
 البرزدر دانشگاه علوم پزشکي  آگهي پذيرش بهورز

و ارائه خدمات  برای تامین نیروی انساني مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش البرز دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان

 17/10/99د مورخ /7905/209و  20/08/99 د مورخ/6176/209شماره  مجوزهای استنادبه نظر دارد  در ،سیاری قمر و، اصليروستاهای در به مردم سالمت 

مصاحبه  ایط را از طریق آزمون کتبي، افراد واجد شراز  به صورت استخدام پیمانینفر  5 تعداد وزارت متبوعتوسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی معاون 

و به استناد دستورالعمل اجرایي  با استفاده از ساز و کار قانوني و احراز صالحیت های عمومي بر اساس قانون گزینش برای بكارگیری در رشته شغلي بهورزی

  نماید. پذیرش جذب بهورز

 جدول نیازهای استخدامی پذیرش بهورز 

 نام شهرستان ردیف
عنوان رشته 

 شغلی
 بهداشتنام خانه 

تعداد مورد 

 نیاز
 شرایط احراز 

 1 قاسم آباد آقا بهورز مرد ساوجبالغ 1

مدرک تحصیلی کاردانی یا  کارشناسی در یکی دارا بودن  ✓

از رشته های  بهداشت عمومی، بهداشت محیط  و 

 پرستاری

ارا بودن گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا د ✓

و متوسطه گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم 

 فاقد هر گونه مدرک دانشگاهی

 1 شهرستانک بهورز زن شرق کرج 2

مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از  دارا بودن ✓

 عمومی، مامایی و پرستاریرشته های بهداشت 

ارا بودن گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا د ✓

و متوسطه گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم 

 فاقد هر گونه مدرک دانشگاهی

 1 فشند بهورز زن ساوجبالغ 3

 1 اغالن تپه بهورز زن ساوجبالغ 4

 1 قاسم آباد کوچک بهورز زن نظرآباد 5

 

تحصیلی کاردانی یا کارشناسی در یکی از رشته های بهداشت عمومی، بهداشت محیط، مامایی و  کمدرمتقاضیان دارای با  اولویت تذکر:

  می باشد. پرستاری در محل های جغرافیایی مورد نظر

 

 شرایط عمومی: -1

 اعتقاد به دین مبین اسالم یا یكي از ادیان شناخته شده در قانون اساسي کشور  -1/1

 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمي ایران  -2/1

 التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران -3/1

 بومي بودن در محل خدمت طبق شرایطي که در این آگهي آمده است. -4/1

 ویژه برادران(عمومي یا معافیت دائم از خدمت ) داشتن کارت پایان خدمت وظیفه -5/1

 با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد. دانشگاهي پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعالم کمیسیون پزشكي معافیت پزشكي در صورتتبصره:    

 مواد مخدر و روانگردان  ،عدم اعتیاد به دخانیات -6/1



 عدم سابقه محكومیت جزایي موثر  -7/1

قابلیت انجام فعالیتهای مرتبط با آن از جمله دهگردشي و انجام و  داشتن سالمت جسمي و رواني، اجتماعي و توانایي برای انجام کار بهورزی -8/1

 دانشگاه ها در روستاهای تحت پوشش با تائید کمیسیون پزشكي سیاری

 دانشگاه نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای -9/1

 

 :اختصاصی شرایط -2

 : مدرک تحصیلی:1/2

و داشتن  پذیرش داوطلبان زنیا کارشناسي در یكي از رشته های بهداشت عمومي، پرستاری، مامایي برای و دارا بودن مدرک تحصیلي کارداني  -1/1/2

  پذیرش داوطلبان مردیا کارشناسي در یكي از رشته های بهداشت عمومي، پرستاری، بهداشت محیط برای و مدرک تحصیلي کارداني 

 این شرایط عبارتند از: پذیرش داوطلبان دیپلم است.ثبت نام و استثنایی دانشگاه مجاز به در شرایط : 1 تبصره

به استناد گواهي کتبي کارگروه  ،در مناطق مجاز 1/1/2 در بند مورد نظرعدم دسترسي به فارغ التحصیالن دانشگاهي واجد شرایط در یكي از رشته های  ▪

