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 >>بسمه تعالی  >>
 

در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ی بهورز و کارآموزان فراگیرانپذیرش جهت آگهی استخدام  >>

  >> استان کهگیلویه وبویراحمد

نیروی انسانی مورد نیاز خود در  درنظردارد استان کهگیلویه وبویراحمد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

مصوب هئیت امناا  اجرایی پذیرش و استخدام  بهورزطبق مفاد دستورالعمل  را خودعشایر تحت پوشش خانه های بهداشت

افاراد واجاد شارایز از طریاق  بین ازنفر  5تعداد  بورزدستورالعمل م 1ماده  1تبصره از محل مجوز دانشگاه علوم پزشکی 

در محل  قرارداد کار معینی پذیرش رشته شغلی بهورز به صورت مصاحبه و گزینش برا، امتحان عمومی،تخصصی برگزاری 

 جذب نماید.ذیل شرایز  باخانه های بهداشت عشایری از بین داوطلبان واجد شرایز در  3جدول پیوست های مندرج در 

 شرایز عمومی :-1

 یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور  یااعتقاد به دین مبین اسالم  -1-1

 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران -1-2

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  -1-3

  داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت ) ویژه برادران ( -1-4

وظاای  بهاورزی  تبصره : معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعالم کمیسیون پزشکی دانشگاه با

 منافات نداشته  باشد .

 عدم اعتیاد به دخانیات ، مواد  مخدر و روانگردان  -1-5

 ی موثر ئعدم سابقه محکومیت جزا -1-6

داشتن سالمت جسمانی و روانی ، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبز با آن -1-7

 ام سیاری ها در روستاهای  تحت پوشش  با تایید کمیسیون پزشکی از جمله دهگردشی و انج

 نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه -1-8

 :سنی  .شرایز اختصاصی2

روز (و حاداکثر سان بارای  29مااه و 11ساال و 29سال) 30حداکثر سن برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی . 2-1

روز ( می باشد . تاریخ اولین روز شروع ثبات ناام مبناای  29ماه و11سال و 27سال) 28مدرک تحصیلی کاردانی  دارندگان

 محاسبه سن قرارمی گیرد .

سان داوطلاد دارای  فه خواهد شد. در هرصورت موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضا2-2

ساال )  32روز ( و سن داوطلد دارای مدرک کارشناسی نبایاد از  29ماه و  11سال و  29 سال ) 30نباید از  کاردانیمدرک 

 روز ( تجاوز نماید . 29ماه و 11سال و 31

(داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظ  رابه استنادقانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان انجام داده اند به میزان ال 

  انجام خدمت فوق
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 بر اساس کارت پایان خدمت دوره ضرورت آقایان جام شده ان ( مدت خدمتب

 به شرح ذیل لحاظ خواهد شد.سق  سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه  ا2تبصره 

 ، فرزندان آزادگان یک سال ( و باالتر%25جانبازان بیست و پنج درصد ) شهدا، فرزندان  ال  ( جانبازان ، آزادگان ، فرزندان

 شرط حداکثر سن معاف می باشند. از ،و باالتر اسارت 

درصد در صورت ثبت نام در آزمون ، مکل  به رعایت حداکثر سن های اعالم شده 5درصد و 25سایر مشمولین سهمیه ب( 

 در ذیل می باشند، در غیر این صورت از ادامه فرایند استخدام حذف خواهند شد . 

