بسمه تعالی
"شیوه نامه نحوه اعطای امتیازات و اولویت جذب نیروهای درگیر مستقیم با بیماری کرونا در آزمون های استخدامی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی "

اين شیوه نامه در راستای اجرای مفاد دستورالعمل نحوه تعیین و اعطای امتیازات و اولويت های جذب نیروهای درگیر مستقیم با بیماری کرونا
در آزمون های استخدامی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،فوريت های پزشکی پیش بیمارستانی و انستیتو پاستور ايران و بند()2
بخش (پ) ساير سهمیه های دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور(بهمن
ماه  )1911ابالغ می شود.
مشمولین:
کارکنان قراردادی( اعم از کار معین ،پزشک خانواده و بیمه روستايی ،کارگری و ،) ...شرکتی ،مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
و متعهدين خدمت موسسه.
شرایط الزم:
در راستای وظايف و ماموريتهای محوله مستقیما در مقابله با ويروس کرونا و درمان بیماری کرونا (کوويد  )11فعالیت نموده باشند.
مراکز مشمول:
مراکز درمانی و بهداشتی زير مجموعه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،انستیتو پاستور و فوریتهای پزشکی.
-

موسسه مکلف است با هماهنگی معاونتهای مربوطه (درمان ،بهداشت ،توسعه و )...نسبت به تعیین بخش هايی که مستقیما با بیماری
کرونا در بیمارستانها  ،مراکز بهداشتی و درمانی  ،پايگاههای اورژانس و درگیر و همچنین بازه زمانی مربوطه برای هر کدام از
بخشها اقدام نمايد.

-

واحدهای ستادی موسسه( اعم از حوزه رياست ،معاونتها ،دانشکده ها و )...جزء مراکز مذکور محسوب نمی شود.

مشاغل:
کلیه شغل هايی که به نحوی در تشخیص ،غربالگری ،درمان  ،کنترل و پشتیبانی مبارزه با بیماری مذکور در بخش های تعیین شده فعالیت
داشته و موظف و مامور به ارائه خدمت مستقیم به بیماران کرونايی بوده اند به صورت يکسان مشمول دريافت امتیاز مذکور خواهند بود.
مثال :پزشک ،پرستار ،منشی بخش ،نگهبان و ...شاغل در بخش کرونا ،انستیتو پاستور ،فوريتهای پزشکی و مراکز بهداشتی و درمانی وکارکنانی
که حسب وظیفه و ماموريت در بخش های ياد شده ارائه خدمت نموده اند(کارشناسان توانبخشی ،تجهیزات پزشکی ،تکنسین های تاسیسات
و  ) ...به میزان حضور از امتیاز مذکور بهره مند می شوند.
بازه زمانی:
بازه زمانی محاسبه امتیازات موضوع اين شیوه نامه ( مدت اشتغال فرد با رعايت شرايط اين شیوه نامه) از تاريخ  1911/12/1لغايت آخرين روز
ثبت نام ( )11/11/22در آزمون استخدامی مذکور می باشد.
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نحوه احتساب امتیاز:
احتساب امتیاز برای کارکنان مشمول صرفا در بازه زمانی که مرکز/بخش محل خدمت درگیری مستقیم با بیماری مذکور داشته و طبق مواد
اين شیوه نامه مشخص شده است ،امکان پذير می باشد.
-

حداقل مدت زمان کارکرد مورد تايید برای کسب امتیاز مربوطه  11روز می باشد .به سابقه خدمت  11تا  21روز يک امتیاز و به
ازاء هر ماه کارکرد نیز دو امتیاز به فرد تعلق خواهد گرفت .

مثال :به داوطلبی که در بازه زمانی اشاره شده به مدت  12روز بصورت متوالی يا متناوب در بخش کرونا کارکرد داشته است  1امتیاز تعلق
خواهد گرفت.
-

مالک محاسبه امتیاز مربوطه ،حضور فعال کارمندان ،بدون احتساب مدت زمان مرخصی استحقاقی ،استعالجی ،بدون حقوق و
هرگونه فاصله خدمتی می باشد.

فرآیند اجراء:
-

اعالم لیست معرفی شدگان جهت بررسی مدارک توسط سازمان سنجش

-

اخذ فرم مربوطه توسط داوطلب معرفی شده جهت بررسی مدارک از موسسه مربوطه

-

بررسی سوابق خدمت مطابق با تايمکس و شیفتهای کاری ،تکمیل و تايید فرم توسط واحد محل خدمت

-

ارسال فرم به معاونت مربوطه جهت بررسی و تايید

-

ارسال فرم به دبیرخانه مربوطه در ستاد دانشگاه جهت بررسی و تايید نهايی توسط کمیته مربوطه

سایر موارد:
-

مديريت منابع انسانی موسسه موظف می باشد فرم موضوع بخشنامه شماره/211/1101د مورخ 11/11/21اين اداره کل را (فرم تايید
امتیاز کرونا) از طريق سايت موسسه در اختیار داوطلبین متقاضی امتیاز مذکور که جهت بررسی مدارک توسط سازمان سنجش به
دانشگاه معرفی شده اند يا معرفی می شوند قرار دهد.

-

داوطلبان معرفی شده جهت بررسی مدارک که مشمول امتیاز مذکور بوده اند بعد از اعالم دانشگاه تا  21فروردين سال 1011
فرصت خواهند داشت تا فرم مورد اشاره را تکمیل و جهت اعمال آن در پورتال سازمان سنجش به واحد استخدام دانشگاه تحويل
نمايند.

-

موسسه محل خدمت داوطلبان ،مسئول صحت اطالعات درج شده در فرم های تايید شده می باشد.

-

مفاد اين شیوه نامه می بايست توسط موسسه به نحو مقتضی به اطالع کلیه داوطلبان رسانده شود.

-

مسئولیت رسیدگی به شکايات واصله از سوی داوطلبان در خصوص امتیاز مربوطه برعهده کمیته موضوع بند( )1بخشنامه 922262
مورخ  11/6/12سازمان اداری و استخدامی کشور می باشد.

-

چنانچه در هر مرحله از مراحل استخدامی (اعالم نتايج اولیه ،مصاحبه استخدامی ،گزينش و حتی در صورت پذيرش نهايی و صدور
حکم استخدامی) شواهدی دال بر عدم استحقاق داوطلب جهت برخورداری از امتیاز ويژه کرونا به دست آيد  ،ضمن کسر امتیاز
مربوطه ،مطابق با مفاد آگهی استخدامی با وی رفتار خواهد شد و ذينفع حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت .در صورت صدور
گواهی خالف واقع از سوی کارکنان و مسئولین مربوطه در اين زمینه ،مراتب از طريق هیات های رسیدگی به تخلفات اداری قابل
پیگیری خواهد بود.
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