آگهي پذيرش و استخدام بهورز
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان براي تامين نيروي انساني مورد نياز خود در خانه هاي بهداشت تحت پوشش ،طبق مفاد ماده یک دستورالعمل اجرایي پذیرش و استخدام بهورز در
نظر دارد از محل سهميه هاي استخدامي شماره  151609مورخ  98/3/27سازمان امور اداري و استخدامي كشور و مجوز شماره /209/4561د مورخ  98/6/15معاونت توسعه مدیریت ،منابع و برنامهه ریهزي
و همچنين مفاد بخشنامه شماره /101/2282د مورخ  98/9/9مدیر كل حوزه وزارتي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي ،تعداد  172نفر از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان تخصصي ،مصهاحبه
و گزینش براي پذیرش در رشته شغلي بهورز به صورت قراردادي و پیمانی در محل هاي تعيين شده به شرح جداول ذیل استخدام نماید:
*پذيرش در کلیه خانه بهداشت های جدول ذيل در صورت احراز شرايط الزم به صورت پیماني است:
رديف

عنوان رشته
شغلي

محل جغرافیايي خدمت

جنسیت
زن

تعدددداد

مرد

مورد نیاز

 -شهرستان ارزوئيه :خانه های بهداشت (گچين( 2نفر) و محمد آباد )

دارا بودن گواهینامه کارداني يا

 -شهرستان رابر :خانه بهداشت (سيد مرتضی)

2

بهورز زن

 شهرستان زرند :خانه بهداشت (مهدی اباد) شهرستان كرمان :خانه بهداشت (هوتک)2 -شهرستان راور  :خانه بهداشت (شهرآباد)

شرايط احراز

*

ددد

 7نفر

دانشنامه کارشناسي در يکي از رشته
های بهداشت عمومي ،مامايي و يا
پرستاری

* پذيرش در کلیه خانه بهداشت های جدول ذيل در صورت احراز شرايط الزم به صورت قراردادی است:
رديف

عنوان رشدته

جنسیت

محل جغرافیايي خدمت

شغلي

زن

تعدددداد
مرد

مورد نیاز

شرايط احراز

 شهرستان ارزوئيه  :خانه های بهداشت ( سياه كوه – عشایری باغ یاس -دولت آباد -2گچين -وكيل اباد -1چيل آباد) شهرستان بافت  :خانه های بهداشت (دیخوئيه – بنگان -كهک اسفيج – چشمه سبز) -شهرستان بردسير  :خانه های بهداشت (ماهونک -باب زیتون -دستجرد -طاهر آباد -مومن آباد -جانی آباد -جغدری -اسمماعيل

آباد)

دارا بودن گواهينامه كاردانی

شهرستان رابر :خانه های بهداشت (سيدمرتضی– پدوم آباد  -سرمشک)

1

بهورز مرد

2

بهورز زن

یا دانشنامه كارشناسی در

 شهرستان راور  :خانه بهداشت (تقی آباد -شهرآباد) -شهرستان زرند  :خانه های بهداشت (جالل آباد -احمد آباد -عباس آباد -عيسی آبماد -واسم  -شمهر

طالقمانی -حسمين آبماد-

مم

*

 50نفر

یکی از رشته های بهداشت
عمومی  ،بهداشت محي و

جرجافک -فتح آباد یزدانشهر -دشتخا  -تقی آباد -دولت آباد -خير آباد -روح آباد -2ده چنار -حميدیه)

یا پرستاری

 شهرستان شهربابک :خانه های بهداشت (پيرجل -هفت تير -قنات النوج) شهرستان كرمان :خانه های بهداشت (پشته شيران  -باقر آباد -سعادت آباد -كوه باداموئيه – حجت آباد جوپار -كهنموج ممدی -معز آباد(
 شهرستان كوهبنان  :خانه بهداشت (سلمانشهر) شهرستان ارزوئيه :خانه های بهداشت (پتکان -عشایری باغ یاس -دولت آباد -2مجتمع موتور بلوچها -حسمين آبماد نایمریه-ضميمه سرخان -محمد شفيع -دشت ده -امير آباد یوغان -علی آباد یوغان (2نفر) -وكيل آباد -1حسين آباد – چيل آباد – قلعمه نمو-
امير آباد)
 شهرستان بافت  :خانه های بهداشت (امير آباد – دیخوئيه -یالح آباد  -ضميمه خبر – تاج آباد – پشت جوئيه -ميدان) -شهرستان بردسير :خانه های بهداشت (باب زیتون(2نفر) – درونوئيه(2نفر) -طاهر آباد (2نفر)  -سرملک -دستجرد -مومن آباد-

