
 

 

و واجد شرایط  فوق دیپلم  ودیپلم  از بین داوطلبان بومی  9316دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور در سال 

در یک فضای رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی ، شایسته گزینی و سنجش توانمندی های عمومی و تخصصی براساس دستورالعمل 

 پذیرش فراگیران بهورزی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه و احراز صالحیت های عمومی با شرایط ذیل داوطلب می پذیرد .

 ثبت نام  شرایط 

  

 تحصیالت .1

مدیریت برنامه   ) 5259کد )  مدیریت خانواده (علوم تجربی ، ریاضی فیزیک ، علوم انسانی  ( م کامل متوسطهدارا بودن دیپل

 (5419 و کودکیاری ) کد (  1929و 1445ریزی خانواده )کد 

 و بهداشت محیط مبارزه با بیماریها ،  ، مامایی  ،دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته های بهداشت خانواده 

 بهداشت حرفه ای 

  شرکت داوطلبان دارای مدرک باالتر از فوق دیپلم و دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم در رشته های غیر مرتبط مجاز

 .نمی باشد 

 بومی بودن .2

  محل تولد داوطلب ) طبق مندرجات شناسنامه ( با روستای مورد تقاضای بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب در

 .سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام محرز گردد دو

 ده باشد و حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی ) ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه ( را در روستای مورد تقاضای بهورز طی کر

 .سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام محرز گردد دوهمچنین سکونت داوطلب در

 در و  سال از تاریخ ازدواجشان گذشته  5و حداقل ی روستای مورد نیاز ازدواج کرده داوطلبین خانمی که با یکی از افراد بوم

 .  سکونت داشته باشند مورد تقاضا  روستای

  سن .3

و حداقل سن برای داوطلبان مدرک روز (  51ماه و  99سال و  52) 56و حداکثر  96حداقل سن برای داوطلبان مدرک دیپلم 

 . (محاسبه سن قرار می گیرد زمانثبت نام مبنای اولین روز )سال تمام می باشد  59و حداکثر  99فوق دیپلم 

 خدمت برای داطلبان مرد و زمان انجام دوره طرح البحه  مدت خدمت انجام شده در دوره سربازی براساس کارت پایان

سال و  59وق دیپلم به حداکثر سن اضافه خواهد شد به طوری که برای داطلبان دیپلم ازفنیروی انسانی برای داوطلبان 

 د.ماینسال تجاوز ن 33از وق دیپلم فبرای داوطلبان 

 براساس قوانین مربوطه محاسبه می شود سقف سنی ایثارگران.  

 شرایط عمومی 

 اعتقاد به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور .9

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران .5

 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت ) ویژه برادران ( .3

 دخانیات و مواد مخدر و روان گردانعدم اعتیاد به  .4

 عدم سابقه محکومیت جزائی موثر .2

 آگهی پذیرش بهورز



ط با آن از جمله ی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبداشتن سالمت جسمانی و روانی و اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورز .6

 دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش

 آرای مراجع قانونی دولتی به موجبنداشتن منع استخدام در دستگاه های  .7

 مدارک مورد نیاز:

  و رضایت نامه سرپرست ( )  برگه درخواست شرکت در آزمون بهورزیتقاضای کتبی درخواست ثبت نام 

  4قطعه عکس  6  –اصل و فتوکپی تمام صفحات شناسنامه  –اصل و فتوکپی مدرک تحصیلی3 پشت نویسی شده 

  اسالمی روستا و مرکز بهداشتی درمانی ی مقبولیت اجتماعی وی از طرف شورا و تائیدیه بومی بودن و سکونت داوطلب در محل

 و خانه بهداشت مربوطه

 گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم برای مردان 

 تائیدیه سالمت جسمانی و روانی توسط پزشک مرکز بهداشتی درمانی 

 یک جلد پوشه 

  ریال جهت داوطلبین با مدرک فوق دیپلم  000111مبلغ  جهت داوطلبین با مدرک دیپلم و  ریال 000111فیش واریزی به مبلغ

 دانشکده علوم پزشکی نیشابور  درمانی درآمدهای غیر به نام  بانک ملی 2178991706002شماره حساب به 

 

 . ثبت نام اقدام نمایندواریز مبلغ و آگهی نسبت به دقیق متقاضیان محترم پس از مطالعه  :  اتتذکر

 مستردد نمی گردد . وجوه پرداختی به هیچ وجه وبه ثبت نام های ناقص ترتیب اثرداده نخواهد شد 

 مواد درسی آزمون :

اطالعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانون  -)دوره دبیرستان (زبان انگلیسی  -ادبیات فارسی  - معارف اسالمی دروس عمومی ) 

 (اپیدمیولوژی -آمار حیاتی  -آموزش بهداشت  -دروس اختصاصی دوره کاردانی ) نظام ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 

 درس محل ثبت نام : آ

 ، مرکز آموزش بهورزی 8شماره  جامع سالمت شهری ساختمان مرکز  -نیشابور ، بلوار جانبازان بعد از دادگستری    

 الزهرا )ص( 

 100 -60400044تلفن تماس : 
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