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 قوانین. 1

قانون نحوه تأمين پيام آوران ) قانون اساسي جمهوري اسالمي ایرران   147در اجراي اصل 

، الحاقیه ها، ابالغیه ها  و توافقات با ستاد کل نیروهاي مسلح ، مشرمولی  درتم    ( بهداشت

وظیفه عمومي واجت شرایط مي تواننت دتم  دوره ضرورت دود را بعنوان پیام آور بهتاشر   

، در مراکز بهتاشتي و درماني مناطق محروم مجموعره واارت بهتاشر  ، درمران و آمروا      

 .پزشکي ، سپري نماینت

مشموالن دتم  وظیفه عمومي مي تواننت با انتخاب دتم  به عنوان پیام آور بهتاش  عالوه 

بر کسب ثواب ادروي به عنوان رامنتگان نظام سرالم  ، سرالمتي و بهتاشر  را بره مرردم      

شریف مناطق محروم کشور عزیزمان ارائه دهنت و عالوه بر انجام دتم  موظفي در سراعات  

غیر اداري نیز فعالی  داشته و حق الزحمه مربوطه را هماننت سایر کارکنان مراکرز بهتاشرتي   

 .،درماني دریاف  نماینت



 قوانین. 1

پیام آوران در بتو درتم  بایرت آمروا  رام مقرتماتي بره مرتت       

را در مراکز آموا  رام مقتماتي نیروهراي مسرلح    روز 45حدود 

طي نماینت وتنها افرادي که داراي برگه تکمیلي آموا  بسری  مري   

اا انجام آن معاف بوده و مسرتقیما  پرا اا   ( کفایت آموزشی)باشنت 

مراجعه به مراکز آموا  و یا طي چنت روا آموا ، توسط آن مراکز 

 .، اا طریق سپاه استان به محل دتم  معرفي مي شونت

   آموزش رزم مقدماتی:  



 ثبت نام. 2

  مشموالن داوطلب بایت با مراجعه بره دفراتر درتمات الکترونیر        :نحوه ثبت نام

 . به دتم  را دریاف  نماینت برگه اعزامو تکمیل متارک، ( 10+پلیا )

  سامانه متمرکز ثب  نام پیرام آوران بهتاشر  بره آدری اینترنتري     :  ثبت ناممحل

http://tips.behdasht.gov.ir    که بتی  منظور طراحي گردیته اس. 

  با توجه به اینکه اطالعات افراد داوطلب پیام آوري بایرت بره تیییرت    :  ثبت نامزمان

ستاد کل نیروهاي مسلح برست و سپا در سامانه دتم  وظیفه عمومي ثبر  گرردد و   

متعاقب آن بایت برگه اعزام به مراکز آموا  تهیه و توسرط پسر  یر  هفتره قبرل اا      

  روز 60اعزام به مناال پیام آوران برست لذا الام اس  ، افراد در اولی  فرص  و نهایتا  

 .قبل اا تاریخ  اعزام ، ثب  نام دود را  به انجام برساننت



 مدارک. 3

اینترنتي نام ثب  جه  الام متارک : 

   ملی کارت و شناسنامه اطالعات .1

 (10+پليس ) تصویر برگه اعزام به خدمت . 2

 (برای متأهلين ) تصویر صفحه دوم شناسنامه . 3

فرم  با بایت شته آپلود تصاویر (JPEG) حتاکثر حجم تا و  
100 kb  باشنت. 

 



 الویت ها. 4

 با توجه به محتود بودن سهمیه پیام آوران تخصیص یافته به واارت  
 :بهتاش  ، افراد با توجه به اولوی  هاي ذیل انتخاب مي گردنت

 به رشته تحصیلي فردبهتاشتي درماني  نیاا مراکز 1.

 تیهل فرد2.

 درصت 25شهیت ،آااده ، جانباا باالي ( فرانت یا برادر) بستگان درجه ی .3

 (ره)تح  پوشش ساامان بهزیستي یا کمیته امتاد امام دمیني ( دود یا دانواده)افراد  4.

 بومي بودن در استان متقاضي دتم    5.

 مشموالن معاف اا رام  6.

