
 (تهاز)4931سال  اولسه ماهه  دز قاتل توجه متقاضیان انجام طسح نیسوی انسانی

 
     ٍصهاى        اصفاسغ التحػیالى هطوَل لاًَى خذهت پضضىاى ٍپیشاپضضىاى تماضاداسدتشای اطالع اصلَاًیي ٍهمشسات طشح ، ًحَُ 

  .ثثت ًام ٍتَصیع ًیشٍ تِ ضشح صیش الذام ًوایٌذ 

  داسًذگاى هماطع ٍسضتِ ّای تحػیلی هطخع ضذُ دسجذٍل صیش، دستاسیخْای روشضذُ تِ سایت هشاجعِ ٍضوي وسة ـ 1

) دساداهِ سایت دسیافت  اص جذٍل صیش تشي ساٌّوای ثثت ًام سا هطخع ضذُ دس هشاوض ٍتوایل تِ اًجام طشح دس اطالعات جذیذ

لغایت ٍلت اداسی 15/02/1394ن ٍ هستٌذات هَسد اضاسُ اصتاسیخ دلیك هفاد آى ، تِ ّوشاُ هذاس( ٍتاهطالعِ ایي غفحِ

 ثثت ًام ًوایٌذ . //:tbzmed.ac.irtarh.httpتِ آدسس  21/02/4139

 ًیاص تَصیع ٍتمسین هطوَلیي پس اص ثثت ًام هتماضیاى ٍدسیافت تاییذیِ تحػیلی ًاهثشدگاى ، تشاساس اٍلَیت تٌذی : 1تزوش هْن 

 .اسسال پیام تِ ضواسُ تلفي ّوشاُ  اطالع سساًی خَاّذ ضذٍ اص طشیك هشاوض اًجام 

 .ضذخَاّذ  اص طشیك اسسال پیام اطالع سساًیتاسیخ ٍیشایص اطالعات پس اص ثثت ًام ًْایی ٍ اخز وذ سّگیشی  :  2تذوض هْن 

       آدسس : تِ تحػیلی تِ سایت ٍصاستخاًِ  ثثت ًام وٌٌذگاى هی تَاًٌذ جْت پیگیشی تاییذیِ   : 3تزوش هْن 

 http://tarh.behdasht.gov.ir فشاغت اصتحػیل پضضىاى ٍپیشاپضضىاى ( هشاجعِ ًوایٌذ . )لسوت تاییذ 

 تَدُ  یضوِ تَهی تثشتعییي هحل گشدًذ:  دس تیواسستاًْا ٍ هشاوض تْذاضتی ٍ دسهاًی تثشیض افشادی هی تَاًٌذ   4تزوشهْن  

 ٍضشایط احشاص هَاسد خاظ اعالم ضذُ دس تشي ساٌّوا سا داضتِ تاضٌذ .     

 هی ضَد اص اصهطوَلیي تماضا لزا اًجام خَاّذضذاص لیٌه فَق  : تاتَجِ تِ ایٌىِ ثثت ًام هتماضیاى غشفا 5تزوشهْن  

   .هشاجعِ تِ سایشٍاحذّای داًطگاُ ٍهشاوضخَدداسی فشهایٌذ  

 اسُ طشح ٍصاست تْذاضت تِ آدسس: جْت ثثت ًام اصطشیك سایت اد پضضىاى عوَهی-2

 http://tarh.behdasht.gov.ir   ًوَد هشاجعِ خَاٌّذ. 

داًطگاُ ٍ ٍغَل دس غَستیىِ جضٍ سْویِ ایي استاى تاضٌذ ، پس اص ثثت ًام دس ٍاحذ طشح ایي پضضىاى عوَهی :  6تزوش هْن 

اص سَی هعاًٍت هحتشم تْذاضتی غشفاً دس  اعالم ضذُهطاتك هفاد تخطٌاهِ هعاًٍت هحتشم سالهت ٍ اٍلَیت تٌذی  تائیذیِ تحػیلی

 هشاوض تْذاضتی دسهاًی سٍستایی تعییي هحل خَاٌّذ ضذ.
 

باشذ  *مذارک ارائه شذه برای هر دوره فقط در آن دوره مالک عمل می

انذ مذارک قبلی  ای که ثبت نام منوده انتخاب در دورهو در صورت عذم 

 مسرتد خنواهذ شذ.
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 ًام سشتِ تحصیلی هحل ّای هَسد ًظش

   -( وشدوشان دسساب) –سساب   –تناب   -(تستان آتاد ) تیکمه داش  –تستان آتاد   -اسکو:  تهداشت شهسستانهای 

  -(آقکند  –میانه ) تسکمانچای  –ملکان   -( یامچی  –مسند ) کشکسسای  –مسند  –کلیثس  –عجة شیس   –( شثستس ) سیس 

