
ثبت وام پيام آيران بُذاضت جُت اعشام بٍ خذمت در رضتٍ َاي پشضكي ي پيزاپشضكي در   

بٍ صًرت غيزحضًري ي  اس طزيق ايه ساماوٍ  يسارت بُذاضت، درمان ي آمًسش پشضكي صزفا

 دايطلبان بايستي حتما قبل اس ثبت وام بٍ وكات سيز تًجٍ ومايىذ. اوجام مي گيزد ايىتزوتي

 تا يك ماٌ قبل اس تاريخ اعشام  :مُلت ثبت وام

اس طزيق پيامك يا مزاجعٍ بٍ سايت با كذ ) يك َفتٍ قبل اس تاريخ اعشام: اعالم وتيجٍ وُايي

  رَگيزي

 .كسز خذمت بٍ پيام آيران تعلق ومي گيزد بزابز ابالغ ويزيَاي مسلح 

 بعذ اس ضزيع بٍ كار ممىًع مي باضذ  جابجايي ي اوتقال پيام آيران بُذاضت

درصذ مطمًالن  7آيران بُذاضت ي پيزي تًافق يسارت بُذاضت ي ستاد مل ويزيَاي مسلح  بزابز قاوًن پيام-1

فاقذ )داراي بزگٍ آمادٌ بٍ خذمت « َاي پشضني ي پيزاپشضني التحصيل رضتٍ فارغ»خذمت يظيفٍ عمًمي 

بز اساس ايه قاوًن . دمي تًاوىذ خذمت وظام يظيفٍ عمًمي خًد را در يسارت بُذاضت سپزي مىه( غيبت 

لذا پس اس ثبت وام . صزفا داوطگاٌ َاي علًم پشضني مىاطق محزيم مطًر تًاوايي جذب ايه ويزيَا را داروذ

متقاضيان در ايه ساماوٍ، بز اساس تًافق صًرت گزفتٍ اسامي متقاضيان بٍ ستاد مل ويزيَاي مسلح اعالم ي 

مًافقت ي يا عذم مًافقت ستاد كل ويزيَاي  ربز اساس سُميٍ مطخص ضذٌ بزاي مىاطق محزيم مطً

 .متقاضيان اعالم مي گزدد اس طزيق ايه ساماوٍ بٍ مسلح

ي مليٍ  ادارٌ طزح داوطگاٌ َا اس پاسخگًيي حضًري بٍ متقاضيان در ايه خصًظ معذير است2-

 .خذمات تىُا اس طزيق ايه سايت ارائٍ مي ضًد

حتماً يضعيت فارغ التحصيلي ضما اس طزيق ادارٌ آمًسش محل بزاي ثبت وام در ايه فزاخًان السم است 3- 

ايه فزآيىذ سماوبز است ي بزاي . تحصيل ضما بٍ ادارٌ داوص آمًختگان يسارت بُذاضت اعالم ضذٌ باضذ

 .پيگيزي مزاحل آن بز ريي ليىل سيز مليل وماييذ

 

 



 

   tarhreg.behdasht.gov.irدرگاٌ پيگيزي يضعيت داوص آمًختگان يسارت بُذاضت

لذا دايطلبان بعذ اس دريافت بزه اعشام بٍ   .بت وام بز اساس تاريخ اعشام بٍ خذمت اوجام مي ضًدث4-

 .ي آمادٌ ومًدن سايز مذارك وسبت بٍ ثبت وام اقذام ومايىذ 10عاليٌ  خذمت اس مزامش پليس بٍ

 اعشام پيام آيران بُذاضت َز ماٌ اوجام مي گيزد5-

امنان  قبل اس تاريخ اعشام بٍ خذمت  (يك ماٌ) ريس30 وُا تات ثبت وام پيام ايران بُذاضت مُلت 6-

  لذا. ي يا ييزايص امنان پذيز ومي باضذ  وام مجذدلذا پس اس خاتمٍ ثبت وام، بٍ َيچ عىًان ثبت  پذيز بًدٌ

صحت تاريخ اعشام  دايطلبان بايستي وسبت بٍ ثبت وام در اسزع يقت در ساماوٍ اقذام ومًدٌ ي َمچىيه اس

اطميىان  پيام آير مىذرج در ساماوٍ با تاريخ اعشام مىذرج در بزگ اعشام بٍ خذمت پيًست ضذٌ

 .ومايىذ حاصل

 

بعذ اس يريد بٍ  گزامي در اوتخاب تمام داوطگاَُاي مٍ اوتخاب مي مىىذ دقت ومايىذ چًنمتقاضيان -7

 ي َمٍ اوتخاب َا اس يل اَميت بزخًردار مي باضذ ي اوتقال يجًد وذارد  خذمت امكان جابجايي

  .كسز خذمت بٍ پيام آيران تعلق ومي گيزد بزابز ابالغ ويزيَاي مسلح-8

ويزيَاي مسلح ي تقارن با ريس َاي تعطيل ي يا مًارد ديگز ممنه است تاريخ َا چىذ با تًجٍ بٍ اعالم  -9

 ريس تغييز يابذ

بٍ صًرت  يك َفتٍ قبل اس تاريخ اعشام بٍ خذمت دايطلبان پيام آير بُذاضت وتيجٍ وُايي -10

 .پيامل اطالع رساوي خًاَذ ضذ
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