
علوم پزشكي به موجب اين دستورالعمل مكلف خواھند بود نسبت به صدور گواھي  دانشگاھھا / دانشكده ھاي
شده اند  ١/٤/٨٣معافیت از انجام خدمات موضوع قانون براي فارغ التحصیالن ھمان دانشگاه/دانشكده كه بعد از تاريخ 

  با رعايت موارد ذيل اقدام و رونوشت آنرا به دفتر مديريت منابع انساني ارسال نمايند.

   قانون: ٢مدارك الزم جھت صدور معافیت موضوع ماده 
   تاییدیھ تحصیلي و انطباق با مدارك شناسایي مشمول

   اصل شناسنامھ
   یك قطعھ عكس

ھید  ل كارت كامپیوتري یا نامھ از بنیاد ش ھید ارائھ اص ھدا و مفقودین جنگ تحمیلي و ھمچنین خواھر و برادر ش ران ش براي فرزندان و ھمس

   سالمي مركزانقالب ا
   ارائھ كارت معتبر بنیاد مستضعفان و جانبازان و یا نامھ از بنیاد مستضعفان و جانبازان مركز %٢٥براي جانبازان باالي  -١
شوراي عالي انقالب فرھنگي گواھي از بنیاد مستضعفان و  ٢٨/٣/٨١مورخ  ٤٩٨بھ استناد مصوبھ شماره  %٥٠براي فرزند جانباز باالي  -٢

   انقالب اسالمي مركز جانبازان
   %٧٠ھمسر جانباز باالي  -٣
   براي آزادگان و ھمسران و فرزندان آزادگان ارائھ اصل كارت كامپیوتري و یا گواھي از ستاد كل رسیدگي بھ امور آزادگان مركز -٤
بھ  ٢ل صدور شناسنامھ والدین ( مطابق فرم براي تك فرزند خانواده باارائھ شناسنامھ پدر و مادر مشمول و استعالم از اداره ثبت احوال مح -٥

   پیوست )
   براي مادراني كھ حضانت فرزند خود را بھ عھده دارند ارائھ حكم حضانت رسمي از دادگستري -٦

   صادر و رونوشت آنرا بھ دفتر مدیریت منابع انساني ارسال خواھد شد. ٢قانون بر اساس فرم شماره  ٢كلیھ معافیتھاي موضوع 
   قانون : ٣شمولین موضوع ماده معافیت م

ماه از خدمت نظام وظیفھ را پس از فراغت از تحصیل ١٧دانش آموختگان رشتھ ھاي تحصیلي مشمول قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان كھ حداقل 

یالن مقطع ك ند. این مدت جھت فارغ التحص وع این قانون معاف مي باش ند از خدمت موض كي انجام داده باش ال مي در حرف پزش ارداني حداقل یكس

   باشد.
   قانون: ٣مدارك الزم جھت صدور معافیت مشمولین ماده 

   یك قطعھ عكس -٣اصل شناسنامھ  -٢اصل كارت پایان خدمت نظام وظیفھ  -١
مولیني كھ واجد  -١تذكر  وص مش كي مكلفند درخص كده ھاي علوم پزش گاھھا / دانش رایط اخذ معافیت ماده دانش متي از خدمات  ٣ش قانون بوده و قس

بت بھ درج مدت خدمات انجام گرفتھ در ذیل گواھي معافیت (طب كان انجام داده اند نس كان و پیراپزش ق فرم قانوني خود را در قالب قانون خدمت پزش

   ) اقدام نمایند.٣شماره 
خدمات قانوني خود را در دانشگاھھا انجام مي دھند گواھي انجام خدمات دریافت مي نمایند و فارغ التحصیالني كھ كسر خدمت دارند و تتمھ  -٢تذكر 

ي مي بایست مدت خدمات انجام شده در دانشگاه/ دانشكده در قالب خدمات موضوع قانون پزشكان و پیراپزشكان و نیز مدت خدمت نظام وظیفھ عموم

   ) نامبردگان ذكر گردد.٥اره انجام شده در ذیل گواھي پایان خدمت (طبق فرم شم
   قانون: ١٢معافیت مشمولین موضوع ماده 