هراران -حيدر آباد(2نفر) -نارپ  -یاحب آباد -چهارطاق -عشایری سرزه -باغابر -جانی آباد -بهرامجرد(2نفر) -احمد آباد -ده باال )
شهرستان رابر :خانه های بهداشت ( تذرج -ننيز -سرمشک -دیوران)

دارا بودن گواهينامه كاردانی

شهرستان راور :خانه های بهداشت (طرز  -فيض آباد)
 -شهرستان زرند :خانه های بهداشت (حصن آباد -حتکن -عزیز آباد -شهر

طالقانی -باب تنگل -محمدآباد -عباس آباد ( 2نفر)

 ده ایرج -روح آباد 2( 1نفر) -اسماعيل آباد (2نفر)  -روح آباد  -2عبدل آباد(2نفر)  -فتح آباد -ده خواجه سيریز (2نفر) -بهما آبماد-ده احمدی -حميدیه -عيسی آباد -علی آباد گلشن سفلی -همت آباد -آب پنگوئيه  -علی آباد عليا -شهر
چنار -فتح آباد سيریز -شهر

دشتخا  -جمالل آبماد -ده

جدید داهوئيه(2نفر) -باب دوری)

 شهرستان شهربابک :خانه های بهداشت (هفت تير -شيب تل -پيرجل -چاورچی -مسمينان -ضمميمه شمریک آبماد -اشمکور-كمسفيد -عباس آباد -قنات النوج)
 شهرستان كرمان :خانه های بهداشت (سعدی(2نفر) -رحي آباد -كوه باداموئيه -سرآسياب شش -فرح آبماد(2نفمر) -شماهرآباد -علی آباد مظفری -استحکام -عرب آباد -رباط -رحي آباد -باقر آباد -ضميمه گروه -حسين آبماد خمان -ده زیمار -قناتغسمتان-
حرمک)
 -شهرستان كوهبنان :خانه بهداشت (شعبجره)

یا دانشنامه كارشناسی در
*

ممم

 115نفر

یکی از رشته های بهداشت
عمومی ،مامایی و یا
پرستاری

*شرايط عمومي:

 oاعتقاد به دین مبين اسالم یا یكي از ادیان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران.
 oداشتن تابعيت نظام جمهوري اسالمي ایران.
 oالتزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران.
 oبومي بودن در محل خدمت طبق شرایطي كه در این آگهي آمده است.
 oداشتن كارت پایان خدمت وظيفه عمومي یا معافيت دائم از خدمت (ویژه برادران).
تبصره :1معافيت پزشكي در صورتي پذیرفته خواهد شد كه براساس اعالم كميسيون پزشكي دانشگاه یا كراكز تخصصهي
طب كار ،با وظایف بهورزي منافات نداشته باشد.
 oعدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان.
 oعدم سابقه محكوميت جزائي موثر.
 oداشتن سالمت جسماني ،رواني ،اجتماعي و توانایي براي انجام كار بهورزي و قابليهت انجهام فعاليتههاي مهرتبط بها آن از
جمله دهگردشي و انجام سياري ها در روستاهاي تحت پوشش با تائيدكميسيون پزشكي.
 oنداشتن سابقه اخراج از مراكز آموزش بهورزي و سایر واحدهاي دانشگاه.
 oداوطلبان نباید مستخدم رسمي ،ثابت و پيماني و یا بازخرید خدمت موسسه و سایر دستگاههاي دولتي باشند.
تبصره :2نيروهاي قراردادي دانشگاه در صورت احراز شرایط مندرج در آگهي و نداشتن تعهد استخدامي بهه واحهدهاي
تابعه دانشگاه یا سایر موسسات ،مجاز به شركت در آزمون مزبور مي باشند.
 oنداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتي به موجب آراء مراجع قانوني
*شرايط اختصاصي:

