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 –اورشانس بيمارستاا  شتديذ نتورانی شتا       )نفر  11  پسشک عمومی 
اورشانتس بيمارستاا  امي تی      -ا آبا  الهيجت  22اورشانس بيمارساا  

اورشانتس   -اورشانتس بيمارستاا  و ير تر )عتود رودبتار         -  گرود 
خرداد م جيتل   31اورشانس بيمارساا  -بيمارساا  سالمت رسام اباد  

اورشانتس بيمارستاا  شتديذ     -اورشانس بيمارساا  نيکوکتار امشت     -
 -فتومج   اورشانس بيمارستاا  امتاح ن تج مجا)تی ) د     -بدشای انس ی 

اورشانتتس بيمارستتاا  غتتذ ر  -اورشانتتس بيمارستتاا  رستتا ت ماستتال 
اورشانتتس   -اورشانتتس بيمارستتاا  شتتدذا رروانشتتدر     -ستتياهکل 

اورشانس بيمارساا  شديذ  -بيمارساا  اماح خمي ی )ره د صومره سرا 
 ان اری رودسر د

* * 
دکاری دارا بود  مذرک 

 در رشاه پسشکی عمومی 

 * * ر بيمارساا  شديذ بدشای آساارا دنف 1دارو ساز )  2

دارا بود  مذرک شح يشی 
نرفه ای  ا دکاری  دکاری

رشاه  شخ  ی 
 داروسازی 

3 

مرکس مذ ر ت  )  نفر  5 کاردا   ا کارش اس فور ادای پسشکی
مرکس مذ ر ت   – نوادث و فور ادای پسشکی شرق گيال  

نوادث مرکس مذ ر ت –رب گيال  غنوادث و فور ادای پسشکی 
 دو فور ادای پسشکی شدرساا  رودبار 

* - 
 دارا بود  مذرک شح يشی

کارش اسی در  کاردانی  ا 
 فور ادای پسشکی 

 * * نفر دانشکذه داروسازی د  1) کارش اس گياها  داروی   4

دارا بود  مذرک شح يشی 
مد ذسی کارش اسی ارشذ 

گرا   گياها  کشاورزی 
 ادو ه ای  ،دارو ی 

 

 

 

 

 

 



 پزیشش لشاسداد وبس ٔؼیٗششایظ ػٕٛٔی  -1
 یىی اص ادیبٖ سسٕی وشٛس ٔظشح دسلبٖ٘ٛ اسبسی   تذیٗ ثٝ دیٗ ٔجیٗ اسالْ یب -1/1
 تبثؼیت ٘ظبْ جٕٟٛسی اسالٔی ایشاٖ   -2/1
 داشتٗ وبست پبیبٖ خذٔت ٚظیفٝ ػٕٛٔی یب ٔؼبفیت دائٓ اص خذٔت )ٚیژٜ ثشادساٖ ( -3/1
 ػذْ اػتیبد ثٝ دخب٘یبت ٚٔٛاد ٔخذس   -4/1
 ػذْ سبثمٝ ٔحىٛٔیت جضایی ٔٛثش   -5/1
 ثٝ خذٔت ٌشفتٝ ٔی شٛ٘ذ ی ٚسٚا٘ی ٚتٛا٘بیی ثشای ا٘جبْ وبسی وٝ داشتٗ سالٔت جسٕب٘ -6/1
 ٘ذاشتٗ ٔٙغ استخذاْ دسدستٍبٟٞبی دِٚتی ثٕٛجت آسای ٔشاجغ لب٘ٛ٘ی  -7/1
 ٘جبیذ ٔستخذْ سسٕی ،ثبثت ٚپیٕب٘ی سبیش دستٍبٟٞبی دِٚتی ٚیب ثبصخشیذ خذٔت ثبشٙذ.داٚعّجبٖ  -8/1
 ٔی ایشاٖ  اِتضاْ ثٝ لبٖ٘ٛ اسبسی جٕٟٛسی اسال -9/1
 
  پزیشش لشاسداد وبس ٔؼیٗ ششایظ اختظبطی -2
 40ثشای داس٘ذٌبٖ ٔذاسن تحظیّی وبسدا٘ی ٚوبسشٙبسیی ،  تٕبْ سبَ 35ٚ حذاوثش سبَ سٗ تٕبْ 20داشتٗ حذالُ  -1/2

تیب   سبَ تٕبْ ثشای داس٘ذٌبٖ ٔذسن تحظیّی دوتیشی   45ٚ سبَ تٕبْ ثشای داس٘ذٌبٖ ٔذاسن تحظیّی وبسشٙبسی اسشذ
 اعالػیٝخ ا٘تشبس تبسی

