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 فصل ششم
 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

باشند پس از انجام امور  التحصیالن این دانشگاه که مشمول خدمت طرح نیروي انسانی می کلیه فارغ
مربوطه باید به التحصیالن جهت معرفی به اداره طرح و انجام امور  فراغت از تحصیل در اداره فارغ

ي انسانی محل خدمت طرح نیرونیروي انسانی دانشگاه مدیریت امور مربوطه باید به مدیریت امور 
 .مراجعه نمایند

 :مقدمه
از مراکز آموزش عالی گروه  1/4/67دیپلم باالتر که پس از تاریخ  کلیه افراد ایرانی با تحصیالت فوق

شوند و خدمت آنان از سوي وزارت  می التحصیل شده یا پزشکی در داخل یا خارج از کشور فارغ
ماه اول پس از  24اند حداکثر مدت  مکلف گردد بهداشت درمان و آموزش پزشکی موردنیاز اعالم می

بهداشت درمان آموزش وزارت  فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق موردنیاز
 الذکر براي در حال حاضر خدمات موضوع قانون فوق. پزشکی و تشکیالت تابعه آن خدمت نمایند

هاي مربوطه،  تخصص ازي وهاي تحصیلی پزشکی، دندانپزشکی، داروس التحصیالن رشته فارغ
پرستاري اتاق عمل، هوشبري، رادیولوژي، علوم آزمایشگاهی، مامائی، علوم پایه پزشکی در مقاطع 

صورت داوطلبانه خدمات مذکور را به انجام  التحصیالن به فارغ دکتري و باالتر اجباري بوده و سایر
 .رسانند می

 .خدمت در مقطع کاردانی یک سال است مدت .1
ی که خدمت موضوع این قانون را به انجام رسانده و همچنین کسانی که داراي پروانه دائم سانک .2

پزشکی بوده یا واجد شرایط دریافت پروانه دائم باشند یا دریافت مدرك تحصیلی در مقاطع باالتر 
 .باشند یا جدید مشمول خدمات موضوع این قانون نمی

بعد از فراغت از تحصیل یا اعالم ارزشیابی مدرك تحصیلی اند یک ماه  این قانون مکلف مشموالن .3
منظور تعیین وضعیت ازلحاظ شمول موضوع این قانون خود را به دانشگاه محل  خارج از کشور به

 .تحصیل معرفی نمایند
ماه تعیین محل خدمت را با رعایت اولویت سهمیه  2مذکور موظف است ظرف حداکثر  وزارت .4

ماه پس از  کیو نمایند  ف نماید کسانی که ظرف مدت مقرر خود را معرفی نمیمناطق یک و آزاد معا
تعیین محل خدمت شروع به کار نکنند غایب محسوب و به تشخیص وزارت مذکور برابر مدت غیبت 

 .به خدمت آنان افزوده خواهد شد
نکرده باشند مجاز که خدمات قانونی را شروع ننموده و یا معافیت اخذ  این قانون مادامی مشموالن .5

 .باشند به دخالت در امور پزشکی نمی
مدرك تحصیلی و ریزنمرات و صدور هرگونه تائیدید تحصیلی و گواهینامه براي  لیتحو .6

مشموالنی که خدمت موضوع این قانون را انجام نداده و یا معافیت دریافت ننموده باشند ممنوع 
 .است
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سالگی رسیده باشند از انجام خدمات موضوع این قانون  45 باالي این قانون که به سن مشموالن .7
 .باشند معاف می

اند از شمول این قانون مستثنا  مند شده التحصیالن خارج از کشور که از مزایاي ارزي بهره فارغ. 8
 .پروانه دائم پزشکی دریافت خواهند نمود بوده و چنانچه از گروه داراي پروانه باشند طبق

 
 :ها دانشگاهتفویض اختیارات سازمان طرح نیروي انسانی به 

اي  وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی بخش عمده 10/3/83مورخ  33245استناد نامه شماره به  
هاي علوم  دانشکده/ها از وظایف اجراي مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان به دانشگاه

هاي علوم پزشکی قادر خواهند بود رأساً نسبت به  و دانشکدهها  پزشکی واگذار شد لذا دانشگاه
نامه خدمات و نیز ارائه گواهی معافیت از انجام خدمات موضوع قانون مذکور براي  صدور معرفی

