
 توافق نامه سطح خدمت 

 "راپزشکانیقانون خدمت پزشکان و پ نی طرح مشمول  انیپا ی صدور گواه"
 16061014101کد خدمت:  

جهت كليه مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كه پس از صدور معرفي نامه طرح طبق مقررات    مقدمه :

تسويه   خدمت  محل  با  و  اند  رسانده  انجام  به  را  معرفينامه  در  شده  ذكر  خدمت  اندمدت  نموده  طبق    ،حساب 

مي گواهي پايان طرح  ل مجلس شورای اس 12/2/75دستورالعمل مربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 

 .صادر مي گردد

هدف از انجام اين خدمت صدور گواهي تحت عنوان گواهي وضعيت خدمت مشمولين قانون خدمت پزشكان    هدف :.

تا مشمولين بتوانند با ارائه اين گواهي نسبت به اخذ    .مي مي باشد ل رای اسمجلس شو   12/2/75و پيراپزشكان مصوب  

 .مدرك تحصيلي، استخدام دريافت پروانه و... اقدام نمايند

   مسئولیت :

قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان    دستورالعمل مندرج در كتاب اجرای غير متمركز  21دانشگاه موظف است طبق بند  

براساس قوانين و مقررات مربوطه صادر و به امضاء و تأييد رياست دانشگاه رسانده و به مشمولين تحويل  گواهي را  

 .نمايد

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی : 
 : متقاضيان دريافت گواهي پايان طرح بايستي مراحل زير را به انجام برسانند

مراجعه و نسبت به تكميل فرم تسويه حساب و ارائه به كارگزيني  پس از اتمام طرح به كارگزيني واحد محل خدمت    -1

 .اقدام نمايند
و پاسخ استعالم هيأت تخلفات را از واحد كارگزيني دريافت و در سامانه طرح    -حكم قطع حقوق   -گواهي پايان كار  -2

 جهت دريافت گواهي پايان طرح ثبت نام نمايند  behdasht.gov.irtarhreg. به آدرس
 متقاضيان از مراجعه حضوری و يا ارسال مدارك بصورت دستي بايستي خودداری نمايند  -3

 

 . روز پس از ثبت نام در سايت صادر مي گردد 10بديهي است گواهي پايان طرح حداكثر ظرف  
 

  .انجام مراحل فوق هيچ هزينهای برای مشمولين نخواهد داشت هزینه ها و پرداخت ها :

 



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

 . از ادامه خدمت، اعتبار دارد
 

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

 .نامه اعتبار داردزمان قيد شده در معرفي 


