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 »دستورالعمل اجرايي پذيرش و استخدام بهورز«
و دانشگاه ها  آئين نامه اداري و استخدامي و تشكيالتي كاركنان غيرهيأت علمي 

 عالي و پژوهشيموسسات آموزش 

آئين نامه اداري، استخدامي و تشـكيالتي   34ماده   6اين دستورالعمل در اجراي تبصره 
 12مـاده و   24كارمندان غير هيأت علمي مؤسسه به منظور پذيرش و استخدام بهورز در

  .به تصويب هيأت امناء مؤسسه رسيد 1/9/1391تبصره به شرح ذيل با تاريخ اجراي 
 

بهورز مورد نياز مؤسسه از بين داوطلبـان بـومي در يـك فضـاي      .  پذيرش1ماده 
هـاي   گزينـي و سـنجش توانمنـدي    رقابتي و با رعايت عدالت استخدامي، شايسـته 

هاي عمومي  عمومي و تخصصي از طريق آزمون كتبي و مصاحبه و احراز صالحيت
براساس قانون تسري قـانون گـزينش معلمـان و كاركنـان آمـوزش و پـرورش بـه        

هـاي دولتـي مصـوب     ها و مؤسسات و شركت ها و سازمان مندان ساير وزارتخانهكار
 مجلس شوراي اسالمي خواهد بود.  9/2/1375

.  پذيرش و استخدام بهورز صرفا در چارچوب مجوزهاي استخدامي خواهـد   2ماده
 بود كه از سوي معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع ابالغ مي گردد.

ش دانش آموزان يا كارآموزان بهورزي به صورت پيماني و منـوط بـه   . پذير3ماده 
 باشد.   وجود مجوز استخدام، رديف بالتصدي و اعتبار مورد نياز مي

. دانش آموز بهورزي به دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم اطالق مي گردد 1تبصره 
ي كه پس از قبولي در آزمون استخدامي براي  طي دوره دو سـاله آمـوزش بهـورز   

 پذيرفته مي شوند.  



348

. كارآموزان بهورزي  به دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم اطـالق مـي   2تبصره 
هـاي   گردد كه پس از قبولي در آزمون استخدامي براي طي دوره تطبيقي مهـارت 

 شوند. بهورزي برابر آيين نامه مربوطه پذيرفته مي
نظر تحصيالت و تجربه  . شرايط احراز طبقات مختلف رشته شغلي بهورز از4ماده  

 باشد:   به شرح زير مي
دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در يكي از رشته هاي بهداشـت عمـومي    -1

(بهداشــت خــانواده)، مامــايي، كودكيــاري و بهداشــت مــدارس و طــي دوره 
هاي بهـورزي و حصـول تجـارب الزم طبـق جـدول       آموزش تطبيقي مهارت

 شرايط احراز براي پذيرش بهورز زن 

مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته كودكياري و بهداشت مـدارس   -تبصره
 منحصرا جهت ارتقاء بهورزان شاغل قابل احتساب خواهد بود.

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در يكي از رشته هاي بهداشـت عمـومي    -2
اي و طـي دوره آمـوزش    (مبارزه با بيماريها)، بهداشت محيط، بهداشت حرفه

ت هاي بهورزي و حصـول تجـارب الزم طبـق جـدول شـرايط      تطبيقي مهار
 احراز براي پذيرش بهورز مرد

دارا بودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته بهورزي و حصول تجارب طبق  -3
 جدول شرايط احراز 

دارا بودن ديپلم كامل متوسطه و طي دوره دو ساله آموزش بهورزي و حصـول   -4
 تجارب الزم طبق جدول  شرايط احراز 

هورزان ديپلم شاغل درصورتيكه در طول سنوات خدمت موفق به اخـذ فـوق   ب -5
شوند مدارك جديد آنها بـه عنـوان    هاي مذكور مي ديپلم در هر يك از رشته
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مدرك تحصيلي مرتبط تلقي خواهد شد. اعمـال مـدارك جديـد منـوط بـه      
 تصويب در كميته طرح طبقه بندي مشاغل موسسه خواهد بود.

