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طرح خدمت پزشکان و در سامانه دستورالعمل ثبت نام مشموالن 

 به آدرس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیپیراپزشکان 

http://tarhreg.behdasht.gov.ir 
 

ای دولتي و آزاد مشولین طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان جهت كلیه فارغ التحصیالن دانشگاه هو بکارگیری ثبت نام نحوه 

، درمان و آموزش وزارت بهداشتسراسر كشور در رشته های پزشکي و پیراپزشکي و رشته های وابسته در مقاطع كارداني و باالتر در 

 .در این دستورالعمل تشریح شده استپزشکي 

 حصیلی مشمول طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکانرشته های ت (1

 رشته های تحصیلی که ثبت نام آن ها در این سایت صورت می پذیرد عبارتند از

 اجباریرشته های 

 داروسازی دندانپزشکي پزشکي )پس از معرفي وزارت بهداشت( *

 هوشبری عمل  اتاق پرستاری

 رادیولوژی آزمایشگاهي علوم پرستاری دندانپزشکي

    تکنسین فوریتهای پزشکي

و دریافت معرفي نامه  http://tp.tarh.behdasht.gov.ir/ثبت نام در سامانه ثبت نام توزیع پزشکان به آدرس *ثبت نام رشته پزشکي تنها پس از 

 است صورت مي پذیرد.مطابق شرایطي كه در دستورالعمل ثبت نام شرح داده شده 

 

 اختیاری)مازاد بر نیاز( رشته های

 صرفاً کارشناسی ارشد کاردانی یا کارشناسی کاردانی یا کارشناسی کاردانی یا کارشناسی
 سم شناسي  بهداشت محیط فیزیوتراپي تکنولوژی پزشکي هسته ای

 اپیدمیدیولوژی  تغذیه روانشناسي بالیني رادیوبیولوژی و حفاظت پرتوی

 ایمونولوژی  كاردرماني اندام مصنوعي زیست فناوری پزشکي )بیوتکنولوژی پزشکي(

 انگل شناسي پزشکي  مددكاری گفتار درماني مدیریت خدمات بهداشتي و درماني

 حشره شناسي پزشکي  آمار زیستي انفورماتیك پزشکي علوم و صنایع غذایي)شاخه پزشکي(

  بهداشت و ایمني مواد غذائي تکنولوژی پزشکي مامایي فناوری اطالعات سالمت

 شناسي  قارچ اقتصاد بهداشت فیزیك پزشکي ( MRIفناوری تصویربرداری پزشکي ) 

 تغذیه  در بهداشتي علوم بهداشت خانواده بهداشت عمومي ضبط آمار ومدارك پزشکي

 شناسي  ویروس  كتابداری پزشکي بهداشت حرفه ای

 هماتولوژی   دندانپروتز  شنوایي سنجي

 میکروبیولوژی   مهندسي پزشکي بینایي سنجي

 ژنتیك   رادیوتراپي نانوتکنولوژی پزشکي

   مبارزه با بیماری ها ارگونومي

 

http://tarhreg.behdasht.gov.ir/
http://tp.tarh.behdasht.gov.ir/
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 مشموالن طرحو بکارگیری ثبت نام پیش از شرایط عمومی  (2

  اداره خدمات شگاه معاونت اموزشي داننماید. وی باید حتماً از حساب  سویهبا دانشگاه محل تحصیل تابتدا داوطلب بایستي(

داشت وزارت به آموزشي در سامانهوی  فارغ التحصیلياطالعات محل تحصیل خود اطمینان حاصل نماید كه  (آموزشي

  شده است. در غیر اینصورت امکان ثبت نام در این سامانه و شروع طرح برای وی وجود ندارد.درج )سما( 

 رد و به مرور ثبت ال حاضر ثبت نام دانشگاه های علوم پزشکي شیراز، شاهرود و الرستان در این سامانه انجام مي پذیدر ح

 نام سایر دانشگاه ها نیز از طریق این سامانه صورت مي پذیرد.

  د مذكور رابدیهي است افامکان پذیر نیست. كه نوبت طرح آنها فرا رسیده است  بانوان بارداریپذیرش و بکارگیری

 ا اقدام گردد.نمایند تا جهت اعزام به طرح آنه ثبت نامتوانند پس از سپری نمودن دوران بارداری وزایمان مجددا  مي

 باشند نمي رحط اند، مشمول نموده دریافت طرح پایان گواهي و داده انجام قبلي درمقطع تحصیلي را خود طرح كه افرادی. 

 در صورت دارا بودن شرایط زیر اجازه ثبت نام دارند: آقایان 

o با مقطع )پزشکي و پیراقبل از فارغ التحصیلي در رشته های پزشکي  نظام وظیفه دارا بودن كارت پایان خدمت

 (و یا كارداني و باالتر در رشته های غیرپزشکي دیپلم

o نظام وظیفهكارت معافیت از خدمت  دارا بودن 

o  باشد. رح كمتر از حدنصاب مدت طپزشکي پیراو پزشکي رشته های در بعد از فارغ التحصیلي نظام وظیفه خدمت

ید كارت پایان . در این حالت با(ماه جهت كارداني 12تر وكمتر از ماه جهت مقاطع كارشناسي وباال 24)كمتر از 

ر صورت ارائه شود )دبه عنوان مدارك الزم  خدمت پس از فارغ التحصیلي در رشته های پزشکي و پیراپزشکي

ابل ق از خدمتنامه معتبر از ستاد كل نیروهای مسلح یا كارت موقت ترخیص  عدم صدور كارت پایان خدمت

 قبول است(.

  :مکان قانون ا 3ماده  مطابق شرایط معافیتدر صورتي كه خدمت نظام وظیفه سپری شده باشد نکته

معافیت  زم در رابطه با این موضوع در قسمتمعافیت برای رشته های اجباری وجود دارد. توضیحات ال

 از طرح سایت طي یك دستورالعمل آورده شده است.

