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مركز بهداشت شهرستان شماره يك اصفهان
(مركز خدمات جامع سالمت شهري  -روستايي شبانه روزي اژيه)
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 1نفر مركز خدمات جامع سالمت شهري  -روستايي شبانه روزي سجزي
 1نفر مركز خدمات جامع سالمت شهري – روستايي جیالن آباد
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محل خدمت مركز بهداشت شهرستان اردستان
(به صورت شیفت ثابت صبح)
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يكي از بیمارستان هاي اطراف شهر اصفهان
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يكي از بیمارستان هاي اطراف شهر اصفهان
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يكي از بیمارستان هاي اطراف شهر اصفهان

1

بیمارستان امام خمیني فالورجان

توجه.....توجه.....توجه
تقسیم مشمولین طرح صرفأ براساس امتیاز و نوبت ثبت نامی که در سامانه برای اولویت اول انتخابی مشاهده می شود انجام می
گیرد .لذا بارگذ اری مستندات کلیه موارد امتیازآور الزامی می باشد و در صورت ناقص بودن مدارک ،دانشگاه هیچ مسوولیتی در
قبال ثبت نام فرد نخواهد داشت و وضعیت ثبت نام این افراد به انصراف تغییر خواهد کرد.
انتخاب اولویت ها در سامانه به صورت انتخاب شهرستان می باشد و برای اینکه مشخص شود که محل انتخابی شما بیمارستان است یا شبکه
بهداشت و درمان ،متقاضیان بایستی در برگه ای نام محل مورد انتخاب را به ترتیب اولویت نوشته و در قسمت سایر مدارک بارگذاری نمایند.
*مهم متقاضیانی که قبال در سامانه طرح ثبت نام نموده اند ،در صورتی که بخواهند اولویت های خود را تغییر دهند الزم است مجددا باا کاد
رهگیری وارد سامانه شده و نسبت به ویرایش و ثبت اطالعات مورد نظر اقدام نمایند که با این عمل امتیاز زمان انتظار را از دست می دهند .ولای
در غیر این صورت نیازی به ویرایش اطالعات نیست.

* به زمان انتظار افراد نیز امتیاز تعلق می گیرد.
در مراکز داخل شهر اصفهان و شهرستان های نزدیک به اصفهان اولویت با افراد 0
 . 1خانم متاهل ،خانواده معظم شهداء و ايثارگران (فرزند ،همسر ،خواهر و برادر) ،خانواده محترم كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان درجه يك
(شاغل ،بازنشسته و وظیفه بگیر) ،نفرات اول تا سوم دانشگاه ها منوط به فراغت از تحصیل ،فارغ التحصیالن داراي مقاله چاپ شده در مجالت

داخلي يا خارجي يا كتاب و اختراع ثبت شده و طرح هاي تحقیقاتي ،استعدادهاي درخشان مي باشد .
 . 2افرادي كه ديپلم خود را در مناطق  2و  3اخذ نموده و از سهمیه مناطق استفاده كرده و وارد دانشگاه گرديده اند ،در صورتي كه در دانشگاه
دولتي روزانه تحصیل كرده باشند ،امكان گذراندن طرح آن ها در شهر اصفهان اعم از سال اول و دوم وجود نخواهد داشت و افرادي كه از سهمیه
مناطق  2استفاده كرده اند ،امكان گذراندن طرح آن ها در مناطق  2و  3و افرادي كه از سهمیه مناطق  3استفاده كرده اند ،امكان گذراندن طرح آن
ها در مناطق  3مي باشد و در صورت عدم رعايت قانون فوق عواقب آن به عهده متقاضي خواهد بود.
تبصره  : 1خانم هاي متاهل از اين قانون مستثني مي باشند و در صورت داشتن شرايط و امتیاز الزم گذراندن طرح آن ها در شهر اصفهان درصورت
پذيرش منع قانوني نخواهد داشت.
تبصره  : 2تاهل براي آقايان جزء امتی از و آزادسازي سهمیه محسوب نمي 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 مستثني مي باشند و مي توانند در هر سه منطقه (مناطق  2 ، 1و
 ،)3مشروط به داشتن ساير شرايط و كسب امتیاز الزم خدمت نمايند.
تبصره  : 4خانواده معظم شهداء و ايثارگران (فرزند ،همسر ،خواهر و برادر) از قانون فوق مستثني مي باشند و درصورت داشتن شرايط و امتیاز الزم
گذراندن طرح آن ها در شهر اصفهان ،در صورت پذيرش منع قانوني نخواهد داشت.
 . 3در مراكز شهرستان ها اولويت با افراد بومي مي باشد.