 عتم مراجعه جذب پیام آوري نمي گردنتمشموالن داراي غیب  و یا   همچنی 

 



 محل خدمت. 5

 ليست استان ها ودانشگاهها

 دانشکده/ دانشگاه  استان ردیف

 ارومیه آذربایجان غربي 

 اردبیل اردبیل 

 ایالم ایالم 

 بوشهر بوشهر 

 شهرکرد چهارمحال وبختیاري 

 بیرجنت دراسان جنوبي 

 بجنورد دراسان شمالي 

 دراسان رضوي 
 ترب  حیتریه

 گناباد

 دواستان 

 اهواا

 آبادان

 بهبهان

 دافول

 شوشتر

 سننتج کردستان 

 کرمان 

 کرمان

 بم

 جیرف 

 رفسنجان

 کرمانشاه کرمانشاه 

 یاسوج کهگیلویه و بویراحمت 

 سیستان و بلوچستان 

 ایرانشهر

 اابل

 ااهتان

 بنترعبای هرمزگان 

 

اولوی  اصلي :  توجه
استان   براي پزش  جذب
 .بلوچستان میباشت و سیستان

 



 رشته ها و مقاطع. 6

 ليست رشته های مورد نياز پيام آوری

 رشته تحصیلی مقطع تحصیلی ردیف

 

 دکترا

 پزشکي تخصصي

 پزشکي عمومي 

 داروسااي 

 دنتانپزشکي 

 

 کارشناسي ارشت

 پرستاري

 رادیولوژي 

 علوم آامایشگاهي 

 اتاق عمل 

 سایر رشته هاي بهتاشتي درماني 

 

 کارشناسي

 پرستاري

 رادیولوژي 

 علوم آامایشگاهي 

 اتاق عمل 

 فوریتهاي پزشکي 

 هوشبري 

 سایر رشته هاي بهتاشتي درماني 

 

 کارداني

 رادیولوژي

 فوریتهاي پزشکي 

 علوم آامایشگاهي 

 اتاق عمل 

 بهتاش  دهان و دنتان 

 بهیاري دیپلم 

سایر رشته های تحصیلی  
گروه پزشکی و پیرا پزشکی 

 برابر درخواست دانشگاه



 امور اداری. 7

  حقوق ماهيانه :  
پایره  )پیام آوران در صورت انجام ی  شیف  کار هماننت سایر سربااان همترجه   

حقوق و مزایا دریاف  مي کننرت و  ( حق عائله منتي  +حق بتي آب و هوا  +حقوق 

در صورت انجام دو شیف  کار و یرا  کرار در سراعات غیرر اداري  هماننرت سرایر       

  .دریاف  دواهنت کرد( کار اضافه )کارکنان مراکز بهتاشتي درماني حق الزحمه

 

   تأهل و حق اوالد حق:

و پیرام آوران   حرق تیهرل  ریرال   1/114/560 به پیام آوران متاهل ماهانه مبلغ   

به اااي هر فرانت پرداد  مري   حق اوالدریال  288/960داراي اوالد ماهانه مبلغ 

 .گردد



 امور اداری. 7

   ( : پوشاک)لباس هزینه

با توجه به اینکه پیام آوران بهتاش  در طول دتم  اا لبای  فرم مصروب        

استفاده نمي کننت هزینه لبای به صورت نقتي به ایشان پرداد  مي گردد که 

 .مي باشت  ریال 4/128/000ساالنه ( در سالجاري)مبلغ آن 

 

   خوراک هزینه :

در صورتي که  تیمی  دوراک پیام آوران  غیر بومي در مناطق محرروم توسرط     

محل دتم  آنها مقتور نباشت هزینه آن  به صورت ماهانه بره افرراد پردادر      

تعیی  شرته    ریال 2/288/000  ماهانه( در سالجاري)مي گردد که  مبلغ آن 

  .اس 



 امور اداری. 7

   مسكن هزینه :

تیمی  دوابگاه مناسب براي سربااان غیر بومي که بیتوته شبانه دارنت، بره     

عهته ای  واارت مي باشت که در صورت عتم تیمی  مسک  مناسب ؛ هزینه 

  .مسک  ، مطابق عرف منطقه محل دتم  ، به پیام آوران پرداد  مي گردد

 

   تردد هزینه :

