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 "خدا نام به"

  بهورز جذب برای اجرایی دستورالعمل 

 :مقدمه
 روستایی مناطق نیاز مورد انسانی نیروی تامین در بهداشت وزارت سیاسی و اجتماعی تعهد اجرای منظور به

 ابالغ هادانشگاه به اجرا جهت زیر اصول رعایت با بهداشت هایخانه در بهورزان جذب برای اجرایی دستورالعمل
 ود:شمی

 گزینی بومی اصل رعایت 

 جذب برای نیمع کار قرارداد استخدام پیمانی استخدام مجوز تخصیص عدم تصور در و پیمانی استخدام در اولویت 
  ماندگار نیروی

 و بهورزی آموزش مرکز توسط شدگان گزینش برای وظایف شرح بر مبتنی آموزی مهارت و آموزش دوره اجرای 
 بهداشت حوزه جاری هایبرنامه با مطابق سالمت هایبرنامه بازآموزی

 کسب به منوط نیمع کار و پیمانی هایقرارداد ارتقای و تمدید و عملکرد بر مبتنی پرداخت و ارتقا نظام ریزیپایه 
 شود.می ابالغ بهداشت معاونت توسط که عملکرد کیفی و کمی ارزشیابی در موفقیت
 نمایند تالش بود خواهند مکلف هادانشگاه توانمند، و صالحیت با دافرا جذب و فوق اصول نمودن اجرایی منظور به

 اجرای و است آمده دستورالعمل این در که مرتبط بهداشتی کارشناسی و کاردانی مدرک با بومی افراد جذب با تا
 نسانیا نیروی تامین به نسبت سالمت هایبرنامه و شغلی وظایف شرح بر مبتنی آموزیمهارت و آموزش هایدوره

 نمایند. اقدام بهداشت هایخانه در نیاز مورد بهورز
 

 :دستورالعمل

 یهاخانه بهورز کادر تأمین برای بایستمی درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده /دانشگاه :1 ماده
 است؛ آمده امهاد در که ضوابطی براساس خروجی بهورزان ازای به یا و بهورز کسری موارد و االحداث جدید بهداشت

 مجوز کافی تامین امکان عدم صورت در و پیمانی استخدام ترتیب به اولویت با بهورز جذب به نسبت مورد حسب
 .نماید اقدام قانونی کار و ساز از استفاده با نیمع کار قرارداد ، صورت به پیمانی

 پذیرد:می صورت ذیل شرح به فوق موارد رایب نیرو تامین روال :تبصره
 ازکارافتادگی، بازنشستگی، جمله از مواردی بر مشتمل سازمان از شده خارج انسانی نیروهای تامین منظور به  -1

 به نیرو استخدام به اقدام "راسا است مجاز دانشگاه دست این از موارد سایر و استعفا اخراج، خدمت، بازخرید فوت،
  .نماید معین کار قرارداد شکل

 و پیمانی استخدام شکل به بهورز کسری موارد و االحداث جدید بهداشت یهاانهخ برای انسانی نیروی تامین  -2
 است. ممکن مربوطه مالی بار تامین از پس هادانشگاه به اعطایی مجوزهای براساس معین کار قرارداد

 مرتبط شتیبهدا کارشناسی و کاردانی تحصیلی مدارک با داوطلبان بین از دانشگاه نیاز مورد بهورز پذیرش :2 ماده
 .پذیردمی صورت آمد خواهد عملالدستور این بندهای سایر در آن عناوین که

 ،یاستخدام عدالت تیرعا با و یرقابت یفضا کی در داوطلبان بین از دانشگاه ازین مورد بهورز رشیپذ :۳ ماده
 آن در شرایط واجد نفر 2 حداقل که یکتب آزمون قیطر از یتخصص و یعموم یهایتوانمند سنجش و ینیگزستهیشا

 کارکنان و معلمان نشیگز قانون یتسر قانون براساس یعموم یهاتیصالح احراز و مصاحبه و باشند کرده شرکت
 9/2/5731 مصوب یدولت یهاشرکت و مؤسسات و هاسازمان و هاوزارتخانه ریسا کارمندان به پرورش و آموزش
 .بود خواهدیاسالم یشورا مجلس

 یبهورز آموزاندانش احتساب )با یبالتصد یهاپست چارچوب در صرفاً قرارداد، نوع هر با بهورز رشیپذ :۴ هماد
 سایر یا انتقاالت و نقل نشستگی،باز نظیر دلیل هر به که افرادی نیبی پیش با نیز و (شاغل بهورزان و لیتحص حال در



2 

 

 شغل در اشتغال یبرا یاحرفه یهاتیصالح اثبات و ازین وردم اعتبار ینیبشیپ شد، خواهند خارج سازمان از هاعلت
 تحصیلی مقطع گرفتن نظر در با تواندمی بازنشستگان جایگزینی برای بینیپیش به بهورزان جذب .بود خواهد یبهورز
 .گیرد صورت قبل سال دو تا ماه شش از نیاز مورد

