
 

 آگهی پذیرش بهورز

 علوم پزشکی ایرانشهر شکدهدان

    معاونت بهداشتی

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ایرانشهرجهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت  دانشکده

دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز مصوب هیت امناء وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  2ماده  1روستایی مفاد تبصره 

طبق مجوز  فراد واجد شرایطااز نفر 9و تعداد  )کارمعین( قراردادیت نفر از افراد واجد شرایط بصور 3در نظر دارد تعداد 

 پیمانیبصورت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  18/3/94مورخ  38670شماره  

 بکارگیری نماید.از طریق آزمون کتبی و شفاهی )مصاحبه ( و گزینش برای شغل بهورزی به شرح جداول ذیل 

  کار معین قراردادلیست پذیرش بهورز بصورت 

 نام خانه بهداشت نام شهرستان ردیف
 تعداد

 توضیحات
 مرد زن

  - 1 کتوکان ایرانشهر 1

  1 - سرمیچ نیکشهر 2

  1 - گیمان ایرانشهر 3

 

 

 لیست پذیرش بهورز بصورت پیمانی

 نام خانه بهداشت نام شهرستان ردیف
 تعداد

 توضیحات
 مرد زن

  1 - پادکوب قصرقند 1

  1 - داروکان نیکشهر 2

  - 1 بنه سرباز 3

  - 1 علی اباد هنگ سرباز 4

  1 - سرنجدان مهرستان 5

  1 - ریمدان باال چابهار 6

  - 1 ترکانی چابهار 7

  1 - احمد اباد کنارک 8

  - 1 تنبالن کنارک 9

 



 

 

 

داوطلب زن : دارا بودن دیپلم کامل متوسطه ) جهت دوره دوساله آموزش بهورزی( یا فوق   -1      شرایط احراز:

دیپلم در رشته بهداشت عمومی گرایش بهداشت خانواده یا مامایی )جهت دوره تطبیقی شش ماهه مهارت 

 بهورزی (

یا فوق دیپلم در رشته داوطلب مرد : دارا بودن دیپلم کامل متوسطه ) جهت دوره دوساله آموزش بهورزی(   -2

بهداشت عمومی گرایش مبارزه بابیماریها ، بهداشت محیط یا بهداشت حرفه ایی )جهت دوره تطبیقی شش ماهه 

 مهارت بهورزی (

 :(شرایط عمومی1

 اعتقاد به دین مبین اسالم ویا یکی از ادیان شناخته شده  در قانون اساسی کشور -

 تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران  -

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  -

 داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم از خدمت )ویژه برادران ( -

معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که براساس اعالم کمیسیون  پزشکی موسسه با وظایف بهورزی منافات  -تبصره 

 نداشته باشد  

 به دخانیات ومواد مخدر وروانگردان عدم اعتیاد  -

 عدم سابقه محکومیت جزایی موثر  -

داشتن سالمت جسمانی وروانی ،اجتماعی وتوانایی برای انجام کار بهورزی وقابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله -

سب مورد ،با تایید کمیسیون دهگردشی وانجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش )به تایید پزشک معتمد شهرستان یا ح

 پزشکی موسسه (

 نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی وسایر واحدهای موسسه  -

 داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی ،ثابت وپیمانی ویا باز خرید خدمت سایر دستگاه های دولتی با شند . -

 ی مراجع قانونی نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرا -

 : شرایط اختصاصی(2

شرکت دانشجویان حائز شرایط در آزمون های پذیرش واستخدام بهورز بال مانع است ودر صورت احراز قبولی ،پذیرش آنان  -

مستلزم ارائه انصراف قطعی وگواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی برعدم امکان دریافت هرگونه مدرک دانشگاهی ،قبل از شروع کال 

 ای  بهورزی می باشد .سه

پذیرش بهورز صرفا باید به صورت بومی صورت گیرد . پذیرش بهورز غیر بومی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد .داوطلبان بایستی  -

 یکی از شرایط زیر راداشته باشند تا به عنوان بومی تلقی گردند 



تقاضای پذیرش دانش آموز بهوورزی یکوی باشود و همننوین     با روستای محل )طبق مندرجات شناسنامه (الف ( محل تولد داوطلب 

  مورد نظر محرز گردد.در روستای  سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام  2حداقل در  سکونت داوطلب

ای پذیرش بهورز ( را در روستا ویا شهرستان مورد تقاض ومتوسطه تحصیلی از مقاطع تحصیلی ) ابتدایی ، راهنمایی  کامل  ب( حداقل دو مقطع

 سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد .  2طی کرده باشد و همننین سکونت داوطلب حداقل در 