 .1دارا بودن مدرک تحصيلي كارداني و یا كارشناسهي در یكهي از رشهتهههاي بهداشهت عمهومي ،مامهایي و پرسهتاري بهراي
داوطلبان زن و داشتن مدرک تحصيلي كارداني و یا كارشناسي در یكي از رشتهههاي بهداشهت عمهومي ،بهداشهت محهيط و
پرستاري براي داوطلبان مرد.
 شركت داوطلبان داراي مدرک تحصيلي باالتر از مقطع كارشناسي در آزمون بهورزي مجاز نميباشد.تبصره :در صورتي كه داوطلب در بدو استخدام داراي مدرک تحصيلي ذكر شده در بند  1بوده و در عين حال مهدرک تحصهيلي
همتراز یا پایين تر در سایر رشتههاي تحصيلي داشته باشد ،ملزم به ارائه تعهدنامه محضري مبني بر عدم درخواست به كهارگيري و
یا اعمال مدرک دیگر پس از شروع به كار و در هنگام اشتغال خواهد بود.
 در صورت عدم ارائه گواهي مذكور و یا تردید در صحت گواهي ميبایسهت از دانشهگاه محهل تحصهيل مهدارک الزم دال بهرتایيد تعداد واحدهاي گذرانده شده (تا زمان برگزاري آزمون) و عدم امكهان دریافهت هرگونهه مهدرک تحصهيلي دانشهگاهي در
رشته پذیرفته شده اخذ گردد.به منظور اطمينان از اجراي این فرایند دانشگاه عالوه بر موارد پيشگفت ميبایست از این افهراد تعههد
مورد لزوم مبني بر عدم برخورداري از شرایط دریافت مدرک تحصيلي را نيز اخذ نماید.
 پذیرش افراد متعهد خدمت و كليه افرادي كه شرایط به كارگيري و استخدام را به عنوان بههورز در خانهه بهداشهت اعهالم شهدهندارند؛ ممنوع مي باشد .بدیهي است در صورتي كه اجراي تعهد خدمت و متعاقبا استخدام فهرد مهذكور در خانهه بهداشهت مجهاز
باشد ،بهكارگيري این افراد در خانه بهداشت مورد نظر مشروط بر اخذ تعهدات مورد لزوم و امكان استخدام به شكل قراردادههاي
اشاره شده در بندهاي پيشين مقدور خواهد بود.
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پذیرش بهورز به صورت بومی در وهله اول از روستاي محل استقرار خانه بهداشت انجام مي شود .داوطلبان بایستي بهراي ههر