 یبرا آزمون در یقبول از پس مرتبط، یبهداشت یکارشناس ای و یکاردان یلیتحص مدرک با یبهورز داوطلبان :5 ماده
 متبوع وزارت بهداشت معاونت توسط یقیتطب دوره دستورالعمل .شوندیم رفتهیپذ یبهورز رتمها یقیتطب دوره یط

 .شودیم ابالغ و نیتدو

 مدرک تا ترپایین و پلمید مدرک با بهورزان نشیگز است؛ آمده العملدستور نیا در که یخاص طیشرا در :تبصره
 دوره است، مقدور زین قدیم نظام برای راهنمایی سوم مدرک و جدید نظام برای متوسطه اول دوره پایان تحصیلی
 آموزش نامه آیین مطابق ) .باشدیم سال دو آزمون در یقبول از پس رانیفراگ لیقب نیا یبرا یبهورز آموزش

 بهورزی(

 :از عبارتست هورزب استخدام برای یعموم طیشرا :6 ماده
 کشور اساسی قانون در شده شناخته ادیان از یکی یا اسالم مبین دین به اعتقاد -6 -1
 ایران اسالمی جمهوری نظام تابعیت داشتن -6 -2
 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به التزام -6 -3
 بومی بودن در محل خدمت طبق شرایطی که در این دستورالعمل آمده است. -4-6
  برادران( )ویژه خدمت از دائم معافیت یا عمومی وظیفه خدمت پایان کارت داشتن -6 -5

 یبهورز فیوظا با دانشگاه پزشکی کمیسیون اعالم براساس که شد خواهد پذیرفته یصورت در یپزشک تیمعاف :تبصره
 .باشد نداشته منافات

 روانگردان و مخدر مواد دخانیات، به اعتیاد عدم -6 -6
 مؤثر جزائی محکومیت سابقه عدم -6 -7
 با مرتبط یهاتیفعال انجام تیقابل و یبهورز کار انجام برای توانایی و اجتماعی روانی، ،جسمانی سالمت داشتن -6 -8

 پزشکی کمیسیون تأیید با پوشش تحت یهاروستا در هایاریس انجام و یدهگردش جمله از آن
 دانشگاه یهاواحد سایر و یبهورز وزشآم مراکز از اخراج سابقه نداشتن -6 -9

 :از عبارتست بهورز رشیپذ اختصاصی شرایط :7 ماده
 پرستاری و ییماما ی،عموم بهداشت یهارشته از یکی در یکارشناس ای و یکاردان یلیتحص مدرک بودن دارا -1-7

 بهداشت ی،عموم بهداشت یهارشته از یکی در یکارشناس ای و یکاردان یلیتحص مدرک داشتن و زن داوطلبان یبرا
  مرد داوطلبان یبرا پرستاری و طیمح

 از: عبارتند شرایط این است. پلمید داوطلبان پذیرش و نام ثبت به مجاز دانشگاه ییاستثنا طیشرا در :1 تبصره
 استناد به مجاز مناطق در نظر مورد یهارشته در شرایط واجد دانشگاهی التحصیالنفارغ به دسترسی عدم -5

 یا کاردان نیروی جذب امکان عدم و مجاز مناطق کلیه در فراخوان انجام بر مبنی آزمون کارگروه کتبی گواهی
  مرتبط کارشناس

 دانشگاه بهداشت معاونت موافقت -2

 را متوسطه دوم دوره ساله سه تحصیالت پایان گواهینامه یا و دانشگاهی پیش دوره پایان گواهینامه باید افراد این
 باشند. دانشگاهی مدرک گونه هر فاقد و ندباش داشته

 دیپلم متعاقبا و کارشناسی و کاردانی تحصیلی مدرک دارای داوطلبان به دسترسی که عشایری مناطق در :2 تبصره
 بر مشروط شده قید مدارک از ترپایین تحصیلی مدرک دارای داوطلبان از پذیرش نیست، مقدور فوق بندهای طبق

 کارشناس یا کاردان نیروی جذب امکان عدم و مجاز حیطه در فراخوان انجام بر مبنی آزمون کارگروه کتبی گواهی
 مدرک شامل تواندمی افراد این مدارک است. مقدور دانشگاه بهداشت معاون موافقت و متوسطه کامل دیپلم و مرتبط
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 جدید نظام برای اول دوره ساله سه تحصیالت پایان گواهینامه حداقل تا دانشگاهی پیش بدون قدیم نظام دیپلم تحصیلی
 باشد. قدیم نظام برای راهنمایی سوم مدرک یا و
 .باشدنمی مجاز بهورزی آزمون در یکارشناس مقطع از باالتر تحصیلی مدرک دارای داوطلبان شرکت -2-7

 مدرک حال نیع در و بوده 3-5 بند در شده ذکر یلیتحص مدرک یدارا استخدام بدو در داوطلب که یصورت در :تبصره
 عدم بر یمبن یمحضر تعهدنامه ارائه به ملزم باشد، داشته یلیتحص یهارشته ریسا در باالتر یا ترازهم یلیتحص