 تجظشٜ : ٔٛاسد ریُ ثٝ ششط اسائٝ تبییذیٝ ٞبی ٔؼتجش ثٝ حذاوثش سٗ ٔمشس اضبفٝ خٛاٞذ شذ.
( ثیٝ عیٛس داٚعّجب٘یٝ     29/5/1367ِغبییت   31/6/1359اِف( داٚعّجب٘ی وٝ دسججٟٝ ٞبی ٘جشد حك ػّیٝ ثبعُ )اصتیبسیخ  

ٖ ثستشی ٚیب استشاحت پضشیىی سصٔٙیذٌبٖ دساثیش    خذٔت ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ ثٝ ٔیضاٖ ٔذت حضٛسدس ججٟٝ ٕٚٞچٙیٗ ٔذت صٔب
 ٔجشٚحیت دسججٟٝ ٞبی ٘جشد حك ػّیٝ ثبعُ 

٘جبْ ویبس  ٕ٘یی ثبشیٙذ     ة( افشاد خب٘ٛادٜ ٔؼظٓ شٟذاء ،آصادٌبٖ ،ٔفمٛد االثشٞب ٚجب٘جبصاٖ اصوبسافتبدٜ وّی وٝ لبدس ثٝ ا
 سبَ  5شبُٔ : ٕٞسش ،پذس ،ٔبدس، خٛاٞش ٚثشادس تب ٔیضاٖ 

سبست داس٘یذ اص شیشط حیذاوثش     % ٚثبالتش ٚآصادٌب٘ی وٝ حذالُ یه سبَ سبثمٝ ا25فشص٘ذاٖ شبٞذ ،جب٘جبص ج( آصادٌبٖ ، 
 سٗ ٔؼبف ٔی ثبشٙذ.

 د ( ٔذت خذٔت سشثبصی
داٚعّجب٘ی وٝ عشح خذٔت ٘یشٚی ا٘سب٘ی ٔٛظف سا ثٝ استٙبد لبٖ٘ٛ خیذٔت پضشیىبٖ ٚپیشاپضشیىبٖ ٚٔتؼٟیذیٗ       ٞی (

 ا٘ذ ثٝ ٔیضاٖ ا٘جبْ خذٔت فٛق خذٔت لبٖ٘ٛ ٔزوٛس ا٘جبْ دادٜ 
داسای ٔؼبفیت یب ٌٛاٞی پبیبٖ ا٘جیبْ عیشح خیذٔت ٔشثٛعیٝ       ستٔشِٕٛیٗ خذٔت پضشىبٖ ٚپیشاپضشىبٖ ٔی ثبی -2/2

 ثبشٙذ.
 ّٟٚٔت ثجت ٘بْ ٔذاسن ٔٛسد ٘یبص  ٔمذٔبتی  ٘حٜٛ ثجت ٘بْ -3

ٔشاجؼٝ حضٛسی ٚ اسائٝ ٔیذاسن  سجت ثٝ ٘   28/3/97تب تبسیخ  21/3/97اص تبسیخ ٔتمبضیبٖ ٚاجذ ششایظ ّٔضْ ٞستٙذ
ٔؼبٚ٘ت تٛسؼٝ ٔذیشیت ٚ ٔٙیبثغ   –خیبثبٖ پشستبس   -ٔیذاٖ فشًٞٙ  –)سشت  تٛسؼٝ دا٘شٍبٜ  تٔیض خذٔت ٔؼبٚ٘ثٝ 

 دا٘شٍبٜ ( الذاْ ٕ٘بیٙذ .
 ثٝ ثجت ٘بْ ٘بلض ٚیب ٔذاسن ٘بلض تشتیت اثش دادٜ ٘خٛاٞذ شذ   *** 

 ی ٔذاسن ٔٛسد ٘یبص ثجت ٘بْ ٔمذٔبت -1/3
 )ٔٙذسج دس ا٘تٟبی اعالػیٝ(تىٕیُ ثشي دسخٛاست شغُ  -1
  3×4یه لغؼٝ ػىس  -2
 اطُ ثٝ ٕٞشاٜ تظٛیشآخشیٗ ٔذسن تحظیّی  -3
 اطُ ثٝ ٕٞشاٜ تظٛیش وبست ّٔی  -4
 اطُ ثٝ ٕٞشاٜ تظٛیش تٕبْ طفحبت شٙبسٙبٔٝ  -5
 ئٓ )ٚیژٜ ثشادساٖ(اطُ ثٝ ٕٞشاٜ تظٛیش وبست پبیبٖ خذٔت ٘ظبْ ٚظیفٝ ػٕٛٔی یب ٔؼبفیت دا -6
 یب ٔؼبفیت اصآٖ  بٖ ٚپیشاپضشىبٖ اطُ ثٝ ٕٞشاٜ تظٛیش پبیبٖ عشح ٔشِٕٛیٗ خذٔت پضشى -7



