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 وزري
 اختصارات و تعاریف 

 

 

 : در این دستورالعمل به اختصار

 "بهداشت  وزارت"به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،-1

 " درمان وزارت  معاونت"، بهداشت درمان و آموزش پزشکی به معاونت درمان وزارت-2

 "دانشگاه/دانشکده"به دانشگاهها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ، -3

 "/دانشکده انشگاهددرمان معاونت "خدمات بهداشتی درمانی،گاه ها/دانشکده های علوم پزشکی وبه معاونت درمان دانش-4

 اطالق گردیده است.
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 بسمه تعالی 

 

 35 سال ایراني جوانان و اطفالل تحصی تامین وسایل و امکانات  قانون 8 و 7 مواد استناد بهاین دستورالعمل 

 و پزشکان خدمت قانون 13  و 11 مواد ، 2اسالمي انقالب محترم شوراي 38 سال  اصالحیة و 1ملي شوراي مجلس

 شوراي نشست یکمین و بیست صورتجلسه  مصوبه،  5اسالمي محترم شوراي مجلس مصوب 73 سال پزشکان رایپ

 برقراري قانون ، 3معاونین محترم يشورا 8/6/82 مورخ 1251 مصوبه ، بعديو مصوبات 1تخصصي و پزشکي آموزش

قانون اصالح  ،1/2/1581 مصوب تخصصي و تکمیلي تحصیالت هاي دوره در دانشجو پذیرش در آموزشي عدالت

 و تکمیلي تحصیالت هاي دوره در  ( ماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذیرش دانشجو5بند )

                                                           

 از هک یمدت برابر مکلفند ندینما استفاده کشور داخل یعال آموزش موسسات و دانشگاهها در گانیرا آموزش از که یانیهنرجو و انیدانشجو" :  7 ماده  1
 را گانیرا التیتحص نهیهز دیبا ر مذکو خدمت از یقسمت ای تمام انجام از استنکاف درصورت.ندینما خدمت رانیا در اند کرده استفاده گانیرا لیتحص
 .بپردازند دولت به اند نکرده خدمت که یمدت تناسب به ای تمام

 در خدمت یبرا که المنفعه عام موسسات و ها وزارتخانه به وابسته یعال آموزش موسسات و  ها ،دانشکده دانشگاهها انیهنرجو و  انیدانشجو :  8ماده 
 اخذ آنان از مربوط مقررات برابر ورود بدو در که یرسم نامه تعهد طبق مکلفند نندیبب می آموزش مذکور یشرکتها و ها،موسسات ،وزارتخانه دانشگاهها

 طیشرا دیبا مزبور وتعهدنامه ها دانشکده و دانشگاهها موسسات نوع نیا یبرا هنرجو و دانشجو رشیپذ یآگه در. دهند انجام  را خود تعهدات شود یم
 ".شود دیق تعهدات یاجرا ضمان و تیفیک و لیتحص

 آموزش و فرهنگ وزارت 2/3/95 مورخ 1715/1 شماره شنهادیپ به بنا 12/3/95 مورخ جلسه در رانیا یاسالم یجمهور یاسالم انقالب یشورا 2
 مصوب یرانیا جوانان و اطفال لیتحص امکانات و لیوسا نیتام قانون( 8) و( 7) مواد اصالح یقانون حهیال موضوع( 7) ماده تبصره ییاجرا نامه نیی،آیعال
 نمود بیتصو را 22/7/98

 امهنگبه است موظف پزشکی آموزش درمان بهداشت، وزارت کشور، نیازمند و محروم مناطق نیاز مورد متخصص پزشك تربیت منظور به :  14ماده   3
 میهسهاز کنندهاستفاده تخصصی، دستیاران. دهد اختصاص کشور نیازمند و محروم مناطق برای را ایجداگانه هایسهمیه تخصصی، دستیار پذیرش
 از پسو دهند انجام مربوط نقاط در قانون این موضوع قانونی خدمات عنوان به تخصص دوره طول برابر تخصص، دوره انجام از پس اندموظف مذکور
 .نمود خواهند دریافت دائم پروانه مذکور خدمات انجام

 نوانع بهقانون این موضوع خدمات انجام و است باقی خود قوت به آن اصالحات و ایرانی جوانان و اطفال تحصیل امکانات و وسایل تأمین قانون : 19ماده 
 .شد خواهد  محسوب مزبور قانون موضوع تعهدات از قسمتی

 شوند تضمنم تعهدنامه امضا ضمن که بپردازند لیتحص به توانند یم یصورت در شوند یم رفتهیپذ اریدست نشیگز امتحانات در که یداوطلبان هیکل 4

