
 بسمه تعالی

 

 « بهورز پیمانی آگهی پذیرش و استخدام»
 

 پذیرش اجرایي دستورالعمل یک ماده مفاد طبق پوشش، تحت بهداشت هاي خانه در خود نیاز مورد انساني نیروي تامین براي سیرجان درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشکده
 /د مورخ4618/209ه شمار مجوز و كشور استخدامي و اداري امور سازمان 27/3/98مورخ  151609  شماره استخدامي هاي سهمیه محل از دارد در نظر بهورز استخدام و

 آموزش و بهداشت،درمان وزارت وزارتي حوزه كل مدیر 9/9/98 مورخ /د 2282/101شماره بخشنامه مفاد همچنین ریزي و برنامه و منابع مدیریت، توسعه معاونت 16/6/98
در محل های تعیین شده به شرح  پیمانیبه صورت  بهورزمصاحبه و گزینش برای پذیرش در رشته شغلی  امتحان عمومی، طریق از را شرایط واجد افراد از نفر  6 تعداد ،پزشكي

 ذیل استخدام نماید:
 

 رشته های شغلی و شرایط احراز پذیرش در خانه های بهداشت جدول

عنوان رشته  ردیف

 شغلی

تعداد  نوع جنسیت جغرافیایی خدمتمحل 

 مورد نیاز 

 شرایط احراز 

 مرد زن 

 پیش دوره پایانگواهینامه ,  دیپلم تحصیلی مدرک نفر 1 آزاد  * خانه بهداشت عشایری بلورد بهورز زن 1

 دوم دوره ساله سه تحصیالت پایان یا دانشگاهی

 فاقد هرگونه مدرک دانشگاهیمتوسطه و 
 نفر 1 آزاد *  خانه بهداشت عشایری بلورد بهورز مرد 2

خانه بهداشت ضمیه اکبرآباد دیوان  بهورز زن 3

 بیگی

 نفر 2 آزاد  *

 نفر 1 درصد 25ایثارگر   * 2خانه بهداشت حجت آباد  بهورز زن 4

 نفر 1 آزاد  * خانه بهداشت چاه گله بهورز زن 5
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 شرایط عمومی

o ایران اسالمي جمهوري اساسي قانون در شده شناخته ادیان از یكي یا اسالم مبین دین به اعتقاد. 

o ایران اسالمي جمهوري نظام تابعیت داشتن. 

o ایران اسالمي جمهوري اساسي قانون به التزام. 

o است آمده آگهي این در كه شرایطي طبق خدمت محل در بودن بومي. 

o برادران(. ویژه( خدمت از دائم معافیت یا عمومي وظیفه خدمت پایان كارت داشتن 

 بهورزي وظایف با دانشگاه پزشكي كمیسیون اعالم براساس كه شد خواهد پذیرفته صورتي در پزشكي معافیت 1:  تبصره
 .باشد نداشته منافات

o روانگردان و مخدر مواد و دخانیات به اعتیاد عدم. 

o موثر جزائي محكومیت سابقه عدم. 

o از آن با مرتبط فعالیتهاي انجام قابلیت و بهورزي كار انجام براي توانایي و اجتماعي رواني، جسماني، سالمت داشتن 

 .پزشكي تائیدكمیسیون با پوشش تحت روستاهاي در ها سیاري انجام و دهگردشي جمله

o دانشکده واحدهاي سایر و بهورزي آموزش مراكز از اخراج سابقه نداشتن. 

o باشند دولتي دستگاههاي سایر و موسسه خدمت بازخرید یا و پیماني و ثابت رسمي، مستخدم نباید داوطلبان. 

