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 به نام خدا

راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون فهرست   
 



 

 خود در خانه هايمین نیروي انسانی مورد نیاز در نظر دارد براي تأ تربت حیدریه و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی

ت امناء دانشگاه از محل سهمیه هاي استخدامی ل پذیرش و استخدام بهورز مصوب هیأ، طبق مفاد دستورالعمبهداشت تحت پوشش

معاونت  60/51/6311/د مورخ 4004/751)موضوع نامه شماره  کشوراستخدامی  و اداريسازمان  72/3/6311 مورخه 606151شماره 

شرایط را از طریق امتحان  از افراد واجد نفر 92 تعداد (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزي

 . پیمانی به شرح ذیل استخدام نمایدي بصورت ، مصاحبه و گزینش براي پذیرش رشته شغلی بهورزعمومی، تخصصی

 :  شرایط  عمومی (  9
  تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایرانداشتن  (1-1

 جمهوری اسالمی ایران به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی  اعتقاد (1-2

 انون اساسی جمهوری اسالمی ایران التزام به ق (1-3

 ( برادران)ویژه  از خدمتیا معافیت دائم  وظیفه عمومیداشتن كارت پایان خدمت  (1-4

 . معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد كه بر اساس اعالم كمیسیون پزشکی دانشگاه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد تبصره :

  گردانمواد مخدر و روان ،عدم اعتیاد به دخانیات (1-5

  سابقه محکومیت جزائی موثر عدم (1-6

جام گردشی و ان، اجتماعی و توانایی برای انجام كار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله دهسالمت جسمانی، روانیداشتن  (1-7

 یید كمیسیون پزشکیا تأهای تحت پوشش بسیاری ها در روستا

 های دانشگاه بهورزی و سایر واحدنداشتن سابقه اخراج از مراكز آموزش  (1-8

 ل خدمت طبق شرایط این آگهیبومی بودن در مح (1-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بخش اول : شرایط و مقررات عمومی شرکت در آزمون

 تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی
 افرادی كه مجاز به شركت در این آزمون نیستند عبارتند از  :

 .آنها تمخد بازخرید و بازنشسته یا و اجرایی دانشگاه یا دستگاههای پیمانی و ثابت رسمی، مستخدمین  -1

 .دولتی مؤسسات و دستگاهها سایر و دانشگاه تابعه واحدهای توسط شدگان اخراج یا و خدمت از شدگان انفصال -2

 .باشند  شده منع دولتی خدمات از ذیصالح، و قضائی مراجع آراء موجب به كه افرادی -3

 ذكر مستلزم بر آنها قانون شمول كه مؤسساتی و دولت به وابسته سازمانهای و دولتی شركتهای سازمانها، سایر به خدمت تعهد كه افرادی -4

 .دارند و همچنین كلیه افرادی كه شرایط بکارگیری و استخدام را به عنوان بهورز در خانه بهداشت اعالم شده ندارند  است نام

 .شده آگهی تحصیلی رشته های در معادل تحصیلی مدارک دارندگان -5

  شده. هیآگ تحصیلی رشته های در كارشناسی مقطع از باالتر تحصیلی مدارک دارندگان -6

در صورتی كه داوطلب دارای مدرک دانشگاهی در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلی مرتبط با شرایط احراز جدول شماره یک بوده و در  تبصره:

عین حال مدرک تحصیلی هم تراز یا باالتر در سایر رشته های تحصیلی داشته باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه محضری مبنی بر عدم درخواست 

 دیگر پس از شروع به كار و در هنگام اشتغال خواهد بود .  بکارگیری مدرک 

 پذیرش دانشجویان با عنوان بهورز ممنوع می باشد و در صورت احراز قبولی، پذیرش نهایی آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه -7

زی می باشد. در صورت عدم ارائه گواهی مذكور و یا تردید محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک قبل از شروع كالس های بهور

در صحت گواهی، دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه نسبت به اخذ مدارک الزم دال بر تأیید تعداد واحدهای گذرانده شده )تا زمان برگزاری 

دانشگاه محل تحصیل داوطلب اقدام می نماید. به منظور از  ،آزمون( و عدم امکان دریافت هر گونه مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشته پذیرفته شده