نسبت به اجراي  83مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان اقدام نمایند و از اول تیرماه سال 
 .آن اقدام شود

 :مشموالن قانون
دکتري علوم آزمایشگاهی و متخصصان -داروسازي-دندانپزشکی-پزشکی شامل پزشکی گروه .1

 .هاي مذکور رشته
هاي  التحصیالن کاردانی و باالتر در رشته هاي وابسته شامل فارغ پیراپزشکی و رشته گروه .2

ط به علوم هاي مربو مامایی، پرستاري، رادیولوژي، علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل، هوشبري، رشته
 .پایه پزشکی در مقطع دکتري و باالتر

صدور گواهی پایان خدمات مشموالن قانون توسط وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی  مراجع .3
 .تعیین خواهد شد

به استناد بخشنامه (. باشند هاي مازاد بر نیاز وزارت بهداشت که معاف از انجام خدمات می رشته .4
نیاز به ارائه گواهی معافیت از خدمت قانون طرح نیروي  )1/9/83خ الف مور/25083/7شماره 

 :اند از عبارت باشند که انسانی نمی
هاي  آمار حیاتی تمامی رشته -گرایش خدمات اجتماعی -علوم اجتماعی -مددکاري اجتماعی -تغذیه

 -و گفتاردرمانی سنجی شنوایی -سنجی بینایی-کاردرمانی -اعضاء مصنوعی –علوم پایه پزشکی 
اقتصاد بهداشت  –علوم صنایع غذایی  -رادیوتراپی -فیزیوتراپی -مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 -بهداشت مدارس -اي بهداشت محیط هاي بهداشتی بهداشت حرفه رشته کلیه -مهندسی پزشکی
ضبط آمار و  )کاران دهان و دندان ها و تنظیم خانواده و بهداشت مبارزه با بیماري(بهداشت عمومی 

 .روانشناسی بالینی و پروتز دندان -مدارك پزشکی
 12/2/75آموختگان مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب  خدمتی دانش تعهدات .5

 .مجلس شوراي اسالمی
شده در آزمون سراسري در سه منطقه  آموختگان بر اساس سهمیه پذیرفته خدمتی دانش تعهدات .6

 .سه انجام خواهد شد -دو -یک
 .در منطقه دو فعلی خواهد بودقبلی  3و  2آموختگان سهمیه منطقه  انجام خدمت دانش محل .7
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منطقه سه فعلی آموختگان سهمیه منطقه چهار و پنج و مناطق قبلی در  انجام خدمت دانش محل .8
 .خواهد بود

اند در واحدهاي بهداشتی درمانی مناطق عشایري که  شدگان مناطق عشایري موظف رفتهیپذ .9
 .لیست آن توسط حوزه معاونت سالمت اعالم خواهد شد خدمت نمایند

پنج عشایر و محروم دو برابر مدت -چهار-سه-آموختگان سهمیه مناطق دو کلیه دانش تعهدات .10
اند به مدت یک برابر زمان تحصیل خود در منطقه مورد تعهد خدمت نمایند و  ست و موظفتحصیل ا

نامه  مابقی تعهدات خدمتی خود را بر اساس قانون امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و آئین
 .اي به اتمام رسانند اجرائی آن پس از انجام خدمت منطقه

تناسب ضریب از مدت  شده و به یب دار با ضریب محاسبهاي در مناطق ضر تعهدات منطقه انجام .11
 .کسر خواهد گردید 3و  2اي  تعهدات منطقه

هاي تخصصی پزشکی دستیاري به  آموختگان رشته توجه به اینکه تقسیم و توزیع دانش با .12
ها  عهده اداره کل خدمات درمانی معاونت سالمت بوده و ممکن است بعضی از متخصصین به استان

ها نیست صدور تائیدید تحصیلی بدون استعالم عدم  ام شوند که محل اخذ دیپلم دبیرستانی آناعز
 .نیاز از دانشگاه محل اخذ دیپلم بالمانع است

دانشکده / دانشگاه  نامه شروع خدمات دفتر مدیریت منابع انسانی و یا صدور معرفی مراجع .13
نامه صادره توسط  رونوشت معرفیعلوم پزشکی محل تحصیل مشمولین است یک نسخه از 

هاي علوم پزشکی به دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت ارسال خواهد  دانشکده/دانشگاه
 .شد