 زان پنج سال پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میج ( 

د( داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه  و همچنین مدت زماان بساتری 

 شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان  داوطلد در اثر مجروحیت در جبهه ها

 ه محسوب می گردد.داوطلبان 29/05/1367تبصره : مدت خدمت حضور غیرداوطلبانه در جبهه تا تاریخ 

 شرایز اختصاصی استخدام بهورز عبارتست از : .3

 شرکت داوطلبان بهورزی دارای مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی در یکای از رشاته هاای بهداشات عماومی .3-1

( و یهاا مباارزه باا بیماررشته های بهداشت عماومی ) جهت پذیرش بهورز زن و  و پرستاری و مامایی )بهداشت خانواده (

  و پیمانی  مجاز می باشند. قرارداد کار معین زموندر آ مردجهت پذیرش بهورز و پرستاری  بهداشت محیز 

که در حین انجام خادمت قاانونی در دانشاگاه  در رشته ی پرستاری. مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 3-2

 آزمون قراردادکارمعین شرکت کنند  شند میتوانند دربا پایان طرح داشتهدر صورتی که  ،مورد پذیرش می باشند 

در آزمون بهورزی مجاز )در رشته های فوق الذکر ( : شرکت داوطلبان دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع کارشناسی 3-3

 نمی باشد . 

ایی آناان مساتلزم :  دانشجویان در صورتی می توانند در آزمون شرکت نمایند که در صورت احراز قبولی ، پذیرش نه3-4

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

 بهورزی می باشد.

تبصره : در صورتی که داوطلبان دارای مدرک تحصیلی در رشته های  بهداشت عماومی )بهداشات خاانواده ( و ماماایی و 

در سایر رشته  باالترمی )مبارزه با بیماریها ( و بهداشت محیز  باشند و مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری ، بهداشت عمو

د اما در بدو استخدام متعهد میگرددکه مدارک تحصایلی نهای غیرمرتبز داشته باشند  ، می توانند در آزمون شرکت نمای

 اعمال نگردد.سال  15حداقل مربوطه 

پذیرش بهورز غیر بومی به هیچ عناوان مجااز نمای باشاد  و گیرد می صورت بومی صورت  پذیرش بهورز صرفاً  به: 3-5  

 داوطلبان بایستی یکی از شرایز زیر را داشته باشند تا به عنوان بومی تلقی گردند.

 یاا ییالقمنطقه )ال  ( محل تولد داوطلد ) طبق مندرجات شناسنامه ( با روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز  

در روستای مورد  یکی باشد و همچنین سکونت داوطلد حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ  اولین روز شروع ثبت نامقشالق (

  نظر محرز گردد .

ودر خصوص فارغ التحصیالن نظاام جدیاد   (ب ( حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی ) ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه
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( را در روستا و یا شهرساتان ماورد تقاضاای تحصیلی ) ابتدایی ، متوسطه اول و متوسطه دوم ( ،دو مقطع کامل از مقاطع 

طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلد حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولاین قشالق (یا  ییالقمنطقه ) پذیرش بهورز 

 روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد .

  واجاد شارایز شاغل در همان روستای را نداشته باشند ولی با فرد« ب » و « ال  » ن زن که شرایز بند : داوطلبا 1تبصره 

از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز  اخیر سال 2ازدواج کرده و حداقل  « ب » و « ال  » مطابق بند  وقشالق (یا ییالق منطقه )

محرز شده باشد ، به سال (2)مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونتشان در محل 

 عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بالمانع است .

از طریق گواهی شاورای اساالمی  1و تبصره « ب » و « ال  » : احراز شرایز سکونت داوطلبان مندرج در بندهای  2تبصره 

و با تایید بزرگان و ریش سفیدان ایل و با ( به اضافه یک نفرنص  اعضای شورا رئیس شورا و) ممهور به مهر و امضای عشایر

با تایید خانه بهداشت  مربوطه و تایید  مرکز بهداشت شهرستان صاورت مای تایید اداره کل عشایری شهرستان مربوطه و 

 و در موارد خاص و مورد اختالف کمیته آزمون تصمیم نهایی را خواهد گرفت .( پذیرد

انجاام دوره اشاتغال و ا یا: چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل ، گذراندن طارح و  3ره تبص

ی ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسالمی روساتاوظیفه دوره  خدمت 

بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فارد و اقامات وی را سکونت آنان را گواهی کند و خانه  عشایری مورد نظر

مورد تقاضا تایید نماید پذیرش آنها بالمانع است . لذا برای گروه هاای ماذکور ضعیت های فوق االشاره در روستای قبل از و

ماورد نظار داشاته در روساتای  اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر مشروط بر این که خانواده وی اقامات دائام

 باشندضرورت ندارد.در این شرایز گواهی دال بر اقامت در روستا قبل از شرایز فوق ضرورت دارد.

