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معاونین محترم توسعه مدیریت ومنابع دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

با سالم و احترام

    با توجه به بند چهارم پنجمین صورتجلسه کارگروه راهبری آموزش و توانمندسازی شماره ۲۰۹/۱۰۵۳۶/د تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ 

به استحضار می رساند کارمندان مشمول دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت که قبل از تاریخ ابالغ بخشنامه توجیهی بدو خدمت 

(بخشنامه شماره ۲۰۹/۳۷۹۷/د تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰) به صورت یکی از وضعیتهای قرارداد کار معین، پیمانی،  رسمی آزمایشی، 

رسمی و قرارداد پزشک خانواده استخدام شدهاند؛ مخیر شده اند نسبت به انتخاب یکی از  روش های زیر برای آزمون جامع اقدام 

نمایند: 

شرکت در آزمون جامع حضوری و کسب ۱۸۰ ساعت دوره آموزشی (۱

شرکت در آزمون جامع غیرحضوری و کسب ۶۰ ساعت دوره آموزشی؛ (منابع این آزمون شامل فصول اول، دوم،  (۲

سوم، مبحث اخالق حرفهای در بهداشت و درمان و آیین نگارش است.)

عطف به این مصوبه در صورتی که این گروه از مشمولین آزمون جامع توجیهی بدو خدمت موفق به گذراندن تمامی آزمونهای 

الکترونیک، قبولی در آزمون بسته اختصاصی محل خدمت و درج آن در سامانه آموزش و توانمندسازی کشوری و بارگذاری 

سوگندنامه تا مهلت مقرر (۳۰ دی و ۲۳ بهمن ۱۴۰۱) شده اند؛ می توانند در اولین آزمون جامع غیرحضوری توجیهی بدو 

خدمت که به طور هماهنگ در سراسر کشور در روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ساعت ۱۱:۰۰ صبح با رعایت ضوابط زیر برگزار 

میگردد، شرکت نمایند. ثبت نام این آزمون، همزمان با بازه ثبت نام در آزمون جامع حضوری توجیهی بدو خدمت(۱۸۰ ساعته)، 

از تاریخهای ۴ تا ۷ بهمن ۱۴۰۱ و ۲۵ تا ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، از طریق سامانه آموزش و توانمندسازی منابع انسانی کشوری به 

آدرس https:\\karmand.behdasht.gov.ir  خواهد بود.

https://karmand.behdasht.gov.ir/
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ضوابط اجرایی:

کارمند مخیر است صرفا یکی از حالت های آزمون جامع را انتخاب نماید و با انتخاب هر حالت، امکان تغییر و جابجایی  -

به حالت دیگر، حتی در صورت مردودی در آزمون جامع، وجود نخواهد داشت.

جهت تسهیل در بررسی وضعیت اطالعات واجدین شرایط، فهرست داوطلبان آزمون غیرحضوری به همراه اولین تاریخ  -

استخدام ایشان (بر اساس دادههای سامانه جامع مدیریت منابع انسانی) تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ارسال می گردد تا نسبت 

به بررسی و صحت سنجی اطالعات کارمندان مذکور اقدام و مغایرتهای احتمالی به این اداره کل منعکس گردد. 

در هر مرحله ای محرز شود فرد واجد شرایط انتخاب حالت دوم نبوده است، آزمون جامع فرد حذف می گردد. -

خواهشمند است دستور فرمایید اقدام الزم بعمل آید.

تاریخهای مهم آزمون جامع غیرحضوری ویژه مشمولینی که قبل از ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ استخدام شده اند، در یک نگاه:

مهلت شرح ردیف

۱۴۰۰/۱۰/۳۰
۱۴۰۱/۱۱/۲۳

مهلت شرکت در آزمونهای الکترونیک، بارگذاری سوگندنامه، قبولی در آزمون فصل هفتم (بسته 
اختصاصی محل خدمت) و بارگذاری نتایج آن در سامانه

۱

۴ تا ۷ بهمن ۱۴۰۱
۲۵ تا ۲۸ بهمن ۱۴۰۱

مهلت ثبت نام در آزمون غیرحضوری
 https://karmand.behdasht.gov.ir در سامانه

۲

۳۰ بهمن تا  ۶ اسفند مهلت نهایی صحت سنجی فهرست داوطلبان آزمون غیرحضوری و اعالم فهرست مورد تایید  ۳
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ (۱۱ صبح) تاریخ برگزاری آزمون  ۴

https://karmand.behdasht.gov.ir/