ازدواج  آیین نامه پوذیرش  7را نداشته باشند ولی با فرد واجد شرایط مطابق بند الف و ب ماده  : داوطلبان زن که شرایط بند الف و ب  1تبصره 

سال از تاریخ ازدواج آنها گذشته باشد بعنوان بومی تلقی میشوند و پذیرش آنها بالمانع است .بدیهی است افراد بومی بند الف و  2کرده و حداقل 

 ب نسبت به این افراد در الویت هستند و این افراد نسبت به بومیان قمردر الویت پذیرش خواهند بود

داوطلبان مندرج در بندهای الف وب از طریق شورای اسالمی روستا ومراکز بهداشتی درموانی روسوتایی و    سکونتشرایط احراز تایید :2تبصره 

 مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد

سوکونت  ربازی در خارج ازمحول روسوتا    سچناننه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل ویا انجام دوره خدمت : 3تبصره 

سکونت آنها را گواهی نماید ومرکز بهداشت شهرستان  بوومی بوودن فورد واقاموت وی راقبول از       داشته اند مشروط  به آن که  شورای اسالمی

سوال  وضعیت های فوق االشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا را تایید نماید بال مانع است لذا برای گروه های مذکور اقامت در یک 

 اخیر ضرورت ندارد .

نفر،می بایست از افوراد واجود شورایط سواکن روسوتاهای       3در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل  : 4تبصره 

 همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آورد :

 شهرستانروستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش  -الف

در صورت عدم وجود متقاضیان واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوار تحت پوشوش مرکوز    -ب

کیلومتر ،پس از تایید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود .گزینش بهورز  15بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع 

 اطق شهری در هر شرایطی ممنوع می باشد .از من

حداقل و روز( 29ماه و  11سال و 25) سال 26وحداکثر  روز( 29ماه و  11سال و15)سال 16 برای مدرک دیپلم حداقل سن داوطلبان -

ریخ اولین روز شروع تا روز ( 29ماه  11سال و  27سال ) 28روز (و حداکثر  29ماه و  11سال و  17) 18سن برای دارندگان مدرک فوق دیپلم

 ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد

دارای مدرک تحصویلی   :موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.  در هر صورت سن داوطلب 5تبصره

سوال و   29سال ) 30سن داوطلب دارای مدرک فوق دیپلم  روز ( و 29ماه و  11سال و  27سال )  28دیپلم بادر نظر گرفتن موارد زیر نباید از 

 بادر نظر گرفتن موارد زیر نباید تجاوز نماید  روز(  29ماه و  11

 اند به میزان انجام خدمت فوقداوطلبانی که طرح نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده  -الف 

 مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقایان براساس کارت پایان خدمت  -ب

 سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه تعیین می گردد -  7تبصره 



% بهه بهاو و فرزنهدان و همسهر آزادگهان  هه       25الف(جانبازان ،آزاداگان ،فرزندان و همسر شهداء ،فرزندان و همسر جانبازان 

ر سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حهدا ثر  حداقل یك سال و باوت

 سن معاف می باشند.

 نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز :

 اعالم می گرددمراکز آموزش بهورزی شهرستان های مربوطه ثبت نام از متقاضیان از طریق  -

شهرستان در محلهای مورد نیاز ،بخشداری ،دهداری ،شورای اسوالمی وسوایر امواکن عموومی ونصوب       اطالع رسانی از طریق مرکز بهداشت -

   اطالعیه درمراکز بهداشتی درمانی روستایی

 مدارک مورد نیاز :

  تکمیل برگ در خواست شغل 

 مرکزی بهکارگران شعبه بانک رفاه  2138532635008به حسواب   ریال  000/250 رسید بانکی پرداخت مبلغ 

 داوطلبان استخدام  یبعنوان حق شرکت در امتحان عمومی وتخصص نام درآمدهای بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

 6  (جدید تمام رخ ،پشت نویسی )یک قطعه عکس روی برگ ثبت نام الصاق شود 4*3قطعه عکس 

  تصویر آخرین مدرک تحصیلی 

 تصویر تمام صفحات شناسنامه وکارت ملی 

 پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم )ویژه برادران( تصویر کارت 

  معرفی نامه از شورای محل(مدارک دال بربومی بودن( 

  مدارک دال برایثارگری 

  گواهی عدم سوءپیشینه 

 گواهی عدم اعتیاد 

 

 نحوه ارسال مدارک ومهلت ثبت نام 

مراکز آموزش بهورزی شهرسوتان مربوطوه   به نشانی   29/9/97   تایغل  17/9/97  تاریخ از،مدارک الزم را  متقاضیان واجد شرایط