نتایج کمیسیون بیمارستان ها به محض تکمیل ظرفیت در سایت معاونت درمان اصفهان ( )ta.mui.ac.irاعالم می گردد.
متقاضیان الزم است قبل ازتکمیل فرم ،کلیه بندهای مربوط به قوانین و مقررات نیروهای طرحی را مطالعه و سپس نسبت به ثبات
نام اقدام نمایند .در صورت عدم رعایت هر یک از بندهای ذیل ثبت نام ایشان لغو و جایگزین به جای ایشاان تعیاین خواهاد شاد در
صورت نقص در مدارک ارسالی جهت ثبت نام ،مدارک بررسی نخواهد شد و جایگزین ایشان تعیین خواهد شد و عدم بارگاااری فارم
های تعهد پس از قبولی ،در موعد مقرر ،جایگزین به جای ایشان تعیین خواهد شد.
نکته  :اولويت پذيرش با نیروهاي مرد مي باشد.
 -1اولويت پذيرش در مراكز شهرستان ها با نیروهاي بومي مي باشد.
تبصره : 1اولويت با نیروي بومي و ساكن ،بومي و غیر ساكن ،ساكن و غیر بومي مي باشد .
تبصره : 2مقاطع تحصیلي عبارت است از  :مقطع دبستان ،راهنمايي و دبیرستان .ضمنا پیش دانشگاهي جزء مقاطع تحصیلي محسوب نمي گردد.
 -2جهت اطالع كلیه متقاضیان ،مراكزي كه باالي  111كیلومتر تا مركز استان فاصله داشته باشند داراي پانسیون مي باشند (الزم به ذكر است كه
پانسیون براساس شرايط و مقدورات آن شبكه مي باشد).

