
 

 

  بسمه تعالي

  معاونت درمان

  د9213/400

26/04/1397  

  ندارد

  معاون محترم توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني قزوين  

 جناب آقاي دكتر مهدي يوسفي

 استعالم در خصوص مدت تعهدات فرزندان شهداي متعهد خدمت  موضوع: 

 سالم عليكم

بر تاثير مشموليت فرزند شهدا در مبني  23/4/96مورخ  241649/28، بازگشت به نامه شماره احتراما               

  كاهش مدت تعهدات قانوني كه در حين تحصيل از ماموريت آموزشي استفاده نموده اند به استحضار مي رساند:

كليه مستخدمين جانبازي كه جهت تحصيل از ماموريت آموزشي  12برابر اصالحيه آيين نامه اجرايي ماده   -

وليكن اين امر نافي  اه محل خدمت (ضريب ك) معاف مي باشنداز سپردن تعهد دستگاستفاده مي نمايند 

قانون تحصيل اطفال و جوانان ايراني كه انجام خدمات به ميزان برابر مدت  7خدمات قانوني موضوع ماده 

  تحصيل مي باشند و خدمات استخدامي آنان براي دستگاه متبوع خود نخواهد بود.

توسعه جمهوري اسالمي ايران فرزندان شهدا از كليه  ششمساله قانون برنامه پنج 88ماده  برابر بند ز  -

%) و باالتر 50امتيازات و مزاياي مقرر در قوانين و مقررات مختلف براي شخص جانباز پنجاه درصد (

  برخوردارند. امتيازات اين بند شامل وابستگان فرزند شهيد نمي شود.

  شمول مفاد فوق الذكر مستثني مي باشند. متعهدين خاص به استناد سند تعهد محضري اخذ شده از -

جانبازان محترم و فرزندان شاهد در صورت بهره مندي از سهميه موضوع قانون برقراري عدالت آموزشي  -

  مكلف به توديع سند تعهد مربوطه خواهند بود. مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضي اعالم مي گردد.

  

 

 

 

 

  

  رونوشت:

  محترم درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين جناب آقاي دكتر اميرمحمد كاظمي فر  معاون

  سركار خانم اسماعيلي)  -سركار خانم احمدي  -دبيرخانه معاونت توسعه دانشگاه ع پ و خ ب د قزوين (سركار خانم جهانشاهي 

  خانم خوبرو پاك)  دبيرخانه م درمان دانشگاه ع پ و خ ب د قزوين (سركار

  كارشناس نيروي تخصصي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين (مصطفي پور) 

  كارشناس برنامه ريزي و تامين نيروي انساني تخصصي (سركار خانم مشرقي) 

  رئيس محترم گروه نيروي انساني بيمارستاني و تخصصي (سركار خانم دكتر مهناز باالدست) 