 واحدهاي به استخدامي تعهد نداشتن و آگهي در مندرج شرایط احراز صورت در دانشکده قراردادي نیروهاي :  2تبصره 
 .باشند مي مزبور آزمون در شركت به مجاز موسسات، سایر یا دانشکده تابعه

o قانوني. مراجع آراء موجب به دولتي دستگاههاي در استخدام منع نداشتن 

 

 شرایط اختصاصی:

 مدرک تحصیلی-1

 انتخاب داوطلبان از بین دارندگان دارای مدرک تحصیلی دیپلم به شرح ذیل:

فاقد هرگونه گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی و یا گواهینامه پایان تحصیالت سه ساله دوره دوم متوسطه  و 

 مدرک دانشگاهی

 مستلزم آنان نهایی  پذیرش قبولی، احراز صورت در و پذیرش دانشجویان با عنوان بهورز ممنوع می باشد:1تبصره 

 شروع از قبل مدرک هرگونه دریافت امکان عدم بر مبنی تحصیل محل دانشگاه گواهی و قطعی انصراف ارائه

. در صورت عدم ارائه گواهی مذکور و یا تردید در صحت گواهی می بایست از دانشگاه .باشد می بهورزی کالسهای

و عدم امکان  واحدهای گذرانده شده  )تا زمان برگزاری آزمون( مدارک الزم دال بر تائید تعداد  محل تحصیل 

 خذ گردد.ا افت هرگونه مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشته پذیرفته شده دری

 خواهند بود. ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم دریافت مدرک تحصیلیاین افراد ملزم به 

پذیرش افراد متعهد خدمت و کلیه افرادی که شرایط به کارگیری و استخدام را به عنوان بهورز در خانه  :2تبصره 

الم شده ندارند ممنوع می باشد. بدیهی است در صورتی که اجرای تعهد خدمت و متعاقباً استخدام فرد بهداشت اع

مذکور در خانه بهداشت مجاز باشد، به کارگیری این افراد در خانه بهداشت مورد نظر مشروط بر اخذ تعهدات مورد 

 مقدور خواهد بود. لزوم و امکان استخدام به شکل قراردادهای اشاره شده در موارد پیشین

 

 

 پذیرش صرفا بصورت بومی-2

پذیرش بهورز به صورت بومی در وهله اول از روستای محل استقرار خانه بهداشت انجام می شود و داوطلبان می 

 بایست حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند تا به عنوان" بومی روستا" تلقی شوند:

محل تولد داوطلب )طبق مندرجات شناسنامه( با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و  -الف

( در روستای 8/06/1400نام  )همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت 

 مورد نظر محرز گردد.
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تدایی، راهنمایی و متوسطه( و در خصوص فارغ التحصیالن نظام حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی )اب -ب

دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی )ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم( را در روستا یا شهرستان مورد ، جدید 

تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع 

 ( در روستای مورد نظر محرز گردد.8/06/1400ت نام )ثب

داوطلبان زن که شرایط بند" الف" و " ب" را نداشته باشند ولی با فرد شاغل در همان روستای محل : 1تبصره 

سال از تاریخ ازدواج آنان  2ازدواج کرده و حداقل  2گزینش بهورز و واجد شرایط مطابق بند" الف" و " ب" ماده 

( در آزمون گذشته باشد و سکونت شان در محل مورد تقاضا 08/06/1400اولین روز شروع ثبت نام ) تا تاریخ

پذیرش در این مدت محرز شده باشد، به عنوان بومی تلقی میشوند و پذیرش آنان بالمانع است. بدیهی است این افراد 

 " ب" در یک اولویت هستند و نسبت به بومیان روستای قمر در اولویت پذیرش خواهند بود. با افراد بومی بند"الف" و

از طریق گواهی شورای  1احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای" الف" و "ب" و تبصره : 2تبصره 

تائید خانه بهداشت  با )ممهور به مهر و امضای رئیس شورا و نصف اعضاء شورا به اضافه یک نفر(اسالمی روستا 

 تایید مسئول مرکز خدمات جامع سالمت روستایی و تائید مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.مربوطه ، 

چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، اشتغال یا انجام دوره خدمت وظیفه : 3تبصره 

داشته اند مشروط به آنکه شورای اسالمی روستا سکونت آنان سربازی در خارج از محل روستا سکونت ضرورت 

را گواهی نماید و خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق 

مذکور االشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تائید نماید، پذیرش آنان بالمانع است. لذا برای گروه های 

اقامت دائم در روستای مورد نظر  مشروط بر اینکه خانواده وی اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر 

 ضرورت ندارد.در این شرایط ارائه گواهی دال بر اقامت در روستا قبل از شرایط فوق ضرورت دارد. داشته باشد