 .بود خواهد اشتغال هنگام در و کار به شروع از پس گرید مدرک یریکارگ به درخواست
 ارائه مستلزم آنان یینها رشیپذ ،یقبول ازاحر صورت در و باشدیم ممنوع بهورز عنوان با انیدانشجو رشیپذ -3-7

 یهاکالس شروع از قبل مدرک گونه هر دریافت امکان عدم بر مبنی لیتحص محل دانشگاه گواهی و یقطع انصراف
 لیتحص محل دانشگاه از ستیبایم گواهی صحت در تردید یا و مذکور یگواه ارائه عدم صورت در .باشدیم یبهورز
 مدرک گونه هر دریافت امکان عدم و آزمون( برگزاری زمان )تا شده گذرانده یهاواحد تعداد دییتا بر دال الزم مدارک

 موارد بر عالوه انشگاهد فرایند این اجرای از اطمینان منظور بهگردد. اخذ شده رفتهیپذ رشته در یدانشگاه تحصیلی
 اخذ نیز را تحصیلی مدرک دریافت شرایط از داریبرخور عدم بر مبنی لزوم مورد تعهد افراد این از بایستمی پیشگفت

 نماید.
 بهداشت خانه را به عنوان بهورز در استخدام و کارگیری به شرایط که افرادی کلیه و خدمت متعهد افراد پذیرش -4-7

 خانه مذکور در فرد استخداممتعاقبا  و خدمت تعهد اجرای که صورتی در است بدیهی. باشدمی ممنوع ندارند شده اعالم
مشروط بر اخذ تعهدات مورد لزوم و امکان  نظر مورد بهداشت خانه در افراد این کارگیریباشد، به مجاز بهداشت

 .بود خواهد مقدوراستخدام به شکل قراردادهای اشاره شده در مواد پیشین 
 داوطلبان .شودیم انجام بهداشت خانه استقرار محل یروستا از اول وهله در بومی صورت به بهورز رشیپذ -5-7

 .گردند یتلق «روستایبوم» عنوان به تا باشند داشته را ریز طیشرا از یکی بایستی
 و باشد یکی بهورز پذیرش تقاضای مورد شهرستان یا روستا با (شناسنامه مندرجات )طبق داوطلب تولد محل (الف

 .گردد محرز نظر مورد یروستا در نام ثبت شروع روز نیاول خیتار تا اخیر سال دو در حداقل داوطلب سکونت نیهمچن
 ،دیجد نظام النیالتحصفارغ خصوص در و (متوسطه و راهنمایی )ابتدایی، تحصیلی مقاطع از کامل مقطع دو حداقل (ب
 تقاضای مورد شهرستان یا و روستا در را (دوم متوسطه و اول متوسطه ،یی)ابتدا یلیتحص مقاطع از کامل مقطع ود

 نام ثبت شروع روز اولین تاریخ تا اخیر سال دو در حداقل داوطلب سکونت نیهمچن و باشند کرده یط بهورز پذیرش
 .گردد محرز نظر مورد روستای در

 نشیگز محل یروستا همان در شاغل فرد با یول باشند نداشته را «ب» و «الف» بند طیشرا که زن داوطلبان :1 تبصره
 روز اولین تا آنان ازدواج تاریخ از سال 2 حداقل و کرده ازدواج 3 ماده «ب» و «الف» بند مطابق طیشرا واجد و بهورز

 به باشد، شده محرز مدت این در بهورز رشیپذ یتقاضا مورد محل در شانسکونت و باشد گذشته آزمون در نام ثبت
 کی در «ب» و «الف» بند یبوم افراد با افراد نیا است بدیهی .است بالمانع آنان رشیپذ و شوندیم یتلق یبوم عنوان

 .بود خواهند پذیرش اولویت در قمر بومیان به نسبت و دارند قرار تیاولو

 اسالمی شورای یگواه طریق از 5 تبصره و «ب» و «الف» یهابند در مندرج داوطلبان سکونت شرایط احراز :2 تبصره
 مربوطه بهداشت خانه دییتأ با (،نفر کی هاضاف به شورا یاعضا نصف و شورا سییر یامضا و مهر به )ممهور روستا

 .ردیپذیم صورت شهرستان بهداشت مرکز و

 دوره انجام و اشتغال ای و طرح گذراندن ل،یتحص ادامه لیدل به نام ثبت از قبل تا یبهورز داوطلبان چنانچه :۳ تبصره
 یاسالم یشورا که آن به مشروط اندداشته سکونت روستا محل از خارج در یسرباز ضرورت دوره وظیفه خدمت
 از قبل را یو اقامت و فرد بودن یبوم شهرستان بهداشت مرکز و بهداشت خانه و کند گواهی را آنان سکونت روستا
 برای لذا است. بالمانع هاآن رشیپذ نماید؛ تأیید تقاضا مورد منطقه قمر ای یاصل یروستا در االشارهفوق یهاتیوضع
 یروستا در دائم اقامت یو خانواده که نیا بر مشروط نظر مورد یروستا در اخیر سال دو در متاقا مذکور یهاگروه
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 فوق شرایط از قبل روستا در اقامت بر دال گواهی ارائه شرایط این در ندارد. ضرورت باشند، داشته نظر مورد
 دارد. ضرورت