 آزمون دانشگاه مبني بر انجام فراخوان در کلیه مناطق مجاز و عدم امكان جذب نیروی کاردان و کارشناس مرتبط 

 موافقت معاونت بهداشت دانشگاه ▪

داشته باشند و فاقد هر گونه را  دوم متوسطه و یا گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دورهگواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهي  دارای این افراد باید ▪

 .مدرک دانشگاهي باشند

 مجاز نمي باشد.  در آزمون بهورزی کارشناسيشرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلي باالتر از مقطع  -2/1/2

و در عین حال مدرک تحصیلي هم تراز یا باالتر در  بوده 1/1/2در بند در صورتي که داوطلب در بدو استخدام دارای مدرک تحصیلي ذکر شده  :2 تبصره

 هنگام سایر رشته های تحصیلي داشته باشد، ملزم به ارائه تعهدنامه محضری مبني بر عدم درخواست به کارگیری مدرک دیگر پس از شروع به کار و در

 اشتغال خواهد بود. 

و در صورت احراز قبولي، پذیرش نهایي آنان مستلزم ارائه انصراف قطعي و گواهي دانشگاه محل  با عنوان بهورز ممنوع است پذیرش دانشجویان :3تبصره 

های بهورزی مي باشد. در صورت عدم ارائه گواهي مذکور و یا تردید در صحت  تحصیل مبني بر عدم امكان دریافت هر گونه مدرک قبل از شروع کالس

تا زمان برگزاری آزمون( و عدم امكان دریافت هر گونه یید تعداد واحدهای گذرانده شده )الزم دال بر تا مي بایست از دانشگاه محل تحصیل مدارک گواهي

این افراد تعهد  مدرک تحصیلي دانشگاهي در رشته پذیرفته شده اخذ گردد. به منظور اطمینان از اجرای فرایند دانشگاه عالوه بر موارد پیشگفت مي بایست از

 دم برخورداری از شرایط دریافت مدرک تحصیلي را نیز اخذ نماید. مورد لزوم مبني بر ع

و کلیه افرادی که شرایط به کارگیری و استخدام را به عنوان بهورز در خانه بهداشت اعالم شده ندارند ممنوع است.  پذیرش افراد متعهد خدمت :4تبصره 

مذکور در خانه بهداشت مجاز باشد، به کارگیری این افراد در خانه بهداشت مورد نظر  بدیهي است در صورتي که اجرای تعهد خدمت و متعاقبا استخدام فرد

 خواهد بود. مقدور ی اشاره شده در موارد پیشین هامشروط بر اخذ تعهدات مورد لزوم و امكان استخدام به شكل قرارداد

 

  بومی بودن: -2/2

پذیرش بهورز کلیه داوطلبان مي بایست بومي روستاهای محل مورد تقاضا برای پذیرش بهورز بوده و پذیرش بهورز غیر بومي به هیچ عنوان مجاز نمي باشد. 

              د تا به عنوان داوطلبان بایستي یكي از شرایط زیر را داشته باشندر وهله اول از روستای محل استقرار خانه بهداشت انجام مي شود.  بومیبه صورت 

 تلقي گردند: «روستا بومی»

 دوبا روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یكي باشد و همچنین سكونت داوطلب حداقل در ( مندرجات شناسنامه طبق)ب لمحل تولد داوط (الف

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



و در خصوص فارغ التحصیالن نظام جدید دو مقطع کامل از مقاطع  حداقل دو مقطع کامل تحصیلي از مقاطع تحصیلي )ابتدایي،راهنمایي و متوسطه( (ب

را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طي کرده باشد و همچنین سكونت داوطلب حداقل  تحصیلي )ابتدایي، متوسطه اول و متوسطه دوم(

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

را نداشته باشند ولي با فرد شاغل در همان روستای محل گزینش بهورز و واجد شرایط مطابق بند « ب»و « الف»داوطلبان زن که شرایط بند  :5 تبصره

شان  ونتسال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سك 2و حداقل  زدواج کردها( موضوع بومي روستا 2/2 بند) « ب»و « الف»