خانه بهداشت یكي از شرایط ذیل را داشته باشند تا بومي روستا محسوب گردند.
الف  :محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا و یا شهرستان مورد تقاضاي بههورز یكهي باشهد و همچنهين سهكونت
داوطلب حداقل در دو سال اخير تا تاریخ اولين روز شروع ثبت نام ( )99/03/11در روستاي مورد نظر محرز گردد.
ب :حداقل دو مقطع كامل تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدایي ،راهنمایي ،متوسطه) و در خصوص فهار التحصهيالن نظهام جدیهد
دو مقطع كامل از مقاطع (ابتدایي ،متوسطه اول و متوسطه دوم) را در روستا یا شهرستان مورد تقاضاي پهذیرش بههورز طهي كهرده
باشند و همچنين سكونت داوطلب حداقل در دو سال اخير تا اولين روز شروع ثبت نام( )99/03/11در روستاي مهورد نظهر محهرز
گردد.
تبصره  :1داوطلبان زن كه شرایط بندهاي «الف» و «ب» را نداشته باشند؛ ولي با فرد شاغل در همان روستاي محل گزینش بههورز و
واجد شرایط بندهاي مربوط به داوطلبان بومي ازدواج كرده و حداقل دو سهال از تهاریخ ازدواج آنهان تها اولهين روز ثبهت نهام در
آزمون ( )99/03/11گذشته باشد و سكونت شان نيز در محل مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشهد بهه عنهوان
بومي تلقي و پذیرش آنان بالمانع است .بدیهي است این افراد با متقاضيان بومي بند «الف» و «ب» در یک اولویت هسهتند و ایهن
افراد نسبت به بوميان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.
تبصره  :2احراز شرایط سكونت داوطلبان مندرج در بندهاي «الهف» و «ب» و تبصهره  1از طریهق گهواهي شهوراي اسهالمي روسهتا
(ممهور به مهر وامضاي رییس شورا و نصف اعضاي شورا بعالوه یک نفر) با تائيد خانه بهداشت مربوطه و مركهز شهرسهتان مربوطهه
صورت مي پذیرد.
تبصره : 3چنانچه داوطلبان بهورزي تا قبل از ثبت نام به دليهل ادامهه تحصهيل ،گذرانهدن طهرح ،اشهتغال و یها انجهام دوره خهدمت
ضروري سربازي در خارج از محل روستا سكونت داشته اند ،مشروط به آن كه شوراي اسهالمي روسهتا سهكونت آنهان را گهواهي
كند و خانه بهداشت و مركز بهداشت شهرستان ،بومي بودن فرد و اقامت وي را قبل از وضعيت هاي فوق االشاره حسب مهورد در
روستاي اصلي یا روستاي قمر منطقه مورد تقاضا تایيد نماید ،پذیرش آنها بالمانع است .لذا براي گروه هاي مهذكور اقامهت در دو
سال اخير در روستاي مورد نظر مشروط بر اینكه خانواده وي اقامت دائم در روستاي مورد نظر داشته باشهند ،ضهرورت نهدارد .در
این شرایط ارائه گواهي دال بر اقامت در روستا قبل از شرایط فوق ضروري است.
تبصره : 4در صورت عدم وجود تعداد كافي از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل  2نفر به ازاي هر مورد پذیرش ،مي بایسهت از
افراد واجد شرایط ساكن در روستاهاي همجوار همان خانه بهداشت به ترتيب ذیل ثبت نام بعمل آورد:
 )1روستاهاي قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان.
 )2در صورت عدم وجود تعداد كهافي متقاضهي واجهد شهرایط در روسهتاهاي تحهت پوشهش خانهه بهداشهت مهي تهوان از
روستاهاي همجوار تحت پوشش مركز بهداشتي درمهاني مربوطهه تها شهعاع  30كيلهومتر ،پهس از تایيهد مركهز بهداشهت
شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود.
*داوطلب بومي در روستاي قمر و سایر روستاها تا شعاع  30كيلومتري ،مطابق با بندهاي «الف» و «ب» همين بند تعریف مي شود.
تبصره : 5در مناطق عشایري ،پذیرش بهورز با رعایت سایر مواد این آگهي ،از بين داوطلبان هر ایهل و بها ت یيهد بزرگهان و ریهش
سفيدان ایل با ت یيد اداره كل عشایري شهرستان مربوطه و تایيد مركز بهداشت شهرستان انجام ميگيرد.
در زمينه گزینش بهورزان براي مناطق عشایري ضرورت دارد ترتيبي به عمل آید تا اطمينان حاصل شود بههورز گهزینش شهده بهه
طور مستمر و همگام با عشایر در حركتهاي فصلي اقدام به ارائه خدمات خواهد نمود.

