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 بسمه تعالی 

 

 در دانشگاه علوم پزشکی تهران عمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورزالدستور

 2/6/1395 –مصوب چهل و نهمین نشست هیات امنای دانشگاه 

 
اصالال   آئین نامه اداری، استخدامی و تشکیالتی کارمندان غیر هیأت علمی مؤسسه به منظور  34ماده  6عمل در اجرای تبصره الاین دستور

به تصویب هیأت امنالا   2/6/1395 تاریخ درتبصره به شر  ذیل  28ماده و  26در  1391 مصوب سال پذیرش و استخدام بهورزستورالعمل د
 رسید. دانشگاه

گزینی و سنجش  پذیرش بهورز مورد نیاز دانشگاه از بین داوطلبان بومی در یک فضای رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی، شایسته :1ماده 
های عمومی براساس قالانون تسالری قالانون گالزینش      های عمومی و تخصصی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه و احراز صالحیت انمندیتو

مجلس  9/2/1375های دولتی مصوب  ها و مؤسسات و شرکت ها و سازمان معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه
 شورای اسالمی خواهد بود.

چارچوب مجوزهای استخدامی خواهد بود که از سوی معاونالت توسالعه مالدیریت و منالابا وزارت      در پذیرش و استخدام بهورز صرفاً :2 ماده
 متبوع ابالغ می گردد.

زنشسالته، فالوت شالده، از کالار     با یهورزی به جایگزینی بهورزان خروجب انجذب دانش آموزمبنی بر أت امنا هی 1393سال مصوبه  :1 تبصره
بالدیهی اسالت   و یابالد  نیز تسری مالی  98تا  96های برای بهورزان خروجی سال 95 و 94های در طی سال استعفا  اخراج شده و کلی، افتاده

 های مذکور منوط به تصویب هیات امنا خواهد بود.پذیرش بهورز پس از سال

های بهداشت جدیداالحداث بالا همالاهنگی معاونالت    پذیرش فراگیران وکارآموزان بهورزی در جهت تامین نیروهای مورد نیاز خانه: 2تبصره 
 توسعه مدیریت و منابا وزارت متبوع خواهد بود.

معالادل نیروهالای    ،آیین نامه اداری استخدامی، در صورت عدم تأمین مجوز استخدام پیمانی به موقا 31ماده  5ا توجه به تبصره ب: 3تبصره 
کالارگیری باله   با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل پالذیرش و باله   و‹ 2›ندرج در تبصره نیروهای مورد نیاز  م و‹ 1›خروجی مندرج در تبصره 
بال مانا خواهالد   دیپلم و کاردانیتحصیلی  در مقاطابرنامه ریزی آموزش بهورزان  رعایت بااز محل اعتبار مربوطه صورت قرارداد کار معین 

 ت به تبدیل استخدام آنها به پیمانی مبادرت نماید.مقررات نسب طبقموسسه موظف است پس وصول مجوز استخدام  .بود

و طالی  ردیف بالتصدی و اعتبالار مالورد نیالاز     منوط به وجود مجوز استخدام، پذیرش فراگیران وکارآموزان بهورزی به صورت پیمانی :3ماده 
 باشد.  میدوره مربوطه 

صالدور حکالم    طالی دوره مربوطاله و   گیالرد مسالتلزم  خروجی صورت میتبصره: انعقاد قرارداد کار معین با بهورزانی که به جایگزینی بهورزان 
بهورز قبلی و حصول اطمینان از بال تصدی شدن ردیالف بهالورز شالاغل مالی باشالد.       اخراج شده و استعفا  ،کلی از کار افتادگی ،بازنشستگی

  بدیهی است اشتغال توأم هر دو بهورز قبلی و جدید امکان پذیر نخواهد بود.

