
تاريخ:۱۳۹۹/۰۳/۱۱

شماره:٩٩/١١/٥١/٤٠٢٧

پيوست:    دارد

ساعت:  ۱۰:۲۵ 

تهران ، بلوارکشاورز ، نبش خیابان قدس، ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، طبقه پنجم  تلفن۰۲۱-۶۶۴۱۹۱۷۱              
 toseeh@sina.tums.ac.ir :آدرس ای سی ای vcmdrp.tums.ac.ir :نمابر : ۶۶۴۱۸۸۸۵-۰۲۱آدرس الکترونیکی

بخشنامه به کلیه واحدها

با سالم و احترام

بپیوست بخشنامه شماره ۲۰۹/۱۰۸۱/د مورخ ۹۹/۲/۳۰ اداره کل منابع انسانی  
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منضم به رای شماره ۲۵۷ مورخ ۹۹/۲/۱۶ 
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر احتساب "سه چهارم خدمت وظیفه 
کارکنان در جبهه به عنوان خدمت داوطلبانه"  ارسال می گردد . خواهشمند است 
دستور فرمائید در صورت وجود افراد مشمول، در آن واحد برابر مقررات اقدام 

مقتضی مبذول نمایند.

mailto:toseeh@sina.tums.ac.ir


 
 
 

 ٍ تزًاهِ ريشی                                                        هٌاتع ،ًت تَسعِ  هديزيتهعاٍ

 ادارُ كل هٌاتع اًساًي                

 

 

 

 

 

 

ستاد مرکسی يزارت بهداشت، درمان ي آمًزش پسشکی-خیابان سیمای ایران-بی ي زرافشانبیه فالمک جىً-شهرک قدس )غرب(-وشاوی پستی: تهران 

 :وشاوی صفحه ایىتروتی:                  33636388ومابر:                                     33636388 تلفىهای تماسhttp://karkonan.behdasht.gov.ir 

 تولید  جهش
 مقام معظم رهبری 

 
 

 هعاًٍیي هحتزم تَسعِ هديزيت ٍهٌاتع داًشگاّْای علَم پششکي ٍ خدهات تْداشتي درهاًي سزاسز كشَر

 جٌاب آقای دكتز اتَالقاسن گزجي

 سزپزست هحتزم هعاًٍت تَسعِ هديزيت ٍ هٌاتع ساسهاى غذا ٍ دارٍ

 جٌاب آقای دكتز پیواى صاتزياى

 س تْزاى)پیواى صاتزياى(رئیس هحتزم هزكش فَريت ّای پیش تیوارستاًي اٍرصاً

 جٌاب آقای هٌْدس تْزٍس رحیوي

 رئیس هحتزم صٌدٍق رفاُ داًشجَياى

 جٌاب آقای هٌْدس هَّثتي

 هديز عاهل هحتزم ساسهاى تیوِ سالهت 

 جٌاب آقای دكتز هحود فتحي

 هعاٍى هحتزم تَسعِ هديزيت هٌاتع ٍ پشتیثاًي ساسهاى اٍرصاًس كشَر

 جٌاب آقای دكتز علي صادقي

 ٍى هحتزم تَسعِ هزكش آهَسشي، تحقیقاتي، درهاًي قلة شْید رجاييهعا

 جٌاب آقای دكتز حسیي رًجثزاى

 هعاٍى هحتزم تَسعِ هديزيت ٍ هٌاتع ساسهاى اًتقال خَى ايزاى

 جٌاب آقای دكتز هیزداٍد عوزاًي

 هعاٍى هحتزم تَسعِ هديزيت ٍ هٌاتع اًستیتَ پاستَر ايزاى
 

 با سالم واحترام 
احتساب سه چهارم خدمت  هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر  61/7/99مورخ  752رای شماره  پیوستبه       

 .، جهت اقدام الزم ارسال می شودوظیفه کارکنان در جبهه به عنوان خدمت داوطلبانه

 

 

 

 

 
 ريوًشت:

 جهت آگاهی ي اقدام الزم.... مدیرعامل محترم شرکت 
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