 مي استخدام بهورز عبارتست از: . شرايط عمو5ماده  
اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قـانون اساسـي    -1-5

 كشور
 داشتن تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران  -2-5
 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  -3-5
خدمت ( ويـژه  داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از  -4-5

 برادران). 
معافيت پزشكي در صـورتي پذيرفتـه خواهـد شـد كـه بـر اسـاس اعـالم          -تبصره

 كميسيون پزشكي موسسه با وظايف بهورزي منافات نداشته باشد.
 عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر و روانگردان  -5-5
 عدم سابقه محكوميت جزائي مؤثر  -6-5
وانـي، اجتمـاعي و توانـايي بـراي انجـام كـار       داشتن سـالمت جسـماني و ر   -7-5

بهورزي و قابليت انجام فعاليت هاي مـرتبط بـا آن از جملـه دهگردشـي و انجـام      
سياري ها در روستاهاي تحت پوشش. (به تائيد پزشك معتمد شهرستان يا حسب 

 مورد، با تأييد كميسيون پزشكي موسسه)
 و ساير واحد هاي موسسه نداشتن سابقه اخراج از مراكز آموزش بهورزي -8-5
داوطلبان استخدام نبايد مسـتخدم رسـمي، ثابـت و پيمـاني و يـا بازخريـد        -9-5

 خدمت ساير دستگاه هاي دولتي باشند.
 نداشن منع استخدام در دستگاه هاي دولتي به موجب آراي مراجع قانوني  -10-5

 .  شرايط اختصاصي استخدام بهورز عبارتست از: 6ماده 
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شرايط احراز طبقه بندي مشاغل و مدرك تحصيلي برابـر مفـاد ايـن     رعايت -1-6
 دستورالعمل الزامي است كه بايستي در آگهي استخدام منتشره درج گردد.

شركت داوطلبان كارآموز بهورزي داراي مدرك تحصيلي بـاالتر از مقطـع    -2-6
 فوق ديپلم و دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم در رشته هاي غيرمـرتبط بـا  

 اين دستورالعمل مجاز نمي باشد. 4رشته هاي مندرج در ماده 
شركت دانشجويان حائز شرايط در آزمون هاي پـذيرش و اسـتخدام بهـورز     -3-6

بالمانع است و در صورت احراز قبولي، پذيرش آنان مستلزم ارائه انصراف قطعـي و  
 گواهي دانشگاه محل تحصيل مبنـي بـر عـدم امكـان دريافـت هـر گونـه مـدرك        

 دانشگاهي، قبل از شروع كالسهاي بهورزي مي باشد.  
پذيرش بهورز صرفا مي بايد به صورت بومي صـورت گيـرد. پـذيرش بهـورز      -4-6

غيربومي به هيچ عنوان مجاز نمي باشد. داوطلبان بايستي يكـي از شـرايط زيـر را    
 داشته باشند تا به عنوان بومي تلقي گردند.  

درجات شناسنامه) با روستا يا شهرستان مورد الف) محل تولد داوطلب (طبق من
تقاضاي پذيرش بهورز يكي باشد و همچنـين سـكونت داوطلـب حـداقل در     
يك سال اخير تا تاريخ اولين روز شروع ثبت نام در روستاي مورد نظر محرز 

 گردد.
ب) حداقل دو مقطع كامل تحصيلي از مقاطع تحصـيلي (ابتـدايي، راهنمـايي و    

ستا و يا شهرستان مورد تقاضاي پذيرش بهورز طي كـرده  متوسطه) را در رو
باشد و همچنين سكونت داوطلب حداقل در يك سال اخير تا تـاريخ اولـين   

 روز شروع ثبت نام  در روستاي مورد نظر محرز گردد.
. احراز شرايط سكونت داوطلبان مندرج در بندهاي الـف و ب از طريـق   1تبصره