 رشته های خاص شرایط اختصاصی (3

 رشته پزشکی

جهت انجام ثبت    http://tp.tarh.behdasht.gov.ir/آدرس به  سامانه توزیع پزشکانبه این گروه از متقاضیان  عهمراج -1

 .نام اولیه

هت گذراندن جنامه معرفي دریافت و  پس از ثبت نام تعیین تکلیف و وضعیت این دسته از متقاضیان توسط وزارت بهداشت -2

 طرح 

 ورالعملمطابق دست ارسال مداركو سامانه این ثبت نام در  -3

 مطابق با شرایط زیرانجام مراحل زیر برای هر دانشگاه 

http://emp.mums.ac.ir/trh/%20http:/tarh.behdasht.gov.ir
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جهت تعیین محل خدمت به اداره پزشکان معاونت درمان و واحد مراجعه حضوری  دانشگاه علوم پزشکي شیراز

صوص نهایي در خگیری تصمیم الزم به ذكر است كه . پزشك خانواده معاونت بهداشتي

 مي باشد.  درمان/تعیین محل پزشکان با معاونت بهداشتي

عاونت م)اداره پزشکان  071-32122277وردنیاز با شماره جهت اطالع از مراكز م

ماس ت )واحد پزشك خانواده معاونت بهداشتي ( 071-32122838درمان( و شماره 

 حاصل نمائید.

 مراجعه حضوری جهت تعیین محل خدمت به واحد كارگزیني معاونت توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

ه الزم به ذكر است ك. های حوزه معاونت بهداشتيو منابع و واحد گسترش شبکه 

معاونت هماهنگي پزشکان با خدمت نهایي در خصوص تعیین محل گیری تصمیم 

 مي باشد. و معاونت بهداشتي  توسعه مدیریت و منابع

تماس ) واحد گسترش شبکه ها ( 32224081شماره  جهت اطالع از مراكز موردنیاز با

 ید.یحاصل نما

مراجعه حضوری جهت تعیین محل خدمت به گروه توسعه شبکه و ارتقاء سالمت  پزشکي الرستان دانشکده علوم

ل نهایي در خصوص تعیین محگیری تصمیم الزم به ذكر است كه . معاونت بهداشتي

 پزشکان با معاونت بهداشتي مي باشد. 

  ه و ) گروه توسعه شبک 52246314جهت اطالع از مراكز موردنیاز با شماره

 تماس حاصل نمائید. معاونت بهداشتي (اء سالمت ارتق

 مراجعه حضوری جهت صدور معرفي نامه با در دست داشتن اصل مدارك مورد نیاز

هر شمطابق این دستورالعمل به واحد امور اداری مركز بهداشت الرستان به آدرس 

آدرس ه بجدید چهل متری دوم، بلوار آزادی یا ستاد مركزی دانشکده علوم پزشکي الر 

ت منابع شهر جدید، بزرگراه دكتر دادمان، جنب بیمارستان امام رضا الرستان، مدیری

 انساني

 توسعه معاونت انساني نیروی دفتر به خدمت محل تعیین جهت حضوری مراجعه دانشگاه علوم پزشکي جهرم

 رذك به الزم ، بهداشتي معاونت حوزه های شبکه گسترش واحد و منابع و مدیریت

 هماهنگي با پزشکان خدمت محل تعیین خصوص در نهایي گیری تصمیم كه است

 العاط جهت.  گرفت خواهد صورت بهداشتي معاونت و منابع و مدیریت توسعه معاونت

 .یدنمای حاصل تماس ها شبکه گسترش واحد 54345001 شماره با موردنیاز مراكز از

 به واحد كارگزیني معاونت توسعه مدیریت مراجعه حضوری جهت تعیین محل خدمت دانشکده علوم پزشکي آبادان

ه كالزم بذكر است  .و منابع  و واحد  گسترش شبکه های  حوزه معاونت بهداشتي

با هماهنگي معاونت  تصمیم گیری نهایي در خصوص تعیین محل خدمت پزشکان

 بهداشتي مي باشد.

ترش شبکه )واحد گس 061-53329307جهت اطالع از مراكز مورد نیاز با شماره  

 ها(تماس حاصل نمایید.

 

 رشته دندانپزشکی و داروسازی

 ثبت نام به شرح زیر استشرایط دانشگاه ها برای 
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قبل از ثبت نام در مراجعه حضوری به آدرس های زیر جهت تعیین محل خدمت  .1 دانشگاه علوم پزشکي شیراز

 سایت

o :احد بهداشت دهان )طبقه و -معاونت بهداشتي رشته دندانپزشکی

-خیابان زند -شیراز آدرس:همکف ساختمان مركزی دانشگاه به 

نشگاه علوم پزشکي ساختمان مركزی دا -روبروی خیابان فلسطین

 (شیراز

o :طبقه ششم ساختمان مركزی  معاونت غذا و دارو رشته داروسازی(

-یابان فلسطینخروبروی  -خیابان زند -شیراز آدرس:دانشگاه به 

 (ساختمان مركزی دانشگاه علوم پزشکي شیراز

 ثبت نام در سامانه و ارسال مدارك مطابق دستورالعمل .2

قبل از ثبت نام در مراجعه حضوری به آدرس های زیر جهت تعیین محل خدمت  .1 پزشکي شاهرود دانشگاه علوم

 سایت

o :ه روبروی ادار -خ فردوسي –شاهرود  رشته دندانپزشکی

و  بهداشتيامور  معاونت  (3615654755د پستي ك -امورمالیاتي

 مركز بهداشت شاهرود

o وری خ شیخ فضل ا... ن -شاهرود  آدرس:به  : رشته داروسازی– 

 همکفطبقه ساختمان البرز   –خ آیت ا... بهجت  –میدان البرز 

 معاونت غذا و دارو

 ثبت نام در سامانه و ارسال مدارك مطابق دستورالعمل .2

قبل از ثبت نام در مراجعه حضوری به آدرس های زیر جهت تعیین محل خدمت  .1 دانشکده علوم پزشکي الرستان