 . دداطمینان از اجرای این فرایند، از داوطلبان مذكور تعهد مورد لزوم مبنی بر عدم برخورداری از شرایط دریافت مدرک تحصیلی نیز اخذ می گر

 محرز فوق موارد از آزمون که یکی مراحل از یک هر در مذکور، بندهای مشمولین  از یک هر شرکت صورت در است ذکر به الزم

 میگردد . بالاثر لغو و مزبور حکم ،استخدامی صدور حکم صورت در حتی و محروم بعدی مراحل انجام ازداوطلب  رددگ
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  : شرایط  اختصاصی( 2  

بهداشت عمومی، مامایی و پرستاری برای داوطلبین زن و دارا بودن دارا بودن مدارک تحصیلی كارشناسی و یا كاردانی در یکی از رشته های  (2-1

 کمدرک تحصیلی كارشناسی و یا كاردانی در یکی از رشته های بهداشت عمومی، بهداشت محیط و پرستاری برای داوطلبین مرد و یا دارا بودن مدر

ینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه )فارغ التحصیالن یا گواهان دوره پیش دانشگاهی، گواهینامه پای و كامل متوسطه تحصیلی دیپلم

 جدید( جهت داوطلبین زن و مرد . 

    ثبت نام و پذیرش از داوطلبین دیپلم در شرایط استثنایی و در صورت عدم دسترسی به فارغ التحصیالن دانشگاهی واجد شرایط در  :9تبصره 

 شماره یک( و عدم امکان جذب نیروی كاردان یا كارشناس مرتبط انجام خواهد گرفت . رشته های مورد نیاز در مناطق مجاز )جدول

در هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود داوطلب داوطلبین دیپلم نباید دارای هر گونه مدرک دانشگاهی باشند و  :2تبصره

د شد و حتی در صورت شركت در كالس های آموزشی ضمن اخراج، داوطلب برابر اطالعات خالف داده، داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواه

 تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه می باشد .

 مبنای محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل، تاریخ آخرین روز ثبت نام می باشد . :9تبصره 

 شرایط سنی داوطلبان :  ( 7-7

  سال  25سال سن تمام ) 26روز( و حداكثر  29ماه و  11سال و  15سال سن تمام ) 16جهت دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم؛ داشتن حداقل

 روز(  29ماه و  11و 

  روز( 29ماه و  11سال و  27سال سن تمام ) 28جهت دارندگان مدرک تحصیلی كاردانی؛ داشتن حداكثر 

 روز( 29ماه و  11سال و  29سال سن تمام ) 33ناسی؛ داشتن حداكثر جهت دارندگان مدرک تحصیلی كارش 

 

 موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد : :9تبصره 

 مدت خدمت انجام شده سربازی آقایان بر اساس كارت پایان خدمت 

  قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق  را به استناد طرح خدمت نیروی انسانی موظف كهداوطلبینی. 

  درصد و باالتر، فرزندان و همسر آزادگان كه حداقل یکسال و باالتر  25جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهداء، فرزندان و همسر جانبازان

 حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداكثر سن معاف می باشند .سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه 

  سال 5افراد خانواده معظم شهدا شامل پدر، مادر، خواهر و برادر تا میزان حداكثر 

 رزمندگان دارای كمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه به میزان مدت حضور در جبهه 

سال و سن داوطلب دارای  28ارفاقی )بجز ایثارگران(، سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی دیپلم از در هر صورت و با احتساب سنوات   :2تبصره 

 سال تجاوز نخواهد نمود . 32سال و سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی كارشناسی از  33مدرک تحصیلی كاردانی از 

 مبنای محاسبه سن داوطلب، تاریخ اولین روز شروع ثبت نام می باشد . :9تبصره 

در صورت دارا  ، حتیمشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های دارای طرح اجباری كه در حین انجام خدمت قانونی می باشند (2-3

 .  مجاز به شركت در این آزمون نمی باشند ،بودن سایر مفاد این آگهی

 پذیرش دانش آموز بهورزی غیر بومی به هیج عنوان مجاز نمی باشد .كلیه داوطلبان بایستی بومی روستاهای محل مورد تقاضا باشند و ( 2-4
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 به افرادی اطالق می شود كه حداقل دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند :، داوطلب  بومی

و د الف( محل تولد داوطلب )طبق مندرجات شناسنامه( با روستا یا شهرستان مورد تقاضا برای پذیرش یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در

 سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد . 