 .3سن  :حهداكرر سهن بهراي دارنهدگان مهدرک تحصهيلي كارشناسهي  30سهال ( 29سهال و  11مهاه و  29روز) متولهدین بعهد از
( )1369/3/12و حداكرر سن براي دارندگان مدرک تحصيلي كهارداني  28سهال ( 27سهال و  11مهاه و  29روز) متولهدین بعهد از
( )1371/3/12ميباشد.
 تاریخ اولين روز شروع ثبت نام ( )99/03/11مبناي محاسبه سن قرار ميگيرد.تبصره :موارد ذیل به شرط ارائه تایيدیههاي معتبر به حداكرر سن مقرر اضافه خواهد شد:
الف ) داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني را به استناد قانون خهدمت پزشهكان و پيراپزشهكان انجهام دادهانهد بهه ميهزان انجهام
خدمت فوق.
ب) مدت خدمت وظيفه انجام شده آقایان براساس مندرجات كارت پایان خدمت.
ج) سقف سني ایرارگران برابر قوانين مربوطه به شرح ذیل تعيين مي گردد:
 جانبازان ،آزادگان ،فرزندان شهدا ،فرزندان جانباز  25درصد و باالتر ،فرزندان آزادگان باالي یكسال اسارت از شرط حهداكررسن معاف مي باشند.
 افراد خانواده معظم شهدا شامل (پدر ،مادر ،خواهر و برادر) به ميزان  5سال داوطلباني كه در جبهه ها به صورت داوطلبانه خدمت نموده اند ،به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شهدنو یا استراحت پزشكي.
سایر مشمولين سهميه هاي ایرارگران در صورت ثبت نام در آزمون مكلف به رعایت حهداكرر سهن ههاي اعهالم شهده در بنهدهاي
فوق مي باشند و در غير اینصورت از ادامه فرآیند جذب حذف خواهند شد.
تذکر مهم :در هر صورت با اعمال هر یک از بندهاي فوق ،سن داوطلب داراي مدرک فوق دیهللم نبایهد از  30سهال ( 29سهال و
 11ماه و  29روز) و سن داوطلب داراي مدرک كارشناسي نباید از  32سال( 31سال و  11ماه و  29روز) تجاوز نماید.
*مفاد آزمون  :به منظور سنجش توانمنديهاي داوطلبان ،آزمونهاي كتبي و مصاحبه به شرح ذیل به عمل خواهد آمد.
الف -براي سنجش داوطلبان داراي مدرک كارداني و كارشناسي:
الف -1 -آزمون كتبي از دروس تخصصي مرتبط بهورزي :سواالت به صورت چهار گزینهاي (با اعمال یک نمره منفي بهه ازاي
هر سه پاسخ غلط) طراحي ميشود .آزمون كتبي  %60از كل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد.
الف -2 -مصاحبه :از بين داوطلبان پذیرفته شده در مرحله اول حداقل به ميزان  2برابر ظرفيت پذیرش بهه شهرط كسهب حهداقل
شصت درصد حدنصاب نمره آزمون ،مصاحبه به عمل خواهد آمد كه معهادل  %40از كهل نمهره آزمهون را بهه خهود اختصهاص
ميدهد.
تبصره  :2آزمون براي متقاضيان كاردان و كارشناس به صورت واحد برگزار خواهد شد .در مراحل آزمهون كتبهي ههيچیهک از
افراد با مدرک تحصيلي كارداني و كارشناسي بر یكدیگر برتري ندارند.
تبصره  :در صورت عدم تامين نيروهاي مورد نياز تا سقف ذكر شده در بند الف  ،2كارگروه آزمون مجاز است با رعایت اصهل
ضرورت گزینش افراد با صالحيت ،نمره حدنصاب تعيين شده را تها تكميهل نفهرات مهورد نيهاز جههت تشهكيل جلسهه مصهاحبه
كاهش دهد .پایين آوردن نمره حد نصاب براي مناطقي كه تنها یک داوطلب دارد مجاز نمي باشد.
 از ميان داوطلبان به تعداد سه برابر ظرفيت پذیرش ،به ترتيب نمره علمي و با در نظر گرفتن اولویتهاي مقرر قهانوني جههت انجهاممصاحبه ضمن اطالع رساني از طریق سایت دانشگاه دعوت به عمل مي آید .پس از انجام مصاحبه ،از ميان باالترین امتيهازات ههر

خانه بهداشت به ميزان دو برابر ظرفيت(اصلي و ذخيره) براساس مجموع نمرات كتبي و مصاحبه به هسته گزینش دانشگاه معرفهي
مي گردند.
 ليست نهایي پذیرفته شدگان پس از تایيد صالحيت عمومي توسط هسته گزینش دانشگاه اعالم مي گردد.*نحوه ثبت نام و مدارك مورد نیاز:

ثبت نام در بازه زماني اعالم شده و در دو مرحله به شرح ذیل انجام مي گيرد.
 -مرحله اول :تحويل مدارك و ثبت نام مقدماتي

