معاونت امور بهداشتی
آگهی پذیرش فراگیر وکارآموز بهورزی
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيدبهشتي برای تأمين نيروی انساني بهورز مورد نياز خود جهت خانه های بهداشت
تحت پوشش  ،طبق مفاد دستورالعمل اجرائي پذیرش و استخدام بهورز« مصوب هيات امناء دانشگاه »در نظر دارد تعداد  29نفر از افراد
واجد شرایط را از طریق آزمون عمومي  ،تخصصي  ،مصاحبه و گزینش پس از گذراندن دوره آموزش بهورزی برای پذیرش رشته شغلي
فراگير وکارآموزبهورزی به صورت قراردادی تبصره 6ماده  34آئين نامه اداری  ،استخدامي دانشگاهها بر اساس مجوز /209/85د مورخ
95/2/1مدیرکل دفتر منابع انساني وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي به شرح ذیل پذیرش نماید:

ردي
ف

عنوان
رشته شغلی

نام
شهرستان

1

بهورز

پاکدشت

2

بهورز

پيشوا

3

بهورز

دماوند

4

بهورز

شميرانات

5

بهورز

جنسیت

نام خانه
بهداشت

مرد

گلزار1

1

گلزار2

6

زن

تعداد مورد
نیاز

شرايط

ثبت نام

 دارا بودن مدرک تحصيلي فوق دیپلم در یكي از رشتههای بهداشت عمومي (مبارزه با یيماریها –بهداشت

1

خانواده ،مامایي  ،بهداشت محيط و بهداشت حرفه ای)

کلين

1

محمودآباد

1

چنگي

1

آموزش و پروش باشد

کبودگنبد

1

 -دارا بودن شرایط عمومي و اختصاصي

جليل آباد

1

1

شوران

1

-

عسگر آباد

1

-

آرو

1

1

وادان

-

1

مشا

1

-

کومان

1

-

رودک

1

افجه

1

نيک نامده

1

فيروزکوه

مهاباد

-

فيروزکوه

لزور

1

بهورز

ورامين

بهورز

پردیس

1زن و5مرد

1

قلعه خواجه

1

کالته

1

موسي آباد بختياری

1

سعيدآباد

2

سياه سنگ

1

کرشت

1

1زن و3مرد

2زن و3مرد

3مرد

آبباریک

باغ کميش

پيش دانشگاهي رشته های مختلف (غير از دیپلمه های
متعهد خدمت )که مدرک آنان مورد تائيد اداره کل

1

1

-دارا بودن مدرک تحصيلي دیپلم متوسطه یا مدرک

1زن و1مرد

4زن

3زن و2مرد

-

شرایط عمومی پذیرش بهورز:

