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  بهورز آگهي پذيرش و استخدام پيماني
اد دستورالعمل نحوه برگزاري از خود در واحدهاي تحت پوشش طبق مفدرماني بابل براي تامين نيروي انساني مورد ني -دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي

مورخ  /د1952/209دامي (شماره ــهاي استخهــــــسهميل ــامتحان عمومي و تخصصي براي بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي در نظر دارد از مح
طريق امتحان عمومي، تخصصي، نفر از افراد واجد الشرايط را از  9تعداد  مدير كل محترم دفتر منابع انساني وزارت بهداشت و درمان و علوم پزشكي) 14/4/1393

ها و سازمانها و موسسات و كاركنان آموزش و پرورش به كارمندان ساير وزارتخانه معلمان و گزينش قانون تسرياحراز صالحيتهاي عمومي براساس  ومصاحبه 
  نمايد. ي بهورزي بصورت پيماني استخدام رشته شغلپذيرش  براي مجلس شوراي اسالمي  9/2/75شركتهاي دولتي مصوب 

يف
رد

  

عنوان
رشته 
  شغلي

تعداد جنسيت  محل جغرافيايي
مورد 
  نياز

 شرايط احراز
 زن مرد

 دارابودن مدرك تحصيلي ديپلم  1   درويش خيل بهورز  1
دارابودن مدرك تحصيلي ديپلم 1   درزيكالآقاشفيعبهورز  2
دارابودن مدرك تحصيلي ديپلم 1   باالبازياربهورز  3
دارابودن مدرك تحصيلي ديپلم 1   ديوابهورز  4
 ديپلمدارابودن مدرك تحصيلي  1   بوله كالبهورز  5

دارابودن مدرك تحصيلي ديپلم   1  پوستكالبهورز  6
دارابودن مدرك تحصيلي ديپلم   1  باريك كالبهورز  7
دارابودن مدرك تحصيلي ديپلم   1  مومن آبادبهورز  8
دارابودن مدرك تحصيلي ديپلم   1  باالمرزناكبهورز  9

  
 شرايط عمومي

  به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي  اعتقاد-1
  تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران داشتن -2
  داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران) -3

وظايف بهورزي منافات نداشته باشد، پذيرفته  تبصره: معافيت پزشكي در صورتيكه براساس اعالم كميسيون پزشكي معاونت بهداشتي با
  خواهدشد.

  التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران-4
  عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان-5
  عدم سابقه محكوميت جزايي موثر-6
و توانايي براي انجام كار بهورزي و قابليت انجام فعاليتهاي مرتبط با آن از جمله دهگردشي و  و اجتماعي سالمت جسماني و روانيداشتن -7

  شك معتمد يا تائيد كميسيون پزشكي معاونت بهداشتيروستاهاي تحت پوشش با تائيد پزانجام سياري در 
  و ساير واحدهاي دانشگاه نداشتن سابقه اخراج از مراكز آموزش بهورزي-8
  باشند.  ساير دستگاهها استخدام نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني ساير دستگاههاي دولتي و يا بازخريد خدمت داوطلبان -9

  نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي به موجب آراي مراجع قانوني -10
  شرايط اختصاصي:

  از اولين روز شروع ثبت نام محاسبه خواهدشد.باشد. مبناي محاسبه سن سال مي 26سال و حداكثر  16حداقل سن داوطلبين  - 1
هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهدشد. اما نبايد با در نظرگرفتن موارد مذكور سن داوطلب موارد ذيل به شرط ارائه تائيديه تبصره:
  تجاوز كند.سال  28ديپلم از 
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باشند شامل همسر، پدر، مادر، ن از كار افتاده كلي كه قادر به انجام كار نميافراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقوداالثر و جانبازا -الف
  سال 5خواهر و برادر تا ميزان 

