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 مقام معظم رهبری 

 معاون محترم دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ..........

 

  سالم عليكم؛
، د  خصننون وهو  اوماخ ختمق ناووپ پکاننواپ و پیراپکاننواپ نا نماپ  97/9/29د مو خ 757/902پیرو بخشننمامش انن ا   احتراماً 

(، با توجش سواالت مطروحش داوشگاهها د  خصون وهو  اوماخ ختمق ناووپ مذنو  توسط نا نماپ 9ماد   3نرا داد نا  معین )تبصر  

صره   صیلی باالتر   نش موفق بش اخذ  9ماده  5قراردادی تب اق    مت ک ته اتش های مو د ویاز وزا ت بهتا اووت بش آگاهی  د    می 

قی د  مماط مولفمتناووپ ختمق پکاواپ و پیراپکاواپ نلیش فا غ التهصیالپ  اتش های مو د ویاز       9میرساوت از آوما نش طبق ماد   

لذا بش ممظو  فراهم اننتپ زمیمش اوماخ تعهتات  نش از سننوی وزا ت بهتااننق و تشننویالت تابعش آپ تعیین می اننود ختمق و ا مت، 

صاد  گردد.  بت هی          اروع بش ختمق  طرح  شاپ طبق ناووپ فوق، حوم  ستش از نا نماپ لغو و برای ا  ستی نرا داد ا ن د مذنو ، با 

ستش از نا نماپ ویک  با  عا ق ماد      سق حقوق و مکا ای ا ن د سب      99ا اروع بش طرح برح ات  از تا  خ  صیلی   ناووپ  اد مت ک ته

 متخذ  برنرا  و پس از ات اخ متت مقر  د  ناووپ فوق الذنر، گواهی پا اپ طرح صاد  خواهت ات. 

پس از پا اپ تعهتات ناووپ مذنو  داوشگا  مولف اسق وسبق بش عقت نرا داد با مش ولین بتوپ ویاز بش اخذ مموز ممتد، طبق نرا داد 

 وامش ادا ی و استختامی اعضای غیر هیات عل ی( انتاخ و ا ت. آ ین 39طبقش بمتی مشاغل نا گری )ماد  

 مراتب جهق اطالع و هرگووش انتاخ مقتضی ا سال می گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ووواق:

    پ مو خ 90/ 09900معاوپ مهترخ توسننعش مت ر ق و ممابد داوشننگا  علوخ پکاننوی و ختمات بهتااننتی د ماوی گلسننتاپ بازگشننق بش وامش انن ا

 جهق اطالع. 90/3/29
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