 -1-1اعتقاد به دین مبين اسالم یا یكي از ادیان شناخته شده در قانون اساسي کشور
 -1-2داشتن تابعيت نظام جمهوری اسالمي ایران
 -1-3التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران
 -1-4داشتن کارت پایان خدمت وظيفه عمومي یا معافيت دائم از خدمت ( ویژه برادران )
تبصره  -معافيت پزشكي در صورتي پذیرفته خواهد شد که براساس اعالم کمسيون پزشكي موسسه با وظایف بهورزی منافات نداشته باشد
 -1-5عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روان گردان
 -1-6عدم سابقه محكوميت جزایي موثر
 -1-7داشتن سالمت جسماني و رواني ،اجتماعي و توانایي برای انجام کاربهورزی و قابليت انجام فعاليتت هتای مترتبط بتا آن از جملته
دهگردشي و انجام سياری ها در روستاهای تحت پوشش (به تائيد پزشک معتمد شهرستان یا حسب مورد  ،یتا تائيتد کميستيون پزشتكي
موسسه )
 -1-8نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای موسسه
 - 1-9داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمي  ،ثابت  ،پيماني و یا بازخرید خدمت سایر دستگاههای دولتي باشند
 -1-10نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتي بموجب ارای مراجع قانوني
 -1شرایط اختصاصی پذیرش بهورز:
 – 2-1شرکت داوطلبان کارآموز بهورزی دارای مدرک تحصيلي باالتر از مقطع فوق دیپلم و دارندگان مدارک تحصيلي فوق دیپلم در رشته
های غير مرتبط با رشته های مندرج در آگهي مجاز نمي باشد.
 -2-2شرکت دانشجویان حائز شرایط در آزمون های پذیرش بهورزی بالمانع مي باشد و در صورت احراز قبولي  ،پذیرش آنان مستلزم ارائه
انصراف قطعي و گواهي دانشگاه محل تحصيل مبني بر عدم امكان دریافت هرگونه مدرک دانشگاهي ،قبل از شروع کالس های بهورزی مي
باشد .
 -2-3پذیرش بهورز صرفا" به صورت بومي صورت مي گيرد .پذیرش بهورز غير بومي به هيچ وجه مجاز نمي باشد .داوطلبان بایستي یكي از
شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان بومي تلقي گردد.
الف ) محل تولد داوطلب ( طبق مندرجات شناسنامه ) با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یكي باشتد و همچنتين ستكونت
داوطلب حداقل در یک سال اخير تا تاریخ اولين روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.
ب ) حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي ( ابتدایي  ،راهنمایي و متوسطه ) را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهتورز
طي کرده باشد و همچنين سكونت داوطلب حداقل در یک سال اخير تا تاریخ اولين روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.
تبصره  – 1احراز شرایط سكونت داوطلبان مندرج در بندهای الف و ب ازطریق شورای اسالمي روستا و تایيد مرکتز بهداشتت شهرستتان
صورت مي پذیرد.
تبصره  – 2چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دليل ادامه تحصيل  ،گذراندن طرح و یا انجام دوره خدمت ضرورت ستربازی در
خارج از محل روستا سكونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسالمي سكونت آنها را گواهي نماید و مرکز بهداشت شهرستان بومي بودن
فرد و اقامت وی را قبل از وضعيت های فوق االشاره در روستای اصلي یا قمر منطقه مورد تقاضا را تایيد نماید بالمانع است  .لذا برای گتروه
های مذکور اقامت در یكسال اخير ضرورت ندارد.
 -2-4حداقل سن برای دارندگان مدرک دیپلم 16و حداکثر  26سال و حداقل سن برای دارندگان مدرک فوق دیپلم 18سال و حداکثر 28
سال تمام مي باشد تاریخ اولين روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرارمي گيرد.
تبصره  – 1موارد ذیل به شرط ارائه تایيدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد .در هر صتورت ستن داوطلتب دارای متدرک
تحصيلي دیپلم با در نظر گرفتن موارد ذیل نباید از  28سال و سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم  30سال تجاوز نماید.
الف ) داوطلباني که طرح خدمت نيروی انساني را به استناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان انجام داده اند به ميزان انجام خدمت فوق
ب ) مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقایان بر اساس کارت پایان خدمت
تبصره  -2ایثارگران مشمول قوانين و مقررات خود مي باشند( -استفاده از سهميه ایثارگران مشروط به برختورداری داوطلبتان از شترایط
موضوع مفاد مواد  1و  2آگهي مي باشد)
 – 3نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز:
-3-1ثبت نام از متقاضيان به صورت غير الكترونيكي به شرح مندرج در آگهي توسط ستاد شبكه های بهداشت و درمان مندرج در بند  7آگهي
صورت مي پذیرد
 -3-2آگهي پذیرش بهورز پس از تایيد توسط معاونت بهداشتي در محل های مورد نياز از طریق بخشداری  ،دهداری  ،شورای اسالمي  ،روزنامه
های محلي و سایر اماکن عمومي  ،نصب اطالعيه در مراکز بهداشتي و درماني و خانه های بهداشت انتشار مي یابد.
 -3-3مدارک مورد نياز ثبت نام :

