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 نام و نام خانوادگی               امضا و اثر انگشت:  کلیه مندرجات و شرایط موجود در این برگه را مطالعه نموده و می پذیرم.

  بسمه تعالی

استخدام نیروي بازاریاب حرفه اي مرکز الکترونیکی نوبت دهی و و  فرم تعهد نامه آگاهی از شرایط  اطالعیه

  ایران و خدمات سالمت فهرست ملی پزشکان

  اهداف و رسالت مرکز:

زیر مجموعه مرکز الکترونیکی نوبت دهی و فهرست ملی پزشکان و  (IMED)(IRMEDICALS.IR)	سامانه نوبت دهی پزشکان و پیراپزشکان ایران

با توجه به خالء موجود در وب سایت هاي دانشگاهی (نوبت دهی)کشور در معرفی پزشکان و خدمات تخصصی جامعه پزشکی و نیز خدمات سالمت ایران 

قاعدتا تعیین زمان هاي  .هاي دولتی براي مراجعین و بیماران شکل گرفته است در خارج از درمانگاهفقدان سامانه هاي متمرکز نوبت دهی الکترونیکی پزشکان 

  .باشد می آنها مراجعین و پیراپزشکی و پزشکی خدمات دهنده ارائه بخش و پزشکان جامعه هاي دغدغه از …مشخصی براي ویزیت و مشاوره و 

 : چاره اندیشی در راستاي پرهیز از

 ها عدم هماهنگی

 اتالف وقت بیماران در صفوف طوالنی

نوبت دهی هاي حضوري غیر متعارف و مشکالت و معضالت متعاقب آن براي خانواده هاي ایرانی یا مراجعین خارجی بخش درمان  

 ایران

 .یکی از ملزومات فضاي امروز حاکم بر نظام سالمت است ناشناخته ماندن توانمندي هاي جامعه خدمات سالمت ایران

با طراحی امکانات کاربر پسند و با دسترسی راحت براي پزشکان و بیماران سعی در فراهم آوردن شرایط تحقق اهداف فوق را  IMED 		ر این اساس پایگاهب

 .دارد

  :  برخی امکانات سامانه

مورد نظر متخصصین به مخاطبان و بیماران با قابلیت ثبت نام پزشکان و پیراپزشکان ایران بر اساس استاندارد هاي ایندکسینگ بین المللی و ارائه اطالعات 

  .انعطاف پذیري باال

  .براي پزشکان با قابلیت ارتقاي حجم سرویس   IRMEDICALS.IRایجاد پست الکترونیک پایه رایگان تحت دامنه

به جامعه با در نظر گرفتن اصل طبقه بندي اطالعات و حفظ حریم خصوصی بر اساس خود ایجاد صفحه اختصاصی معرفی سوابق و توانمندي هاي متخصصین 

 .اظهاري متخصصین محترم

ي باال ایجاد امکان تعیین برنامه کاري و نوبت دهی توسط هر یک از متخصصین محترم در حساب کاربري اختصاصی با قابلیت شخصی سازي و انعطاف پذیر

 .به صورت کامال رایگان

 ک و نرم افزار اندروید سامانه.ایمیل و پیام		یت اطالع رسانی رزرو ها از طریققابل

  .امکان رزرو نوبت توسط بیماران و مراجعان محترم براي بازه هاي زمانی نامحدود تحت مدیریت و زمان بندي متخصصین

 :***نوع فعالیت***

بازاریاب (مسئول پشتیبانی) هر منطقه با مراجعه به پزشکان و اعطاي دعوت نامه رسمی پزشکان را با تکمیل فرم ثبت نام و انتقال آن 

به منوي ثبت نام وب سایت جذب نموده و عضو سامانه می کند و با ارائه بروشور ها و تبلیغات آموزشی سامانه به منشیان وپزشکان 

را در مطب ها راه اندازي می نماید. توجیه پزشکان و منشیان و تبلیغ نحوه استفاده از وب سایت و اپلیکیشن نوبت دهی اینترنتی 

