آگهي پذيرش بهورز و استخدام قراردادي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود در واحدهاي تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاري
امتحان عمومي و تخصصي براي بكارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي در نظر دارد از محل سهميه هاي استخدامي شماره /902/58د مورخ  28/9/1معاونت
توسعه مديريت و منابع و بند  4مصوبات مشترک هيات امناء دانشگاه مورخ  28/7/7مبني بر موافقت با اجراي دستورالعمل اجرايي پذيرش و استخدام بهورز تعداد
 51نفر از افراد واجد الشرايط را از طريق امتحان عمومي و تخصصي مصاحبه و گزينش براي پذيرش رشته شغلي بهورز به صورت قراردادي به شرح ذيل
استخدام مي نمايد:
جدول نيازهاي استخدامي

رديف

جنسيت

عنوان رشته

محل جغرافيايي خدمت

شغلي

زن

مرد

تعداد
مورد نياز

شرايط احراز

 شهرستان ارزوئيه  :روستاهای (پتکان – دشت ده – محمد شفيع – سلطان آبادیک – سياه کوه – قادر آباد) شهرستان بافت  :روستاهای (اسالم آباد – طرنگ – امير آباد گوغر – ضميمه خبر -دیخوئيهه – کشهکوئيه –ضميمه بيدکردوئيه -تاج آباد)

گواهينامههه دیههكلم کامههل

 -شهرستان بردسير  :روستاهای (قلعه عسکر -شيرینک – نارپ – بهرامجرد -خرمنده – ده باال – درونوئيهه –

متوسطه

سرملک – دستجرد – ماهونک)

1

بهورز مرد

شهرستان رابر :روستاهای ( قنات ملک – ننيز عليا -برف انبار)
 شهرستان راور  :روستاهای (ده علي -حرجند) شهرستان زرند  :روستای (ده چنار ) شهرستان شهربابک :روستاهای (اشکور  -شيب تل -ضميه خبر -شریک آباد -مهر آباد -عباس آباد) شهرستان کرمان :روستاهای (معز آباد – ده زیار – سرآسياب  -6حجت آباد  -پشته شيران -،گهروه – کهوهباداموئيه – گزک -کشيت  -رحيم آباد – قناتغستان (
 -شهرستان کوهبنان  :روستای(جور)

و یاگواهينامه فهو دیهكلم

ــ

*
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در رشههته هههای بهههورزی،
بهداشت عمومي (گرایش
مبههارزه بهها بيماریههها) ،
بهداشت حرفهه ای و یها
بهداشت محيط

 -شهرستان ارزوئيه :روستاهای (حسين آباد – قادر آباد -علي آباد)

گواهينامه دیهكلم کامهل

 -شهرستان بافت  :روستاهای (چهار طا – بریدوئيه – برکنان – ضميمه خبر – قالطوئيه – ضهميمه

متوسطه

طرنگ)

و یا

 شهرستان بردسير :روستاهای (ماهونک – کمال آباد -باغ حاجي)2

بهورز زن

شهرستان راور :روستای ( خورند -دهوج)
 شهرستان زرند :روستاهای (احمد آباد – نعيم آباد – روح آباد ) 2 شهرستان شهربابک :روستاهای (ملک آباد -مهر آباد -قنات النوج – شيب تل – پيرجل ) شهرستان کرمان :روستاهای (معز آباد – عرب آباد  -قوام آبهاد – جوشهان -شهورآباد -هوتهک –هشتادان – زوار )
 -شهرستان کوهبنان :روستاهای (جور -ده علي -افزاد )

گواهينامه فو دیكلم در
*

ـــ
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رشههته هههای بهههورزی،
بهداشههههت عمههههومي
(گهههرایش خهههانواده) و
مامایي

