا مشلوعن  خدمت پزشکا  و پنراپزشکا  ک   -21

............................نشانی کام :می  سکونت : استا  ........................شهرستا  ......................  روستا .........................خنابا ... -22  

..........................پالا ..........................کد پنتی .................................کوچ    

......................شلاره تلف  ثابت ...........................................کد روستا ..............................شلاره تلف  هلراه ..........  

شلاره تلف  براا تلاک ضرورا: -23  

دانشتتتتتتتتتگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر مت  آگهی را با دقت و ب  قراردادا ایاجانز ................................متقاضی شرکت در آزمو  

تدرجات آ  را ب  عهده می گنتتتتترم . در صورت اثصات خالف اظهارات طور کام  مطاعع  و سپس تقاضاا فوا را تکلن  نلوده ام و منئوعنت صیت کلن  ماتتتت

 ایاتتتتتتجانز در هر مقطک زمانی )قص  و بعد از اشتغال  هر گون   قی را براا استادام در آ  دستگاه از خود سلز می نلایم .

ام ا  و اثر انگشت متقاضی                           تاریخ تادنم فرم:                                                         -24  

 