 سایت

o  طبقه احد بهداشت دهان )و -معاونت بهداشتي دندانپزشکی:رشته

دوم ساختمان مركز بهداشت واقع در شهر جدید چهل متری دوم، 

 (بلوار آزادی

o :ساختمان شماره دو مركز ) معاونت غذا و دارو رشته داروسازی

 (بهداشت واقع در شهر جدید چهل متری، بلوار آزادی

ر پزشکي الرستان و مراجعه حضوری با د ثبت نام در سامانه طرح دانشکده علوم .2

ی مركز دست داشتن اصل مدارك مورد نیاز مطابق این دستورالعمل به واحد امور ادار

كزی بهداشت الرستان به آدرس شهر جدید چهل متری دوم، بلوار آزادی یا ستاد مر

دانشکده علوم پزشکي الر به آدرس شهر جدید، بزرگراه دكتر دادمان، جنب 

 ان امام رضا الرستان، مدیریت منابع انسانيبیمارست

 

 سایت در نام ثبت از قبل خدمت محل تعیین جهت زیر های آدرس به حضوری مراجعه دانشگاه علوم پزشکي جهرم

 دانشگاه پردیس همجموع - مطهری استاد بلوار انتهای  - جهرم:  دندانپزشکی رشته

 54340405-9:  تلفن – بهداشتي معاونت حوزه – جهرم پزشکي علوم

 علوم دانشگاه ردیسپ مجموعه - مطهری استاد بلوار انتهای  - جهرم:  داروسازی رشته

 54345036:  تلفن – غذا و دارو معاونت حوزه – جهرم پزشکي
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 ایتمراجعه حضوری به آدرس های زیر جهت تعیین محل خدمت قبل از ثبت نام در س دانشکده علوم پزشکي آبادان

  6319811154كد پستي  –متری 30والفقاری ابتدای ذ -آبادان :رشته دندانپزشکی

 تخت50جنب مركز بهداشت 15الین آبادان  –تعیین محل خدمت :معاونت بهداشتي 

 خوابي سابق

 6319811154كد پستي  –متری 30والفقاری ابتدای ذ -: آبادانرشته دارو سازی

 روبروی موزه آبادان 15الین –آبادان –ارو تعیین محل خدمت :معاونت غذاو د

 

  وزارت علومشرایط اختصاصی فارغ التحصیالن دانشگاههای تحت نظارت 

قي میدان ضلع شر ،خیابان انقالب ،تهرانبه آدرس  گواهي موقت تحصیليجهت تائید اصل مدرك یا  مراجعه به وزارت علوم .1

 سازمان امور دانشجویان. ،خیابان شهید موسوی ،فردوسي

 ،لوار فرحزادب ،شهرك غرب ،تهرانبه آدرس  )سما( اطالعات در سامانه آموزشي این وزارتجهت درج  وزارت بهداشتمراجعه به  .2

 اداره طرح. ،بین فالمك و زرافشان ،خیابان سیمای ایران

 و ارسال مدارك مطابق دستورالعملثبت نام در سامانه طرح  .3

 شروع به کارو  ، ارسال مدارکثبت ناممراحل  (4

 ثبت نام در سایت ثبت نام طرح –مرحله اول 

دام به ثبت نام اقبه سامانه مراجعه و بایست  مي اشاره شده باال شرایط عمومي و شرایط اختصاصي در صورت دارا بودنمتقاضیان 

كدرهگیری اید ب، بارگذاری مدارك مورد نیاز كه در ادامه تشریح شده استتکمیل كلیه صفحات ثبت نام و متقاضي پس از نمایند. 

 شده است.اشاره  در زیر به شرایط بومي، شرایط انتخاب محل خدمت و مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام در این سایت د.نمایدریافت 

 شرایط بومی

 و امتیازات بومي شهرستان مي شوند:متقاضیان در صورت دارا بودن یکي از شرایط زیر مشمول شرایط 

  محل مورد تقاضا منطبق باشدشهرستان محل تولد با شهرستان. 

  گواهي شد )بوده با دبیرستان( درشهرستان مورد تقاضا، راهنمایي، دو مقطع تحصیلي از مقاطع )ابتدایيحداقل

 نیست(. قبول  دانشگاهي مورد پیش

  سال  3حداقل كه در شهرستان محل خدمت پدر خود و محل تقاضا نیروهای مسلح  انفرزنددر صورتي كه

 د.نباشتحصیل كرده متوالي 

 شرایط انتخاب محل خدمت برای رشته های اجباری

ها  انشگاهدورودی سراسری یه قبولي در كنکور ثبت نام در مناطق مختلف برای رشته های اجباری صرفا با توجه به سهم

 :امکان پذیر است به شرح زیراین دستورالعمل(  1مطابق پیوست  دو و سه قه یك،منط)

  د.خدمت كن 3و  2، 1د در مناطق مي توانوی باشد،  1در كنکور منطقه متقاضي اگر سهمیه قبولي 

  د.ت كنخدم 3و  2د در مناطق توان ميوی باشد،  2در كنکور منطقه متقاضي اگر سهمیه قبولي 

  د.خدمت كن 3مي تواند در منطقه  ویباشد،  3كنکور منطقه در متقاضي اگر سهمیه قبولي 
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  کي دان پزششاهد است و یا فارغ التحصیل دانشگاه آزاد )بجز رشته هایي پزشکي، دنمتقاضي اگر سهمیه قبولي

 د.خدمت نمای 3و  2 ،1از مناطق  د در هر یكمي تواناست وی و داروسازی( 

 د.نخدمت نمای 3و  2، 1از مناطق  بانوان متاهل و كارمندان رسمي دولت مي توانند در هر یك 

 تي درماني روستایي خدمت نمایندپزشکان عمومي ذكور مکلفند یکسال اول خدمات را در مراكز بهداش. 