 كز بهداشت شهرستان صورت مي پذيرد.شوراي اسالمي روستا و تاييد مر
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. چنانچه داوطلبان بهورزي تا قبل از ثبت نام بـه دليـل ادامـه تحصـيل،     2تبصره
گذراندن طرح و يا انجام دوره خدمت ضـرورت سـربازي در خـارج از محـل     
روستا سكونت داشته اند مشروط به آن كه شوراي اسالمي سـكونت آنهـا را   

رستان بومي بودن فرد و اقامت وي را قبل گواهي نمايد و مركز بهداشت شه
از وضعيت هاي فوق االشاره در روستاي اصلي يا قمر منطقه مورد تقاضـا را  

هاي مذكور اقامت در يكسـال اخيـر   تاييد نمايد بالمانع است. لذا براي گروه
 ضرورت ندارد.

ل . در صورت عدم وجود تعداد كافي از افراد واجد شرايط به تعداد حداق3تبصره
نفر، مي بايست از افراد واجد شـرايط سـاكن روسـتاهاي همجـوار همـان       3

 خانه بهداشت به ترتيب ذيل ثبت نام به عمل آورد:
روستاهاي قمر تحت پوشـش خانـه بهداشـت براسـاس طـرح گسـترش        -1

 شهرستان 
درصورت عدم وجود متقاضيان واجد شرايط در روستاهاي تحت پوشش  -2

ــتاه    ــوان از روس ــي ت ــت م ــه بهداش ــش   خان ــت پوش ــوار تح اي همج
كيلومتر، پس از تأييـد مركـز    15مركزبهداشتي درماني مربوطه تا شعاع 

نام از افراد واجد شرايط نمود. گـزينش   بهداشت شهرستان اقدام به ثبت
  بهورز از مناطق شهري در هر شرايطي ممنوع مي باشد.

سـن   و حـداقل  26و حـداكثر   16حداقل سن براي دارندگان مدرك ديپلم  -5-6
سال تمـام مـي باشـد. تـاريخ      28و حداكثر  18براي دارندگان مدرك فوق ديپلم 

 اولين روز شروع ثبت نام مبناي محاسبه سن قرار مي گيرد.

موارد ذيل به شرط ارائه تاييديه هاي معتبـر بـه حـداكثر سـن مقـرر       -1تبصره
اضافه خواهد شد. در هر صورت سن داوطلب داراي مدرك تحصيلي ديـپلم  
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سـال و سـن داوطلـب داراي مـدرك      28درنظر گرفتن موارد زير نبايد از با 
 سال تجاوز نمايد. 30فوق ديپلم نبايد از 

الف) داوطلباني كه طرح خـدمت نيـروي انسـاني را بـه اسـتناد قـانون خـدمت        
 اند به ميزان انجام خدمت فوق   پزشكان وپيراپزشكان انجام داده

 آقايان بر اساس كارت پايان خدمتب) مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت 
 سقف سني ايثارگران برابر قوانين مربوطه تعيين مي گردد. -2تبصره
مسئوليت كليه مراحل برگزاري آزمون استخدامي و پاسخگويي بـه عهـده    -7ماده

كميته آزمون موسسه مي باشد كه در خصوص جـذب بهـورز بـا عضـويت معـاون      
 بهداشتي موسسه تشكيل مي گردد.  

به منظور حسن اجراي سياستهاي بومي گزينـي و انتخـاب افـراد ارجـح،      -8 ماده
كميته اي تحت عنوان كميته پذيرش بهورز توسط معاونت بهداشتي با همـاهنگي  

 و تحت نظر كميته آزمون موسسه متشكل از اعضاي ذيل تشكيل خواهد شد:
عـاون  معاون بهداشتي موسسه يا نماينده تام االختيار نامبرده ترجيحـاً م  .1

 فني معاونت بهداشتي موسسه به عنوان رئيس كميته 
مدير توسعه سازمان و منابع انساني موسسه يا عناوين مشابه يا نماينـده   .2