 نکته : پذیرش بهورز از مناطق شهری و روستایی در هر شرایطی جهت بهورز عشایری ممنوع می باشد.

باه ترتیاد  برابر ظرفیت مورد نیااز 3 یز تادر صورت وجود داوطلد واجد شرا در آزمون کتبی. از میان شرکت کنندگان 4

اولویتهای مقرر قانونی و نمرات فضلی انتخاب و جهت انجام مصاحبه به کمیته مصاحبه معرفی می گردند تا پاس از انجاام 

برابر ظرفیت مورد نیاز )اصلی و ذخیره ( براساس مجموع نمرات کتبی و  مصااحبه اقادام وباه  2مصاحبه نسبت به انتخاب 

 گزینش معرفی گردد. هسته

در اولویات و کارشناسای دارای مدرک تحصیلی کااردانی  برای پذیرش هر یک از پست های بهورزی ، گزینش افراد : 4-1

در  نفار 2حاداقل  و کارشناسی  هستند . لذا در صورتی که برای یک پست بهورز ، تعداد واجدین شرایز با مدرک کاردانی

  نماید . می نفر ذکر شده اقدام به گزینش بهورز 2یان باشد دانشگاه از م روستای اصلی

در صورتی که تعداد واجدین شرایز دارای مدرک دانشگاهی برای شرکت در آزمون تنها یک نفر باشد دانشاگاه مای  :4-2

فرد واجاد  تواند مشروط به گواهی کتبی کارگروه آزمون مبنی بر انجام فراخوان در تمامی  نقاط مورد نظر انجام شده و تنها

شرایز یک نفر است پس از توافق معاون بهداشت دانشگاه آزمون کتبی رادر مورد فرد واجد شرایز انجام داده و در صورت 

 کسد حد نصاب نمره وی را برای مصاحبه معرفی نمایند.
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 ثبت نام و مدارک مورد نیاز: ، مهلت.نحوه5

مراحل ذیل را انجاام  اطمینان از دارا بودن شرایز شرکت در آزمونجهت عشایری مورد نظر ساکن روستای  داوطلبان : 5.1

 دهند:

 مراجعه به اداره اماور عشاایر شهرساتان و  دریافت فرم بومی بودن جهتبه خانه بهداشت محل سکونت  مراجعه

 جهت تایید فرم  مربوطه

  مراجعه به خانه بهداشت محل سکونت جهت تایید فرم بومی بودن 

 ثبات فعلی در زمان  عشایری )تایید شورای اسالمی جهت تأیید فرم بومی بودن عشایر سالمیمراجعه به شورای ا

 می باشد(آگهی مالک عمل نام 

  جهت تأیید نهایی فرم بومی بودن مربوطه  خدمات جامع سالمت مرکز مراجعه به 

   و در صاورت نباود مرکاز  به مراکز آموزش بهورزی در مرکز بهداشت شهرساتان را مدارک مشروحه ذیلسپس

یاا  و در صورتیکه مرکز آموزش بهورزی ارائهمربوطه آموزش بهورزی به واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان 

 می تواندرا دریافت و  اولیه فرم مجاز به ثبت نام ،نمود  تلقیرا مجاز به شرکت در آزمون   داوطلد گسترش  واحد

ساعت پاس از ثبات ناام باا  72طی و  نمایدصورت اینترنتی ثبت نام در سایت دانشگاه در مهلت تعیین شده به 

 ید یا عدم تایید و رفع اشکال احتمالی اقدام نماید.از نتیجه ثبت نام خود در خصوص تایمراجعه به سایت دانشگاه 

ود به جلساه ثبت نام داوطلد کان لم یکن تلقی و کارت ور صدور مجوزتوسز مراجع ذکر شده باال،تبصره : در صورت عدم 

 صادر نخواهد شد .