داوطلبههان بایسههتي در مرحلههه اول مههدارک ذیههل را از روز یكشههنبه مههورخ( )99/03/11لغایههت پایههان وقههت اداري روز چهارشههنبه
مورخ( )99/04/05سالجاري به آموزشگاه بهورزي شهرستان محل سكونت و یا ستاد مراكز بهداشت شهرستانهاي) راور،كوهبنان،
ارزوئيه،رابر( حضوراً تحویل و رسيد دریافت نمایند .آموزشگاه بهورزي موظف اسهت كليهه تصهاویر مهدارک را بها اصهل آنهها
مطابقت داده و در صورت دارابودن شرایط الزم نسبت به ثبت نام داوطلبان از طریق سایت اینترنتي دانشگاه اقدام نمایند:
 اصل به همراه تصویرآخرین مدرک تحصيلي اصل به همراه تصویر كارت ملي اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه اصل به همراه تصویر كارت پایان خدمت نظام وظيفه عمومي یا معافيت دائم (ویژه برادران) یک قطعه عكس  3×4كه بایستي متناسب با توضيحات سایت اینترنتي دانشگاه توسط آموزشگاه بهورزي ارسال شود. رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ ( 450/000چهارصد و پنجاه هزار) ریال به حساب شماره  194000291نهزد بانهک رفهاه بنهامدرآمدهاي متفرقه دانشگاه كه به عنوان حق شركت در امتحان عمومي و تخصصي داوطلبان قابل پرداخت مي باشهد( .جانبهازان و
فرزندان معظم شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف و سایر ایرارگران  50درصد مبلغ مذكور را مي پردازند)
 اصل به همراه تصویر وضعيت طرح مشمولين خدمت پزشكان و پيراپزشكان در رشته هاي اجباري(پرسهتاري) و سهایر رشهته ههادر صورت استفاده از معافيت سني.
 اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومي بودن (مقاطع تحصيلي اشاره شده در شرایط اختصاصي و فرم تائيد سكونت) اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایرارگري و یامعلوليت حسب مورد از مراجع ذیربط.– اصل به همراه تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهي حسب ضرورت.
*مالک تعيين تاریخ فار التحصيلي ،پایان خدمت نظام وظيفه و طرح نيروي انساني آخرین روز ثبت نام ( )99/04/05مي باشد.
تبصره  :مدرک تحصيلي وگواهي انجام خدمات قانون پزشكان و پيراپزشكان یا معافيت از مراجع ذیهربط اسهتعالم خواههد شهد و
تطبيق اوليه انجام شده در بند فوق مالک قطعي براصالت مدارک نخواهد بود.
 -مرحله دوم :ثبت نام الکترونیکي

آموزشگاههاي بهورزي پس از تحویل و تائيد مدارک داوطلبان ،ملهزم هسهتند حهداكرر تها تهاریخ  99/03/31نسهبت بهه ثبهت نهام
الكترونيكي داوطلبان واجد شرایط روستاي اصهلي و از تهاریخ  99/04/1لغایهت پایهان وقهت اداري  99/4/05نسهبت بهه ثبهت نهام
الكترونيكهههي داوطلبهههان واجهههد شهههرایط روسهههتاي قمهههر و یههها روسهههتاهاي تههها شهههعاع  30كيلهههومتري در آدرس اینترنتهههي
 www.sanjeshp.kmu.ac.irاقدام نموده و كليه مدارک تحویلي را به معاونت بهداشتي دانشگاه جهت تایيد نهایي ارسهال
نمایند.
به ثبت نام ناقص ویا 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 تخصصي از روز سه شنبه ( )1399/05/14لغایت پایان وقت اداري روز پنجشهنبه ( )1399/05/16بها
استفاده از كد رهگيري از طریق سایت اینترنتي آزمون به آدرس  www.sanjeshp.kmu.ac.irقابهل چها و همچنهين در
محل ثبت نام اوليه داوطلبان نيز قابل تحویل خواهد بود.
زمان برگزاري آزمون روز جمعه  99/05/17مي باشد و محل برگزاري امتحهان در هنگهام توزیهع كهارت بهه اطهالع داوطلبهان
خواهد رسيد.
 هرگونه اطالع رساني در خصوص تغيير زمان توزیع كارت و یا زمان برگزاري آزمون از طریهق وب سهایت دانشهگاه بهه نشهاني www.kmu.ac.irاطالع رساني خواهد گردید و داوطلبان موظف بهه پيگيهري اخبهار و اطالعيهه ههاي منهدرج در سهایت مهي
باشند.
*امتیازات و سهمیه های قانوني:

الف)ایرارگران در صورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی (مدرک تحصهيلي و بهومي بهودن) و بها رعایهت قهوانين و مقهررات
مربوطه به شرح ذیل از اولویت قانوني برخوردار خواهند بود:
 -1ايثارگران سهمیه بیست و پنج ( )25درصد شامل :
جانبازان
آزادگان
همسر و فرزندان شهدا
همسر و فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر
همسر و فرزندان آزادگان باالي یكسال اسارت
پدر ،مادر ،خواهر و برادر شهيد