 یروستا در رشیپذ مورد هر یازا به نفر 2 حداقل دتعدا به طیشرا واجد افراد از کافی تعداد نبود صورت در :۴ تبصره
 عمل به نام ثبت لیذ ترتیب به بهداشت خانه همان همجوار یهاروستا در ساکن طیشرا واجد افراد از بایستیم ،یاصل

 :دیآ
 شهرستان گسترش طرح براساس بهداشت خانه پوشش تحت قمر یهاروستا (الف

 یهاروستا از توانمی بهداشت خانه پوشش تحت یهاروستا در شرایط واجد یمتقاض یکاف تعداد نبود صورت در (ب
 مرکز تأیید از پس ،یاصل یروستا از لومتریک 73 شعاع تا مربوطه سالمت جامع خدمات مرکز پوشش تحت همجوار
 .نمود طیشرا واجد افراد از نام ثبت به اقدام شهرستان بهداشت

 .شودیم فیتعر 3 ماده ب و الف بند با مطابق یلومتریک 73 شعاع تا هاروستا ریسا و قمر یهاروستا یبوم نکته:
 دانشگاه باشد نفر یک تنها آزمون در شرکت برای دانشگاهی مدرک دارای شرایط واجدین تعداد که شرایطی در (ج

 تنها و شده انجام نظر مورد نقاط تمامی در فراخوان آنکه بر مبنی آزمون کارگروه کتبی گواهی بر مشروط تواندمی
 انجام شرایط واجد فرد مورد در را کتبی آزمون دانشگاه بهداشت معاون توافق از پس است نفر یک شرایط واجد فرد
  .نماید معرفی مصاحبه برای را وی حدنصاب نمره کسب صورت در و داده

 وجود فراخوان اجرای برای مجاز ناطقم در نامهآیین این در مندرج مرتبط کاردان یا کارشناس هیچ که صورتی در د(
 جذب برای دانشگاه بهداشت معاون موافقت و بهورزی آزمون کارگروه گواهی از پس تواندمی دانشگاه باشد، نداشته

 اعالم قمر روستاهای سپس و اصلی روستای از ترتیب به گزینش نحوه همان با نامهآیین 3 ماده در مندرج دیپلم افراد
 روستاهای از را فراخوان شده ذکر موارد از شرایط واجد متقاضی کافی تعداد نبود صورت در و نموده فراخوان

 سالمت جامع خدمات مرکز همان پوشش تحت که اصلی یروستا از کیلومتر 73 شعاع تا بهداشت خانه جوارهم
  .دهد انجام هستند مربوطه

 مشروط تواندمی دانشگاه باشد نفر یک تنها آزمون در لمدیپ افراد شرکت برای شرایط واجدین تعداد که شرایطی در ه(
 شرایط واجد فرد تنها و شده انجام نظر مورد نقاط تمامی در فراخوان که آن بر مبنی آزمون کارگروه کتبی گواهی بر

 صورت در و داده انجام شرایط واجد فرد مورد در را کتبی آزمون دانشگاه، بهداشت معاون توافق از پس است؛ نفر یک
  .نماید معرفی مصاحبه برای را وی باشدمی حدنصاب نمره کسب آن مبنای که ،نامبرده قبولی کسب

 و بزرگان دییتأ با و لیا هر داوطلبان نیب از نامهنییآ نیا مواد ریسا تیرعا با بهورز رشیپذ یریعشا مناطق در و(
 .ردیگیم انجام شهرستان بهداشت مرکز دییتا و مربوطه شهرستان یریعشا کل اداره تأیید با لیا دانیسف شیر

 بهورز .شود حاصل نانیاطم تا آید عمل به یبیترت دارد ضرورت یریعشا مناطق یبرا بهورزان نشیگز نهیزم در ز(
 .نمود خواهد خدمات ارائه به اقدام یفصل یهاحرکت در ریعشا با همگام و مستمر طور به شده نشیگز
 جمعیت در موجود دیپلم افراد از سپس و کاردان یا کارشناس افراد از ترتیب به ایرعش مناطق برای بهورز گزینش ح(

 مناطق برای بهورز آزمون اجرای و فراخوان برای نظر مورد تعداد الگوی همان با و پوشش برای نظر مورد عشایر
 گواهی از پس تواندمی دانشگاه گفتپیش تحصیلی سطوح با افراد به رسیدست عدم صورت در گیرد.می صورت دیگر

 را فراخوان دانشگاه بهداشت معاون موافقت و فوق تحصیالت با شرایط واجد فرد نبود بر مبنی بهورز آزمون کارگروه
 تا دانشگاهی پیش بدون قدیم نظام دیپلم تحصیلی مدرک شامل دیپلم زیر افراد میان از عشایر برای بهورز جذب برای