اندروید سامانه براي پزشک و بیماران و به طور کلی افزایش تعداد رزرو اینترنتی توسط بیماران در حداقل زمان ممکن از اهداف 

  .بازاریابی و پشتیبانی است

  آزمون استخدامی:

اعتقاد و  -2پایبندي و التزام به قانون اساسسی جمهوري اسالمی ایران و دین مبین اسالم،  -1 :*شرایط عمومی داوطلبانالف) 

عدم سوء شهرت ، عدم مصرف یا اعتیاد به مواد مخدر،  -4ء پیشینه کیفري و قضایی، نداشتن سو -3 التزام عملی به اصل والیت فقیه،
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داشتن ظاهر و سبک  -6 با نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران، عدم وابستگی به گروهک هاي منافقین و ضد انقالب و معاند -5

  داشتن تابعیت قانونی جمهوري اسالمی ایران و کد ملی معتبر. -7. و اسالمی (براي بانوان رعایت حجاب معیار) رسمی ،لباس معروف

 دییأاز مراکز معتبر علمی و پژوهشی کشور مورد تدانی کارداشتن حداقل مدرك  -1 :**شرایط اختصاصی داوطلبانب) 

( گواهی اشتغال به تحصیل براي دانشجویان مقاطع باالتر از کاردانی قابل (تأیید پس از تشکیل پرونده)شوراي عالی انقالب فرهنگی

آشنایی با تکنیک  -3، ا زبان انگلیسی، اینترنت و گوشی هاي هوشمند و آشنایی مقدماتی برایانهداشتن مهارت کار با  -2، قبول است)

الزم براي  EQو IQداشتن  -5داشتن توانایی روانی و ذهنی برقراري ارتباط و فن مذاکره  -4هاي تبلیغاتی و بازاریابی حرفه اي 

ش خدمات داشتن توانایی جلب اعتماد مشتري و فرو -7داشتن توانایی خویشتن داري در ارتباطات تنش زا  -6بازاریابی حرفه اي 

احراز حداقل قابلیت هاي شهر محل سکونت از  -9 داشتن حداقل شرایط سالمتی و توانایی هاي جسمی الزم براي بازاریابی.  -8

لحاظ تعداد پزشک متخصص و فوق تخصص و احراز نیاز شهرستان محل شرکت داوطلب از لحاظ نیاز به خدمات نوبت دهی 

حداکثر  -10 .نظام وظیفه عمومی براي آقایان (دانشجویان ارائه گواهی اشتغال به تحصیل) ارائه مدرك نشانگر وضعیت -10آنالین. 

  سال. 20ل و حداق سال 40سن 

پس از تشکیل پرونده اولیه توسط مرکز از طریق آزمون و تحقیقات میدانی محرز می گردد. در هر  )الف(* شرایط مندرج در بند 

ستخدام کان لم یکن تلقی شده و ااتمه یافته و خادعاي داوطلب اثبات گردد، مراحل گزینش خالف گزینش که مراحل کدام از 

 اصالت مداركصحت و (احراز عدم  غیر قابل استراد خواهد بودوجه پرداختی براي مرحله تشکیل پرونده و آزمون هاي تخصصی 

  گردید). در هر مرحله منجر به حذف نیرو و اجراي تعهدات قانونی خواهد و اطالعات

کارشناسان مجرب روان شناسی، علمی یید أ، و با تمتمرکز آنالین مرکز از طریق آزمون تخصصی )ب(شرایط مندرج در بند  **

از نقطه نظر توانایی هاي  )WWW.IRPSYCO.IR، به آدرس تارنماي: 20675:  روان شناسی آرامش (ش. ن.آنالین کلینیک 

  فردي براي بازایابی در حوزه سالمت و ارائه خدمات نوبت دهی آنالین، محرز خواهد شد.

  شرایط، حقوق و مزایا:

پرداخت حقوق و مزایا به پرسنل در قالب طرح هاي استخدامی و به صورت کسب رتبه هاي سازمانی از منبع عملکرد و  -1

مین و پرداخت می گردد (پورسانت یا درصدي) و جزئیات آن در جدول ذیل تشریح أسنل تدرآمد بازاریابی و پشتیبانی پر

آنچه بدیهی است حقوق و مزایا به صورت درصدي و در دوره هاي مبتنی بر شرایط ارتقاي سازمانی مندرج گردیده است. 