  باشند. سال سابقه اسارت دارند از شرط حداكثر سن معاف مي 1% و باالتر و آزادگاني كه حداقل 25آزادگان، فرزندان شاهد، جانباز  -ب
  راساس كارت پايان خدمتمدت خدمت دوره ضرورت آقايان ب -ج
  باشد.پذيرش بهورز غيربومي به هيچ عنوان مجاز نمي پذيرش بهورز صرفاً بايد به صورت بومي صورت گيرد. بومي بودن:- 2
  يكي از شرايط ذيل را دارا باشند تا بومي تلقي گردند. افراد داوطلب بايد 

سال اخير تا  1حداقل محل تولد داوطلب با روستاي محل تقاضا يا شهرستان مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد. همچنين سكونت  -الف
  تاريخ اولين روز شروع ثبت نام داوطلب در روستاي اصلي مورد تقاضا محرز گردد. 

مورد تقاضا طي كرده باشند، همچنين طه) در روستا يا شهرستان يي، راهنمايي، متوسمقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدا 2حداقل  -ب
  سال اخير تا تاريخ اولين روز شروع ثبت نام محرز گردد.  1در روستاي اصلي مورد تقاضا حداقل سكونت داوطلب 

سربازي در خارج از محل و يا انجام دوره ضرورت از ثبت نام به دليل ادامه تحصيل داوطلبان پذيرش بهورزي چنانچه تا قبل  :1تبصره
هاي فوق االشاره روستا سكونت داشته باشند، مشروط به آنكه شوراي اسالمي و مركز بهداشت بومي بودن فرد و اقامت وي را قبل از وضعيت

  سال گواهي نمايند بالمانع است.  1در روستاي اصلي مورد تقاضا حداقل به مدت 
بايست از افراد واجد شرايط ساكن روستاهاي نفر، مي 3افراد واجد شرايط به تعداد حداقل در صورت عدم وجود تعداد كافي از  :2تبصره

  همجوار همان خانه بهداشت به ترتيب ذيل ثبت نام بعمل آيد.
  شهرستان بابلروستاهاي قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش -1
اقدام به ثبت نام نمود.  كيلومتر 15عاع ـميتوان از روستاهاي همجوار تا شدر صورت عدم وجود متقاضي واجد شرايط در روستاي قمر -2

  باشد.گزينش بهورز از مناطق شهري در هر شرايط ممنوع مي
سال پس از اتمام دوره بهورزي در خانه بهداشت پذيرفته شده بصورت  15سپردن تعهد رسمي به دانشگاه براي خدمت حداقل به مدت  *

  قبل از شروع تحصيل الزامي است.  ،همراه با بيتوتههاي مورد نظر شيفت
هاي مربوط مجاز به ثبت نام پذيرفته شدگاني كه پس از شروع دوره آموزش بهورزي از ادامه تحصيل انصراف نمايند. ضمن پرداخت هزينه*

  باشند. هاي بعدي پذيرش بهورز نميدر آگهي
نع است. در صورت احراز قبولي، پذيرش مستلزم ارائه انصراف قطعي و گواهي دانشگاه شركت دانشجويان حائز شرايط در آزمون بالما تذكر:

   باشد.مبني بر عدم دريافت هرگونه مدرك دانشگاهي مي
  نحوه ثبت نام و مدارك مورد نياز

نشاني بابل، دانشگاه علوم با پست سفارشي به  18/10/93متقاضيان واجد شرايط مدارك الزم را به ترتيب ذكر شده حداكثر تا تاريخ -1
  دبيرخانه مركزي ارسال نمايند. –پزشكي 

  به مدارك ناقص و يا مداركي كه بعد از مهلت ثبت نام به پست تحويل و يا از هر طريق ديگر ارسال شود ترتيب اثر داده نخواهدشد.*
  مدارك ارسالي و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نخواهدشد.*
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  مدارك مورد نياز
  تكميل برگ درخواست شغل (با دقت و خط خوانا) اين برگه از خانه بهداشت روستاي مورد تقاضا تهيه گردد. -1
  بانك ملي  2178455012008ريال به حساب شماره  40000رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ -2