كه از كل مجوز تخصيص یافته 25 ،درصد آن بها در نظهر گهرفتن اولویهت ههاي قهانوني ،پهس از شهركت در آزمهون و تایيهد در
مصاحبه تخصصي و معرفي از سوي بنياد شهيد و امور ایرارگران استان ،برابر جدول فوق به این گروه اختصاص مي یابد.
 -2ايثارگران سهمیه پنج( )5درصد شامل :

رزمندگان با سابقه حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در جبهه
همسر و فرزندان رزمندگان با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه
فرزندان جانبازان زیر بيست و پنج ( )25درصد
فرزندان آزادگان زیر یكسال اسارت

كه  5درصد سهميه استخدامي باقيمانده با در نظر گرفتن اولویت ههاي قهانوني ،پهس از شهركت در آزمهون و تایيهد در مصهاحبه
تخصصي و معرفي از سوي مراجع ذیربط ،برابر جدول فوق به این گروه اختصاص مي یابد.
 انتخاب سهميه ایرارگران به ترتيب نمره فضلي از بين كليه ایرارگران واجد شرایط كه در زمان مقرر ثبهت نهام نمهوده انهد ،انجهامخواهد شد.
 پذیرش مازاد بر سهميه ایرارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت. جانبازان و خانواده محترم شهدا درصورت داشتن كارت شناسایي از بنياد شهيد و امورایرارگران با ارائه تصویر آن نيازي به اخهذو ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند.

 -3سهمیه  3درصد معلولین:

معلولين عادي به شرط دارا بودن شرایط مندرج درآگهي و كسب حد نصاب نمره به ترتيب نمره فضلي ازسهه( ) 3درصهد سههميه
قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود .مراتب تائيدیه توانایي انجام امور بهورزي این عزیزان از شوراي پزشكي یا مراكز تخصصهي
طب كار استعالم خواهد گردید.
 -4سهمیه آزاد:

تمامي باقيمانده سهميه استخدامي به داوطلبان بومي درصورت برخهورداري از شهرایط منهدرج درشهرایط اختصاصهي آگههي بهه
ترتيب نمره فضلي اختصاص مي یابد.
داوطلبان سهميه آزاد مي بایست در زمان ثبت نام به این مساله دقت داشته باشند كه ممكن است در شغل محل انتخهابي ،افهرادياز سهميه هاي قانوني اعالم شده فوق(ایرارگران و معلولين) در صورت احراز شرایط الزم پذیرفته و از سههميه آزاد فهردي جهذب
نگردد.
*تذکرات:

 -1به مدارک ارسالي دارندگان مدرک تحصيلي باالتر و پائين تر از مقاطع تحصيلي اعالم شهده در شهرایط احهراز مشهاغل مهورد
اشاره و همچنين مدارک معادل ترتيب اثرداده نخواهد شد.
 -2مسئوليت ناشي از عدم رعایت دقيق ضوابط و شرایط اعالم شده درمتن آگهي برعهده داوطلب خواهد بود و در ههر مرحلهه از
مراحل ثبت نام  ،امتحان و جذب محرزشود داوطلب اطالعات خالف داده یا فاقد شرایط مندرج درآگهي است داوطلب از انجام
مراحل بعدي محروم خواهد شد حتي درصورت انعقاد قرارداد كار معين ،قرارداد مزبور لغو و بالاثرمي گردد.همچنين در صورت
شركت در كالس هاي آموزشي ضمن اخراج ،داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه هاي مربوطه مي باشد.
 -3اخذ تائيدیه مدارک تحصيلي متقاضيان استخدام درصورت پذیرفته شدن درامتحان (حداكرر  2ماه پس از اعالم نتيجه) ازسوي
دانشگاه الزامي است.
 -4سلردن تعهد رسمي به دانشگاه قبل از شروع به تحصيل مبني بر این كه پس از اتمام دوره آموزش بهورزي در خانهه بهداشهت
مورد تعهد حداقل به مدت  15سال در روستا مورد نظر انجام وظيفه نماید الزاميست واین تعهد براي كليه بههورزان(اعم از سههميه
ایرارگري وغير سهميه ایرارگري) تا پایان مدت قابل خرید و انتقال نمي باشد.
 -5پذیرفته شدگان كه پس از شروع دوره آموزش بهورزي از ادامه دوره انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه هاي مربوطه مجاز
به به ثبت نام در آگهي هاي بعدي پذیرش بهورز دانشگاه نمي باشند.
 -6انتخاب نهایي پذیرفته شدگان امتحان پس از طي مراحل مصاحبه و گزینش صورت خواهد گرفت.
 -7هرگونه اطالع رساني درخصوص آزمون از طریق سایت اینترنتي خواهد بود و داوطلبان اطالعات مورد نيهاز خهود را صهرفاً از
این طریق دریافت خواهند كرد.
 -8داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافيایي خواهند بود.
 -9در خصوص نحوه شركت مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان واجد شرایط ،آندسهته از داوطلبهان فهار التحصهيل
رشته هاي اجباري(پرستاري) در صورتي مي توانند در این آزمون ثبت نام نمایند كه مدت زمان قانوني خدمت آنان(2سال)تا قبهل
از اتمام مهلت ثبت نام( )1399/04/5پایان یافته باشد.
در خصوص مشمولين طرح اختياري و یا افرادي كه طرح خود را تمدید نموده اند نيز داوطلبهان مهي بایسهت در صهورت پهذیرش
نهایي ،قبل از از شروع دوره كارآموزي بهورزي از ادامه طرح انصراف داده و گواهي مربوطه را ارئه نمایند.