 1/4/83نامه شروع خدمات طرح نیروي انسانی جهت افرادي که بعد از تاریخ  دریافت معرفی
 :گردند التحصیل می فارغ

مدیرکل دفتر مدیریت منابع انسانی  24/4/83 مورخالف /11045بر اساس بخشنامه شماره 
 1/4/83قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که بعد از تاریخ مشمول هاي  التحصیالن رشته فارغ
دانشکده علوم پزشکی محل تحصیل /شوند قادر خواهند بود با مراجعه به دانشگاه التحصیل می فارغ

 افتیدر .دانشکده دریافت نمایند/همان دانشگاهنامه شروع خدمات براي محدوده جغرافیایی  معرفی
 1/4/83گواهی معافیت از انجام خدمات طرح نیروي انسانی جهت افرادي که بعد از تاریخ 

 :گردند التحصیل می فارغ
که به استناد قوانین و مقررات جاري از انجام خدمات موضوع  1/4/83التحصیالن بعد از تاریخ  فارغ

دانشکده علوم پزشکی محل تحصیل /ادر خواهند بود با مراجعه به دانشگاهباشند ق قانون معاف می
نسبت به اخذ گواهی معافیت از انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان اقدام 

 .نمایند
گواهی پایان خدمات مشمولیت و نیز گواهی معافیت از انجام خدمات با امضا و تائید روساي 

دانشکده تعیین / هاي علوم پزشکی و یا معاونی که از طرف رئیس دانشگاه دانشکده/ها دانشگاه
دفتر مدیریت منابع (گردد صادر و یک نسخه از رونوشت آن جهت ستاد مرکزي وزارت بهداشت  می

 .گردد می ارسال) انسانی
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نامه شروع خدمات و معافیت از خدمات طرح نیروي انسانی جهت  مرجع صدور معرفی
 :1/4/83ن قبل از مصوبه التحصیال فارغ

کماکان دفتر  1/4/83التحصیالن قبل از  نامه شروع خدمات براي فارغ ضمناً مرجع صدور معرفی
همچنین موضوع  ؛ ومدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود

هاي آزاد  انشگاهالتحصیالن د و فارغ 1/4/83التحصیالن قبل از  صدور گواهی معافیت براي فارغ
ها و مؤسسات آموزش عالی غیر وابسته به وزارت بهداشت همچون گذشته  اسالمی و سایر دانشگاه

 .دفتر مدیریت منابع انسانی و وزارت متبوع خواهد بود
 

 :مدت انجام خدمت طرح نیروي انسانی براي مقاطع کاردانی و باالتر
 .استماه  24 و براي مقاطع کارشناسی و باالتر ماه 12مدت خدمت براي مقاطع کاردانی 

 :ممنوعیت صدور هرگونه تائیدید تحصیلی قبل از مشخص شدن وضعیت خدمت نیروي انسانی
الف مدیرکل دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت و درمان /21195/7به استناد نامه شماره 

التحصیالن  یت خدمت جهت فارغصدور هرگونه تائیدید تحصیلی قبل از دریافت گواهی وضع
قبل از صدور هرگونه تائیدید تحصیلی گواهی وضعیت خدمت  باید مشمول قانون ممنوع است لذا

 .آموخته اخذ گردد از دانشو پیراپزشکان  مربوط به قانون خدمت پزشکان
 

 :لزوم ارائه گواهی معافیت از انجام طرح نیروي انسانی جهت دریافت تائیدید تحصیلی
ارائه گواهی معافیت از انجام خدمات موضوع  6/10/82الف مورخ /24433/7ستناد نامه شماره به ا

ها یا مراکز آموزش  قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان جهت دریافت هرگونه تائیدید از دانشگاه
 معاون 1/9/83الف مورخ /25083/7ها در بخشنامه  هایی که اسامی آن جز رشته به. عالی الزامی است

 .توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ثبت گردیده است
 

 :و بهداشت خانواده ها بیماري اوضعیت طرح نیروي انسانی رشته مبارزه ب
سرپرست مرکز تأمین و توزیع نیروي انسانی و  28/5/71مورخ تا /32166به استناد نامه شماره 