التحصیالن نظام جدید، دو مقطع كامل از مقاطع غ یی و متوسطه( و در خصوص فارب( حداقل دو مقطع كامل تحصیلی از مقاطع )ابتدایی، راهنما

 بتحصیلی )ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم( را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی كرده باشند و همچنین سکونت داوطل

 ورد نظر محرز گردد .  در روستای م اخیر تا اولین روز شروع ثبت نام حداقل در دو سال

 "الف"را نداشته باشند ولی با فرد شاغل در همان روستای محل گزینش بهورز و واجد شرایط مطابق بند  "ب"و  "الف"ج( داوطلبان زن كه شرایط بند 

شان در محل مورد تقاضای پذیرش بهورز سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونت 2ازدواج كرده و حداقل   "ب"و 

 در این مدت محرز شده باشد، به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بالمانع می باشد .

 با توجه به تقسیمات جدید كشوری، مالک اطالعات مندرج در شناسنامه، آخرین تقسیمات سیاسی كشور در هر منطقه خواهد بود . : 9تبصره 

در یک اولویت قرار دارند و نسبت به افراد بومی قمر در اولویت پذیرش  "ب"و  "الف"با افراد بومی بند  "ج"بدیهی است افراد بومی بند  : 2تبصره 

 خواهند بود . 

       "ج"و  "ب" و "الف"احراز حداقل دو سال سکونت مستمر در روستای مورد نظر )تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام( مندرج در بندهای  : 9تبصره 

مربوطه  شتمی باید از طریق گواهی شورای اسالمی روستا )ممهور به مهر و امضای رئیس شورا و نصف اعضای شورا به اضافه یک نفر( با تأیید خانه بهدا

 و مركز بهداشت شهرستان صورت پذیرد .

گذراندن طرح و یا اشتغال و یا انجام دوره خدمت ضرورت سربازی در خارج  چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام بدلیل ادامه تحصیل، : 4تبصره 

بومی  ،از محل روستا سکونت داشته اند، مشروط به آنکه شورای اسالمی روستا سکونت آنان را گواهی كند و خانه بهداشت و مركز بهداشت شهرستان

ی اصلی )روستای محل مورد تقاضا( یا روستای قمر منطقه مورد تقاضا تأیید نماید، بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق االشاره در روستا

قامت دائم شركت آنها در آزمون بالمانع است. لذا برای گروه های مذكور اقامت در دو سال  اخیر در روستای مورد نظر مشروط به این كه خانواده وی ا

 ر این شرایط ارائه گواهی دال بر اقامت در روستا قبل از شرایط فوق ضرورت دارد .ضرورت ندارد. د در روستای مورد نظر داشته باشند،

نفر واجد شرایط مطابق بندها و تبصره های فوق الذكر به ازای هر مورد پذیرش از روستای اصلی، از داوطلبین ساكن  2در صورت عدم ثبت نام  : 5تبصره 

طرح گسترش شهرستان با رعایت شرایط مندرج )احراز بومی بودن در روستاهای قمر( ثبت نام  در روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت بر اساس

 .  خواهد آمدبعمل 

در صورت عدم وجود تعداد كافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت مطابق بندها و تبصره های فوق الذكر )فرد  : 6تبصره 

كیلومتر از روستای  33افراد واجد شرایط از روستاهای همجوار تحت پوشش مركز خدمات جامع سالمت مربوطه تا شعاع  بومی و بومی قمر(، می توان از

 . خواهد آمدپس از تأیید مركز بهداشت شهرستان ثبت نام به عمل  ،اصلی

 ( تعریف می شود .4-2ماده )  "ب" و "الف"كیلومتری مطابق با بند های  33بومی روستاهای قمر و سایر روستاها تا شعاع  : 7تبصره 

 

 (   امتیازات و سهمیه های قانونی : 9

 الف( سهمیه ایثارگران 
درصد برای پذیرش  33قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، در هر آزمون استخدامی ابتدا از كل مجوز تخصیص یافته،  21بر اساس ماده 

 ایثارگران بشرح ذیل اختصاص می یابد :

 فرزندان جانبازان و همسر شهدا، فرزندان و همسر و آزادگان جانبازان، شامل درصد 25 ایثارگران استخدامی سهمیه :درصد 25سهمیه ( : 9–الف 