شرايط عمومي :
 .1اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
 .2داشتن تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران
 .3التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران
 .8داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت (ويژه برادران)
تبصره :
معافيت پزشكي در صورتي پذيرفته خواهد شد كه براساس اعالم كميسيون پزشكي دانشگاه با وظايف بهورزي منافات نداشته
باشد.
 .5عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان
 .6عدم سابقه محكوميت جزائي موثر
 .7داشتن سالمت جسماني و رواني،اجتماعي و توانايي براي انجام كار بهورزي و قابليت انجام فعاليتهاي مرتبط با آن از جمله
دهگردشي و انجام سياريها در روستاههاي تحت پوشش (با تائيد كميسيون پزشكي)
 .4نداشتن سابقه اخراج از مراكز آموزش بهورزي و ساير واحدهاي دانشگاه
 .9داوطلبان نبايد مستخدم رسمي ،ثابت و پيماني و يا بازخريد خدمت موسسه و ساير دستگاههاي دولتي باشند.
تبصره :نيروهاي قراردادي دانشگاه در صورت احراز شرايط مندرج در آگهي مجاز به شركت در آزمون مزبور مي باشند.
 .11نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي به موجب آراء مراجع قانوني
شرايط اختصاصي
 .1دارا بودن مدرک تحصيلي ديپلم در رشته هاي مختلف (غير از ديپلم هاي متعهد خدمت) كه مدرک آنان مورد تائيد اداره
آموزش و پرورش باشد.

 .2دارا بودن مدرک تحصيلي فوق ديپلم در رشته بهورزي
 .3دارا بودن مدرک تحصيلي فوق ديپلم در رشته بهداشت عمومي (بهداشت خانواده) يا مامايي برراي داوطلبان زن و مردرک
تحصيلي فوق ديپلم در رشته هاي بهداشت عمومي (مبارزه با بيماريها) بهداشت حرفه اي و بهداشت محيط برراي داوطلبان مرد
كه مدرک آنان مورد تائيد وزارت علوم و تحقيقات و يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي باشد.
تبصره :
 شركت داوطلبان داراي مدرک تحصيلي فوق ديرپلم در رشرته هراي متفراوت برا رشرته هراي اشراره شرده در بنرد  9و همچنريندارندگان مدرک تحصيلي باالتر از مقطع فوق ديپلم در آزمون مجاز نمي باشد.
 شركت دانشجويان در آزمون هاي پذيرش بهورز بالمانع است و در صورت احراز قبولي  ،پذيرش آنان مسرتلزم ارائره انصرراقطعي و گواهي دانشگاه محل تحصيل مبني بر عدم امكان دريافت هرگونه مدرک دانشگاهي قبل از شروع كالس هراي بهرورزي
مي باشد.

