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 تعالی بسمه 

 مقدمه : 

ههي  هکاي تهارن نرک   ددر نظک دارشررکا     علوم پزشري    دماه  هدماشر   دراهن   انشراه دطکف قکارداد    ............. شرکت  
آئرن نهاه اداري، اس خماا     ۳۳  هه اس نهد اهد افکاد  اجم شکايط را    ،ا  احل اجو ههي شکت   اوجود در دانشاه اورد نره  دود  

تهرتنهن غرک هره  علم  دانشراه ددانشريم  ههي علوم پزشري    دماه  هدماشر   دراهن   اهبر ه هه   ار  هدماشر ، دراهن   
  آ اونا  طکيق    1۳97آاو ش پزشري    دسر وراململ اجکاي  هکازاري آ اون ههي اسر خماا  ا رور د ر د م هره  اانه سره  

  .منمهي هيهرارکيذيل ه شکايط   ضواهط ه شکت   هه صور   ، ا هحبه   آ اون علم ب  ت 

   : تعاریف بخش اول  
 افههرم هکد  ا  اصطالحه  هيهر رف ه در اين دف کچه هه شکح  يک اس : 

هه دانشاه  هه يه دانشيم  ههي علوم پزشي    دماه  هدماش   دراهن    سهيک اوسبه  تههله   ار  هدماش  دراهن    موسسه: .1
اطالق پزشي   آاو ش  اکاتز   رفع هه نبب  دود آت  ههيهکنهاه   اهماف هه توجه هه ته شودا     انبهن   نرک ي  نره ههي 

  سهيک  احمههي تههله، اقمام هه هيهرارکي نرک  )ا  طکيق شکت  ههي طکف قکارداد    هههدماش  ، اکاتز دراهن    هرمهرس هن
 نمهينم.  ا (

شکت تلره   ارتخهنهاجرایی:   دستگاه .2 غرکد م  ،  عموا   ندهدههي  يه  اؤسبه   د م  ،  اؤسبه   تلره  هه،  د م      ههي 
اس  ا  قبرل شکت  ال  نف  ايکان، سه اهن اب کش    هه اب لزم ذتک   يه ت کيح نهم  ههي  ته شمو  قهنون هک آن دس اه  

ايکان،  قهنون اميکي  دماه     ( 5)اوضوع اهد   تلره دس اههدهي  ههي د م  ، )هه   هرمه ههنک اکتزي، ههنک   نوسه ي صنهيع 
 شونم. نهارم  ا دس اه  اجکاي  تشوري(  

هن غرک هره  علم  ا ور هره  اانهء دانشاه  ههي  انظور، آيرن نهاه اداري اس خماا  تهرتنآیین نامه اداری استخدامی:   .3
علوم پزشي    دماه  هدماش   دراهن  تشور ا  ههشم ته هه اس نهد اهد  يک قهنون احيهم دائم  توسله تشور تم ين اکديم   

 اس .

پزشي   ههي علوم  شود ته هه صور  قهنون  در يي  ا  دانشاه اطالق ا  شخ   هه  قراردادی کار معین: داوطلب .4

اهد     5تشور يه سهيک اوسبه  تههله   ار  هدماش ، دراهن  آاو ش پزشي  در قهمب قکارداد انجهم تهر الرن )اوضوع تب ک   
 پزشي  تشور( اش غه  داش ه ههشم.   آيرن نهاه اداري اس خماا  تهرتنهن غرک هره  علم  دانشاه  ههي علوم  ۳1

 

ا  طکيق قکارداد طکح    ۳1اهد     6سهس افهد تب ک   فکدي ته هکا  داوطلب قراردادی پزشک خانواده:  .5 آيرن نهاه   

 پزشک دهنواد  در حه  انجهم  ظرفه در اکاتز هدماش  تههله دانشاه ددانشيم  ا  ههشم. 

 

دانشاه اطالق ا  شخ   هه  قرارداد مشاغل کارگری:  داوطلب .6 ا   در يي   قهنون   هه صور   علوم شود ته  ههي 

پزشي  تشور يه سهيک اوسبه  تههله   ار  هدماش ، دراهن   آاو ش پزشي  در قهمب قکارداد اشهغل تهراکي )اوضوع اهد   
 آيرن نهاه اذتور( اش غه  داش ه ههشم.    ۳2
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قکارداد  ههي تهارن نرک  طکف  شود ته هه صور  قهنون  ا  طکيق يي  ا  شکت اطالق ا  شخ   هه  شرکتی: داوطلب .7

ههي علوم پزشي  تشور يه سهيک اوسبه  تههله   ار  هدماش ، دراهن   آاو ش پزشي  هه صور  دکيم دما  ا   دانشاه 
 آيرن نهاه اذتور( اش غه  داش ه ههشم.   22هخش د وص  )اوضوع تب ک  اهد  

 

 ايثهراکان شهال اوارد  يک هب نم: : داوطلب ایثارگر .8

 شامل: ( درصد25) پنج و  بیست( ایثارگران سهمیه الف

 جهنبه ان 

 آ اداهن 

 شدما  فک نمان    همبک 

   ههالتک    پنج درصم   هرب  جهنبه ان  فک نمان    همبک 

 اسهر  سه   يک ههالي     سه  يک  داراي  آ اداهن  فک نمان    همبک 

 م ر شد هکادر   دواهک پمر، اهدر، 

 

 :( درصد شامل5ایثارگران سهمیه پنج ) (ب

 هه جبده  در  دا طلبهنه  حضور  اه   شش  حماقل   سههقه هه ر انماهن 

 ههجبده  در دا طلبهنه حضور  اه   شش حماقل سههقه هه همبک   فک نمان ر انماهن 

   درصم  پنج    هرب   يک   جهنبه ان فک نمان 

 اسهر   سه  يک  ا  تم ک  آ اداهن  فک نمان 
 

   : هه عبهرتنم ا ام  حضور دا طلبهنه در جبده  مير اکاجع تأ تذکر:
 ههي نرک ههي ابلح در اورد ر انماهن ا بوع دود . اله ن  نرک ي انبهن  هک يک ا  رد  1
هبرج اب ضلفهن سپه  پهسماران انقالر اسالا  در اورد هبرجرهن   نرک ههي اکدا   . اله ن  نرک ي انبهن  سه اهن  2
 د م    صهحبهن اشهغل   صنوف آ اد   افکاد فهقم شغل اب خمارن ا  اعم 