 هشتسود ) نظسکهسیصی (  –گوگان (  –آذزشهس ) تیموزلو  –)شزنق( هسیس  - هسیس 

 اسدآتادی  : تثسیصکص آموششی و دزمانی امس

 دًذاًپضشىیدوتشی 

 هشوض  تحمیمات ٍ فٌاٍسی داًشگاُ 

 تحمیك تیواسیْای پَػتی )تاتا تاغی (هشوض  تشسػی  ٍ  

 هشوض آهَصشی ٍ دسهاًی اهام سضا )ع(  تثشیض

 هؼاًٍت غزا ٍ داسٍ 

 ولیثش : تیواسػتاى شْشػتاًْای 

 ػشاب   – تؼتاى آتاد  –ولیثش  :ْای هشوض  تْذاشت شْشػتاً

 دوتشی داسٍػاصی

 –ساصی  –شْیذ هذًی   –الضّشا   –ًیىَواسی   –ػیٌا  -اهام سضا  –وَدواى  :هشاوض آهَصشی ٍ دسهاًی تثشیض 

 اػذ آتادی   – شْذا  – تاتا تاغی ) هشد(

  -تٌاب   -هشًذ -هیاًِ    -چاساٍیواق    -ّادیشْش     –شثؼتش  -تؼتاى آتاد  -اّش -: ػشاب  تیواسػتاى شْشػتاًْای 

 هشد(تشجیجاً یىی ) ّشتشٍد -اػىَ    –ّشیغ   -ػجة شیش   –ولیثش   -ٍسصلاى  

 )هشد(تؼتاى آتاد   - )هشد(چاساٍیواق   – )هشد(هیاًِ  – )هشد(ّشیغ   – )هشد(اّش  -تثشیض  :  شْشػتاًْای 115ٍسطاًغ ا

 )هشد(اػىَ   –

   -ػیغ (   –اهٌذ   –شثؼتش ) تؼَج   –جلفا ) ًَجِ هْش (   - )َّساًذ( اّش : هشوض  تْذاشت شْشػتاًْای 

 –شیشاهیي  –هوماى  –آرسشْش ) گَگاى  –چاساٍیواق  – (تخشایش  –ولَاًك  –ّشیغ ) صسًك  -هشًذ ) وشىؼشای )هشد((  

 ّشتشٍد )ًظشوْشیضی (  –فیشٍص ػاالس ( 

 پشػتاسیواسشٌاع 

 شْذا  –وَدواى  –ػیٌا  –هشاوض آهَصشی ٍ دسهاًی تثشیض : اهام سضا 

  ٍسصلاى -تؼتاى آتاد  –ّشتشٍد  –ّادیشْش   –هشًذ  -شثؼتش   – )صى(تٌاب  :  شْشػتاًْای تیواسػتاى

   –چاساٍیواق )هشد(    –هیاًِ )هشد(    –ّشیغ )هشد(   –اّش)هشد(   -تثشیض ) هشد ( :    ٍ تَاتغشْشػتاًْا 115اٍسطاًغ 

 اػىَ )هشد( –تؼتاى آتاد )هشد( 

 تثشیض  داًشىذُ  پیشا پضشىی 

 َّشثشیواسشٌاع 

 ػلَی   –ًیىَواسی   -عالماًی   –ػیٌا   –اهام سضا  : هشاوض آهَصشی دسهاًی تثشیض 

 ٍسصلاى  -)صى( تٌاب   -ولیثش  -ػجة شیش  –ػشاب   -هشًذ   -ّادیشْش  -:  شثؼتش شْشػتاًْای تیواسػتاى
 اتاق ػولواسشٌاع 

 تاتا تاغی   -)صى( الضّشا   –اػذآتادی   –ػیٌا  –اهام سضا   :هشاوض آهَصشی ٍ دسهاًی تثشیض 

 تٌاب    -ولیثش   -اػىَ  –تؼتاى آتاد  -ػشاب   -چاساٍیواق   -هیاًِ   –شثؼتش  -: اّش تیواسػتاى شْشػتاًْای 

 تثشیضداًشىذُ پضشىی   – داًشىذُ  پیشا پضشىی   تثشیض

 چاساٍیواق  –هشوض تْذاشت شْشػتاًْای 

 سادیَلَطیواسشٌاع 

آشٌا تِ دٍسُ ّای  ی)تشجیحاً یىآصهایشگاُ اػتاى  -عالماًی   –الضّشا   –ػیٌا  –اهام سضا  تثشیض : هشاوض آهَصشی دسهاًی 

 تاتا تاغی –شْذا  –وَدواى  –ٍ پغ اص هصاحثِ (    PCRوٌتشل ویفی ٍ 

 ّشتشٍد   –هیاًِ  –آرسشْش  –شثؼتش  –اّش  –تٌاب  –چاساٍیواق  : تیواسػتاى شْشػتاًْای 

 ) واسشٌاع اسشذ تا گشایش طًتیه اًؼاًی (  هؼاًٍت تحمیمات ٍ فٌاٍسی داًشگاُ

 ) تشجیحاً یىی واسشٌاع اسشذ حششُ شٌاػی ( داًشىذُ پضشىی تثشیض

خذا آفشیي   -( تشجیحاً واسشٌاع اسشذتٌا ب )   –تؼتاى آتاد   -( اّش )َّساًذ  -اػىَ  : هشوض  تْذاشت شْشػتاًْای 