الف) تكميل فرم ثبت نام (با دقت تكميل گردد )
ب) رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلت صتدوپنجاه وهفتت هتزار ریتال ()157000درمقطتع دیتپلم ودویستت ونتودو پتنز هزارریتال
()295000درمقطع فوق دیپلم به حساب شماره  99901603دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شتهيد بهشتتي پرداختت
نمایند(.جانبازان معززو فرزندان شهدا از پرداخت مبل مذکور معاف مي باشند .ایثارگران  %50مبل مذکور را پرداخت نمایند) .
ج) اصل و تصویر آخرین مدرک تحصيلي
د)اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه
هت)اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظيفه عمومي یا معافيت دائم ( ویژه برادران )
و) اصل و تصویر پایان طرح مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان
ز) چهار قطعه عكس  3*4جدید تمام رخ که مشخصات داوطلب در پشت آن نوشته شده باشد ( یک قطعه عكس روی برگ ثبت نام الصتاق
شود)
ح)ارائه مدارک دال بر بومي بودن (براساس آگهي ) و مقبوليت اجتماعي که به تائيد شورای اسالمي روستا ،مرکز بهداشتي ودرماني روستائي
 ،خانه بهداشت و مراکز آموزش بهورزی ( یا مسئول آموزش بهورزی شهرستان ) رسيده باشد.
ط) مدارک دال بر ایثارگری حسب مورد از مراجع ذیربط
ظ) سایر مدارک طبق مفاد آگهي حسب ضرورت
* ( بهمراه داشتن پاکت جهت مدارک الزامی است )
 –4نحوه ارسال مدارک و مهلت ثبت نام :
 -4-1متقاضيان واجد شرایط مدارک الزم به شرح ذکر شده را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ  1396/4/28بته آدرس محتل
ثبت نام – واحد گسترش تحویل و از محل و تاریخ و کارت ورود به جلسه آزمون کتبي  ،کسب اطالع نمایند.
 -4-2به مدارک ناقص و یا مدارکي که بعد از مهلت ثبت نام تحویل و یا ارسال شود ترتيب اثتر داده نخواهتد شتد و متدارک ارستالي و وجتوه
پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود
 –5زمان و محل توزیع کارت و برگزاری آزمون:
 -5-1کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ  1396/5/18و1396/5/19از ساعت  8الي  13در محل ثبت نام توزیع
خواهد شد.
 -5-2تحویل کارت فقط به خود داوطلب با ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملي امكان پذیر است.
 -5-3آزمون ساعت  9صبح روز جمعه مورخ  ، 1396/5/20به آدرس  :تهران ، ،تقاطع خيابان جمهوری اسالمي و خيابان حافظ  ،ساختمان حافظ ،
طبقه پنجم  ،معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي برگزار مي گردد –6 . .مواد درسی آزمون :
 -6-1برای سنجش داوطلبان دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم :
 6-1-1آزمون توانمندیهای عمومي که به صورت کتبي بعمل خواهد آمد  ،شامل  :معارف اسالمي – زبان و ادبيتات فارستي – زبتان
انگليسي  ،اطالعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني ( هر درس  15سوال و مجموعا  60ستوال معتادل  %30از کتل نمتره
آزمون خواهد بود که به صورت چهار گزینه ای با اعمال یک نمره منفي به ازای هر سه پاسخ غلط طراحي مي شود
 . 6-1-2آزمون تخصصي که به صورت کتبي بعمل خواهد آمد  ،شامل :نظام ارایه خدمات بهداشتي درماني ( 30سوال )– آمار حياتي
و اپيدميولوژی (  15سوال ) – آموزش بهداشت (  15سوال ) مجموعا  60سوال ( معادل  %30از کل نمره آزمون ) خواهد بتود
که به صورت چهار گزینه ای با اعمال یک نمره منفي به ازای هر سه پاسخ غلط طراحي مي شود.
تبصره -1متقاضيان اقليت های مذهبي به  15سوال معارف اسالمي پاسخ نداده و امتياز آن به سایر دروس عمومي به صتورت مستاوی
اختصاص داده خواهد شد.
 6-1-3مصاحبه  :از کليه پذیرفته شدگان در آزمون کتبي  ،مصاحبه به عمل خواهد آمد که  80نمره معادل  % 40از کل نمره آزمون
را به خود اختصاص مي دهد.
 -6-2برای سنجش داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم :
 6-2-1آزمون توانمندیهای عمومي که به صورت کتبي بعمل خواهد آمد  ،شامل  :ادبيات فارسي – زبان انگليسي – دیتن و زنتدگي،
اطالعات سياسي اجتماعي و مباني قانون ،هر درس  15سوال و مجموعا  60سوال معادل  %60از کل نمره آزمون خواهد بتود
که به صورت چهار گزینه ای ( با اعمال یک نمره منفي به ازای هر سه پاسخ غلط ) طراحي مي شود .
 6-2-2مصاحبه  :از کليه پذیرفته شدگان در آزمون کتبي  ،مصاحبه به عمل خواهد آمد که  % 40از کتل نمتره آزمتون را بته ختود
اختصاص مي دهد.
تبصره -1متقاضيان اقليت های مذهبي به  15سوال دین و زندگي پاسخ نداده و امتياز آن به سایر دروس عمومي به صتورت مستاوی
اختصاص داده خواهد شد.