 . اله ن  توسله   انههع انبهن    ار  جدهد تشه ر ي در اورد جدهداکان ۳
قانون  درصد سهمیه استخدامی  3اطالق می شود که با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی مشمول استفاده از  یبه معلول داوطلب معلول: .9

 می باشد. حمایت از حقوق معلوالن 

 نباشد.   سهمیه معلولیننام، مشمول سهمیه ایثارگران و  ثبت زمان در که شودمی اطالق شخصی به آزاد: داوطلب .10
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 شرایط عمومی و اختصاصی  بخش دوم : 

 : شرایط عمومی . 1

 ايکان  تههلر  داش ن  .1-1
 اسهس  جمدوري اسالا  ايکان  قهنون  شم  در  شنهد ه  اديهن ا  يي  يه  اسالم  ابرن  . اع قهد هه دين1-2
 ام زام هه قهنون اسهس  جمدوري اسالا  ايکان  .1-۳
 اکدان قهنون  هکاي  الهفر  يه ضک ر   د ر   دما  . انجهم 1-4

تحقرقهت    پک ژ   ته  نخباهن  ال   هنرهد  تخ     نظهم  ظرفه  دما   تبدرال   اشمو   هکتک  آاود اهن  دانش  تب ک : 
جهيازين دما  اورد تهيرم اکتز نخباهن   اس لمادههي هکتک نرک ههي ابلح را شک ع نمود    د ر  آاو ش نظها  دود را ط   

ن دما  در آ اون ثب  نهم نمهينم. اين دس ه ا  افکاد در صور  پذيکف ه شمن در  تکد  ههشنم، ا  تواننم قبل ا  صم ر تهر  پهيه 
اوظف هه ارائه اواه  پهيهن دما  دود ا  ههشنم.  )ا  تهريخ هکازار ي آ اون (آ اون حماتثک ته ييبه  پس ا  هکازاري آ اون  

هه  ا وقف اکديم    ح   در صور  قبوم  ندهي     آنده  هيهرارکيدرصور  عمم ارائه اواه  اکهوطه در  اهن اقکر، ادااه فکاينم  
 تهرارکي آنده تهن مم يين تلق  ا  شود. 

تشخرص شوراي    هه  حله ا  کا)درشونما    هيهرارکي   ته  تهري   انجهم  هکاي   توانهي      ر ان      جبمهن    سالا   داش ن  .1-5
 . (    در صور  صالحميم دانشاه  در اکحله هلم ارجهع هه تمبرون پزشي  دانشاه  طب تهر
 اخمر  اواد   ددهنره   هه اع رهد  عمم .1-6
 اوثک  جزاي    احيوار  سههقه نماش ن .1-7

 صالح. ههي اجکاي  توسط آراء اکاجع قضهي    ذي. عمم  جود هکاونه امنوعر  اس خمام در دس اه  1-8

 ههي اجکاي  ههشنم. دس اه    همچنرن هه نشب هنرک ههي هه دکيم دما   ء دا طلبهن نبهيم جز.  1-9
 . دارا هودن امرک تح رل  دانشاهه  ا  دانشاه  هه   اوسبه  آاو ش عهم  ال بک 1-10

 

 :مهم در خصوص شرایط عمومی تذکرات

 در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از: افرادی که مجاز به شرکت 

 دستگاههای اجرایی  خدمت بازخرید و  افراد بازنشسته -1

 توسط واحدهای تابعه وزارت بهداشت از خدمت و یا اخراج شدگان   دائم انفصال شدگان  -2

   باشند. شده  منع دولتی خدمات از صالح،ذی و قضائی مراجع آراء موجب به که افرادی -3

 افرادی که تعهد انجام کار به سایر موسسات و یا دستگاههای اجرایی دارند.   -4

 در رشته تحصیلی آگهی شده.  معادلتحصیلی  مدارکدارندگان  -5

در هم  اس خمام داراي اقطع تح رل  ههالتک اکتبط يه غرکاکتبط هه شکايط احکا  طکح طبقه    دا طلب در صورتريه    نکته: 

مرج در آاد  ههشم، الزم هه ارائه تلدم نهاه احضکي ابن  هک عمم دردواس  اعمه   هنمي اشهغل   امرک تح رل  ان

 امرک تح رل  اکهوطه پس ا  صم ر حيم اس خماا  دواهم هود. 
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 شرایط اختصاصی:  . 2

 شرایط سنی داوطلبان:الف( 

 ( ا مرن ر   ثب  نهم )   تمرزتهر دما ازارشغل سه  تمهم هکاي  ۳2سه    حماتثک  18حماقل  داش ن

 دارا هودن امرک تح رل  هک اسهس شکايط اد  هص  انمرج در همرن آاد  

 :شم دواهم اضهفه اقکر سن حماتثک هه ال بک، ههي تأيرميه ارائه شکط هه ذيل اوارد تبصره:

جهنبه ان، آ اداهن، فک نمان شدما، فک نمان جهنبه ان   فک نمان آ اداهن يک سه  اسهر    ههالتک، ا  شکط حماتثک سن الهف   -1

 ا  ههشنم  

  در   شم    اعالم  ههيسن   حماتثک رعهي  هه  ايلف  آ اون،  در نهم  ثب  صور  در درصم 5     درصم  25  سدمره  اشمومرن  سهيک  -2

    .شم  دواهنم   حذف  هيهرارکي فکاينم ادااه ا  صور   غرکاين  در ههشنم، ا   ذيل 

 پمر   اهدر   همبک   هکادر   دواهک شدرم هه ارزان پنج سه   -
دا طلبهن  ته در جبده هه هه طور دا طلبهنه دما  نمود  انم هه ارزان حضور در جبده   همچنرن ام   اهن هب کي    -

 اثک اجک حر  در جبده هه شمن   يه اس کاح  پزشي  ر انماهن دا طلب در 

 سه    5سههقه دما  تهرانمان تمهم  ق  د م   حماتثک هه ارزان  -3

)اعم ا  قکاردادتهر    دراهن   آاو ش پزشي   ،هدماش تههله   ار     اوسبه  شهغل در  قکاردادي    دا طلبهن   قکارداديسنوات   -4