پرداختی  ،صورت سهم العملخواهد بود و مرکز تنها در قالب طرح هاي مندرج در جدول و تنها به  – 1-1در جدول 

وابسته به پتانسیل ها و فعالیت فرد داشته و هیچ محدودیتی در سقف حقوق دریافتی  د داشت. حقوق و مزایا کامالًهخوا

قا به سطح طالیی می توان توجود ندارد. براي مثال با فعالیت قابل قبول در شرایط فعلی در کالن شهري مانند مشهد با ار

مطالعه  به توانایی هاي فردي بازار یاب بستگی دارد. الًمل نیز کسب نمود که کایار 60000000در حدود ماهیانه درآمدي 

یا قطع همکاري بدون رعایت شرایط حقوقی مرکز که منجر به  و هرگونه اعتراض الزامی بوده 1-1جدول شرایط 

شرایط استخدامی پس از شرکت در  آگاهی ازعدم به دلیل  خسارت به حسن شهرت و فعالیت اقتصادي مرکز گردد،

 بوده و قابل پیگرد قانونی از طرف مرکز می باشد.ل پذیرش بآزمون، قبولی در آزمون و یا شروع به کار در مرکز غیر قا

لیه کداوطلب با امضاي ذیل این برگه و ارسال آن به مرکز به همراه سایر مدارك مرحله نهایی پذیرش، تعهد می نماید که 

 با رضایت کامل پذیرفته است.شرایط را 
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  شرایط رتبه بندي و کسب درآمد پرسنل مرکز -1-1جدول 

حداقل عضو گیري   سطح رتبه بندي سازمانی بازاریاب  ردیف

فعال در پزشکان 

  سامانه

 10 روزانه(با حداقل 

  رزرو در سامانه)

درآمد  حداکثرحداقل و   تقریبیسطح 

پایان عضو گیري فعال (در پس از ماهیانه 

مشروط به تداوم پشتیبانی و  ،مهلت  به بعد

با  همکاري و حفظ حداقل هاي الزم*)

  رزرو در روز 10×روز در ماه  20احتساب 

قانونی احراز حداقل  بازه

(پس از عضو گیري فعال

اتمام مهلت درباره ادامه 

همکاري یا ارتقا تصمیم 

  گیري می شود.)

  سامانهدرصد کارکرد  50معادل   40-0  برنزي  1

  ریال   12000000تا   0

  ماه 4

  درصد کارکرد سامانه 60معادل   100-41  نقره اي  2

 36000000تا  14700000از 

  ریال

  ماه 6

   درصد کارکرد سامانه 70معادل   باالبه  101  طالیی  3

  نامحدودتا   42000000از 

  

ماه و  6حداقل 

  **ارزیابی مستمر

 سال 1حداقل   الماس (مسئول استانی)  4

سابقه موفق طرح 

  طالیی

  5مزایاي طرح طالیی+ معادل 

درصد کل دریافتی پرسنل استان 

به عنوان حق زیر مجموعه 

  مدیریت

ارزیابی مستمر فرد و 

مجموعه تحت 

  سرپرستی**

خص از م پشتیبانی پزشکان خود در سامانه که خود مسئول مستقیم آن می باشد، مجاز به دریافت درصدي مشوهر بازاریاب با تدا*

درآمد رزرواسیون سیستم پزشکان می باشد. وجه الضمان این پشتیبانی در ازاي حقوق دریافتی به صورت سفته اي معادل با حداقل 

تومان به ازاي هر رزرو وقت  300(کارکرد سامانه معادل حقوق مندرج در جدول در وجه مرکز به عنوان وثیقه دریافت خواهد شد.