هشًذ )وشىؼشای  –)آتش احوذ( ولیثش  –ػجة شیش   -(شثؼتش )ػیغ  –شثؼتش   -( ششتیاى  –ػشاب ) هْشتاى  –( )خواسلَ 

 –چاساٍیواق   –ّشیغ )تخشایغ (   -ّشیغ    -( ٍسصلاى ) خاسٍاًا  –( تشوواًچای  –هیاًِ ) آلىٌذ   -( یاهچی  –

 هوماى (  –آرسشْش )گَگاى 

 ػلَم آصهایشگاّی واسشٌاع



 
 

 ًام سشتِ تحصیلی  ّای هَسد ًظشهحل 

 سٍاًشٌاػی تالیٌیواسشٌاع  ّشیغ  -هیاًِ   -هشوض تْذاشت شْشػتاًْای : ػشاب 

 ٍ عة ػٌتی (ICDL)تشجیحاٌ یىی تا داساتَدى گَاّیٌاهِ دٍسُ ّای هشاوض آهَصشی ٍ دسهاًی تثشیض : الضّشا )ع( 

 اػىَ -شْشػتاًْای : تثشیض    115اٍسطاًغ 

 هلىاى   –ولیثش –رسشْش آ -چاساٍیواق -ّادیشْش –ػجة شیش   –هیاًِ  –هشًذ  - :  تٌاب تیواسػتاى شْشػتاًْای 

  – (ٍسصلاى ) خاسٍاًا   –ٍسصلاى   -(ولیثش ) آتش احوذ  –تؼتاى آتاد   –اّش ) َّساًذ  (  : ْایهشوض تْذاشت شْشػتاً

 ّشیغ ) تخشایش ( 

 واسشٌاع هاهایی

 هْشتاى(   –ػشاب )ششتیاى 

واسشٌاع هاهائی هَسد ًیاص 

جْت اًجام خذهات هاهائی ٍ 

هشاوض تْذاشتی پشػتاسی دس 

 شثاًِ سٍصی شْشػتاًْا

 (هصاحثِ تا واسشٌاع اسشذ اًفَسهاتیهوَدواى ) – اػذآتادی –عالماًی   –ًیىَواسی   –: ساصی هشوض آهَصشی دسهاًی تثشیض

 ٍسصلاى  –چاساٍیواق  –ّشتشٍد  –ّادیشْش  –تؼتاى آتاد   -آرسشْش -:  اّش تیواسػتاى شْشػتاًْای 

  -خَاجِ ( –) تخشایش ّشیغ   -ّشیغ –( ٍسصلاى ) خاسٍاًا  -( ػشاب ) ششتیاى  :  هشوض  تْذاشت شْشػتاًْای

 چاساٍیواق 

فٌاٍسی اعالػات ػالهت  

 )هذاسن پضشىی(

 واسداى فَسیتْای پضشىی ّشیغ   –هیاًِ  –چاساٍیواق   –تؼتاى آتاد   –اّش   –اػىَ   -تثشیض  : شْشػتاًْاٍ تَاتغ   115اٍسطاًغ 

 تشجیحاً واسشٌاع اسشذ تا هصاحثِ( ْای : تثشیض ) هشوض آهَصشی ٍ دسهاًی اهام سضا ) ع (تیواسػتاى شْشػتاً

 تؼتاى آتاد   –

واسشٌاع هذیشیت 

اعالػات ػالهت )هذیشیت 

 دسهاًی(خذهات تْذاشتی 

 واسشٌاع واسدسهاًی  داًشىذُ تَاًثخشی تثشیض ) تشجیحا تا هذسن واسشٌاػی اسشذ(   –هشوض آهَصشی دسهاًی ساصی تثشیض 

 واسشٌاع گفتاس دسهاًی داًشىذُ تَاًثخشی تثشیض ) تشجیحا تا هذسن واسشٌاػی اسشذ(

 واسشٌاع تیٌایی ػٌجی  هشوض آهَصشی دسهاًی ًیىَواسی تثشیض 

 ولیثش  –تؼتاى آتاد  - هشوض تْذاشت شْشػتاى تثشیض )تا هصاحثِ((تثشیض ) تیواسػتاى شْشػتاًْای : 

  -لشُ تاتا (   -)تاشؼیض وَُ  تؼتاى آتاد – تؼتاى آتاد –( هشوض سفشاًغ  -َّساًذ) اّش  ٍ تَاتغ :  تْذاشت شْشػتاًْاهشوض  

ًظشلَ ٍ ػشوٌذیضج (   –صَفیاى  –ششفخاًِ  -)خاهٌِ ٍ وَصُ وٌاى   شثؼتش  -( ػشاب ) اػثفشٍشاى  –ػشاب  –جلفا  –تٌاب 