 .3پذيرش بهورز صرفاً به صورت بومی صورت مي گيرد :
داوطلبان بايستي براي هر خانه بهداشت يكي از شرايط ذيل را داشته باشند تا بومي محسوب گردند.الف  :محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا و يا شهرستان مورد تقاضاي بهورز يكي باشد و همچنرين سركونت
داوطلب حداقل در دو سال اخير تا تاريخ اولين روز شروع ثبت نام ( )29/10/90در روستاي مورد نظر محرز گردد.
ب :حداقل دو مقطع كامل تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدايي ،راهنمايي ،دبيرسرتان) را در روسرتا يرا شهرسرتان مرورد تقاضراي
پذيرش بهورز طي كرده باشند و همچنين سكونت داوطلب حداقل در دو سال اخير تا اولين روز شروع ثبرت نرام( )29/10/90در
روستاي مورد نظر محرز گردد.
تبصره  :1داوطلبان زن كه شرايط بند الف و ب را نداشته باشند؛ ولي با فررد واجرد شررايط مطرابق بنردهاي الرف و ب ازدواج
كرده و حداقل دو سال از تاريخ ازدواج آنان تا اولين روز ثبت نام ( )29/10/90در آزمون گذشته باشد و سكونت شران در محرل
مورد تقاضا پذيرش بهورز در اين مدت محرز شده باشد به عنوان بومي تلقي و پرذيرش آنران بالمرانع اسرت .برديهي اسرت افرراد
بومي بند الف و ب نسبت به اين افراد در اولويت هستند و اين افراد نسبت به بوميان قمر در اولويت پذيرش خواهد بود.
تبصره  :2احراز شرايط سكونت داوطلبان مندرج در بندهاي الرف و ب و تبصرره  1از طريرق گرواهي شروراي اسرالمي روسرتا
(ممهور به مهر وامضاي تمامی اعضاي شورا) يا تائيد شبكه بهداشت (مركز شهرستان مربوطه) و يا خانه بهداشت(منضم بره
رونوشت از پرونده بهداشتي متقاضي) با تاييد مركز بهداشت شهرستان صورت مي پذيرد.
تبصره : 3چنانچه داوطلبان بهورزي تا قبل از ثبت نام به دليل ادامه تحصيل ،گذراندن طرح ،و يا انجام دوره خدمت ضرروري
سربازي در خارج از محل روستا سكونت داشته اند مشروط به آن كه شوراي اسالمي روستا سكونت آنان را گواهي كنرد و خانره
بهداشت و مركز بهداشت شهرستان بومي بودن فرد و اقامت وي را قبل از وضعيت هاي فروق االشراره در روسرتاي اصرلي يرا قمرر
منطقه مورد تقاضا تاييد نمايد پذيرش آنها بالمانع است .لذا براي گروه هاي مذكور اقامت در دو سال اخير در روستاي مورد نظرر
ضرورت ندارد مشروط بر اين كه خانواده وي اقامت دائم در روستاي مورد نظر داشته باشد.
تبصره : 8در صورت عدم وجود تعداد كافي از افراد واجد شرايط به تعرداد حرداقل  9نفرر بره ازاي هرر مرورد پرذيرش ،مري
بايست از افراد واجد شرايط ساكن در روستاهاي همجوار همان خانه بهداشت به ترتيب ذيل ثبت نام بعمل آورد:
الف) روستاهاي قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان
ب) در صورت عدم وجود تعداد كافي متقاضي واجد شرايط در روستاهاي تحت پوشش خانره بهداشرت مري تروان از روسرتاهاي
همجوار تحت پوشش مركز بهداشتي درماني مربوطه تا شعاع  18كيلومتر ،پس از تاييد مركز بهداشت شهرستان اقدام به ثبرت نرام
از افراد واجد شرايط نمود.
گزینش بهورز از مناطق شهري در هر شرایطی ممنوع می باشد.

تبصره : 5در مناطق عشايري پذيرش بهورز با رعايت ساير مواد اين آيين نامه از برين داوطلبران هرر ايرل و برا تاييرد بزرگران و
ريش سفيدان ايل با تاييد اداره كل عشايري استان انجام مي گيرد.
 .8سن  :حداقل سن براي دارندگان مدرک ديپلم  19و حداكثر  99و حداقل سن براي دارندگان مدرک فوق ديپلم  15و
حداكثر  95سال تمام مي باشد .تاريخ اولين روز شروع ثبت نام ()29/10/90مبناي محاسبه سن قرار مي گيرد.
تبصره  : 1موارد ذيل به شرط ارائه تائيديه هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه مي گردد در هر صورت سن داوطلب ديپلم با در
نظر گرفتن موارد زير نبايد از  95سال و سن داوطلب فوق ديپلم نبايد از  00سال تجاوز كند.
الف  :داوطلبان فوق ديپلم كه طرح نيروي انساني را به استناد قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان انجام دادن به ميزان انجام
خدمت فوق
ب  :مدت خدمت انجام وظبقه دوره ضرورت آقايان بر اساس كارت پايان خدمت
تبصره  : 2سقف سنی ایثارگران برابر قوانين مربوطه به شرح ذیل تعيين می گردد.
الف  :جانيازان -آزادگان -فرزندان و همسر شهدا ،فرزندان و همسر جانباز  98درصد و باالتر  ،فرزندان و همسر آزادگان باالي
يكسال اسارت از شرط حداكثر سن معا

مي باشند.

