
از مراكز آموزش عالي گروه پزشكي  ١/٤/١٣٦٧كھ پس از تاریخ  كلیھ افراد ایراني با تحصیالت فوق دیپلم و باالتر-١ماده 
درمان و آموزش  داشت ،از كشور فارغ التحصیل شده یا مي شوند و خدمت آنان از سوي وزارت بھ در داخل یا خارج

اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل كشور و در  ماه ٢٤پزشكي مورد نیاز اعالم میگردد ، مكلفند حداكثر مدت 
بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي و تشكیالت تابعھ آن خدمت نمایند مناطق مورد نیاز وزارت .  

شدمدت خدمت در مقطع كارداني یكسال مي با -١تبصره  .  
مدت فوق براي كمتر از دو سال برحسب محرومیت نقاط بھ تفصیل آیین نامھ اي خواھد بود كھ بھ تصویب ھیئت  -٢تبصره 

  .وزیران خواھد رسید
داراي پرونده دائم پزشكي بوده یا  كساني كھ خدمت موضوع این قانون را بھ انجام رسانیده ، ھمچنین كساني كھ – 3 تبصره

با دریافت مدرك تحصیلي جدید مشمول خدمات موضوع این قانون نمي باشند واجد شرایط دریافت پروانھ دائم باشند و .  
٤تبصره حداقل یكسال خدمات قانوني را در  پزشكان عمومي ذكور مشمول این قانون و قانون پیام آوران بھداشت موظفند -

كشور انجام دھند و درماني روستاھا و بخشھاي مراكز بھداشتي .  
مسلح و اعضاء ھیئت علمي دانشگاھھا و موسسات آموزش عالي  مستخدمین رسمي دولت و كادر ثابت نیروھاي -٥تبصره 

بھداشتي ، درماني  موضوع این قانون را در نقاط مورد نیاز سازمان ذیربط بھ شرط داشتن واحدھاي و تحقیقاتي خدمات
خواھند داد انجام .  
برادران و  آزادگان ، مفقودین جنگ تحمیلي ، یك نفر برادر یا خواھر شھید یا مفقود ، ھمسران و فرزندان شھداء ، -٢ماده 

مادراني كھ حضانت فرزند خود را بھ عھده  %٢٥باالي  خواھران دو شھید یا باالتر ، آزادگان و جانبازان انقالب اسالمي
مذكور و نیاز  خانواده از انجام خدمات موضوع این قانون معاف ھستند و در صورت تمایل افراد دارند و نیز تك فرزند

مزایاي این قانون بھره مند شوند وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي این گروه مي توانند از .  
م شوند از كل خدمت مقرر احتیاط مشموالن این قانون كھ در حرفھ پزشكي انجا مدت خدمت دوره ضرورت و دوره -٣ماده 
این قانون كسر مي گردد در .  

ماه بعد از فراغت از تحصیل یا اعالم ارزشیابي مدرك تحصیلي خارج از  مشموالن این قانون مكلفند حداكثر یك -٤ماده 
 درمان و آموزش پزشكي منظور تعیین وضعیت از لحاظ شمول موضوع این قانون خود را بھ وزارت بھداشت ، كشور بھ

  .معرفي نمایند
در امور  كھ خدمات قانوني را شروع ننموده یا معافیت اخذ نكرده باشند مجاز بھ دخالت مشموالن این قانون مادامي -٥ماده 

  .پزشكي نمي باشند
صدور ھرگونھ تاییدیھ تحصیلي و گواھینامھ براي مشموالنیكھ خدمت  تحویل مدرك تحصیلي و ریز نمرات و -٦ماده 

قانون را انجام نداده یا معافیت دریافت ننموده باشند ممنوع است موضوع این .  
در خارج از كشور در رشتھ ھاي  كسانیكھ براي ادامھ تحصیل با ھزینھ شخصي در دانشگاھھاي معتبر مورد تایید :تبصره

ات قانوني پس از فراغت باشند، با سپردن تضمین كافي مبني بر انجام خدم مورد نیاز كشور احتیاج بھ مدارك تحصیلي داشتھ
تحصیل مدارك تحصیلي و گواھي موقت طبابت دریافت خواھند داشت از .  

