
   پيراپزشكان قانون مربوط به خدمت پزشكان و
 مجلس شورای اسالمی  21/21/2731مصوب 

 

از مراكز آموزش عالی گروه پزشكی در داخل و  27433632كليه افراد ايرانی با تحصيالت فوق ديپلم و باالتر كه پس از تاريخ  - 2ماده 

ن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مورد نياز اعالم شوند و خدمت آناالتحصيل شده يا میكشور فارغيا خارج از

ماه اول پس از فراغت از تحصيل خود را در داخل كشور و در مناطق مورد نياز بهداشت، درمان و  16اند حداكثر مدتگردد: مكلفمی

 نمايند.آموزش پزشكی و تشكيالت تابعه آن خدمت

 

 باشد.يك سال می مدت خدمت در مقطع كاردانی - 2تبصره 

 

ای خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران نامهسال بر حسب محروميت نقاط به تفصيل آيين 1مدت فوق برای كمتر از  - 1تبصره 

 خواهد رسيد.

 

واجد كسانی كه خدمت موضوع اين قانون را به انجام رسانيده همچنين كسانی كه دارای پروانه دائم پزشكی بوده و يا  - 7تبصره 

 باشند.پروانه دائم باشند، با دريافت مدرك تحصيلی جديد مشمول خدمات موضوع اين قانون نمیشرايط دريافت

اند حداقل يك سال خدمات قانونی را در مراكز آوران بهداشت موظفپزشكان عمومی ذكور مشمول اين قانون و قانون پيام - 6تبصره 

 شور انجام دهند.درمانی روستاها و بخشهای كبهداشتی و

 

ها و مؤسسات آموزش عالی و مستخدمين رسمی دولت و كادر ثابت نيروهای مسلح و اعضای هيأت علمی دانشگاه - 1تبصره 

 موضوع اين قانون را در نقاط مورد نياز سازمان ذيربط به شرط داشتن واحدهای بهداشتی، درمانی انجام خواهند داد.تحقيقاتی خدمت

ان و فرزندان شهداء، آزادگان، مفقودين جنگ تحميلی، يك نفر برادر يا خواهر شهيد يا مفقود، برادران و خواهران دو همسر - 1ماده 

و نيز مادرانی كه حضانت فرزند خود را به عهده دارند و تك فرزند خانواده  %11آزادگان، جانبازان انقالب اسالمی باالی شهيد يا باالتر،

معاف هستند و در صورت تمايل افراد مذكور و نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اين گروه وناز خدمات موضوع اين قان

 مند شوند.توانند از مزايای اين قانون بهرهمی

 

 باشد.در مورد معافيت افراد مازاد بر نياز اولويت با رزمندگان می -تبصره 

 

شموالن اين قانون كه در حرفه پزشكی انجام شود از كل خدمت مقرر در اين مدت خدمت دوره ضرورت و دوره احتياط م - 7ماده 

 گردد.میقانون كسر

 

اند حداكثر يك ماه بعد از فراغت از تحصيل يا اعالم ارزشيابی مدرك تحصيلی خارج از كشور به مشموالن اين قانون مكلف - 6ماده 

را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی معرفی نمايند. وزارت  وضعيت از لحاظ شمول موضوع اين قانون خودمنظور تعيين

و آزاد  2حداكثر دو ماه تعيين محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نياز را با رعايت اولويت سهميه مناطق مذكور موظف است ظرف

محل خدمت شروع به كار نكنند، غايب محسوب معرفی ننمايند و يا يك ماه پس از تعيين معاف نمايد. كسانی كه ظرف مدت مقرر خود را

 افزوده خواهد شد.و به تشخيص وزارت مذكور برابر مدت غيبت به خدمت آنان

 

مشموالن اين قانون مادام كه خدمات قانونی را شروع ننموده يا معافيت اخذ نكرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشكی  - 1ماده 

 باشند.نمی



درك تحصيلی و ريز نمرات و صدور هر گونه تأييديه تحصيلی و گواهينامه برای مشموالنی كه خدمت موضوع اين تحويل م - 4ماده 

 نداده و يا معافيت دريافت ننموده باشند ممنوع است.قانون را انجام

 

های مورد نياز ور در رشتههای معتبر مورد تأييد در خارج از كشكسانی كه برای ادامه تحصيل با هزينه شخصی در دانشگاه -تبصره 

مدارك تحصيلی داشته باشند، با سپردن تضمين كافی مبنی بر انجام خدمات قانونی پس از فراغت از تحصيل، مدارك كشور احتياج به

 دريافت خواهند داشت.تحصيلی و گواهی موقت طبابت

 

اند های سراسری سنوات پس از انقالب فرهنگی موظفو باالتر و مناطق محروم آزمون 1التحصيالن سهميه مناطق فارغ - 3ماده 

 ای كه به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی خواهد رسيد، انجام دهند.نامهاساس آيينتعهدات خود را بر

مول اين قانون اند مشمشمولين قوانين قبلی خدمات پزشكان كه به دليل موجه خدمات خود را طبق ضوابط مربوط انجام نداده - 8ماده 

