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 .......... اوویه محترم مدیر عاملمع
 اداره کل تأمیه اجتماعی استان.............

 مدیریت درمان تأمیه اجتماعی استان.............
 ..........مدیران کل دفاتر مستقل ستادی 

 ثب سالم
          ت هذیشُ هحتشم سبصهبىّیب 1/11/93یه ّضاس ٍ پبًصذ ٍ پٌجبُ ٍ پٌجویي جلسِ هَسخ  "1"ًظش ثِ ایٌىِ ثِ هَجت ثٌذ 

              415/93/7500ّیبت عوَهی دیَاى عذالت اداسی ٍ ًظشیِ شوبسُ  3/3/88هَسخ  200دادًبهِ شوبسُ هفبد ٍ تَجِ ثِ 
            اشتغال پششکان ساسمان بصًرت قزاردادی )تمام يقت ( با احتساب سًابق لَاًیي ٍ همشسات  اهَسدفتش 20/7/93هَسخ 

 لمِتعپشداخت حك ثیوِ ه پس اصتبثعِ داًشگبّْبی علَم پضشىی ٍ سبیش هشاوض ریشثط دس ٍاحذّبی  ديرٌ دستیاریطی 
             هی ثبیست هَاسد ریل ساٍاحذ ّبی اجشایی  ، اشتغبل ًحَُ احتسبة سَاثكثِ هٌظَس  لزا  گشدیذُ هَافمت تَسط هشوَلیي

  :دٌّذهذ ًظش لشاس 

 ثِ ّوشاُ تصَیش لرشاسداد  "فشم پیَست طجك "خَد سا  اشتغبلهتمبضیبى دسخَاست احتسبة سَاثك دٍسُ   الصم است ثذٍاً -1

  ًوبیٌذ. ثِ اهَس اداسی هحل خذهت اسائِ هشثَطِ 

دٍسُ تخصصری دسرتیبسی پضشرىبى اص جولرِ دٍسُ ّربی      ،حست اعالم  ٍصاست ثْذاشت ،دسهبى ٍ آهَصش پضشىی   تذککر   

ٍ     آهَصشی ٍ تحصیلی پضشىب آًجبئیىرِ   اص ى  هی ثبشذ ٍ ثبثت ایي ایبم ووه ّضیٌِ تحصیلی ثرِ آًربى پشداخرت هری گرشدد 

بىاابزانه   . گرشدد   وری ً    هحسرَة  ًیرض  جضٍ سَاثك خذهتی ایي افرشاد  ،ووه ّضیٌِ هزوَس هشوَل وسَس ثبصًشستگی ًجَدُ 

ي اس مفاد اناه   مًضًعیت خًاَد بًد تحصیل پششکان بٍ عىًان سًابق اشتغال وشد ساسمان فاقد ديرٌاحتساب ي پذنزش 

 .دستًر اداری خارج می باشد
صحت لشاسداد ٍ تبئیذ دٍسُ اشتغبل ٍ ًَع خذهت آًبى  دسخصَص استعالمپس اص اخز ٍاحذ اهَس اداسی هحل خذهت  -2

شعجِ  آهذهشاتت سا ثِ ٍاحذ دس هی ثبیست ، علَم پضشىی  ثِ صَست لشاسداد توبم ٍلت اص ٍاحذ ّبی تبثعِ داًشگبّْبی
هحبسجِ ٍ ٍصَل حك ثیوِ هتعلمِ ٍ ًیض پزیشش سَاثك  ،حك ثیوِ هٌعىس تب صهیٌِ ثشسسی هَضَع    دسیبفت وٌٌذُ لیست

 هشثَطِ ًضد سبصهبى فشاّن گشدد.
                                                   هحبسجِ  % 27حك ثیوِ هتعلمِ هتمبضیبى هشوَل ثش اسبس آخشیي حمَق ٍ هضایبی هجٌبی وسش حك ثیوِ صهبى تمبضب ثب ًشخ  -3

                                          چٌبًچِ اًجبم ثٌبثشایي  . شَدهششٍط ثش ایٌىِ ولیِ الذاهبت ٍ تششیفبت همشس دس سبل تمبضب هحمك   هی گشدد ،تعییي ٍ 
  ثش اسبس سبل پشداخت لبثل هحبسجِ خَاّذ ثَد .حك ثیوِ هشثَطِ  گشدد،اهَس هزوَس ثِ سبل یب سبلْبی ثعذ هٌتْی 

 
 

 
 اشتغال پسشکان سازمان به صورت سوابق   موضوع

  (   قراردادی در دوره دستیاری )رزیدوتی                                                                                 

هشتشن حَصُ ّبی 
دس آهذ فٌی ٍ 

 اداسی ٍ هبلیٍ

 

 دستَس اداسی
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هعبًٍت فٌی ٍدسآهذ   حَصُثشاثش ضَاثط ٍ همشسات جبسی  دٍسُ فَقحك ثیوِ  چگًَگی ٍ تشتیت پشداختثذیْی است    
ثب  وبس ثشي ًسجت ثِ ثجت سَاثك هضثَس اص طشیك هٌَی هی ثبیست ٍصَل حك ثیوِ هتعلمِ ضوٌبً پس اص   . صَست هی پزیشد

 گشدد.سَاثك گزشتِ الذام  َضَعه
       تحت عٌَاى 6144 000003 هبلی شعجِ ریشثط دس وذ حسبة شوبسُحك ثیوِ ّبی ٍصَل شذُ هی ثبیست تَسط ٍاحذ  -4
اعالم ٍ الصم است ثب سعبیت دستَسالعول ّب ٍ ضَاثط ٍ  "سبصهبى  پضشىبىدٍسُ دستیبسی سَاثك اشتغبل دسحك ثیوِ  "

 .آى دس حسبثْبی سبصهبى الذام ًوبیذثِ ثجت همشسات هشثَطِ ًسجت 
اهَس  ٍ ثیوِ دسآهذ حك هسئَل حسي اجشای ایي دستَس اداسی هذیشاى ، هعبًٍیي ، سؤسب ٍ وبسشٌبسبى اسشذ اداسی ٍ هبلی  ،

ستبًْب ٍهسئَلیي ریشثط دس ٍاحذّبی ثیوِ ای ٍ دسهبى ٍ ّوچٌیي ششوت هشبٍس هذیشیت ٍ خذهبت ا فٌی ثیوِ شذگبى 
 ٌی تبهیي خَاٌّذ ثَد.هبشی

 

 

 

  
  

 
 

 

 