بر اساس . باشند می برادر شهید و خواهر و اسارت یکسال باالی و سال یک دارای آزادگان فرزندان و همسر و باالتر و درصد پنج و بیست

بعمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، مشمولین سهمیه مذكور مکلفند جهت بهره مندی از سهمیه خود در رشته هماهنگی های 

مشخص گردیده، ثبت نام و در بین خود به رقابت بپردازند. در صورت ثبت نام  بعنوان سهمیه ایثارگران محل هایی كه در جدول شماره یک

  . محل ها، سهمیه آنان آزاد تلقی خواهد شد این متقاضیان در سایر رشته

 و همسر و ها جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان به (%5درصد ) پنج استخدامی سهمیه :درصد 5سهمیه ( : 2–الف 

مشمولین سهمیه . یابد می اختصاص اسارت یکسال از كمتر آزادگان فرزندان ( و%25درصد ) پنج و بیست زیر جانبازان فرزندان و فرزندان آنان

  . مذكور مکلفند در آزمون شركت و در بین خود رقابت نمایند
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 اجرایی، بازنشستگان دستگاه های و شاغل كاركنان رزمنده، مردمی نیروهای و جهادگران بسیجیان، شامل : جبهه در داوطلبانه خدمت :9تبصره 

 در آزاد شغل صاحبان قوانین خاص، و اجتماعی تأمین مقررات و كار قانون پوشش تحت یا دولتی مؤسسات و ها شركت و نهادها سازمانها،

 مستضعفین بسیج طریق از كه بوده كار(  افراد فاقد و آموزان دانش شغل )دانشجویان، بدون افراد و آزاد صنوف خصوصی، مؤسسات و ها شركت

 مذكور مناطق در حضور مدت اند. تأییدیه شده امنیتی اعزام و عملیاتی جنگی، مناطق به سازندگی جهاد و اسالمی انقالب پاسداران سپاه

 كشاورزی جهاد وزارت منابع و توسعه معاونت و اسالمی پاسداران انقالب سپاه مستضعفین بسیج سازمان انسانی نیروی معاونت با مورد حسب

 . باشد می

ایثارگر جهت اطمینان از برخورداری از سهمیه مذكور قبل از ثبت نام، به بنیاد شهید و امور ایثارگران توصیه می شود داوطلبین  :2تبصره 

  استان مراجعه نمایند .

داوطلبین ایثارگر در صورتی كه در كد محل های مشخص شده شركت نمایند از شرط كسب حد نصاب نمره معاف خواهند بود.  :9تبصره 

  یط مفاد این آگهی از جمله رعایت شرایط بومی الزامی می باشد .شرابدیهی است داشتن سایر 

 به عبارت.  باشند نمی بالعکس یا و ایثارگران سایر درصد 5 استخدامی سهمیه از مندی بهره به مجاز درصد 25 سهمیه مشمولین :4تبصره 

 د .نمای استفاده شده مشخص های سهمیه از یکی از صرفاً بودن مشمول صورت در تواند می داوطلب هر دیگر

 ب( سهمیه آزاد
كلیه سهمیه های باقیمانده )پس از كسر سهمیه های ایثارگران طبق بند های فوق( به متقاضیان سهمیه آزاد در صورت برخورداری از  سهمیه آزاد:

بین بدیهی است داوطل ( اختصاص خواهد یافت .عمومی یا تخصصینمره آزمون ) ترتیب نمره فضلیشرایط مندرج در آگهی و كسب حد نصاب نمره و به 

 . دارای سهمیه آزاد حق ثبت نام در كد رشته محل های مشخص شده جهت سهمیه ایثارگران را ندارند

 

 

 : ثبت نامجهت مدارک مورد نیاز (  4
 و اخذ تأییدیه های مورد نیاز )با دقت و خط خوانا تکمیل گردد(  دوو تکمیل فرم شماره  تکمیل برگ درخواست شغل( 4-1

درآمد بهداشتی معاونت  بنام 7631116152556حساب شماره به ( هزار تومان شصت و یک) ریال 555/165مبلغ رسید بانکی مبنی بر پرداخت ( 4-2