ب :افراد خانواده معظم شهدا شامل (پدر -مادر -خواهر و برادر) به ميزان  8سال
ج  :رزمندگان با سابقه حداقل  9ماه حضور داوطلبانه از حداكثر سن معا

بوده و رزمندگان داراي كمتر از شش ماه سابقه به

ميزان حضور در جبهه
آزمون ورودي :
 .1سنجش داوطلبان داراي مدرك فوق دیپلم :
الف) آزمون توانمنديهاي عمومي :براي كليه داوطلبان به صورت كتبي به عمل خواهد آمد .سئواالت آزمون توانمنديهاي
عمومي از دروس معار

اسالمي ،زبان و ادبيات فارسي ،زبان انگليسي و اطالعات سياسي واجتماعي و مباني قانوني  ،هر درس

 18سئوال و مجموعاً  90سئوال خواهد بود كه به صورت سواالت چهار گزينه اي ( با اعمال يك نمره منفي به ازاء هر سه پاسخ
غلط) طراحي مي شود.
آزمون توانمنديهاي عمومي مجموعاً  90نمره (معادل  00درصد از كل نمره آزمون) را به خود اختصاص خواهد داد.
 -متقاضيان اقليت هاي مذهبي به  18سوال معار

اسالمي پاسخ نداده وامتياز آن به ساير دروس عمومي به طور مساوي

اختصاص داده خواهدشد
ب :آزمون تخصصي :براي كليه داوطلبان به صورت كتبي بره عمرل خواهرد آمرد .سرئواالت آزمرون اختصاصري از واحردهاي
درسي اختصاصي شامل  :نظام ارائه خدمات بهداشرتي درمراني ( 00سرئوال) ،آمرار حيراتي و اپيردميولوژي ( 18سرئوال) ،آمروزش
بهداشت ( 18سئوال) جمعاً  90سئوال تهيه مي گردد كه به صورت چهار گزينه اي ( با اعمال يك نمره منفي به ازاء هر سره پاسرخ

غلط) طراحي مي شود .آزمون توانمنرديهاي تخصصري مجموعراً  90نمرره (معرادل  00درصرد از كرل نمرره آزمرون ) را بره خرود
اختصاص خواهد داد.
* کسب حداقل شصت درصد نمره کتبی به عنوان حد نصاب ورود به مراحل مصاحبه الزامی است.
ج) مصاحبه :از بين داوطلبان داراي حد نصاب در مرحله اول حداكثر بميزان سه برابر ظرفيت پذيرش مصاحبه به عمل خواهد
آمد كه  50نمره (معادل  40درصد از كل نمره آزمون) را به خود اختصاص مي دهد.
.2سنجش داوطلبان داراي مدرك تحصيلی دیپلم
الف) آزمون توانمنديهاي عمومي :براي كليه داوطلبان به صورت كتبي به عمل خواهد آمد .سئواالت آزمون توانمنرديهاي
عمومي از دروس ديپلم كامل متوسطه (شامل دروس ادبيات فارسي ،زبان انگليسي ،دين و زندگي) و اطالعات سياسي ،اجتمراعي
و مباني قانون ،هر درس  18سئوال و مجموعاً  90سئوال خواهد بود كه به صورت چهارگزينه اي ( با اعمرال يرك نمرره منفري بره
ازاء هر سه پاسخ غلط) طراحي مي شود .آزمون توانمنديهاي عمومي مجموعاً  90نمره (معادل  90درصد از كل نمرره آزمرون) را
به خود اختصاص خواهد داد.
ب) متقاضيان اقليتهاي مذهبي به  18سوال دين و زندگي پاسخ نداده و امتياز آن به سراير دروس عمرومي اختصراص داده خواهرد
شد.
* کسب حداقل شصت درصد نمره کتبی به عنوان حد نصاب ورود به مراحل مصاحبه الزامی است.
ج) مصاحبه  :از بين داوطلبان داراي حد نصاب در مرحله اول حداكثر به ميزان سه برابر ظرفيت پذيرش مصاحبه به عمل خواهد
آمد كه  50نمره (معادل  40درصد از كل نمره آزمون) را به خود اختصاص مي دهد.
* تبصره  :از ميان داوطلبان به تعداد سه برابر ظرفيت پذيرش ،به ترتيب نمره علمي و با در نظر گرفتن اولويتهاي مقرر قانوني
جهت انجام مصاحبه ضمن اطالع رساني از طريق سايت دانشگاه دعوت به عمل مي آيد .پس از انجام مصاحبه ،از ميان باالترين
امتيازات هر خانه بهداشت به ميزان دو برابر ظرفيت(اصلي و ذخيره) براساس مجموع نمرات كتبي و مصاحبه به هسته گزينش
دانشگاه معرفي مي گردند.
ليست نهايي پذيرفته شدگان پس از تاييد صالحيت عمومي توسط هسته گزينش دانشگاه اعالم مي گردد.
نحوه ثبت نام و مدارك مورد نياز
ثبت نام در بازه زماني اعالم شده از طريق سايت اينترنتي دانشگاه در دو مرحله به شرح ذيل انجام مي گيرد.