 -چاساٍیواق  – (آلا تاتای فشاهشصی   –ٍسصلاى ) خاسٍاًا   -( آلىٌذ  –تشن   –) تشوواًچای هیاًِ  –هیاًِ  –ػجة شیش   -

 ّشتشٍد

واسداى یا واسشٌاع 

 تْذاشت هحیظ

 داًشىذُ پیشاپضشىی تثشیض 
وتاتذاسی واسشٌاع اسشذ 

 ٍ اعالع سػاًی پضشىی



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ًام سشتِ تحصیلی هحل ّای هَسد ًظش

( خاًِ تْذاشت ػشیي دیضج  –لیپچاق  –خاًِ تْذاشت وٌْوَ  – هشوض ػالهت ایلخچیاػىَ ) : هشوض تْذاشت شْشػتاًْای 

  -( ش ) دیضج شیخ هشجاى شثؼت  -( دٍصدٍصاى   -هْشتاى  –ػشاب ) ششتیاى  –جلفا ) ػیِ سٍد (   -اّش  –

 -(آلا تاتای فشاهشصی  –خاسٍاًا  –ٍسصلاى ) جَشیي  -خاًِ تْذاشت شیشَاى (  -ػجة شیش ) خاًِ تْذاشت خضشلَ 

 ّشتشٍد  – لاضی جْاى ( –آرسشْش ) ًادیلَ  –چاساٍیواق  – صسًك (  -ولَاًك  –ّشیغ ) تخشایش   –ّشیغ 

 واسداى یا واسشٌاع

 )صى(تْذاشت خاًَادُ 

  –اّش   -خاًِ تْذاشت وشدآتاد(   –اػىَ) خاًِ تْذاشت لیپچاق  –اػىَ  :  هشوض تْذاشت شْشػتاًْای

  -ػیغ ٍ شٌذآتاد   -شثؼتش ) تؼَج ٍ دیضج شیخ هشجاى  -شثؼتش –(هجیذ آتاد   –لشالق شاَّسدی   –اّش )آلثشاص 

 –ّشیغ   -(ٍسصلاى ) خاسٍاًا  -(خاًِ تْذاشت شیشَاى   -ػجة شیش ) خاًِ تْذاشت خضشلَ   -( ششفخاًِ ٍ ٍایماى 

 ّشتشٍد  –آرسشْش  –چاساٍیواق 

 واسداى یا واسشٌاع

 تْذاشت ػوَهی )هشد(

 ( ػشاب )تْشهاى   –ػشاب  –تؼتاى آتاد    -( اّش ) َّساًذ هشوض تْذاشت شْشػتاًْای : 
واسداى یا واسشٌاع تْذاشت 

 حشفِ ای 

 واسشٌاع تغزیِ چاساٍیواق  –خذا آفشیي   –جلفا : هشوض تْذاشت شْشػتاًْای 

 تا هصاحثِ (تشجیحاًٌ هشد ) اداسُ تجْیضات پضشىی هؼاًٍت دسهاى  –هشوض آهَصشی ٍ دسهاًی وَدواى تثشیض 
 واسشٌاع تجْیضات پضشىی 

 ) تیَالىتشیه (

  فٌاٍسی داًشگاُهشوض تحمیمات ٍ 
 واسشٌاع اسشذ

  ضشىیپ تیَتىٌَلَطی 

 واسشٌاع پشٍتض دًذاى  داًشىذُ دًذاًپضشىی 

 هؼاًٍت غزا ٍ داسٍ 
واسشٌاع ػلَم ٍ صٌایغ 

 غزایی تا گشایش وٌتشل ویفی



 

 شي ساٌّوای ثثت ًامت

 هذاسن الصم تشای ثثت ًام هشوَلیي
دٍم  تَضیحات ، اغل ٍوپی اصغفحات اٍل ٍ ضٌاسٌاهِ هطوَل ٍوپی اصتشي سَم دسغَست ٍجَد واست هلی ٍاغل ٍوپی  -1

 .تَضیحات تشای هتاّلیي سَم دسغَست ٍجَد يتش ٍوپی اص ّوسش ٍ ضٌاسٌاهِ خَد

 .تشي تسَیِ حساب فاسغ التحػیالى -2

فیضیَتشاپی ، ضٌَائی  ،واسضٌاس هاهایی ،  داسٍساصی ، پضضىی ، دًذاًپضضىی تشای سضتِ ّای پشٍاًِ داس) 3* 4یه لطعِ عىس  -3

 .(سٌجی ، تیٌائی سٌجی ، گفتاس دسهاًی 

 .روَس هعافیت تشای افشاد تػَیشواست پایاى خذهت یا اغل ٍ -4

 ٍ تحػیلی اتتذایی ، ساٌّواییسِ همطع  همطع اص هحل تحػیل دٍ اص یا ٍٍ یا ّوسش ضٌاسٌاهِ  هحل تَلذ هٌذسج دس تَهی تَدى اص -5

پایاى دٍسُ اتتذایی  تػَیش گَاّی همطع تحػیلی هی تاضٌذ هی تایستی اغل ٍ افشادی وِ تَهی تلحاظ دٍ لزا ضذ خَاّذ دتیشستاى احشاص