بل تخصصی داوطلبان قا یابعنوان حق شركت در امتحان عمومی  مرکزيشعبه  رفاه بانکنزد  بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 . رفاهنزد كلیه شعب بانک  پرداخت

 : به ثبت نام ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود . 1تبصره 

 عکس روی برگ ثبت نام الصاق شود(  جدید، تمام رخ با پشت زمینه سفید و پشت نویسی شده )یک قطعه 3×4قطعه عکس  شش( 4-3

 سری( 1( اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه )4-4

 سری( 1)در صورت تأهل( ) و فرزندان ( اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه همسر4-5

 سری(1( اصل و تصویر كارت ملی پشت و رو )4-6

دائم یا گواهی كه حداكثر تا تاریخ آخرین روز ثبت نام، پایان خدمت نظام  ( اصل و تصویر كارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت4-7

 سری(1وظیفه را تأیید نماید . )

 سری(1( اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی )4-8

اشتغال به طرح در ( اصل و تصویر گواهی پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان در صورت انجام طرح یا معافیت از آن یا گواهی 4-9

 واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 بخش دوم : زمان و نحوه ثبت نام، منابع آزمون
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  سری(1( اصل مدارک دال بر بومی بودن )4-13

 ( اصل مدارک دال بر ایثارگری حسب مورد از مراجع ذیربط4-11

 ( پوشه روغنی و گیره پوشه )یک عدد(4-12

 ( سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت4-13

 ا می بایست با حجاب كامل و رعایت شئونات اسالمی باشد .عکس خانم ه: 1تبصره

 مدرک تحصیلی از مراجع ذیربط استعالم خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق مالک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود .: 2تبصره 

 دوره پیش دانشگاهی خود را نیز ارائه نمایند .: دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم نظام قدیم می بایست اصل و تصویر گواهینامه 3تبصره 

 (  نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نام5
(، می بایست مدارک الزم را به ترتیب ذكر شده از تاریخ انتشار آگهی )شنبه دارای مدرک تحصیلی كارشناسی و كاردانیمتقاضیان واجد شرایط )

( به آدرس های زیر بصورت حضوری تحویل و رسید 13صبح لغایت  8ساعات اداری ) در 22/13/1399( تا روز دوشنبه مورخ 13/13/1399مورخ 

 دریافت نمایند :

هورزی مركز آموزش ب –جنب هنرستان طالقانی  –الف( متقاضیان خانه های بهداشت تحت پوشش شهرستان تربت حیدریه: ابتدای جاده بیسقفیزن 

 (52273541و بازآموزی كاركنان سالمت )تلفن 

 (141داخلی  53723396واحد كارگزینی )تلفن  –قاضیان خانه های بهداشت تحت پوشش شهرستان زاوه: شبکه بهداشت و درمان زاوه ب( مت

و  56727125واحد كارگزینی )تلفن  –ج( متقاضیان خانه های بهداشت تحت پوشش شهرستان مه والت: شبکه بهداشت و درمان مه والت 

56726448) 

كه هیچ متقاضی واجد شرایطی در بین دارندگان مدارک كارشناسی و كاردانی در روستاهای اصلی، قمر و روستاهای همجوار  بدیهی است در صورتی

تا تاریخ  29/13/1399كیلومتر از روستای اصلی وجود نداشته باشد، از تاریخ  33تحت پوشش مركز خدمات جامع سالمت مربوطه تا شعاع 

  از داوطلبین دارای مدرک تحصیلی دیپلم ثبت نام بعمل خواهد آمد .( 13صبح لغایت  8در ساعات اداری ) 13/11/1399

به مدارک ناقص و یا مداركی كه بعد از مهلت ثبت نام تحویل و یا از طریق دیگری ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارک تحویلی  تبصره:

 .به هیچ وجه مسترد نمی شود 

 ورود به جلسه آزمون کارتزمان و محل توزیع (  6
در ساعات  28/11/1399شنبه لغایت سه  25/11/1399تخصصی در روزهای شنبه مورخ كارت ورود به جلسه امتحان توانمندیهای عمومی و ( 6-1

 . ( در محل های زیر توزیع خواهد شد13صبح لغایت  8اداری )

هورزی بمركز آموزش  –جنب هنرستان طالقانی  –ابتدای جاده بیسقفیزن  حیدریه:الف( متقاضیان خانه های بهداشت تحت پوشش شهرستان تربت 