 انجام قدیم نظام برای راهنمایی سوم مدرک یا و جدید نظام برای اول دوره ساله سه تحصیالت پایان گواهینامه حداقل
 .دهد

 کی در را فراخوان ،هاروستا ریسا ای و یاصل یهاروستا در جذب امکان از ینیبشیپ براساس مجازند هادانشگاه ط(
 باشد، تیکفا حد به یاصل یروستا در طیشرا نیاجدو که یصورت در است یهیبد .دهند انجام هاآنیتمام یبرا مرحله

 به طیشرا نیواجد تعداد یاصل یروستا در که یطیشرا در صرفا بیترت نیهم به است. ممنوع مناطق ریسا از رشیپذ
 نشیگز مراحل از کی هر در چنانچه گرید عبارت به شود. گزینش نقاط سایر از بهورز ستیبایم نرسد نصاب حد

 که یطیشرا در شودیم هیتوص لذا .شد بعد مراحل وارد گزینش برای ستیباینم باشد ریپذامکان قبل مرحله از بهورز
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 ،داشت نخواهند ریزش دلیلی هر به متعاقبا که دارد وجود داوطلب یکاف تعداد یاصل یروستا در دارد یقین دانشگاه
 در .دیننما اقدام شوندیم شناخته مجاز امهننییآ نیا در که پوشش تحت مناطق ریسا در فراخوان یاجرا به نسبت
 یالزام قمر یروستاها در فراخوان یاجرا باشند، نفر 2 از کمتر یاصل یروستا در طیشرا نیواجد تعداد که یصورت

 نصاب حد به دنیرس تا روال نیا .بود خواهند یمساو تیاولو در قمر و یاصل یروستا داوطلبان طیشرا نیا در .است
 در اگر اما باشند؛ دهینرس نصاب حد به طیشرا نیواجد تعداد قبل مرحله در که است یزمان تا و ابدییم مهادا داوطلبان

 حذف ستیبایم اندشده نشیگز دورتر مناطق از که یداوطلبان د،ینما عبور حدنصاب از طیشرا نیواجد تعداد مرحله کی
 .شوند

 یبرا سن حداکثر و (روز 29 و ماه 55 و سال 29) سال 73 یکارشناس تحصیلی مدرک دارندگان یبرا سن حداکثر ی(
 یا مپلید افراد که یخاص طیشرا در .باشدیم (روز 29 و ماه 55 و سال 23) سال 22 یکاردان یلیتحص مدرک دارندگان

 55 و سال 21) سال 26 حداکثر و روز( 29 و ماه 55 و سال 51) سال56 ایشان برای سن حداقل ،شوند نشیگز آن زیر
 .ردیگیم قرار سن محاسبه مبنای نام ثبت شروع روز اولین خیتار .بود خواهد (روز 29 و ماه

 داوطلب سن صورت هر در .شد خواهد اضافه مقرر سن حداکثر به معتبر یهاتاییدیه ارائه شرط به ذیل موارد :تبصره
 سن و (روز 29 و ماه 55و سال 23) سال 22 از دینبا زیر موارد گرفتن نظر در با آن زیر یا دیپلم تحصیلی مدرک دارای

 یکارشناس مدرک یدارا داوطلب سن و (روز 29 و ماه 55 و سال 29) سال 73 از نباید دیپلم فوق مدرک دارای داوطلب
 .دینما تجاوز (روز 29 و ماه 55 و سال 75)سال 72 از دینبا

 میزان به اندداده انجام پیراپزشکان و پزشکان خدمت قانون استناد به را انسانی نیروی خدمت طرح که داوطلبانی (الف
 فوق خدمت انجام

 خدمت انیپا کارت براساس آقایان ضرورت دوره وظیفه خدمت مدت (ب

 دانشگاه در قانونی خدمت انجام حین در که اجباری هایرشته پیراپزشکان و پزشکان خدمت قانون مشمولین :8 ماده
 این در مندرج شرایط سایر و 3-1 بند با مطابق بومی شرایط بودن دارا ورتص در ،باشندمی بهورز پذیرش مورد

 .نمایند شرکت بهورزی پیمانی استخدام آزمون در توانندمی ،دستورالعمل

 .باشدمی دانشگاه آزمون کارگروه عهده به اعتراضات به پاسخگویی و آزمون برگزاری مراحل کلیه مسئولیت :9 ماده

 اعتراضات ارائه به نسبت تا دارند مهلت هیاول جهینت اعالم از پس روز پانزده مدت به حداکثر وطهمرب انیمتقاض :تبصره
 .دینما جهینت اعالم و یبررس را مورد یکار هفته دو یط است موظف دانشگاه آزمون کارگروه و ندینما اقدام

 گردد:می تشکیل زیر اعضای از خداماست آزمون کارگروه دستورالعمل نیا اجرای حسن بر نظارت منظور به :11 ماده
 کارگروه رییس عنوان به مشابه عناوین یا منابع و مدیریت توسعه معاون -5
 کارگروه عضو عنوان به ییاجرا معاون ترجیحاً نامبرده االختیارتام نماینده یا دانشگاه بهداشت معاون -2