 (.  قههل قبو  )طبق سههقه هرمهسه   15حماتثک هه ارزان الرن   پزشک دهنواد    قکارداد اشهغل تهراکي( 

اوسبه   ههي پرمهنيهري طکف قکارداد هه  اب قرم   ا  طکيق شکت شکت   شهغل ته هه صور  غرک  دا طلبهن شکت      سنوا  -5

 ( قههل قبو  )طبق سههقه هرمه سه  15حماتثک هه ارزان  ، دارنم هه دما  اش غه    ،تههله   ار  هدماش  

هه صور  قکارداد تمهم  ق  )اعم ا  قکاردادتهر الرن   پزشک  در سهمدهي اذش ه سنوا  قکاردادي يه شکت   دا طلبهن  ته   -6

ههي پرمهنيهري طکف قکارداد آنده هه دما     يه شکت   اوسبه  تههله   ار  هدماش دهنواد    قکارداد اشهغل تهراکي( در  

 ( قههل قبو  سه  )طبق سههقه هرمه 5انم حماتثک هه ارزان  هه اوسبه قطع هميهري نمود انم   اش غه  داش ه

اش غه     در صورتريه افکاد در يي  ا  حهال  شکت   يه قکادادي شهغل هود    هکاسهس دس وراململ ههي اکهوطه هه حهم   نکته:

 م. نسه  ارفهق سن هدکانم اکد 15نم حماتثک ا  نا  توادياکي تبميل  ضع شم  انم)اش غه  ه ور  اب مک(، 

اس نهد قهنون دما   ه  را ه  در قهمب تمميم طکح( يه  اد رهري      يه   )اجبهري دا طلبهن  ته طکح دما  نرک ي انبهن  اوظف -7

 جهم دما  فوق.  انم، هه ارزان انپزشيهن   پرکاپزشيهن انجهم داد 

اجلس شوراي اسالا  هه ا اء    1400د8د19قهنون حمهي  ا  دهنواد    جوان  جملر  ا ور    15هه اس نهد هنم امف اهد    -8

 سه  هه سقف احم دي  سن  اضهفه ا  شود.  5تههل   نرز داش ن هک فک نم ييبه  ته حماتثک 

 .ام  دما  سکهه ي انجهم شم   -9

   .هرش ک نخواهم هود سه   15  ا  در هک حه   دا طلبهن  هه سن  اضهفه شم  اجموع سنوا   :نکته
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 ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان:  ب( 

ههي داراي طکح »اجبهري« ا  ههيب  داراي الهفر  يه اواه  پهيهن  قهنون دما  پزشيهن   پرکاپزشيهن در رش ه  اشمومرن  -1

 انجهم طکح دما  اکهوطه ههشنم.

ههي اجبهري ته در حرن انجهم دما  قهنون  در  احمههي  اشمومرن قهنون دما  پزشيهن   پرکاپزشيهن رش ه   -1تبصره  

ههشنم، در صورت  ا  تواننم در اين آ اون شکت  نمهينم ته ته آدکين ر   ثب  نهم ام  طکحشهن هه  تههله اين دانشاه  ا 

 هکسم. اتمهم 

  نرب  نره ي هه ارائه اواه  »پهيهن طکح« ، طکح آنهن اقمام شم  اس  نبب  هه تمميم  دا طلبهن  ته   در د وص -2تبصره 

ضمنه اشمومرن اذتور ا  تواننم هه ارائه اواه  اکهوطه در  نمهيم.   اواه  »اش غه  هه طکح« هکاي ايناونه افکاد تفهي  ا 

 دانشاههدهي علوم پزشي  نرز شکت  نمهينم. آ اون سهيک 

قهنون دما  پزشيهن   پرکاپزشيهن در رش ه ههي داراي طکح »اد رهري« ته طکح دود را در سهيک اوسبه  تههله    اشمومرن  -2

در    ان کاف ا  طکح   اوافق  هه  در صور  قبوم  الزم هه ارائه اواه اذراننم    ار  هدماش  دراهن   آاو ش پزشي  ا  

 ا  ههشنم.   ا  دانشاه  احل انجهم طکح دود در هناهم هکرس  امارک   صور  پذيکش ندهي  

 

 شیوه برگزاری آزمون   بخش سوم: 

 هکازاري آ اون هه صور  ت ب  ، هرن دا طلبهن   در فضهي رقهه   انجهم ا  شود. 

 کتبی:  مواد آزمون
   .شم دواهم داد  عموا  سوا  دف کچه يک دا طلبهن، ا  يک هک هه

هه  طکاح  دواهم شم. ضمنه  هکاي سواال  حرطه عموا     (1ضکيب يک ) اي ههچدهرازينه صور  هه عموا  در س آ اون تلره
 . ا اي هک سه پهسخ غلط، يک پهسخ صحرح حذف دواهم شم 

 شود: ا  تلررن  يک شکح هه عموا  آ اون اواد  
 فهرس   ادهره     ههن

 * اسالا  الهرف

 هوش   توانمنمي ههي ذهن  

 اطالعه  عموا , دانش اج مهع    قهنون اسهس  
ههي دين  ا کح در قهنون اسهس  جمدوري اسالا  ايکان ا  پهسخاوي  هه سؤاال  الهرف اسالا  الهف هود    در  اقلر     -تب ک *

نخواهم شم  م  چنهنچه دا طلب اقلر  دين  هه سؤاال   شود(، اين درس محهظ عموا  نهارم  ا  تل عموا  )ته حرطه   احهسبه نمک  
احهسبه نمک  تل عموا  محهظ دواهم شم. در  اقع د  نمک  تل عموا ، يک    اسالا  پهسخ دهم، اين درس هه تأثرک اثب  در    الهرف 

ل ههالتک االک قکار دواهم  نمک  تل هه محهظ نمک  دهم درس اذتور   يک نمک  تل هم ن محهظ نمک  دهم درس اذتور، احهسبه   نمک  ت 
 اکف . 
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 های قانونی : امتیازات و سهمیه چهارمبخش 

 اس خکاج ن هيج آ اون هه تکترب ذيل دواهم هود: 

 الف( سهمیه ایثارگران: 

  طکيق   اس خماا  ا    ههي سدمره  احل   ا    ايثهراکان   ايثهراکان، جذر  ااور       شدرم   هنرهد   هه   آام عمل هه  ههي همههنا    اسهس   هک