 و بازآموزی كاركنان سالمت

 واحد كارگزینی –متقاضیان خانه های بهداشت تحت پوشش شهرستان زاوه: شبکه بهداشت و درمان زاوه  ب(

 واحد كارگزینی –درمان مه والت ج( متقاضیان خانه های بهداشت تحت پوشش شهرستان مه والت: شبکه بهداشت و 

  ورود به جلسه اعالم خواهد شد . در كارت آزمونبرگزاری  مکانو  تاریخ( 6-2

 . تحویل كارت فقط به خود داوطلب و با ارائه اصل شناسنامه یا كارت ملی داوطلب امکان پذیر می باشد( 6-3

 (  شیوه برگزاری آزمون : 7
 .  برگزار خواهد گردیدآزمون به صورت كتبی و مصاحبه 

 (  مواد و منابع آزمون : 8
 به منظور سنجش توانمندي هاي داوطلبان، آزمون هاي کتبی و مصاحبه به شرح ذیل به عمل خواهد آمد :

 الف( برای سنجش داوطلبان دارای مدرک  تحصیلی کارشناسی و کاردانی : 

چهار گزینه ای )با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط(  به صورت سئواالتاز دروس تخصصی مرتبط بهورزی: ( آزمون كتبی 1–الف 

 درصد از كل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد . 63طراحی می شود. آزمون كتبی 
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 43به عمل خواهد آمد كه معادل ، مصاحبه برابر ظرفیت پذیرش 2حداقل به میزان  پذیرفته شده در مرحله اول داوطلبان( مصاحبه: از بین 2–الف 

 درصد از كل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد . 

آزمون برای متقاضیان كارشناسی و كاردانی به صورت واحد برگزار خواهد شد و در مراحل آزمون كتبی هیچ یک از افراد با مدرک تحصیلی  : تبصره

 كاردانی و كارشناسی بر یکدیگر تفوق ندارند .

 ی سنجش داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم : ب( برا

( آزمون كتبی عمومی جهت سنجش توانمندی های عمومی: سؤاالت به صورت چهار گزینه ای )با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ 1–ب 

 دین و زندگی طراحی میا معارف اسالمی یا تعلیمات دینی و یادبیات فارسی، زبان انگلیسی،  و متوسطه شامل دروس زباندوم غلط( از دروس دوره 

  درصد از كل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد . 63شود. آزمون كتبی 

واهد خ توزیعاقلیت های دینی از پاسخگویی به سواالت دین و زندگی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر دروس عمومی به صورت مساوی  تبصره:

 شد .

درصد  43، مصاحبه به عمل خواهد آمد كه برابر ظرفیت پذیرش 2حداقل به میزان  پذیرفته شاده در مرحله اول  داوطلبان( مصااحبه: از بین  2–ب 

 . از كل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  ( تعیین حد نصاب نمره :1
شغل و با توجه به مدرک تحصیلی درصد میانگین نمره سه نفر دارای باالترین نمره آزمون در  05حد نصاب نمره آزمون کتبی بر مبنای کسب حداقل 

 مدارک دیپلم( خواهد بود .)مدارک دانشگاهی و 

 درصد ایثارگران از کسب حد نصاب نمره کتبی معاف می باشند . 50مشمول سهمیه داوطلبین  تبصره:

  

 
 

 (  تذکرات کلی : 91
مورد نیاز به  تعداد( برابر 5) حداقل دواز میان داوطلبین شرکت کننده در آزمون کتبی که حد نصاب نمره آزمون را کسب نموده باشند به میزان  (05-0

ز )اصلی برابر ظرفیت مورد نیا 5ترتیب اولویت های مقرر قانونی و نمرات فضلی انتخاب و جهت انجام مصاحبه معرفی می گردند. پس از انجام مصاحبه، 

 .  و ذخیره( براساس مجموع نمرات کتبی و مصاحبه، به هسته گزینش دانشگاه معرفی می شوند

 ،از مراحل ثبت نام مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله (05-5

 جام مراحل بعدی محروم خواهد شد وداوطلب از ان ،خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی استامتحان و جذب محرز شود داوطلب اطالعات 

رداخت هزینه های مربوطه می باشد و حتی در ، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پکت در کالس های آموزشی ضمن اخراجدر صورت شر