 اسائِ ًوایٌذ . پایاى دٍسُ هتَسطِ سا ، پایاى دٍسُ ساٌّوایی ٍ

دادگستشی  اص گَاّی تشای احشاص ٍ ضذ لحاظ خَاّذ طالق گشفتِ اًذ یا َدُ ٍفَت ًو وفالت خاًَادُ تشای تاًَاًی وِ ّوسشآًْا -6

 تَد . دسخػَظ عْذُ داستَدى حضاًت فشصًذاى هالن عول خَاّذ

واسافتادُ ولی ،  اص جاًثاص واست واهپیَتشی )فشصًذضْیذ ، ّوسش یا ضْیذ استاى ٍ اهتیاص ایثاسگشاى ، اغل ًاهِ تٌیاد تشای استفادُ اص -7

 ضْیذ( هالن عول هی تاضذ. ّوسش ،  فشصًذاى آصادگاى ٍ تشادس، سصهٌذُ ، جاًثاص، فشصًذاى جاًثاص ٍ فمط خَاّش خاًَادُ ضْیذ

هذیشیت هٌاتع  اص اخز ًاهِ تاییذیِ تحَیل هذاسن هشتَطِ ٍ اسائِ دسخَاست ٍ هطوَلیي آییي ًاهِ ّای استعذادّای دسخطاى پس اص -8

 .سهاى ٍآهَصش پضضىیاًساًی ٍصاست تْذاضت ، د

 .تحػیل طَل سَم هاتیي ّن ٍسٍدیْا دس هعاًٍت آهَصضی داًطگاُ هحل تحػیل تشای داسًذگاى ستثِ اٍل تا اص اسائِ گَاّی-9

سسوی ، پیواًی ، طثمِ تٌذی هطاغل ، لشاسداد واسهطخع) ضاغل [ّوسشاى واسوٌاى ، تاصًطستگاى ٍسصیذًتْا ، اساتیذ تشای فشصًذاى ٍ -10

 الضاهی است . ّوسش حمَلی ٍالذیي یا داًطگاُ علَم پضضىی تثشیض اسائِ آخشیي حىن ]تاصًطستِ(، ضاغلیي ضشوتْای خذهاتی  ٍ

 ضذ . خَاّذ تَهی سفتاس ّوسشاى ًیشٍّای هسلح هاًٌذ فشصًذاى ٍ تا -11

 ى تمسین خَدداسی فشهائیذ.هشاجعِ حضَسی تِ ایي اداسُ دسخػَظ صها تواس تلفٌی ٍ ثثت ًام اص اص است تعذ *خَاّطوٌذ

 هطوَل ایي لاًَى ًثَدُ ٍحك ثثت ًام ًذاسًذ . دسیافت هذسن جذیذ تا طشح اًجام دادُ اًذ * تزوش هْن : افشادی وِ یىثاس

دس غَست عذم اًتخاب دس دٍسُ ای وِ ثثت هیثاضذ ٍ  فمط دس آى دٍسُ هالن عول دٍسُ  ّشتشای  اسائِ ضذُ* تزوش هْن : هذاسن 

اعالم آهادگی اص سَی عاللوٌذاى  تىویل فشم ثثت ًام ٍپس اص دسج اطالعیِ دس سایت داًطگاُ  سایش دٍسُ ّاتشای ًام ًوَدُ اًذ 

  . ذضشٍسی هیثاض

 

 ثثت ًام تؼول ًخَاّذآهذ . ًالص تاشذ افشای وِ هذاسن آًْا تزوش: اص 

 دلیك هغالؼِ ًوائیذ . تِ عَس ًام سااػت فشم ثثت  خَاّشوٌذ
 

 
 

 

 



 

 

 

 

تررا  ازرساب ترٍ طررر ویرري       ایىجاوة تا مشخصات زیر ي تا اطالع کامل از قًاویه ي مقررات ي َمچىیه معیارَا ، شاخصُا ي امتیازات تعییه شذٌ ، 

کرٍ   اوساوی ازالب آمادگی ومًدٌ ي متعُذ می شًب در زمان تعییه شذٌ کٍ تٍ اطالع ایىجاوة خًاَذ رسیذ در داوشگاٌ حاضر ي در محرل مرًرد ویراز    

در محل تعییه شذٌ ي یا زرذب   داوشگاٌ تعییه ي ازالب می ومایذ خذمت ومایم . مضافاً ایىکٍ مطلع گردیذب در صًرت زذب حضًر یا اوصراف از خذمت

 . اوتخاب محل ازالب شذٌ تا یکسال حق ثثت واب ديتارٌ ترا  تعییه محل خذمت در استان آررتایجاوشرقی را وخًاَم داشت

 داًشگاُ هحل تحصیل هحل صذٍس ًام پذس هحل تَلذ تاسیخ تَلذ شواسُ شٌاػٌاهِ ًام ٍ ًام خاًَادگی

       

 تلفي ّوشاُ :  وذ هلی : 