 کشور یپزشک آموزش مراکز در را خود یآموزش خدمات سیتدر نظر از الزم ازاتیامت کسب و یستگیشا احراز صورت در یاریدست دوره انیپا از بعد

 در را خود عهدت تا قرارگرفته یبهدار اریاخت در ردیقرارنگ دییتا مورد آنها سیتدر تیصالح ای و باشد نداشته ازین یآموزش مراکز که یدرصورت و بگذرانند

 وزارت ای و یعال آموزش و فرهنگ تاروز که یهرمرکز در لیتحص از فراغت از سپ شود یم متعهد داوطلب نیهمچن.ندینما یط ازین مورد یشهرها

 .دینما خدمت کند یم نییتع یبهدار

 پوشش جهت نیمعاون یشورا 1378 مورخ 202 مصوبه و 22 سال  در یتخصص و یپزشک آموزش یشورا نشست نیکمی و ستیب مصوبه به توجه با 9

 .دیگرد اصالح کشور مختلف مناطق در k بیضر نییتع کشور محروم مناطق بهتر
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و سهمیه  دستیاري دورة به ورود بدو شده اخذ محضري تعهد اسناد به توجه با و 1512 /7/ 1 مصوب 6تخصصي 

 ارتوز تابعة محروم و ازمندین درماني مراكز در خدمت انجام به ملزم را التحصیالن فارغ كهپذیرش دوره دستیاري 

 . تدوین گردیده است نماید مي بهداشت

صصی زپشکی  نحوه تعیین محل خدمت افرغ التحصیالن رشته اهی تخ
م پزشکي با در نظر گرفتن نظام تخصیص منابع ساختاري خدمات هاي علو/ دانشکده سهمیه دانشگاه -یك ماده

آمار نیروها و خدمات تخصصي موجود در بانك اطالعاتي نیروهاي تخصصي ، تعداد فارغ ، درمان بستري كشور

  وزارت تعیین مي گردد. درمانو معاونت / دانشکده  هر رشته، مستندات دانشگاه یالنالتحص

محل / دانشکده از طریق معاونت درمان دانشگاه  النیاطالعات فردي فارغ التحص يکیفرم الکترون -دو ماده

فرم پس از ورود به نرم افزار به همراه مدارك و  نی. اطالعات وارد شده دراردیگ يدر اختیار آنان قرار م لیتحص

 گیرد.  يم رارمستندات الزم، مبناي تشکیل پرونده و اولویت بندي موضوع این دستورالعمل ق

 ی،  جمع آور لیمحل تحص/ دانشکده توسط معاونت درمان  دانشگاه  از،یمدارک مورد ن لیبر تحو یمبن ی: اطالع رسان1 تبصره

کده / دانشمعاون درمان آن دانشگاه  تیمربوطه  وبا مسئول/ دانشکده مدارک مربوطه توسط کارشناس درمان دانشگاه  یزیو مم

 .ردیپذ یصورت م

 .برسد  اریدست یبه امضا و مهر نظام پزشک یستیبا یمشخصات فرد یکی: فرم الکترون2 تبصره

د ،ک دییباشد پس از تا یملزم م یوبوده و  اریدستاطالعات وارد شده در فرم مذکور بر عهده  عدم صحت تیمسئول : 3تبصره 

 .دینما ینزد خود نگهدار یتعهدات قانون انینموده و تا پا افتیخود را در یریرهگ

 گروه هاي زیر به ترتیب داراي اولویت انتخاب محل خدمت در نقاط مجاز مي باشند:  -سه ماده

                                                           

 و پزشکی تخصصی دستیاری ، عمومی پزشکی های رشته های ورودی(  ٪30)  درصد سی است موظف پزشکی آموزش و درمان ، بهداشت وزارت 2

 بندی سطح نظام چهارچوب در و استانها نیاز با متناسب و محروم مناطق اولویت با بومی دانـشجوی جذب طریق از را پزشکی گروه های رشته سایر

 .نماید پذیرش

 : تعهد اخذ شده از مشموالن برای خدمت درمناطق مورد تعهد سه برابر مدت تحصیل است و قابل خرید و جابه جایی نمی باشد.1تبصره 

از به فعالیت پزشکی در سایر از اتمام تعهد مورد نظرمجاز می باشد و نامبردگان در زمان تعهد مج: ارائه مدرک تحصیلی مشموالن مذکور بعد 2تبصره