بهورزی با مدرک تحصیلی دیپلم پس از قبولی در آزمون استخدامی برای طی دوره دو ساله آموزش بهورزی پذیرفته مالی   فراگیران: 4ماده 
 شوند.
کارآموزان بهورزی با مدرک تحصیلی فوق دیپلم پس از قبولی در آزمون استخدامی برای طی دوره تطبیقی شالش ماهاله مهالارت     :1 تبصره

 بهورزی پذیرفته می شوند.
 گردد.می اطالق «آموزان بهورزیدانش» عبارتمنبعد به جایگزینی «  فراگیران بهورزی»: عنوان 2تبصره 

 باشدرعایت شرایط احراز طر  طبقه بندی مشاغل مصوب و اصالحات بعدی آن به منظور پذیرش و استخدام بهورزان الزامی می :5ماده 
لی که قبل از اردیبهشالت  جهت ارتقا  بهورزان شاغ بهداشت مدارس منحصراًکودکیاری و  های مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته تبصره:
 .قابل احتساب خواهد بود) تاریخ تصویب طر  جدید طبقه بندی مشاغل( مدرک فوق را ارائه داده اند  1392ماه 
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 عمومی استخدام بهورز عبارتست از:. شرایط 6ماده 
 دیان شناخته شده در قانون اساسی کشوراعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ا -1-6
 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران  -2-6
 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  -3-6
  ت دائم از خدمت ) ویژه برادران(داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافی -4-6

  با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد. کمیسیون پزشکی دانشگاه اس اعالمبر اسمعافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که تبصره: 
 مواد مخدر و روانگردان د به دخانیات، عدم اعتیا -5-6
 عدم سابقه محکومیت جزائی مؤثر  -6- 6
ای مالرتبط بالا آن از جملاله    داشتن سالمت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجالام فعالیالت هال    -7-6

 دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تأیید کمیسیون پزشکی
 نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحد های دانشگاه -8-6
  ولتی باشند.سایر دستگاه های د موسسه و خدمتشده  داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید -9-6

 تبصره: نیروهای قراردادی دانشگاه مجاز به شرکت در آزمون مزبور می باشند.
  نداشتن منا استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرای مراجا قانونی -10-6

 . شرایط اختصاصی استخدام بهورز عبارتست از:7ماده  
 ه بایستی در آگهی استخدام منتشره درج گردد.رعایت شرایط احراز طبقه بندی مشاغل الزامی است ک -1-7 
و یا بالاالتر   و دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم مرتبط شرکت داوطلبان بهورزی دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطا فوق دیپلم -2-7

  مجاز نمی باشد.طبقه بندی مشاغل  طر شرایط احراز در رشته های غیرمرتبط مندرج در 
یان در آزمون های پذیرش و استخدام بهورز بالمانا است و در صالورت احالراز قبالولی، پالذیرش آنالان مسالتلزم ارائاله        شرکت دانشجو -3-7

های بهالورزی   انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هرگونه مدرک دانشگاهی، قبل از شروع کالس
 می باشد.

بومی صورت گیرد. پذیرش بهورز غیربومی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد. داوطلبان بایستی یکی باید به صورت  پذیرش بهورز صرفاً -4-7
 از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان بومی تلقی گردند. 

مورد تقاضالای پالذیرش بهالورز یکالی باشالد و همسنالین سالکونت        یا شهرستان با روستا  (الف( محل تولد داوطلب )طبق مندرجات شناسنامه
 دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.  وطلب حداقل دردا

طالی   شهرستان مورد تقاضای پالذیرش بهالورز   ب( حداقل دو مقطا کامل از مقاطا تحصیلی )ابتدایی، راهنمایی و متوسطه( را در روستا و یا
 اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.کرده باشد و همسنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال 

ازدواج کرده  7ماده  «ب»و « الف»را نداشته باشند ولی با فرد واجد شرایط مطابق بند  «ب» و «الف»: داوطلبان زن که شرایط بند 1 تبصره
گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضا پالذیرش بهالورز در ایالن     آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمونسال از تاریخ ازدواج  2حداقل و 

نسبت به این « ب»و « الف»بدیهی است افراد بومی بند  پذیرش آنان بالمانا است. به عنوان بومی تلقی می شوند و ،مدت محرز شده باشد
 بود. افراد در اولویت هستند و این افراد نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند

ممهور به مهر از طریق گواهی شورای اسالمی روستا) 1و تبصره  «ب»و  «الف»احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای : 2تبصره 
ونوشالت از پرونالده   ر)منظم باله خاناله بهداشالت  یا  شورا( با تأیید شبکه بهداشت)مرکز بهداشت شهرستان مربوطه( و  و امضای تمامی اعضای