 -10مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان رشهتهههاي اجبهاري كهه در حهين انجهام خهدمت قهانوني (قبهل از دوسهال) در
دانشگاه مورد پذیرش بهورز ميباشند ،در صورت دارا بودن شرایط بومي مطابق با این آگهي ،صرفاً ميتوانند در جدول مربوط به
آزمون استخدام پيماني بهورزي شركت نمایند.
 -11متقاضيان مربوطه حداكرر به مدت  15روز پس از اعالم نتيجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقهدام نماینهد و كميتهه
پذیرش بهورز تحت نظر كميته آزمون دانشگاه موظف است طي دو هفته كاري بررسي واعالم نتيجه نماید.
 -12به مداركي كه پس از اتمام مهلت ثبت نام ارسال شود ترتيب اثهر داده نمهي شهود.ليكن در صهورت ارسهال مهدارک نهاقص،
تصميم گيري در خصوص پذیرش و یا رد آن به عهده كميته آزمون خواهد بود.
 -13استفاده از سهميه استخدامي ایرارگران مشروط بهه برخهورداري داوطلبهان از شهرایط موضهوع مفهاد (شهرایط احهراز مهدرک
تحصيلي) و (بومي بودن) با رعایت سایر مفاد این دستورالعمل و طبق قوانين ایرارگران مي باشد.
-14در صورت عدم مراجعه پذیرقته شدگان در مهلت مقرر و یا انصراف آنان قبهل از شهروع دوره آموزشهي از پذیرفتهه شهدگان
ذخيره جهت شركت در دوره دعوت به عمل خواهد آمد مشروط بر این كه فرد ذخيره قبل از شروع دوره توسهط هسهته گهزینش
دانشگاه معرفي گردد.
 .-15قبل از شروع دوره آموزشي ،سلردن تعهد محضري به دانشگاه از سوي بهورزان جذب شده مبني بر اینكه پس از اتمام دوره
آموزش بهورزي در خانه بهداشت مورد تعهد ،شيفتهاي مورد نظر دانشگاه را همراه با بيتوته در روستا انجام دهند ،الزاميست.
(دوره تعهد براي كليه افراد جذب شده حداقل  15سال است).
 -16سلردن تعهد براي كليه بهورزان (اعم از ایرارگران و )...الزامي بوده و تعهدنامه تا پایان تعهد قابل خرید و انتقال نميباشد.
تبصره :پذیرفته شدگاني كه پس از شروع دوره آموزش بهورزي ،از ادامه دوره انصراف نمایند و یا به هر دليلي اخراج شوند،
ضمن پرداخت هزینههاي مربوطه ،مجاز به ثبت نام در آگهيهاي بعدي پذیرش بهورز دانشگاه نميباشند.
 -17بهورزان در طول دوره تعهد مجاز به درخواست جابجایي ،تغيير ردیف پستي و عنوان شغلي نميباشند .همچنين دانشهگاه نيهز
مجاز به تغيير عنوان ،جابجایي یا بهكارگيري بهورز در خارج از حيطه وظایف بهورزي نيست .نقل و انتقهال بههورزان بهه ههر دليهل
پس از انجام تعهدات ،ت مين فرد جایگزین و موافقت معاونت بهداشت دانشگاه مقدور است.