فراد با افراد در محل مورد تقاضای پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد به عنوان بومي تلقي مي شوند و پذیرش آنان بالمانع است.  بدیهي است این ا

 در یک اولویت قرار دارند و نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.    « ب»و « الف»بومي بند 

مهمور به مهر و امضای رئیس طریق گواهي شورای اسالمي روستا )از  5و تبصره « ب»و « الف»ان مندرج در بندهای احراز شرایط سكونت داوطلب :6 تبصره

رد. و مرکز بهداشت شهرستان صورت مي پذی مرکز خدمات جامع سالمت مربوطه، شورا و نصف اعضای شورا به اضافه یک نفر( با تائید خانه بهداشت مربوطه

 تایید نهایي شرایط بومي داوطلب بهورزی از سوی خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان خواهد بود. 

 چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا اشتغال و انجام دوره خدمت وظیفه ضرورت سربازی در :7 تبصره

که شورای اسالمي روستا سكونت آنان را گواهي کند و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومي  آنته اند مشروط به خارج از محل روستا سكونت داش

ها بالمانع است . لذا برای گروه  پذیرش آن ،ید نمایدیبودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق االشاره در روستای اصلي یا قمر منطقه مورد تقاضا تا

خیر در روستای مورد نظر مشروط بر این که خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند، ضرورت ندارد. در این های مذکور اقامت دو سال ا

 شرایط ارائه گواهي دال بر اقامت در روستا قبل از شرایط فوق ضرورت دارد. 

به ازای هر مورد پذیرش در روستای اصلي، مي بایست از افراد واجد شرایط  نفر 2در صورت نبود تعداد کافي از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل  :8 تبصره

 خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آید: همان ساکن در روستاهای همجوار 

 روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت بر اساس طرح گسترش شهرستان الف(

در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت مي توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز خدمات  شرایطدر صورت نبود تعداد کافي متقاضي واجد  ب(

 کیلومتر از روستای اصلي، پس از تائید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود.  30جامع سالمت مربوطه تا شعاع 

                     تعریف  موضوع بومی روستا( 2/2)بند « ب»و « الف»کیلومتری مطابق با بند  30شعاع  نکته: بومی روستاهای قمر و سایر روستاها تا

 می شود.

کارگروه  در شرایطي که تعداد واجدین شرایط دارای مدرک دانشگاهي برای شرکت در آزمون تنها یک نفر باشد، دانشگاه مي تواند مشروط بر گواهي کتبي ج(

آزمون کتبي  ،بر آنكه فراخوان در تمامي نقاط مورد نظر انجام شده و تنها فرد واجد شرایط یک نفر است پس از توافق معاونت بهداشت دانشگاهآزمون مبني 

 نصاب وی را برای مصاحبه معرفی نماید.  در صورت کسب نمره حدرا در مورد فرد واجد شرایط انجام داده و 

هیچ کارشناس یا کاردان مرتبط مندرج در این آگهي در مناطق مجاز برای اجرای فراخوان وجود نداشته باشد، دانشگاه مي تواند پس از که  در صورتي د(

گزینش  با همان نحوه ( 2) بند  بخش شرایط اختصاصي مندرج درگواهي کارگروه آزمون بهورزی و موافقت معاون بهداشت دانشگاه برای جذب افراد دیپلم 

از  وان راترتیب از روستای اصلي و سپس روستاهای قمر اعالم فراخوان نموده و در صورت نبود تعداد کافي متقاضي واجد شرایط از موارد ذکر شده فراخ به

  دهد. کیلومتر از روستای اصلي که تحت پوشش همان مرکز خدمات جامع سالمت مربوطه هستند انجام  30روستاهای همجوار خانه بهداشت تا شعاع 

دانشگاه مي تواند مشروط بر گواهي کتبي کارگروه آزمون مبني  ،شرایطي که تعداد واجدین شرایط برای شرکت افراد دیپلم در آزمون تنها یک نفر باشددر  (ه

پس از توافق معاونت بهداشت دانشگاه، آزمون کتبي را در مورد  ،یک نفر است طبر آن که فراخوان در تمامي نقاط مورد نظر انجام شده و تنها فرد واجد شرای