   )٢سال رسیده باشند از انجام خدمات موضوع این قانون معاف مي باشند. (طبق فرم شماره  ٤٥مشمولین این قانون كھ بھ سن باالي 
   مدارك مورد نیاز:

   یك قطعھ عكس -٢اصل شناسنامھ مشمول  -١
   : ) ٤معافیت رشتھ ھاي مازاد بر نیاز (طبق فرم شماره 



ال  ت در س داش ھ از وزارت ب ی ر ن ازاد ب وان م ن ھ ع ر ب ي زی ل ی حص اي ت ھ ھ ت ردد و  ٨٣رش ي گ الم م   اع

كده و  ورت نیاز دانش ت بكارگیري این افراد در ص ند. بدیھي اس وع قانون معاف مي باش تھ ھا از انجام خدمات موض یالن این رش تمایل فارغ التحص

   مشمول بالمانع خواھد بود.
مدیریت خدمات بھداشتي  –ضبط آمار و مدارك پزشكي  –گفتار درماني  –فیزیوتراپي  –كاردرماني  –شنوایي سنجي  -تغذیھ

مھندسي پزشكي  -اقتصاد بھداشت -خدمات اجتماعي و مددكار علوم و صنایع غذایي -روانشناسي بالیني -آمار حیاتي -درماني

بھداشت حرفھ  -بھداشت محیط -رشتھ ھاي مختلف بھداشتي (بھداشت مدارس -اندام مصنوعي -پروتز دندان –وژي رادیول –

 -بھداشتكار دھان و دندان –پرستاري دندانپزشكي  -كتابدار پزشكي -مبارزه با بیماریھا) -بھداشت خانواده -بھداشت عمومي -اي

   ن خدمت پزشكان و پیراپزشكان كھ ھمسرانشان فوت نموده اند.بانوان مشمول قانو -فارغ التحصیالن رشتھ مامایي
داران  -١ پاه پاس یج س رط ارائھ گواھي از نیروي مقاومت بس كان بھ ش كان و پیراپزش مول قانون خدمت پزش تھ ھاي مختلف مش یالن رش فارغ التحص

   ماه خدمت داوطلبانھ بسیجي در جبھھ ھاي جنگ تحمیلي٦انقالب اسالمي مبني بر انجام 
   كارمندان رسمي و پیماني دولت و كادر ثابت نیروھاي مسلح با ارائھ حكم استخدامي رسمي و معرفینامھ معتبر از محل كار -٢
   فارغ التحصیالن رشتھ مامایي -٣
وب  -٤ ان.... مص تعدادھاي درخش ھیالت اعطائي بھ اس تثنائي و تس طح اول آئین نامھ عملكرد اس مولین س وراي ھدای ٨/١٠/٨٣مش تعدادھاي ش ت اس

   درخشان
تثنائي و  طح بندي عملكرد اس وع آئین نامھ س ازي موض كي و داروس كي، دندانپزش تھ ھاي پزش یل رش ان فارغ التحص تعدادھاي درخش ب) خدمات اس

ت ، درما تھ بھ وزارت بھداش ي یا مدیریتي وابس ي، پژوھش ازمانھا و مراكز آموزش ان... در س تعدادھاي درخش ھیالت اعطائي بھ اس ن و آموزش تس

د) پزشكي یا دانشگاھھا و دانشكده ھاي علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني مستقر در شھرھاي غیرمجاز (تھران، تبریز، اصفھان، شیراز و مشھ

   بالمانع مي گردد.
ً در سال ٤** با توجھ بھ مفاد تبصره  دوم خدمات مي توانند از امتیاز  ماده یك قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان ، پزشكان عمومي ذكور منحصرا

   فوق بھره مند گردند.
   ** استعدادھاي درخشان موضوع این مصوبھ با ارائھ مدارك ذیل شناسایي خواھند شد:

أیید وزارت آموزش -برندگان مدالھاي طال -١ و  نقره و برنز كشوري از المپیادھاي ریاضیات، نجوم، فیزیك، شیمي ، كامپیوتر و زیست شناسي بھ تـ