سال خدمت  5 ها و بهداشت خانواده که گواهی انجام مبارزه با بیماريهاي  آوران بهداشت کاردان پیام
اي ارائه نمایند در صورت ادامه  هاي منطقه بعد از فراغت از تحصیل را به امضا مدیران عامل سازمان

تحصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 
 .نخواهد شد

 
 :دو یا سه مقطعی آموختگان دانشح نیروي انسانی جهت وضعیت خدمت طر

التحصیالنی که در  فارغ مدیرکل دفتر تأمین و توزیع نیروي انسانی 57430استناد نامه شماره  به .1
قانون  مشمولاند در مقطع بعدي مجدداً  مقطع تحصیلی قبلی خدمت نیروي انسانی را انجام داده

 .هاي پروانه دار شوند به استثنا رشته نمی
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اند در مقطع بعدي مشمول  التحصیالنی که در مقطع قبلی از خدمت نیروي انسانی معاف شده فارغ .2
شده در مقطع قبلی از کل مدت خدمت در مقطع جدید  شوند اما درهرحال مدت خدمت انجام قانون می

 .قابل کسر است
وزیر بهداشت درمان آموزش پزشکی متخصصین  4/10/69مورخ  8081به استناد نامه شماره 

 .گردند می داران محسوب اي علوم آزمایشگاهی جزو گروه پروانه رشته تک
 

 :متأهلي انسانی بانوان وشرایط خدمت طرح نیر
وزیر بهداشت درمان بانوان متأهل مشمول قانون  25/8/77مورخ  112620به استناد نامه شماره 

توانند خدمت مقرر را در محل سکونت  اي می نیروي انسانی بدون رعایت تعهد خدمت منطقهطرح 
 .همسر خود انجام دهند

 
 .در سایر مراکز ها رشتهانجام خدمت طرح نیروي انسانی بعضی از 

مدیرکل دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت  17/9/81مورخ  28087/7/11شماره  به استناد نامه
هاي تحصیلی علوم تغذیه، آمار حیاتی،  التحصیالن رشته و آموزش پزشکی فارغبهداشت درمان 

سنجی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی  سنجی، گفتاردرمانی، شنوایی کاردرمانی، بینایی
التحصیالن  فارغ پایه پزشکی و همچنین فیزیوتراپی، علوم اجتماعی، گرایش خدمات اجتماعی و علوم

ها  توانند خدمات موضوع قانون فوق را در سایر وزارتخانه اي می و حرفههاي بهداشت محیط  رشته
 .ي دولتی انجام دهندها کارخانهها و  و سازمان

 

 :اي شناسنامهلزوم ثبت کامل مشخصات 
مدیرکل دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت متبوع  6/4/83الف مورخ /9941/7به استناد نامه شماره 

کز قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و موضوع بخشنامه شماره در راستاي اجراي غیرمتمر
سایر تأییدیه وزارتی به جهت جلوگیري از اشتباهات احتمالی و عدم ارائه  10/3/83مورخ  23245
 -اي افراد از قبیل نام پدر آموختگان به دلیل وجود تشابه اسمی باید مشخصات کامل شناسنامه دانش

 .هاي ارسالی قید گردد شناسنامه در نامهمحل صدور -شماره شناسنامه
 در خصوص عدم احتیاج به صدور گواهی 1/9/83الف مورخ /7/ 25083مفاد بخشنامه 

 

 :ها رشتهمعافیت جهت برخی 
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت  1/9/83الف مورخ /25083/7بر اساس بخشنامه شماره 

خدمت  قانون یت از انجام خدمات موضوعبهداشت درمان و آموزش پزشکی صدور گواهی معاف
التحصیالن قادر خواهند  بدیهی است این فارغ. هاي زیر حذف شد پزشکان و پیراپزشکان براي گروه

بود بدون نیاز به ارائه گواهی معافیت در چارچوب قوانین و مقررات جاري نسبت به انجام امور 
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کارت نظام پزشکی اقدام  -انه دائم پزشکیدانشنامه و پرو -اجرائی مربوطه مانند اخذ ریزنمرات
 .نمایند

عنوان مازاد بر نیاز وزارت متبوع از انجام خدمات موضوع قانون  هایی که به التحصیالن رشته فارغ
 :اند از ها عبارت باشند این رشته مذکور معاف می