درصد آن بسته به رتبه  70تا  50) که از )%50باقیمانده (منهاي هزینه هاي سرور و پیامک پرداختی بیمارپزشک توسط بیماران است (

  .می باشد) 97(تعرفه ها مربوط به سال  سازمانی به بازاریاب یا مسئوالن منطقه اي تعلق می گیرد

نصاب  ارزیابی قرار گرفته و در صورت عدم کسب حددر هر مرحله حفظ حداقل هاي الزم براي پشتیبانی و نحوه عملکرد مورد  **

 الزم ارتقا به سطح باالتر به میزان بازه قانونی هر سطح معوق مانده یا نزول به سطح قبل به مدت بازه رخ می دهد. 

هر یک از پرسنل در هر سطحی که باشند مختارند تا بیمه خویش فرماي  شرایط بیمه بازنشستگی، درمان و مکمل درمان: -2

سازمان تامین اجتماعی یا هر بیمه عمر و سرمایه گذاري دیگري را براي خود خریداري نموده و حق بیمه ماهیانه را از روي 

 یسطحهوم است که بیمه در هر درآمد خود یا سایر منابع و به هر سطح و شرایطی که مایلند تهیه فرمایند. این به این مف

 نخواهد بود.  IMEDو در هیچ زمانی مسئولیت بیمه بازنشستگی و کار بر عهده و متوجه مرکز  خویش فرما خواهد بود

بیمه سالمت پیشنهادي بیمه سالمت ایرانیان وزارت بهداشت جمهوري اسالمی ایران است که در حال حاضر به ازاي هر 

ریال هزینه دارد و در صورت تمایل بر عهده خود پرسنل خواهد بود. تنها بیمه اي که با  2600000 نفر در سال معادل 

مشارکت مدیریتی مرکز اعطا خواهد شد بیمه مکمل درمان گروهی مرکز براي پرسنل نقره اي و باالتر بوده که به صورت 

ت هزینه ماهیانه آن بر عهده پرسنل بوده و از و پرداخ سالیانه با بیمه گذار طبق شرایط مورد قبول مرکز منعقد خواهد شد

 حقوق آنها کسر خواهد شد.

و آزمون تخصصی برگزار خواهد  (بررسی اولیه) آزمون در دو مرحله تشکیل پرونده :و مدارك الزم هزینه هاي آزمون -3

تحصیلی فرد و برخی شرایط عمومی  تشکیل پرونده، شامل بررسی مدارك و احراز صحت و اصالت مدارك هویتی و شد.
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روز  25ا یباین مرحله تقر ( و تخصصی و بررسی اطالعات فردي، اجتماعی و بررسی محل جغرافیایی داوطلب می باشد

اعالم نتیجه خواهد شد، در صورتی که  IRMEDICALS.IRبعد از تکمیل پرونده و فرم استخدامی در سامانه کاري 

از مراحل گزینش رد شود، این حق را دارد تا درخواست تجدید نظر خود را با دالیل داوطلب در این مرحله به هر دلیلی 

مربوطه و پست هزینه هاي اداري و استعالمات بخشی از  ).ارائه نماید IRMEDICALS.IR توجیحی از طریق سامانه

بوده که به صورت آنالین و تنها از طریق درگاه امن شاپرك بر عهده داوطلب ریال  70000 معادل در این مرحله از ثبت نام

سامانه و در انتهاي تکمیل فرم ثبت نام قابل پرداخت و غیر قابل استرداد می باشد. در این مرحله کد پیگیري  بر روي

قادر خواهند بود در مرحله  ،پذیرفته شدگان در مرحله بررسی اولیهپرداخت را جهت پیگیري هاي بعدي یادداشت فرمایید. 

اي از توان سنجی هاي روان شناسانه براي توان بازاریابی و هوش آزمون تخصصی شرکت نمایند. این آزمون که مجموعه

اجتماعی حرفه اي الزم می باشد با همکاري کلینیک روانشناسی آرامش، و زیر نظر متخصصین مرکز ارزیابی خواهد شد. 