  یید مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.ضی( با تأبهداشتی متقا
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در  چنانسه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طر  و یا انجالام دوره خالدمت ضالرورت سالربازی    : 3تبصره 
گواهی کند و خانه بهداشت و مرکز بهداشت را  آنانسکونت  روستا خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسالمی

یید نماید پالذیرش  اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تأ شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق االشاره در روستای
که خانواده وی اقامت  روط براینضرورت ندارد مش دو سال اخیر در روستای مورد نظر های مذکور اقامت دربالمانا است. لذا برای گروه هاآن

 .دائم در روستای مورد نظر داشته باشند
بایسالت از افالراد واجالد     ، میبه ازای هر مورد پذیرش نفر 2در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل : 4 تبصره

 ام به عمل آورد:در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت ن شرایط ساکن
  روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طر  گسترش شهرستان الف (
درصورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجالوار تحالت    ب(

 افالراد واجالد شالرایط   از نالام   د مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبتکیلومتر، پس از تأیی 15بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع  پوشش مرکز
  . گزینش بهورز از مناطق شهری در هر شرایطی ممنوع می باشد.نمود
ریش سفیدان ایل  یید بزرگان وبا تأ مواد این آیین نامه از بین داوطلبان هر ایل و در مناطق عشایری پذیرش بهورز با رعایت سایر: 5تبصره 
 عشایری استان مربوطه انجام می گیرد.اداره کل  با تأیید
روز (و حداقل سن بالرای دارنالدگان مالدرک     29ماه و  11سال و  25سال ) 26و حداکثر  16حداقل سن برای دارندگان مدرک دیپلم  -5-7

بنالای محاسالبه سالن قالرار مالی      روز ( می باشد. تاریخ اولین روز شروع ثبت نام م 29ماه و  11سال و  27سال ) 28و حداکثر  18فوق دیپلم 
 گیرد.

موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شالد. در هالر صالورت سالن داوطلالب دارای مالدرک        :6 تبصره
 30م نبایالد از  روز (و سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپل 29ماه و  11سال و 27سال ) 28تحصیلی دیپلم با درنظر گرفتن موارد زیر نباید از 

 روز ( تجاوز نماید. 29ماه و  11سال و  29سال) 
 اند به میزان انجام خدمت فوق  انجام داده پیراپزشکان الف( داوطلبانی که طر  خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و

  دوره ضرورت آقایان بر اساس کارت پایان خدمت وظیفه ب( مدت خدمت
  سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه تعیین می گردد. سقف :7 تبصره

هسالتند در حالین    7ایر شرایط مندرج در مالاده  سطر  طبقه بندی مشاغل و  واجدمشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که  :8ماده 
بهورزی از ادامه طر  انصراف و یالا   شآموزقبل از شروع دوره  باشند، مشروط بر آن کهشرکت در آزمون استخدامی میمجاز به  انجام طر 

 پایان یافته باشد. 

 : مسئولیت کلیه مراحل برگزاری آزمون استخدامی و پاسخگویی به اعتراضات به عهده کمیته آزمون دانشگاه می باشد.9ماده 
اعتراضالات اقالدام نماینالد و کمیتاله      تبصره: متقاضیان مربوطه حداکثر به مدت پانزده روز پس از اعالم نتیجه مهلت دارند تا نسبت باله ارائاله  

 آزمون دانشگاه موظف است طی دو هفته کاری بررسی و اعالم نتیجه نماید.پذیرش بهورز تحت نظر کمیته 

 موسساله  و تحت نظر کمیته آزمالون  عمل کمیته ای تحت عنوان کمیته پذیرش بهورزالاین دستور نظارت بر حسن اجرای به منظور: 10ماده 
 تشکیل خواهد شد: با ترکیب ذیلدرحوزه معاونت بهداشتی 

 معاون بهداشتی دانشگاه یا نماینده تام االختیار نامبرده ترجیحاً معاون فنی به عنوان رئیس کمیته  -1
  سرمایه انسانی دانشگاه یا نماینده تام االختیار ویو مدیر توسعه  -2

