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           معاونت توسعه  مديريت و منابع

              داره كل منابع انساني و پشتيباني ا    

                                     

۲۰۳/۲۰۷ 

۲۴/۱۰/۱۳۹۱ 

 ندارد

 بسمه تعالي

»»»»ییییسرمایه ایرانسرمایه ایرانسرمایه ایرانسرمایه ایرانسال تولید ملی، حمایت از کار و سال تولید ملی، حمایت از کار و سال تولید ملی، حمایت از کار و سال تولید ملی، حمایت از کار و ««««              مقام معظم رهبریمقام معظم رهبریمقام معظم رهبریمقام معظم رهبری 

  يبانيمعاون محترم پشت 

  ...وخدمات بهداشتي درماني  يدانشكده علوم پزشك/ دانشگاه  

  

  سالم عليكم

آئين نامه 3و2كميسيون موضوع مواد 06/06/91به استنادمصوبه مورخه احتراما    

 مقطع به آگاهي مي رساندفارغ التحصيالن اجرائي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان 

مهندسي پزشكي باگرايش بيوالكتريك درصورت ي ارشد رشته كارشناس و كارشناسي

پيراپزشكان رابه صورت  خدمات مربوط به قانون خدمت پزشكان و تمايل مي توانند

      مقتضي به اطالع نحوبرامراتب  اختياري انجام دهند،خواهشمنداست دستورفرمائيد

  .برسانندفارغ التحصيالن 

 

 

 

  :رونوشت 

                       جهت اطالع به واحدهاي زيربط  یازاد اسالم دانشگاهمعاون محترم  علوم پزشكي 
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           معاونت توسعه  مديريت و منابع

              داره كل منابع انساني و پشتيباني ا    

                                     

 د/۳۹۲/۲۰۷

۳۱/۰۵/۱۳۹۱ 

 ندارد

 بسمه تعالي
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 ي و خدمات بهداشت   ي دانشگاه علوم پزشك   ي محترم توسعه و منابع انسان     تيريمد

   كاشانيدرمان

  

 

  باسالم واحترام 

بــدين وســيله بــه   7/5/91پ مــورخ /2078/3/6/29    عطــف بــه نامــه شــماره    

آئين نامه اجرائي قـانون خـدمت پزشـكان وپيراپزشـكان        برابراستحضارمي رساند   

  . خارج مي باشداين رشته ازشمول قانون مذكور

  

 

 

  



دپ/٣٦٦٤٤/٢٠  
٢٦/١٠/١٣٩١  

  : شماره

  : تاريخ 

          بسمه تعالی  

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  
����� ��	
  دا���	� ���م ����� و��
	ت ���ا�� در
	�� �����                                                دا���	� ���م ����� و ��
	ت ���ا�� در

    توسعه و مديريت منابعمعاونت  

  

  

  ...معاونت محترم 

  ...مديريت محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان 

  سرپرست محترم مركز آموزشي درماني شهداي خليج فارس

  رياست محترم مركز بهداشت شهرستان بوشهر

  

   "و دعاي خير با سالم

         

د مورخ /٣٩٢/٢٠٧شماره  نامهشبخبه پيوست دوبرگ تصوير  /"احتراما        

مشاور محترم معاونت  ٢٤/١٠/٩١مورخ د /٢٠٣/٢٠٧ و بخشنامه شماره  ٣١/٥/٩١

توسعه و مدير كل منابع انساني و پشتيباني وزارت متبوع در خصوص فارغ 

رشته انفورماتيك پزشكي  و رشته  ،التحصيالن رشته فن آوري اطالعات سالمت 

ارسال مي گردد لذا خواهشمند است مراتب مهندسي پزشكي با گرايش بيوالكتريك 

  .برسانندرشته فوق الذكر را بنحو مقتضي به اطالع فارغ التحصيالن 

  

  

  عبدالرضا محبوبي

  دانشگاه مدير منابع انساني

     
  

  /رونوشت        

    )خانم بارگاهي(امورطرح نيروي انساني –اداره كارگزيني دانشگاه  -



دپ/٣٦٦٤٤/٢٠  
٢٦/١٠/١٣٩١  

  : شماره

  : تاريخ 

          بسمه تعالی  

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي  
����� ��	
  دا���	� ���م ����� و��
	ت ���ا�� در
	�� �����                                                دا���	� ���م ����� و ��
	ت ���ا�� در

    توسعه و مديريت منابعمعاونت  

 

 


