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 :تیشزایط اختصاصی پذیزش شزک. 2
 

 (26/03/1401)آذطيٗ ضٚظ ثجت ٘بْتب تبضيد سبَ تٕبْ 35سبَ سٗ تٕبْ ٚ حساوثط 20زاضتٗ حسالُ . 1/2

 :ٔٛاضز شيُ ثٝ ضطط اضائٝ تأيیسيٝ ٞبی ٔؼتجط ثٝ حساوثط سٗ ٔمطض اضبفٝ ذٛاٞس ضس: تجػطٜ

ثٝ عٛض زاٚعّجب٘ٝ ( 29/5/1367ِغبيت  31/6/1359اظ تبضيد )زاٚعّجب٘ی وٝ زض خجٟٝ ٞبی ٘جطز حك ػّیٝ ثبعُ ( اِف

ذسٔت ٕ٘ٛزٜ ا٘س، ثٝ ٔیعاٖ ٔست حضٛض زض خجٟٝ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔست ظٔبٖ ثستطی ٚ يب استطاحت پعضىی ضظٔٙسٌبٖ زض 

 .اثط ٔدطٚحیت زض خجٟٝ ٞبی ٘جطز حك ػّیٝ ثبعُ
 

ثٝ ا٘دبْ وبض ٕ٘ی ثبضٙس افطاز ذب٘ٛازٜ ٔؼظٓ ضٟسا، آظازٌبٖ، ٔفمٛزاالثطٞب ٚ خب٘جبظاٖ اظ وبض افتبزٜ وّی وٝ لبزض ( ة

 .سبَ 5ٕٞسط ، پسض، ٔبزض، ذٛاٞط، ٚ ثطازض تب ٔیعاٖ : ضبُٔ
 

ٚ ثبالتط ٚ آظازٌب٘ی وٝ حسالُ يه سبَ سبثمٝ اسبضت زاض٘س  اظ  ضطط حساوثط % 25آظازٌبٖ، فطظ٘ساٖ ضبٞس ،خب٘جبظ ( ج

 .سٗ ٔؼبف ٔی ثبضٙس
 

 ٔست ذسٔت سطثبظی( ز
 

ا٘سب٘ی ٔٛظف ضا ثٝ استٙبز لبٖ٘ٛ ذسٔت پعضىبٖ ٚ پیطاپعضىبٖ ٚ ٔتؼٟسيٗ زاٚعّجب٘ی وٝ عطح ذسٔت ٘یطٚی ( ٜ

 .ذسٔت لبٖ٘ٛ ٔصوٛض ا٘دبْ زازٜ ا٘س ثٝ ٔیعاٖ ا٘دبْ ذسٔت فٛق

ٔطِٕٛیٗ ذسٔت پعضىبٖ ٚپیطاپعضىبٖ ٔی ثبيست زاضای ٔؼبفیت يب ٌٛاٞی پبيبٖ ا٘دبْ عطح ذسٔت ٔطثٛعٝ . 2/2

 .ثبضٙس
 

ٔطِٕٛیٗ لبٖ٘ٛ ذسٔت پعضىبٖ ٚ پیطاپعضىبٖ وٝ زض حیٗ ا٘دبْ ذسٔت لب٘ٛ٘ی زض ٚاحسٞبی تبثؼٝ زا٘طٍبٜ  :تبصزه 

 . اضسبَ ٌٛاٞی اضتغبَ ثٝ عطح ايٍٙٛ٘ٝ افطاز ثب شوطتبضيد اتٕبْ عطح اخجبضی اِعأی است . ٔی ثبضٙس

 

 

 



 

 .اِعأی استػالٜٚ ثط ضطايظ ٔٙسضج زض ثٙسٞبی لجّی ثطذٛضزاضی اظ ضطايظ شيُ ٘یع .3/2

 سانتی متش و باالتش 165داسای قذ(-الف

 19و بیشتش اص 30داسای شاخص توده بذنی کمتش اص (ب

 (یا پایه دوم2ب)داسا بودن گواهینامه ساننذگی با آمبوالنس (پ

 