سایت اینترنتی دانشگاه  از طریق  1400.09.17لغایت 1400.09.07واجدشرایز ملزم هستنداز تاریخ مهلت ثبت نام :داوطلبان 

 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند . www.yums.ac.irبه آدرس 

 :شهرستان جهت ارائه به مرکز بهداشتمدارک مورد نیاز : 5-2

 آخرین مدرک تحصیلی  و اصل (تصویرال 

 تمام صفحات شناسنامه  و اصل ( تصویرب

 و( تصویر و اصل کارت ملی

 کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم )ویژه برادران( و اصل ( تصویرپ

  پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت از آنو اصل ( تصویر ت

عشاایری  منطقاهساکن در ان بومی توسز خانه بهداشت به داوطلبفرم گواهی بومی بودن )  می بودن( مدارک دال بر بوث

  ارائه می گردد ( مورد 

 ین عادی حسد مورد از مراجع ذیربزمعلولو (مدارک دال بر ایثارگری ج

 ( سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسد ضرورتچ
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 خ( پوشه و گیره یک عدد

حداقل  و خود  داوطلد زن که داوطلد زن ازدواج کرده بودن و کلیه مستندات ذکر شده  همسر مستندات دال بر بومی   و (

 .ساکن باشد  عشایری مورد نظر در روستای ثبت نامبه مدت دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز 

برای  یافت مدرکج( تعهدنامه مبنی بر عدم دریافت مدرک تحصیلی دانشگاهی غیر مرتبز و عدم برخورداری از شرایز در

 دانشجویان

 : جهت ثبت نام در سایت اینترنتی دانشگاهمدارک مورد نیاز : 5-3

 شده در سایت اینترنتی دانشگاه ( قرار داده ال  ( تکمیل برگ در خواست شغل ) 

 جدید  3×4ب   ( اسکن عکس 

 (IR 350100004001080903025131)  شبا شماره  به ریال  600.000هزار شصت بانکی مبنی بر پرداخت مبلغاسکن فیش ج( 

نااازد باناااک مرکااازی بناااام دانشاااگاه علاااوم پزشاااکی کهگیلویاااه  و بویراحماااد و باااا شناساااه واریاااز  

شرکت در امتحان عمومی وتخصصی داوطلباان   حقبه عنوان (در کلیه ی بانک ها  311080970124010004730000001269)

وجه ردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف مای باشاند.(درصد مبلغ مذکور رامی پ50)ایثارگران .  استخدام

 .پرداختی به هیچ وجه قابل استرداد نیست

 تذکر :شناسه واریز بدن خز خوردگی و خوانا در فیش بانکی قید گردد.

 شده باشد.که از طرف مرکز بهداشت شهرستان تایید ، اولیهد(اسکن مجوز ثبت نام 

ت نام اولیه به منزله تایید نهایی و واجد شرایز بودن داوطلد نبوده لذا مدارک و مستندات داوطلد : صدور مجوز ثب1تبصره

 مجدداً در کمیته آزمون بررسی و در صورت تایید نهایی جهت داوطلد کارت ورود به جلسه صادر خواهد شد.

مشامول ساهمیه مربوطاه  یت دانشاگاه ،ایثارگران و معلولین در صورت عدم عالمت گذاری فرم ثبت نام در سا : 2تبصره 

 نخواهند شد.

 :توزیع کارت، زمان و محل برگزاری آزمون .6

قابل دریافت مای باشاد کاه در  1400.11.28لغایت  1400.11.27اه از تاریخ کارت ورود به جلسه از طریق سایت دانشگ: 6-1

صورت هرگونه مشاکل در کاارت ورود باه جلساه کارت ورود به جلسه زمان و مکان برگزاری آزمون اعالم می گردد . در 

آماده پاسخگویی تلفنای باه متقاضایان مای  1400.11.28لغایت  1400.11.27تاریخ  ازکارشناسان دانشگاه  در زمان  اداری 

 باشند.