 نمی باشد.  کشورنقاط 

 ل: تحصیل دانشجویان بومی موضوع این بند در دانشگاههای استان مربوطه در اولویت می باشد.در صورتیکه داوطلب مذکور نمره الزم برای تحصی3تبصره

 دیگر را کسب کرده باشدتحصیل او برابر مقررات این بند منوط به موافقت وی خواهد بود. در دانشگاههای

 : ادامه تحصیل در مقاطع آموزشی باالتر پس از طی حداقل نیمی از مدت زمان تعهد مشموالن این بند امکانپذیر می باشد.4تبصره 

 می باشد.: نقل و انتقال مشموالن این بند تابع مقررات این قانون 9تبصره
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آزادگان ، جانبازان  ، 7 %77جانباز باالي  فرزند مفقودین جنگ ،و فرزند ، همسر   و فرزندان شهدا همسر:   الف 

 امتیازات كسب شده براساس   % 37باالي انقالب اسالمي 

 : خانم هاي متأهل براساس امتیازات كسب شده ب

 : آقایان متأهل براساس امتیازات كسب شده ج

 : خانم هاي مجرد براساس امتیازات كسب شده د

 : آقایان مجرد براساس امتیازات كسب شده  ه

 

 استفاده  یآموزش تیاز مامور لیجهت تحص هک یجانباز نیمستخدم هیکل 12ماده  یینامه اجرا نییآ هیبرابر اصالح : 1 تبصره

 موضوع  یخدمات قانون یامر ناف نیا کنیباشند و ل یمعاف م (k بیاز سپردن تعهد دستگاه محل خدمت )ضر ندینما یم

 یباشد و خدمات استخدام یم لیبرابر مدت تحص زانیکه انجام خدمات به م یرانیاطفال و جوانان ا لیقانون تحصهفت ماده 

 8"متبوع خود نخواهد بود.  ستگاهد یآنان برا

و  (%90شخص جانباز پنجاه درصد ) یو مقررات مختلف برا نیمقرردر قوان یایو مزا ازاتیامت هیفرزندان شهدا از کل : 2 تبصره

 5 .دباالتر برخوردارن

 مستثنی می باشند. 3ماده  2و  1از شمول تبصره به استناد سند تعهد محضری اخذ شده : متعهدین خاص  3تبصره 

 10: معافیت جانبازان از تودیع سند تعهد ماموریت آموزشی شامل فرزندان ایشان نخواهد بود. 4تبصره 

: جانبازان محترم و فرزندان شاهد در صورت بهر ه مندی از سهمیه موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی مکلف به 9تبصره 

 11تودیع سند تعهد مربوطه خواهند بود.

                                                           

 192دفتر امور حقوقی وزارت در خصوص اصالح و تکمیل اساسنامه طرح شاهد ) مصوب جلسه  10/2/51/د مورخ 343/107به استناد نامه شماره 7

 هداز مزایای فرزندان شا %70شورای انقالب فرهنگی موضوع بهره مندی فرزندان جانبازان باالی  5/8/89مورخ  902( مصوب جلسه  23/8/89مورخ 

جانبازان  یبه منظور ارتقا سطح دانش و آمادگ " دارد یمقرر م 1374مصوب  یجانبازان انقالب اسالم یو اجتماع یاستخدام التیقانون تسه 12ماده  8

 لیتحص مهکوتاه مدت با ادا یآموزشها یقانون مکلفند ضمن فراهم آوردن امکانات الزم برا نیمشمول ا یدستگاهها هیمشاغل مناسب،کل یجهت تصد

ده از ش ادیجانبازان  ندیوقت موافقت نما مهین ایتمام وقت  یآموزش تیبه صورت مامور یدانشگاه التیتحص انیکه در استخدام دارند تا پا یجانبازان

 مربوط بهره مند خواهند شد یایحقوق و مزا هیکل

لف و مقررات مخت نیمقرردر قوان یایو مزا ازاتیامت هیفرزندان شهدا از کل نرایا یتوسعه جمهوری اسالم ششمقانون برنامه پنجساله   88ماده   زبرابربند 5

بند شامل  نیا ازاتیامت .دبرخوردارن یو کاهش ساعت کار یخودرو و حق پرستار التیو باالتر به استثناء تسه (%90شخص جانباز پنجاه درصد ) یبرا

 ..شود ینم دیوابستگان فرزند شه

 متبوع وزارت یامورحقوق دفتر 23/9/52 مورخ د/2943/107 شماره نامه 10

 متبوع وزارت یامورحقوق دفتر 23/9/52 مورخ د/2943/107 شماره نامه 11
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 ذیل خواهد بود:با لحاظ نمودن شاخص هاي نحوة محاسبة امتیاز فارغ التحصیالن  -ماده چهار 

