
 اين نامه بدون مهر دبيرخانه فاقد اعتبار است
 )031( 55444055: تلفن  8713781147 : خرداد، ابتداي خيابان اباذر ،كد پستي15كاشان، ميدان :آدرس

 E-mail: logistics @kaums.ac.ir    http:// logistics.kaums.ac.ir)031(55463355دورنگار  

     

پ/ ٢٩/ ٦/ ١١٣٧ :ماره  

 ١٣٩٤/ ٧/ ١٥ :ر

ت       نامه مرتبط   :ویپ

            

 

 

ی ود وم زپش ه ع ی کاشان ا ما ی  ھدا  دمات 
ع  نا د و  ه  و  عاو 

 
  بسمه تعالى

 كليه واحدهاي تابعه دانشگاه 
 با سالم و احترام ؛

از آنجا كه معرفي و اشتغال كاركنان مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در دانشگاه بر اساس ضوابط زير انجام مي      
 :ستدعي است مقرر فرمائيد كليه اقدامات و مكاتبات الزم بر اين اساس صورت پذيرد مگيرد ، 

 
 : معرفي نيروي جديد مازاد بر نيروهاي موجود ) الف

مستلزم ) هضمن رعايت ساير مقررات موضوع(قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان  مشمولمازاد نيروي معرفي و اشتغال به كار 
 . هيأت رئيسه محترم دانشگاه توسط معاونت تخصصي ذيربط مي باشداز مصوبه  اخذ

 
 :معرفي نيروي جايگزين ) ب

هيأت  6/12/91جايگزيني اين گونه كاركنان بر اساس مصوبه مورخ :نيروهاي طرحي شاغل در بخش هاي درماني  -1
دفتر رياست و روابط عمومي ، به سرپرست محترم   15/12/91مورخ  پ/2518/1/29رئيسه محترم دانشگاه موضوع نامه شماره 

يريت سازمان و منابع انساني دانشگاه براي رشته هاي اجباري و اختياري طور معمول و بدون نياز به اخذ مصوبه جديد ، توسط مد
 .حسب مقررات هر گروه ، صورت مي پذيرد 

هيأت رئيسه  12/9/91براساس مصوبه مورخ :  )غير بهداشتي درماني(اداري نيروهاي طرحي شاغل در واحدهاي -2
هر بار  ،سرپرست محترم دفتر رياست و روابط عمومي   26/9/91مورخ پ /1780/1/29 شماره نامه محترم دانشگاه موضوع

هيأت رئيسه محترم دانشگاه بوده ، لذا معاونت هاي تخصصي از مستلزم اخذ مصوبه ،  معرفي نيروي جايگزين در اين موارد
 .مي باشند مذكور ذيربط ملزم به اخذ مصوبه 

 
 :نحوه نوبت دهي نيروهاي متقاضي طرح نيروي انساني ) ج
ثبت نام مشمولين قانون خدمت پزشكان  فارغ التحصيالن رشته هاي اجباري كه در سامانه :ضيان رشته هاي اجباري متقا -1

اولين واحد داراي نيروي خروجي متناظر با در نوبت قرار گرفته و به  ثبت نامتاريخ ثبت نام نموده اند ، براساس  وپيراپزشكان
  .، معرفي مي گردند )اولين رشته محل( رشته تحصيلي آنان
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 مورخ د /3124/209فارغ التحصيالن رشته هاي اختياري با رعايت بخشنامه شماره :متقاضيان رشته هاي اختياري  -2 
هيأت رئيسه 30/1/94و همچنين بر اساس شيوه نامه مصوب مورخمتبوع  وزارتتوسعه مديريت ومنابع  معاون محترم 15/6/93

با توجه به دارا ، مدير حوزه رياست  مشاور محترم رئيس و 6/2/94مورخ  پ /247/1/29 ارهنامه شم محترم دانشگاه موضوع
پس از انجام ساير اقدامات الزم،  و رشته محل از واحد هاي تابعه دانشگاه بودن باالترين معدل تحصيلي به تعداد سه نفر براي هر

يربط معرفي و در صورت تحقق مفاد شيوه نامه و ارسال توسط مديريت توسعه سازمان و منابع انساني دانشگاه به واحد ذ
 .، معرفي نامه ايشان صادر خواهد شد توسط واحد ذيربطمستندات الزم 

 

سريال نامه
:

1019672
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  :رونوشت
  