هنگام اعزام پیام آوران به مردصي استحقاقي ، در مسافرتهاي                    

به نسب  فاصله رف  و برگش  هزینه سفر بر مبناي ی   کيلومتر 35بیش اا 

 (بار در سال 5.)پنجم ضریب ریالي  پرداد  مي گردد 



 امور اداری. 7

   پرتوکاری حق :

به پیام آوراني که در بخش هاي مربوط به پرتوکاري مشروول بره درتم           

مي باشنت برابر ضوابط مربوطه هماننت سایرکارکنان مراکز بهتاشتي و درماني ، 

 .حق پرتوکاري ، پرداد  مي گردد

 

   مأموریت حق :

به پیام آوراني که در غیرمناطق دتم  مصوب براي مرتت کوتراهي و برراي      

انجام وظایفي داص میمورمي گردنت ؛ هماننت سایرکارکنان مراکز بهتاشرتي و  

 .درماني ، حق میموری  ، پرداد  مي گردد



 امور اداری. 7

   الزحمه ها و فوق العاده ها حق : 



در صورتي که مراکز بهتاشتي و درماني به دتمات اضافه پیرام آوران      

نیاا داشته باشنت و بصورت برقرراري کشری ، آنکرالي و نظرایر آن پیرام      

آوران را بکار گیري نماینت ، حق الزحمه ها و فروق العراده هراي مربوطره     

 .هماننت سایر کارکنان مراکز بهتاشتي درماني به آنان پرداد  مي گردد



 امور اداری. 7

   خدمت گواهی : 


پیام آوران در طول دتم  ، هماننت سایر سربااان مي توانت گواهي حاضرر   

 . به دتم  ، دریاف  نماینت

   پایان خدمت کارت : 


با ارسال اطالعات دتمتي پیام آوران در ماههاي پایاني درتم  افرراد ،       

همزمان با پایان دتم  ، کرارت پایران درتم  الکترونیکري صرادر و بره       

 .آدری آنان ارسال مي گردد 



 امور اداری. 7

   از کشورخروج  : 


پیام آوران بهتاش  در طول دتم  برا کسرب موافقر  محرل درتم                  

براي موارد ذیل ، با سپردن تعهت ، مي تواننرت اا  ( محل دتم  یگانو  حراس )

 .کشور دارج شونت

 ایارت عتبات عالیات ،•

 ح  عمره و تمتع ،  •
تیییت مراجرع  دیگر با درمان بیماري اعضاء درجه ی  دانواده بتون سرپرس  •

 قانوني 



 امور اداری. 7

   خدمت از ترخيص: 


( در مقطع کارشناسري و براالتر   ) پیام آوراني که فاقت غیب  سنواتي مي باشنت 

در تمام طول دتم  مجاا به شرک  در کنکور مي باشنتو درصورت قبولي برا  

ارائه معرفي نامه اا وظیفه عمومي ناجا در هر مقطع اا دتم  تردیص دواهنرت  

همچنی  در صرورت اسرتختام پیرام آوران در نیروهراي مسرلح اا ادامره       . شت 

 . دتم  تردیص مي شونت 

پیام آوراني که بعل  بیماري یا تصادف قادر به ادامره درتم  نباشرنت ، برابرر     

 .رأي کمیسیونهاي پزشکي اا دتم  معاف و تردیص مي گردنت



 امور اداری. 7

 
: ساالنه مرخصی . 1

 22 ، متاهرل روا  12وميبراي سربااان وظیفه مجررد بر                               
در سال به ای  مرتت   روا 10تا و در مناطق بت آب و هوا به نسب  محل  روا

 .اضافه مي گردد 
 

: تو راهی مرخصی . 2
اا محرل درتم     کیلومتر 600تا  300براي مساف                                  

 4 و حتاکثر روا 2بیشتر و براي مساف   ی  رواتا محل استفاده اا مردصي 
 .در سال تعلق مي گیرد  بار

 
:   استعالجی مرخصی . 3

پیام آوران در مجموع تا ی  ماه در طرول درتم                                        
 .مي تواننت اا مردصي استعالجي استفاده نماینت 



 امور اداری. 7

   خدمات درمانی بيمه: 