نفر به ازای هر مورد پذیرش در  2در صورت نبود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل : 4تبصره 

ترتیب ذیل ثبت  خانه بهداشت به همان از افراد واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوارمی بایست روستای اصلی، 

 آید: نام بعمل

 سترش شهرستانی قمر تحت پوشش خانه بهداشت بر اساس طرح گهاروستا -الف

از  در صورت نبود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان -ب

 متر از روستای اصلی، پس از کیلو 30روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز خدمات جامع سالمت مربوطه تا شعاع 

 رایط نمود.اقدام به ثبت نام از افراد واجد شتأیید مرکز بهداشت شهرستان 

تعریف  2ی مطابق با بند الف و ب ماده کیلومتر 30تا شعاع  و سایر روستاها  ی قمرهاروستا بومی نکته:

الزم به ذکر است گزینش به ترتیب از روستای اصلی و سپس  روستاهای قمر و در صورت نبود تعداد کافی میشود.

کیلومتر از روستای  30همجوار خانه بهداشت  تا شعاع متقاضی واجد شرایط از موارد ذکر شده از  روستاهای 

 اصلی تحت پوشش  همان مرکز خدمات جامع سالمت مربوطه  صورت خواهد پذیرفت.

 و بزرگان تایید با و ایل هر داوطلبان بین از آگهي، این مواد سایر رعایت با بهورز پذیرش عشایري، مناطق در :  5تبصره

 .گیرد مي انجام شهرستان بهداشت مركز تایید و مربوطه شهرستان عشایري كل اداره تایید با ایل ریش سفیدان
 ینش گز بهورز شود حاصل اطمینان تا آید عمل به ترتیبي دارد ضرورت عشایري مناطق براي بهورزان گزینش زمینه در

 .نمود خواهد خدمات ارائه به اقدام فصلي هاي حركت در عشایر با همگام و مستمر به طور شده

می تنها یک نفر باشد دانشکده واجدین شرایط دارای مدرک دیپلم برای شرکت در آزمون در شرایطی که تعداد  -ج

تواند مشروط بر گواهی کتبی کار گروه آزمون مبنی بر آنکه فراخوان در تمامی نقاط مورد نظر انجام شده و تنها فرد 

آزمون کتبی را در مورد فرد واجد شرایط انجام  ،هتی دانشکدپس از توافق معاون بهداشواجد شرایط یک نفر است 

 وی را برای مصاحبه معرفی نماید.داده و در صورت کسب نمره حد نصاب 

 شرایط سنی-3

 روز( می باشد. 29ماه و  11سال و  15سال)  16حداقل سن داوطلبین برای دارندگان دیپلم 

 روز( می باشد. 29ماه و  11سال و  25سال)  26حداکثر سن داوطلبین برای دارندگان مدرک دیپلم 

 (می باشد.08/06/1400تاریخ اولین روز شروع ثبت نام ) ،مبنای محاسبه سن
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 :خواهد شدرد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه امو: 1تبصره 

 مدت خدمت دوره ضرورت آقایان بر اساس کارت پایان خدمت -الف

 سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه به شرح زیر تعیین می گردد: سقفب: 

درصد و باالتر، فرزندان آزادگان باالی یک سال اسارت از  25جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانباز  -

 شرط حداکثر سن معاف می باشند.

 سال 5( به میزان ر،همسافراد خانواده معظم شهدا شامل) پدر، مادر، خواهر و برادر -

داوطلبانی که در جبهه ها بصورت داوطلبانه خدمت نموده اند، به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان  -

 بستری شدن و یا استراحت پزشکی

سایر مشمولین سهمیه های ایثارگران در صورت ثبت نام در آزمون، مکلف به رعایت حداکثر سن های اعالم شده در 

 می باشند و در غیر اینصورت از ادامه فرآیند جذب حذف خواهند شد.بندهای فوق 

سال  28در هر صورت سن داوطلب دارای مدرک تحصیلی دیپلم با در نظر گرفتن موارد فوق نباید از  نکته مهم:

 روز( تجاوز نماید. 29ماه و  11سال و  27)