درصم )در هک    5درصم      25ههي در آ اون اس خماا  اوسبه ، رقهه  هرن تلره دا طلبهن ايثهراک در هک يک ا  سدمره  شکت 

يک ا  اجو ههي تل  سه اهن اداري   اس خماا  تشور هه دس اه  اجکاي ( هک اسهس نمک  اي ببه در آ اون اس خماا  اوسبه   

احل ههي داراي ا هحبه جد  الکف  هه ا هحبه اس خماا    يک هکاهک ظکفر     هه ارزان حماتثک سه هکاهک ظکفر  در شغل

 پذيکد: ا   صور    ذيل  سه    تهرههي  رعهي  هه در شغل احل ههي هم ن ا هحبه

فک -1 اشمومرن سدمره  آ در  اس خمام  آنه ،  ايثهراکان  درصم  25ينم جذر    جهري      ناس خمام  اقکرا     ههاطههق ضواهط   

   ا  پذيکد.   ااور ايثهراکان صور  هنرهد شدرم  همههنا  

  درصم   25  سدمره  اشمومرن  هه  اکهوط  اس خماا    سدمره  ايثهراکان،  ااور     شدرم  هنرهد  هه   آام عمل هه  ههيهمههنا    هه -2

  ايثهراک  دا طلبهن     اس   اکديم   اجزا  دا طلبهن   سهيک  سدمره  ا       آ اون اس خماا  اوسبه  اشخص  دف کچه   در   ايثهراکان

ايثهراکان    سدمره  در  شم   اشخص   ههي شغل احل   ههيم  صکفهً  اذتور   سدمره   اعمه    هکاي  سدمره،   اين   اشمو   شم    تأيرم 

 .  نمهينم  ان خهر را  درصم  25

هدک   -3 ا قهض   اس خماا  حماقل  ايثهراکان  ا  سدمره  )  25انمي  اهد   هه  21درصم اوضوع  جهاع دماه  رسهن   قهنون   )

)سرب م جهاع    ه يسجهانمي ا  سدمره ازهور، ال م اس  اه ما اطالعه  دود را در سرب م  ايثهراکان هکاي ثب  نهم   هدک  

هد شدرم   ااور ايثهراکان تهيرم اکدد   در صور  عمم تهيرم هنرهد اذتور  اطالعه  ييپهرچه ايثهراکان( ثب  نمود    توسط هنر

 ههشنم. ههي اشخص شم  هکاي سدمره يهد شم  نم  احل اجه  هه ان خهر شغل 

عبهر     هه  ههشنم. نم    ايثهراکان   سهيک   درصم  5  اس خماا    سدمره  ا    انميهدک    هه  درصم ايثهراکان، اجه   25  سدمره   اشمومرن  -4

شم  هک اسهس ضواهط    اشخص  ههيسدمره   ا   يي    ا   صکفهً  هودن،  اشمو   صور   در  توانمايثهراک ا    دا طلب  هک  دياک 

درصم ايثهراکان، جد  اس فهد  ا  سدمره اد  هص  دود، صکفهً ههيم    25هنههکاين اشمومرن سدمره    . نمهيم   اس فهد    اکهوطه،

 اشهغل اشخص شم  هکاي آنهن را در دف کچه ان خهر نمهينم. 
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جهنبه ان، آ اداهن، فک نمان شدما، فک نمان جهنبه ان   فک نمان آ اداهن يک سه  اسهر    ههالتک ا  شکط حماقل الم      -5

 ههشنم. ک سن الهف ا  حماتث

آن دس ه ا  فک نمان شههم، جهنبه ان ا  تهر اف هد  تل ، آ اداهن ا  تهر اف هد  تل    فک نمان آنهن ته هه رعهي  تکترب نمکا    -6

تواننم همهننم سهيک فک نمان شههم، جهنبه ان   آ اداهن ا   شونم، ا  اي ببه در سدمره آ اد آ اون اس خماا  پذيکف ه ا  

 فر  حماقل الم    حماتثک سن هدک  انم اکدنم.  شکط اله

  سدمره   ا        آ اون اس خماا  اوسبه  اشخص  دف کچه  دردرصم    5    اس خماا  رهاشمو  سدم  يثهراکان اسدمره اکهوط هه   -7

شغل    ههيم   صکفهً   اذتور   سدمره  اعمه    هکاي   سدمره،   اين   اشمو    ايثهراک   دا طلبهن       اس   اکديم    اجزا   دا طلبهن   سهيک 

   .نمهينم  ان خهر را  درصم  5ايثهراکان  سدمره در شم   اشخص  ههياحل 

 ب( سهمیه معلولین: 

درصم قهنون جهاع حمهي  ا     ۳اس خماا  )  سدمره   احل   ا    نهاه ا  ادار  تل هدزيب   اس هن اللومرن هه ارائه الکف    جذر 

ن هر نمک  ال م   رقهه  هرن تلره دا طلبهن اللو   آ اون اس خماا  اوسبه  ، تبب حم  در   شکت  طکيق  ا  اللوالن( صکفهً

 پذيکد: ا   صور   ذيل  سه    تهرههي رعهي  هه  هک اسهس نمک  اي ببه در آ اون اس خماا  اوسبه   

  سدمره   ا       آ اون اس خماا  اوسبه  اشخص  دف کچه  در درصم    ۳   اس خماا   رهاشمو  سدم  سدمره اکهوط هه اللومرن  -1

شغل    ههيم  صکفهً  اذتور  سدمره   اعمه   هکاي  سدمره،  اين  اشمو    اللو   دا طلبهن     اس   اکديم   اجزا  دا طلبهن  سهيک

هميد  اس  چنهنچه در  اهن هکرس  امارک سدمره اورد اشهر     . نمهينم  ان خهر   را   اذتور   سدمره  در   شم    اشخص   ههياحل 

اس  ان خهر افکاد هکتک جد  اس فهد  ا     يد  هم  تهيرم ناکدد، دا طلب اذتور ا  ادااه فکاينم اس خماا  حذف دواهم شم. 