 تام االختيار آن

 مدير هسته گزينش موسسه يا عناوين مشابه .3

 كارشناس مسئول آموزش بهورزي موسسه .4

 مدير گروه گسترش موسسه به عنوان دبير كميته .5

ران آموزشگاه بهورزي موسسه به انتخـاب معـاون بهداشـتي    يكي از مدي .6
 موسسه

 مدير يا رييس اداره حراست موسسه .7
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 يك روانشناس يا روانپزشك به انتخاب معاونت بهداشتي .8

 
 شرح وظايف كميته پذيرش بهورز عبارتست از:  -9ماده 

 تهيه متن آگهي به منظور ارائه به كميته آزمون  .1

 انتشار آگهي تاييد شده   .2

رســي شــرايط داوطلبــين بــه منظــور ارزيــابي انطبــاق بــا مفــاد ايــن  بر .3
 دستورالعمل 

 تعيين شيوه و عناوين الزم براي انجام مصاحبه .4

انجام مصاحبه به منظور ارزيـابي دانـش و نگـرش داوطلبـين و ارزيـابي       .5
سالمت جسـماني، روانـي و اجتمـاعي و نيـز تواناييهـاي افـراد بـراي        

مشكالت آنها و ايفاي نقش بهـورزي در   برقراري ارتباط با مردم و حل
 روستا

 هاي متقاضيان استخدام در موارد مرتبط ارائه پاسخ به شكوائيه .6

اخذ تصميمات الزم پيرامون موارد خـاص در زمينـه هـاي مختلـف نظيـر       .7
 فقدان داوطلب يا شرايط خاص شركت كنندگان  

شـت  آگهـي پـذيرش بهـورز پـس از تائيـد موسسـه توسـط مركـز بهدا        . 10ماده 
شهرستان در محل هاي مورد نياز از طريق بخشداري، دهداري، شوراي اسالمي و 
ساير اماكن عمومي، نصب اطالعيـه در مراكـز بهداشـتي و درمـاني و خانـه هـاي       

 يابد. بهداشت انتشار مي
روز قبـل از   2. موسسه موظف است كارت ورود بـه جلسـه آزمـون را تـا     11ماده 

يار داوطلبـين قـرار دهـد. تـاريخ و مكـان برگـزاري       برگزاري آزمون تهيه و در اخت
 آزمون در كارت ورود به جلسه تعيين خواهد شد.
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. به مداركي كه پس از انقضاء مهلت ثبت نام، ارسال شود ترتيب اثـر داده  12ماده 
گيري در خصوص پـذيرش   شود. ليكن در صورت ارسال مدارك ناقص، تصميم نمي

مالك تاريخ تحويل مـدارك بـه     واهد بود. ضمناًو يا رد آن بعهده كميته آزمون خ
 باشد.   پست، تاريخ ثبت شده چاپي مندرج بر روي مرسوله پستي مي

. چنانچه در هر يك از مراحل پذيرش خالف اطالعات اعالم شـده توسـط   13ماده 
داوطلب محرز شود مراحل طي شده كان لم يكن تلقـي و در صـورت شـركت در    

اج، داوطلـب برابـر تعهـد اخـذ شـده موظـف بـه        كالس هاي آموزشي ضمن اخـر 
پرداخت هزينه هاي مربوطه مي باشد و در صورت صدور حكـم اسـتخدام، حكـم    

 صادره لغو و بالاثر مي گردد.
. وجوه حاصل از حق ثبت نام داوطلبان اسـتخدام كـه ميـزان آن توسـط     14ماده 

ريـز  وزارت متبوع تعيين مي گردد بـه حسـاب درآمـدهاي اختصاصـي مؤسسـه وا     
 خواهد شد.

به منظور سنجش توانمنديهاي عمومي و تخصصي، آزمونهايي بـه شـرح   . 15ماده 
 ذيل از داوطلبان بعمل خواهد آمد.  