 .مراجعه نمائید تماس حاصل یا به سایت دانشکده05437222017نمایند در صورت نیاز جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن تحویل 

ویااز هر طریق دیگرارسال شود ترتیب اثر داده به مدارک ناقص ویا مدارکی  که بعد از انقضاءمهلت ثبت نام به مراکز آموزش بهورزی   -

 پذیرش ویا رد آن بعهده  کمیته آزمون خواهد بود  نمی شود لیکن در صورت ارسال مدارک ناقص ،تصمیم گیری در خصوص

 6/10/1397تاریخ آزمون :   -



 

     .شدمتعاقبا اعالم خواهد      :و برگزاری آزمونزمان ومحل توزیع کارت  -

هریک از مراحل پذیرش خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز شود مراحل طی شده کوان لوم یکون تلقوی ودر     چناننه در  -

صورت شرکت در کالس های آموزشی ضمن اخراج ،داوطلب برابر تعهد اخذ شده موظف به پرداخت هزینه های مربوطه موی باشود ودر صوورت    

 گردد.صدور حکم استخدام ،حکم صادره لغو وبال اثر می 

 به منظور سنجش توانمندیهای داوطلبان آزمونهایی به شرح ذیل بعمل خواهد آمد :

جهت سنجش توانمندی های عمومی ،آزمون کتبی به عمل خواهد آمد سواالت آزمون عمومی از دروس دیوپلم کامول متوسوطه )شوامل      –الف 

 تماعی ومبانی قانون .دروس ادبیات فارسی ،زبان انگلیسی ودین وزندگی (واطالعات سیاسی ،اج

تبصره :متقاضیان اقلیت های مذهبی به سواالت دین وزندگی پاسخ نداده وامتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده می 

 شود 

 درصد از کل آزمون رابه خود اختصاص می دهد 40مصاحبه  مصاحبه : -ب

ظرفیت مورد نیاز به ترتیب اولویت های مقرر قانونی ونمرات کسوب شوده انتخواب    برابر  3ازمیان شرکت کنندگان در آزمون کتبی تا  -

برابر ظرفیت مورد نیواز )اصولی وذخیوره    2وجهت انجام مصاحبه به کمیته مصاحبه معرفی می گردند تا پس از انجام مصاحبه نسبت به انتخاب 

 ی گردد.(براساس مجموع نمرات کتبی ومصاحبه اقدام وبه هسته گزینش موسسه معرف

 لیست نهایی پذیرفته شدگان پس از تایید صالحیت عمومی توسط هسته گزینش موسسه اعالم می گردد. -

 فرصت خواهند داشت جهت تکمیل مدارک وطی مراحل پوذیرش بوه   دوهفتهپذیرفته شدگان اصلی پس از ابالغ نتایج نهایی حداکثر  -

 مراجعه نمایند  مربوطه مرکز بهداشت شهرستان مراکز آموزش بهورزی

تبصره :در صورت عدم مراجعه پذیرفته شدگان در مهلت مقرر ویا انصراف آنان پس از شروع آموزش از پذیرفته شدگان ذخیره جهت  -

 شروع دوره ،دعوت بعمل خواهد آمد .

ت هوای بهوورزی در   پس ازاتمام دوره آموزش تطبیقی مهار"سپردن تعهد رسمی به موسسه قبل از شروع به تحصیل مبنی براین که  -

 "سال وبه صورت شیفت های مورد نظر موسسه همراه با بیتوتوه در روسوتا انجوام وظیفوه نمایود      15خانه بهداشت مورد تعهد حداقل به مدت 

 الزامیست.

،مجاز به ثبت تبصره:پذیرفته شدگانی که پس از شروع دوره آموزش بهورزی ،از ادامه تحصیل انصراف نمایند ضمن پرداخت هزینه های مربوطه 

 نام در آگهی های بعدی پذیرش بهورز موسسه نمی باشند .    

