توافقنامه سطح خدمت " صدور گواهی معافیت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان "
کد " 16061014103
-1مقدمه
شمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كه در رشته هاي مورد نياز (اجباري) فارغ التحصيل مي
شوند مي توانند طبق مواد قانوني (- 22-3-2و بخشنامه معافيت جهت نيروهاي مازاد بر نياز مورخ97/10/12
از انجام طرح نيروي انساني معاف گردند
بديهي است ساير موارد قانوني جهت معافيت از طرح نيز وجود دارد
-2هدف
هدف از انجام اين خدمت صدور گواهي تحت عنوان "گواهي وضعيت خدمت مشمولين قانون خدمت
پزشكان و پيراپزشكان مصوب  97/2/22مجلس شوراي اسالمي" مي باشد تا مشمولين بتوانند با ارائه اين
گواهي نسبت به اخذ مدرك تحصيلي  ،استخدام ،دريافت پروانه و .....اقدام نمايند .
-3مسئولیت
دانشگاه موظف است طبق دستور العمل مندرج در صفحه  27كتاب اجراي غير متمركز قانون خدمت
پزشكان و پيراپزشكان جهت متقاضيان دريافت معافيت از طرح باستناد مواد )2و3و 22و بخشنامه مورخ97/10/12
وزارت متبوع نسبت به صدور گواهي معافيت از طرح طبق قوانين و مقررات مربوطه اقدام
گواهي صادره را پس از امضاء رياست دانشگاه به مشمولين تحويل نمايد .
 -4تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

متقاضيان دريافت گواهي معافيت از طرح بايستي مراحلي زير را به انجام برسانند:
2متقاضيان بايستي ضمن مراجعه به سامانه طرح به آدرس tarhreg.behdasht.gov.irو مطالعه .شرايط معافيت از طرح در صورت شمول در سامانه اقدام به ثبت نام نمايند
متقاضيان بايستي كپي مدارك مورد نياز كه در سامانه ذكر گرديده است را برابربا اصل نموده ودر سامانه مذكور اسكن نمايند .
 :دانشگاه موظف است پس از دريافت مدارك متقاضيان مراحل زير را به انجام رسانند
كليه مدارك افراد را بررسي و در صورت نقص در مدارك و يا عدم شمول مراتب را به نحو مقتضي به
مشمولين اعالم نمايد
در صورت كامل بودن مدارك بر اساس قوانين و مقررات مربوطه گواهي معافيت را صادر و حداكثر
ظرف 10روز پس از ثبت نام به متقاضي تحويل مي گردد .
هزینه ها و پرداختها
انجام كليه فرايندها در حال حاضر هيچ هزينه اي ندارد .
-6دوره عملکرد
گواهي معافيت از طرح طبق درخواست فرد در سامانه و رعايت قوانين و مقررات و تحت امضاء رياست محترم
دانشگاه و يا جانشين ايشان صادر مي گردد .
خاتمه توافقنامه
اين گواهي صرفا يكبار صادر مي گردد و امكان صدور گواهي المثني وجود ندارد همچنين اين گواهي تاريخ
انقضاء ندارد .

