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 676/2/6/92/پ :شماره انهم

 6921/4/6 :اترخي

                :ویپست 

 

 

  بسمه تعالى

 کلیه واحدهای تابعه دانشگاه 

 با سالم و احترام

ناممه مندسسمو و    ده خصمر  اهسماآ ینمی     51/1/99پ ممره   /581/9/6/99پیرو نامه شمااه          

ممره   پ /3183/6/99بمه شمااه    )عال یمس   مکاتبه به، به پیرست کاهکدان دانشگا  اهزنابو مشاغل

د /583/959بمه شمااه    )و پاسخ واصمهه  ت و تحرآ وزاهت متبرع مرکز ترسعه مسنرن با(  99/59/99

ناممه   ینمی   19مرضمرع مماد    ) اعااآ مسهک تحصیهو کاهکدمان  نحر  ده خصر ( 35/5/98مره  

 .دشر جنت استحضاه و اقسام الزم اهساآ مو (مذکره



 



سریال نامه
 : 

7117771
 /

7 
  :رونوشت گيرندگان

 مديران محترم حوزه رياست و معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه  -

 
 



 اين نامه بدون مهر دبيرخانه فاقد اعتبار است

 (415) 11777411: تلفن  7851875578 : خرداد، ابتداي خيابان اباذر ،كد پستي51كاشان، ميدان :آدرس

 E-mail: logistics @kaums.ac.ir    http:// logistics.kaums.ac.ir( 415) 11731111دورنگار  

     

 3843/6/92/پ :شماره

 2321/29/99 :اترخي

         :ویپست 

            

 

 

شتی ردمانی کاشان ااگشنه علوم زپشکی ود  خدمات بهدا

 منابعمعاونت توسعه مدرييت و  
 

 

 

  بسمه تعالى

 زاده جناب آقای دکتر ساالریان

 رئیس محترم مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع

 با سالم و احترام

های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماانی و موسااات    آیین نامه مهندسی و ارزیابی مشاغل کارکنان دانشگاه تصویببا عنایت به       

سواالت زیر در ماورد   درخصوصماتدعی است مقرر فرمایید توسط هیأت محترم امنا، مان و آموزش پزشکی واباته وزارت بهداشت، در

 :آیین نامه مذکور، نظریه ارشادی اعالم نمایند 74اعمال مدرک تحصیلی کارکنان موضوع ماده 

قبال از  )نامه مهندسای مشااغل   دن آیینش ییآیا اعمال مدرک تحصیلی کارکنانی که شروع به تحصیل آنان مربوط به قبل از تاریخ اجرا -1

دو مقطع تحصیلی و ) نامه آیین 74ماده  6مشمول مفاد تبصره  وسطح مدرک تحصیلی،بوده است، از حیث دفعات اعمال مدرک ( 1/1/74

 گردد؟ می( حداکثر تا کارشناسی ارشد

 .ه بودننمود ایجاد محدودیتی در این مورد ،مصوبات قبلی هیأت امنانماید  اضافه می

 باشد؟ استخدام رسمی یا پیمانی میتاریخ آیا اعمال مدرک تحصیلی کارکنان، منوط به سپری شدن مدت زمان مشخصی از  -2

 .شده است می و پیمانی اشارهسال سابقه خدمت رس 5 به  74ماده  5در تبصره صدور مجوز ادامه تحصیل،  برایگفتنی است 

بوده و از حیث دفعات و ساطح مادرک، تاابع    چه ضابطه یا دستورالعملی اعمال مدرک تحصیلی کارکنان قراردادی کار معین مشمول  -3

 ؟باشد میچه مراتبی 

آیین نامه، نظارت بر تعیین شرایط تصدی و احاراز مشااغل کارکناان رسامی، پیماانی و قاراردادی را باه         33ماده  7یادآوری می نماید بند 

  .یکی از وظایف کمیته مهندسی مشاغل، قید نموده استعنوان 

 

سریال نامه 
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2271271
 /

2 

 

  :رونوشت
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