 :مذارک مورد نیاس. 3

 تىٕیُ ثطي زضذٛاست ضغُ ( 1

 پطت ٘ٛيسی ضسٜ  3*4زٚ لغؼٝ ػىس ( 2

 آذطيٗ ٔسضن تحػیّیاغُ ثٝ ٕٞطاٜ تػٛيط  (3

  اغُ ثٝ ٕٞطاٜ تػٛيط وبضت ّٔی  (4

  اغُ ثٝ ٕٞطاٜ تػٛيط تٕبْ غفحبت ضٙبسٙبٔٝ (5

  (ٚيػٜ ثطازضاٖ)اغُ ثٝ ٕٞطاٜ تػٛيط وبضت پبيبٖ ذسٔت ٘ظبْ ٚظیفٝ ػٕٛٔی يب ٔؼبفیت زائٓ ( 6

  ٔؼبفیت اظ آٖاغُ ثٝ ٕٞطاٜ تػٛيط پبيبٖ عطح اخجبضی ٔطِٕٛیٗ ذسٔت پعضىبٖ ٚ پیطاپعضىبٖ يب ( 7

  .اغُ ثٝ ٕٞطاٜ تػٛيط ٔساضن زاَ ثط ايثبضٌطی، ٔؼِّٛیٗ ػبزی حست ٔٛضز اظ ٔطاخغ شيطثظ( 8

  2اغُ ثٝ ٕٞطاٜ تػٛيط ٌٛاٞیٙبٔٝ ة (9

 3زضض ضٕٗ زاضتٗ ٌٛاٞیٙبٔٝ ة – 2تؼٟس فطز ٔجٙی ثط اذص ٌٛاٞیٙبٔٝ ة2زض غٛضت ٘ساضتٗ ٌٛاٞیٙبٔٝ ة :تجػطٜ 

 اِعأی ٔیجبضس

 اغُ ثٝ ٕٞطاٜ تػٛيط سبيط ٔساضن عجك ٔفبز آٌٟی حست ضطٚضت  (10

مذسك تحصیلی و گواهی انجام خذمات قانون پضشكان و پیشا پضشكان یا معافیت اص مشاجع ریشبط استعالم خواهذ شذ و  :تبصزه 

 .تطبیق اولیه انجام شذه دس بنذ فوق مالك قطعی بش اصالت مذاسك نخواهذ بود

 

 :مقذماتی و مهلت ثبت نامنحوه ثبت نام . 4
  

 .  ٔی ثبضس ثػٛضت اِىتطٚ٘یىی اظ عطيك ِیٙهاضائٝ ٔساضن  . 1/4

 . ثٝ ثجت ٘بْ ٘بلع ٚيب اضسبَ ٔساضن ٘بلع تطتیت اثط زازٜ ٘رٛاٞس ضس . 2/4

 26/03/1401ِغبيت  19/03/1401ّٟٔت ثجت ٘بْ ٚ تحٛيُ ٔساضن اظ تبضيد  . 3/4

 :سمان و محل توسیع کارت  .5

ٚالغ زض ضّغ غطثی  115سبذتٕبٖ اٚضغا٘س  ٌعاضی ٔىبٖ ثط ،غجح9سبػت  30/03/1401ٔٛضخ  زٚضٙجٝ آظٖٔٛظٔبٖ 

  .ثیٕبضستبٖ ضٟیس ٔحٕسی ٔی ثبضس

 

 :نحوه بزگشاری آسمون. 6

 آزمون تخصصی  تا توجه ته دانش و مهارت های تخصصی متناسة تا رشته شغلی فوریت های پسشکی ترگسار می .1/6

ی ترای انجام مصاحثه دعوت ملی ته تعذاد سه تراتر ظرفیت ته ترتیة نمره فض( 30)نمره حذنصابدگان و از دارن .گردد