 . يکف صور  دواهم پذ رن جهاله اللوم رنرقهه  ه يق شم  ا  طک  يهد  رهسدم

 شونم را داش ه ههشنم. ا   ته جد  آن اس خمام تهري اللومرن ههيم توانهي  ال م هکاي انجهم -2

 يکان عضو تمربرون ااور اج مهع    د م  امي ک نرک،    1۳89د 04د 22اورخ    44178د 88۳84( آيرن نهاه شمهر   5هک اسهس اهد )   - ۳

هه نبهشم، هالاهنع  اس خمام اللوالن هه شکط آنيه هه تشخرص سه اهن هدزيب   تشور، اللومر  آنهن اهنع ا  اأاوري  تهري آن 

 هک اين اسهس ال م اس  در جلبه  طب تهر   تمربرون پزشي  اکهوطه نمهينم  سه اهن هدزيب   اس هن حهضک ههشم.   ههشم. ا  
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 ج( سایر سهمیه ها 

ههي اس خماا  ايثهراکان) انمرج در هنم امف(   اللومرن عهدي )انمرج در هنم ر( هه  پس ا  تبک سدمرههه  تلره سدمره  
 هشکح ذيل اد  هص دواهم يهف : دا طلبهن آ اد درصور  هکدورداري ا  افهد انمرج در آاد  هه تکترب نمک  فضل ، سهيک  

  هه اس نهد قهنون اصالح اهد    سه اهن اداري   اس خماا  تشور  99د 7د27اورخ  ۳69488هه توجه هه هخشنهاه شمهر   -1
ا ور    44 تشوري  دماه   اميکي   اسالا     99د6د16قهنون  شوراي  هوا اجلس  دا طلبهن  اي ببه  هجز    نمک  

 ( احهسبه   االک عمل قکار ا  ارکد.  1د4هه تلهريف ذيل هه ضکيب يک   چدهردهم )  شدکس هن تدکان   اکاتز اس هنده 

 هسنهاه دا طلب هه شدکس هن اورد تقهضه يي  ههشم. شدکس هن احل تومم انمرج در شن -امف
نرک ي    - ر ادک  هه  امدور  پروس (  فکم  )هکاسهس  احل   اس شدهد  ارائه  هه  سه   د   حماقل  ام   هه  دا طلب  سيون  

 ان ظها )پهساه  يه تالن کي احل( احکا  اکدد. 
اورد تقهضه هه تهيرم ادار  آاو ش   پک رش    داش ن سواهق تح رل  در اقهطع اه ماي ، راهنمهي  يه دهرکس هن در شدکس هن   -ج

ابن  هک تهيرم سهتن    شکط اس شدهد احل  شدکس هن اکهوطه ا  توانم هه عنوان تمهم يه قبم   ا  سههقه د  سه  سيون  هه  
 هودن االک عمل قکار ارکد. 

 ل دواهم هود. در صور   جود اهدهم درد وص شدکس هن احل تومم نظک ادار  تل ثب  احوا  اس هن االک عم  - د
 تقبرمه  تشوري در ا مرن ر   ثب  نهم االک عمل هکاي تلررن هوا  هودن دواهم هود.  - 
 

 یت جمع ی از خانواده و جوان  یتحما- (د

اداري   اس خماا  تشور   شوراي توسله اميکي       1401د4د 5اورخ    229۳2پرک  هخشنهاه شمهر    ريرس اح کم سه اهن 

د    278در د وص قهنون حمهي  ا  دهنواد    جوان  جملر  )اوضوع  ا وهه شمهر     1401د2د5سکاهيه انبهن  در جلبه اورخ  

ح دس ور اململ نحو  هکازاري اا حهن  عموا    تخ    هکاي  اجلس شوراي اسالا  ( هه اصال  1400د8د 19اورخ    69۳85

 اس خمام افکاد در دس اه  ههي اجکاي  هه شکح ذيل اوافق  نمود : 

احم د  سن  دا طلب ته در دف کچه  راهنمهي ثب  نهم درج اکديم  ،    سقف    داش ن هک فک نم ، ييبه  هه    تههل   ي هه ا ا- 1

 حماتثک پنج سه  ا  ههشم.   هل   داش ن فک نم اوضوع اين اهد ،اضهفه دواهم شم . سنوا  قههل افزايش  هکاي ته

  )حرطه عموا      بآ اون ت  هه اجموع اا ره  ( درصم  10( درصم ، حماتثک ته د  )2د  )  نرز هک فک نم     تههل    ي هه ا ا- 2

 .رشود دا طلب اضهفه ا تخ   ( 

  ي ههال  ، فک نم    يه   پمر شدکس هن احل  اداه    ي اشک ط هه آن اس  ته نکخ ههر ر  ( 2(   )1ره ا  اطک حه در اواد )اا    : 1تب ک 

  ي هکازار  قبل ا    شم  ا  سوي   ار  تشور هه هميهري اکتز آاهر ايکان   اعالم   ين آدک ي، نکخ ههر ر  ررن تل  ي نبهشم. ابنه   2د   5

 ربهشم ا اس خماا   آ اون

(  2(   )1چنهنچه  اداه  )احل تومم(  فک نمان ، در شدکس هن ههي اخ لف ههشم در اعطهي اا ره ا  اطک حه در اواد )   :2تب ک 

   پهيرن تک ابنهي احهسبه قکار ا  ارکنم .   2  د  5 ري رصکفه هکاي فک نمان ا وممشم  در شدکس هن هه نکخ هه 
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( اين هخشنهاه هک اسهس اطالعه  دود  2(   )1ههتوجه هه اينيه اعمه  اا ره ا    افزايش سن در نظک اکف ه شم  در اواد )  –  ۳

ا  سهيک    کدف  ،م اظدهري دا طلبهن ا  ههشم ، در صورت  ته در اکحله هکرس  امارک   اب نما  ، دا طلب فهقم امارک اثب ه ههش

 حذف    ضلر  اين اک   ا  افکاد ا لهقبه در رقهه  هه سهيک دا طلبهن تلررن دواهم شم .   هيهرارکيفکاينم 

 

 

 

 

 ثبت نام  مدارک مورد نیاز جهتبخش پنجم : 

پس از اطمینان از مشمولیت ثبت نام ، مدارک  و  کلیه مفاد این آگهی را مطالعه  زمان ثبت نام،    پیش از  ید داوطلب با

 زیر تهیه و در زمان ثبت نام ارائه نماید : 

 جدید  4*3عکس  قطعه   دو (1

 .با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد  ید : عکس خواهران با1تذکر

 )پشت و رو ( تصویر کارت ملی ارائه اصل و   (2

 تصویر تمام صفحات شناسنامه  ارائه اصل و   (3

 تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت جهت متقاضیان مرد ارائه اصل و  ( 4