  33337385-074 : پاسخگویی شماره تماس 

 ح ذیل به عمل خواهد آمد .به منظور سنجش توانمندیهای داوطلبان آزمون های کتبی و مصاحبه به شر .7 

آزمون کتبی برای مدرک کاردانی و کارشناسی ) دروس تخصصی  بهورزی ( : سواالت به صورت چهار گزیناه ای ) باا  : 7-1

را به خود اختصاص از کل نمره آزمون  %60اعمال یک نمره منفی به ازای هرسه پاسخ غلز ( طراحی می شوند . آزمون کتبی 

 .خواهد داد

برابار  3حاداکثربرابار و 2حاداقل در مرحله اول  در صورت وجود داوطلد داوطلبان پذیرفته شده بیناحبه : از مص :7-2
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آزمون را به خود اختصاص می دهد و در صورت عدم  از کل نمره%40معادلبه عمل خواهد آمد که مصاحبه   ظرفیت پذیرش

 عمل خواهد شد. 2-4وجود داوطلد مطابق با بند 

م مصاحبه اسامی  داوطلبان به میزان دو برابر ظرفیت مورد نیاز ) اصلی و ذخیره ( براسااس مجماوع نمارات : پس از انجا8

 کتبی و مصاحبه و سایر اولویت های قانونی به هسته گزینش دانشگاه اعالم می گردد. 

ت عدم تامین نیروهاای می باشد ودر صورنفر اول کل آزمون کتبی  3درصد میانگین نمرات کتبی  50حد نصاب نمره : 8-1

مورد نیاز دانشگاه مجاز به کاهش حد نصاب نمره را دارا می باشد . ولی پایین آوردن نمره برای مناطقی که تنها یک داوطلد 

 دارد مجاز نمی باشد. 

ضات اقدام : متقاضیان مربوطه حداکثر به مدت پانزده روز پس از اعالم نتیجه مهلت دارند تا نسبت به ارائه اعترا 2تبصره 

 نمایند و کمیته پذیرش بهورز تحت نظر کمیته آزمون دانشگاه موظ  است طی دو هفته کاری بررسی و اعالم نتیجه نماید .

 تذ کرات:  .9

 نمایند می شرکت آزمون در که واجدشرایز ایثارگران درصدبه 30 دانشگاه بهاز کل مجوز استخدام تخصیص یافته   : 9-1

آن برابر قوانین ومقررات به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء درصد( 25بیست و پنج) ابتدا 

خواهر و برادر شهداء االتر از یکسال اسارت ،اسراء و  در صد وباالتر و فرزندان و همسران آزادگان یکسال و ب 25وجانبازان

  ی یابد.اختصاص متوسز بنیاد شهید  برابر شرایز انتخاب بومی بهورزان

لغایات   31/06/1359)تااریخ ازباقی مانده نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شاش مااه  یثارگرانپنچ درصد سهمیه ا: 9-2

درصد (  25(حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد)29/05/1367

 ایز انتخاب بومی بهورزان اختصاص می یابد .و آزادگان کمتر از یک سال برابر شر

 هر سهمیه کاه در درصد ایثارگران از بین کلیه داوطلبین ایثارگر واجد شرایز شرکت کننده در30تبصره : انتخاب سهمیه 

 صورت خواهد گرفت . به میزان یک برابر ظرفیت به ترتید نمره فضلی آزمون کتبی شرکت نمودند آزمون

 آزاد پاذیرش صاورتباه درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت باسایر داوطلبان واجد شرایز 30بر  استخدام مازاد: 9-3

 شد. خواهد

باومی  و استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایز احراز مادرک تحصایلی. :9-4

 ش و طبق قوانین ایثارگران می باشد . آگهی و با رعایت سایر مفاد دستورالعمل پذیر مندرج در بودن