 ند.كاركنان رسمي دولت از انجام خدمات روستایي معاف میباش 

  داروسازی  اصفهان و مشهد جهت خدمت فارغ التحصیالن رشته های پزشکي، دندانپزشکي و ،تبریز ،تهران ،شیرازشهرهای

 . نیستمجاز  بجز برای بانوان متاهلو متخصصین رشته های مختلف پزشکي 

 اطالع تا وانندت مي باشد مي 3و 2 منطقه آنها قبولي سهمیه كه و هوشبری عمل اتاق پرستاری، های رشته التحصیالن فارغ 

 .نمایند خدمت 1 منطقه در ثانوی

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در سامانه

 .نیستقبول قابل  کپی مدارکالزم به ذكر است كه در تمامي مدارك زیر اسکن  

 برای هر تصویر كیلوبایت 150تمامي صفحات شناسنامه با حداكثر حجم  اصل اسکن تصویر 

  ربرای هر تصویكیلوبایت  150حجم تمامي صفحات شناسنامه همسر در صورت تاهل با حداكثر اصل اسکن تصویر 

  برای هر  كیلوبایت 150حجم )پشت و رو( با حداكثر  آقایان یا معافیت از خدمتخدمت كارت پایان  اصلاسکن تصویر

 تصویر

  برای هر تصویركیلوبایت  150حجم كارت ملي با حداكثر اصل اسکن تصویر 

 با حداكثر  باشد ماه اخیر گرفته شده 6زمینه سفید كه  و (جهت بانوانبا حجاب اسالمي )تمام رخ  تصویر اداری و پرسنلي

 كیلوبایت 100حجم 
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 قرارگیری در نوبت اعزام به طرحمرحله دوم: 

مشخص شده با داوطلبین  اساس نیاز و مطابق با اولویتبر متقاضیان در نوبت اعزام به طرح قرار مي گیرند. پس از ثبت نام در سامانه 

 دانشگاه های زیر دارای شرایط خاص زیر هستند:ولي  .ي گیرندمتماس 

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز:

یده و محل خدمت فرا رسیدن نوبت متقاضیان برای بکارگیری، مطابق جدول زیر جلسه ای در واحد تصمیم گیرنده برگزار گردپس از 

 تعیین و از طریق سامانه ثبت نام طرح اعالم مي گردد.

 واحد تصمیم گیرنده زمان اعالم نتایج تعیین محل خدمت رشته تحصیلي

 معاونت درمان/معاونت بهداشتي روز پس از اعالم نتایج وزارت بهداشت 10 پزشکي

 معاونت بهداشتي موردی دندانپزشکي

 معاونت غذا و دارو موردی داروسازی

 مدیریت پرستاری پانزدهم هر ماهدهم تا  پزشکي اق عمل، هوشبری و فوریتهایات، پرستاری

 مدیریت توسعه سازمان و منابع انساني اول تا پنجم هر ماه ر رشته هایسا

 

 دانشکده علوم پزشکی الرستان:

یده و محل خدمت متقاضیان برای بکارگیری، مطابق جدول زیر جلسه ای در واحد تصمیم گیرنده برگزار گردپس از فرا رسیدن نوبت 

 تعیین و از طریق سامانه ثبت نام طرح اعالم مي گردد.

 واحد تصمیم گیرنده زمان اعالم نتایج تعیین محل خدمت رشته تحصیلي

 بهداشتي معاونت روز پس از اعالم نتایج وزارت بهداشت 10 پزشکي

 معاونت بهداشتي موردی دندانپزشکي

 معاونت غذا و دارو موردی داروسازی

 مدیریت پرستاری دهم تا پانزدهم هر ماه پزشکي پرستاری، اتاق عمل، هوشبری و فوریتهای

 مدیریت توسعه سازمان و منابع انساني اول تا پنجم هر ماه ر رشته هایسا

 

 تماس با متقاضیان و مصاحبه –مرحله سوم 

مراجعه به تعیین شده جهت مصاحبه محل خدمت از وی خواسته مي شود  ومي شود تماس گرفته  متقاضيبا پس از برگزاری جلسه 

آن ها  صورت گرفته و در صورت موافقت (مدیر و یارئیس بیمارستان /شبکه، )مترونمسئولین مربوطه توسط مصاحبه نماید. 

 خدمت در سایت ثبت مي شود. محل

 ثبت موافقت یا عدم موافقت متقاضی با محل پیشنهادی - چهارممرحله 

ت خود را با وضعیت، موافقپس از تعیین محل خدمت و ثبت آن در سامانه متقاضي باید به سایت مراجعه و از طریق بخش پیگیری 

انشگاه دمطابق با نظر هر بدیهي است افرادی كه با محل خدمت پیشنهادی موافقت ننماید بایستي  محل خدمت مشخص نماید.

 منتظر بمانند. مجدد
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 پس از تعیین محل خدمت مدارکتحویل  – پنجممرحله 

 خابي مطابق با شرایط زیر ارسال شود:محل خدمت مي بایست مدارك زیر برای هر دانشگاه انتپس از تعیین 

 تعیین محل خدمت نکته: در صورتي كه قبالً سابقه اعزام به طرح در یك دانشگاه داشته اید و خروج از طرح گرفته اید، در صورت

 دانشگاه نیازی به تحویل مجدد مدارك نیست. هماندر  مجدد

 شرایط دانشگاه ها برای تحویل و یا ارسال مدارک

هر دانشگاه  مدارك مطابق با شرایط ساعت 48حداكثر یین محل خدمت داوطلب در هر یك از دانشگاه ها الزم است، طي پس از تع

 به صورت زیر ارسال و یا تحویل گردد.