مرحله اول :تحويل مدارك و ثبت نام مقدماتي
داوطلبان بايسرتي در مرحلره اول برا در دسرت داشرتن مردارک ذيرل از تراريخ  29/10/90لغايرت پايران وقرت اداري 29/11/90
سالجاري به آموزشگاه بهورزي شهرستان محل سكونت و يا ستاد مراكرز بهداشرت شهرسرتانهاي) راور،كوهبنران ،ارزوئيره ،رابرر(
حضوراً ارائه و رسيد دريافت نمايند .آموزشگاه بهورزي موظف است كليه تصاوير مدارک را با اصل آنهرا مطابقرت داده و در
صورت دارابودن شرايط الزم نسبت به ثبت نام داوطلبان اقدام نمايند:
 )1تكميل برگ درخواست شغل (موجود در سايت).
 )9رسيد بانكي مبني بر پرداخرت مبلر ( 928/000دويسرت و نرود و پرن

هرزار) ريرال برراي دارنردگان مردرک فروق ديرپلم  ،و

( 187/000يكصد و پنجاه و هفت هزار) ريال براي دارندگان مدرک تحصيلي (ديپلم) به حساب شماره  124000921نزد بانرك
رفاه بنام درآمدهاي متفرقه دانشگاه به عنوان حرق شرركت در امتحران عمرومي و تخصصري داوطلبران قابرل پرداخرت مري باشرد.
(جانبازان و فرزندان معظم شاهد از پرداخت مبل مذكور معا

و ساير ايثارگران  80درصد مبل مذكور را مي پردازند)

 )0يك قطعه عكس  0×4كه بايستي متناسب با توضيحات سايت اينترنتي دانشگاه به انضمام فيش بانكي اسكن و ارسال شود.
 اصل به همراه تصويرآخرين مدرک تحصيلي اصل به همراه تصوير كارت ملي اصل به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامه اصل به همراه تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم (ويژه برادران) اصل به همراه تصوير پايان طرح مشمولين خدمت پزشكان و پيراپزشكان (نيروهاي طرحي ) درصورت استفاده از معافيت سني– اصل به همراه تصوير مدارک دال بر بومي بودن (مقاطع تحصيلي اشاره شده در شرايط اختصاصي و فرم تائيد سكونت)
 اصل به همراه تصوير مدارک دال بر ايثارگري ومعلوليت حسب مورد از مراجع ذيربط اصل به همراه تصوير سايرمدارک طبق مفاد آگهي حسب ضرورت*مالک تعيين تاريخ فارغ التحصيلي ،پايان خدمت نظام وظيفه و طرح نيروي انساني آخرين روز ثبت نام ( )29/11/98مي باشد.
تبصره  :مدرک تحصيلي وگواهي انجام خدمات قانون پزشكان و پيراپزشكان يا معافيت از مراجع ذيرربط اسرتعالم خواهرد شرد و
تطبيق اوليه انجام شده در بند فوق مالک قطعي براصالت مدارک نخواهد بود.
مرحله دوم:ثبت نام الکترونيکي
آموزشگاههاي بهورزي پس از تحويل وتائيد مدارک داوطلبران ملرزم هسرتند حرداكثر ترا تراريخ  29/11/98نسربت بره ثبرت نرام
الكترونيكي داوطلبان واجد شرايط به آدرس اينترنتي  www.sanjeshp.kmu.ac.irاقدام نموده و كليه مدارک تحرويلي را
به معاونت بهداشتي دانشگاه جهت تاييد نهايي ارسال نمايند.
به ثبت نام ناقص ويا ارسال مدارک ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي شود.