(مراکز دارای پانسیون  :شبکه بوئین و میاندشت ،شبکه شهرضا ،شبکه سمیرم ،شبکه نائین ،مرکز شبانه روزی چوپانان ،شبکه خور و
بیابانک ،مرکز شبانه روزی جندق ،شبکه نطنز ،شبکه اردستان ،شبکه گلپایگان ،شبکه خوانسار ،شبکه فریدن (داران) ،شبکه
فریدونشهر ،شبکه چادگان ،شبکه دهاقان و دهق و علویجه) هرگونه اطالعات در خصوص شرايط پانسیون از مركز مورد نظر مي بايست كسب
شود .
 -3مراكز (مبارکه ،لنجان ،نجف آباد ،شاهین شهر ،تیران و کرون ،فالورجان ،خمینی شهر ،برخوار و میمه) فاقد پانسیون بوده و افراد جهت
انجام شیفت ها مي بايستي تردد نمايند ،بنابراين توصیه مي گردد اين مناطق را افراد غیر بومي انتخاب ننمايند.
 -4نكته بسیار مهم براي ابالغ جهت مراكز (شبکه بوئین و میاندشت ،شبکه سمیرم ،شبکه نائین ،مرکز شبانه روزی چوپانان ،شبکه خور و
بیابانک ،مرکز شبانه روزی جندق ،شبکه نطنز ،شبکه اردستان ،شبکه گلپایگان ،شبکه خوانسار ،شبکه فریدن (داران) ،شبکه
فریدونشهر ،شبکه چادگان ،شبکه دهاقان ،شبکه مبارکه ،میمه) ،ابالغ افراد قبول شده غیر بومی که در مناطق محروم پایرفته می
شوند( ،طبق جدول اعالم نیاز ذکر شده ) ،به صورت  12ماهه صادر می گردد و این افراد پس از گاراندن  12ماه در صورت نداشتن منع
قانونی از نظر گاراندن طرح در شهر اصفهان و یا شهرستان های نزدیک به اصفهان ،ابالغ  12ماه دوم آن ها براساس نیاز و نظر
این معاونت در یکی از مراکز داخل شهر یا شهرستان های نزدیک خواهد بود .لذا حتما خود مشمولین مي بايستي يك ماه قبل از اتمام 12
ماهه خدمت طرح براساس ضريب منطقه جهت تعیین محل  12ماهه دوم طرح به معاونت درمان ،مديريت امور آزمايشگاه ها مراجعه نمايند( .اين
بند شامل افرادي كه ديپلم خود را در مناطق  2و  3اخذ نموده و از سهمیه مناطق استفاده كرده و وارد دانشگاه دولتي گرديده اند نمي باشد).
تاکر :حضور خود فرد یک ماه قبل از اتمام  12ماهه خدمت در مدیریت امور آزمایشگاه ها ضروری می باشد و نامه هایی که از طرف
مراکز ارسال می گردد قابل قبول نمی باشد.
 -5ابالغ جهت افراد بومی و ساکن  24ماهه صادر خواهد شد.
 -6ابالغ در مراكز ذيل جهت افراد غیر بومي  24ماهه صادر مي گردد  :شبکه تیران و کرون ،شبکه نجف آباد ،مراکز بهداشتی شهرستان
اصفهان ،شبکه فالورجان ،شبکه شاهین شهر ،شبکه زرین شهر ،شبکه شهرضا.
 -7افرادی که دیپلم خود را در مناطق  2و  3اخا نموده و از سهمیه مناطق استفاده کرده و وارد دانشگاه گردیده اند ،در صورتی که در
دانشگاه دولتی روزانه تحصیل کرده باشند ،امکان گاراندن طرح آن ها در شهر اصفهان اعم از سال اول و دوم وجود نخواهد داشت و
افرادی که از سهمیه مناطق  2استفاده کرده اند ،امکان گاراندن طرح آن ها در مناطق  2و  3و افرادی که از سهمیه مناطق  3استفاده
کرده اند ،امکان گاراندن طرح آن ها در مناطق  3می باشد و در صورت عدم رعایت قانون فوق عواقب آن به عهده متقاضی خواهد
بود .
تبصره  : 1خانم هاي متاهل از اين قانون مستثني مي باشند و در صورت داشتن شرايط و امتیاز الزم گذراندن طرح آن ها در شهر اصفهان ،در
صورت پذيرش منع قانوني نخواهد داشت.
تبصره  : 2تاهل براي آقايان جزء امتیاز و آزادسازي سهمیه محسوب نمي 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 مستثني مي باشند و مي توانند در هر سه منطقه (مناطق  2 ،1و )3
مشروط به داشتن ساير شرايط و كسب امتیاز الزم خدمت نمايند.

تبصره  : 4خانواده معظم شهداء و ايثارگران (فرزند ،همسر ،خواهر و برادر) از قانون فوق مستثني مي باشند و در صورت داشتن شرايط و امتیاز الزم
گذراندن طرح آن ها در شهر اصفهان در صورت پذيرش منع قانوني نخواهد داشت.
 -8پذيرفته شدن افراد در مراكز پس از بررسي بومي بودن و تاريخ فراغت از تحصیل  ،براساس امتیازات افراد كه شامل (*تاهل براي خانم ها ،
**خانواده كاركنان دانشگاه  ***،نفرات اول تا س وم دانشگاه ها به هنگام فراغت از تحصیل **** ،فارغ التحصیالن داراي مقاله چاپ شده در
مجالت داخلي و خارجي و يا كتاب و اختراع ثبت شده و طرح هاي تحقیقاتي  *****،استعدادهاي درخشان و خانواده معظم شهداء و ايثارگران
(فرزند ،همسر ،خواهر و برادر) مي باشد) انتخاب مي شوند.
*فردي متاهل تلقي مي گردد كه ازدواج وي ثبت قانوني گرديده و در شناسنامه زوجین مراتب ازدواج دائم آنها قید گرديده باشد.
** امتیاز مربوط به خانواده درجه يك كاركنان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،شامل :فرزندان ،برادران ،خواهران و همسر دائمي كاركنان شاغل و
بازنشسته و وظیفه بگیر با ارائه حكم كارگزيني.
*** استفاده از امتیازات نفرات اول تا سوم دانشگاه منوط به ارائه گواهي و مدارک به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان قسمت طرح و نیروي انساني
و اخذ تايیديه از اين مركز مي باشد (دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،ساختمان شماره  ،2قسمت طرح و نیروي انساني )
 -9با توجه به اينكه افراد مي توانند ،سه اولويت انتخاب كنند و بررسي و تكمیل ظرفیت مراكز از اولويت اول بوده و در صورت تكمیل ظرفیت مراكز
از طريق اولويت اول متقاضیان ،به اولويت هاي دوم و سوم ساير متقاضیان ترتیب اثر داده نخواهد شد ،پس الزم است در انتخاب اولويت ها دقت الزم
را به عمل آوريد .

