
    بنام خدا 

  آگهي پذيرش دانش آموز در هنرستان كار و دانش بهياري

  شهريور برازجان  17واجد شرايط زير جهت تحصيل در هنرستان بهياري  پسر  داوطلباندانشگاه علوم پزشكي بوشهر از ميان 

دانش آموز   پس از برگزاري امتحان كتبي و مصاحبه حضوري و انجام ساير مراحل براساس اولويت 95-96براي سال تحصيلي 

  .مي پذيرد

  :شرايط) الف

  تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران -1

  متدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور و التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي -2

يا گواهي اشتغال به تحصيل در همان مقطع مشروط بر آنکه در موقع ثبت ،  تحصيلي پايه نهممدرك دارا بودن  -3

  .گواهي قبولي ارائه گردد) پس از پذيرش نهايي(نام

  )به بعد 1/7/67متولدين (  31/6/59 تمام تا تاريخ سال 19حداكثر سن ورود به دبيرستان  -4

  دارا بودن سالمت جسمي و رواني -5

   بودن صالحيت اخالقي و حسن خلق و شايستگي حرفه ايدارا  -6

  )كتبي و مصاحبه(قبولي در امتحان ورودي  -7

  .افراد بومي استان حق تقدم خواهند داشت -8

  )تحصيليسال كامل  سهحداقل (طول دوره تحصيل بر اساس ضوابط آموزش و پرورش مي باشد  -9

پرداخت كمك هزينه تحصيلي و خوابگاه هيچگونه  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به - 10

  .تعهدي نخواهد داشت

در صورتيكه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي پس از (تعهد خدمت معادل دو برابر مدت آموزش  - 11

ماه نسبت به جذب فارغ التحصيالن اقدام ننمايد، تعهد نامه  6فارغ التحصيلي و پس از معرفي حداكثر ظرف مدت 

  ).يكن تلقي خواهد شد لم كان

به دانش آموزان در صورت موفقيت در آزمونهاي دورس عمومي، الزامي و تخصصي از سوي وزارت آموزش  - 12

  .و پرورش ديپلم كاردانش در رشته بهياري داده خواهد شد

  :مدارك الزم جهت ثبت نام) ب

  يك برگ فرم درخواست تكميل شده ثبت نام -1

  مدرك تحصيلي پايه نهم يا گواهي اشتغال به تحصيل در همين مقطع يك برگ فتوكپي  -2

  )چنانچه توضيحاتي در صفحات ديگر شناسنامه درج شده باشد يك برگ از صفحه توضيحات(يك برگ فتوكپي شناسنامه  -3

تحت عنوان  2173319015000ريال به حساب سيبا بانك ملي به شماره  5000مبلغ بانكي به  واريز فيش اصل -4

  )قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي(تمركز وجوه درآمد حق ثبت نام امتحانات ورودي بهياران 

تحت عنوان  2178081155000ريال به حساب سيبا بانك ملي به شماره  150000مبلغ اصل فيش بانكي به   -5

 )بانك ملي قابل پرداخت در كليه شعب(درآمد شبكه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان 

  تمام رخ 3*4قطعه عكس  4 -6



  كپي فرم شماره يك هدايت تحصيلي -7

  )مدارك ارسالي عودت داده نمي شود: (توجه* 

  :تاريخ و محل ثبت نام) ج

  شده از تاريخ درجداوطلبان واجد شرايط مي توانند فرم درخواست زير را تكميل و همراه با ساير مدارك الزم 

صندوق  –شبكه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان  –برازجان به آدرس   26/04/95شنبه لغايت 12/04/95 شنبه

  .نمايندو از مراجعه حضوري مطلقا خودداري  توسط پست سفارشي ارسال فقط   373پستي 

به  شهريور برازجان 17در محل هنرستان بهياري  6/05/95 چهار شنبه روز كارت ورود به جلسه آزمون در  -

توزيع و محل برگزاري آزمون ) ع(جنب مركز بهداشتي درماني امام حسين  –خيابان بهداشت  –برازجان  :آدرس

  .نيز در روز توزيع كارت به اطالع داوطلبان عزيز خواهد رسيد

  صبح 9:30ساعت   07/05/1395 پنج شنبهروز : تاريخ برگزاري آزمون كتبي -

  :شرايط برگزاري آزمون) د

  )چهار جوابي(تستي نوع سؤال فقط  -1

جمعاً سئوال و  20از هر درس بينش ديني و  علوم   -زبان انگليسي  - ادبيات فارسي -رياضي و واالت هوشئس -2

  پايه تحصيلي نهم دروس سوال در سطح  100

يك و نيم برابر (حدنصاب الزم نمره قبولي را با توجه به ظرفبت پذيرش پس از امتحان كتبي از افرادي كه  -3

  .كسب كرده باشند جهت انجام مصاحبه حضوري دعوت بعمل مي آيد)تعداد پذيرش نهايي 

سئوال يا درخواست راهنمايي ضروري با شماره تلفن  هرگونه داوطلبان گرامي در صورت داشتن (":  توجه* 

  ".)تماس حاصل نمايند  07734259335
   

  ا  
  رشته بهياري _فرم درخواست ثبت نام براي هنرستان كاردانش
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