ّستِ ّب ٍ ّيأتْبي گضيٌص هَظفٌذ دس غَست دسخَاست
كتجي داٍطلت هَاسد ػذم پزيشش
ؾَاثط ػوَهي يب اًتخبة اغلح

نكات قابل توجه

(اػن اص ػذم احشاص

 -1ثش اسبس هشحلِ اٍل دستَسالؼول ًحَُ گضيٌص خَاّشاى

) سا ثِ غَست كلي ،

 ،هػبحجِ ٍ پبسخگَيي ثبًَاى هتقبؾي دس گضيٌص ّب ،

هحشهبًِ ٍ كتجي ثِ ٍي اػالم ًوبيٌذ.

لضٍهبً تَسط ّوكبساى صى غَست هي گيشد.

دس غَستي كِ هحققيي  ،هػبحجِ گشاى  ،اسصيبثْب ٍ اػؿبء
ّستِ ّب ٍ ّيأتْب ٍيب ّوسشاى آًبى ثب هؼتشؼ قشاثت ًسجي
يب سججي تب دسجِ سَم اص طجقِ دٍم داضتِ ثبضٌذ ٍيب ثب
هؼتشؼ دػَي كيفشي يب حقَقي داضتِ ٍ يب ايٌكِ دس دػَي
هطشٍحِ ريٌفغ ثبضٌذ ًوي تَاًٌذ دس سسيذگي ٍ اػالم ًظش

هقشسات گضيٌص ) كبسكٌبى گضيٌص كطَس تَسط ّيأت هشكضي
هشثَطِ ٍ ّيأت ػبلي گضيٌص غَست خَاّذ گشفت.
كليِ افشاد هي تَاًٌذ ًظشات ٍ پيطٌْبدات خَد سا ثِ غَست
كتجي ٍ تلفٌي ثِ ًطبًي ّبي ريل اػالم فشهبيٌذ:

نشانی هسته...

دخبلت ًوبيٌذ.
ثب تَجِ ثِ اًقؿبي هْلت هقشس دس هبدُ

ّ -2ش گًَِ سسيذگي ثِ تخلفبت گضيٌص

( ػذم سػبيت

 35آييي ًبهِ

ن
ی
ن
ین زگ ش ردن یک گاه
زگ ش رد یک گاه
اركان گزينش كشور

 -1رئيس جمهور:
سيبست ػبليِ گضيٌص كطَس سا ثؼْذُ داضتِ ٍهي تَاًذ اهَس
گضيٌص كطَس سا هستقيوبً اداسُ ًوبيذ ٍ يب آًشا ثِ ػْذُ

آساء غبدسُ قجلي ّستِ ّب ٍّيأتْب  ،قبثل سسيذگي ًخَاّذ

آردس هيأت رمزكي زگینش وزارت بهداشت ردمان و آمىزش زپشكی

ثَد ٍ ّستِ ّب ٍ ّيأتْب فبسؽ اص ثشسسي ٍ تجذيذًظش هي

تهران  ،ضهرك قذس(ضهرك غرب)،بلًار شهيذ فرحسادي

ايي ّيأت تَسط سئيس جوَْس ٍ طجق ؾَاثط هَجَد

خيابان سيماي ايران-يزارت بهذاضت ،درمان يآمًزش پسضكي

تطكيل هي گشدد ٍ اص جولِ ٍظبيف آى ايجبد ّيأت هشكضي

اجشايي قبًَى  2دس تبسيخ  ، 1377/9/11اػتشاؼ ًسجت ثِ

ثبضٌذ.

طبقه وهم
 - 1مبدٌ  43آييه وبمٍ اجرايي قبوًن گسيىش  :كليٍ اطالعبت بذست آم دٌ در مراحل

صىذيق پستي14655 -558

مختلف گسيىش بصًرت محرمبوٍ در پريوذٌ گسيىش دايطلببن ثبت ي ضبط مي گردد

تلفه 88363594 -95:

آردس هيأت عالی زگینش

 ،ي افشبي آن مجبز ومي ببشذ ي بب متخلفيه طبق مقررات مربًطٍ برخًرد خًاَذ شذ.
 - 2مبدٌ  35آييه وبمٍ اجرايي قبوًن گسيىش  :افرادي كٍ بعذ از ابالغ قبوًن گسيىش
ياجذ شرايط عمًمي يب اوتخبة اصلح تشخيص دادٌ وشذٌ ي قبالً اعتراض ومًدٌ اوذ
مي تًاوىذ حذاكثر تب دي مبٌ پس از ابالغ ايه آييه وبمٍ ( مىظًر آييه وبمٍ اجرايي قبوًن
گسيىش مصًة  77/5/25كميسيًن مشترك مجلس شًراي اسالمي مي ببشذ

)

اعتراضيٍ خًد را تحًيل ومبيىذ كٍ در ايه صًرت َيأت  ،مسئًل رس يذگي بٍ آن

تهران – خيابان پاستًر وهاد رياست جمهًري
دبير خاوه هيأت عالي گسيىص
تلفىخاوه 64451
ضكايات برادران 64453089

خًاَذ بًد.