زمان و محل توزيع کارت
كارت ورود به جلسه امتحان توانمنرديهاي عمرومي و تخصصري از روز سره شرنبه ( )1029/19/01لغايرت پايران وقرت اداري روز
پنجشنبه ( )1029/19/00با استفاده از كد رهگيري از طريق سايت اينترنتي آزمرون بره آدرس www.sanjeshp.kmu.ac.ir
قابل چاپ و همچنين در محل ثبت نام اوليه نيز قابل تحويل خواهد بود.
زمان برگزاري آزمون روز جمعه  96/12/40مي باشد و محل برگزاري امتحان در هنگرام توزيرع كرارت بره اطرالع داوطلبران
خواهد رسيد.
تذکرات:
 ايثارگران شامل جانبازان ،آزادگان و رزمندگاني كه حداقل  9ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحميلري دارنردو نيز خانواده هاي معظم شهداء ،مفقودين و جانبازان در صورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی (مردرک تحصريلي و
بومي بودن) و با رعايت قوانين و مقررات مربوطه به شرح ذيل از اولويت قانوني برخوردار خواهند بود.
 -9از كل مجوز تخصيص يافته  22درصد آن به جانبازان و آزادگران فاقرد شرغل و فرزنردان و همسرران شرهداء و فرزنردان و
همسران جانبازان بيست و پن درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان براالي يكسرال اسرارت ،رزمنردگان داراي شرش مراه
خدمت داوطلبانه در جبهه و خواهران و برادران شهداء با در نظر گرفتن اولويت هاي قانوني ،پس از شركت در آزمون و تائيرد و
معرفي از سوي بنياد شهيد و امورايثارگران استان اختصاص مي يابد و  2درصد سهميه استخدامي باقيمانده به همسر و فرزنردان
رزمندگان با سابقه حداقل  9ماه حضور داوطلبانه در جبهه و فرزندان جانبازان زير بيست و پن ( )98درصد و آزادگان زيرر يرك
( )1سال اختصاص مي يابد.
در مواردي که نياز به تخصص دارد رعایت شرایط علمی (شرایط احراز مندرج درآگهی) الزامی است.
 -0انتخاب سهميه ايثارگران به ترتيب نمره فضلي از بين ايثارگران واجد شرايط كه در زمان مقرر ثبت نام نموده و حد نصاب
نمره آزمون را كسب نموده اند؛ انجام خواهد شد.
 -4پذيرش مازاد بر سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت.
 -8جانبازان و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن كارت شناسايي از بنياد شهيد و امورايثارگران با ارائه تصوير آن نيازي به
اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند.
 -9معلولين عادي به شرط دارا بودن شرايط مندرج درآگهي و كسب حد نصاب نمره به ترتيب نمره فضلي ازسه( ) 0درصد
سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود .مراتب تائيديه توانايي انجام امور بهورزي اين عزيزان از شوراي پزشكي استعالم
خواهد گرديد.

 -7تمامي باقيمانده سهميه استخدامي به داوطلبان بومي درصورت برخورداري از شرايط مندرج درشرايط اختصاصي آگهي به
ترتيب نمره فضلي اختصاص مي يابد.
 -5به مدارک ارسالي دارندگان مدرک تحصيلي باالتر و پائين تر از مقاطع تحصيلي اعالم شده در شرايط احراز مشاغل مورد
اشاره و همچنين مدارک معادل ترتيب اثرداده نخواهد شد.
 -2مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود و در هرر مرحلره از
مراحل ثبت نام  ،امتحان و جذب محرزشود داوطلب اطالعات خال

