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جناب آقای دکتر توکلی
 معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر عبادی فردآذر
معاون محترم محترم بهداشتی

جناب آقای دکتر والئی
 معاون محترم غذا و دارو
جناب آقای دکتر ملکوتی

 معاون محترم تحقیقات و فناوری
جناب آقای دکترقاسمی
معاون محترم بین الملل
جناب آقای دکتر شفائی

معاون محترم دانشجویی وفرهنگی
جناب آقای دکتر موسوی

معاون محترم اجتماعی
ریاست محترم مرکز آموزشی درمانی/ بیمارستان 
ریاست محترم شبکه/ مرکز بهداشتی و درمانی...

با سالم و احترام
     باعنایت به لزوم برنامه ریزی وانجام اقدامات الزم، به منظور صرفه جویی دراعتبارات هزینه ای، از جمله هزینه های نیروی انسانی ، مراتب به 

شرح ذیل باستحضار میرسد:

۱-نیروهای مشمول قانون خدمت پزشکان وپیراپزشکان، شاغل درواحدهای تابعه دانشگاه، پس از اتمام مدت قانونی طرح نیروی انسانی خود، 

به هیچ عنوان اجازه اشتغال دردانشگاه رانداشته وواحدمربوطه مکلف است، درآخرین روز خدمت فردمشمول، نسبت به تسویه حساب ، صدور 

گواهی پایان طرح نیروی انسانی ولغوکارت تردد ایشان، اقدام الزم مبذول نماید. بدیهی است کارکرد افراد فوق الذکر، حتی یک روزپس از 

پایان طرح،فاقدوجاهت قانونی بوده وتبعات ناشی از آن، برعهده واحد مربوطه می باشد.

۲-باتوجه به بخشنامه شماره ۲۰۷/۱۴۸۱/د مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ وزارت متبوع،ازتاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱، درخواست تداوم خدمات مشمولین قانون 

خدمت پزشکان وپیراپزشکان در۱۲رشته شغلی (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی،پرستاری، اتاق عمل، هوشبری، علوم آزمایشگاهی، 
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 tahreg.behdasht.gov.ir رادیولوژی، فوریتهای پزشکی ، پرستاری دندانپزشکی ، بهداشت دهان ومامایی) ازطریق ثبت نام درسامانه

میسرمی باشدومشموالن ذکرشده می توانند تا۱۵روز قبل از اتمام طرح ، تقاضای خودراازطریق ثبت نام درسامانه فوق ارائه نمایند.الزم به 

ذکراست، صرفاً افرادی موفق به ثبت نام می گردندکه هیچ نیرویی در صف انتظارآن رشنه ها وجود نداشته باشد.درغیراین صورت 

واحدمربوطه، موظف است،نسبت به اعالم پایان کارافرادی که تمدید طرح ایشان، امکان پذیر نباشد، مطابق بند یک اقدام نماید. 

خاطرنشان می سازد همکاران محترم اداری ومالی،تحت نظارت باالترین مقام مسئول آن واحد ، می بایست نسبت به رعایت دقیق موارد 

ذکرشده ، اهتمام ویژه داشته باشند.

رونوشت : 
*مدیر محترم امور مالی کلیه واحدها جهت استحضار و هرگونه اقدام الزم.

*واحد حضور و غیاب کلیه واحدها جهت استحضار.
*مدیریت محترم حراست دانشگاه جهت استحضار.


