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   بسمه تعالى
  معاونت بهداشتي دانشگاه محترم سرپرست
  معاونت درمان دانشگاه محترم  سرپرست

  سرپرست محترم شبكه بهداشت و درمان آران و بيدگل
  با سالم و احترام ؛

مشاور محترم معاونت  23/5/92د مورخ /1591/209به پيوست نامه شماره       
آيين  3و2ي وزارت متبوع در خصوص مواد توسعه و مدير كل منابع انساني و پشتيبان

  .مي شود  ارسالنامه اجرايي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان جهت اقدام مقتضي 
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   :رونوشت گيرندگان

    



  بسمه تعالي 
  
  
 

                                                        معاونت توسعه  مديريت و منابع   

 اداره كل منابع انساني و پشتيباني

  

 

 

 د/1591/209

23/05/1392 

 ندارد

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

  دانشكده /دانشگاهها هيكل
   000ات بهداشتي درماني علوم پزشكي وخدم

  
  سالم عليكم

ر راسـتاي تـامين نيـروي انسـاني مـورد نيـاز دانشـگاههاي علـوم         احتراما بدين وسيله باگاهي مي رساند د
، قانون خدمت پزشكان وپيراپزشـكان   ين مشمولدانشكده ها و/تعدادي ازدانشگاهپزشكي وپيرو تقاضاهاي 

 ذيـل  واردتشـكيل ومـ  2/5/92آئين نامه اجرائـي قـانون فـوق الـذكر درمـورخ       3و 2ميسيون موضوع مواد ك
  : مراتب جهت اطالع وبهره برداري اعالم مي گردد كهبتصويب رسيد 

قـانون خـدمت پزشـكان     هـاي علـوم پزشـكي بـه خـدمات مشـمولين      دانشـكده  /با توجه به نياز دانشـگاه -1
ه از افراد تقاضاي  انجام خدمات قانوني بدون احتساب ضريب منطقه خدمتي پيراپزشكان چنانچه اين گروو

بـديهي اسـت مـدت  خـدمت  بـراي مقـاطع       .را داشته باشند ، در صورت موافقت دانشگاه بالمانع مي باشـد  
  .ماه مي باشد  24ماه وبراي مقاطع كارشناسي وباالتر تا سقف  12كارداني صرفا تا سقف 

كه مي بايسـت خـدمات فـوق الـذكر را بصـورت       متبوعفارغ التحصيالن رشته هاي مورد نياز وزارت -2
اجباري انجام دهند چنانچه در مدت انجـام خـدمات از مرخصـي اسـتعالجي زايمـان اسـتفاده نماينـد در        

تقاضاي فـرد، عـدم احتسـاب مـدت مرخصـي اسـتعالجي زايمـان جـزء         ووموافقت دانشگاه  صورت نياز
بديهي است مدت  خدمت  بـراي  . ت موضوع قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان  بالمانع مي باشد خدما

  ماه مي باشد 24ماه وبراي مقاطع كارشناسي وباالتر تا سقف  12مقاطع كارداني صرفا تا سقف 
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