
 سواالت متداول

 نهادها و هاسازمان هاتخانهوزار از یکی در خدمت مشغول ثبت نام برای داوطلبانه در هنگام  نیاز مورد مدارک-1

 باشد؟   می چه دارای ماموریت آموزشی

 مبنی ذیربط سازمان از هنام معرفی ارائه به موظف یتخصص فوق دستیاری دوره نامه آیین ۷ ماده طبق افراد این 

امه دوره دستیاری این نآیین  21تبصره الحاقی ماده  1.)طبق جز باشند می خود آموزشی ماموریت با موافقت بر

 دگانه دوره دستیاری نیز می باشد.موضوع مشمول پذیرفته ش

 یلدل به  کارگزینی حکم ارائه قادر به جهت ضمانت پذیرفته شده مسلح نیروهای مستخدمین که صورتی در-2

 باشد؟ یم صورت چه به اشخاص این ضمانتٰ  مربوطه نباشدقوانین  سایر و امنیتی و مسائل محرمانه

 ( بودن پیمانیرسمی ویا  ) استخدامی رابطه ذکربا  کارگزینی مهر به مهمور گواهی ارائه اشخاص مذکور با ضمانت

ریاست  ست خطاب به. الزم به ذکر است گواهی فوق االشاره می بایاست پذیرش قابلخدمتی  ایشان  سنوات و

 محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه گردد.

 باید چه باشد نشده استخدامی ضامن ذکر رابطه شده جهت ضمانت ارائه کارگزینی احکام در که صورتی در-3

 ؟کرد

 رائها استخدامی طهیا راب با ذکر سنوات خدمتی گواهی مربوطه سازمان کارگزینی می بایست از صورت این در

 گردد.

 شد؟لت عدم پذیرش ضمانت بازنشستگان سازمان های مختلف دولتی و عمومی غیر دولتی چه می باع-4

فراد اشستگی یا وظیفه توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازناعالم میدارد  احکام اجرای قانون ۹۶ ماده 1تبصره 

همچنین و  ".بگیر باشدیا وظیفهموضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته 

برای پذیرفته  شخاص اضمانت این وزارت بهداشت  1۹/۷/۹5د مورخ /2913/107  براساس بخش نامه شماره

 محترم بالوجه است. شدگان

( ممکن انکی ......ضمانت نامه ب ٰ  سفته  ٰ  مانت به سایرتضامین از جمله اسناد تجاری )چک آیا تغییر نوع ض -5

 است؟

 به تضامین دیگر مقدور نمی باشد.بنا به مقررات جاری به هیج وجه امکان تغییر تعداد و تبدیل نوع 

 شامل کدام ارگان ها می باشد؟ ثبت نامنهاد های عمومی غیر دولتی مذکور در اطالعیه -۶  

 قابل مشاهده می باشد. لینکبصورت  فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتیفهرست 



ای هدانشکده  وزشکی و دانشگاه ها کارکنان قرارداد کار معین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پمنظور از  -۷

 مذکور در اطالعیه ثبت نام چه می باشد؟ علوم پزشکی

یا  بوعوزارت مت معین پذیرفته شدگان محترم به این مهم توجه نمایند صرفا ضمانت اشخاص دارای قرارداد کار

یر سااردادی اص قرقابل پذیرش می باشد و ضمانت اشخ لوم پزشکی و دیگر سازمانهای تابعه،دانشگاه های ع

 .سازمان های دولتی مورد قبول نمی باشد

 در صورت تایید احکام کازگزینی پیامکی بدین شرح ارسال می گردد:-8

 درخواست شما بدلیل )احکام ضامنین شما مورد تایید است( رد شد.

 

 

 

 


