
 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/١٣٢�/٢٠

١٩/١/١٣٩٣  

  دارد

  :شماره 

  :تاريخ

  :پيوست 

  

  ....معاونت محترم 

  ...مديريت محترم شبكه بهداشت و درمان شهرستان 

  رئيس مركز بهداشت شهرستان بوشهر 

        """"با سالم ودعاي خيربا سالم ودعاي خيربا سالم ودعاي خيربا سالم ودعاي خير       

  

مـدير كـل محتـرم     ۳۱/۴/۹۲مورخ  ۲۳۲۹/۶۱/۲۶به پيوست يك برگ تصوير نامه شماره "/ احتراما   

مـورخ   ۱۴۴۵۳۸/۴۲/۴/۱منابع انسـاني و تحـول اداري اسـتانداري بوشـهر منضـم بـه نامـه شـماره         

ي اســتان و نامــه شــماره وزارت محتــرم كشــور مربــوط بــه دســتورالعمل منــاطق مــرز ۱۷/۱۱/۹۱

ير كـل منـابع انسـاني و پشـتيباني وزارت     دمشاور معاونت توسعه و م ۲۸/۳/۹۲مورخ  د /۹۲۸/۲۰۹

هيـات محتـرم    ۱۴/۱/۱۳۷۴هــ مـورخ   /۲۰۲۷۳/۵۱۵متبوع بانضـمام جـدول موضـوع تصـويب نامـه      

   ۰وزيران موضوع فهرست مناطق كمتر توسعه يافته ارسال ميگردد

و حق شاغل موضـوع بنـد    عيين حق شغلبند الف ماده هشت دستورالعمل نحو ت ۳به استناد تبصره 

آئين نامه اداري و استخدامي كاركنـان غيـر هيـات علمـي و مطـابق بـا مفـاد بخشـنامه و          ۵۴ماده  ۱

ناطق مرزي و جزاير جنوبي خلـيج فـارس و هـم    اطق ياد شده ، كاركنان مستقر درمدستور العمل من

) دستور العمل وزارت كشور (ان هرستتابع بخش مرزي به استثناي مركز ش چنين كليه نقاط شهري

آئـين نامـه اداري و اسـتخدامي اعضـاي غيـر       ۵۴موضوع بند يك ماده ) درصد حقوق ثابت  ۲۵( از 

هم چنين به اسـتناد تصـويب نامـه     ۰هيات علمي تحت عنوان فوق العاده نوار مرزي بهره مند شوند 

ــورخ  ۴۶۰۹۵ت /۷۶۲۹۴شــماره  ــه كارم   ۱۰/۴/۸۸م ــران ب ــرم وزي ــات محت ــتانها و  هي ــدان دردهس ن

  مـي تواننـد از حـداكثر ايـن فـوق العـاده        نيـز  روستاهاي موضوع فهرست پيوست اين تصويب نامه

  ۰بهره مند گردند

برابـر مفـاد بخشـنامه و دسـتورالعمل هـاي ارسـالي اقـدام        )  ۲۸/۳/۹۲ ( خواهشمند اسـت از تـاريخ  

  ف ۰مقتضي مبذول فرمايند

  

    

  دکترايرج بيژنی

  توسعه مديريت ومنابع دانشگاه معاون



  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/١٣٢�/٢٠

١٩/١/١٣٩٣  

  دارد

  :شماره 

  :تاريخ

  :پيوست 
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