از طریق پست  ساعت پس از تعیین محل خدمت 48حداكثر تا زیر مي بایست مدارك  دانشگاه علوم پزشکي شیراز

  .گرددبه اداره طرح نیروی انساني به آدرس ذیل ارسال پیشتاز 

 2  ه تمام رخ )با حجاب اسالمي جهت بانوان( و زمینه سفید ك 3×4قطعه عکس

 )بدون پشت نویسی(ماه اخیر گرفته شده باشد  6در 

o مامائي و  ،پزشکي، دندانپزشکي، داروسازی برای رشته های

 مورد نیاز است.قطعه  3متخصصین 

  به امضای متقاضی پرینت صفحه ارائه كد پیگیری سامانه ثبت نام طرح كه

 .رسیده است

 کترونیك نسخه برابر اصل تمامي مداركي كه از طریق سامانه در هنگام ثبت نام ال

 ارسال گردیده اند.

o  :دفاتر در تمامي مدارك ارسالي از طریق سامانه مي بایست توجه

 “لكپي برابر با اص ”به مهر  هورمماسناد رسمی برابر اصل گردیده )

شروع به كار در شوند ( و پست شوند. )اصل مدارك نیز در هنگام 

 محل خدمت رویت خواهد شد(

 توجه:

 .مدارك به هیچ عنوان به صورت حضوری دریافت نمي شود -1

از ارسال مدارك قبل از تعیین محل خدمت و مشاهده آن در سایت جداً  -2

 خودداری فرمایید.

شگاه ساختمان مركزی دان، روبروی خیابان فلسطین، زندكریمخان خیابان ، شیرازآدرس: 

-14336كدپستي :، (واحد طرح نیروی انساني) 324اتاق ، 3طبقه ، علوم پزشکي شیراز

 شود( قید)بر روی پاكت حتما نام و نام خانوادگي متقاضي طرح  71348

... خ شیخ فضل ا -شاهرود  به آدرس داشتن اصل و كپي مدارك با در دستمتقاضي باید  دانشگاه علوم پزشکي شاهرود

 مراجعه نماید ساختمان البرز –خ آیت ا... بهجت  –میدان البرز  –نوری 

اشت به واحد امور اداری مركز بهد با در دست داشتن اصل و كپي مداركمتقاضي باید  دانشکده علوم پزشکي الرستان

ده علوم ری دوم، بلوار آزادی یا ستاد مركزی دانشکالرستان به آدرس شهر جدید، چهل مت

الرستان،  پزشکي الر به آدرس شهر جدید، بزرگراه دكتر دادمان، جنب بیمارستان امام رضا

 مدیریت منابع انساني مراجعه نماید.



9 

 

 علوم دانشگاه انساني نیروی دفتر به مدارك كپي و اصل داشتن دست در با باید متقاضي دانشگاه علوم پزشکي جهرم

 معلو دانشگاه پردیس مجموعه – مطهری استاد بلوار انتهای:  آدرس به جهرم پزشکي

 .نماید مراجعه انساني نیروی مدیریت دفتر – پزشکي

ای سي ذوالفقاری ابتد –متقاضي با در دست داشتن اصل و كپي مدارك به آدرس  آبادان  دانشکده علوم پزشکي آبادان

 مراجعه نمایند. 6319811154متری  كد پستي 

 

 بررسی عدم وجود نقص مدرک و تکمیل مدارک - مرحله ششم

طالع رساني به شما ا« وضعیت پرونده»قسمت پیگیری  ، پرونده بررسي و درصورت وجود نقص در پرونده در از دریافت مدارك پس

سال مدارك به پس از ار كاری روز 3شد تا نسبت به تکمیل مدارك ذكر شده اقدام نمائید. لذا متقاضیان بایستي حداكثر  خواهد

 وضعیت تکمیل پرونده خود اطالع حاصل نمایند. سایت مراجعه و با وارد نمودن كد رهگیری از

 

 صادر شدن معرفی نامه به محل خدمت - مرحله هفتم

مي رارداده قسایت قسمت پیگیری وضعیت  معرفي نامه درتصویر توسط دانشگاه صادر و  متقاضيمعرفي نامه  ،پس از تکمیل مدارك

ار شروع به ك نظر مراجعه وظرف مدت یك هفته به محل مورد  حداكثرشود. متقاضي در این مرحله مي بایست با چاپ معرفي نامه 

  .یدنما

ل به )حداق رحسایت و دریافت معرفي نامه ط درخود با این محل اعالم موافقت  افرادی كه پس از تعیین محل خدمت ونکته: 

محروم انشگاه واحدهای تابعه این د ماه از انجام طرح در 6كار ننمایند به مدت شروع به ( ماه در محل تعیین شده 6مدت 

ته مي شود تا در . ضمنا از نامبرده تعهد گرفمجددا ثبت نام نماید از تاریخ انصراف شش ماه پس از گذشتبایستي  و شوند می

 خدمت طرح خود را بگذراند.  هر واحدی که این دانشگاه تعیین محل نماید

گرفته ج از طرح متقاضي جابجایي باشند بایستي ابتدا خرو ماه در محل تعیین شده خدمت نمایند و 6افرادیکه به مدت نکته: 

 ومجددا جهت محل بعدی در همین سایت ثبت نام نمایند.

