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معاون محترم...
مدیرعامل محترم مرکز آموزشی درمانی/ بیمارستان .....

ریاست محترم شبکه/ مرکز بهداشت.....
رئیس محترم دانشکده.....

رئیس محترم انستیتو غدددرون ریزومتابولیسم.....

با سالم و احترام
   باعنایت به لزوم برنامه ریزی مناسب منابع انسانی،به منظوردستیابی به یک رویکردمنسجم ، در حوزه جذب وبکارگیری نیرو، سیاستهای 
ابالغی مصوب درجلسه شماره ۲۰۷ مورخ ۹۷/۰۳/۲۱هیئت رئیسه محترم دانشگاه، به شرح ذیل، جهت استحضاروبهره برداری الزم اعالم 

میگردد:
نقل و انتقاالت :

۱- پذیرش نیرو از سایر دانشگاهها و سازمانها ممنوع بوده و در حال حاضر، ماموریت یا انتقال نیرو، صرفاْ  در پنج رشته شغلی ( پرستار ، اتاق 
عمل ، بیهوشی، بهداشت محیط وحرفه ای) امکان پذیر است . 

۲- در ازای نیروهای خروجی ناشی از انتقال ویا ماموریت کارکنان به خارج از سازمان ، نیروی جایگزین داده نخواهد شد .

مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان :
۱- سقف تعداد نیروی انسانی مشمول طرح نیروی انسانی در سال ۱۳۹۷، برای تمامی واحدها ، در سقف سال ۱۳۹۶ می باشد.

۲-مشمولین رشته های یازده گانه (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی،پرستاری،علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، اتاق عمل ، هوشبری، فوریتهای 
پزشکی، پرستاری دندانپزشکی و بهداشت دهان) صرفاْ می بایست در بخش بهداشت و درمان بکارگیری شوندوتوزیع این نیروها در سطح سایر 

واحدها ممنوع می باشد.

۳- تمدید طرح مشمولین ، صرفاً در ۱۱ رشته شغلی مشمول طرح اجباری(پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی،پرستاری،علوم آزمایشگاهی، 
رادیولوژی، اتاق عمل ، هوشبری، فوریتهای پزشکی، پرستاری دندانپزشکی و بهداشت دهان)با رعایت  ضوابط و مقررات مربوطه امکان پذیر 

می باشد.

۴- بهره مندی از خدمات فارغ التحصیالن رشته های مشمول طرح اختیاری ، درصورت نیاز ضروری و اجتناب ناپذیر واحدهای تابعه به 
نیروهای فوق الذکر،منوط به انجام نیازسنجی، بر اساس تعداد نیروی شاغل و مطابق با تشکیالت سازمانی مصوب هر واحد، تا سقف تشکیالت 

تفصیلی ودرصورت تایید معاونت توسعه مدیریت ومنابع، بالمانع می باشد.

۵- تمدید طرح در رشته های مشمول طرح اختیاری ممنوع می باشد. درخصوص موارد خاص ، در کمیته ای با حضور ریاست محترم دانشگاه، 
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و معاونت ذیربط تصمیم گیری خواهد شد.
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نیروهای قراردادکارمعین:
به جایگزینی نیروهای قرارداد کار معین ، که به هر دلیل اعم از بازنشستگی ، فوت ، استعفا و اخراج از سازمان خارج می شوند، نیروی جدید 

تحت هیچ عنوان اعم از قراردادی، شرکتی و یا طرح جایگزین نمی گردد.

نیروهای شرکتی:
در صورت خروج کارکنان دارای قرارداد با موسسه کارآفرینان  آوای سالمت (شرکتی)، نیروی جایگزین، به استثناء مشاغل گروه پرستاری " 

چهار رشته شغلی پرستار، اتاق عمل، بیهوشی و بهیار"درسایرمشاغل تامین نخواهد شد. 