 آزمون ينمره كتب %27  )نمره آزمون دانشنامه و احتساب    (  امتیاز 17 )دانشنامه  مدركدارا بودن .     1

 (به عنوان امتیاز مربوطه محاسبه گردد.بورد تخصصي  

داراي انجام هرماه خدمت  يبه عنوان پزشك عمومي به ازاخدمات سربازي :  يسرباز خدمت انجام .2

 مي باشد. ازیامت  یك

آور بهداشت قبل از ورود به  امیپ ایانجام طرح نیروي انساني و  : يانسان يرویطرح ن انجام خدمات   .5

 مي باشد. ازیامت  21 ي اریدوره دست

به ازاء  در بخش دولتي شدهخدمات انجام  : منطقه بیبا احتساب ضر يخدمات در بخش دولتانجام  .1

 .شدلحاظ خواهد  با احتساب ضریب منطقه ازیامت كیهرماه خدمت 

در مراکز  یگردد که فرد به عنوان پزشك عموم یاطالق م  ییتهایفعال هیبه کل ی: منظور از خدمات دولت1 تبصره

/ دانشکده دانشگاه یستاد یوزارت بهداشت،حوزه ها  یحوزه  ستادمراکز درمانی ، ، یودرمان ی،آموزش یپزشک

 یردولتیغ یعموم یهاو نهاد  یدولت یتابعه وزارتخانه ها و سازمانها یدرمان یمراکز بهداشت ی ،علوم پزشک یها

 یخصوص ،هیریانجام داده است و مراکز خ و...( یجهاد دانشگاه هالل احمر، ، یستیبهز ،یاجتماع نی)سازمان تام

  .ردیگ یو ... را در بر نم یخصوص یو  شرکتهای خصوصی درمطب، درمانگاهها تی،فعالیردولتیغ ی،نهادها

 امتیاز می باشد. 30خدمات دولتی : حداکثر سقف امتیاز مکتسبه از 2تبصره 

 تعلق می گیرد.   ازیامت كیاز آن  شتریو ب ازیامت میروز ن 19: به خدمات کمتر از 3تبصره

/ توسعه منابع دانشگاه ایدرمان ،بهداشت  یصادره از معاونت ها یها یخدمات صرفاً براساس گواه: امتیاز 4 تبصره

آن سازمان قابل  مقام نیباالتر یبا امضا یردولتیغ یعموم یمحل خدمت  و در خصوص نهادهادانشکده 

 یها/ دانشکده دانشگاهبه معاونت درمان  لیتحو قیمحاسبه خواهد بود .بدیهی است ارائة مدارک صرفاازطر

 ودرزمان تعیین شده میباشد وبعد از اتمام زمان اعالم شده هیچگونه مدرکی پذیرفته نخواهد شد.  لیمحل تحص

 لحاظ خواهد شد.  امتیاز  57 معادل يبومامتیاز  .3

 : وجود یکی از شرایط ذیل جهت محاسبه امتیاز بومی الزامی است:1تبصره 

اولویت اول انتخاب قرار  ، شده در شناسنامه خود را دیمحل تولدق استان ، خاب محلتپزشکانی که درفرم انالف ( 

 انتخاب برخوردار می شوند.  نیدهند  از امتیاز بومی صرفا جهت اول

اولویت اول انتخاب  تحصیل در مقطع دبیرستان خود را ، محل  استان ،خاب محلتپزشکانی که درفرم ان ب ( 

 انتخاب برخوردار می شوند.  نیقرار دهند  از امتیاز بومی صرفا جهت اول

 لحاظ خواهد شد. امتیاز 27بومي معادل استان همجوارامتیاز .6

 ایسه و  دو، یك ، اولویتدر خود را  بومیهمجواراستان  یاستانها ،پزشکانی که درفرم انتخاب محل:  1تبصره

 همجوار برخوردار می شوند. یاستانها ازیقرار دهند  از امت محلچهار  انتخاب 

قرار  محلچهار  انتخاب  ایسه و  دو، اولویتدر خود را  بومیاستان  ،پزشکانی که درفرم انتخاب محل: 2تبصره 

 همجوار برخوردار می شوند. یاستانها ازیدهند  از امت
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 بصورت درماني ) بصورت همزمان و غیر همزمان( يهمسر درحال گذراندن تعهدات قانون ازیامت .7