بر اساس نمره فضلی آزماون  نیزدرصد سهمیه قانونی  3 ،درصد ایثارگران 5درصد و  25سهمیه  تعیین تکلی پس از : 9-5

 اختصاص داده میشود.لولین عادی بشرط دارا بودن شرایز مندرج در آگهی برابر شرایز انتخاب بومی بهورزان کتبی به مع

علولین درصورتی پذیرفته خواهند شد که معلولیت آنان بر اساس اعالم کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و تبصره :م

بارای  ) معرفی نامه از اداره کال بهزیساتی اساتانکمیته پذیرش بهورز دانشگاه ، با وظای  بهورزی منافات  نداشته باشد.

 (  .داوطلبان متقاضی استفاده از این سهمیه الزامی میباشد

ضمن  یا به هر دلیلی اخراج شوندپذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه تحصیل انصراف نمایند: 10

 پرداخت هزینه های مربوطه ، مجاز به ثبت نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورزی دانشگاه نمی باشند.

را آموزش تطبیقی مهارتهای بهاورزی  ماه 8لغایت  دت شش ماهبه م و کارشناسی پذیرفته شدگان در مقطع کاردانی: 10-1
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 .طی خواهند نمود

 ذیرفته شدگان جهت تکمیل ظرفیت حداکثر تا یک سال پس از برگزاری آزمون معتبر خواهد بود . اعالم فهرست پ : 10-2

 اه اطالع رسانی خواهد شدهر گونه اصالحیه یا تغییر در شرایز آزمون و یا سایر موارد از طریق سایت دانشگ : 10-5

 تعیین میگردد. دانشگاه توسز معاونت بهداشتیو کارآموزان بهورزی محل تحصیل فراگیران : 10-6

قبل از شروع دوره آموزشی سپردن تعهد محضری به دانشگاه از سوی بهورزان جذب شده مبنی بار اینکاه پاس از : 10-7

دانشگاه همراه با بیتوتاه مورد تعهد به صورت شیفت های مورد نظر ی عشایراتمام دوره آموزش  بهورزی در خانه بهداشت 

 15دوره تعهد برای کلیه افراد جذب شده حداقل . ست ا الزامی، انجام وظیفه نمایند  در منطقه ی عشایری ییالق و قشالق 

امه تا پایان تعهاد قابال خریاد و سال است . سپردن تعهد برای کلیه بهورزان ) اعم از ایثارگران و ..( الزامی بوده و تعهد ن

و اعماال جایی ، تغییر ردی  پستی و عنوان شاغلی  بهورزان در طول دوره تعهد مجاز به درخواست جابه انتقال نمی باشد .

  نمی باشند.مدرک تحصیلی غیرمرتبز 

شود .مراحل طی شده  مراحل پذیرش خالف واقع بودن اطالعات اعالم شده توسز داوطلد محرزچنانچه در هریک از : 10-8

کان لم یکن تلقی و حتی در صورت شرکت در کالس های آموزشی ضمن اخراج ،داوطلد برابر تعهد اخذ شاده موظا  باه 

پرداخت هزینه های مربوطه می باشد و در صورت صدور حکم شروع به کار ،حکم صادره لغو و بال اثر می گردد و فرد خاطی 

نه شده و به دلیل ایجاد خسارات و از دست رفتن فرصت برای سایرین ماورد پیگیاری نین ملزم به پرداخت هزیوامطابق ق

 قانونی قرار می گیرد. 

  تاریخ و تقسیمات کشوری برای کلیه داوطلبان مالک محاسبه تاریخ سن و سکونت داوطلد حداقل در دو سال اخیر  : 10-9

دمت و اخذ مدرک تحصیلی و شروع طرح و پایان طرح.... ( تاریخ می باشد و  سایرتاریخ ها مانند ) کارت پایان خ1400.09.07

 در آگهی استخدامی می باشد.1400.09.17

 

 

 

 

 

 

 
 

 