 تصویر مدرک تحصیلی و یا گواهی فراغت از تحصیل یا گواهینامه موقت تحصیلی   ارائه اصل و (5

 از مراجع ذیصالح درصد   5و  25رک ایثارگری جهت متقاضیان امد اصل و تصویر   ( ارائه  6

 مهم در خصوص تغییر اطالعات ثبت نامی: تذکر بسیار

های نامی)خوداظهاریب داوطلبان و سییهمیهبا توجه به اینکه اعالم نتیجه اولیه )معرفی افراد برای بررسییی مدارکب بر اسییاال اطالعات ثبت

بررسی مدارک، هرگونه تغییر در اطالعات وارد شده به نحوی   قانونی انتخاب شده توسط آنان صورت می گیرد، به دلیل اینکه در هنگام

ورود  م است الز جه می سازد، لذا که منجر به بهره مندی داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطه گردد، کل فرایند اعالم نتیجه را با اختالل موا

اطالعات مذکور در فرم تقاضییانامه ثبت نام با دقت و صییداقت صییورت گیرد براکه با توجه به مشییکالت به وجود آمده در آزمون های 

هد و داوطلب حق هیه گونه اعتراضییی نخوا قبلی، اصییالح اطالعات مذکور در هنگام بررسییی مدارک به هیه وجه امکان ذیر نمی باشیید

شده توسط  سهمیه های انتخاب  ستندات الزم در زمان بررسی مدارک، امتیازات و  شت. بدیهی است در صورت عدم ارائه مدارک و م دا

 داوطلبان از آنان سلب خواهد گردید.
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   : هه عبهرتنم ا ام  حضور دا طلبهنه در جبده  مير اکاجع تأ تذکر:

 ههي نرک ههي ابلح در اورد ر انماهن ا بوع دود اله ن  نرک ي انبهن  هک يک ا  رد ارائه الکف  نهاه ا  الف: 

هبرج اب ضلفهن سپه  پهسماران انقالر اسالا  در اورد هبرجرهن   نرک ههي اکدا   اله ن  نرک ي انبهن  سه اهن    ر:  
 اب خمارن د م    صهحبهن اشهغل   صنوف آ اد   افکاد فهقم شغل ا  اعم 

 اله ن  توسله   انههع انبهن    ار  جدهد تشه ر ي در اورد جدهداکان  ج:

درصد سهمیه استخدامی قانون    3معرفی نامه از سازمان بهزیستی مشمول استفاده از  اصل و تصویر    ارائه    (7

 )ویژه داوطلبین معلول( حمایت از حقوق معلوالن 

   اختصاصی بکارگیری بخش شرایط   و د  مدارک الزم جهت سنوات اضافه شده موارد بند الف ارائه ( 8

 فرزندان ( ارائه اصل و تصویر شناسنامه  8

 نرک ي ان ظها  اکهوطه )پهساه  يه تالن کي احل(فرم استشهاد محلی با تایید اصل  ( ارائه 9

مزبزلز     (10 ریززال    ریززال1150000واریزز  هززار  پزنزجززاه  یزکصززززد  مزیزلزیزون  شززززبززا یززم  شززززمززاره  بززه 

IR590100004001110103019962   به نام    375110158124008002530103050000و شززناسززه

)از هر حسزابی نزد کلیه بانکها به  و ارائه فیش مربوطهوان حق شزرکت در آزمون  نبه ع فارس دانشزااه علوم پزشزکی  

  صورت حواله ساتنا / پایا(

 ( تکمیل فرم ثبت نام تایید توسط داوطلب 11

 (یم پوشه و گیره 12

 برگزاری آزمونزمان و مکان :  بخش ششم 

انجام خواهد پذیرفت ، مدت  10/1401/ 28روز چهارشنبه مورخ    لغایت  24/10/1401شنبه مورخ  روز  ثبت نام از  

 ی باشد.نم ید قابل تمد   وجه هیچثبت نام به 

متقاضیان محترم می توانند جهت تحویل مدارک و یا کسب اطالعات بیشتر در تاریخ های  ،  گردد  ی م  ید تاک  موکداً

 مراجعه نمایند.   واحد توسعه شبکه و ارتقاء سالمت    /تان کوه چنارو درمان شهرس   شبکه بهداشتمحل      به   ذکر شده  

  ی خوددار   یانیپا  ی نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزها  فوق  در مدت زمان   ید با  یانمتقاض 

 .گردد ی وجه مسترد نم یچ به ه یداخت پراثر داده نخواهد شد و وجوه  ترتیب  ناقص  ی . به ثبت نام هایند نما

از روز امتحان مذکور  شبکه  در محل  04/11/1401ه  روز سه شنبلغایت    03/11/1401دوشنبه    کارت شرکت در 

 توزیع می گردد.  که و ارتقاء سالمت واحد توسعه شب  /داشت و درمان شهرستان کوه چناربه
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داوطلبان    ی به آگاهکارت    ینتبه هناام پردرج و    آزمون    در  کارت شرکت   ی بر رو  آزمون   ی ساعت شروع و محل برگزار 

داوطلبان نبوده    ی از سو  یاطالعات ارسال  یید به منزله تا  آزمون. الزم به ذکر است صدور کارت شرکت درید خواهد رس 

 قرار خواهد گرفت.   بررسیآزمون  یو مدارک داوطلبان پس از اجرا

 داوطلبان و اعالم نتیجه: نحوه پذیرش هفتم بخش  

 اعالم نتیجه، پذیرش داوطلبین به ترتیب زیر صورت می پذیرد:  

 در س عموا  دواهم هود  يب  ا مره دا طلبهن هکاسهس ضکانمک  تل احهسبه  .1

( هکاي سواال  حرطه عموا  طکاح  دواهم شم.  1ضکيب يک ) اي ههچدهرازينه صور  هه عموا  در س آ اون تلره .2
 ا اي هک سه پهسخ غلط، يک پهسخ صحرح حذف دواهم شم. ضمنه هه 

 اکحله ا   هک اسهس نمک  فضل   الکف  شماهناحهسبه نمک  تل ندهي    اعالم فدکس    ههي قهنون  اعمه  سدمره .3

