
 بسمه تعالی

  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بوشهر           دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

 معاونت توسعه مديريت و منابع          

  

 

  دپ/�٠�١١/٢٠

٢�/١٢/١٣٩٢  

  دارد

  :شماره 

  :تاريخ

  :پيوست 

  

  ....معاونت محترم 

  ...مديريت محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان 

  مديريت محترم مركز بهداشت شهرستان بوشهر 

  مركز آموزشي درماني شهداي خليج فارس 

  "با سالم و دعاي خير 

  

مشاور محترم معاونت توسعه و مدير كل  ۸/۱۲/۹۲د مورخ /۳۹۳۳/۲۰۹با عنايت به نامه شماره " / احتراما        

موضوع نحوه تعيين فوق العاده ايثارگري كاركنان وظيفه كه در ) تصوير پيوست ( منابع انساني وپشتيباني وزارت متبوع 

كميته  –سپاه پاسداران  –جمهوري اسالمي  از طريق ارتش ۲۹/۵/۶۷لغايت  ۳۱/۶/۱۳۵۹طول سالهاي دفاع مقدس از تاريخ 

به جبهه يا مناطق .... وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و جهاد سازندگي  –ژاندارمري  –انقالب اسالمي شهرباني 

مصوبه ) ۴(موضوع دستور العمل اجرايي بند  ۳كميسيون ماده عملياتي جنوب و غرب كشور اعزام شده اند در صورت تائيد 

ين سه چهارم سابقه جبهه هيات محترم دولت مستقر در سازمان بسيج مستضعف ۲۷/۱/۷۶هـ مورخ  ۱۵۷۴۴ت/۵۱۷۰۰شماره 

 ۱۴۵۹۳/۲۰۰فصل يكم دستورالعمل شماره  ۴بند  ۴و برابر جدول شماره  گرددنان به عنوان حضور داوطلبانه تلقي مي آ

ه ايثارگري برخوردار                    شوراي توسعه و مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور از فوق العاد ۲۱/۲/۱۳۸۸مورخه 

سازمان امور اداري و  ۲۶/۲/۷۴مورخ  ۴۲۰۰/۴۱همچنين گواهي هايي كه بر مبناي مفاد بخشنامه شماره  ۰مي گردند

ات صالح صادر كننده گواهي خدمت در جبهه صادر گرديده مالك عمل مي باشد استخدامي كشور در رابطه با مراجع و مقام

لذا ضمن اجرا و  ۰قابليت اجرايي دارد ۱/۱۰/۸۸در ابالغيه مذكور اين امتيازات از تاريخ منطبق با تاريخ قيد شده " ضمنا ۰

دول زير تهيه و مراتب را به اين مفاد دقيق بخشنامه مذكور الزم است ليست اسامي افراد واجد الشرايط را مطابق با ج

  ف ۰دانشگاه اعالم فرمائيد

  ه بهداشت و درمان شهرستان فهرست افراد واجد الشرائط فوق العاده ايثارگري كاركنان وظيفه در شبك

      	���ر���ن                                                                                                 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دکترايرج بيژنی

  توسعه مديريت ومنابع دانشگاه معاون

  رديف

  
  نام ونام خانوادگي

  ايام خدمت 

جمع كل خدمت وظيفه   توضيحات 

  )روز-ماه-سال(

جمع مدت خدمت وظيفه بر 

  مبناي سه چهارم

  )روز  –ماه  –سال ( 
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  دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بوشهر           دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
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  دپ/�٠�١١/٢٠

٢�/١٢/١٣٩٢  

  دارد

  :شماره 

  :تاريخ

  :پيوست 

    
  :رونوشت 

 مديريت محترم بودجه و تشكيالت  -

 مديريت محترم امور مالي -

 اداره كارگزيني دانشگاه  -      مديريت محترم منابع انساني  -