٧ماده  سنوات بعد از انقالب فرھنگي  و باالتر و مناطق محروم آزمونھاي سراسري ٢فارغ التحصیالن سھمیھ مناطق  -
ان و آموزش پزشكي خواھد رسید، انجام بھ تصویب وزیر بھداشت، درم موظفند تعھدات خود را براساس آئین نامھ اي كھ

  .دھند
ضوابط مربوط انجام نداده اند مشمولین  مشمولین قوانین قبلي خدمات پزشكان كھ بھ دلیل موجھ خدمات خود را طبق -8 ماده

  .این قانون خواھند بود
٩ماده  این قانون مستثني بوده و چنانچھ  فارغ التحصیالن خارج از كشور كھ از مزایاي ارزي بھره مند نشده اند، از شمول -

پروانھ دائم پزشكي دریافت خواھند نمود از گروه داراي پروانھ باشند طبق ضوابط، .  
این قانون و  استفاده نموده اند با توجھ بھ مدت استفاده از ارز دولتي خدمات دولتي موضوع كسانیكھ از ارز دولتي -١تبصره 

  .تعھدات مربوطھ را انجام خواھند داد
التحصیلي در  حین تحصیل رشتھ ھاي علوم پزشكي وارد كشور شده و تحصیالت خود را تا فارغ كسانیكھ در -٢تبصره 

بپردازند و از مزایاي ارزي دولت بھره مند نگردیده باشند  داخل كشور ادامھ مي دھند در صورتیكھ ھزینھ تحصیل خود را
ات قانوني نخواھند داشتدوره تكمیلي نیاز بھ انجام خدم براي باقي مانده .  

قوت خود باقیست و  قبلي مشمولین قانون خدمت خارج از مركز پزشكان و دندانپزشكان و داروسازان بھ خدمات -١٠ماده 
  .جزء خدمات موضوع این قانون محسوب مي گردد

١١ماده  عالجي، بدون حقوق، است مشموالن این قانون از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاھي (مرخصیھاي استحقاقي، -
سایر مزایا تابع قوانین و مقررات استخدام كشوري و قانون نظام  پاداش، كمكھاي غیرنقدي و بیمھ عمر، درمان و حادثھ و



مقررات استخدامي خاص مي  كاركنان دولت مي باشد و چنانچھ بھ دستگاه دیگر معرفي گردند كھ داراي ھماھنگ پرداخت
بود فاھي ان دستگاه خواھندباشند تابع ضوابط حقوقي و ر .  

انتفاعي خصوصي خدمت مي نمایند، چنانچھ از گروه  مشموالن این قانون كھ بھ طور تمام وقت و بدون كار -١تبصره 
نامھ  دو نوبت كار موظف از حقوق و مزایا، اضافھ كاري و حق محرومیت از مطب آیین داراي پروانھ باشند در مقابل
استفاده مي نمایند و در صورتیكھ از گروه بدون  درمان و آموزش پزشكي تدوین خواھند نمود، اجرایي كھ وزارت بھداشت،
نوبت كار موظف (كار و اضافھ كار) بھره مند مي گردند پروانھ باشند، از مزایاي دو .  

نیاز با اولویت  بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي تواند مشموالن موضوع این قانون را در صورت وزارت -٢تبصره 
مربوطھ بھ استخدام پیماني یا رسمي دستگاه مربوطھ درآورند مناطق محروم و نیازمند در حین خدمت بدون اخذ مجوزھاي .  

سالگي رسیده باشند، از انجام خدمات موضوع این قانون معاف مي باشند ٤٥مشموالن این قانون كھ بھ سن باالي  -١٢ماده  .  
بیماریھا، تابع ضوابط مقرر در قوانین خاص  ھان و دندان و كاردانھاي بھداشت خانواده و مبارزه بابھداشتكاران د -13 ماده

  .مربوطھ بھ خود مي باشد
وزارت بھداشت، درمان و آموزش  بھ منظور تربیت پزشك متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند كشور ، -14 ماده

سھمیھ ھاي جداگانھ اي را براي مناطق محروم و نیازمند كشور  صصي،پزشكي موظف است بھ ھنگام پذیرش دستیار تخ
تخصص، برابر طول دوره  دستیاران تخصصي استفاده كننده از سھمیھ مذكور موظفند پس از انجام دوره .اختصاص دھد

پروانھ دائم  مربوط انجام دھند. و پس از انجام خدمات مذكور تخصص بھ عنوان خدمات قانوني موضوع این قانون در نقاط
نمود دریافت خواھند .  

داراي پروانھ دائم پزشكي ھستند، نصف مدت دوره  دستیاران استفاده كننده از سھمیھ موضوع این ماده كھ -١تبصره 
در نقاط مذكور خدمت خواھند نمود تخصصي با احتساب ضرایب مربوط .  

 دوره دستیاري تعھد ثبتي الزم جھت خدمت در نقاطفوق موظفند قبل از شروع  دستیاران تخصصي موضوع ماده -٢تبصره 
  .مربوط بھ دانشگاھھاي علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني بسیارند

قانون نحوه تامین ھیات علمي مورد نیاز دانشگاھھا و موسسات آموزش عالي بھ قوت خود باقیست -٣تبصره  .  
آن بھ قوت خود باقي است و انجام  جوانان ایراني و اصالحاتقانون تامین وسایل و امكانات تحصیل اطفال و  -15 ماده

تعھدات موضوع قانون مزبور محسوب خواھد شد خدمات موضوع این قانون بھ عنوان قسمتي از .  
پس از  ماه تھیھ و٢این قانون توسط وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي حداكثر ظرف  آیین نامھ اجرایي -١٦ماده 

ران بھ مرحلھ اجراء گذاشتھ خواھد شدتصویب ھیئت وزی .  
كلیھ قوانین مغایر با این قانون لغو مي گردد -١٧ماده  .  