و فرد خاطی مطابق قوانین به دلیل ایجاد خسارت و از دست رفتن فرصت برای  رددحكم مزبور لغو و بالاثر می گ ،صورت صدور حكم استخدامی

 . سایرین مورد پیگیری قانونی قرار می گیرد

:مدارک مورد نیازتذکرات مهم در خصوص   
 

با توجه به اینکه مدارک متقاضیان، قبل از برگزاري آزمون کتبی، توسط دانشگاه بررسی خواهد شد لذا در صورتی که مدارک 

داوطلبین )ازجمله مدارک ایثارگري، بومی و... ( مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد هیچ گونه حقی براي متقاضی ایجاد 

ج اولیه، مصاحبه استخدامی و حتی در صورت پذیرش نهایی، امتیاز یا اولویت ون، اعالم نتایدر هر مرحله از آزمنخواهد نمود و 

در صورت نیاز، مدارک  نخواهد داشت. ضمناًیا سهمیه مربوطه از داوطلب سلب خواهد گردید و داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی 

 ک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود .از مراجع ذیربط استعالم خواهد گردید و تطبیق اولیه انجام شده، مال

نحوه تعیین حد نصاب نمره : سومبخش   

 

تذکرات کلی:  چهارمبخش   
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در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر یا انصراف آنان پس از شروع آموزش، ضمن دریافت خسارت، از پذیرفته شدگان ذخیره  (05-3

 خواهد آمد .  جهت شروع دوره دعوت بعمل

مرکز بهداشت شهرستان، پس از تعیین نتایج نهایی، از پذیرفته شدگان نهایی جهت شرکت در دوره آموزشی به صورت ارسال پیامک، تماس  (05-4

 پست پیشتاز دعوت به عمل می آورد .کتبی از طریق  تلفنی و یا

  لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تأیید صالحیت عمومی توسط هسته گزینش دانشگاه اعالم خواهد گردید . :1تبصره 

روز فرصت خواهند داشت جهت تكمیل مدارک و طی مراحل پذیرش به مرکز  00پذیرفته شدگان نهایی پس از وصول دعوت نامه حداکثر  :2تبصره 

صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان پس از شروع آموزش، از پذیرفته  آموزش بهورزی مربوطه مراجعه نمایند و در

 شدگان ذخیره جهت شروع دوره دعوت به عمل می آید .

طبیقی ت به دانشگاه علوم پزشكی تربت حیدریه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر این که ))پس از اتمام دوره آموزش بهورزی وسپردن تعهد رسمی  (05-0

همراه با بیتوته در روستا انجام  دانشگاهسال و به صورت شیفت های مورد نظر  00بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت  مهارت های بهورزی، در خانه

 وظیفه نماید(( الزامیست .

ر قابل خرید و انتقال نمی باشد. لذا بهورزان د سپردن تعهد برای کلیه بهورزان )اعم از آزاد و ایثارگر( الزامی بوده و تعهدنامه تا پایان مدت تعهد (05-6

 طول دوره تعهد مجاز به درخواست جابجایی، تغییر ردیف پستی و عنوان شغلی نمی باشند .

پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه تحصیل انصراف نمایند، ضمن پرداخت هزینه های مربوطه، مجاز به ثبت نام در  (05-7

 ای بعدی پذیرش بهورز دانشگاه علوم پزشكی تربت حیدریه نمی باشند .آگهی ه

شرایط استخدام دانش آموزان و کار آموزان  بهورزی منوط به صدور مجوز های مربوطه، گذراندن دوره مهارت بهورزی، طی مراحل گزینش و دارا بودن  (05-8

ه علوم پزشكی تربت حیدریه قبل از شروع دوره آموزشی مبنی بر اینكه پس از اتمام عمومی و اختصاصی مندرج در این آگهی و سپردن تعهد محضری به دانشگا

سال در خانه بهداشت مورد تعهد به صورت شیفت های مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نمایند،  00دوره آزموش بهورزی حداقل به مدت 

 خواهد بود .