 براي سنجش داوطلبان داراي مدرك فوق ديپلم: -الف
آزمون توانمنديهاي عمومي براي كليه داوطلبان به صـورت كتبـي بعمـل     -1-الف

منديهاي عمومي از دروس معارف اسالمي، زبـان و  خواهد آمد. سواالت آزمون توان
ادبيات فارسي، زبان انگليسي و اطالعات سياسي و اجتماعي و مباني قـانوني، هـر   

اي (بـا  سوال خواهد بود كه به صورت چهار گزينـه  60سوال و مجموعا  15درس 
اعمال يك نمره منفي به ازاي هـر سـه پاسـخ غلـط) طراحـي مـي شـود. آزمـون         

% از كل نمره آزمون) را به خود 30نمره (معادل  60ي عمومي مجموعا توانمنديها
 اختصاص خواهد داد.
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سوال معارف اسـالمي پاسـخ نـداده و     15تبصره. متقاضيان اقليت هاي مذهبي به 
 امتياز آن به ساير دروس عمومي به صورت مساوي اختصاص داده خواهد شد.  

صورت كتبي بعمل خواهـد آمـد.   آزمون تخصصي براي كليه داوطلبان به  -2-الف
سواالت آزمون اختصاصي از واحدهاي درسي اختصاصي شامل نظام ارايه خـدمات  

سـوال)، آمـوزش    15سـوال)، آمـار حيـاتي و اپيـدميولوژي(     30بهداشتي درماني(
اي سوال تهيه مي گردد كه به صورت چهـار گزينـه   60سوال)، جمعاً 15بهداشت(

ي هر سه پاسخ غلط) طراحي خواهد شـد. آزمـون   (با اعمال يك نمره منفي به ازا
% از كـل نمـره آزمـون) را بـه     30نمره (معادل  60توانمنديهاي تخصصي مجموعا 

 خود اختصاص خواهد داد.
نمـره  80مصاحبه: از كليه داوطلبان مصاحبه بـه عمـل خواهـد آمـد كـه       -3-الف

 دهد.% از كل نمره آزمون) را به خود اختصاص مي40(معادل 
 ي سنجش داوطلبان داراي مدرك تحصيلي ديپلم:برا -ب
جهت سنجش توانمندي هاي عمومي، آزمون كتبي به عمل خواهـد آمـد.    -1-ب

سواالت آزمون عمـومي از دروس ديـپلم كامـل متوسـطه (شـامل دروس ادبيـات       
فارسي، زبان انگليسي و دين و زنـدگي) و اطالعـات سياسـي، اجتمـاعي و مبـاني      

سوال خواهد بـود كـه بـه صـورت چهـار       60و مجموعا سوال  15قانون هر درس 
گزينه اي (با اعمال يك نمره منفي به ازاي هر سه پاسخ غلط) طراحي مي شـود.  

% از كل نمره آزمون) را به خود 60نمره( 60آزمون توانمنديهاي عمومي مجموعا  
 اختصاص خواهد داد.  

ـ  15تبصره : متقاضيان اقليت هاي مذهبي به  دگي پاسـخ نـداده و   سوال دين و زن
 امتياز آن به ساير دروس عمومي به صورت مساوي اختصاص داده خواهد شد.  

 دهد.% از كل نمره آزمون را به خود اختصاص مي40مصاحبه: مصاحبه  -2-ب
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. فهرست پذيرفته شدگان اوليه تا سه برابر تعداد مورد نيـاز جهـت انجـام    16ماده 
من اطـالع رسـاني در سـايت موسسـه،     مصاحبه، پس از تأييد كميته آزمـون، ضـ  
 توسط معاونت بهداشتي اعالم خواهد شد.  