  مبنای آن کسب نمره حدنصاب می باشد وی را برای مصاحبه معرفی نماید.در صورت کسب قبولی نامبرده، که فرد واجد شرایط انجام داده و 

صرفا  در شرایطي که در روستای اصلي تعداد در صورتي که واجدین شرایط در روستای اصلي به حد کفایت باشد، پذیرش از سایر مناطق ممنوع است.  (و

نقاط گزینش شود. به عبارت دیگر چنانچه در هر یک از مراحل، گزینش بهورز از مرحله قبل واجدین شرایط به حد نصاب نرسد مي بایست بهورز از سایر 



نفر باشند، اجرای فراخوان  2اصلي کمتر از  یدر صورتي که تعداد واجدین شرایط در روستانمي بایست برای گزینش وارد مراحل بعد شد. ، امكانپذیر باشد

به حد نصاب داوطلبان ادامه رسیدن ند بود. این روال تا هیط داوطلبان روستای اصلي و قمر در اولویت مساوی خوادر روستاهای قمر الزامي است. در این شرا

نصاب عبور  اما اگر در یک مرحله تعداد واجدین شرایط از حد ه قبل تعداد واجدین شرایط به حد نصاب نرسیده باشند،لمي یابد و تا زماني است که در مرح

 شوند.  که از مناطق دورتر گزینش شده اند مي بایست حذف نماید، داوطلباني

 

 : سن داوطلبین:3/2

روز(  و حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلي کارداني  29ماه و  11سال و  29سال ) 30تحصیلي کارشناسي برای دارندگان مدرک سن حداکثر -1/3/2

 29ماه و  11سال و  15سال ) 16حداقل سن برای ایشان  شرایط خاصي که افراد دیپلم گزینش شوندروز( مي باشد. در  29ماه و  11سال و  27سال ) 28

  تاریخ اولین روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد.روز( خواهد بود.  29ماه و  11سال و  25سال ) 26سن  روز( و حداکثر

 با در صورت سن داوطلب دارای مدرک تحصیلي دیپلم به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هر ذیلرد موا :9 تبصره

ماه و  11سال و  29سال ) 30مدرک تحصیلي فوق دیپلم نباید از  دارای و سن داوطلب روز( 29ماه و  11سال و  27سال ) 28 از نباید نظرگرفتن موارد زیر

 :نمایدتجاوز  روز( 29ماه و  11سال و  31سال ) 32 از و سن داوطلب دارای مدرک تحصیلي کارشناسي نباید روز( 29

 داده اند به میزان انجام خدمت فوقداوطلباني که طرح خدمت نیروی انساني را به استناد قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان انجام  الف(

 بر اساس کارت پایان خدمت دوره ضرورت آقایان وظیفهخدمت مدت  ب(

  و باالتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر از شرط حداکثر سن معاف مي باشند. %25جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان ج( 

  سال 5ر و خواهر شهید به میزان پدر، مادر، همسر، برادد( 

بانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشكي رزمندگان لکه در جبهه ها به طور داوطداوطلباني  ه(

 داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه ها 

از ادامه مكلف به رعایت حداکثر سن های اعالم شده مي باشند در غیر این صورت  در صورت ثبت نام در آزمون های ایثارگرانسایر مشمولین سهمیه و( 

  جذب حذف خواهند شد.فرایند 

مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان رشته های اجباری که درحین انجام خدمت قانوني در دانشگاه مورد پذیرش بهورز مي باشند، در : 10تبصره  

مندرج در این آگهي، مي توانند در آزمون استخدام پیماني بهورزی یط اموضوع بومي روستا( و سایر شر 2/2بومي مطابق با آگهي )بند  صورت دارا بودن شرایط

 شرکت نمایند.