  اطُ ثٝ ٕٞشاٜ تظٛیش ٔذاسن داَ ثش ایثبسٌشی ،ٔؼِّٛیٗ ػبدی حست ٔٛسد اص ٔشاجغ ریشثظ -9
تجظشٜ : ٔذسن تحظیّی ٌٚٛاٞی ا٘جبْ خذٔبت لبٖ٘ٛ پضشىبٖ ٚپیشاپضشىبٖ ییب ٔؼبفییت اص ٔشاجیغ رییشثظ اسیتؼالْ      

 خٛاٞذ شذ ٚتغجیك اِٚیٝ ا٘جبْ شذٜ دس ثٙذ فٛق ٔالن لغؼی ثشاطبِت ٔذاسن ٘خٛاٞذ ثٛد.
ثیشیتش ثبشیذ آصٔیٖٛ    دس طٛستی وٝ  تؼذاد ثجت ٘بْ وٙٙذٌبٖ ٚاجذ ششایظ دس ٞش شغُ ٔحُ اص ٔیضاٖ سیٟٕیٝ  *****

ثشٌیضاس    ٔفبد دستٛساِؼُٕ ٘حیٜٛ ثشٌیضاسی أتحیبٖ ػٕیٛٔی ٚ تخظظیی     تٛإ٘ٙذی ٞبی ػٕٛٔی ٚ اختظبطی عجك 
 *****خٛاٞذ شذ ٚ صٔبٖ ٚ چٍٍٛ٘ی ثشٌضاسی آصٖٔٛ ثٝ اعالع ٔتمبضیبٖ خٛاٞذ سسیذ 

 

 تزوشات ٟٔٓ :    *
تیش اص ٔمیبعغ تحظییّی اػیالْ شیذٜ دسشیشایظ احیشاص         پبئیٗ ثٝ ٔذاسن اسسبِی داس٘ذٌبٖ ٔذسن تحظیّی ثبالتش ٚ (1

 ٔشبغُ ٔٛسد اشبسٜ ٕٚٞچٙیٗ ٔذاسن ٔؼبدَ تشتیت اثشدادٜ ٘خٛاٞذ شذ.

ثشػٟیذٜ داٚعّیت خٛاٞیذ ثیٛد      فشاخیٛاٖ  ٔسئِٛیت ٘بشی اص ػذْ سػبیت دلیك ضٛاثظ ٚششایظ اػالْ شذٜ دسٔتٗ  (2

ت اعالػبت خالف دادٜ یب فبلذ ششایظ ٔٙیذسج دسآٌٟیی   داٚعّوٝ ٔحشصشٛد   ٚ پزیششٚدسٞشٔشحّٝ اص ٔشاحُ ثجت ٘بْ ،

ٔضثیٛس ِغیٛ   ، لیشاداد   ا٘ؼمبد لشاسداد وبس ٔؼییٗ  است داٚعّت اص ا٘جبْ ٔشاحُ ثؼذی ٔحشْٚ خٛاٞذ شذ حتی دسطٛست 

 ٌشدد. ٚثالاثشٔی

د آ٘بٖ ِغیٛ ٚ  ٔی شٛ٘ذ دس ٔحُ ٔٛسد تمبضب خذٔت ٕ٘بیٙذ دس غیش ایٗ طٛست لشاسداتؼٟذ ٔپزیشفتٝ شذٌبٖ ٟ٘بیی ،  ( 3

 شٛد . ٚفك ٔمشسات استفبدٜ ٔی جبیٍضیٗاص ٚجٛد افشاد 

ثٝ طیٛست ٕٞضٔیبٖ خٛاٞیذ ثیٛد     دا٘شٍبٜ  اص عشیك سبیت ایٙتش٘تی  دس خظٛص فشاخٛاٖ ٞشٌٛ٘ٝ اعالع سسب٘ی  ( 4

 ٚداٚعّجبٖ اعالػبت ٔٛسد ٘یبص خٛد سا ثذیٗ عشیك دسیبفت خٛاٞٙذ وشد.

مش ٔیی  تٖ ٔسی آة یه شغُ ٚ یه ٔحُ جغشافیبیی وٝ ثیٕبسستبٖ ٞبی دا٘شٍبٜ دس داٚعّجبٖ ٔٙحظشاً ٔجبص ثٝ ا٘تخب (5

 ثبشٙذ خٛاٞٙذ ثٛد.
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تکویل ًوَدُ ام ٍهسکوَلیت  هزتَطِ را تا دقت ٍتِ طَر کاهل هطالعِ ٍسپس تقاضای فَق را  اطالعیِ  هتي گیالى  تْداشتی درهاًی

صحت کلیِ هٌدرجات آى را تِ عْدُ هی گیزم .درصَرت اثثات خالف اظْارات ایٌجاًة در ّزهقطع سهاًی )قثل ٍتعد اساشتغال ( ّز 

 .درآى دستگاُ اس خَد سلة هی ًواین  جذبگًَِ حقی را تزای 

 