داده يا فاقد شرايط مندرج درآگهي است داوطلب از انجام

مراحل بعدي محروم خواهد شد حتي درصورت انعقاد قرارداد كار معين ،قرارداد مزبور لغو و بالاثرمي گردد.
 -10اخذ تائيديه مدارک تحصيلي متقاضيان استخدام درصورت پذيرفتره شردن درامتحران (حرداكثر  9مراه پرس از اعرالم نتيجره)
ازسوي دانشگاه الزامي است.
 -11سپردن تعهد رسمي به دانشگاه قبل از شروع به تحصيل مبني بر اين كه پس از اتمام دوره آموزش بهورزي در خانه بهداشت
مورد تعهد حداقل به مدت  18سال در روستا مورد نظر انجام وظيفه نمايد الزاميست واين تعهد براي كليه بهرورزان(اعم از سرهميه
ايثارگري وغير سهميه ايثارگري) تا پايان مدت قابل خريد و انتقال نمي باشد.
 -19پذيرفته شدگان كه پس از شروع دوره آموزش بهورزي از ادامه دوره انصرا

نماينرد ضرمن پرداخرت هزينره هراي مربوطره

مجاز به به ثبت نام در آگهي هاي بعدي پذيرش بهورز دانشگاه نمي باشند.
 -10انتخاب نهايي پذيرفته شدگان امتحان پس از طي مراحل مصاحبه و گزينش صورت خواهد گرفت.
 -14هرگونه اطالع رساني درخصوص آزمون از طريق سايت اينترنتي خواهد بود و داوطلبان اطالعات مورد نياز خود را صررفاً از
اين طريق دريافت خواهند كرد.
 -18با توجه به اينكه مالک ثبت نام از متقاضيان تكميل برگ درخواست شغل موجود در سايت مي باشد الزم اسرت در تكميرل
آن نهايت دقت را به عمل آورده و هيچگونه اصالحاتي پس از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود.
 -19داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب يك شغل و يك محل جغرافيايي خواهند بود.
 -17مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كه واجد شرايط بوده و مجاز به شركت در آزمون مي باشند مشرروط برر آن
كه قبل از شروع دوره كارآموزي بهورزي از ادامه طرح انصرا

داده و يرا طررح آنران پايران يافتره باشرد؛ مجراز بره شرركت در

آزمون خواهند بود.
 -15متقاضيان مربوطه حداكثر به مدت  18روز پس از اعالم نتيجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقردام نماينرد و كميتره
پذيرش بهورز تحت نظر كميته آزمون دانشگاه موظف است طي دو هفته كاري بررسي واعالم نتيجه نمايد.

 -12چنانچه در هر يك از مراحل پذيرش خال

اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طي شده كران لرم يكرن

تلقي و حتي در صورت شركت در كالس هراي آموزشري ضرمن اخرراج ،داوطلرب برابرر تعهرد اخرذ شرده موظرف بره پرداخرت
هزينه هاي مربوطه مي باشد وحتي درصورت صدور قرارداد حقوقي لغو و بالاثر مي گردد.
 -90به مداركي كه پس از اتمام مهلت ثبت نام ارسال شود ترتيب اثرر داده نمري شرود.ليكن در صرورت ارسرال مردارک نراقص،
تصميم گيري در خصوص پذيرش و يا رد آن به عهده كميته آزمون خواهد بود.
 -91استفاده از سهميه استخدامي ايثارگران مشرروط بره برخرورداري داوطلبران از شررايط موضروع مفراد (شررايط احرراز مردرک
تحصيلي) و (بومي بودن) با رعايت ساير مفاد اين دستورالعمل و طبق قوانين ايثارگران مي باشد.
تبصره :استفاده از سهميه معلولين با رعايت مفاد اين دستورالعمل بالمانع است.
 -99در صورت عدم مراجعه پذيرقته شدگان در مهلت مقرر و يا انصرا