پذیرش کسب حداقل هاي الزم از هر آزمون براي شرایط اختصاصی حرفه الزامی بوده و عدم کسب آن به مفهوم عدم 

در آزمون توانایی هاي تخصصی و برخی توانایی هاي عمومی خواهد بود. این آزمون به صورت متمرکز و آنالین در 

 گزار خواهد شد. بر IRMEDICALS.IRوبسایت مرکز به آدرس 

هاي آزمون هزینه بخشی از پذیرش در این آزمون به مفهوم پذیرش اولیه براي ورود به مراحل استخدام می باشد. 

ریال براي هر داوطلب بوده که تنها از طریق درگاه امن  150000اسی، تخصصی و اجتماعی مرحله دوم معادل روانشن

  است.قابل پرداخت  IRMEDICALS.IRشاپرك در سامانه 

مدیریت ریال در وجه  10000000در این مرحله ارسال گواهی عدم سوء پیشینه و آزمایش اعتیاد، و سفته وثیقه به مبلغ 

  ي پرسنل ضروري بوده و الزمه آغاز به کار پرسنل خواهد بود. برا مرکز

و تعهد نامه هاي پزشکان براي پرسنل از طریق پست ارسال شده  پس از آغاز به کار بسته هاي تبلیغاتی و فرم هاي عضویت

و جلب مشارکت آنها آغاز می گردد. رویه کاري بر اساس قوانین و مقررات و پیراپزشکان و فعالیت ویزیت پزشکان 

  خواهد بود.  IRMEDICALS.IRمندرج در منوي قوانین پایگاه 

رزرو در ماه در حوزه  82000پزشک عضو فعال یا معادل حداقل  41ماه ابتدایی فعالیت تا رسیدن به  4فعالیت پرسنل در 

سامانه ماهیانه  سود خالصدرصد  50اهد ماند. در این مدت پرداخت حقوق معادل کاري خود در سطح برنزي باقی خو

ماه شرایط پایدار و رضایت کامل پزشکان و بیماران از خدمات کارمند،  4خواهد بود. پس از این حد نصاب و گذشت 

می گردد. در هر مرحله ارتقا انجام  1-1پرسنل به سطح نقره اي ارتقا می یابند و ارزیابی مستمر به همین شکل طبق جدول 

درصد). افزایش تورمی ساالنه در نرخ خدمات سامانه نیز  70(تا سقف  درصد افزایش می یابد 10درصد درآمد پرسنل 

  پیش بینی شده است. 

این حرفه بر خالف بازاریابی هاي دیگر از پایداري و تداوم و افزایش درآمد تدریجی نامحدود برخوردار بوده و یک 

 و نیازمند چند ماه صرف وقت کافی و مطالعه شرایط بازار است. یت پویا با امنیت شغلی مناسب به شمار می رودفعال

پایداري سامانه به نحوه ارائه خدمات توسط پرسنل به پزشکان خود و بیماران آنها بستگی داشته و افزایش استقبال از سامانه 

آنجا که بیمه بازنشستگی افراد به صورت خویش فرما خواهد بود، آزادانه به مفهوم افزایش درآمد پرسنل خواهد بود. از 

قادرند که هر سطح بیمه اي دلخواه را براي خود انتخاب نمایند. در این مرحله از استخدام با توجه به ظرفیت محدود 

زشک و روان شناس و نفر و از شهر هاي بزرگ با تعداد پ 2تا  1شهرستان هاي کم جمعیت احتماال از شهر هاي کوچک 

نفر در فاز اول در  1000الی  200نفر استخدام خواهند شد. که در مجموع پیش بینی می شود  20تا  5 ،بیشترمتخصصین 

بر اساس تاریخ  ،کل کشور جذب گردند. با توجه به این ظرفیت محدود اولویت استخدام براي افراد واجد شرایط برابر

با استخدام نیروي  تنها قطع همکاري در هر مرحله از فعالیت پرسنل تعیین خواهد شد.شرکت در آزمون تشکیل پرونده و 

در زمان تشکیل پرونده برگ  4در هر برگه  4(ارسال اسکن امضا شده این تعهدنامه ممکن خواهد بود. هم تراز جایگزین 

  .IMED زون.باآرزوي توفیقات روز افالزامی است).   به همراه اسکن سایر مدارك خواسته شده 