 مواد امتحان -4

 .آمد خواهد عمل به کتبی آزمون عمومی، توانمندیهای سنجش جهت-

 و تعلیمات دینی و یا معارف اسالمی یا دین ، انگلیسي زبان ، فارسي زبان ادبیات) شامل متوسطه دوره دوم  دروس

 (. غلط پاسخ سه هر ازای به منفی نمره یک اعمال با)بود خواهد اي گزینه چهار صورت به كه( زندگي

 . داد خواهد اختصاص خود به را آزمون نمره كل از درصد 60 عمومی توانمندیهای آزمون

متقاضیان اقلیت های دینی به سواالت دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت تبصره:

 مساوی اختصاص داده خواهد شد.

 ،پذیرشظرفیت به میزان دو برابر حداقل اند از بین داوطلبانی که در مرحله اول پذیرفته شده  :آزمون مصاحبه -

 % از کل نمره آزمون را به خود اختصاص خواهد داد. 40مصاحبه به عمل خواهد آمد که معادل 

ه می تواند مشروط بر ه مصاحبه تنها یک نفر باشد دانشکددر شرایطی که تعداد واجدین شرایط در جلس تبصره:

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

 ه و در صورت کسب حد نصاب نمره در آزمون کتبی، وی را برای مصاحبه معرفی نماید.دانشکد

 

 نیاز مورد مدارك و نام ثبت نحوه-5
 

 گیرد: مي انجام ذیل شرح به مرحله دو در و شده اعالم زماني بازه در نام ثبت
 

 مقدماتی نام ثبت و مدارك تحویل :اول مرحله
 

 سالجاري 28/6/1400مورخ  اداري وقت پایان لغایت  8/6/1400از تاریخ  را ذیل مدارک اول مرحله در بایستي داوطلبان
 آموزشگاه .نمایند دریافت رسید و تحویل بلوار شیخ فضل ا... نوری حضوراً ، سیرجان  شهرستان بهورزي آموزشگاه به

 نام ثبت به نسبت الزم شرایط دارابودن صورت در و داده آنها مطابقت اصل با را مدارک تصاویر كلیه است موظف بهورزي
 :نمایند اقدام آزمون استخدامی بهورزی sirums.ac.ir /آدرس اینترنتی دانشکده به نشانی طریق از داوطلبان

  تحصیلی مدرک تصویرآخرین همراه به اصل -
 ملي كارت تصویر همراه به اصل -

  شناسنامه صفحات تمام تصویر همراه به اصل - 
  )برادران ویژه( دائم معافیت یا عمومي وظیفه نظام خدمت پایان كارت تصویر همراه به اصل- 

 .شود ارسال بهورزي آموزشگاه توسط دانشکده اینترنتي سایت توضیحات با متناسب بایستي كه 3 × 4 عكس قطعه یک -

 با شماره شناسه آزمون استخدامی)پانصد هزار لاير(  لاير 500000مبلغ   پرداخت بر مبني بانكي رسید -

 به )وارد نمودن شماره شناسه آزمون  الزامی می باشد( 340097659124709001602001000619

بانک مرکزی  نزد  940100004001097603022861IR  شماره شبا یا 4001097603022861 حساب شماره

 .باشد مي پرداخت قابل داوطلبان عمومي امتحان در شركت حق عنوان به كهبنام درآمد دانشکده 
  )سكونت تائید فرم و اختصاصي شرایط در شده اشاره تحصیلي مقاطع( بودن بومي بر دال مدارک تصویر همراه به اصل-
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 ایثارگري بر دال مدارک تصویر همراه به اصل- 
 .ضرورت حسب آگهي مفاد طبق سایرمدارک تصویر همراه به اصل- 
 .باشد مي 28/6/1400 نام ثبت روز آخرین وظیفه نظام خدمت پایان التحصیلي، فارغ تاریخ تعیین مالک*

 بند در شده انجام اولیه وتطبیق شد خواهد استعالم ذیربط مراجع از معافیت یاو کارت پایان خدمت  تحصیلي مدرک : تبصره
 .بود نخواهد مدارک براصالت قطعي مالک فوق

 

 
 