  هکاهک ظکفر  ، هه تکترب نمک  فضل )پس ا  اعمه  سدمره   ۳ا  دا طلبهن پس ا  اعالم ن هيج ا مره آ اون ت ب ،هه ارزان   .4
 دواهم شم.  هکرس  امارک دعو  ههي قهنون  ( هکاي 

اثک   .5 تهيرم) ااضه    نهم ته هه  هه دود اظدهري دا طلب در تقهضهنهاه ثب   ارائه شم   انطبهق سواهق   امارک   اب نما  
 اناش ( دا طلب رسرم  ههشم   تهيرم آن ا  سوي دانشاه  

 اعالم ن رجه  دانشاه      اب نما   اثب ه( توسط  اعمه  تغررکا    سدمره ههي تهيرم شم  )هک اسهس امارک  .6

هه تفيرک اصل    ذدرک  هه هب ه     الکف  افکاد هه تلماد يک   نرم هکاهک ظکفر  پذيکش، هه تکترب نمک  تل ندهي  .7
        دانشاه ازينش  

 :کلی  هایتذکرات و توصیه

ته امرک تح رل  )اقطع، رش ه   اکايش تح رل (    نمهينم  نهم  ثب   اين آ اون    در    تواننما    صورت   در  صکفهً  دا طلبهن  -1
اقطع، رش ه   اکايش تح رل ( انمرج در شکايط احکا  اشهغل قرم شم  در آاد   )  آنهن اطههق هه عنه ين امرک تح رل 

در ا ن    ،دا طلب  اقطع، رش ه   اکايش تح رل ()ثب  نها    اس خماا  ييبهن هود    همچنرن عنوان امرک تح رل 
 هرنهاه اوق  يه دانشنهاه  ي درج اکديم  ههشم.  اوا

ام ح رالن  صکفهً فهرغ در صورت  ته هکاي هکد  ا  رش ه ههي تح رل  در آاد  ان شک ، اکايش دهص  ذتک شم  ههشم،   -2
ههي تح رل  هم ن  . ااه در صورت  ته هک يک ا  رش ههمهن رش ه   اکايش تح رل  ا  تواننم در آ اون ثب  نهم نمهينم

ک اکايش در آاد  درج شم  ههشم، فهرغ ام ح رالن تلره اکايش ههي آن رش ه تح رل  در اقطع اورد نظک، ا  تواننم  ذت
 در آ اون ثب  نهم نمهينم.   

ههي تح رل   ههي تح رل  هه رش ه يه اکايش  هه   يه اکايش ارائه هکاونه اواه  ا  اکاجع اخ لف ابن  هک تطههق رش ه  -3
ههي تح رل  انمرج  هه   يه اکايش د  ادااه فکاينم اوضوعر  نماش ه   صکفهً عرن عنوان رش ه عنوان شم  در آاد  ج

ههشم. ا  اينک  دا طلبهن  ته در اکحله هکرس  امارک، ا  محهظ شکايط احکا  اعالم شم  در آاد   در آاد  االک عمل ا  
حذف   الکف  آنهن در اين اکحله، تهن مم يين    هيهرارکيان شک ، غرک  اجم شکايط تشخرص داد  شونم ا  ادااه فکاينم  

 اونه اع کاض  نمارد. تلق  اکديم    هرچاونه حق   اا ره ي هکاي دا طلب ايجهد نيکد    ا قهض  حق هرچ 
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انجهم تهري ته  دا طلبهن ا   -4 هکاي  توانهي   ر ان     در  ا    هيهرارکي ههيب  سالا  جبمهن     ههشنم.  داش ه  را  شونم 
توانهي  دا طلبهن در اکحله ا هحبه   الهينه پزشي ، اکجع رسرما  هه اع کاض دا طلبهن، شوراي    صور  عمم تأيرم 

 ههشم. پزشي  دانشاه  علوم پزشي  اس هن ا  

 در نهقص صور  هه امارک ارائه يه   آاد  ا ن شم  در اعالم شکايط   ضواهط دقرق رعهي  عمم ا  نهش  ابئومر  -5

 ته در اب نمات  هه تيمرل تقهضهنهاه ثب  نهم  اهن در دا طلب  ته اطالعهت  هرن  يه هکاونه اغهيک    تلررن شم   اهن

در صورت  ته امارک دا طلبهن ا  جمله   هود   دواهم دا طلب هکعدم   شم  دواهم  ارائه اعالم ن رجه ا مره   هکرس  امارک
  ههي اجکاي  اللومر    سههقه اش غه  غرکرسم  در دس اه    ايثهراکي،تح رل ، پهيهن دما  يه الهفر  دائم، سن،  امارک  

هکاي احهسبه حماتثک سن(   همچنرن اطالعه  دود اظدهري دا طلب در تقهضهنهاه ثب  نها ، اغهيک هه شکايط انمرج در  )
)اعالم ن هيج ا مره،  ن  آ اواونه حق    اا ره ي هکاي ا قهض  ايجهد نخواهم تکد   در هک اکحله ا   اين آاد  ههشم، هرچ 

در   ، ازينش   ح    ندهي  ا هحبه  هيهرارکي  صور  پذيکش  يه  دا طلب سلب   حق     ا   ا موي  اکهوطه  يه  اا ره    )

 . نمارداونه اع کاض  هرچ 

 هکاي عمل  ههي اشهر  شم  در آاد  توجه تهف  داش ه ههشنم. ال م هه ذتک اس  االکدا طلبهن ههيب   هه ابنهي تهريخ  -6
 ظرفه، تهريخ شک ع هه طکح )جد  افکادي ته در   نظهم دما  پهيهن    دائم الهفر  تح رل، ا  فکاغ  اواه   تهريخ 

  االک   ثب  نهم  آدکين ر  .هه( غرک   ههشنم(، تهريخ پهيهن طکح )جد  ا قهضرهن در سهيک دانشاه  د ران طکح اجبهري ا 

 احهسبه سن،  ا مرن ر   ثب  نهم ا  ههشم. 
دا طلبهن  ته در  اهن ههي اشخص شم  ، نبب  هه ارائه امارک   اب نما  ال م اقمام ننمهينم ا  انجهم اکاحل هلمي   -7

در ايناونه اوارد ا  سهيک شکت  تننماهن هه تکترب    دانشاه احک م   حق هرچاونه اع کاض  نخواهنم داش . هميد  اس   
 نمک  فضل  دعو  دواهنم نمود. 