 طرحانجام خدمات مدت زمان 

طرح با توجه به  میزاناما ماه مي باشد.  24ماه و برای مقاطع كارشناسي و باالتر  12مدت زمان طرح برای مقطع كارداني 

همین  1به پیوست ها دانشگاه هر یك از تحت پوشش سهیمه و ضریب مناطق  .نمایدكاهش پیدا مي تواند ضریب منطقه 

 ، به شرح زیر تعیین مي گردد:هر منطقهضریب مدت بر اساس . آمده استدستورالعمل 

 24  روز تقلیل مي یابد . 18ماه و  21ماه در منطقه چهارونیم پنجم به 

 24  روز تقلیل مي یابد . 6ماه و  19ماه در منطقه چهار پنجم به 

 24  روز تقلیل مي یابد . 24ماه و  16نیم پنجم به ماه در منطقه سه و 

 24  روز تقلیل مي یابد . 12ماه و  14ماه در منطقه سه پنجم به 

 12  روز تقلیل مي یابد . 24ماه و  10ماه در منطقه چهارونیم پنجم به 

 12  روز تقلیل مي یابد . 18ماه و  9ماه در منطقه چهار پنجم به 

 12 روز تقلیل مي یابد . 12ماه و  8م به ماه در منطقه سه و نیم پنج 
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 12 روز تقلیل مي یابد 6ماه و  7به  ماه در منطقه سه پنجم. 
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 دانشگاه هاتحت پوشش  مناطقسهیمه و ضریب هر یک از : 1پیوست 

 

 دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 ضریب منطقه منطقه ها و مناطق تابعه شهرستان  ضریب منطقه منطقه ها و مناطق تابعه شهرستان

 سه و نیم پنجم 3 كره ای  چهار و نیم پنجم 2 آباده

 سه پنجم 3 توجردی  چهار پنجم 3 سورمق

 چهار و نیم پنجم 2 جهرم  چهار پنجم 3 ایزدخواست

 سه و نیم پنجم 3 روستای باغ كبیر  چهار پنجم 3 بهمن

 سه و نیم پنجم 3 بخش خفر  چهار پنجم 3 صغاد

 سه و نیم پنجم 3 بخش سیمکان  چهار پنجم 3 بیدك

 چهار پنجم 3 خرمبید  چهار و نیم پنجم 3 ارسنجان

 چهار پنجم 3 2و1صفاشهر   چهار پنجم 3 خبریز

 چهار پنجم 3 قادرآباد  چهار پنجم 3 شوراب

 چهار پنجم 3 مشهدمرغاب  چهار پنجم 3 علي آباد ملك

 چهار پنجم 3 مادر سلیمان  چهار و نیم پنجم 2 استهبان

 چهار پنجم 3 خرمي  سه و نیم پنجم 3 رونیز

 چهار و نیم پنجم 2 داراب  سه و نیم پنجم 3 ماه فرخان

 سه و نیم پنجم 3 مادوان  سه و نیم پنجم 3 ایج

 سه و نیم پنجم 3 اعراب چگیني  سه و نیم پنجم 3 بنوان

 سه و نیم پنجم 3 رستاق  چهار و نیم پنجم 2 اقلید

 سه و نیم پنجم 3 الی زنگون  سه و نیم پنجم 3 حسن آباد

 سه و نیم پنجم 3 جنت شهر  سه و نیم پنجم 3 خسرو شیرین

 و نیم پنجم سه 3 نصروان  سه و نیم پنجم 3 دزكرد

 سه و نیم پنجم 3 اعراب چگیني   سه و نیم پنجم 3 خونگشت

 سه و نیم پنجم 3 شهرك ولیعصر  سه و نیم پنجم 3 سده 

 سه پنجم 3 كوهستان)تل بارگاه(  سه و نیم پنجم 3 آسپاس

 سه پنجم 3 فورگ)قلعه نو(  سه و نیم پنجم 3 احمدآباد

 سه پنجم 3 رودشور)خذامي(آب   سه و نیم پنجم 3 شهرمیان

 چهار پنجم 3 زرین دشت  سه و نیم پنجم 3 امام زاده اسماعیل

 سه و نیم پنجم 3 خسویه  سه و نیم پنجم 3 بکان

 سه و نیم پنجم 3 شهر پیر  چهار پنجم 3 بوانات

 سه پنجم 3 دوبران  چهار پنجم 3 جیان-سوریان

 نیم پنجمچهار و  3 سپیدان  سه و نیم پنجم 3 حسامي

 چهار پنجم 3 شیخ عبود  سه و نیم پنجم 3 مزایجان

 چهار پنجم 3 بانش  سه و نیم پنجم 3 باغ صفا



12 

 