 :تاسیخ فشاغت اص تحصیل :سشتِ تحصیلی  همغغ تحصیلی : 

 دتیشػتاى :  ساٌّوائی :  اتتذائی :  هحل اخز هذسن تحصیلی  

 تلفي ثاتت :                                                                                                                         ًشاًی : 
 

 شاخصْا ٍ اهتیاصات تشای تؼییي اٍلَیت اًتخاب هحل اًجام عشح   –هؼیاسّا 

ف
دی

س
 

 اسصیاتی وویؼیَى اهتیاص شاخص هؼیاس

   تؼشیف ػاصهاى هذیشیت  تَهی تَدى  1

   هتأّل  تأّل  2

    3حذاوثش  تؼذاد فشصًذ  3

   تا تأییذیِ اص هشاجغ ریشتظ  وفالت خاًَادُ  4

 ایثاسگشاى 5

   ّوؼش جاًثاص اص واس افتادُ ولی  –فشصًذ شْیذ 

سصهٌذُ ، جاًثاص ، فشصًذاى جاًثاص ، فشصًدذاى آصادگداى ، ّوؼدش شدْیذ ٍ     

 خاًَادُ شْیذ ) خَاّش ٍ تشادس ( 

  

هشوَلیي آئیي ًاهِ اػتؼذادّای دسخشاى ٍ ستثِ اٍل تا ػَم ) هؼذل ٍ ستثدِ   ستثِ داًشگاّی  6

 ول دٍسُ تحصیلی دس تیي ّن ٍسٍدیْا ( 

  

واسوٌاى ، اػاتیذ ) سػوی ، پیواًی ، عثمِ تٌذی هشاغل ، لشاسداد واس هشخص  ّوؼش ٍ فشصًذ ّوىاس داًشگاّی  7

، ) شاغل ٍ تاصًشؼتِ ( شاغلیي ششوت ّای خذهاتی ٍ ّوؼش سصیذًت داًشگاُ 

 ػلَم پضشىی تثشیض 

  

   جوغ اهتیاصات  

جغشافیایی هَسد ًیاص یىی تَدُ ٍ یا ایٌىِ حذالل دٍ همغغ اص ػدِ همغدغ اتتدذایی ،    تَضیحات : تَهی تِ فشدی اعالق هی شَد وِ هحل تَلذ هٌذسج دس شٌاػٌاهِ ٍی تا هحل 

 ساٌّوایی ٍ هتَػغِ سا دس هحل هَسد دسخَاػت گزساًذُ تاشذ .

هؼلح هحل تَلذ هٌدذسج دس  هتأّلیي غیش تَهی وِ تِ لحاػ ضشٍست ػاوي هحل هَسد تماضا هی تاشٌذ هذاسن هشتَط تِ اشتغال ٍ هحل ػىًَت ٍ تشای فشصًذاى هجشد ًیشٍّای 

 شٌاػٌاهِ یا هحل اشتغال پذس هالن ػول خَاّذ تَد .

 : هذاسن هشتَط تِ شاخص ّای فَق ضویوِ گشدد . 1تزوش هْن 

 شاخص ّا ٍ اهتیاصات تؼییي اٍلَیت ٍ هحل اًجام عشح اًتخاب خَاّذ شذ. –: پغ اص اػوال همشسات هشتَعِ تشاػاع هؼیاسّا  2تزوش هْن 

 : افشادیىِ یه تاس عشح اًجام دادُ اًذ تا دسیافت هذسن جذیذ هشوَل ایي لاًَى ًثَدُ ٍ حك ثثت ًام ًذاسًذ . 3تزوش هْن 

 تشي ساٌّوای ثثت ًام تِ ایٌجاًة تحَیل ٍ هغالؼِ ًوَدم .  

 * تِ هذاسن اسایِ شذُ تؼذی تشتیة اثش دادُ ًخَاّذ شذ*

 

 

 فشم ثثت ًام ، هؼیاسّا ٍ شاخصْا تشای تؼییي هحل خذهت هشوَلیي

 لاًَى خذهت پضشىاى ٍ پیشاپضشىاى توام سشتِ ّا

 اهضای هتماضی 

  تاسیخ



 