  باشند.خت مبلغ مذكور معاف ميپردازند و فرزندان شاهد از پردادرصد مبلغ مذكور را مي 50 ،ايثارگران ***تبصره:
  قطعه عكس روي برگ در خواست شغل الصاق شود) 1جديد تمام رخ پشت نويسي شده ( 3×4دو قطعه عكس -3
  تصوير آخرين مدرك تحصيلي-4
  تصوير تمام صفحات شناسنامه و كارت ملي-5
  تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافيت دائم (ويژه برادران)-6
  سال اخير در روستاي مورد تقاضا1از خانه بهداشت و دهياري مبني بر سكونت گواهي -7
  مدارك دال بر ايثارگري، از مراجع ذيربط-8
عات مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط در متن آگهي بعهده داوطلب خواهدبود و در هر مرحله از ثبت نام، آزمون، جذب چنانچه داوطلب اطال-9

  پذيرفته شدن و صدور حكم استخدامي، حكم مزبور لغو خواهدشد.از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد حتي در صورت خالف واقع بدهد 
  زمان و محل توزيع كارت

  شود.توزيع ميدانشگاه علوم پزشكي بابل  در 1/11/93و  30/10/93تاريخهاي در 14 لغايت  8: 30كارت ورود به جلسه از ساعت -1
  برگزاري امتحان هنگام توزيع كارت به اطالع داوطلبان خواهدرسيد.و مكان زمان -2
  تحويل كارت فقط به خود داوطلب با ارائه اصل شناسنامه يا كارت ملي امكان پذير است.-3

  موارد امتحان
  سنجش داوطلبان داراي مدرك تحصيلي ديپلم–

 15انگليسي، دين و زندگي، اطالعات سياسي، اجتماعي و مباني قانون) هر درس سنجش توانمنديهاي عمومي شامل دروس (ادبيات فارسي، زبان  - الف
% كل نمره 60دهد. (نمره را به خود اختصاص مي 60شود. مجموعاً پاسخ غلط طراحي مي 3نمره منفي به ازاي هر  1سوال با اعمال  60سوال و مجموعاً 

  آزمون)
  دهد. ي% كل نمره آزمون را به خود اختصاص م40مصاحبه -ب
من اطالع رساني اعالم خواهندشد و تا يك ماه پس از اعالم نتايج سه برابر پذيرفته شدگان اوليه جهت انجام مصاحبه پس از تائيد كميته آزمون ض -ج

  شكايات داده نمي شود. هيچگونه ترتيب اثر بهنهايي، كميته برگزاري آزمون به شكايات داوطلبين ر سيدگي خواهدكرد. بديهي است از اين تاريخ به بعد 
  تذكرات:

هاي معظم شهدا، مفقودين و هاي جنگ تحميلي دارند و نيز خانوادهماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه 6ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگاني كه حداقل -1
  ط از اولويت قانوني برخوردار خواهندبود. جانبازان در صورت دارابودن شرايط مندرج در آگهي با رعايت قوانين و مقررات مربو

% آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و 25يابد. % آن برابر قوانين و مقررات براي پذيرش ايثارگران اختصاص مي30به دانشگاه از كل مجوز تخصيص يافته -2
سال اسارت، معرفي شده از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان اختصاص  1االي % و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان ب25فرزندان و همسران شهدا و جانبازان 

% و آزادگان زير 25ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زير ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6% سهميه باقيمانده را نيز به رزمندگان با سابقه حداقل 5يابد و مي
يابد. در مواردي كه نياز به تخصص دارد رعايت شرايط علمي (شرايط احراز مندرج در آگهي استخدام) الزامي و برادران شهدا اختصاص ميسال اسارت و خواهران  1

  است.
  اند انجام خواهدشد.% به ترتيب نمره فضلي از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده5انتخاب ايثارگران در حد سهميه -3
  % سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهدگرفت.30پذيرش مازاد بر -4
د و امور ايثارگران با ارائه تصوير آن نيازي به اخذ و ارائه از بنياد مذكور يجانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن كارت شناسايي از بنياد شه-5

  /ندارند.