 الکترونیکي نام ثبت :دوم مرحله
 

نام  ثبت به نسبت 28/6/1400 تاریخ تا حداكثر هست ملزم داوطلبان، مدارک تائید و تحویل از پس بهورزي آموزشگاه
 داوطلبان ازدر صورت عدم پذیرش از روستای اصلی به مدت یک هفته  و اصلي روستاي شرایط واجد داوطلبان الكترونیكي

/ آزمون  sirums.ac.ir در آدرس اینترنتی دانشکده به نشانی كیلومتري 30 شعاع تا روستاهاي یا و قمر روستاي شرایط واجد

 .ارسال نمایند نهایي تایید جهت دانشکده معاونت بهداشتي به را تحویلي مدارک كلیه و نموده استخدامی بهورزی اقدام
 .شود نمي مسترد وجه هیچ به پرداختي وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتیب ناقص مدارک ارسال ویا ناقص نام ثبت به
 
 :کارت توزیع محل و زمان*
 

 رهگیري كد از استفادهبا  15/7/1400لغایت پایان وقت اداری  14/7/1400تاریخ  از عمومی امتحان جلسه به ورود كارت

 .بود خواهد چاپ قابل / آزمون استخدامی بهورزی sirums.ac.ir آدرس اینترنتی دانشکده به نشانی  طریق از

 اطالع به كارت توزیع هنگام در امتحان برگزاري محل و باشد مي  16/7/1400مورخ روز جمعه  آزمون برگزاري زمان
 .رسید داوطلبان خواهد

 سایت وب طریق از و .... آزمون برگزاري زمان یا و كارت توزیع زمان تغییر خصوص در رساني اطالع هرگونه**

 در مندرج هاي اطالعیه و اخبار پیگیري به موظف داوطلبان و گردید خواهد رساني عاطال sirums.ac.irنشاني به دانشکده

 .مي باشند سایت

 تذکرات -6

به ترتیب اولویت های مقرر قانونی و به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز ،فهرست پذیرفته شدگان اولیه -

، جهت انجام مصاحبه بر اساس دستورالعمل مصاحبه بهورزی به کمیته از تأیید کار گروه آزمون نمرات فضلی  پس 

برابر ظرفیت مورد نیاز) اصلی و  2 اسامی داوطلبان به میزان مصاحبه معرفی می گردند تا پس از انجام مصاحبه 

به هسته گزینش دانشگاه اعالم  ی و سایر اولویت های قانونذخیره( بر اساس مجموع نمرات آزمون کتبی و مصاحبه 

 می گردد.

تنها در شرایط خاص مندرج در آگهی مذکور که تعداد افراد شرکت کننده در مصاحبه یک نفر مجاز : 1تبصره 

 شمرده شده باشد معرفی یک فرد پس از پذیرش در مصاحبه به هسته گزینش دانشگاه بالمانع است.

ورد نیاز تا سقف ذکر شده، کار گروه آزمون مجاز است با رعایت اصل در صورت عدم تأمین نیروهای م: 2تبصره 

ضرورت گزینش افراد با صالحیت، نمره حد نصاب تعیین شده را تا تکمیل نفرات مورد نیاز جهت تشکیل جلسه 

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

 منحصرا مجاز به انتخاب یک شغل  و یک محل جغرافیایی خواهند بود.داوطلبان -

 استفاده از سهمیه ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط عمومی و اختصاصی می باشد.-

مورد اشاره  ،دارندگان مدارک تحصیلی باالتر و پایین تر از مقطع تحصیلی اعالم شده در شرایط احراز مشاغل-

 و حق شرکت در آزمون مربوطه را ندارند.نبوده 

اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی  واقع بودن   چنانچه در هر یک از مراحل پذیرش خالف-

حتی در صورت شرکت در کالسهای آموزشی ضمن اخراج، داوطلب برابر تعهد اخذ شده و شده کان لم یکن تلقی 

حکم صادره لغو و بالاثر  کم شروع بکار ،مربوطه می باشد و در صورت صدور حموظف به پرداخت هزینه های 

می گردد و فرد خاطی مطابق قوانین ملزم به پرداخت هزینه شده و بدلیل ایجاد خسارت و از دست رفتن فرصت 

 برای سایرین مورد پیگیری قانونی قرار میگیرد.