مهم مهم مهم :
 با توجه به محدود بودن سهمیه ها و محدودیت های موجود ،الزم است کلیه متقاضیان با دقت نظر و پس از بررسی های الزم ،مرکزمورد نظر خود را انتخاب نموده و پس از اعالم نتایج از طریق همین وب سایت در صورت انصراف ،انصراف کتبی خود را تا تاریخ
مشخص شده در باال کتبا به این معاونت اعالم نمایند (زمان انصراف فقط فقط در تاریخ مشخص شده متن باال می باشد) ،و پس از آن
زمان تا  2فصل آتی از شرکت در کمیسیون های استان اصفهان محروم خواهند شد و در صورت صدور ابالغ حق انصراف وجود ندارد و
منوط به موافقت کامل مرکز و شروع به کار نیروی جایگزین می باشد که حداقل سه تا شش ماه طول خواهد کشید .صدور ابالغ دقیقا
بعد از زمان انصراف می باشد.
 در حین انجام خدمات ،انصراف از طرحي كه به منزله توقف از طرح براي مدت زمان مشخصي باشد نیز تا  2فصل از انجام مابقي خدمات در استاناصفهان محروم خواهند شد و منوط به موافقت كامل مركز و شروع به كار نیروي جايگزين مي باشد كه حداقل سه تا شش ماه طول خواهد كشید.
توقف از طرح عبارت است از  :شروع خدمت پذيرفته شده كه با توجه به بیماري خاص و انتقال در موارد خاص از استان اصفهان به استان هاي ديگر
مي باشد.
 افراد متقاضي انتقال در حین طرح ،قبل از اتمام ابالغ صادر شده توسط دانشگاه پس از موافقت و در صورت رضايت مركز از نامبرده ،توسط اينمعاونت تعیین محل خواهند شد و در صورت نیاز به جانشین ،منوط به وجود جانشین و پس از شروع به كار جايگزين امكان پذير خواهد بود.
 -قابل توجه آقایان شرکت کننده در کمیسیون :

انجام خدمت سربازي نسبت به انجام خدمت طرح اولويت داشته و آقاياني كه تا به حال خدمت سربازي انجام نداده و يا از خدمت سربازي معاف
نبوده ،حق شركت در كمیسیون را نخواهند داشت.
در موارد ذيل خدمت سربازي مورد قبول است :
 )1انجام خدمت سربازي با مقطع ديپلم
 ) 2انجام خدمت سربازي با مقطع كارشناسي در صورتي كه مدت واقعي طرح از زمان خدمت سربازي كسر گردد و مابقي مي توانند خدمت طرح
انجام دهند .
 )3افرادي كه از خدمت سربازي معاف گرديده اند.
نکته  :جهت آگاهی از وصول اطالعات فراغت از تحصیل خود از سوی دانشگاه محل تحصایل باه وزارت بهداشات قبال از ثبات ناام
اینترنتی در سایت کمسیون طرح با مراجعه به سایت تامین و توزیع نیروی انسانی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی باه آدرس
 http://tarh.behdasht.gov.ir/قسمت تائید فراغت از تحصیل دانش آموختگان را کلیک نموده و با وارد نمودن کد ملای از
وصول اطالعات تحصیلی خود اطمینان حاصل نمایید .سپس در صورت اعالم فراغت از تحصیل از سوی دانشاگاه محال تحصایل باه
سیستم جامع مدیریت طرح سایت وزارت بهداشت نسبت به ثبت نام اینترنتی درکمسیون طرح اقدام نمایید.
* باتوجه به محدود بودن سهمیه ها و محدودیت های موجود ،الزم است کلیه متقاضیان با دقت نظر و پس از بررسی هاای الزم ،مرکاز
مورد نظر خود را انتخاب نموده زیرا پس از اعالم نتایج ،در صورت انصراف و یا درخواست جابجایی با توجه به تکمیل فرم تعهد توساط
ایشان از شرکت در کمیسیون های استان اصفهان محروم خواهند شد.
* امکان جابجایی و انتقال در طی دوره طرح وجود ندارد.
مهم* به خانم هایی که باردار هستند توصیه می شود از آنجا که مراکز و واحدها از شروع به کار آنان خودداری
می نمایند ،در ثبت نام طرح شرکت ننموده و طرح خود را به بعد از وضع حمل موکول نمایند.