 االختیار ویمدیر هسته گزینش دانشگاه یا نماینده تام  -3
 مدیر گروه گسترش دانشگاه -4

 کارشناس مسئول آموزش بهورزی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته  -5
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مدیر مرکالز آمالوزش بهالورزی     یکی از مدیران مراکز آموزش بهورزی شهرستان های تابعه به انتخاب معاون بهداشتی دانشگاه )ترجیحاً -6

 شهرستان مرکز استان (

 دانشگاه یا نماینده تام االختیار ویمدیر حراست  -7

 یک روانشناس یا روانپزشک به انتخاب معاونت بهداشتی  -8
 مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه یا نماینده تام االختیار وی  -9

  شر  وظایف کمیته پذیرش بهورز عبارت است از: :11ماده 
 عمل به منظور ارائه به کمیته آزمون الاین دستورتهیه متن آگهی بر اساس مفاد  -1

 یید شده از سوی کمیته آزمون گهی تأانتشار آ -2

  دستورالعملبررسی شرایط داوطلبان به منظور ارزیابی انطباق با مفاد این  -3

 برای انجام مصاحبه شیوه نامهتعیین  -4

ارزیابی سالمت روانی و اجتماعی و نیز توانایی هالای افالراد بالرای برقالراری     انجام مصاحبه به منظور ارزیابی دانش و نگرش داوطلبان و  -5
 ارتباط با مردم و حل مشکالت آن ها و ایفای نقش بهورزی در روستا

 های متقاضیان استخدام در موارد مرتبط ارائه پاسخ به شکوائیه -6

 زمون دانشگاه یید کمیته آوارد خاص و زمینه های مختلف با تأاخذ تصمیمات الزم در م -7

هالای  گردد تا در محل، به شهرستان ها ابالغ میاز طریق معاونت بهداشتید کمیته آزمون دانشگاه آگهی پذیرش بهورز پس از تأی :12ماده 
 یابد. مورد نیاز، نصب و اطالعیه در مراکز بهداشتی، درمانی و خانه های بهداشت نیز انتشار 

تشار آگهی به صورت الکترونیکی و از طریق سایت دانشگاه و یا نشر آگهی در روستاها و یا استفاده از تبصره: تصمیم گیری در مورد نحوه ان
 می باشد.بهورز هر دو روش به طور همزمان بر عهده کمیته پذیرش 

اختیار داوطلبالان قالرار    روز قبل از برگزاری آزمون تهیه و در 2کمیته آزمون دانشگاه موظف است کارت ورود به جلسه آزمون را تا  :13ماده 
  دهد. تاریخ و مکان برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه تعیین خواهد شد.

شالود. لالیکن در صالورت ارسالال مالدارک نالاق ،        مهلت ثبت نام، ارسالال شالود ترتیالب اثالر داده نمالی      اتمامبه مدارکی که پس از : 14ماده 
مالک تاریخ تحویل مدارک به پست، تاریخ ثبت شالده    زمون خواهد بود. ضمناًگیری در خصوص پذیرش و یا رد آن به عهده کمیته آ تصمیم

  باشد. چاپی مندرج بر روی مرسوله پستی می
تبصره: تصمیم گیری در مورد نحوه ثبت نام داوطلبان به صورت الکترونیکی یا ارسال مدارک از طریق پست یا ثبت نام حضوری بالر عهالده   

  ثبت نام کلیه داوطلبان در هر دوره جذب باید یکسان باشد. کمیته آزمون است در هر حال روش

چنانسه در هر یک از مراحل پذیرش خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کان لم یکن تلقالی و   :15ماده 
خت هزینه های مربوطه می باشالد  حتی در صورت شرکت در کالس های آموزشی ضمن اخراج، داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پردا

 گردد.و حتی در صورت صدور حکم استخدام، حکم صادره لغو و بالاثر می
وجوه حاصل از حق ثبت نام داوطلبان استخدام که میزان آن توسط وزارت متبوع تعیین می گردد به حساب درآمدهای اختصاصالی   :16ماده 

 دانشگاه واریز خواهد شد.
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 کتبی به شر  ذیل از داوطلبان به عمل خواهد آمد.  هایهای عمومی و تخصصی، آزمونسنجش توانمندیبه منظور  :17ماده 
 براي سنجش داوطلبان داراي مدرك فوق ديپلم: -الف