 کارگروه عضو عنوان به دانشگاه بهداشت معاونت شبکه توسعه گروه مدیر -7

 کارگروه عضو و ریدب عنوان به دانشگاه بهورزی آموزش مسئول کارشناس -4

 مرکز ریمد حاًیترج ) دانشگاه بهداشت معاون انتخاب به تابعه یهاشهرستان بهورزی آموزش مراکز مدیران از یکی -1
 به عنوان عضو کارگروه (یپزشک علوم دانشگاه یمرکز ستاد استقرار محل شهرستان یبهورز آموزش

 کارگروه عضو عنوان به مشابه عناوین یا انسانی منابع مدیر -6

 کارگروه عضو عنوان به گزینش هسته مدیر -3

 کارگروه عضو عنوان به مشابه عناوین یا حراست مدیر -2

 کارگروه عضو عنوان به مشابه عناوین یا شکایات به پاسخگویی و عملکرد ارزیابی بازرسی، اداره مدیر -9

 کارگروه عضو عنوان به مشابه عناوین یا ریادا تحول و سازمان توسعه مدیر -53

 کارگروه عضو عنوان به مشابه عناوین یا موسسه استخدام واحد مسئول یا رئیس -55

 :از است عبارت بهورز رشیپذ و جذب با رابطه در آزمون کارگروه وظایف شرح :11 ماده
  دستورالعمل نیا مفاد براساس آگهی متن تهیه -5
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 یمقتض نحو به شده تأیید آگهی انتشار -2
 دستورالعمل این مفاد با انطباق ارزیابی منظور به داوطلبان شرایط بررسی -7
 کتبی آزمون انجام هدایت -4
 و اجتماعی روانی، سالمت ارزیابی یبررس داوطلبان، نگرش و دانش ارزیابی منظور به مصاحبه اجرای مدیریت -1

 یابیارز و روستا در بهورزی نقش ایفای زین و هاآن مشکالت حل و ممرد با ارتباط برقراری برای افراد یهاتوانایی
 روستا در یماندگار و یخدمتگزار یبرا افراد تعهد

 مرتبط موارد در استخدام انیمتقاض یهاهیشکوائ به پاسخ ارائه -6
 نشده ینیب شیپ یهازمینه و خاص موارد در الزم تصمیمات اخذ-3

 ابالغ هاشهرستان به بهداشت، معاونت قیطر از دانشگاه آزمون کارگروه تأیید از پس بهورز پذیرش آگهی :12 ماده
 .یابد انتشار یمقتض صورت به تا گرددیم

 در یآگه نشر ای و دانشگاه تیسا قیطر از و یکیالکترون صورت به یآگه انتشار نحوه مورد در یریگمیتصم :1 تبصره
 .باشدیم آزمون کارگروه عهده بر همزمان طور به شرو دو هر از استفاده ای و هاروستا

 شهرستان بهداشت مرکز توسط ستیبایم یلیتکم یرساناطالع جهت به بهورز رشیپذ یآگه کامل متن :2 تبصره
 .گردد لیتحو نظر مورد یهاروستا بخشداری و یاسالم یشورا سییر به یکتب نامه با مربوطه

 تهیه آزمون یبرگزار از قبل روز 2 تا را آزمون جلسه به ورود کارت است موظف دانشگاه آزمون کارگروه :1۳ ماده
 شد. خواهد نییتع جلسه به ورود کارت در آزمون یبرگزار مکان و خیتار دهد. قرار داوطلبان اختیار در و نموده

 اثر بیترت شود سالار نام ثبت مهلت اتمام از پس که یمدارک به پست، قیطر از مدارک افتیدر صورت در :1۴ ماده
 کارگروه عهده به آن رد ای و رشیپذ خصوص در یریگمیتصم ناقص، مدارک ارسال صورت در کنیل .شودینم داده

 یپست مرسوله یرو بر مندرج یچاپ شده ثبت خیتار پست، به مدارک لیتحو خیتار مالک ضمناً بود. خواهد آزمون
 .باشدیم

 نام ثبت ای پست قیطر از مدارک ارسال ای یکیالکترون صورت به داوطلبان نام ثبت نحوه مورد در یریگمیتصم
 .باشد کسانی دیبا جذب دوره هر در داوطلبان هیکل نام ثبت روش حال هر در .است آزمون کارگروه عهده بر یحضور

 مراحل ،شود محرز داوطلب توسط شده اعالم اطالعات بودن واقع خالف پذیرش مراحل از یک هر در چنانچه :15 ماده
 شده اخذ تعهد برابر داوطلب اخراج، ضمن آموزشی یهاکالس در شرکت صورت در یحت و تلقی یکن لم کان شده طی