 چهار و نیم پنجم 3 شوراب  چهار پنجم 3 راشك

 چهار و نیم پنجم 3 معزآباد جابری  چهار پنجم 3 شهید آباد بیضاء

 پنجمچهار و نیم  3 چهل چشمه  چهار پنجم 3 هرابال بیضاء

 چهار پنجم 3 بگدانه  سه و نیم پنجم 3 كمهر

 چهار پنجم 3 چنارفاریاب  پنج پنجم 1 شیراز

 چهار و نیم پنجم 2 فسا  پنج پنجم 3 جوادیه)كوشك بي بي چه(

 چهار پنجم 3 ششده  پنج پنجم 1 قصر قمشه

 چهار پنجم 3 میانده  پنج پنجم 3 گویم

 پنجمچهار  3 دوگان  پنج پنجم 3 زرقان

 چهار پنجم 3 شیبکوه  پنج پنجم 3 خانزنیان

 چهار پنجم 3 نوبندگان  پنج پنجم 3 نوروزان كوار

 چهار و نیم پنجم 2 فیروزآباد  پنج پنجم 3 داریون

 سه و نیم پنجم 3 فراشبند  پنج پنجم 3 دیندارلو

 سه و نیم پنجم 3 نوجین  پنج پنجم 3 ظفرآباد

 سه و نیم پنجم 3 دهرم   پنج پنجم 3 سروستان

 سه پنجم 3 دولت آباد دژگاه  پنج پنجم 3 كوار

 چهار پنجم 3 كي زرین  پنج پنجم 3 مهارلو

 چهار پنجم 3 جای دشت  پنج پنجم 3 كفترك

 چهار پنجم 3 میمند  پنج پنجم 3 اكبرآباد كوار

 چهار پنجم 3 جوكان  پنج پنجم 3 تسوج كوار

 چهار پنجم 3 دادنجان  پنج پنجم 3 كوهنجان

 چهار پنجم 2 قیروكارزین  پنج پنجم 3 تفیهان

 سه و نیم پنجم 3 هنگام  پنج پنجم 3 باجگاه

 سه و نیم پنجم 3 مبارك آباد  پنج پنجم 3 خرامه

 سه و نیم پنجم 3 شهرك جنوبي  پنج پنجم 3 سلطان آباد

 سه و نیم پنجم 3 افزر  پنج پنجم 3 كروني

 سه و نیم پنجم 3 آبادفتح   پنج پنجم 3 قالت

 سه و نیم پنجم 3 كارزین   چهار و نیم پنجم 3 ده شیب كوار

 سه و نیم پنجم 3 شهرك امام   چهار و نیم پنجم 3 كدنج

 چهار و نیم پنجم 2 كازرون  چهار و نیم پنجم 3 قوام آباد

 چهار پنجم 3 قائمیه  چهار و نیم پنجم 3 كمجان

 چهار پنجم 3 سید حسین  پنجمچهار و نیم  3 رحمت آباد

 چهار پنجم 3 انارستان  چهار و نیم پنجم 3 بند امیر

 چهار پنجم 3 مهرنجان  چهار و نیم پنجم 3 لپویي

 چهار پنجم 3 نرگس زار  چهار و نیم پنجم 3 دشت ارژن

 چهار پنجم 3 دریس  چهار و نیم پنجم 3 خیرآباد

 نیم پنجمچهار و  3 كوشکك  چهار پنجم 3 دوسیران
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 چهار و نیم پنجم 3 درودزن  چهار پنجم 3 كالتي گاو كشك

 چهار و نیم پنجم 3 قاسم آباد سارویي  سه و نیم پنجم 3 باالده

 چهار و نیم پنجم 3 شهرك ابرج  سه و نیم پنجم 3 جره

 چهار و نیم پنجم 3 ملك آباد انجیره  سه و نیم پنجم 3 خشت

 چهار و نیم پنجم 3 فاروق  سه و نیم پنجم 3 كنارتخته

 چهار و نیم پنجم 3 دشتك  سه و نیم پنجم 3 كمارج

 چهار و نیم پنجم 3 كوه سبز  سه و نیم پنجم 3 دادین

 چهار و نیم پنجم 3 فتح آباد  چهار و نیم پنجم 2 الرستان

 چهار و نیم پنجم 3 سعادت شهر  سه و نیم پنجم 3 خور

 چهار و نیم پنجم 3 سیدان  سه و نیم پنجم 3 لطیفي

 چهار و نیم پنجم 3 سیوند  سه و نیم پنجم 3 ده كویه

 چهار و نیم پنجم 3 بیدگل  سه و نیم پنجم 3 دشتي بخش مركزی

 چهار و نیم پنجم 3 مجدآباد  سه و نیم پنجم 3 گراش

 چهار و نیم پنجم 3 شهرك ولیعصر محمدآباد  سه و نیم پنجم 3 اوز

 چهار پنجم 3 مهجن آباد  سه پنجم 3 فیشور

 چهار پنجم 3 بکیان  سه پنجم 3 ارد

 چهار پنجم 3 خرم مکان  سه پنجم 3 فداغ

 چهار پنجم 3 خانیمن  سه پنجم 3 كوره

 چهار پنجم 2 ممسني  سه پنجم 3 عماده

 سه و نیم پنجم 3 پرین  سه پنجم 3 جویم

 سه و نیم پنجم 3 كوپن  سه پنجم 3 درزوسابیان

 سه و نیم پنجم 3 دشت  سه پنجم 3 بلغان

 سه و نیم پنجم 3 ده نو  سه پنجم 3 خنج

 سه و نیم پنجم 3 گودرز  سه پنجم 3 بیرم

 سه و نیم پنجم 3 مصیری  سه پنجم 3 بنارویه

 سه و نیم پنجم 3 فهلیان  سه و نیم پنجم 3 المرد

 سه و نیم پنجم 3 موركي  سه پنجم 3 چاه عیني

 سه و نیم پنجم 3 گچگران  پنجمسه  3 اهل كال

 سه و نیم پنجم 3 آب پخشان  سه پنجم 3 اشکنان

 سه و نیم پنجم 3 هفده شهریور  سه پنجم 3 سیگار

 سه و نیم پنجم 3 میانه بردنگان  سه پنجم 3 چاه ورز

 سه و نیم پنجم 3 مهرنجان  سه پنجم 3 خیرگو

 سه و نیم پنجم 3 مشایخ  پنج پنجم 2 مرودشت

 سه و نیم پنجم 3 جویجان  چهار و نیم پنجم 3 كناره

 سه و نیم پنجم 3 ده گپ  چهار و نیم پنجم 3 زنگي آباد

 چهار و نیم پنجم 3 كوشکك  چهار و نیم پنجم 3 زرگران

     سه و نیم پنجم 3 كاله سیاه
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     سه و نیم پنجم 3 میشان

     سه و نیم پنجم 3 بابا منیر

     سه و نیم پنجم 3 دشت آزادگان

     سه پنجم 3 مهر

     سه پنجم 3 وراوی

     سه پنجم 3 گله دار

     سه پنجم 3 اسیر

     سه پنجم 3 خوزی

     سه پنجم 3 فال

     چهار و نیم پنجم 2 ني ریز

     چهار پنجم 3 قاسم آباد تنگ حنا

     چهار پنجم 3 كوشکك

     چهار پنجم 3 خواجه جمالي

     چهار پنجم 3 آباده طشك

     سه و نیم پنجم 3 ده چاه

     سه و نیم پنجم 3 مشکان

     سه و نیم پنجم 3 حسین آباد رودخور

     سه و نیم پنجم 3 قطرویه

     سه و نیم پنجم 3 ریزاب

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
 ضریب منطقه منطقه ها و مناطق تابعه شهرستان  ضریب منطقه منطقه ها و مناطق تابعه شهرستان

