توجه بسیار مهم :

ابالغ افراد قبول شده غیر بومی که در مناطق محروم پذیرفته می شوند( ،طبق جدول اعالم نیاز ذکر شده در قسمت ثبت نام) به
صورت  21ماهه (یک ساله) صادر می گردد .ابالغ سال دوم (21ماهه دوم) افراد پس از گذراندن  21ماه در صورت نداشتن منع
قانونی از نظر گذراندن طرح در شهر اصفهان و یا شهرستان های نزدیک به اصفهان ،براساس نیاز و نظر این معاونت در یکی از

مراکز داخل شهر صادر خواهد شد .لذا مشمولین حتما می بایستی یک ماه قبل از اتمام سال اول ( 21ماه اول)
خدمت طرح بر اساس ضریب منطقه جهت تعیین محل سال دوم ( 21ماه دوم) طرح به معاونت درمان ،اداره امور
آزمایشگاه ها مراجعه نمایند .

توضیحات :

افراد در صورت تمایل به انصراف حداکثر تا پایان وقت اداری  97/3/6با درخواست کتبی و به صورت حضوری به اداره امور آزمایشگاه
های معاونت درمان مراجعه نمایند .

 -1ابالغ کلیه افراد بومی در مناطق محروم  42ماه صادر می گردد.
 -4در صورتی که افراد غیربومی در مناطق محروم تمایل به ادامه خدمت سال دوم در همان مرکز را داشته باشند ،بایستی یک ماه قبل از
اتمام سال اول طرح با درخواست کتبی اقدام نمایند که با اعالم موافقت شبکه و معاونت درمان امکان پذیر خواهد بود.
 -3شروع به کار افراد ،پس از ارسال لیست به دانشگاه و بررسی مدارک تحصیلی از طریق سایت و در صورت نبود هرگونه مشکل توسط
دانشگاه صادر می گردد که طی تماس تلفنی از سوی مرکز پذیرفته شده به افراد اعالم خواهد گردید .لذا خواهشمند است در این خصوص از
تماس های غیر ضروری خودداری گردد.
 -2مدت زمان اعالم شده جهت گذراندن طرح افرادی که در مناطق محروم پذیرفته شده اند شامل ضریب منطقه خدمتی می باشد که با
عنایت به ضریب منطقه پذیرفته شده ،از مدت مذکور کسر خواهد شد.
 -5افرادی که دیپلم خود را در مناطق  4و  3اخذ نموده و از سهمیه مناطق استفاده کرده و وارد دانشگاه گردیده اند ،در صورتی که در دانشگاه
دولتی روزانه تحصیل کرده باشند ،امکان گذراندن طرح آن ها در شهر اصفهان اعم از سال اول و دوم وجود نخواهد داشت و افرادی که از
سهمیه مناطق  4استفاده کرده اند ،امکان گذراندن طرح آن ها فقط در مناطق  4و  3و افرادی که از سهمیه مناطق  3استفاده کرده اند امکان
گذراندن طرح آن ها فقط در مناطق  3می باشد و در صورت عدم رعایت قانون فوق عواقب آن به عهده متقاضی خواهد بود .
تبصره  : 1خانم های متاهل از این قانون مستثنی می باشند و در صورت داشتن شرایط و امتیاز الزم گذراندن طرح آن ها در شهر اصفهان
درصورت پذیرش منع قانونی نخواهد داشت.
تبصره  : 4تاهل برای آقایان جزء امتیاز و آزاد سازی سهمیه محسوب نمی شود و براساس سهمیه همان منطقه و مناطق محروم تر ،انتخاب
خواهند شد .
تبصره  : 3فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد و شبانه اعم از مرد و زن از قانون فوق مستثنی می باشند و می توانند در هر سه منطقه (مناطق ، 1
 4و  )3مشروط به داشتن سایر شرایط و کسب امتیاز الزم خدمت نمایند .
تبصره  : 2خانواده شهداء و ایثارگران (فرزند ،همسر ،خواهر و برادر) از قانون فوق مستثنی می باشند و در صورت داشتن شرایط و امتیاز الزم،
گذراندن طرح آن ها در شهر اصفهان در صورت پذیرش منع قانونی نخواهد داشت.
تبصره :5افرادی که دیپلم خود را در منطقه یک اخذ نموده اند و وارد دانشگاه گردیده اند ،امکان گذراندن طرح آن ها در هر سه منطقه  1و  4و
 3وجود خواهد داشت.
رعایت مقررات بیمارستان ،پوشیدن یونیفرم ،رعایت حجاب و عدم استفاده از زیور آالت و مواد آرایشی الزامی می باشد.
در صورتی که در مورد مشخصات ثبت شده افراد مغایرتی وجود دارد ،افراد موظف می باشند تا پایان وقت اداری انصراف به اداره امور
آزمایشگاه های معاونت درمان اعالم نمایید.
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محل خدمت

توضیحات

1

خانم سوسن طاهری نیا

بیمارستان فاطمیه خوانسار

ابالغ مابقی خدمت صادر شده است.

4

آقای محمد رضا صفی

بیمارستان صاحب الزمان شهرضا

ابالغ مابقی خدمت صادر شده است.

افراد پذیرفته شده در شبکه ها و مراکز ،تابع مقررات اداری و قوانین موجود در مراکز مشغول به کار و ارائه خدمات خواهند شد.
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