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 معاونت توسعه  مديريت و منابع
 منابع انسانيدفتر مديريت                 

                                     

 د/٦٨٥٢/٢٠٩

٢٤/١١/١٣٩٤ 

 دارد

بسمه تعايل

    

 
 ....معاون محترم توسعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني

 
 باسالم و احترام

در خصوص نحوه انعقاد قرارداد مجدد با  13/5/92د مورخ /1459/209پيرو بخشنامه     
كه خدمت قانون پزشكان و پيراپزشكان  2ماده  4آن دسته از كاركنان قراردادي تبصره 

بر (وزارت بهداشت رشته هاي مورد نيازدرك تحصيلي باالتر در مخود را پس از اخذ 
انجام داده اند و با توجه به ) آيين نامه اجرايي قانون مذكور 3و  2اساس كميسيون ماده 

انعقاد قرارداد با اين : مكاتبات متعدد برخي از دانشگاه هاي علوم پزشكي در خصوص،
آيين نامه اداري و استخدامي  31ماده 5ه تبصر(2ماده  3دسته از افراد به صورت تبصره 

رشته شغلي بهداشتي ودرماني اعالم ميدارد تحقق اين ، در)اعضاي غير هيات علمي
مشاغل (عدم نياز دانشگاه به رشته شغلي مشمولين در قرارداد قبلي موضوع مشروط به 

از شمول نامه مكتوب از ذينفعان مبني بر تمايل به خروج  و پس از اخذ رضايت) كارگري
بديهي است به درخواست هاي آتي دانشگاه براي جذب نيرو . قانون كار، بالمانع مي باشد

 .  به جايگزيني نيروهاي تغيير عنوان يافته، ترتيب اثر داده نخواهد شد
 
 
 
 
 



 

 

 د/1459/209بسمه 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                                            

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

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

  سالم عليكم؛
، در خصوص نحوه انجام خـدمت قـانون پزشـكان و پيراپزشـكان كاركنـان       27/2/91د مورخ 757/209پيرو بخشنامه شماره احتراماً 

انشـگاهها در خصـوص نحـوه انجـام خـدمت قـانون مـذكور توسـط         ، با توجه سواالت مطروحه د)2ماده  3تبصره (قرارداد كار معين 
مي شـوند بـه   در رشته هاي مورد نياز وزارت بهداشت كه موفق به اخذ مدرك تحصيلي باالتر   2ماده  4قراردادي تبصره كاركنان 

در  مكلفنـد اي مـورد نيـاز   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 بـه منظـور فـراهم شـدن زمينـه انجـام       
.  تعهدات مذكور، بايستي قرارداد اين دسته از كاركنان لغو و براي ايشان طبق قانون فوق، حكم شروع به خدمت  طـرح صـادر گـردد   

قانون يادشده از تـاريخ شـروع بـه طـرح برحسـب مـدرك        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 بـدون نيـاز بـه اخـذ مجـوز مجـدد، طبـق        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 مـورخ  20/ 41100معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمـاني گلسـتان بازگشـت بـه نامـه شـماره
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