 

 مواد درسی آزمون بهورزی

 برای سنجش داوطلبان دارای مدرک فوق دیپلم –الف 

 آزمون توانمندیهای عمومی برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم شامل 



 

 .  شد خواهد طراحی ای چهارگزینه صورت بهسواالت 

 دارندگان مدرک فوق دیپلم شامل  آزمون کتبی و مصاحبه می باشد . آزمون تخصصی برای   

 

 مواد زیر می باشد سواالت آزمون کتبی اختصاصی از واحدهای درسی اختصاصی شامل

 

 .  شد خواهد طراحی ای چهارگزینه صورت بهسواالت 

 

 

 نمره اختصاص یافتهدرصد  ضریب تعداد سؤال ماده امتحانی ردیف نوع ارزشیابی

 آزمون عمومی کتبی

 1 15 ادبیات فارسی 1

درصد از کل  نمره  30نمره معادل  60

 آزمون

 1 15 زبان انگلیسی 2

 1 15 دین و زندگی 3

4 
اطالعات سیاسی و 

 اجتماعی و مبانی قانونی
15 1 

 ماده امتحانی رديف نوع ارزشیابی

تعداد سؤال
 

ب
ضري

 درصد نمره اختصاص يافته 

 آزمون  اختصاصی کتبی

1 
نظام ارایه خدمات بهداشتی 

 درمانی
30 1 

درصد از کل  30نمره معادل  60

 1 15 آمار حیاتی و اپیدمیولوژی 2 نمره آزمون

 1 15 آموزش بهداشت 3

آزمون اختصاصی 

 مصاحبه
4 

ارزیابی روانشناختی و قابلیت های برقراری 

ارتباط مؤثر و خدمتگزاری و ماندگاری در عرصۀ 

 خدمت ) توسط کمیتۀ مربوطه مطابق دستور عمل

 حوزۀ معاونت بهداشت(

درصد از کل  40نمره معادل  80

 نمره آزمون



 برای سنجش داوطلبان دارای مدرک دیپلم –ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سواالت آزمون عمومی  از دروس دیپلم کامل متوسطه می باشد که به صورت چهار گزینه ای ) با اعمال یک نمره منفی به ازای هر سه پاسخ غلط

 ( طراحی می شود 

سوال دین و زندگی پاسخ نداده و امتیاز آن به سایر دروس عمومی به صورت مساوی اختصاص داده خواهد شد  15مذهبی به  های اقلیت:  تبصره

.  

 % از کل نمره آزمون را به خود اختصاص می دهد.40می باشد که  مصاحبه شامل صرفا پلمید دارندگانی تخصص *آزمون

 عداد مورد نیاز جهت انجام مصاحبه ، در سایت دانشگاه اطالع رسانی خواهد شد.* فهرست پذیرفته شدگان اولیه تا سه برابر ت

 امتحان نمره نصاب حد که افرادی میان از نیاز مورد ظرفیت برابر(  3)  میزان به حداکثر دیپلم فوق تحصیلی مدرک دارندگان داوطلبان انتخاب *

 موی  معرفوی  مصاحبه برای و انتخاب تخصصی کتبی امتحان فضلی نمره باالترین براساس اند کرده کسب(   درصد 60)  را عمومی توانمندیهای

 هسوته  بوه  مصواحبه  و تخصصی ، کتبی فضلی نمرات مجموع براساس ،) اصلی و ذخیره(  نیاز مورد ظرفیت برابر2 مصاحبه انجام از پس.  شوند

 .شوند می معرفی گزینش

 امتحان نمره حدنصاب که افرادی میان از نیاز مورد ظرفیت برابر(  3)  سه میزان به حداکثر دیپلم تحصیلی مدرک دارندگان داوطلبان انتخاب * 

 از پس.  شوند می معرفی مصاحبه برای و انتخاب کتبی امتحان فضلی نمره باالترین اند براساس کرده کسب(  درصد 60)  را عمومی توانمندیهای

 .  شوند می معرفی گزینش هسته به مصاحبه و کتبی فضلی نمرات مجموع براساس) اصلی و ذخیره (   نیاز مورد ظرفیت برابر 2 مصاحبه انجام

 .*انتخاب داوطلبان به ترتیب نمره کل ماخوذه در آزمون به صورت فضلی می باشد

 ماده امتحانی ردیف نوع ارزشیابی
تعداد 

 سؤال

 ضریب
 درصد نمره اختصاص یافته

 عمومی 

 آزمون کتبی

 1 15 ادبیات فارسی 1

درصد از  60نمره معادل  60

 کل  نمره آزمون

 1 15 زبان انگلیسی 2

 1 15 دین و زندگی 3

4 
اطالعات سیاسی و 

 اجتماعی و مبانی قانونی

15 1 

 اختصاصی

  آزمون مصاحبه

ارزیابی روانشناختی و قابلیت های برقراری 

ارتباط مؤثر و خدمتگزاری و ماندگاری در عرصۀ 

کمیتۀ مربوطه مطابق دستور عمل خدمت ) توسط 

 حوزۀ معاونت بهداشت(

درصد از  40نمره معادل  40

 کل  نمره آزمون



بوا  یط عموومی و اختصاصوی (  ) شورا  2و1استفاده از سهمیه استخدامی ایثارگران مشروط به برخورداری داوطلبان از شرایط موضوع مفاد مواد 

