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رييس /سرپرست محترم دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني .....
رييس محترم مركز آموزشي ،تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي

باسالم و احترام
در راستای اجرای قانون اصالح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب  2330/3/02مجلس شورای اسالالم
به منظور جایگزین صرفاً پرستاران شاغل در بخشهای بالین که از مرخص استعالج زایمالان اسالتداده مال نماینال دانگالگاه
مجاز است با بهره من ی از آیین نامه استداده از دانگجویان پرستاری بر بالین و یا مداد این بخگنامه نسبت به جالایگزین نیالروی
پرستار مورد نیاز به صورت موقت و انعقاد قرارداد پاره وقت ساعت به استناد تبصره مالاده  00آیالین ناماله اداری و اسالتخ ام
کارکنان غیرهیأت علم و با رعایت موارد مگروحه ذیل اق ام الزم معمول دارد:
 - 2مگمولین انعقاد قرارداد ساعت م بای ح اقل دارای م رک تحصیل لیسانس در رشته پرستاری و دارای گواهینامه
پایان تعه ات قانون خ مت پزشکان و پیراپزشکان و یا معافیت از آن باشن .
 - 0ح اکثر میزان ساعت قرارداد پاره وقت با هر یک از افراد حقیق یکص ساعت در ماه م باش .
 - 3انعقاد قرارداد با افرادی که در واح های دانگگاه به نوع اشتغال دارن با تأیی م یر پرستاری دانگگاه مجاز است.
 - 4انعقاد قرارداد ساعت پاره وقت تابع آیین نامه اداری استخ ام دانگگاه ها بوده و از شمول قانون کار خارج است.
 - 5انعقاد قرارداد به م ت  93روز تنظیم و در صورت نیاز ح اکثر برای همان مال ت قابالل تم یال خواهال بالود (بالرای
تم ی دورههای بع ی اخذ نظریه گزینش الزام است)
 - 6انعقاد قرارداد پاره وقت هیچگونه تعه استخ ام برای دانگگاه ایجاد نخواه کرد.
 - 7دانگگاه هیچ گونه تعه ی در مورد بیمه تأمین اجتماع و بیمه حرفهای افراد طرف قرارداد نخواه داشت.
 - 9ح اقل و ح اکثر نرخ ساعت کار در سالجاری با توجه به بازار کار ،بخشهالای مختلالب بیمارسالتان و محرومیالت
منطقه به ترتیب  72222ریال تا  95222ریال تعیین م گردد.
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 - 3بالاله افالالراد مگالالمول مدالالاد ایالالن بخگالالنامه بالاله جالالزن حالال الزحمالاله تعیالالین شالال ه هیچگونالاله وجهالال اعالالم از کارانالاله،
اضافه کار ....،تعل نخواه گرفت .البته این بن شامل کارکنان که به نالوع رابطاله اسالتخ ام بالا دانگالگاه دارنال
نخواه ش .
-22البسه کار طب دستورالعمل های ابالغ از سوی بیمارستان ذیربط تأمین م شود.
- 22بکارگیری سایر رشته های شغل به جز پرستار و همچنین در بخش های غیر بالین بیمارستان ممنوع م باش .
- 20به جایگزین هر یک از پرستاران که از مرخص زایمان استداده م نماین در ماه استداده از  022ندر سالاعت مجالاز
م باش .
- 23به کار گیری افراد بازنگسته ممنوع م باش .
- 24رییس دانگگاه  /دانگک ه مسئولیت کنترل و نظارت ح نصاب جایگزین پرستاران را کاله از مرخصال اسالتعالج
زایمان استداده م نماین  ،به عه ه خواه داشت ،ضمناً دستور فرمایی گزارش آماری مربوطه را برابر ضوابط کاله
از سوی اداره کل منابع انسان وزارت متبوع اعالم خواه ش  ،تهیه و ارسال نماین .

رونوشت:
جناب آقای میرزا بیگ معاون محترم پرستاری جهت اطالع
جناب آقای دکتر امین لو مگاور محترم وزیر و دبیر مجامع ،شوراها و هیاتهای امنالا مقتيال اسالت موضالوع خریال خال مت
ساعت پاره وقت پرستار با توجه به مطالب من رج در این بخگنامه و به استناد تبصالره مالاده  00آیالین ناماله اداری و اسالتخ ام
کارکنان غیرهیأت علم در دستور کار مگترک هیات امنان جاری دانگگاهها قرار گیرد.
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