 الم شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود.مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اع
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روز پس از اعالم نتیجه اولیه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعتراضات اقدام  15متقاضیان مربوطه حداکثر به مدت -

 نمایند و کارگروه آزمون دانشکده موظف است طی دو هفته کاری مورد را بررسی و اعالم نتیجه نماید.

دعوت  تحویل حضوریمرکز بهداشت شهرستان از پذیرفته شدگان نهایی جهت شرکت در دوره آموزشی به صورت -

 به عمل می آورد.

تیب نمره از پذیرفته شدگان ذخیره به تر، در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر یا انصراف آنان  -

 آموزش بهورزی دعوت بعمل خواهد آمد. جهت شرکت در دوره و با توجه به نمره حدنصاب فضلی

اعالم فهرست پذیرفته شدگان جهت تکمیل ظرفیت حداکثر تا یک سال پس از برگزاری آزمون معتبر خواهد بود.  -

بدیهی است استفاده از افراد ذخیره اشاره شده مشروط به باقی ماندن شرایط عمومی و اختصاصی برای جذب به 

 عنوان بهورز مقدور است.

و یا به هر دلیلی اخراج  یرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی، از ادامه دوره انصراف نمایندپذ-

 نمی باشند.هی های بعدی پذیرش بهورز دانشکده ضمن پرداخت هزینه های مربوطه، مجاز به ثبت نام در آگ شوند،

مبنی بر این که پس از اتمام دوره  از سوی بهورزان جذب شده سپردن تعهد محضری دوره آموزشیقبل از شروع  -

ه به صورت شیفت های مورد نظر دانشکدسال و  15تعهد حداقل به مدت خانه بهداشت مورد آموزش بهورزی در 

و ) اعم از سهمیه ایثارگری انجام وظیفه نمایند الزامیست و این تعهد برای کلیه بهورزان  همراه با بیتوته در روستا

 تا پایان تعهدقابل خرید و انتقال نمی باشد. غیر سهمیه ایثارگری و ...( 

بهورزان در طول دوره تعهد مجاز به درخواست جابجایی، تغییر ردیف پستی و عنوان شغلی نمی باشند. نقل و  -

مقدور دانشکده ن و موافقت معاونت بهداشت انتقال بهورزان به هر دلیل پس از انجام تعهدات، تأمین فرد جایگزی

 است.

 پذیرفته شدگان در مقطع دیپلم دوره آموزشی دو ساله را بر اساس دستورالعمل مربوطه طی خواهند نمود. -

شرط الزم برای اعمال امتیازات، سهمیه های قانونی و انتخاب داوطلبان جهت معرفی به منظور مصاحبه، بر مبنای  -

 االترین نمره فضلی می باشد.کسب حد نصاب نمره آزمون کتبی و بر اساس ب

 امتیازات و سهمیه های قانونی*** 

) مدرک تحصیلی و بومی بودن( و با رعایت قوانین و در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهیایثارگران  -الف

 مقررات مربوطه به شرح ذیل از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود:

 25شامل: جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانباز  درصد 25ایثارگران سهمیه  -1

 درصد و باالتر، همسر و فرزندان آزادگان باالی یک سال اسارت، پدر، مادر، خواهر و برادر شهید

یید آن با در نظر گرفتن اولویتهای قانونی، پس از شرکت در آزمون و تأ درصد 25که از کل مجوز تخصیص یافته، 

 در مصاحبه تخصصی و معرفی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان، به این گروه اختصاص می یابد.

انتخاب سهمیه ایثارگران به ترتیب نمره فضلی از بین کلیه ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده  -

 اند انجام خواهد شد.

 ن از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.پذیرش مازاد بر سهمیه ایثارگرا -

جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر  -

 آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

 سهمیه آزاد -ج

اختصاصی به داوطلبان بومی در صورت برخورداری از شرایط مندرج در شرایط تمامی باقی مانده سهمیه 

 اختصاصی آگهی به ترتیب نمره فضلی اختصاص می یابد.