 

 : و مدارک مورد نیاز ثبت نام -3

ضروری است داوطلبین قبل از ثبت نام از ذیل انجام مي گیرد و  اینترنتي دانشگاه به شرح از طریق سایتمتقاضیان واجد شرایط  اولیه ثبت نام -1/3

 پذیرش بهورز بر اساس این آگهی اطمینان کسب نمایند.داشتن شرایط 

 :مقدماتي مدارک مورد نیاز ثبت نام -2/3

  شرکت در آزمون رشته شغلي بهورزی برایدرخواست ثبت نام الكترونیک فرم  دقیق و صحیح تكمیل ▪

 اسكن و ارسال آنسپس و ( 6، تبصره2/2بند  مشمولین)  سكونت و بومي بودنفرم احراز محل  تكمیلپرینت و  ▪

 تمام صفحات شناسنامه اسكن و ارسال  ▪

 اسكن و ارسال مدرک تحصیلي  ▪

 مدرک ایثارگری اسكن و ارسال ▪

  جدید متناسب با توضیحات سایت اینترنتي دانشگاه 3*4اسكن و ارسال یک قطعه عكس  ▪



 ( پشت و رو اسكن و ارسال کارت ملي ) ▪

 عمومي یا معافیت دائم از خدمت )پشت و رو( ویژه آقایاناسكن و ارسال کارت پایان خدمت وظیفه  ▪

 اسكن و ارسال گواهي پایان طرح یا گواهي اشتغال به طرح در مشمولین خدمت نیروی انساني یا معافیت از آن ▪

 يامور عموم درآمد به نام  218126426شماره  به حساب –از طریق پرداخت الكترونیک ریال به عنوان شرکت در آزمون  610000پرداخت مبلغ  ▪

 نزد بانک رفاه کارگران شعبه بهار البرز يو درمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك

بند » راستی آزمایی اولیه شرایط داوطلبین بر اساسبعد از انجام فراخوان و ثبت نام متقاضیان رشته شغلي بهورزی در سامانه الكترونیک ،  :11تبصره 

برای افرادی که در این مرحله بر  انجام خواهد شود و کارت ورود به جلسه آزمون صرفاً« یا سن 3/2بند » و « بودن و سکونتیا بومی  2/2

و سایر شرایط مورد لزوم مندرج « یا مدرک تحصیلی 1/2بند » شد. بدیهی است بررسیاساس این دو بند واجد شرایط هستند، صادر خواهد 

مرحله بعد از برگزاری آزمون کتبی و قبل از برگزاری آزمون مصاحبه انجام خواهد شد.  داوطلب در مستندات و مدارکدر آگهی و  بررسی 

صادر می شود صرفا واجد برخی از شرایط مندرج در آگهی برای شرکت در آزمون کتبی  کتبی افرادی که برای آنها کارت ورود به جلسه آزمون

  ش نهایی نیستند.محسوب می شوند و به منزله پذیر

 به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.  :12 تبصره

 به مدارک ارسالي از طریق پست یا از هر طریق دیگر ترتیب اثر داده نخواهد شد. :13تبصره 

خود مطابق با متن  کامل بنابراین در صورتی که از واجد شرایط بودنوجوه پرداختی به هیچ وجه به داوطلبین مسترد نمی شود.  :14تبصره 

  آگهی اطمینان دارید نسبت به ثبت نام و پرداخت وجه اقدام نمایید.

آدرس اینترنتي  به ثبت نام الكترونیكي بهنسبت  18/40/1400لغایت  12/04/1400  از تاریخهستند متقاضیان واجد شرایط، ملزم  :15 تبصره

www.abzums.ac.ir   نمایند.اقدام 

های  در صورت لزوم از مراجع ذیربط در هر مرحله از مراحل پذیرش بهورز استعالممدارک توسط دانشگاه بررسي خواهد شد و کلیه اصالت  :16تبصره 

    انجام خواهد شد. ضروری

اعالم شده توسط داوطلب محرز شود، مراحل طي شده کان لم یكن  و مدارک چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش خالف واقع بودن اطالعات :17تبصره 

های آموزشي ضمن اخراج، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه مي باشد و در صورت  تلقي و حتي در صورت شرکت در کالس

قوانین ملزم به پرداخت هزینه شده و به دلیل خسارات و از دست رفتن  ر مي گردد و فرد خاطي مطابقثصدور حكم شروع به کار، حكم صادره لغو و بالا

 فرصت برای سایرین مورد پیگیری قانوني قرار مي گیرد.  