 –7آدرس محل ثبت نام :
شبكه بهداشت ودرمان پاکدشت بته آدرس  :کيلومتر  20جاده خاوران  -بلوار شهيد قمي  -خ شهيد مطهری  -ميتدان شتهدای گمنتام ،
روبروی اداره پست  ،شماره تماس 36045158
شبكه بهداشت ودرمان پيشتتوا بته آدرس :پيشوا  -ميدان شهيد اردستاني  -جنب آموزشكده فني حر فه ای :شماره تماس 36731035
شبكته بهداشت ودرمتان ورامين بته آدرس ورامين  .ميدان امام حسين  -خ شهيد بهشتي -مجتمع ادارات جنتب شتهرداری  -روبتروی
فرمانداری شماره تماس 36280391
شبكته بهداشت ودرمان شميرانات به آدرس  :ميدان قدس  -ابتدای خيابان شریعتي  -جنب دارو خانه طالقاني  -مرکز بهداشت شميرانات:
شماره تماس 22211882
شبكه بهداشتتت ودرمان دماوند بته آدرس :گيالوند  -نرسيده به جيالرد  -کوچه شهيد حسابي :شماره تماس 76318940
شبكه بهداشت ودرمان فيروزکوه بته آدرس  :فيروزکوه  ،خ فرمانداری  -جنب دانشگاه آزاد اسالمي :شماره تماس 76401250
شبكه بهداشت ودرمان پردیس به ادرس:پردیس-ميدان عدالت-خيابان سفيراميد-ابتدای خيابان آب انجيرک –شماره تماس76295270:
 -8تذکرات :
 -8-1سپردن تعهد محضری به شبكه بهداشت ودرمان شهرستان مربوطه قبل از شروع به تحصيل « مبني بتر اینكته پتس از اتمتام دوره
آموزش تطبيقي مهارت های بهورزی در خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت  15سال و به صورت شيفتهای مورد نظر موسسه همراه با
بيتوته در روستا انجام وظيفه نماید » الزاميست
 -8-2پذیرفته شدگاني که پس از شروع آموزش بهورزی از ادامه تحصيل انصراف نمایند ضمن پرداخت هزیته های مربوطه مجاز به ثبت نام
در آگهي های بعدی پذیرش بهورز موسسه نمي باشند.
 -8-3فهرست پذیرفته شدگان اوليه تا سه برابر تعداد مورد نياز جهت انجام مصاحبه  ،پس از تایيد کميته آزمون  ،ضمن اطالع رستاني در
سایت معاونت بهداشتي دانشگاه اعالم خواهد شد.
 -8-4از ميان شرکت کنندگان در آزمون کتبي تا  3برابر ظرفيت مورد نياز به ترتيب اولویت های مقرر قانوني و نمترات فضتلي انتختاب و
جهت انجام مصاحبه به کميته مصاحبه معرفي مي گردند تا پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب  2برابر ظرفيت مورد نياز ( اصلي و ذخيره
) بر اساس مجموع نمرات کتبي و مصاحبه اقدام و به هسته گزینش موسسه معرفي گردد.
 -8-5انتخاب داوطلبان به ترتيب نمره کل ماخوذه در آزمون به صورت فضلي مي باشد.
 -8-6برای هر پست بهورزی  ،گزینش افراد دارای مدرک کارداني دارای اولویت است  .لذا در صورتيكه برای یتک پستت بهتورز  ،تعتداد