آزمون توانمندی های عمومی برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی به عمل خواهد آمد. سواالت آزمون توانمندی هالای عمالومی از    -1-الف
 "سوال و مجموعا 15و اطالعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی، هر درس  س معارف اسالمی، زبان و ادبیات فارسی، زبان انگلیسیدرو
سوال خواهد بود که به صورت سواالت چهار گزینه ای )با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط( طراحی می شالود. آزمالون    60

 % از کل نمره آزمون( را به خود اختصاص خواهد داد.30نمره )معادل  60وعا توانمندی های عمومی مجم
سوال معارف اسالمی پاسخ نداده و امتیاز آن باله سالایر دروس عمالومی باله صالورت مسالاوی        15متقاضیان اقلیت های مذهبی به  :1ه تبصر

 اختصاص داده خواهد شد. 
به عمل خواهد آمد. سواالت آزمون اختصاصی از واحدهای درسی اختصاصی  آزمون تخصصی برای کلیه داوطلبان به صورت کتبی -2-الف

سالوال   60سالوال(و جمعالاً   15سوال(، آموزش بهداشالت )  15سوال(، آمار حیاتی و اپیدمیولوژی) 30شامل نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی)
ه پاسخ غلط( طراحی خواهد شد. آزمون توانمندی های تهیه می گردد که به صورت چهار گزینه ای )با اعمال یک نمره منفی به ازای هر س

  % از کل نمره آزمون( را به خود اختصاص خواهد داد.30نمره )معادل  60تخصصی مجموعا 
از بین داوطلبانی پذیرفته شده در مرحله اول حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت پذیرش مصاحبه به عمل خواهد آمالد کاله    :مصاحبه -3-الف
 % از کل نمره آزمون( را به خود اختصاص می دهند. 40معادل نمره ) 80
 براي سنجش داوطلبان داراي مدرك تحصيلي ديپلم: -ب

جهت سنجش توانمندی های عمومی، آزمون کتبی به عمل خواهد آمد. سواالت آزمالون عمالومی از دروس دیالپلم کامالل متوسالطه       -1-ب
 60سوال و مجموعا  15زندگی( و اطالعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانون هر درس )شامل دروس ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و دین و 

سوال خواهد بود که به صورت چهار گزینه ای )با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط( طراحی می شود. آزمون توانمندی های 
 هد داد. % از کل نمره آزمون( را به خود اختصاص خوا60نمره) 60عمومی مجموعا 

سوال دین و زندگی پاسخ نداده و امتیالاز آن باله سالایر دروس عمالومی باله صالورت مسالاوی         15: متقاضیان اقلیت های مذهبی به 2تبصره 
 اختصاص داده خواهد شد. 

 % از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد.40مصاحبه: مصاحبه  -2-ب
ر تعداد مورد نیاز جهت انجام مصاحبه، پس از تأیید کمیته آزمون، در سایت دانشگاه اطالع فهرست پذیرفته شدگان اولیه تا سه براب :18ماده 

معاونت بهداشتی به روش مناسبی که مورد تایید کمیته آزمون باشد مراتب را باله اطالالع پذیرفتاله شالدگان      عالوه بر آنرسانی خواهد شد. 
 برساند.
برابر ظرفیت مورد نیاز افراد به ترتیب اولویالت هالای مقالرر قالانونی و نمالرات       3داکثر تا از میان شرکت کنندگان در آزمون کتبی ح :19ماده 

برابالر ظرفیالت مالورد     2فضلی انتخاب و جهت انجام مصاحبه به کمیته مصاحبه معرفی می گردند تا پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب 
 و به هسته گزینش دانشگاه اعالم گردد. نیاز )اصلی و ذخیره( بر اساس مجموع نمرات کتبی و مصاحبه اقدام

 تعیین و لحاظ نماید. را تبصره: دانشگاه مجاز است در آگهی پذیرش و استخدام بهورز حد نصاب نمره آزمون کتبی
 به ترتیب نمره کل مالأخوذه)جما امتیالاز آزمالون کتبالی و    برابر جهت معرفی به هسته گزینش  2پذیرفته شدگان به میزان انتخاب  :20ماده 

