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 می رساند:  واجد شرایط شرکت در آزمون جامع توجیهی بدو خدمت به اطالع داوطلبان

، 02/11/1401/د تاریخ  10536/209راهبری آموزش و توانمندسازی شماره    با توجه به بند چهارم از پنجمین صورتجلسه کارگروه

خدمت   بدو  توجیهی  آموزشی  دوره  مشمول  شماره کارمندان  خدمت)بخشنامه  بدو  توجیهی  بخشنامه  ابالغ  از  قبل  که 

ی آزمایشی، رسمی و های قرارداد کارمعین، پیمانی، رسم( به صورت یکی از وضعیت  10/05/1400/د تاریخ  3797/209

 اقدام نمایند:  برای آزمون جامع زیر ی هاحالت، مخیر اند نسبت به انتخاب یکی از قرارداد پزشک خانواده استخدام شده اند

 ساعت دوره آموزشی  180و کسب  حضوریشرکت در آزمون جامع  (1

فصول اول، دوم، سوم،  شامل    منابع این آزمونساعت دوره آموزشی؛ )  60و کسب    غیرحضوریشرکت در آزمون جامع   (2

 (ای و آیین نگارش است.مبحث اخالق حرفه

های  می آزموندمت موفق به گذراندن تما شمولین آزمون جامع توجیهی بدو خگروه از م، در صورتی که این  عطف به این مصوبه

توانند  شده اند، می  (بهمن  23دی و    30لت مقرر )تا مهالکترونیک، قبولی در بسته اختصاصی محل خدمت و بارگذاری سوگندنامه  

ساعت   10/12/1401در روز چهارشنبه  که به طور هماهنگ در سراسر کشور    اولین آزمون غیرحضوری توجیهی بدو خدمتدر  

 شرکت نمایند.  ، گرددرگزار میب  صبح  11:00

 روش ثبت نام: 

بهمن و    7تا    4از تاریخ    (ساعته  180توجیهی بدو خدمت )  حضورینام در آزمون جامع    با بازه ثبت  همزمان،  این آزمونثبت نام  

انجام    https://karmand.behdasht.gov.irآدرس  ، از طریق سامانه آموزش و توانمندسازی کشوری به  1401بهمن    28تا    25

 د. شومی

 ضوابط قابل توجه:

د و با انتخاب هر حالت، امکان تغییر و  نآزمون جامع را انتخاب نمای  هایاز حالت   یکی صرفاً  ندمخیر امذکور    انکارمند -

 نخواهد داشت.د وجو ،جابجایی به حالت دیگر، حتی در صورت مردودی در آزمون جامع

ام فرد از  ثبت ن  ، است  م نبوده جد شرایط انتخاب حالت دومحرز شود که فرد وا  در هر مرحله ای -

از آزمون  فرد فرصبنابراین  )  . شودمی  حذفآزمون جامع غیرحضوری   ت شرکت در آن نوبت 

 (دهدمی از دست را جامع 

  حضوری مون  در آز  توانندمی   فقطاست،    1400/ 05/ 10از  بعد  داوطلبانی که تاریخ استخدام آنها   -

 شرکت کنند. 
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