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 بسمه تعالى
كليه واحدهاي تابعه دانشگاه

 با سالم و احترام؛
تغيير سواالت مكرر كاركنان دانشگاه و مكاتبات ارسالي به اين مديريت در خصوص به با توجه       

، به استناد نامه )2ماده  3صره بت(و اعمال مدرك تحصيلي كاركنان قرارداد كار معين شغل عنوان 
معاونت محترم توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع منضم به  27/9/92رخ د مو/4029/209شماره 

سرمايه انساني و  معاون محترم توسعه مديريت 19/9/92مورخ  16129/92/200بخشنامه شماره 
 :بدين وسيله اعالم مي دارد بخشنامه مذكور 1رئيس جمهور و با توجه به بند 

هاي قراردادي به غير از شغل مندرج در قرارداد دستگاه هاي اجرايي مجاز به تغيير شغل نيرو
فعاليت حتي با تغيير مدرك تحصيلي غير  ياشغل سمت ، اوليه آنها نيستند و هرگونه تغيير

  .ممكن است 
مديركل محترم دفتر منابع انساني  21/2/93د مورخ /774/209با توجه به نامه شماره همچنين       

مشروط به عدم تغيير ، ) 2ماده 3تبصره(كارمعين  ي كاركناناعمال مدرك تحصيل وزارت متبوع ،
، شغل مورد تصدي و رعايت شرايط احراز مشاغل در قرارداد در صورت تشخيص و نياز دانشگاه 

 . نخواهد داشت منعي
 

 

  

سريال نامه
 : 
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  :رونوشت گيرندگان

 سرپرست محترم معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه جهت استحضار  -
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 د/1459/209 بسمه تعايل
13/05/1392 

 ندارد
معاونت توسعه مديريت و 

 منابع

   خيابان سيماي ايران، بين فالمك و زرافشان ، ستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي: شهرك قدس 
  88363560 – 80: تلفن                                                                                                                                  88363857:   نمابر 
  صفحه الكترونيكي معاونت توسعه مديريت و منابع:                                                       http://mrd.behdasht.gov.ir 
 صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي                                            

// i   

 »�یا�ی    ، �ما� ا��صادی     � ا�م  سال«                                                                                    
 �قام ���م ر��ری 

.......... دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني /معاون محترم دانشگاه 

 
عليكم؛   سالم 

، در خصوص نحوه انجام خدمت قانون پزشكان و پيراپزشكان كاركنان  27/2/91د مورخ 757/209پيرو بخشنامه شماره احتراماً 
انشگاهها در خصوص نحوه انجام خدمت قانون مذكور توسط ، با توجه سواالت مطروحه د)2ماده  3تبصره (قرارداد كار معين 

مي شوند به در رشته هاي مورد نياز وزارت بهداشت كه موفق به اخذ مدرك تحصيلي باالتر   2ماده  4قراردادي تبصره كاركنان 
در  مكلفنداي مورد نياز قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كليه فارغ التحصيالن رشته ه 1آگاهي ميرساند از آنجا كه طبق ماده 

مناطقي كه از سوي وزارت بهداشت و تشكيالت تابعه آن تعيين مي شود خدمت نمايند، لذا به منظور فراهم شدن زمينه انجام 
.  تعهدات مذكور، بايستي قرارداد اين دسته از كاركنان لغو و براي ايشان طبق قانون فوق، حكم شروع به خدمت  طرح صادر گردد

قانون يادشده از تاريخ شروع به طرح برحسب مدرك  11ت حقوق و مزاياي اين دسته از كاركنان نيز  با رعايت ماده بديهي اس
.  تحصيلي متخذه برقرار و پس از اتمام مدت مقرر در قانون فوق الذكر، گواهي پايان طرح صادر خواهد شد

د قرارداد با مشمولين بدون نياز به اخذ مجوز مجدد، طبق پس از پايان تعهدات قانون مذكور دانشگاه مكلف است نسبت به عق
. اقدام نمايد) آيين نامه اداري و استخدامي اعضاي غير هيات علمي 32ماده (قرارداد طبقه بندي مشاغل كارگري 

 . مراتب جهت اطالع و هرگونه اقدام مقتضي ارسال مي گردد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: رونوشت
پ مورخ 20/ 41100معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان بازگشت به نامه شماره  •

. جهت اطالع 20/3/92
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 د/757/209 بسمه تعايل
27/02/1391 

 ندارد
معاونت توسعه مديريت و 

 منابع

   بين فالمك و زرافشان ، ستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيخيابان سيماي ايران، : شهرك قدس 
  88363560 – 80: تلفن                                                                                                                                  88363857:   نمابر 
  معاونت توسعه مديريت و منابع صفحه الكترونيكي:                                                       http://mrd.behdasht.gov.ir 
 صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي                                            

// i   

�ید م�ی، �مایت از کار و �رما�   ا�ا�یسال �و
 �قام ���م ر��ری 

علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  دانشكده  /معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه

 ..............
 

عليكم؛    سالم 
احتراماً با توجه به سواالت مكرر دانشگاهها و واحدهاي زيرمجموعه در خصوص نحوه انجام خدمت قانون خدمت پزشكان و            

كارداني فوريتهاي پزشكي،   از قبيل (ادي كه موفق به اخذ مدرك تحصيلي باالتر در شته هاي مورد نياز پيراپزشكان كاركنان قرارد
: مي شوند به آگاهي ميرساند)پرستاري، كارداني اتاق عمل، كارداني بيهوشي، كارشناسي بيهوشي، كارشناسي اتاق عمل 

ليه فارغ التحصيالن رشته هاي مورد نياز وزارت قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان ك 1با عنايت به ماده   -الف
بهداشت مكلفند در مناطقي كه از سوي  وزارت بهداشت  و تشكيالت تابعه آن تعيين مي شود خدمت نمايند بنابراين 
كاركنان قراردادي مشمول نيز ملزم به انجام خدمت مورداشاره پس از فراغت از تحصيل در همان محل خدمت خود يا 

. ز سو ي دانشگاه تعيين ميشود، مي باشندمحلي كه ا
از تاريخ به اين صورت است كه قانون يادشده  11نحوه برقراري حقوق و مزاياي اين دسته از كاركنان با رعايت ماده  ب-

در قانون فوق  شروع بكار برحسب اخذ مدرك تحصيلي جديد قرارداد منعقده اصالح گردد و پس از اتمام مدت مقرر
 . الذكر گواهي وضعيت طرح نيروي انساني صادر شود
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