 می باشد.همین دستورالعمل  19با رعایت تبصره ماده  و به صورت فضلی امتیاز مصاحبه(
. لذا در صورتی که بالرای یالک   در اولویت هستندکاردانی تحصیلی  ، افراد دارای مدرکپذیرش هر یک از پست های بهورزیبرای  :21ماده 

نفر ذکر شده اقدام به گالزینش بهالورز    2اشد دانشگاه می بایست از میان نفر ب 2پست بهورز، تعداد واجدین شرایط با مدرک کاردانی حداقل 
از متقاضالیان بالا مالدرک دیالپلم کاله در      نفر باشد دانشگاه می بایست  2نماید. در صورتی که تعداد واجدین شرایط با مدرک کاردانی کمتر از 

بدیهی است پس از ورود افراد بالرای مصالاحبه،   نتخاب نماید. ا های قانونیو با رعایت اولویت آزمون شرکت نموده اند به ترتیب نمره فضلی
 نتیجه نهایی بر اساس نمره کل )جما آزمون کتبی و امتیاز مصاحبه ( محاسبه خواهد شد.

این دستورالعمل حد نصاب نمره را در آزمالون کتبالی لحالاظ نمایالد      19تبصره: در صورتیکه دانشگاه حسب تشخی  با توجه به تبصره ماده 
 باید مورد نظر قرار گیرد.د نصاب نمره در این مرحله میرعایت ح
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)شالرایط احالراز مالدرک     5استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شالرایط موضالوع مفالاد مالواد      :22ماده 
  ی باشد.مو طبق قوانین ایثارگران رعایت سایر مفاد این دستورالعمل با  )بومی بودن( 7 تحصیلی( و

 گردد. لیست نهائی پذیرفته شدگان پس از تائید صالحیت عمومی توسط هسته گزینش دانشگاه اعالم می :23ماده 

پذیرفته شدگان اصلی پس از ابالغ نتایج نهائی حداکثر یک ماه فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحل پالذیرش   :24ماده 
 یند.به مرکز بهداشت شهرستان مراجعه نما

: در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان قبل از شروع دوره آموزشالی از پذیرفتاله شالدگان ذخیالره     1تبصره 
جهت شرکت در دوره، دعوت به عمل خواهد آمد مشروط بر این که فرد ذخیره قبل از شروع دوره توسط هسالته گالزینش دانشالگاه معرفالی     

 گردد.
پس از شالروع دوره آموزشالی جالایگزین کالردن     تا یک ماه کارآموز بهورزی  های فراگیر یادورهورت انصراف پذیرفته شدگان : در ص2 تبصره

 باشد.بالمانا خواهد بود و پذیرش افراد ذخیره بعد از این مدت مقدور نمیافراد ذخیره 

ت شرکت در دوره آموزشی به صورت کتبی )بالا پسالت   موظف است از پذیرفته شدگان نهایی جهمربوطه مرکز بهداشت شهرستان : 25ماده 
 پیشتازیا تحویل حضوری( دعوت به عمل آورد.

روز فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک و طی مراحالل پالذیرش   15پذیرفته شدگان نهایی پس از وصول دعوت نامه، حداکثر  تبصره:
دم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان مطابق به مرکز آموزش بهورزی شهرستان مربوطه مراجعه نمایند و در صورت ع

 اقدام خواهد شد. دستورالعمل 24ماده  2و  1تبصره 

قبل از شروع به تحصیل مبنی بر این که پس از اتمام دوره آمالوزش بهالورزی در خاناله بهداشالت      سپردن تعهد رسمی به دانشگاه : 26ماده 
الزامیست و این   توته در روستا انجام وظیفه نمایدبه صورت شیفت های مورد نظر دانشگاه همراه با بی سال و 15مورد تعهد حداقل به مدت 

 نمی باشد. غیر سهمیه ایثارگری و...( قابل خرید وانتقال  ایثارگری و ) اعم از سهمیهتعهد برای کلیه بهورزان تا پایان تعهد 
انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه، مجالاز باله    دورهش بهورزی، از ادامه پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزتبصره: 

 .ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز دانشگاه نمی باشند
 