 چهار پنجم 3 محمد آباد  پنج پنجم 2 شاهرود

 سه و نیم پنجم 3 میاندشت  چهار و نیم پنجم  3 بسطام 

 سه و نیم پنجم 3 عباس آباد  چهار و نیم پنجم 3 میقان

 سه و نیم پنجم 3 بیارجمند  چهار و نیم پنجم 3 مجن 

 سه و نیم پنجم 3 خانخودی  پنجم چهار و نیم 3 چهارطاق پرو

 سه پنجم 3 زمان آباد  چهار و نیم پنجم 3 قلعه نو خرقان 

 سه پنجم 3 نردین  چهار و نیم پنجم 3 دهمال

 سه پنجم 3 حسین آباد  چهار و نیم پنجم 3 رویان

 سه پنجم 3 فرومد  چهار پنجم 3 چهلدختر

 سه پنجم 3 نام نیك  چهارپنجم 3 بکران

 سه پنجم 3 ری آباد  چهار پنجم 3 خیجكالته 

 سه پنجم 3 احمد آباد  چهار پنجم  3 فراش آباد

 سه پنجم 3 طرود  چهار پنجم 3 میامي
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 دانشکده علوم پزشکی الرستان
 ضریب منطقه منطقه ها و مناطق تابعه شهرستان  ضریب منطقه منطقه ها و مناطق تابعه شهرستان

 سه و پنجم 3 بلغان  چهار و نیم پنجم 2 الر

 سه و پنجم 3 درز  سه و نیم پنجم 3 اوز

 سه و پنجم 3 دشتي  سه و پنجم 3 بنارویه

 سه و نیم پنجم 3 ده كویه  سه و پنجم 3 بیرم

 سه و پنجم 3 فیشور  سه و پنجم 3 جویم

 سه و نیم پنجم 3 كورده  سه و نیم پنجم 3 خور

 پنجمسه و  3 كوره  سه و نیم پنجم 3 لطیفي

     سه و پنجم 3 عماد شهر

 

 گاه علوم پزشکی جهرمدانش
 ضریب منطقه منطقه ها و مناطق تابعه شهرستان  ضریب منطقه منطقه ها و مناطق تابعه شهرستان

 سه و نیم پنجم 3 بخش خفر  چهار و نیم پنجم 2 جهرم

 چهار پنجم 3 خاوران  سه و نیم پنجم 3 بخش سیمکان

 سه پنجم 3 باغ كبیر  چهار پنجم 3 بخش كردیان

 

 بادانآگاه علوم پزشکی دانش
 ضریب منطقه منطقه ها و مناطق تابعه شهرستان  ضریب منطقه منطقه ها و مناطق تابعه شهرستان

 سه ونیم پنجم 3 كفیشه  چهار پنجم  3 آبادان

 سه ونیم پنجم 3 منیخ  چهار پنجم  3 ابوشانك بهمنشیر

 چهار پنجم 3 بهبهانیان  چهار پنجم  3 ابوشانك نصار

 چهار پنجم 3 شهید ستونگر  سه پنجم 3 اروند كنار

 چهار پنجم 3 سوم خرداد  سه پنجم 3 البوحمید

 چهار پنجم 3 طالقاني  چهار پنجم 3 چوئبده

 چهار پنجم 3 اهل بیت  چهار پنجم 3 خضر نبي

 چهار پنجم 3 امام جعفر صادق) ع(  چهار پنجم 3 شلحه حاج حسین

 چهار پنجم 3 امام رضا)ع(  چهار پنجم 3 شهید رجایي

 چهار پنجم 3 فردوسي  سه پنجم 3 كوت شنوف

 چهار پنجم 3 شهید دكتر موسوی  سه پنجم 3 منیوحي

 چهار پنجم 3 مینوشهر  سه پنجم 3 نهر سعدوني

 سه و نیم پنجم 3 امام حسین )ع(  چهار پنجم 3 امام جعفر صادق) ع(

 سه ونیم پنجم 3 شادگان  چهار پنجم 3 مهر 5

 سه پنجم 3 آبشار  چهار پنجم 3 شهید دكتر صادقیان
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 سه پنجم 3 ام الغزالن  چهار پنجم 3 شهید باهنر

 سه پنجم 3 بدراني  چهار پنجم 3 الغدیر

 سه پنجم 3 بوزی  چهار پنجم 3 ابن سینا

 سه پنجم 3 جفال  چهار پنجم 3 فارابي

 سه پنجم 3 سالمي  چهار پنجم 3 سلمان فارسي

 سه پنجم 3 شاولي  چهار پنجم 3 امام حسن )ع(

 سه پنجم 3 صوفیه  چهار پنجم 3 زكریای رازی

 سه پنجم 3 علوان  چهار پنجم 3 امام خمیني )ره(

 سه ونیم پنجم 3   1شهری شماره  چهار پنجم 3 شهید چمران

 سه ونیم پنجم 3 2شهری شماره   چهار پنجم 3 شهید باهنر

 سه ونیم پنجم 3 1شهری روستایي   چهار پنجم 3 امام رضا)ع(

 سه ونیم پنجم 3 2شهری روستایي   سه پنجم 3 اروند كنار

 سه  پنجم 3 دارخوین  چهار پنجم 3 خرمشهر

 سه ونیم پنجم 3 كفیشه  سه ونیم پنجم 3 امام علي )ع(

 