 تؼییي اٍلَیت اًتخاب هحل اًجام عشحشاخص ّا ٍ اهتیاصات 

 حذاوثش اهتیاص ششایظ وؼة اهتیاص ٍاجذ ششایظ ػٌَاى اهتیاص

 تَهی تَهی تَدى

 محل تًلد شُزستان مًرد تقاضا باشد

25 

حداقل دي مقطع تحصیلی خًد را در شُزستان مًرد تقاضا گذراودٌ 

 باشد 

سال سابقٍ تحصیل در سمان مأمًریت پدر در  3فزسود وظامی با 

 شُزستان مًرد تقاضا 

 ٍضؼیت تأّل
 تصًیز کلیٍ صفحات شىاسىامٍ سيجیه  هتأّل

 تصًیز کفالت وامٍ جُت باوًان معیل  ) سزپزست خاوًار ( 
30 

 هؼیل

 ایثاسگشی

 15 امتیاس  5بٍ اسای َز فزسود  داشتي فشصًذ

 درصد  55َمسز / فزسود شُید / َمسز جاوباسان باالی  فشصًذ شْیذّوؼش یا 

 امتیاس  2درصد  05درصد بٍ اسای َز  55فزسود جاوباسان سیز 
30 

 10 فشصًذ جاًثاصاى

 10 بزادر ي خًاَز شُید  تشادس یا خَاّش شْیذ

 سال اسارت  0فزسودان آسادگاٌ با حداقل  فشصًذ آصادگاى

 0فزسود رسمىدٌ دارای خدمت دايطلباوٍ در جبٍُ بٍ اسای َز ماٌ

 امتیاس  25/5امتیاس ي خدمت يظیفٍ در جبٍُ بٍ اسای َز ماٌ 

10 

 10 فشصًذ سصهٌذگاى

 10 با تأیید کمیسیًن پششکی استان  خَد هتماضی / یىی اص ٍالذیي تیواسی

ته فشصًذ / فَت یىی اص 

 ٍالذیي

------ ------ 5 

ٍ هادس هغلمِ /  پذس

 وفالت خاًَادُ

------ ------ 5 

ّوؼش / فشصًذ ّوىاس 

 داًشگاّی 

------ ------ 15 

 10 محاسبٍ خًاَد شد 2ماساد با ضزیب  05بٍ اسای داشته معدل باالی  ------ هؼذل

 ستثِ ّای داًشگاّی

 ستثِ اٍل داًشگاُ دٍلتی 

مدت تحصیل ي  مىظًر اس رتبٍ داوشگاَی رتبٍ کل متقاضی در طًل

 بیه َم يريدیُای خًد می باشد

10 

 8 ستثِ دٍم داًشگاُ دٍلتی

 5 ستثِ ػَم داًشگاُ دٍلتی

 5 ستثِ اٍل داًشگاُ آصاد 

 تَضیحات :

 * اسایِ  هذاسن ٍ هؼتٌذات اص هشاجغ ریصالح تشای ّش یه اص تٌذّای فَق ضشٍسی هی تاشذ .

 *دس صَست وؼة اهتیاص هؼاٍی تَػظ ثثت ًام وٌٌذگاى تِ تشتیة : 

 تاسیخ ثثت ًام  – 1

 تاسیخ فشاغت اص تحصیل  – 2

 اخز تائیذیِ تحصیلیتاسیخ   – 3

 تاسیخ تَلذ -4

 هالن ػول لشاس خَاّذ گشفت.

 



 

 ضشیة هحشٍهیت هٌاعك ٍ هذت لاًًَی عشح

 همغغ واسشٌاػی ٍ تاالتش همغغ واسداًی   ضشیة هٌغمِ  سشتِ ّای اجثاسی

 –ػلَم آصهایشگاّی   -پشػتاسی   -داسٍػاصی –دًذاًپضشىی  -پضشىی 

پشػتاسی   –فَسیت ّای پضشىی  –َّشثشی  –اتاق ػول   –سادیَلَطی 

 1/7/1386دًذاًپضشىی فاسؽ التحصیالى تؼذ اص 

 هاُ  24 هاُ  12 5

 سٍص  18هاُ ٍ  21 سٍص  24هاُ ٍ  10 5/4

 سٍص  6هاُ ٍ  19 سٍص  18هاُ ٍ  9 4

 سٍص  24هاُ ٍ  16 سٍص  12هاُ ٍ  8 5/3

 سٍص  12هاُ ٍ  14 سٍص  6هاُ ٍ  7 3
 

 ّیأت ٍصیشاى  02/11/81ضشایة ٍ ػْویِ هٌاعك هشتَط تِ لاًَى خذهت پضشىاى ٍ پیشاپضشىاى اػتاى آرستایجاًششلی هصَتِ 
 

 هٌاعك ػْویِ هالحظات ضشیة هٌغمِ شْشػتاى سدیف

 تَاتغ هشوض تاتؼیت ضشیة هٌغمِ ػایش هٌاعك تَاتغ هشوض

 3 3    5 5 آرسشْش 1

 3 3    5/3 5/3 اسػثاساى 2

 3 3    5 5 اػىَ 3

 3 3  3 هجیذ آتاد  –آلثشاص  –تخش َّساًذ  5/3 4 اّش 4

 3 3 دّؼتاى شثلی  5/4 ػؼیذ آتاد  4 5 تؼتاى آتاد 5

 3 2    4 5/4 تٌاب 6

 1 1    5 5 تثشیض 7

 3 2    5/3 4 جلفا 8

 3 3    5/3 5/3 چاساٍیواق 9

 3 3    4 5/4 ػشاب 10

 3 3    4 5/4 شثؼتش 11

 3 3    4 4 ػجة شیش 12

 3 3    3 5/3 ولیثش 13

 3 3    3 3 خذا آفشیي 14

 3 3  ثثت ًام ٍ تَصیغ تَػظ اداسُ عشح شْشػتاى هشاغِ 4 5/4 هشاغِ 15

 3 2    4 5 هشًذ 16

 3 3    4 5/4 هلىاى 17

 3 2    4 5 هیاًِ 18

 3 3 تخش خَاجِ 5/4 ًمغِ شْشی خَاجِ  4 5/4 ّشیغ 19

 3 3    5/3 4 ّشتشٍد 20

 3 3  3 اسصیل -جَشیي  -خاسٍاًا   5/3 5/3 ٍسصلاى 21

 
 