* مدارک الزم جهت شرکت و تکمیل اطالعات ثبت نام (ارسال مدارک از طریق آپلود در سایت طرح):
 )۱اسكن عكس  ،3×4رنگي و پشت زمینه سفید (حداكثر حجم )61kb
 )2اسكن از اصل شناسنامه (صفحه اول و دوم)
 )3اسكن از اصل كارت ملي (پشت و رو)
 )4اسكن تصوير كارت پايان خدمت يا معافیت از خدمت سربازي
 )5فرم تسويه حساب به روز از صندوق رفاه دانشجويي{ساختمان شماره  ،4صندوق رفاه دانشجويي (صرفا متعلق به كلیه فارغ التحصیالن
دانشگاه هاي دولتي مي باشد)}
 )6تصاوير گواهي پايان تحصیالت دو مقطع تحصیلي (دوره ابتدايي ،راهنمايي يا دبیرستان (جهت استفاده از سهمیه بومی بودن)
تبصره :1الزم به توضیح است بومي به فردي اطالق مي شود كه محل تولد و يا محل صدورشناسنامه نامبرده صادره از محل مورد نظر باشد و يا
دو مقطع ازسه مقطع تحصیلي را فرد در آن شهرستان گذرانده باشد.
تبصره : 2مقاطع تحصیلي عبارت است از  :مقطع دبستان ،راهنمايي و دبیرستان .،ضمنا پیش دانشگاهي جزء مقاطع تحصیلي محسوب نمي گردد.
تبصره  :3فردي متاهل تلقي مي گردد كه ازدواج وي ثبت قانوني گرديده و در شناسنامه زوجین مراتب ازدواج دائم آن ها قید گرديده باشد.

 )7تصوير كارت شناسايي شهداء ،جانبازان و ايثارگران براي افرادي كه مشمول امتیاز مي باشند.
 )8مداركي كه مربوط به ساير عوامل امتیاز آور مي باشد.
*) حداکثر حجم مجاز فایل  222کیلو بایت است .در صورت انتخاب فایل با حجم بیشتر بارگااری صورت نمی گیرد.
حداقل ابعاد تصویر (طول و عرض) قابل قبول  322پیکسل است.
 مدارک الزم برای استفاده از امتیازات : )1اسكن تصاوير صفحه اول و دوم و سوم شناسنامه
 ) 2اسكن تصاوير گواهي پايان تحصیالت دو مقطع تحصیلي (دوره ابتدايي ،راهنمايي يا دبیرستان (جهت استفاده از سهمیه بومي بودن)
 )3اسكن تصوير حكم كارگزيني براي خانواده كاركنان دانشگاه
 )4اسكن تصوير گواهي تايیديه استعالم نفرات برتر اول تا سوم دانش گاه ها به هنگام فراغت از تحصیل (دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ،ساختمان
شماره  ،2قسمت طرح و نیروي انساني).
)5اسكن تصوير كارت شناسايي شهداء ،جانبازان و ايثارگران براي افرادي كه مشمول امتیاز مي باشند.
نكته  :مدارک ذكر شده بايستي با  Resolutionحداكثر  151و حجم آن حداكثر kb 511و فرمت مورد قبول  jpgو از روي اصل و رنگي
آپلود شود.
در صورتی که نکته باال رعایت نگردد ثبت نام لغو می گردد.

* درصورت بروز هرگونه مشکل و یا سوال مربوط به مراکز فوق الاکر با مدیریت امور آزمایشگاه ها معاونت
درمان (تلفن  23136632142و یا داخلی  ،)232سرکار خانم دست پاک ،تماس حاصل فرمائید.