 

 کارت ورود به جلسه آزمون:  -4

 که واجد کلیه شرایط مندرج در آگهي باشند. صرفا برای آن دسته از داوطلبین صادر خواهد شد  کتبي کارت ورود به جلسه آزمون -1/4

 زمان و محل برگزاری آزمون از طریق کارت ورود به جلسه آزمون به اطالع داوطلبان خواهد رسید.  -2/4

 

 :آزمون های کتبی و مصاحبه با سنجش توانمندیهای داوطلبان -5 

 : مرتبط سنجش داوطلبان دارای مدرک کاردانی و کارشناسی  -1/5

http://www.abzums.ac.ir/


سواالت آزمون به صورت چهار گزینه ای ) با اعمال یک نمره منفي به ازای هر سه پاسخ غلط(  بهورزی:آزمون کتبی از دروس تخصصی مرتبط  -1/1/5

 یلو راهنمای استفاده از فا ع آزمونبالکترونیک منا های فایلاز کل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.  %60طراحي مي شود. آزمون کتبي

  قابل دسترسی و بهره برداری است. www.abzums.ac.irت از طریق آدرس سای ها

از کل نمره  %40برابر ظرفیت پذیرش مصاحبه به عمل خواهد آمد که معادل  3از بین داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول به میزان  مصاحبه: -2/1/5

 آزمون را به خود اختصاص مي دهد. 

در شرایطي که تعداد واجدین شرایط برای شرکت در جلسه مصاحبه تنها یک نفر باشد دانشگاه مي تواند مشروط بر گواهي کتبي کارگروه آزمون   :18 تبصره

واجد شرایط یک نفر است و پس از توافق معاون بهداشت دانشگاه و در صورت کسب نمره حد نصاب در آزمون کتبي وی را برای  مبني بر آنكه تنها فرد

 مصاحبه معرفي نماید. 

لي کارداني آزمون برای متقاضیان کاردان و کارشناس به صورت واحد برگزار خواهد شد. در مراحل آزمون کتبي هیچ یک از افراد با مدرک تحصی :19 تبصره

 و کارشناسي بر یكدیگر تفوق ندارند. 

 

 : تحصیلی دیپلم سنجش داوطلبان دارای مدرک   -2/5

 به صورت چهار گزینه ای ) با اعمال یک نمره منفي به ازای هر سه پاسخ غلط(سواالت آزمون  :جهت سنجش توانمندیهای عمومیکتبی آزمون  -1/2/5

 خواهد بود. تعلیمات دینی و یا معارف اسالمی یا دین و زندگی و زبان ادبیات فارسی، زبان انگلیسی دروس متوسطه شاملدروس دوره دوم از 

 را به خود اختصاص خواهد داد.  از کل نمره آزمون %60کتبي آزمون

 متقاضیان اقلیتهای دیني به  سواالت دین و زندگي پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومي به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد.  :20 تبصره

از کل نمره  %40پذیرش مصاحبه به عمل خواهد آمد که معادل  ظرفیت برابر 3مرحله اول به میزان در از بین داوطلبان پذیرفته شده  مصاحبه: -2/2/5

 آزمون را به خود اختصاص مي دهد. 

 

 نحوه محاسبه حد نصاب نمره آزمون کتبی: -3/5

 

 دارای باالترین امتیاز کل اولیه سه نفر  میانگین نمره × درصد 50 =حد نصاب 

 

 ، برابر تعداد مورد نیاز 3به میزان  به طوری که کافي( برای معرفي داوطلب به کمیته مصاحبه مي باشدکسب حدنصاب نمره علمي شرط الزم )و نه   -4/5

میته مصاحبه به ترتیب اولویت های مقرر قانوني و نمرات فضلي پس از تائید کارگروه آزمون جهت انجام مصاحبه بر اساس دستورالعمل مصاحبه بهورزی به ک

www.abzums.ac.ir  شكي و خدمات بهداشتي و درماني البرز به آدرسزسایت دانشگاه علوم پ از طریق یرفته شدگان اولیه. فهرست پذمعرفي خواهند شد

 خواهد شد. اطالع رساني

برابر ظرفیت مورد نیاز ) اصلي و ذخیره( بر اساس مجموع نمرات کتبي و مصاحبه و سایر اولویت  2پس از انجام مصاحبه اسامي داوطلبان به میزان  -5/5

 های قانوني به هسته گزینش دانشگاه اعالم مي گردد. 