برابر ظرفيت مورد نياز به  3. از ميان شركت كنندگان در آزمون كتبي تا 17ماده 
ترتيب اولويت هاي مقرر قانوني و نمرات فضلي انتخاب و جهت انجام مصاحبه بـه  

برابر  2صاحبه نسبت به انتخابكميته مصاحبه معرفي مي گردند تا پس از انجام م
ظرفيت مورد نياز(اصلي و ذخيره) بر اساس مجموع نمرات كتبي و مصاحبه اقـدام  

 و به هسته گزينش موسسه معرفي گردد.
. انتخاب داوطلبان به ترتيب نمره كل مأخوذه در آزمون به صورت فضـلي  18ماده 

 مي باشد.  
اي مدرك كارداني داراي اولويت براي هر پست بهورزي، گزينش افراد دار-19ماده 

است. لذا در صورتيكه براي يك پست بهـورز، تعـداد واجـدين شـرايط بـا مـدرك       
نفر ذكر شـده اقـدام بـه     3نفر باشد دانشگاه مي بايست از ميان  3كارداني حداقل 

گزينش بهورز نمايد. در صورتيكه تعداد واجدين شرايط با مدرك كارداني كمتر از 
گاه ميبايست از افراد با مدرك ديپلم نيز اقدام به برگزاري آزمـون  نفر باشد دانش 3

نمايد. در شرايط اخير معيار براي گزينش افراد براي ورود به مصاحبه نمره فضـلي  
آزمون كتبي مي باشد. به منظور دسترسي به معيار واحد براي مقايسه نمره كتبي 

متيـازات هـر دو گـروه بـا     آزمون در ميان داوطلبان كـاردان و ديـپلم الزم اسـت ا   
تعديل و محاسـبه شـود. بـديهي اسـت      100از  60مقياس واحد و بر اساس نمره 

پس از ورود افراد براي مصاحبه، نتايج نهايي براي داوطلبان وارد شده به مصـاحبه  
 بر اساس نمره كل محاسبه خواهد شد.
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اري داوطلبان . استفاده از سهميه استخدامي ايثارگران مشروط به برخورد20ماده 
 اين دستورالعمل مي باشد. 6و  5از شرايط موضوع مفاد مواد 

. ليست نهائي پذيرفته شـدگان پـس از تائيـد صـالحيت عمـومي توسـط       21ماده 
 گردد. هسته گزينش موسسه اعالم مي

. پذيرفته شدگان اصلي پس از ابالغ نتايج نهـائي حـداكثر يكمـاه فرصـت     22ماده 
مدارك و طـي مراحـل پـذيرش بـه مركـز بهداشـت       خواهند داشت جهت تكميل 

 شهرستان مراجعه نمايند.
تبصره: در صورت عدم مراجعه پذيرفته شدگان در مهلت مقرر و يـا انصـراف آنـان    
پس از شروع آموزش از پذيرفته شدگان ذخيره جهت شـروع دوره، دعـوت بعمـل    

 خواهد آمد.
شدگان نهايي جهـت  . مركز بهداشت شهرستان موظف است از پذيرفته 23ماده 

شركت در دوره آموزشي به صورت كتبي (با پست پيشتاز) دعوت بـه عمـل   
 آورد.

روز فرصت 15پذيرفته شدگان نهايي پس از وصول دعوت نامه، حداكثر  -تبصره
خواهند داشت جهت تكميل مدارك و طي مراحل پذيرش به مركز بهداشت 

جعه پذيرفته شدگان شهرستان مربوطه مراجعه نمايند و در صورت عدم مرا
شـدگان    در مهلت مقرر و يا انصراف آنان پس از شروع آمـوزش، از پذيرفتـه  

 ذخيره جهت شروع دوره دعوت به عمل مي آيد.  
. سپردن تعهد رسمي به موسسه قبل از شروع به تحصيل مبنـي بـر ايـن    24ماده 
ت پس از اتمام دوره آموزش تطبيقي مهارت هـاي بهـورزي در خانـه بهداشـ    «كه 

سال و به صورت شيفت هاي مـورد نظـر موسسـه     15مورد تعهد حداقل به مدت 
 ، الزاميست.»همراه با بيتوته در روستا انجام وظيفه نمايد
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پذيرفته شـدگاني كـه پـس از شـروع دوره آمـوزش بهـورزي، از ادامـه         -تبصره
تحصيل انصراف نمايند ضمن پرداخت هزينه هاي مربوطه، مجاز به ثبت نام 

 ي هاي بعدي پذيرش بهورز موسسه نمي باشند.در آگه