 .گردد

 

 : تذکزات  -7 



ٔبٜ سبثمٝ حضٛض زاٚعّجب٘ٝ زض خجٟٝ ٞبی خًٙ  6ايثبضٌطاٖ ضبُٔ خب٘جبظاٖ، آظازٌبٖ ٚ ضظٔٙسٌب٘ی وٝ حسالُ  . 1/7

تحٕیّی زاض٘س ٚ ٘یع ذب٘ٛازٜ ٞبی ٔؼظٓ ضٟسا، ٔفمٛزيٗ ٚ خب٘جبظاٖ زض غٛضت زاضا ثٛزٖ ضطايظ ٔٙسضج زض آٌٟی، ثب 

 . ٚاٞٙس ثٛزضػبيت لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات ٔطثٛط اظ اِٚٛيت لب٘ٛ٘ی ثطذٛضزاض خ

زضغس آٖ ثطاثط لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات ثطای پصيطش ايثبضٌطاٖ ( 30)اظوُ ٔدٛظ ترػیع يبفتٝ ثٝ زا٘طٍبٜ سی  . 2/7

خب٘جبظاٖ ٚ آظازٌبٖ فبلس ضغُ ٚ فطظ٘ساٖ ٚ ٕٞسطاٖ ضٟسا ٚ خب٘جبظاٖ  زضغس آٖ ثٝ  25اذتػبظ ٔی يبثس، ثیست ٚپٙح  

ضسٜ اظ سٛی ثٙیبز ضٟیس ٚ  سطاٖ آظازٌبٖ ثبالی يىسبَ اسبضت ٔؼطفی زضغس ٚ ثبالتطٚفطظ٘ساٖ ٚ  ٞٓ 25ثیست ٚپٙح  

ٔبٜ  6پٙح زضغس سٟٕیٝ ثبلیٕب٘سٜ ضا ٘یع ثٝ ضظٔٙسٌبٖ ثب سبثمٝ حسالُ  %  5أٛض ايثبضٌطاٖ استبٖ اذتػبظ ٔی يبثس ٚ 

زضغس ٚ آظازٌبٖ ظيط (%25) حضٛض زاٚعّجب٘ٝ زض خجٟٝ ٞب ٚ ٕٞسطاٖ ٚ فطظ٘ساٖ آ٘بٖ ٚ فطظ٘ساٖ خب٘جبظاٖ ظيطثیست ٚپٙح

زض ٔٛاضزيىٝ ٘یبظ ثٝ ترػع زاضز ضػبيت ضطايظ ػّٕی . سبَ ٚ ذٛاٞطاٖ ٚ ثطازضاٖ ضٟساء اذتػبظ ٔی يبثس(1)يه 

 .اِعأی است( ضطايظ احطاظ ٔٙسضج زض آٌٟی)

ٖ ٔمطض زضغس ثٝ تطتیت ٕ٘طٜ فضّی اظ ثیٗ ايثبضٌطاٖ ٚاخس ضطايظ وٝ زض ظٔب 5ا٘تربة ايثبضٌطاٖ زض حس سٟٕیٝ  .3/7

 .ٕ٘ٛزٜ ا٘س ، ا٘دبْ ذٛاٞس ضس ثجت ٘بْ 

 

 . زضغس سٟٕیٝ ايثبضٌطاٖ اظ عطيك ضلبثت ثب سبيط زاٚعّجبٖ ٚاخس ضطايظ غٛضت ذٛاٞس ٌطفت 30پصيطش ٔبظاز ثط  . 4/7

 خب٘جبظاٖ ٚ ذب٘ٛازٜ ٔحتطْ ضٟسا زضغٛضت زاضتٗ وبضت ضٙبسبيی اظ ثٙیبز ضٟیس ٚ أٛض ايثبضٌطاٖ ثب اضائٝ تػٛيط .5/7