ضكايات خًاهران 64453091

ديگشي ثگزاسد.
 -2هيأت عالي گزينش:

گضيٌص دس دستگبّْبي اجشائي  ،تؼييي سيبستْب  ،خط هطي
ّب ٍ ؾَاثط گضيٌص ٍ ّوچٌيي ثشسسي ٍ احشاص غالحيت
اػؿبء ّيأتْب ٍ ّستِ ّبي گضيٌص ٍ ًظبست ثش حسي اجشاي
هقشسات است .دثيشخبًِ ايي ّيأت دس ًْبد سيبست جوَْسي
هستقش هي ثبضذ ٍ صيش ًظش دثيش ّيأت ػبلي گضيٌص اداسُ هي
ضَد .دثيش هسئَل اجشاي هقشسات ٍ تػويوبت ّيأت ػبلي
است.
 -3هيأتهاي مركزي گزينش:
هسئَل ًظبست ٍ ّوبٌّگي دس اجشاي قبًَى گضيٌص ٍ
هقشسات هشثَطِ دس دستگبّْبي هطوَل قبًَى هي ثبضٌذ
ٍ اص جولِ ٍظبيف ايي ّيأتْب تجذيدًظش دس هشحلِ دٍم ،

5

ايجبد ّستِ ّبي گضيٌص  ،ثشسسي  ،اًتخبة ٍ هؼشفي

1

اػؿبء ّستِ ّب ٍ … هي ثبضذ اهَس اجشايي ّيأت هشكضي

ضَد)  ،ػذم سبثقِ كيفشي هؤثش ٍ ػذم اػتيبد ثِ هَاد

پس اص تجذيذًظش دٍم  ،هؼتشؾيي ثِ آساء

تَسط دثيشخبًِ ايي ّيأت كِ داساي يك هسئَل ٍ هستقش

هخذس ًبم ثشد.

هي تَاًٌذ حذاكثش تب سِ هبُ پس اص اثالؽ سأي  ،ثِ ديَاى

دس حَصُ ستبدي دستگبُ هي ثبضذ اًجبم هي پزيشد.
 -4هسته هاي گزينش

ؾَاثطي است كِ دس هَاسد
ؾَاثط اًتخبة اغلح ،
3

ػذالت اداسي ضكبيت ًوبيٌذ تب پشًٍذُ آًبى اص حيث ًقؽ

هحذٍديت ظشفيت ( پزيشش) ٍ كثشت تقبؾب ّ ،وچٌيي

قَاًيي ٍ هقشسات هَسد ثشسسي قشاس گيشد.

هشجغ اثتذايي ثشسسي غالحيت داٍ طلجبى استخذام ٍ

استخذام دس هطبغل حسبس ( هبًٌذ هطبغل آهَصضي ٍ

ّش يك اص هشاجغ تجذيذًظش اٍل ٍ دٍم ٍ ّوچٌيي ديَاى

سبيش هَاسد هزكَس دس قبًَى گضيٌص هي ثبضٌذ.

اهٌيتي ٍ …) ٍ هَاسد خبظ ( هبًٌذ اػضام ثِ هأهَسيت

ػذالت اداسي فقط يكجبس هي تَاًٌذ ًسجت ثِ يك ضكبيت

هذيش ّستِ هسئَليت اداسُ اهَس اجشائي ّستِ سا ثشػْذُ

ثبثت خبسج اص كطَس ٍ …) ثِ ػٌَاى اٍلَيت اػوبل هي

سسيذگي ٍ اقذام ثِ غذٍس سأي ًوبيٌذ.

داسد.

گشدد .اص جولِ هػبديق آى ايثبسگشي ( حؿَس داٍطلجبًِ

ّستِ ٍ ّيأت ( دس غيش اص تجذيذًظش دٍم ) هكلفٌذ دس

اص جولِ ٍظبيف ّستِ ّب اجشاي دستَسالؼولْب ،

دس ججِْ ّبي حق ػليِ ثبطل  ،جبًجبصي  ،آصادگي  ،اص

سأي غبدسُ  ،قبثل تجذيذًظش ثَدى ٍ ًيض هشجغ تجذيذ

ثخطٌبهِ ّب ٍ سبيش اهَس هحَلِ اص سَي ّيأت هشكضي ٍ

خبًَادُ ضِ دا  ،اسشاء ٍ هفقَديي ثَدى

ّيأت ػبلي گضيٌص هي ثبضذ.

فؼبليتْبي سيبسي  ،اجتوبػي ٍ ػجبدي  ،پَضص چبدس

(ضىابط حاكم رب زگینش)

ثشاي خَاّشاى  ،خذهت دس هٌبطق هحشٍم ٍ

… .سا هي

تَاى ًبم ثشد.

