شیوه نامه صدور گواهی اشتغال شاغلین حوزه پسشکی و پیراپسشکی جهت ارائه به مبادی خارج از کشور
و صدور تائیدیه ها و پاسخ به استعالم های خارجی دریافتی مرتبط
توسط دانشگاه های علوم پسشکی و سازمان های وابسته به وزرارت بهداشت ،درمان و آموزش پسشکی
مقدمه:
ًظط بِ حساسیت ّایی کِ زض هَضز صسٍض گَاّی ّای اضتغال بطای کاضکٌاى ٍ ّوکاضاى حَظُ سالهت کطَض (برص زٍلتی ٍ برص
ذصَصی) جْت اضائِ بِ هبازی ذاضج اظ کطَض ٍجَز زاضتِ ٍ زاضز .با ًظط ٍ صالحسیس هطاجغ شیصالح ،تاییس ٍ صسٍض "هجَظ تطجوِ
ضسوی" گَاّی ّای صازضُ تَسظ زاًطگاُ ّای ػلَم پعضکی ٍ ساظهاى ّای ٍابستِ بِ ٍظاضت هتبَع ،تا کٌَى بِ ػْسُ حَظُ اهَض بیي
الولل ٍظاضت هتبَع بَزُ است .زض جْت اجطای اصل توطکع ظزائی ٍ تسْیل اهَض هتقاضیاى ٍ بِ زلیل ضطٍضت کاّص هطاجؼات حضَضی
اساتیس ،پعضکاى ٍ ّوکاضاى حَظُ سالهت (برص زٍلتی ٍ برص ذصَصی) اظ اقصی ًقاط کطَض بِ تْطاى کِ بؼضا بِ زلیل ًقص هساضک،
هطاجؼا هکطض هتقاضیاى ضا هَجب هی گطزیسّ .واٌّگی ٍ ضایعًی با ٍظاضتراًِ ّای ظیطبظ بؼول آهس تا اظ ایي پس ،اًجام صسٍض گَاّی ّای
اضتغال ٍ صسٍض تائیسیِ ّا جْت تطجوِ ضسوی ٍ پاسد بِ استؼالم ّای ذاضجی زضیافتی هطتبظ ،بِ زاًطگاُ ّای ػلَم پعضکی ٍ ساظهاى
ّای تابؼِ ٍظاضت هتبَع ٍاگصاض گطزز.
ًظط بِ ایٌکِ ٍظاضت اهَض ذاضجِ ػالٍُ بط تْطاى ،زض بطذی اظ استاًْا ضاهل :آشضبایجاى ضطقی ،اضٍهیِ ،بٌسضػباس ،ذطاساى ضضَی ،اصفْاى،
فاضس ،قن ،قعٍیي ،گیالى ،هاظًسضاى ٍ ً ...یع زاضای زفاتط ًوایٌسگی هی باضس ،لصا تطتیبی زازُ ضسُ تا ًوًَِ اهضای ضٍسای هحتطم
زاًطگاّْای ػلَم پعضکی زض استاى ّای هصکَض ٍ ّوچٌیي استاى ّای ّوجَاض بِ زفاتط ًوایٌسگی ٍظاضت اهَض ذاضجِ هؼطفی تا هجَظ
تطجوِ ضسوی گَاّی ّای اضتغال صازضُ تَسظ زاًطگاُ ّای ػلَم پعضکی ٍ ذسهات بْساضتی – زضهاًی (آى استاى ٍ استاى ّای
ّوجَاضش) زض ّواى استاى تائیس ٍ هوَْض بِ هْط ٍظاضت اهَض ذاضجِ ٍ قَُ قضائیِ ضًَس .ضوٌا ًوًَِ اهضای ضٍسای هحتطم زاًطگاُ ّا،
ساظهاى ّای ٍابستِ بِ ایي ٍظاضت هستقطزض تْطاى بِ ٍظاضت اهَض ذاضجِ زض تْطاى هؼطفی ضسُ است.
تَضیح ایٌکِ ایي تفَی ض اذتیاض صطفا ضاهل صسٍض گَاّی اضتغال ،صسٍض تائیسیِ ّا ٍ پاسد بِ استؼالم ّای ذاضجی زضیافتی هطتبظ با
زاًطگاُ ّا ٍ ساظهاى ّای تابؼِ ٍظاضت هتبَع هی ضَز ٍ اًجام سایط هکاتبات با ٍظاضت اهَض ذاضجِ کواکاى تابغ آئیي ًاهِ ّای قبلی ٍ اظ
عطیق ازاضُ کل ضٍابظ بیي الولل ایي ٍظاضت ذَاّس بَز.
ضایاى شکط است کِ هؼطفی ًوًَِ اهضاء ضٍسای زاًطگاُ ّای ػلَم پعضکی ٍ ساظهاًْای ٍابستِ عی ًاهِ هقام ػالی ٍظاضت بِ ضواضُ
 100/333هَضخ  33/4/3بِ ٍظاضت اهَض ذاضجِ اضسال گطزیسُ است .ضیَُ ًاهِ صسٍض گَاّی بططح شیل جْت اجطاء اػالم هیطَز.
السامات صدور گواهی ها:
-

اًجام بطضسی ٍ تائیس سَابق ٍ هساضک ضغلی هتقاضیاى تَسظ ٍاحس شیطبظ زض هؼاًٍت تَسؼِ هسیطیت ٍ هٌابغ اًساًی زاًطگاُ /ساظهاى
ٍابستِ

-

صسٍض گَاّی ّای اضتغال هتقاضیاى هٌحصطا با اهضاء هؼطفی ضسُ بِ ٍظاضت اهَض ذاضجِ (ضیاست زاًطگاُ ػلَم پعضکی /ساظهاى ّای
ٍابستِ)

-

هوَْض ضسى گَاّی صازضُ بِ هْط زاًطگاُ /ساظهاى ٍابستِ

-

هجَظ تطجوِ هساضک تحصیلی :زاًطٌاهِ ،گَاّیٌاهِ ٍ ضیع ًوطات فاضؽ التحصیالى زاًطگاُ ّا زض ضضتِ ّای ػلَم پعضکی زاذل کطَض
صطفا تَسظ هطکع ذسهات آهَظش ،هؼاًٍت آهَظش ٍظاضت هتبَع ٍ با هوَْض ضسى بِ هْط "تطجوِ بالهاًغ است" اًجام هی گطزز.

-

با تَجِ بِ برطٌاهِ ضواضُ  3/12/22320هَضخ  82/8/20ضئیس هطکع ذسهات آهَظضی ،هؼاًٍت هحتطم آهَظضی ،هساضک ،زاًطٌاهِ،
گَاّیٌاهِ ٍ ضیع ًوطات فاضؽ التحصیالى زاًطگاُ ّا زض ضضتِ ّای ػلَم پعضکی زاذل کطَض کِ هوَْض بِ هْط هی باضس.