 .آٖ ٘یبظی ثٝ اذص ٚ اضائٝ ٌٛاٞی اظ ثٙیبز ٔصوٛض ٘ساض٘س

( 3) ٔؼِّٛیٗ ػبزی ثططط زاضا ثٛزٖ ضطايظ ٔٙسضج زض آٌٟی ٚ وست حس ٘ػبة ٕ٘طٜ ثٝ تطتیت ٕ٘طٜ فضّی اظسٝ .6/7

 .زضغس سٟٕیٝ لب٘ٛ٘ی ٔطثٛعٝ ثطذٛضزاض ذٛاٞٙس ثٛز

ثٝ ٔساضن اضسبِی زاض٘سٌبٖ ٔسضن تحػیّی ثبالتط ٚ پبئیٗ تط اظ ٔمبعغ تحػیّی اػالْ ضسٜ زض ضطايظ احطاظ  .7/7

 .ٔطبغُ ٔٛضز اضبضٜ ٚ ٕٞچٙیٗ ٔساضن ٔؼبزَ تطتیت اثط زازٜ ٘رٛاٞس ضس

  ٔسئِٛیت ٘بضی اظ ػسْ ضػبيت زلیك ضٛاثظ ٚ ضطايظ اػالْ ضسٜ زض ٔتٗ آٌٟی ثطػٟسٜ زاٚعّت ذٛاٞس ثٛز .8/7

ٚ خصة ٔحطظ ضٛز زاٚعّت اعالػبت ذالف زازٜ يب فبلس ضطايظ ٔٙسضج زض  ٔػبحجٝٚ زض ٞط ٔطحّٝ اظ ٔطاحُ ثجت ٘بْ، 

، لطاضزاز ٔعثٛض ِغٛ ضطوتی حتی زض غٛضت ا٘ؼمبز لطاضزاز. آٌٟی است زاٚعّت اظ ا٘دبْ ٔطاحُ ثؼسی ٔحطْٚ ذٛاٞس ضس

     .ٚ ثالاثط ٔیٍطزز

 . زٌبٖ پس اظ عی ٔطاحُ ٌعيٙص غٛضت ذٛاٞس ٌطفتا٘تربة ٟ٘بيی پصيطفتٝ ش. 9/7

زاٚعّجبٖ ٔٛظفٙس پس اظ اػالْ اسبٔی ٔطحّٝ اَٚ پصيطفتٝ ضسٌبٖ عجك ثط٘بٔٝ تٙظیٕی زضّٟٔت ٔمطضثٝ ٞستٝ :تبصزه 

زضغٛضت ػسْ ٔطاخؼٝ ، لجِٛی فطز وبٖ ِٓ يىٗ تّمی .ٌعيٙص زا٘طٍبٜ ثطای تىٕیُ پطٚ٘سٜ ٌعيٙطی ٔطاخؼٝ ٕ٘بيٙس 

 . ضسٜ ٚاظ افطاز شذیطٜ ثدبی ٚی ثٝ ٌعيٙص ٔؼطفی ذٛاٞس ضس

اعالػبت  ٔی تٛا٘ٙس ذٛاٞس ثٛز ٚ زاٚعّجبٖ زا٘طٍبٜسبيت   اظ عطيك ٔػبحجٝٞطٌٛ٘ٝ اعالع ضسب٘ی زضذػٛظ . 10/7

 . ٕ٘بيٙسٔٛضز ٘یبظ ذٛز ضا ثسيٗ عطيك زضيبفت 

اص متقاضیان تكمیل بشگ دسخواست شغل می باشذ، الصم است دس تكمیل آن نهایت دقت ثب تٛخٝ ثٝ ايٗ وٝ ٔالن ثجت ٘بْ  . 11/7

 .بعمل آوسده و هیچگونه اصالحاتی پس اص ثبت نام قابل پزیشش نخواهذ بودسا 
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