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 جناب آقاي دكتر غالمحسين صالحي زالني

  مدير كل محترم دفتر منابع انساني وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
 سالٌم عليكم 

 -هـ  48353/ت 17584 با عنايت به تصويب نامه شماره 4/6/1393مورخ  2880/53704/14پيرو نامه شماره احتراماً        
قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران و ماده  228اجرائي ماده هيأت وزيران موضوع آئين نامه  8/9/1391مورخ 

مبني بر احتساب سوابق خدمت افرادي كه از ابتداي پيروزي  2/10/1391مصوب  قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران 27
نموده اند به ميزان مدت تمام وقت خدمت در كميته انقالب اسالمي و سپاه پاسداران به صورت  1370 انقالب تا ابتداي سال

قبل از استخدام و اشتغال حضور داشته اند به بصورت داوطلبانه در جبهه هاي جنگ ني كه گاخدمت و همچنين رزمند
محسوب ميگردد و نظر به اينكه تعدادي از  ماخذ مشاغل سخت و زيان آور (يك به يك و نيم)ميزان مدت حضور آنها با 

كاركنان اين دانشگاه مشمول احتساب سنوات زمان خدمت در جبهه خود مي باشند كه قبالً برابر سنوات خدمت در جبهه آنان 
برابر  5,1و محاسبه شده است و هم اكنون متقاضي  گرديده بعنوان خدمت نظام كسر و منجر به صدور كارت پايان خدمت 

ات خود مي باشند حال با استفاده از قوانين موصوف جهت محاسبه مابقي سنوات مورد تقاضا اين دانشگاه دچار ابهام سنو
گرديده لذا خواهشمند است دستور فرمائيد در راستاي اجراي صحيح آيين نامه مذكور، قانون خدمات رساني به ايثارگران و 

   %ي را به اين دانشگاه اعالم فرمايند.تكريم ايثارگران عزيز نظريه كارشناسي و ارشاد

                                                                                                           

  

  رونوشت:    
  مديريت نوسازي و تحول اداري دانشگاه جهت اطالع و پيگيري *     

                         *بايگاني    
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