و با اعالم  نیزوج لیشونددر صورت تما یم تعیین محلو   لی: همسرانی که به طور همزمان فارغ التحص1 تبصره

و توسط نرم افزار در گروه خود)مطابق وزارت معاونت درمان  صیبه تشخ نیاز زوج یکیهردونفر،  یموافقت کتب

 شانیهمسرشان به محل تعهد ا در صورت امکان گردد و متعاقبا یمحل م نییدر نقاط مجازتع (  و3با مفاد ماده 

 (خاص  نیمتعهد ی.) به استثنادیخواهند گرد یمعرف

که همسرانشان در حال گذراندن تعهدات  بالینی درمانی یپزشک یتخصص یرشته ها النی: فارغ التحص 2 تبصره

 یو اعالم موافقت کتب نیزوج لیباشنددر صورت تما یم کشور یعلوم پزشک یا/ دانشکده هدر دانشگاه یقانون

صورت امکان به محل خدمت همسرشان  در( 3)مطابق مفاد ماده  گردد یم توزیعپزشك متخصص که در سال 

 خاص( نیمتعهد ی. .) به استثنادیخواهند گرد یمعرف

 5دهها و با توجه به اولویتهاي ما/ دانشکده باستناد اطالعات اخذ شده از دانشگاه وزارت معاونت درمان -پنج ماده

ومفاد اسناد تعهد  ین دستورالعمل محاسبه گردیده استهم 1كه مطابق ماده دستورالعمل و امتیاز پزشکان 

هاي انتخاب شده از سوي  یتپزشکان متخصص و بر اساس اولو ياریدوره دستاخذ شده در بدو ورود به  يمحضر

 يپزشکان را انتخاب م يخدمت محل/ دانشکده یا شهرستان دانشگاه  فارغ التحصیالن و با رعایت كلیه ضوابط،

 اطالع رساني خواهد شد.   وزارت بهداشت تیسا قیاحکام صادره از طر عیو نحوه توز خی. تاردینما

 مالك عمل در توزیع نیروي تخصصي ، سهمیه پذیرش ورود به دوره دستیاري مي باشد.  - ماده شش

سند ا ب ياریبدو ورود به دوره دستسهمیه پذیرش هرگونه تناقض در  يكه دارا يالنیفارغ التحص هیكل -هفت ماده

خدمات  فیتکل نییو تع يریگی، ملزم به پوزارت  محل توسط معاونت درمان نییباشند قبل از تع يم يتعهد محضر

 يگونه مدرك چیبه ه النیفارغ التحص عیاست پس از توز يهیباشند.بد يم يمعاونت آموزش قیمورد تعهد از طر

 اثر داده نخواهد شد. بیترت

محل شركت نکرده یا مدارك الزم جهت انتخاب محل را  تعییندر صورتي كه به هر دلیل فردي در  -هشت ماده

 نییخود تع يانتخاب يها/ دانشکده در دانشگاه ایو  دیانتخاب محل ننما ایشده ارائه نداده و  نییتع يدر مهلت ها

ور هاي كش/ دانشکده  نشگاهنسبت به تعیین محل خدمت براساس نیاز دا وزارت محل نشده باشند معاونت درمان

 ير صورت غیبت نسبت به اجرااعتراضي را نسبت به تعیین محل خود ندارد و د گونهحق هیچ ، اقدام نموده و فرد

 اقدام خواهد شد. يقانون يمجار قیاز طر يمفاد سند تعهد محضر

 ، بکار گیري/ دانشکده ر صورت قبولي متخصص در آزمون گواهینامه و تمایل فرد و موافقت دانشگاه د -ماده نه 

امکانپذیر میباشد. این مدت جزء نیروي متخصص  بصورت موقت تا زمان صدور ابالغ رسمي معاونت درمان وزارت 

وسط ت تعهدات خدمتي قابل محاسبه بوده و متخصص پس از صدور ابالغ ملزم به شروع بکار در محل تعیین شده
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 الزامي جهت خدمت درمناطق مورد نیاز مي باشد. تایید و اخذ ابالغ موقت از معاونت درمان وزارت  بهداشتوزارت  

 مي باشد.

 خدمت انجام و یيجابجا ، مادر يها دانشگاه از يپزشک علوم يها دانشکده يبرخ انتزاع به توجه با -ماده ده

 دربا تایید معاونت درمان وزارت  اند نموده استفاده استان آن محروم مناطق مازاد هیسهم از كه ينیمتخصص

 .باشد يم بالمانع استان همان دانشکده/  دانشگاه

با اولویت مناطق مورد نیاز وزارت متبوع توزیع درماني پزشکان متخصص استخدام متعهد خدمت  -یازده ماده

 خواهند شد.