ػالٍُ ثش لضٍم احشاص ضشايط ػوَهي استخذام ضبهل
غالحيتْبي ػلوي ٍ تَاًبيي ّبي جسوي ٍ سٍاًي كِ ثِ
ٍسيلِ آصهَى ٍ تَسط دستگبُ هطخع هي گشدد
هتقبؾيبى هي ثبيست حبئض ؾَاثط گضيٌص

) ضشكت دس

( ػوَهي ،

‹‹ نحىه رسيدگی هب ش كایات زگینش داوطلبان ››

هؼتشؾيي ثِ آساء گضيٌص هي تَاًٌذ تب حذاكثشدٍ هبُ پس
اص اثالؽ سأي دس ّش هش

حلِ  ،ثِ هشجغ اٍل ٍ دٍم

اًتخبة اغلح ) ًيض ثبضٌذ.

تجذيذًظش ( ثِ تشتيت ثِ ّستِ گضيٌص ٍ ّيأت هشكضي )

ؾَاثط ػوَهي  ،حذاقل ؾَاثطي است كِ فشد هتقبؾي

هشاجؼِ ٍ ضكَائيِ كتجي خَد سا تسلين ًوبيٌذ.

جْت استخذام هي ثبيست حبئض آى ثبضذ.

اػالم اػتشاؼ هي ثبيست غشفبً اص طشف داٍطلت ٍ ثِ

اص هػبديق ؾَاثط ػوَهي هي تَاى اص اػتقبد ثِ ديي

غَست كتجي ٍ ثب اخز سسيذ ٍ يب اسسبل ثِ ٍسيلِ پست

هجيي اسالم ٍ يب يكي اص اديبى سسوي هػّشح دس قبًَى

سفبسضي دس هْلت هقشس اًجبم گيشد  .داٍطلت دس ضكَ ائيِ

اسبسي  ،التضام ػولي ثِ احكــبم اسالم

( ػول ثِ

كتجي خَد ثبيذ ًكبت ريل سا قيذ ًوبيذ:

ٍاججبت ٍ اجتٌبة اص هحشهبت )  ،اػتقبد ٍ التضام ثِ ٍاليت

ً -بم ٍ ًبم خبًَادگي ً ،بم پذس  ،ضوبسُ ضٌبسٌبهِ ٍ اهؿبء.

فقيِ ً ،ظبم جوَْسي اسالهي ٍ قبًَى اسبسي  ،ػذم

 -آدسس هحل كبس ٍ سكًَت ٍ ضوبسُ تلفي توبس .

اضتْبس ثِ فسبد اخالقي ٍ تجبّش ثِ فسق  ،ػذم سبثقِ

 -اسائِ جْبت  ،داليل يب هستٌذات اػتشاؼ ثبدسج سأي يب

ٍاثستگي تطكيالتي ٍ گشٍّكي ( هگش تَثِ ايطبى احشاص

آساء غبدسُ دس ضكَائيِ .

تجذيذًظش

ًظش كٌٌذُ ٍ هْلت قبًًَي جْت اػتشاؼ سا ركش ًوبيٌذ.
دس غَستي كِ ضكبيت ثؼذ اص هْلت قبًًَي ٍاغل يب اص
سَي فشدي غيش اص داٍطلت ( ثبستثٌبء ًوبيٌذُ قبًًَي

)

اهؿبء ضذُ ثبضذ ّ ،ستِ ٍ ّيأت فبسؽ اص سسيذگي ثَدُ ٍ
هَسد ثٌحَ هقتؿي ثِ ضبكي اػالم خَاّذ ضذ.
دس هشحلِ تجذيذًظش دٍم كِ دس ّيأت اًجبم خَاّذ ضذ .
ّيأت پس اص هالحظِ پشًٍذُ ٍ ًيض استوبع دفبػيبت
حؿَسي داٍطلت ( دس غَست دسخَاست ) ً ،سجت ثِ
غذٍس س أي اقذام خَاّذ ًوَد  .دس ّش حبل ػذم حؿَس
ريٌفغ دس هْلت هقشس هبًغ اص سسيذگي ًوي ثبضذ.
افطبي هحتَاي پشًٍذُ ّب ثِ استٌبد هبدُ  43آييي ًبهِ
اجشايي قبًَى  1هجبص ًوي ثبضذ لكي دس غَستيكِ
داٍطلت ثب ػلن ثِ ايي هَؾَع ثخَاّذ دس جلسِ حؿَسي
اص فـشد ديگـشي ثؼٌَاى هطلغ ايضـبّذ ثػـَست ّوـشاُ
استفبدُ ًوبيـذ  ،ثب اطالع قجلي ّيأت  ،هٌؼي ًخَاّذ
داضت  ،ثِ ّش حبل ّيچ يك اص افشاد حبؾش دس جلسِ حق
افطبي هحتَيبت پشًٍذُ سا ًخَاٌّذ داضت.

