
  

 

مناطق های مختلف علوم پزشکی در راستای امکان برخورداری گان رشتهموختهآشورای اسالمی دانش مصوب مجلس قانون مطابق

در اثر ترتیب تا بدین باشند.سال در این مناطق می 2 حداکثر ه خدمت به مدتخدمات ضروری درمانی مـوظف به ارای کشور از رومـمح

و عدالت در ارایه  نشودوارد ازمند منطقه نیای به ارایه خدمات ضروری درمانی به مردم بود نیروی انسانی ماهر در این مناطق، لطمهکم

 است در عمل محقق شود. های بنیادی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران خدمات که یکی از ارزش

ها اجباری است، در صورت وی انسانی آنرنی مختلف علوم پزشکی که گذراندن طرحهای گان رشتهآموختهالزم به ذکر است دانش 

 نخواهند داشت.را در هیچ بخشی اعم دولتی و خصوصی، عدم طی این دوره، اجازه کار و ارایه خدمت در رشته تحصیلی خود 

انسانی و اجرای عدالت در بین مند ارزشمنابع  بهینةمدیریت  منظوربهو است شده تنظیم تبصره  5بند و  2نامه در این شیوه 

 است. الزامی نامهاین شیوهو بدون استثنای رعایت دقیق  ،استانی به نیازهای درمانی مناطق محروم گویپاسخ امکانمتقاضیان و 

 اولویت دارند:الف( متقاضیانی که در انتخاب محل خدمت خود 

 .ایثارگرانامور و  با تأیید بنیاد شهیداسارت سال  3بیش از با % و آزادگان 55فرزندان شهید، جانبازان باالی  -1

 فرد ذکر شده باشد. قیمومیت سرپرستان خانواده با حکم دادگاه که در آن افراد تحت -2

 های متأهل با ارایه اصل شناسنامه.خانم -3

سایت معاونت امور در وب اطالعات)این اعالم شده باشد،  "بسته"ضی قاته در زمان تقسیم، محل مورد نظر مدر صورتی ک (1تبصره 

 .وجود دارداولویت انتخاب « دانشگاه نیازهای مورد محل»در  تنها باشد(موجود میبه صورت به روز شده درمان دانشگاه 

 توانند از امتیاز فوق استفاده نمایند.متأهل گردند، نمیقانونی ت اهای مجرد اگر در حین ارایه خدمخانم (2 تبصره

 اولویت انتخاب دارند: های مورد نیاز دانشگاهمحلمتقاضیانی که در  ب(

 اعالم شده باشد. «بسته» از طرف معاونت امور درمانشان ای کلیه متقاضیان بند الف در صورتی که محل مورد نظر -1

 .و امور ایثارگران سال اسارت با تأیید بنیاد شهید 1-3 باو آزادگان % 25-55فرزند جانبازان بین  -2

 با تأیید معاونت آموزشی دانشگاه محل تحصیل.نفرات اول رشته تحصیلی در کل دوره دانشگاه  -3

 فرهنگی دانشگاه محل تحصیل.و دانشجویی  عاونتبا تأیید م دوران دانشجویی در فرهنگی فعاالن -4

  .محل تحصیلدانشگاه دانشجویان استعداد درخشان با تأیید مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  -5

 ی با تأیید معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه محل تحصیل.یدانشجویان فعال در کمیته پژوهشی دانشجو -6

 .فرزندان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی با ارایه حکم کارگزینی -7

 اند.هایی که در حین دورة خدمت متاهل شدهخانم -8

ماکو،  اره،ر یکی از شهرهای شوط، پلدشت، چایپد داوطلبانهه صورت تعهدات قانونی خود را بمدت زمان اگر متقاضی نصف ( 3تبصره

 طی نماید.در محل مورد درخواست خود مابقی خدمت خود  دتوانچالدران، سردشت و تکاب بگذراند، می

 .تعیین خواهد شدکشی قرعه بر اساس مناطق مورد نیاز به صورتمتقاضیان محل خدمتی سایر ( 4تبصره

 شد. بااز خدمت، قابل بررسی می «شش ماه»درخواست انتقال متقاضیان طرح نیروی انسانی، تنها پس از گذشت حداقل  (5تبصره 

نامه تقسیم و توزیع نیروی انسانی مشمول طرح نیروی انسانی در حوزه معاونت امور درمان شیوه

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی

 1392مصوب مرداد ماه 


