
 "تخصیص مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان"توافق نامه سطح خدمت 
 16061014100کد خدمت:  

تر كه  الت فوق ديپلم و بال استناد ماده يك قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كليه افراد ايراني با تحصي به مقدمه :

از مراكز آموزش ي عالي گروه پزشكي در داخل ياخارج از كشور فارغ التحصيل شده يا مي شوند    1/4/1361پس از تاريخ  

ماه    44م مي گردد مكلفند حداكثر مدت  ل رد نياز اعو خدمت آنان از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مو 

ت تابعه آن  ل اول پس از فراغت از تحصيل خود را در مناطق مورد نياز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و تشكي

 .خدمت نمايند

   برطرف کردن کمبود نيروی انسانی و آموزش نيرو های طرحی هدف :.

   مسئولیت :
مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكاني را كه در سامانه طرح كشوري تقاضاي انجام طرح  دانشگاه موظف است  

نموده اند را بر اساس دستورالعمل مربوط به قانون خدمت پزشكان    بوشهر   جهت واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي

و مقررات مربوطه جهت مراكز مورد    و پيراپزشكان مندرج در كتاب اجراي غير متمركز قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان

 . نياز با صدور معرفينامه طرح بكارگيري نمايند

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی : 

م نياز كليه واحدهاي  ل دانشگاه بايستي بر اساس راهكارهاي برنامه ريزي شده اع  تعهدات دستگاه اجرائي: -1

تي و ساير لاز واحدها دريافت و براساس استانداردها ،چارت تشكيزير مجموعه را از طريق سامانه برنامه ريزي  

صدور مجوزها    پس از.  صورت فصلي به وزارت بهداشت اعالم نماينده  مقررات درخواست مجوز جذب نيرو را ب

در ابتداي هر فصل از سوي وزارت متبوع ، دانشگاه بايستي تعدادي از مجوزها كه امكان جذب نيروي آن از  

نيروي جديد يا نقل و انتقال نيروهاي درون وبرون سازماني وجود ندارد را از طريق نيروي طرحي   طريق استخدام

جذب نمايند .اداره طرح دانشگاه با هماهنگي معاونت درمان بهداشت ، غذا و دارو ، آموزش و پژوهش ي از ميان  

رابطين معاونت ها   افرادي كه  نامي در سامانه طرح كشوري جهت  ثبت  و  متقاضيان  انجام مصاحبه  از  پس 

هماهنگي با واحد محل خدمت تائيد مي نمايند ، اقدام به صدور معرفي نامه طرح بر اساس ضوابط و قوانين  

دانشگاه پس از شروع به طرح بايستي احكام حقوقي را صادر و نسبت به پرداخت حقوق و    مربوطه مي نمايد .

 . مزايا اقدام نمايد

مشمولين بايستي پس از فراغت از تحصيل در سامانه طرح كشوري اقدام به ثبت    :عهدات خدمت گيرنده  ت -2

مشمولين طرح بايستي پس از دريافت معرفي نامه خود را به واحد محل خدمت معرفي و بر اساس   .  نام نمايند

 . قوانين و مقررات مربوط به كاركنان دولت انجام وظيفه نمايند



باتوجه به الكترونيك بودن كليه مراحل فرايند جذب نيروي طرحي هزينه اي در اين    خت ها :هزینه ها و پردا 

 ندارد. نوع خدمت 
 

اين نوع خدمت تا زمان عدم نياز يا عدم رضايت واحد محل خدمت و يا همچنين انصراف متقاض ي    :دوره عملکرد 

 . از ادامه خدمت، اعتبار دارد
 

 خاتمه توافقنامه : 
هاي صادره با امضاء معاون محترم توسعه مديريت و منابع و يا جانشين ايشان تا زمان خدمت فرد طبق مدت  معرفي نامه  

 .زمان قيد شده در معرفي نامه اعتبار دارد

 