 این آگهی می باشد.رعایت مفاد 

 دوره سوال  2 بمدت دیپلم تحصیلی مدرک دارندگان و بهورزی مهارتهای تطبیقی آموزش ماه شش مدت به کاردانی مقطع در شدگان پذیرفته -

 . نمود خواهند طی را بهورزی آموزشی

در صورت بالتصدی بودن ردیف بهورزی مورد تقاضا با انعقاد پس از تامین اعتبار و پذیرفته شدگان نهایی پس از اتمام دوره تحصیلی بهورزی  –

 امکان اشتغال آنان درو تامین اعتبار مربوطه  سازمانی قرارداد در خانه بهداشت مربوطه مشغول به کار می شوند . تا زمان بالتصدی شدن ردیف 

 خانه بهداشت نمی باشد.

 برای پذیرش هر یک از پست های بهورزی ، افراد دارای مدرک تحصیلی کاردانی مرتبط در اولویت هستند. -

 

 

 :  ذکراتت -7

 یوا  بیماریهوا  بوا  مبارزه آقایان – مامایی یا خانواده بهداشت:  ها خانم)  دیپلم فوق تحصیلی مدرک دارندگان بین از ابتدا داوطلبان انتخاب 1/7

 دارای متقاضویان  بوین  از ، ظرفیوت  تکمیول  عدم یا و دیپلم فوق متقاضی وجود عدم صورت در و پذیرد می انجام(  ای حرفه و محیط بهداشت

 .  پذیرد می صورت انتخاب دیپلم تحصیلی مدارک

 همننین و اشاره مورد مشاغل احراز شرایط در شده اعالم تحصیلی مقاطع از تر پایین و باالتر تحصیلی مدارک دارندگان ارسالی مدارک به -2/7

 .  شد نخواهد داده اثر ترتیب معادل مدارک

در صورت  داشتن  ، باشند می دانشگاه تابعه واحدهای در قانونی خدمت انجام حین در که پیراپزشکان و پزشکان خدمت قانون مشمولین -3/7

 طورح  به اشتغال گواهی ارسال.  نمایند ورودی بهورزی شرکت  امتحان در توانند میشرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آگهی پذیرش بهورز 

 .  است الزامی افراد اینگونه

 ثبت مراحل از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب عهده بر آگهی متن در شده اعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت -4/7

 خواهد محروم بعدی مراحل انجام از داوطلب ، است آگهی در مندرج شرایط فاقد یا داده خالف اطالعات داوطلب شود محرز جذب و امتحان ، نام

 .  گردد می بالاثر و لغو مزبور حکم ، استخدامی حکم صدور یا و بهورزی آموزشگاه در شدن پذیرفته صورت در حتی.  شد

 دانشگاه سوی از(  نتیجه اعالم از پس ماه 2 حداکثر)  امتحان در شدن پذیرفته درصورت استخدام متقاضیان تحصیلی مدارک تائیدیه اخذ -5/7

 . است الزامی



 دانشوگاه  بوه  پذیرش مراحل طی و مدارک تکمیل جهت داشت خواهند فرصت روز  15 حداکثر نهایی نتایج ابالغ از پس شدگان پذیرفته -6/7

 .  نمایند مراجعه

 دوره وعشر جهت رهیذخ شدگان پذیرفته از آموزش شروع از پس آنان انصراف یا مقرر مهلت در شدگان پذیرفته مراجعه عدم صورت در -7/7

 .  آمد خواهد بعمل دعوت

ورد تعهود  اتمام دوره آموزش بهورزی در خانه بهداشت مو سپردن تعهد رسمی به موسسه قبل از شروع به تحصیل مبنی بر اینکه پس از  -8/7

 .  سال و به صورت شیفت های مورد نظر موسسه همراه با بیتوته در روستا انجام وظیفه نماید ، الزامیست 15حداقل به مدت 

 . باشد می ممنوع امتحان و آگهی در شده تعیین مقاطع از غیر به تحصیلی مدرک با داوطلبان شرکت -9/7

 نظور  ردموو  برگوه  تکمیول  در است الزم ، باشد می شغل درخواست برگ تکمیل استخدام متقاضیان از نام ثبت مالک که این به توجه با -10/7

  . بود نخواهد پذیرش قابل شغل درخواست برگ ارسال از پس اصالحاتی هینگونه و آورده عمل به را دقت نهایت

 . باشند مربوطه خدمت طرح انجام گواهی یا معافیت دارای باید می پیراپزشکان و پزشکان خدمت مشمولین – 11/7
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