  آیین نامھ اجرایي قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان
مشموالن قانون عبارتند از -١ماده  :  
تھ ھاي مذكورگروه پزشكي شامل پزشك، دندانپزشك، داروساز، دكتري علوم آزمایشگاھي و متخصصان رش -الف .  

در رشتھ ھاي مامایي، پرستاري،  گروه پیراپزشكي و رشتھ ھاي وابستھ شامل فارغ التحصیالن كارداني و باالتر -ب
مختلف بھداشتي ، اتاق عمل، ھوشبري، تغذیھ، شنوایي سنجي، بینایي سنجي،  رادیولوژي ، علوم آزمایشگاھي ، رشتھ ھاي

بھ علوم پایھ پزشكي، آمار زیستي،  پي، ضبط آمار و مدارك پزشكي، رشتھ ھاي مربوطدرماني، كاردرماني، فیزیوترا گفتار
بالیني، پروتز دندان خدمات اجتماعي و مددكاري و روانشناسي .  

(كھ از این پس قانون نامیده مي شود) و ١٣٧٥پزشكان و پیراپزشكان مصوب  قانون خدمت ١مناطق مورد نیاز ماده  -٢ماده 
بھداشت، درمان و آموزش پزشكي  ھمچنین گروھھاي مازاد بر نیاز در ابتداي ھرسال توسط وزارت ھاي مربوط، رشتھ

  .تعیین و اعالم خواھد شد
مناطق محروم با نظر  فارغ التحصیالن گروھھاي پزشكي و پیراپزشكي در مناطق مورد نیاز با اولویت توزیع -٣ماده 

آموزش پزشكي تعیین مي شود درمان وكمیسیوني است كھ اعضاي آن توسط وزیر بھداشت،  .  
كاردانھاي مبارزه با بیماریھا و بھداشت خانواده و بھداشت كار دھان و دندان بر اساس قانون مربوط، انجام وظیفھ  -٤ماده 

  .خواھند كرد
در مورد بانوان مشمول قانون مالك احراز ازدواج و تاریخ آن، مندرجات شناسنامھ زوجین است -٥ماده  .  

مراجع صدور گواھي پایان خدمات مشموالن قانون توسط وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشكي تعیین خواھد شد -٦اده م .  
با مشموالن بیمار طبق نظر شوراي عالي پزشكي وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي رفتار خواھد شد -٧ماده  .  

تحصیل دانشجویان را بھ اداره كل  موظفند تاریخ فراغت از قانون مراكز آموزش ٤در جھت اعمال ضوابط ماده  8 ماده
مقتضي بھ اطالع آنھا برسانند فارغ التحصیالن اعالم كرده، مراتب بھ نحو .  

یا  كھ بھ تبعیت از ھمسر و با كسب پروانھ خاص ٤/٣/١٣٦٠التحصیالن بعد از تاریخ  خدمات بانوان متاھل فارغ -٩ماده 



انجام وظیفھ كرده اند قابل محاسبھ مي  ان و آموزش پزشكي یا بھداري در مناطق غیر مجازمجوز از وزارت بھداشت، درم
  .باشد
مالك احراز استخدام رسمي، معرفینامھ دستگاه ذیربط و آخرین حكم استخدامي رسمي كارمند است -١٠ماده  .  

در قانون استفاده كنند كھ داراي  ني شدهاین قبیل مستخدمان رسمي دولت، در صورتي مي توانند از تسھیالت پیش بی :تبصره
  .مراكز بھداشتي و درماني مجاز باشند

شھید انقالب اسالمي مركز، براي  قانون، مرجع صدور گواھي براي خانواده شھدا، بنیاد ٢در اجراي ماده  -11 ماده
 مور آزادگان مركز ، براي تك اوالدمركز، براي آزادگان، ستاد كل رسیدگي بھ ا جانبازان ، بنیاد جانبازان انقالب اسالمي

  .خانواده،گواھي ثبت احوال محل مي باشد
گواھي پایاني  ضوابط قانوني متعھد خدمت مي شوند با انجام تعھدات قانوني مجاز بھ دریافت دستیارانیكھ بھ استناد -١٢ماده 

  .و پروانھ دائم خواھند بود
ه مورخ /٢٤٢٤٣ت ، /٣٤٠٩٧ول موضوع تصویب نامھ شماره در مورد اعمال ضریب مناطق محروم ، جد -١٣ماده 

مالك عمل خواھد بود ٢/١١/١٣٨١ .  

 