 کشور  یعلوم پزشک یها/دانشکده پزشکان متخصص مشمول خدمات مورد تعهد که در استخدام دانشگاه هیکل: 1تبصره 

سهمیه  و ازنداشته باشند  یگریبه محل د یبه شرط آنکه تعهد محضر یت آموزشی استفاده نموده باشند و از مامور  باشند یم

ود محل استخدام خدانشگاه / دانشکده وزارت بهداشت به  دییتاخاص در زمان پذیرش دوره دستیاری استفاده ننموده باشند با 

 اعزام خواهند شد.

 یکشور م یعلوم پزشک یها/ دانشکده پزشکان متخصص مشمول خدمات مورد تعهد که در استخدام دانشگاه هیکل:   2تبصره

 محل یها/ دانشکده وزارت بهداشت به دانشگاه دییتا بابدون حقوق استفاده نموده اند در صورت امکان  یباشندو از مرخص

  .دیخواهند گرد یاستخدام خود معرف

پزشکان متخصص مشمول خدمات مورد تعهد که قبل از ورود به دوره دستیاری در استخدام رسمی دستگاه های  هیکل: 3تبصره

بوده اند و تعهد به آن سازمان داده اند صرفا در  یمانی، پ ی( اعم از رسمیعلوم پزشک یبه جز دانشگاههاسایر سازمانها ) دولتی

دستگاه مربوطه پس از اتمام دورة تخصصی  به یسند تعهد محضر هیارا و لیتحص نیدر ح یآموزش تیصورت استفاده از مامور

مطابق مفاد سند تعهد  نصورتیا ریدر غ. در اختیار سازمان محل تعهد قرارمی گیرند تا در مناطق نیازمند خدمت نمایند

 شده اقدام خواهد گردید. اخذ یمحضر

به جز سایر سازمانها  ) یدولت دستگاه هایدر استخدام پزشکان متخصص مشمول خدمات مورد تعهد که  :   کلیه4تبصره 

 یز مرخصا یو بخش یآموزش تیاز مامور یبخش لیتحص نیکه در ح یباشند در صورت ی( میعلوم پزشک یها/ دانشکده دانشگاه

 جهت سپری نمودن مدت تعهدات خدمتیکشور  یکعلوم پزش یها/ دانشکده به دانشگاهابتدا  باشندبدون حقوق استفاده نموده 

 .ی می گردندمعرف

ا ت "الزامااستخدام  ربایستی همانند سایر فارغ التحصیالن مدارک خود را مبنی ب 11 :  فارغ التحصیالن مشمول ماده 9تبصره 

 متخصصان ایجاد نشود.  توزیعنیروهای تخصصی ارائه نمایند تا خللی در قبل از توزیع 

شده اند پس ازاتمام  استخدام/ دانشکده ها  از دانشگاه كیدر هر  یپزشك عموم فیکه با رد یرسم نیمستخدم : 2تبصره 

 یابر یگونه حق چیآنان ه یقبل یاستخدام فیو رداعزام خواهند شد بهداشت وزارت قطب /  ازیبه مناطق مورد ن دوره تخصص 

  نخواهد کرد. جادیآنان ا
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پس از  زیاخراج از محل خدمت ن ایاستعفا و  در صورت/ دانشکده ها   دانشگاه  یرسم نیمدت خدمات  مستخدم:  7تبصره  

  باشد. یم یطبق مفاد سند تعهد محضر یلیفارغ التحص

در راستای ملزم به همکاری متخصص ، تعهدات خدمت گذراندن : دانشگاه ها/ دانشکده ها محل استخدام در زمان 8تبصره 

 د.نوزارت می باشمعاونت درمان ایشان به دانشگاه تعیین شده توسط ماموریت 

كه معاونت  يدر نقاطتعهدات خود را توانند   يدر صورت تمایل  م متعهد خدمتپزشکان متخصص  - دوازده ماده

 بگذرانند: اعالم نموده " خاصمنطقة "در هر سال / دانشکده  با هماهنگي دانشگاه وزارت  درمان

این مدت  قابل محاسبه می باشد.خدمات   از دو سومیزان خدمات در این مناطق با اعمال ضرایب منطقه و انجام : م1 تبصره

 بایستی کمتر از یکسال تقویمی نباشد.