در مصاحبه یک نفر مجاز شمرده شده است معرفي یک فرد پس از  تنها در شرایطي خاص مندرج  در دستورالعمل که تعداد افراد شرکت کننده  :21 تبصره

 پذیرش در مصاحبه به هسته گزینش دانشگاه بالمانع است. 

http://www.abzums.ac.ir/
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پس از اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه »بهورزان جذب شده مبني بر اینكه قبل از شروع دوره آموزشي سپردن تعهد محضری به دانشگاه از سوی  -6/5

الزامیست. دوره تعهد برای کلیه افراد جذب شده « های مورد نظر دانشگاه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید تعهد به صورت شیفتبهداشت مورد 

 باشد.  سپردن تعهد برای کلیه بهورزان اعم از ایثارگران و ... الزامي بوده و تعهدنامه تا پایان تعهد قابل خرید و انتقال نميسال است.  15حداقل 

پذیرفته شدگاني که پس از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه دوره انصراف نمایند و یا به هر دلیلي اخراج شوند، ضمن پرداخت هزینه های   :22 بصرهت

 مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگهي های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمي باشند.

غییر ردیف پستي و عنوان شغلي نمي باشند. همچنین دانشگاه نیز مجاز به تغییر عنوان، بهورزان در طول دوره تعهد مجاز به درخواست جابجایي، ت  -7/5

یگزین و موافقت جابجایي یا بكارگیری بهورز در خارج از حیطه وظایف بهورزی نیست. نقل و انتقال بهورزان به هر دلیل پس از انجام تعهدات، تامین فرد جا

 است.  مقدورمعاونت بهداشت دانشگاه 

وزش در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان، از پذیرفته شدگان ذخیره به ترتیب نمره فضلي جهت شرکت در دوره آم -8/5

 بهورزی دعوت به عمل خواهد آمد.

تا یک سال پس از برگزاری آزمون معتبر خواهد بود.  حداکثر 8/5بند مربوط به اعالم فهرست اسامي پذیرفته شدگان جهت تكمیل ظرفیت   :23 تبصره

 بدیهي است استفاده از افراد ذخیره اشاره شده مشروط به باقي ماندن شرایط عمومي و اختصاصي برای جذب به عنوان بهورز مقدور است. 

 

 سهمیه های قانونی:امتیازات و -6

( درصد آن برابر قوانین و مقررات برای استخدام ایثارگران اختصاص مي 30به دانشگاه سي ) مجوز استخدام تخصیص یافتهاز کل  سهمیه ایثارگران:  -1/6

  درصد آن به مشمولین سهمیه مذکور به شرح ذیل اختصاص خواهد یافت. 25که  یابد

 

 

 درصد شامل: 25سهمیه 

 جانبازان 1

 آزادگان 2

 همسر و فرزندان شهدا 3

 درصد و باالتر 25همسر و فرزندان جانبازان  4

 همسر و فرزندان آزادگان دارای یک سال و باالی یک سال اسارت 5

 مادر، خواهر و برادر شهیدپدر،  6

 

 

 درصد مابقي سهمیه به مشمولین سهمیه مذکور به شرح ذیل اختصاص خواهد یافت. 5

 

 درصد شامل: 5سهمیه 

 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها 6رزمندگان با سابقه حداقل  1

2 
ماه حضور داوطلبانه در  6و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل  همسر

 جبهه ها

 درصد  25فرزندان جانبازان  زیر  3



 فرزندان آزادگان کمتر از یک سال اسارت 4

 

 درصد سایر ایثارگران نمي باشند.  5درصد مجاز به بهره مندی از سهمیه  25مشمولین سهمیه   :24 تبصره 

 کلیه  داوطلبان اعم از سهمیه آزاد و ایثارگر در صورت دارا بودن شرایط الزم مي توانند در این آزمون شرکت نمایند.  : 25تبصره  

) برخورداری از شرایط احراز مدرک  در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهیدرصد  25درصد و  5مشمول سهمیه یثارگران بدیهي است ا

، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانوني برخوردار خواهند تحصیلی مرتبط، دارا بودن شرایط بومی ذکر شده در آگهی و سایر مفاد آگهی(

  خواهد شد.انجام اعمال سهمیه ایشان طبق  ضوابط و مقررات  مربوطه  و بود

 

 درصد ملزم به ارائه مدارک معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هستند. 25ایثارگران مشمول سهمیه : 26تبصره 

 درصد عبارتند از:  5تائید مدت حضور داوطلبانه در جبهه ها جهت ایثارگران مشمول سهمیه   :27 تبصره

 ی نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خودمعاونت نیروی انساني هر یک از رده ها ▪

معاونت نیروی انساني سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مورد بسیجیان و نیروهای مردمي اعم از مستخدمین دولت و   ▪

 صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل

 گراندر مورد جهاد معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد کشاورزی ▪

 

 سهمیه معلولین: -2/6

درصد قانون جامع حمایت از معلولین( صرفا از طریق شرکت در آزمون،  3معلولین دارای معرفي نامه از اداره کل بهزیستي استان از محل سهمیه استخدامي ) 

 رعایت ساز و کارهای ذیل صورت مي گیرد:کسب حد نصاب نمره الزم و رقابت بین کلیه داوطلبان معلول بر اساس نمره مكتسبه با 

 استفاده از این سهمیه صرفا در روستاهایي اعمال مي گردد که ظرفیت پذیرش آنها بیش از یک نفر در جنسیت تعیین شده باشد. ▪

، معلولیت آنها مانع از انجام وظیفه بر اساس اعالم کمیسیون پزشكي دانشگاهمعلولین باید توانایي الزم برای انجام وظایف بهورزی را داشته باشند و  ▪

 شغلي بهورزی نباشد.  

 

 سهمیه آزاد: -3/6

آگهي و  کلیه سهمیه استخدامي پس از کسر سهمیه های استخدامي ایثارگران و معلولین عادی به داوطلبان آزاد در صورت برخورداری از مفاد مندرج در

 کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلي اختصاص خواهد یافت. 

 

 تذکرات: -7

مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام  آزمون کتبی و مصاحبهمتقاضیان مربوطه حداکثر به مدت پانزده روز پس از اعالم نتیجه  -1/7 

 بدیهی است به اعتراضاتی که پس از مهلت مذکور ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. .نمایند

برای   ،یا کارشناسي بهداشتي مرتبط، پس از قبولي در آزمون های کتبي و مصاحبه و طي سایر مراحلداوطلبان بهورزی با مدرک تحصیلي کارداني و  -2/7

  طي دوره تطبیقي مهارت بهورزی پذیرفته مي شوند.

اساس آئین  دوره آموزش بهورزی برای داوطلبان بهورزی با مدرک دیپلم پس از قبولي در آزمون های کتبي و مصاحبه و طي سایر مراحل، دو سال بر -3/7

 . خواهد بودخانه های بهداشت تحت پوشش استان( مراکز آموزشي و )آموزش های تئوری، عملي و کارورزی در مرکز آموزش بهورزی نامه 



کرج )مرکز در یكي از مراکز آموزش بهورزی مستقر در ، با توجه به مقتضیات مراکز بهداشتمحل آموزش داوطلبان بهورزی پذیرفته شده نهایي،  -4/7

با  داوطلب محل تحصیلاین امكان وجود دارد که به عبارت دیگر . بود خواهد (در صورت راه اندازی)سایر مراکز آموزش بهورزی  یابهداشت غرب کرج( 

     نباشد. یكسانبهورز  پذیرششهرستان محل 

با فاصله زماني متفاوت  نوبت چنددر  ی تابعه،ها برای پذیرفته شدگان نهایي، با توجه به مقتضیات مراکز بهداشت شهرستان های آموزشي کالس -5/7 

  نماید.  تعیینرا  های آموزشي و زمان شروع کالسآموزشي که تعداد دوره و دانشگاه مختار است  شدخواهد برگزار 

 

 

 

 با آرزوی توفیق الهی

 کارگروه آزمون