 
 بسمه تعالی

 
 فشم دسخَاػت توذیذ هذت عشح

 ّای اجثاسی ٍیظُ هشوَلیي لاًَى خذهت پضشىاى ٍ پیشاپضشىاى دس سشتِ
 آموزش پزشكي  وزارت بهذاشت و درمان و 48/14/39/د ـ 8849/413و  01/10/39ـ  458/011شماره  های موضوع بخشنامه

 

 ّای : ضَاتظ توذیذ هذت عشح ًیشٍی اًؼاًی دس سشتِ

 ی () پضشىی، دًذاًپضشىی، پشػتاسی، داسٍػاصی، ػلَم آصهایشگاّی، اتاق ػول، َّشثشی، فَسیت پضشىی، سادیَلَطی، پشػتاسی دًذاًپضشىی ٍ هاهای

 

 هبُ قجل از اتوبم عرح فرد ٍ تأیيد هؼبًٍت ذیرثظ 2ٍاحد هرثَعٍِ رضبیت ـ اػالم ًيبز 1

 ـ فقداى فرد ٍاجد شرایظ در ليست اًتظبر ٍ در رشتِ شغلي هرثَط 2

 ـ اشتغبل ػولي افراد در ٍاحدّبي ػوليبتي ) غيرستبدي (  3

 ـ  تبهيي اػتجبر الزم 4
 

 

 دسخَاػت هتماضی:
 

 

هشوَل قبًَى خدهت پسشکبى ٍ پيراپسشکبى ثب  ..........................هقغغ :   ..............................التحصيل رشتِ :  فبرؽ ........................................ایٌجبًت 

.....  /..../.....از هَرخِ ....................... .....شْرستبى ...................... در هرکس/ ثيوبرستبى ...... /..... /......هَرخِ  ......................تَجِ ثِ هؼرفيٌبهِ شوبرُ 

ثِ اتوبم خَاّد رسيد. ثب .......  /..... /......شرٍع ثِ کبر ًوَدُ ٍ هدت قبًًَي خدهبت ثب احتسبة / ثدٍى احتسبة ضریت هحرٍهيت هٌغقِ در هَرخِ 

............................ هت ثِ صَرت داٍعلجبًِ در هرکس / ثيوبرستبى تَجِ ثِ شرایظ اػالهي ٍزارت ثْداشت درهبى ٍ آهَزش پسشکي تقبضبي اداهِ خد

 را دارم............................... شْرستبى 

 

 تبریخ: ــاهضب          تبئيد کبرگسیي هسئَل ٍاحد :                                                                                                               

 
 

 اػالم ًیاص ٍ سضایت ٍاحذ هشتَعِ:
 

 

 معاون محتسم اموز دزمان دانشگاه 

 معاون محتسم اموز تهداشتی دانشگاه 

 معاون محتسم اموز غرا و دازوی دانشگاه 
ًبهجردُ ٍ ثب ػٌبیت ثِ ایٌکِ هدت ثب سالم ٍ احترام ثب تَجِ ثِ تقبضبي آقبي / خبًن ........................................... ٍ ًيبز ٍ رضبیت ایي ٍاحد از ػولکرد 

خبتوِ خَاّد یبفت، خَاّشوٌد است ثب تودید .......  /..... /......قبًًَي خدهت ایشبى ثب احتسبة / ثدٍى احتسبة ضریت هحرٍهيت هٌغقِ در هَرخِ 

 هَافقت فرهبئيد.................................... هبُ در  .........خدهت داٍعلجبًِ ایشبى ثِ هدت 
 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ثبالتریي هقبم هسئَل ٍاحد :                                                                                                                                         

 تبریخ :                                   هْر ٍ اهضبء                                                                                                                                          
 

 
 

 ًظشیِ هؼاًٍت ریشتظ
 

 هؼاٍى هحتشم پشتیثاًی

 ................................ هبُ در هرکس / ثيوبرستبى .............. رسبًد اداهِ عرح ًبهجردُ فَق ثِ هدت  ثب سالم ٍ احترام ثبستحضبر هي

 ثبشد. از ًظر ایي هؼبًٍت ثالهبًغ هي................................. شْرستبى 
 
 

 ًبم ٍ ًبم خبًَادگي هؼبًٍت ذیرثظ  :                                                                                                                                                                       

 اهضبء تبریخ:                       هْر ٍ                                                                                                                                           

.......................... شماره:  

: ........................... تاريخ  

.........................پيوست:   

 



 

 