 باشد.تك تخصص درهررشته مناطق انتخابی بایستی بصورت :  2تبصره 

منطقة " به عنوان  معاونت درمان وزارت یاز سوکه مناطقی تعهدات صرفا جهت پزشکان شاغل در  انیپا ی:گواه 3هتبصر

 معاونت درمان یشروع به کار کرده بدون اخذ موافقت از سو نیمتخصص ریگردد و خدمات سا یارائه م تایید شده است"  خاص

 (دوازدهدر ماده  یبود.)طبق ضوابط اعالم دقابل محاسبه نخواهوزارت 

خاص ) سهمیه مازاد مناطق محروم ، مناطق محروم و ...( دراین با تعهد : بکارگیری  پزشکان متخصص متعهد خدمت 4تبصره 

 مناطق  امکانپذیر می باشد لیکن  از ضرایب کاهشی این ماده بهره مند نخواهند شد.

در مرکز  یاوقات ادار هیدر کل یستیبا یبگذرانند م خاصمناطق خود را در  یدارند خدمات قانون لیتما کهیافراد :9 تبصره

 .ندینما تیرعا مارستانیب یمیشب(را مطابق برنامه تنظ 29)حداقل  یو آنکال یحضور داشته و خدمات درمانگاه  یدرمان

 كیشده در آن منطقه حداکثر ظرف  یشروع به کار متخصصان معرف خاصمنطقه  یایاز مزا یجهت برخوردار : 2 تبصره

 .ندیدر آن منطقه خدمت نما یتعهدات قانون انیتا پا یستیبااست و پزشکان شاغل  یهفته الزام

 جادیدستورالعمل( مربوط به ا نیا 43مفاد )ماده  یموظف به اجرا یعلوم پزشک / دانشکده های  دانشگاه هی:کل 7 تبصره

 باشند. یمناطق م نیافراد مشغول خدمت در ا یبرا  یرفاه التیتسه

به  يجهت شروع خدمت سرباز يستیبا ياریپس از اتمام دوره دستخدمت نظام وظیفه  نیمشمول:  سیزده ماده

 نمایند. مراجعه فهیسازمان نظام وظ

مشمولین خدمت وظیفه عمومی که تمایل دارند خدمت سربازی خود را بعنوان پیام آور بهداشت انجام دهند به : 1تبصره 

وزارت متبوع مراجعه و سپس با هماهنگی و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح به محلهای تعیین شده اعزام  توسعهمعاونت 

 .ندینما تخدم پنجم 4و   9/3،   3وبایستی در مناطق با ضریب  
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ی علوم پزشک / دانشکده های  دانشگاه: مشمولین خدمت نظام وظیفه که دارای بورد تخصصی هستند درصورت نیاز  2ه تبصر 

شوند.  یمناطق محروم پس از تصویب کمیسیون مشترک آموزش و درمان بعنوان ماده یك هیأت علمی معرفی م تیبا اولو

 خواهند نمود. فهیانجام وظ یدرمان یتخصص یرویبند به عنوان ن نیاست افراد ذکر شده در ا یهیبد

 یعموم فهیقانون نظام وظ 10وفق ماده  فهیمشمول نظام وظ یپزشک یتخصص یرشته  ها النیفارغ التحص یری:  بکارگ3تبصره

 .خواهد بود یعموم فهیآنان از اداره وظ تیبه وضع مشمول یدگیمنوط به ارائه مدارک دال بر رس

: بکارگیری مشمولین نظام وظیفه نخبه با معرفی نامه رسمی از بنیاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح جهت انجام  4تبصره 

 ر مراکز تعیین شده توسط معاونت درمان وزارت بالمانع است.تعهدات د

محل و انجام خدمات مورد تعهد به  نییجهت تع یستیبا کماهیحداکثر تا   یپس از اتمام دوره سرباز نی: مشمول 9ره تبص

 .ندیمعاونت درمان وزارت مراجعه نما

از طریق سازمانهای مرتبط صورت  مقاطع باالتر آزموندر فهیخدمت نظام وظ نی: صدور مجوز جهت شرکت مشمول2تبصره 

 نمی باشد.وزارت پذیرفته و در حیطه کاری معاونت درمان 

-خراسان رضوي - البرز ،تهران   هاي استان مراكز در انجام خدمات مورد تعهد پزشکان متخصص - چهارده ماده

از پزشك  يبه لحاظ برخوردار زدیو خوزستان -كرمان -گیالن-مازندران -اصفهان-فارس-آذربایجان شرقي

 متخصص ممنوع مي باشد. 