 بالاثر و لغو صادره حکم کار،هب شروع حکم صدور صورت در و باشدمی مربوطه یهاهزینه پرداخت به موظف
 یبرا فرصت رفتن دست از و خسارات جادیا لیدل به و شده نهیهز پرداخت به ملزم نیقوان مطابق یخاط فرد و گرددمی
 .ردیگمی قرار یقانون یریگیپ مورد نیریسا

 شد. خواهد زیوار دانشگاه یاختصاص یهادرآمد حساب به داوطلبان نامثبت حق از حاصل وجوه :16 ماده

 .آمد خواهد عمل به ذیل شرح به حبهمصا و یکتب یهاآزمون داوطلبان، یهاتوانمندی سنجش منظور به :17 ماده

 ی:کارشناس و یکاردان مدرك دارای داوطلبان سنجش یبرا -الف
 یمنف نمره یک اعمال )با یانهیگز رچها صورت به تسواال :یبهورز مرتبط یتخصص دروس از یکتب آزمون -1 -الف

 .داد خواهد اختصاص خود به را نآزمو نمره کل از %63 یکتب آزمون .شودیم یطراح (غلط پاسخ سه هر ازای به
 عمل به مصاحبه پذیرش ظرفیت برابر 2 زانیم به حداقل اول مرحله در شده رفتهیپذ داوطلبان نیب از :مصاحبه -2 -الف

 نمایند سعی شودمی توصیه ها نشگاهدا به .دهدمی اختصاص خود به را آزمون نمره کل از %43 معادل که آمد خواهد
 هایمولفه لحاظ به مصاحبه مرحله در حارج انتخاب امکان تا باشد برابر دو از بیش احبهمص به شدگانمعرفی

 باشد. مقدور ترراحت ظرفیت برابر دو میزان به گزینش به معرفی و روانشناختی
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 تواندمی دانشگاه باشد نفر یک تنها مصاحبه جلسه در شرکت برای شرایط واجدین تعداد که شرایطی در : 1 هتبصر

 معاون توافق از پس و است نفر یک شرایط واجد فرد تنها کهآن بر مبنی آزمون کارگروه کتبی گواهی بر روطمش

 .نماید معرفی مصاحبه برای را وی ،کتبی آزمون در حدنصاب نمره کسب صورت در و دانشگاه بهداشت

 کتبی آزمون مراحل در .شد خواهد برگزار واحد صورت به کارشناس و کاردان انیمتقاض یبرا آزمون :2 تبصره

 ندارند. تفوق یکدیگر بر کارشناسی و کاردانی تحصیلی مدرک با افراد از یکهیچ

 :ديپلم تحصيلی مدرك دارای داوطلبان سنجش برای -ب

 به یمنف نمره یک اعمال )با یانهیگز چهار صورت به سواالت :عمومی یهاتوانمندی سنجش جهت کتبی آزمون -1-ب
 دینی تعلیمات و انگلیسیزبان فارسی، ادبیات زبان دروس شامل متوسطه دوم دوره دروس از (غلط پاسخ سه هر ازای

 فارسی، ادبیات و زبان دروس از ترپایین تحصیلی مدرک با افراد برای و زندگی و دین یا اسالمی معارف یا و
 آزمون .بود خواهد جدید نظام متوسطه اول هدور زندگی و دین یا و اسالمی معارف یا و دینی تعلیمات و انگلیسیزبان
 .داد خواهد اختصاص خود به را آزمون نمره کل از %63 کتبی

 صورت به عمومی دروس ریسا به آن امتیاز و نداده پاسخ زندگی و دین سواالت به ینید یهااقلیت متقاضیان :تبصره
 .شد خواهد داده اختصاص مساوی

 عمل به مصاحبه پذیرش ظرفیت برابر 2 زانیم به حداقل اول مرحله در شده رفتهیذپ داوطلبان نیب از مصاحبه: -2-ب
 دهد.می اختصاص خود به را آزمون نمره کل از %43 که آمد خواهد

 و یقانون مقرر یهاتیاولو بیترت به ،ازین مورد تعداد برابر 2 حداقل میزان به هیاول شدگان رفتهیپذ فهرست :18 ماده
 تهیکم به یبهورز مصاحبه دستورالعمل براساس مصاحبه انجام جهت ؛آزمون کارگروه دییتا از پس فضلی نمرات

 دانشگاه بهداشت معاونت آن بر عالوه شود.می یرساناطالع دانشگاه تیسا طریق از که شد خواهد یمعرف مصاحبه
 .برساند شدگان رفتهیپذ اطالع به را مراتب نیز باشد آزمون کارگروه دییتا مورد که دیگری مناسب روش به ستیبایم

 بهداشت وزارت بهداشت معاونت توسط و قواعد آن کننده مصاحبه تیم اعضای ترکیب و مصاحبه انجام دستورالعمل
 .شودمی ابالغ پزشکی آموزش و درمان

 مجموع اساسبر (رهیذخ و ی)اصل ازین مورد ظرفیت برابر 2 زانیم به داوطلبانیاسام مصاحبه انجام از پس :19 ماده
 .گرددیم اعالم دانشگاه نشیگز هسته به یقانون یهاتیاولو ریسا و مصاحبه و کتبی نمرات