-مدارك پزشکی -گفتاردرمانی -فیزیوتراپی -کاردرمانی -سنجی بینایی-سنجی شنوایی-تغذیه
خدمات اجتماعی و مددکاري  -روانشناسی بالینی -آمار حیاتی -مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

هاي  رشته -ابزار مصنوعی -مهندس پزشکی پروتز دندان -اقتصاد بهداشت -علوم و صنایع غذایی
بهداشت ) بهداشت عمومی -اي بهداشت حرفه -بهداشت محیط -بهداشت مدارس(تی مختلف بهداش

کار دهان و  بهداشت -پرستاري دندانپزشکی -کتابداري پزشکی -ها مبارزه با بیماري -خانواده
مقاطع دکترا و باالتر منوط به (هاي علوم پایه پزشکی تا مقطع دکترا  التحصیالن رشته فارغ -دندان 

 .)فتر مدیریت منابع انسانی استاظهار تعهد د

 :وزارت بهداشت که کماکان نیازمند ارائه گواهی هستند موردنیاز هاي رشته
علوم پایه پزشکی در  -مامایی-علوم آزمایشگاهی -رادیولوژي -هوشبري –اتاق عمل  -پرستاري

 .هاي مربوطه داروسازي و تخصص -پزشکی دندان -پزشکی -مقاطع دکتري و باالتر
نی که خدمت موضوع قانون را در یک مقطع انجام داده و گواهی پایان خدمت دریافت مشموال

 .اند داشته
ول این امتیاز ماند مش کسانی که به دالیلی در مقاطع قبلی از معافیت برخوردار گردیده: تذکر مهم

قاطع بعدي التحصیالن نیاز به اظهارنظر دفتر مدیریت منابع انسانی در م نبوده و این گروه از فارغ
 .خواهند داشت

 .باشند میپروانه دار که داراي پروانه دائم پزشکی  هاي رشته التحصیالن فارغ
مدیرکل دفتر منابع انسانی وزارت متبوع قبل از  29/2/82مورخ  9513به استناد بخشنامه شماره 

تحصیلی و مجوز تحویل مدارك تحصیلی در خصوص مشمولین خدمت  تأییدیهصدور هرگونه 
السابق وضعیت خدمت موضوع قانون پزشکان و پیراپزشکان در تمامی مقاطع تحصیلی کمافی

معاون توسعه  1/9/83الف مورخ /25083/7با توجه به مفاد بخشنامه (الذکر را اخذ نمایند  فوق
 )بهداشت و درمان وزارت مدیریت و منابع

مدیران و کارشناسان محترم نیروي انسانی آمـوزش الزم   23/1/88ظر به اینکه پیرو اجالس مورخ ن
اند لذا  افزار توزیع پزشکان مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان فراگرفته نرم را در ارتباط با

 .اینداقدام نم 1/2/88دارد به شرح زیر از تاریخ  مقرر می نام در امر ثبت منظور سهولت به
 

 از طریق آدرس سایت خواهند بود مشمولین قادر -1
http://tarh.behdasht.gov.ir 

در  نـام  ثبت به راهنماي مربوطه نسبت به تکمیل فرم با توجه ضمن اسکن کارت ملی و یا شناسنامه
 .افزار اقدام نمایند نرم
 .پذیر خواهد بود امکان گفته شیپاسکن یکی ازمدارك  شرط مشمولین به نام به توضیح است ثبت الزم
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نیروي انسانی دانشگاه که از طریق مدیر محترم نیروي انسانی آن دانشگاه  کارشناسان محترم -2
مـدارك   با رؤیـت  قادر خواهند بود اند شده معرفی وزارت متبوع به دفتر منابع انسانی نام جهت ثبت
 .اقدام نمایند نام مشمولین از به اسکن مدارك نسبت به ثبتو بدون نی شناسایی

 شـده بـه عهـده    ثبـت  مسـئولیت صـحت اطالعـات    :اطالع داده شود ضمناً الزم است به مشمولین -
 .خودشان است

 .مشمولین لحاظ نخواهد شد التحصیلی فارغ نام فصل جاري معدل در ثبت الزم به ذکر است -
 نـام  تـا مشـمولین فـوق در جریـان ثبـت      است ترتیبی اتخاذ نمایدموظف  آن دانشگاه بدیهی است -

 .الزم را معمول دارند و در صورت وجود ابهام راهنمایی قرارگرفته