  دا طلبهن   اطالع  هه  ر هن تو  چنه شبيه هدماش    دراهن شدکس  طکيق   ا    اکاجع ذي الح   تأيرم  ا    پس   شماهنپذيکف ه   اسها  -8
 رسرم.  دواهم 

يف اکهوطه اس فهد    اس قکار در احل اسيهن تلررن شم    ادذ تلدم احضکي هه  ظههه دمرل  ضلر  اش غه    انجهم   -9
رهن  ا  ايهن   ااوا   ااذار شم  هه فکد پذيکف ه  ارزان هکا ردي  احم ااور حقوق  احل اورد تقهضه در د وص حفظ   ص

 شم  هلم ا  قبوم    ط  تکدن فکآينمههي اکهوط در آ اون امزاا  ا  ههشم. 
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 رشته های شغلی مورد نیاز جهت آزمون شرکتی 

محل  شغل

 خدمت 

 شرکت طرف قرار داد  شرایط اختصاصی  جنسیت تعداد 

متصدی خدمات  

 عمومی

)جهت خدمت   

 بعنوان سرایدار(

دارا بودن گواهینامه پایان تحصیالت  الف(   مرد  4  ......... 

تجارب   حصول  و  متوسطه  اول  دوره 

 مربوط 

دارا بودن گواهینامه پایان تحصیالت  (  ب

   .کامل متوسطه و حصول تجارب مربوط

کاردانی تحصیلی  مدرک  بودن  دارا    ج( 

  کلیه گرایشها 

 ........................... 
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 تاریخ:                 و درمان شهرستان کوه چنار  شبكه بهداشت شرکتی  فرم درخواست شغل نیروی 

 تقاضا: شهر مورد  نام: 

 محل خدمت مورد تقاضا:  نام خانوادگی:

 عنوان شغل مورد تقاضا:  نام پدر:

 محل تولد)شناسنامه ای(:

 

 آدرس محل سکونت و کد پستی:

 

 

 

  وضعیت تاهل:

  تعداد فرزندان:

  محل تولد فرزندان)شناسنامه ای(:

 نوع ایثارگری )پیوست مدارک الزامی است( کد ملی: 

 شناسنامه: محل صدور  

 وضعیت بومی: )پیوست مدارک الزامی است(  شماره شناسنامه: 

 تاریخ تولد :        /       / 

 جنسیت:                زن            مرد

 رشته تحصیلی :  مقطع تحصیلی: 

  محل تحصیل : 

 
 شماره تلفن ثابت:                             شماره دوم تلفن همراه داوطلب:                شماره اول تلفن همراه داوطلب:                                

 آگهی مربوطه را بصورت کامل مطالعه نموده ام و مسئولیت صحت اطالعات فوق بعهده اینجانب می باشد:                     تاریخ: امضاء

 این قسمت توسط تحویل گیرنده فرم و بررسی کننده مدارک تکمیل می گردد.

 بومی              غیربومی  آیا شرایط سنی دارد: بلی              خیر 

 کارت معافیت یا پایان خدمت دارد                  ندارد  مدارک شناسنامه ای و کارت ملی کامل             ناقص 

 خیر           تعداد عکسها کامل می باشد  بلی    مدرک ایثارگری دارد               ندارد 

 شرایط احراز                     دارد                  ندارد  مدرک تحصیلی   دارد                     ندارد

 تعداد فرزندان  وضعیت تاهل          مجرد               متاهل      
 

 

 

 دوم: نام و نام خانوادگیبررسی کننده      بررسی کننده اول: نام و نام خانوادگی 
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 بسمه تعالی 

شت و ردمان شهرستان كوه چنار  شرکتی  فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت رد آزمون  "    1401   بهمن ماهشبكه بهدا
.................. کد ملی   .................................... فرزند  از مطلعین و معتمدین محل تقاضا دارم که  اینجانب   ..................................

 شهرستان محل سکونت فعلی و مدت سکونت اینجانب را گواهی نمایند. 

 با تشكر 

 امضاء و اثر انگشت 
 

.................... شهرستان ..................... اینجانبان امضا کنندگان ذیل گواهی می نماییم که نامبرده باال در حال حاضر در بخش  

 ساکن بوده و مدت .......... سال ............. ماه نیز در این شهرستان سکونت داشته است. 

 امضاء و اثر اناشت  اینجانب ................................ به کد ملی ................................ صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم.     

 اء و اثر اناشتاینجانب ................................ به کد ملی ................................ صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم.      امض

 ق را گواهی می نمایم.      امضاء و اثر اناشتاینجانب ................................ به کد ملی ................................ صحت مراتب فو
 

 این قسمت توسط نیروی انتظامی )پاسگاه یا کالنتری محل( تكمیل گردد.

 موارد فوق مورد تأیید این .................................... می باشد. 

 امضاء -محل مهر                                                                                                    

 پاسگاه یا کالنتری محل                                                                                                                                                                                    
 

 تذکرات مهم: 
تکمیل این فرم برای تمامی داوطلبان بومی شهرستان که متقاضی استفاده از اولویت استخدام به لحاظ ساکن بودن با سابقه -1

 حداقل ده سال سکونت می باشند، الزامی است.

تقاضا داوطلبان بومی شهرستانی که  -2 یا دبیرستان در شهرستان مورد  راهنمایی و  ابتدایی،  دارای سوابق تحصیلی در مقاطع 

باشند، با تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه صرفاً می توانند از آن برای احراز تمام و یا قسمتی از سوابق ده سال  

برای احراز سکونت فعلی آنان در شهرستان مورد نظر، الزامی   سکونت در شهرستان مورد تقاضا بهره مند گردند و تکمیل این فرم 

 می باشد. 

چنانچه متقاضی برای تأیید سابقه حداقل ده سال سکونت خود در شهرستان مورد تقاضا، در بیش از یم بخش از شهرستان -3

 اده کند. مربوطه سکونت داشته باشد، می تواند از یم نسخه دیار از این فرم نیز برای این منظور استف

این فرم صرفاً جهت بهره مندی داوطلبان متقاضی استفاده از اولویت بومی شهرستانی )به جز شهرستان تهران و مراکز استان  -4

 ها( در آزمون های استخدامی امتحانات مشترک فراگیر دستااه های اجرایی کشور می باشد. 
 




