بسمه تعالی

فرآيند و شرايط انتخاب پزشكان حج تمتع سال 4931
به حول و قوه الهي تعيين پزشكان حج تمتع سال  4931طي مراحل زير صورت خواهد گرفت :
 .1ارسال فهرست اسامي اوليه پزشکان به نماینده محترم مرکز پزشکي در استان.
 .2بررسي اسامي موجود و احراز شرایط اوليه در آنها توسط نماینده محترم مرکز در استان.
 .3اعالم فهرست اسامي ثانویه به مرکز پزشکي حج و زیارت توسط نماینده محترم مرکز در استان.
 .4اخذ تایيدیه حراست جمعيت هالل احمر (استعالم از حراست) توسط مرکز پزشکي حج و زیارت.
 .5امضاي ميثاق نامه (کتباً و فایل بارگزاري شده روي سایت مرکز پزشکي حج و زیارت).
 .6ابالغ اسامي پزشکان به سازمان حج و زیارت و مدیریت استانها ،به ميزان حداقل  1/5 -2برابر موردنياز (بارگزاري در سایت توسط مرکز).

 .7انتصاب پزشك (توسط نماینده) درسامانه جامع معاینات (متن ابالغ درسامانه).
 .8صدور ابالغ براي هر یك از پزشکان انتخاب شده توسط مرکز پزشکي حج و زیارت.
 .9حصول تایيدیه دیجيتالي انتصاب پزشك حج درسامانه جامع معاینات مرکز پزشکي حج و زیارت.

شرايط پزشكان كاروان حج تمتع 4931
 -1متأهل.
 -2آخرین مدرك تحصيلي دکتراي حرفهاي پزشکي عمومي یا متخصص داخلي ،طب اورژانس ،طب سنتي و عفوني.
 -3حداکثر  55سال سن.
 -4برخورداري از توانایي جسمي کافي (مسئوليت حدود 444زائر و اقامت حدود  45روز در کشور عربستان).
 -5عدم استعمال دخانيات.
 -6عدم سوءپيشينه اخالقي ،پزشکي یا سياسي.
 -7داراي سابقه تشرف به حج تمتع به عنوان پزشك کاروان و برگزیدگان عمره.
 -8آشنایي با رایانه.
 -9امضاي ميثاق نامه.

 -14اشتغال کنوني در امر طبابت (مطب ،درمانگاه یا بيمارستان)
 -11سابقه حداقل  2سال طبابت.
 -12همراه داشتن لپتاپ در کشور عربستان.
 -13احراز امتياز الزم در مصاحبه و گزینش مرکز پزشکي.
 -14مدیر کاروان نباشد.
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افراد واجد شرايط از بين گروههاي زير انتخاب خواهند شد :
 -1پزشکان حج تمتع سال  1392و قبل از آن (بشرط برخورداري از امتياز ارزشيابي قابل قبول و عدم اعزام در حج تمتع سال )93
 -2معرفي شدگان انتخاب نشده حج تمتع سال .1393
 -3برگزیدگان ممتاز حج تمتع سال ( 1393با ارزشيابي عالي).
 -4برگزیدگان عمره .92-93
 -5پزشکان حائز صالحيت طبق استعالم از حراست جمعيت هالل احمر.

تذكر (: )4
کليه مشمولين گروههاي فوقالذکر باید مدارك خود را در زمان موردنظر جهت احراز شرایط ،به نمایندگان مرکز پزشکي در استانها
ارائه و در مصاحبه مربوطه شرکت نمایند .

تذكر (: )2
 قانون " اعزام هر دو سال یكبار" عوامل حج ،در مورد پزشکان کاروان نيز رعایت ميگردد ( .به استثناي برگزیدگان حج تمتع )1393 اختيار و انتخاب نهایي پزشك با مرکزز پزشزکي حزج و زیزارت مزيباشزد و شزرایط فزوق تعهزدي بزراي مرکزز جهزت اعززام پزشزكایجاد نمينماید.

تذكر (: )9
هرگونه موارد حذف ،جابجایي و اضافه نمودن پزشك دیگر ،مستلزم هماهنگي با مرکز پزشکي حج و زیارت ميباشد.

تذكر (: )1
اولویت انتخاب با پزشکاني است که با جمعيت هالل احمر استان مربوطه همکاري مينمایند.

مركز پزشكي حج و زيارت
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