دگان مدرک تحصیلی دیپلم به مدت ماه آموزش تطبیقی مهارتهای بهورزی و دارن 6تا  3لی کارشناسی و کاردانی به مدت پذیرفته شدگان در مقاطع تحصی (05-9

 سال دوره آموزشی بهورزی را طی خواهند نمود . 5

حراز نام و مالک محاسبه سن و امالک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه، تاریخ آخرین روز ثبت  (05-05

 سكونت داوطلب، تاریخ اولین روز شروع ثبت نام خواهد بود .  
ورد نظر نهایت دقت م برگهمی باشد، الزم است متقاضیان در زمان تكمیل  استخدام، تكمیل برگ درخواست شغلبا توجه به اینكه مالک ثبت نام از متقاضیان  (05-00

 .   قابل پذیرش نخواهد بود شغل پس از ارسال برگ درخواستهیچگونه اصالحاتی را بعمل آورند. بدیهی است 

 .دشروز پس از اعالم نتیجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام نمایند. به اعتراضات بعد از این تاریخ رسیدگی نخواهد  00متقاضیان حداکثر به مدت  (05-05

  در رشمته های دارای طر  اجباری که در حین انجام خدمت قانونی در دانشمگاه علوم پزشكی تربت حیدریه   خدمت پزشمكان و پیراپزشمكان   قانون مشممولین   (05-03

 می باشند، در صورت دارا بودن شرایط بومی  و سایر شرایط مندرج در آگهی، می توانند در این آزمون شرکت نمایند .

 .ی کاردانی و کارشناسی ذکر شده در اولویت هستند برای پذیرش هر یک از پست های بهورزی، افراد دارای مدرک تحصیل (05-04
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  ( :9جدول شماره یک )

 خانه های بهداشت استخدامی هاینیاز

  

 محل جغرافیایی خدمت  نام شهرستان

 سهمیه ایثارگران  سهمیه آزاد

 توضیحات

 تعداد جنسیت تعداد جنسیت

 مه والت
 عبدل آبادمرکز خدمات جامع سالمت 

 خانه بهداشت گلستان -روستای گلستان 
 - - 1 زن

دارا بودن مدارک تحصیلی کارشناسی و یا کاردانی در 

یی و پرستاری برای یكی از رشته های بهداشت عمومی، ماما

 داوطلبین زن

 

 

 

 

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی و یا کاردانی در یكی 

حیط و پرستاری از رشته های بهداشت عمومی، بهداشت م

 برای داوطلبین مرد

 

 

 

 

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه و  یا 

گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی، یا گواهینامه پایان 

تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه )فارغ التحصیالن 

 جدید( جهت داوطلبین زن و مرد

 

 مه والت
 مرکز خدمات جامع سالمت فیض آباد

 خانه بهداشت همت آباد -روستای همت آباد 
 - - 1 زن

 مه والت

 مرکز خدمات جامع سالمت علی آباد 

خانه بهداشت علی آباد  -روستای علی آباد سفلی 

 سفلی
 - - 1 زن

تربت 

 حیدریه

 مرکز خدمات جامع سالمت رباط سنگ

 خانه بهداشت حشمت آباد -روستای حشمت آباد 
 - - 1 مرد

تربت 

 حیدریه

 مرکز خدمات جامع سالمت نسر

 1خانه بهداشت نسر  -روستای نسر 
 - - 1 زن

 تربت

 حیدریه

 مرکز خدمات جامع سالمت طالقانی

 خانه بهداشت فدرد -روستای فدرد 
 - - 1 زن

 تربت

 حیدریه

 مرکز خدمات جامع سالمت کدکن

خانه بهداشت تلخ بخش -روستای تلخ بخش   
 - - 0 مرد

 زاوه
 آباد صفی سالمت جامع خدمات مرکز

 1صفی آباد  بهداشت خانه -صفی آباد  روستای
 - - 0 زن

 زاوه
 مرکز خدمات جامع سالمت  مرغزار

 - - 1 زن 2خانه بهداشت مرغزار  -روستای مرغزار 

 زاوه

 چخماق سالمت جامع خدمات مرکز

 - - 0 زن  2چخماق  بهداشت خانه -چخماق  روستای

 زاوه

 ساق سالمت جامع خدمات مرکز

 - - 0 زن 1 ساق بهداشت خانه - ساق روستای

 زاوه
 کاهیجه سالمت جامع خدمات مرکز

 2کاهیجه  بهداشت خانه -کاهیجه  روستای
 - - 0 زن

جدول رشته ها و فرم های مورد نیاز:  پنجمبخش   
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