واجدین شرایط با مدرک کارداني حداقل  3نفر باشد معاونت بهداشتي ميبایست از افراد با مدرک دیپلم نيز اقدام به برگزاری آزمون نمایتد.
در شرایط اخير معيار برای گزینش افراد برای ورود به مصاحبه نمره فضلي آزمون کتبي مي باشد .به منظور دسترسي به معيار واحتد بترای
مقایسه نمره کتبي آزمون در ميان داوطلبان کاردان و دیپلم الزم است امتيازات هر دو گروه با مقياس واحد و بتر استاس نمتره  60از 100
تعدیل و محاسبه شود.
 -8-7بدیهي است پس از ورود افراد برای مصاحبه  ،نتایز نهایي برای داوطلبان وارد شده به مصاحبه بر اساس نمره کل محاسبه خواهد شد.
 -8-8ليست نهایي پذیرفته شدگان پس از تائيد صالحيت عمومي توسط هسته گزینش دانشگاه اعالم مي گردد.
 -8-9پذیرفته شدگان اصلي پس از ابالغ نتایز نهایي حداکثر یكماه فرصت خواهند داشت جهت تكميل مدارک و طي مراحل پتذیرش بته
شبكه بهداشت شهرستان مراجعه نمایند.
تبصره  :در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان پس از شروع آموزش از پذیرفته شتدگان ذخيتره جهتت
شروع دوره  ،دعوت به عمل خواهد آمد.
 -8-10شبكه بهداشت شهرستان موظف است از پذیرفته شدگان نهایي جهت شرکت در دوره آموزشي به صورت کتبي ( با پست پيشتاز )
دعوت به عمل آورد.
تبصره -1پذیرفته شدگان نهایي پس از وصول دعوت نامه  ،حداکثر  15روز فرصت خواهند داشت جهتت تكميتل متدارک و طتي مراحتل
پذیرش به مرکز ب هداشت شهرستان مربوطه مراجعه نمایند و در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان پس از
شروع آموزش  ،از پذیرفته شدگان ذخيره جهت شروع دوره دعوت به عمل مي آید.
 -8-11مسئوليت ناشي از عدم رعایت دقيق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهي بر عهده داوطلب خواهتد بتود و در هتر مرحلته از
مراحل ثبت نام  ،امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهي است  ،داوطلب از انجتام مراحتل
بعدی محروم خواهد شد .حتي در صورت پذیرفته شدن در آموزشگاه بهورزی و یا صدور قرارداد  ،قرارداد مزیور لغو و بالاثر مي گردد.
 -8-12با توجه به این که مالک ثبت نام از متقاضيان تكميل فرم ثبت نام مي باشد  ،الزم است در تكميل فرم مورد نظر نهایت دقتت را بته
عمل آورده و هيچگونه اصالحاتي پس از ارسال فرم ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
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