در تمام طرول دوره درتم    (همسر و فرانتان)پیام آوران بهتاش  و دانواده آنها  

تح  پوشش بیمه دتمات درماني اولیره  ( اا روا شروع تا پایان دتم  ) ضرورت 

نیروهاي مسلح قرارمي گیرنت و دفاتر درمراني آنهرا در برتو آمروا  یرا       مكملو 

در صورتي کره  . دتم  توسط مراکز آموا  تهیه و در ادتیار آنها قرار مي گیرد 

به هر دلیل مراکز آموا  موفق به دریاف  دفاتر درماني آنهرا نشرونت افرراد مري     

تواننت شخصا  به مراکز دتمات درماني نیروهراي مسرلح مراجعره نمروده و دفراتر      

 .مربوطه را دریاف  نماینت 



 امور اداری. 7

   عمر و حوادث بيمه: 



پیام آوران بهتاش  در مرتت درتم  تحر  پوشرش بیمره عمرر و           

حوادث نیروهاي مسلح قرار مري گیرنرت و در صرورت برروا هرر گونره       

 .حادثه و یا فوت به فرد یا دانواده وي غرام  پرداد  مي گردد 



 امور اداری. 7

   بازنشستگی بيمه : 



پیام آوران بهتاش  در دوران درتم  تحر  پوشرش بیمره باانشسرتگي        

نیروهاي مسلح قرار دارنت و در صورت ااکارافتادگي و یا فوت بره فررد یرا    

دانواده وي حقوق وظیفه یا مستمري پرداد  مي گردد و همچنری  پرا اا   

پایان دتم  ، متت امان مذکور ، جزء سابقه پردادتري بیمره باانشسرتگي    

 .محسوب مي گردد 



 امور انضباطی. 8

تعیی  تکلیف غیب  پیام آوران بهتاش  برابر آیی  نامه انضباطي نیروهراي      

مسلح و سایر مقررات نیروهاي مسلح مي باشت و همچنی  پیام آوران مطابق با 

 :محسوب مي گردنت  فراریشرایط ذیل در ردیف کارکنان وظیفه 

 

   قانون جرائم نيروهای مسلح   59ماده   : 

 روز متوالی15بيش از اگر کارکنان وظیفه نیروهاي مسلح ، در امان صرلح ،  

 .مرتکب غیب  شته و عذر موجهي نتاشته باشنت ، فراري محسوب مي شونت



 امور انضباطی. 8

   قانون جرائم نيروهای مسلح   60ماده :



کارکنان وظیفه نیروهاي مسلح که در امان صلح شخصا  درود را معرفري کررده و    1)
غیبر  نماینرت   روز  60حدداکرر  مشوول دتم  شته انت ؛ چنانچه براي اولی  بار 
بره   روز 2هر روز غيبت یا فدرار  بتون ارجاء پرونته به مراجع قضائي ، در مقابل 

مداه   3ای  اضرافه درتم  بریش اا    ) دتم  دوره ضرورت آنها اضافه مي شود 
 ( . نخواهت بود

 
دود را معرفي ننماینت یا سابقه ( روز  60حداکرر ) چنانچه پا اا متت یاد شته 2)

فرار داشته باشنت اا طریق یگان به دادسراي نظامي استان محرل درتم  معرفري    
دواهنت شت تا با ارائه معرفي نامره اا دادسرراي نظرامي جهر  ادامره درتم  برا        

 . هماهنگي یگان بکارگیري گردنت 



 امور انضباطی. 8

انصراف اا پیام آوري مقتور نمي باشت و افرادي که به عل  انجام    

جرائم یا تخلفات متعتد صالحی  دود را بعنوان پیام آور بهتاش  اا 

شته و   لغو امریهدس  بتهنت ، اا طریق ستاد کل نیروهاي مسلح 

 .مابقي دتم  مربوطه را در یگانهاي نیروهاي مسلح انجام دواهنت داد



 امور انضباطی. 8

انتقررال و جابجررایي در طررول دررتم  در سررطح دانشررگاه و بررا  

بعرت اا  رضای  متیران مربوطه امکان پذیر مري باشرت ؛ لریک     

، بری  دانشرگاههاي مختلرف ،     اا شروع دتم  یكسالگذش  

و برا نظرر دانشرگاه و اداره تریمی  و     افراد دارای مشكل برراي  

توایع معاون  توسرعه نیرروي انسراني واارت بهتاشر  ، قابرل      

 . اجراء مي باشت 