 شده شمرده نفرمجاز یک مصاحبه در کننده شرکت افراد تعداد که نامهآیین این در مندرج خاص شرایط در تنها : تبصره
 .است بالمانع نشگاهدا گزینش هسته به مصاحبه در پذیرش از پس فرد معرفی یک باشد

 .نماید لحاظ و تعیین را کتبی آزمون نمره نصاب حد بهورز پذیرش در بایستمی دانشگاه :21 ماده

 رعایت با است مجاز آزمون کارگروه ،52 ماده در شده ذکر سقف تا ازین مورد یهاروین نیتام عدم صورت در : تبصره
 جلسه لیتشک جهت ازین مورد نفرات لیتکم تا را شده نییتع حدنصاب نمره ،صالحیت با افراد گزینش ضرورت اصل

 باشد. نمی مجاز دارد داوطلب یک تنها که مناطقی برای نصاب حد نمره آوردن پایین .دهد کاهش مصاحبه

 شرکت جهت یینها شدگانپذیرفته از یینها جینتا نییتع از پس است موظف مربوطه شهرستان بهداشت مرکز :21 ماده
 عمل به دعوت (یحضور لیتحو ای شتازیپ پست )با یکتب ای و یتلفن تماس امک،یپ ارسال صورت به یآموزش دوره در

 .آورد

 که این بر مبنی شده جذب بهورزان یسو از دانشگاه به یمحضر تعهد سپردن یآموزش دوره شروع از قبل :22 ماده
 با همراه دانشگاه نظر مورد یهاشیفت ورتص به تعهد مورد بهداشت خانه در بهورزی آموزش دوره اتمام از پس

  است. سال 51 حداقل شده جذب افراد کلیه برای تعهد دوره .ستیالزام ند،ینما فهیوظ انجام روستا در بیتوته
 انتقال و دیخر قابل تعهد انیپا تا نامهتعهد و بوده یالزام و...( ثارگرانیا از )اعم بهورزان هیکل یبرا تعهد سپردن

  .باشدینم
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 اخراج دلیلی هر به یا و نمایند انصراف دوره ادامه از بهورزی، آموزش دوره شروع از پس که شدگانی پذیرفته :تبصره
 .باشندینم دانشگاه بهورز پذیرش بعدی یهاآگهی در نام ثبت به مجاز مربوطه، یهاهزینه پرداخت ضمن شوند

 .باشندینم یشغل عنوان و یپست فیرد رییتغ ،ییجابجا ستدرخوا به مجاز تعهد دوره طول در بهورزان :2۳ ماده
 نقل نیست. بهورزی وظایف حیطه از خارج در بهورز کارگیریبه یا جابجایی عنوان، تغییر به زمجا نیز دانشگاه همچنین

 است. مقدور دانشگاه بهداشت معاونت موافقت و جایگزین فرد تأمین تعهدات، انجام از پس دلیل هر به بهورزان انتقال و

 .است مجاز دانشگاه امکانات و دیصالحد حسب و سال طول در یزمان مختلف مقاطع در آزمون یبرگزار :2۴ ماده

 بیترت به رهیذخ شدگانرفتهیپذ از ،آنان انصراف ای و مقرر مهلت در شدگانرفتهیپذدر صورت عدم مراجعه  :25 ماده
 .آمد خواهد عمل به تدعو شرکت در دوره آموزش بهورزی جهت یفضل نمره

 یسال پس از برگزار یکحداکثر تا  21مربوط به ماده  تیظرف لیشدگان جهت تکمرفتهیپذ یاعالم فهرست اسام :تبصره
بدیهی است استفاده از افراد ذخیره اشاره شده مشروط به باقی ماندن شرایط عمومی و  آزمون معتبر خواهد بود.

 قدور است.اختصاصی برای جذب به عنوان بهورز م

 معاونت توسط بود؛ خواهد قرارداد ارتقای و دیتمد یمبنا که نیمستخدم عملکرد یابیارز ییاجرا دستورالعمل :26 ماده
  .گرددیم نیتدو متبوع وزارت بهداشت

 استخدامی وضعیت ارتقای برای را آن تواندمی گردد، پیمانی مجوزهای اخذ به موفق دانشگاه که صورتی رد :27 ماده
 نماید. استفاده مستخدم عملکرد از مثبت ارزیابی به مشروط معین کار قرارداد یروهاین

بهورز از جمله  یریکارگهدر رابطه با ب یمصوبات و ضوابط قبل هیدستورالعمل کل نیو ابالغ ا بیپس از تصو :28 ماده
دستورالعمل اجرایی برای خرید  و نیز وزارت متبوع یاداره کل منابع انسان 54/34/97/د مورخ 5912/239بخشنامه 

 گردد.یلغو و بالاثر م 5793خدمت بهورزان با استراتژی متعهدانه مصوب در آخرین دور جلسات هیئت امنا در سال 
 .دیرس بیتصو به تبصره 21 و ماده 28 در دستورالعمل نیا

 
 