   پرورش
   نفرات اول تا سي ام كنكور سراسري گروه تجربي بھ تأیید سازمان سنجش آموزش كشور -٢
كي بھ تأیید معاونت تحقیقات و فناوري وزارت  -٣ نعتي در زمینھ پزش ازمان پژوھش ھاي علمي و ص ده در س افراد داراي ابداع یا اختراع ثبت ش

   بھداشت، درمان و آموزش پزشكي
كي و  نفرات اول -٤ ي پزش ص تیاري تخص ازي یا پیش كارورزي و ورودي دس كي و داروس كي، دندانپزش تا دھم آزمونھاي جامع علوم پایھ پزش

   دندانپزشكي بھ تائید معاونت آموزشي وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي.
ج -٥ كي و دانش نواره جوان خوارزمي در زمینھ ھاي مرتبط با علوم پزش وري جش نواره رازي بھ تائید معاونت برگزیدگان كش ویان برگزیده در جش

   تحقیقات و فناوري وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشكي.
   ج) فارغ التحصیالني رشتھ پزشكي و دندانپزشكي با رعایت شرایط ذیل اجازه دارند در آزمون دستیاري شركت نمایند.

   اغت ز تحصیل شروع شده باشد.ماه بعد از تاریخ فر٣خدمات مشمول موضوع قانون حداكثر  -١
   خدمات مشمول در مناطق با ضریب محروم چھارپنجم و محرومتر انجام گیرد. -٢
   در صورت قبولي در آزمون، خدمت مشمول تا زمان شروع دوره دستیاري تداوم یابد. -٣
   ج را تا آزمون بعدي رعایت نمایند.بند  ٣و ٢در صورت عدم قبولي بشرطي مي توانند در آزمون بعدي شركت نمایند كھ شرایط  -٤



عالوه بر برخورداري از » سطح بندي عملكرد استثنائي و تسھیالت اعطائي بھ استعدادھاي درخشان و...«مشمولین سطوح دوم و سوم آئین نامھ  -٥

   امتیاز فوق اجازه دارند فقط یكبار و در دوره كاروزي در آزمون دستیاري شركت نمایند.
   مدارك مورد نیاز جھت صدور معافیت رشتھ ھاي مازاد بر نیاز :

   تأییدیھ تحصیلي و انطباق با مدارك شناسایي مشمول -١
   اصل شناسنامھ مشمول (در مورد بانوان متاھل فارغ التحصیل رشتھ مامایي اصل شناسنامھ زوجین). -٢
   یك قطعھ عكس -٣

   امایي بھ عنوان مازاد بر نیاز وزارت بھداشت از انجام خدمات موضوع این قانون معاف مي باشند.تبصره : بانوان متاھل فارغ التحصیل رشتھ م
   : بدیھي است سایر معافیتھاي موضوع قانون توسط این دفتر صادرخواھد شد.١تذكر 
موالنی٢تذكر  دور گواھي پایان خدمات براي مش بت بھ ص كي مكلفند نس كده ھاي علوم پزش گاھھا/ دانش وع قانون را در آن : دانش كھ خدمات موض

   ) اقدام و رونوشت آنرا بھ دفتر مدیریت منابع انساني وزارت بھداشت ارسال نمایند.٥دانشگاه/ دانشكده بھ انجام رسانده اند (مطابق فرم شماره (
   شان تعیین مي گردد صادر شود.گواھیھاي مذكور میبایست عكس دار بوده و باامضاء رئیس دانشگاه/ دانشكده و یا معاوني كھ از طرف ای

ان : ھر یك از دانشگاھھا/ دانشكده ھاي علوم پزشكي یك نفر از كارشناسان خود را بھ عنوان مسئول امور مربوط بھ مشمولین قانون و پیام آور٣تذكر 

رات جاري برعھده مدیر نیروي انساني بھداشت بھ دفتر مدیریت منابع انساني معرفي نمایند. پاسخگویي درخصوص نحوه اجراي صحیح قوانین و مقر

  آن دانشگاه /دانشكده خواھد بود. 
 