 بود.خواهند

اند، از شمول اين قانون مستثنی بوده و چنانچه از گروه مند نشدهالتحصيالن خارج از كشور كه از مزايای ارزی بهرهفارغ - 9ماده 

 طبق ضوابط، پروانه دائم پزشكی دريافت خواهند نمود.دارای پروانه باشند

 

اند با توجه به مدت استفاده از ارز دولتی خدمات موضوع اين قانون و تعهدات كه از ارز دولتی استفاده نمودهكسانی  - 2تبصره 

 خواهند داد.مربوطه را انجام

 

التحصيلی در داخل كشور های علوم پزشكی وارد كشور شده و تحصيالت خود را تا فارغكسانی كه در حين تحصيل رشته - 1تبصره 

مند نگرديده باشند برای باقيمانده دوره در صورتی كه هزينه تحصيل خود را بپردازند و از مزايای ارزی دولت بهرهددهنادامه می

 نخواهند داشت.تكميلی نياز به انجام خدمات قانونی

 

قی است و جزو خدمات قبلی مشمولين قانون خدمت خارج از مركز پزشكان و دندانپزشكان و داروسازان به قوت خود با - 22ماده 

 گردد.موضوع اين قانون محسوب میخدمات

 

های استحقاقی، استعالجی، بدون حقوق، پاداش، مرخصیمشموالن اين قانون از لحاظ حقوق و مزايا و امور رفاهی ) - 22ماده 

و قانون نظام هماهنگ پرداخت  نقدی و بيمه عمر و درمان و حادثه و ساير مزايا( تابع قوانين و مقررات استخدام كشوریهای غيركمك

باشند، تابع ضوابط حقوقی و چنانچه به دستگاه ديگر معرفی گردند كه دارای مقررات استخدامی خاص میباشند وكاركنان دولت می

 رفاهی آن دستگاه خواهند بود.

 

ايند، چنانچه از گروه دارای پروانه نممشموالن اين قانون كه به طور تمام وقت و بدون كار انتفاعی خصوصی خدمت می - 2تبصره 

نامه اجرايی كه وزارت بهداشت، كاری و حق محروميت از مطب، طبق آييندو نوبت كار موظف از حقوق و مزايا، اضافهباشند در مقابل

يای دو نوبت كار نمايند و در صورتی كه از گروه بدون پروانه باشند، از مزاخواهد نمود، استفاده میدرمان و آموزش پزشكی تدوين

 گردند.مند میكار( بهرهكار و اضافهموظف )

 

تواند مشموالن موضوع اين قانون را در صورت نياز با اولويت مناطق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می - 1تبصره 

 ربوطه درآورد.حين خدمت بدون اخذ مجوزهای مربوطه به استخدام پيمانی يا رسمی دستگاه ممحروم و نيازمند در

 باشند.سالگی رسيده باشند، از انجام خدمات موضوع اين قانون معاف می 61مشموالن اين قانون كه به سن باالی  - 21ماده 

ها، تابع ضوابط مقرر در قوانين خاص های بهداشت خانواده و مبارزه با بيماریكاران دهان و دندان و كاردانبهداشت - 27ماده 

 باشند.میمربوط به خود



به منظور تربيت پزشك متخصص مورد نياز مناطق محروم و نيازمند كشور، وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشكی  - 26ماده 

ای را برای مناطق محروم و نيازمند كشور اختصاص دهد. های جداگانههنگام پذيرش دستيار تخصصی، سهميهموظف است به

اند پس از انجام دوره تخصص، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات سهميه مذكور موظفازكننده دستياران تخصصی، استفاده

 پس از انجام خدمات مذكور پروانه دائم دريافت خواهند نمود.قانونی موضوع اين قانون در نقاط مربوط انجام دهند و

روانه دائم پزشكی هستند، نصف مدت دوره تخصصی با كننده از سهميه موضوع اين ماده كه دارای پدستياران استفاده - 2تبصره 

 مربوط در نقاط مذكور خدمت خواهند نمود.احتساب ضرايب

 

اند قبل از شروع دوره دستياری تعهد ثبتی الزم جهت خدمت در نقاط مربوط دستياران تخصصی موضوع ماده فوق موظف - 1تبصره 

 مانی بسپارند.های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، دردانشگاهبه

 

 ها و مؤسسات آموزش عالی به قوت خود باقی است.قانون نحوه تأمين هيأت علمی مورد نياز دانشگاه - 7تبصره 

قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايرانی و اصالحات آن به قوت خود باقی است و انجام خدمات  - 21ماده 

 متی از تعهدات موضوع قانون مزبور محسوب خواهد شد.به عنوان قسموضوع اين قانون

 

نامه اجرايی اين قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی حداكثر ظرف دو ماه تهيه و پس از تصويب آيين - 24ماده 

 مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.هيأت وزيران به

 

 گردد.كليه قوانين مغاير با اين قانون لغو می - 23ماده 

 

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز چهارشنبه دوازدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج 

 به تأييد شورای نگهبان رسيده است. 273131314اسالمی تصويب و در تاريخ مجلس شورای

 

 رييس مجلس شورای اسالمی    

 اكبر ناطق نوریعلی                                             