آنان قبرل از شرروع دوره آموزشري از پذيرفتره شردگان

ذخيره جهت شركت در دوره دعوت به عمل خواهد آمد مشروط بر اين كه فرد ذخيره قبل از شروع دوره توسرط هسرته گرزينش
دانشگاه معرفي گردد.
 -90سپردن تعهد رسمي به دانشگاه قبل از شروع به تحصيل مبني بر اين كه پس از اتمام دوره آموزش بهورزي در خانه بهداشرت
مورد تعهد حداقل به مدت  18سال و به صورت شيفتهاي مورد نظر دانشگاه همراه با بيتوته در روستا انجام وظيفره نماينرد؛ الزامري
است.
 . 94در پذيرش بهورز ،اولويت گزينش با داوطلبان داراي مدرک تحصيلي فوق ديپلم واجد شررايط بروده و برر همرين اسراس نيرز
رويه جذب افراد براي ثبت نام به ترتيب با فارغ التحصيالن مقطرع كرارداني در روسرتاي اصرلي و سرپس روسرتاهاي قمرر تحرت
پوشش خانه بهداشت صورت مي پذيرد.

محل الصاق عکس

برگ درخواست شغل از دانشگاه  /علوم پزشکي وخدماتي بهداشتي درماني کرمان

* اين فرم صرفاً به عنوان پيش نويس مي باشد

 -2نام

 -1نام خانوادگي

-8جنس  -1 :مرد 

-3نام پدر:

 - 5تاريخ تولد :

ماه

روز

 - 6محل تولد  :استان :

سال

 - 7شماره شناسنامه :

 -12وضعيت نظام وظيفه :

 -1داراي کارت پايان خدمت 


جانباز

درصد جانبازي

فرزند 

همسر 

 -2مجرد

 -2داراي معافيت قانوني دائم 

(براي حداقل  6ماه حضور داوطلبانه درجبهه)

 -8فرزند وهمسر شهداء:

 -9محل صدورشناسنامه :

-11وضعيت تاهل :متاهل 

مذهب :

 - 13وضعيت ايثارگري -1 :
 رزمنده

شهرستان :

بخش :

 -4کد ملي

 - 11دين :

-2

 – 2زن 

درصد
مدت حضور درجبهه  :روز

 -5فرزند وهمسر جانبازان %25وباالتر:

ماه
فرزند 

سال   -3آزاده

مدت اسارت :

روز

ماه

سال

همسر  -6 فرزند وهمسر آزادگان باالي يکسال اسارت :فرزند 

همسر
 - 7فرزند وهمسر رزمنده داراي سابقه حداقل شش ماه حضورداوطلبانه درجبهه:
فرزندآزاده 

 -9خواهروبرادر شهدا :خواهر 

فرزند 

همسر  -4 فرزند جانبازان زير % 25وآزادگان زيريکسال اسارت :

فرزند جانباز 

برادر 

 -18ساير موارد  -1 :سهميه آزاد  -2 معلولين عادي  - 3 افراد بومي محل مورد تقاضا

 -15مدرك تحصيلي  :ديپلم 

فوق ديپلم 

 -16رشته تحصيلي :

گرايش تحصيلي :

 -17دانشگاه محل تحصيل :

استان محل تحصيل :

 -14تاريخ اخذ آخرين مدرك تحصيلي / / :
 -21شغل مورد درخواست  :بهورز

13

معدل :

 -19محل مدرك ديپلم:
 -21محل جغرافيايي مورد تقاضا (فقط يک محل)

 -22نشاني کامل  :محل سکونت :استان .................شهرستان ..............خيابان  .........کوچه ........پالك  ........کدپستي ......................شماره تلفن ثابت  ............کد شهر
.............شماره تلفن همراه ..............
 -23شماره تلفن براي تماس ضروري :

اينجانب ..............................................متقاضي شرکت درآزمون پذيرش بهورز دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمان ،متن
آگهي مربوطه را با دقت و به طور کامل مطالعه وسپس تقاضاي فوق را تکميل نموده ام و مسئوليت صحت کليه مندرجات آن را به عهده مي گيرم .درصورت
اثبات خالف اظهارات اينجانب در هرمقطع زماني (قبل و بعد ازاشتغال ) هر گونه حقي را براي عقد قرارداد درآن دانشگاه از خود سلب مي نمايم
 -25تاريخ تنظيم فرم :

امضاء و اثرانگشت متقاضي