 هبمبنی بر عدم نیاز/دانشکده با معرفینامه دانشگاه در صورت نیاز مبرم  چهارده: خدمت در مراکز استانهای موضوع ماده 1تبصره

 میباشد .امکان پذیر وزارت  موافقت کتبی معاونت درمانو سپس  رشته تخصصی مربوطه در کلیه شهرستانهای تابعه

 خدمات آنانقانونی ،  بدون مجوز چهاردهدر ماده  مذکور یپزشکان متخصص در مراکز استانها یری: در صورت بکارگ2 تبصره

 .بودمحاسبه نخواهد  قابل

 / دانشکده هاي علوم پزشکيدانشگاه ياز سو متعهد خدمت  حساب به پزشك متخصص هیارائه تسو- پانزده ماده

 توسط معاونت درمان وزارت به  يستیباشد و متخصص مربوطه با يبه فرد متعهد نم يكل ازیبه منزله اعالم عدم ن

 است.  يبه قوت خود باقهمچنان  يشوند و مفاد اسناد تعهد محضر يمعرف ازینقاط مورد ن ریسا

ارائه تسویه حساب جهت صدور گواهي پایان تعهدات به پزشك متخصص متعهد خدمت از سوي  – شانزدهماده 

به منزله پایان تعهدات نمي باشد و صدور گواهي پایان تعهدات پس از  "محل تعهد،  الزاما/ دانشکده دانشگاه

معاونت درمان وزارت  بررسي گواهي و تایید مدت  و انطباق با سهمیه پذیرش دستیاري و اسناد تعهد محضري در 

 امکان پذیرمي باشد.

 و / دانشکدهرییس دانشگاه با موافقت  يمشمول تعهدات قانونمدت زمان خدمت متخصصان  دیتمد - هفده ماده 

 باشد. يم بالمانع معاونت درمان وزارت اعالم بهبا  نفعیذدرخواست 
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 وزري
معاونت درمان وزارت مجاز است نسبت به تغییر محل احکام صادره ، بحراني  صورت بروز شرایطدر  - هجدهماده  

  اقدام نماید. متخصصین متعهد خدمت  مدت تعهداتكاهش و 

 حداکثر به میزان یکسال تقویمی امکانپذیر می باشد. تغییر محل خدمت:  1تبصره 

 یعلم  اتیه شرایط تبدیل وضعیت هب 
 كه در مدت  –همان سال در فارغ التحصیل  -آزمون دانشنامه تخصصي قبول شدگان  اول  %17 -    نوزده ماده

ه باز دانشگاه مربوطه  ازیاعالم نآزمون دانشنامه ، نسبت به ارائه  از اعالم لیست نفرات ده درصد اولپس دو هفته 

 یرند.گ يقرار م همان سال يعلم هیات  كا بیجذب ضر تیدر اولواقدام نمایند  بهداشتمعاونت آموزشي وزارت 

موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعالم نتایج آزمون دانشنامه بهداشت : معاونت آموزشی وزارت  1تبصره 

 بدیهی است بررسیاقدام نماید.  وزارت به معاونت درمان/ دانشکده اسامی و اولویت نیاز دانشگاه اعالم تخصصی،  نسبت به 

بصورت متعهد ملزم به توزیع متخصصین وزارت  و معاونت درمان  نمی باشدفوق الذکر  امکانپذیر پس از زمان  درخواست ها 

 خواهد بود.خدمت درمانی 

پس از گذراندن یك سال خدمات موردتعهد با احتساب ضریب منطقه ، در صورت اخذ  عامپزشکان متخصص متعهد  : 2تبصره 

محل انجام طرح و با تصویب کمیسیون مشترک آموزش و درمان دانشگاه/ دانشکده اعالم نیاز آموزشی با موافقت معاونت درمان 

  .دهندبعنوان هیئت علمی انجام /دانشکده در همان دانشگاه می توانند مابقی خدمات مورد تعهد خود را 

 یاستخدام ، وممناطق محر باشند) یم یعلوم پزشک یها/ دانشکده پزشکان متخصص که متعهد خاص دانشگاه هیکل :  3تبصره

مشروط به مشترک آموزش و درمان  ونیسیکم دییتوانند در صورت تا یم لیبرابر مدت تحص زانی..( پس از خدمت به م…و

ادامه  یعلم اتیبه عنوان عضو هدردانشگاه/ دانشکده محل تعهد صرفا عدم جابجایی از مناطق محروم به مناطق برخوردار 

  خدمت دهند.

قبول  اول  %10مناطق محروم دارند در صورتی که جزء  یا/ دانشکده متخصصینی که تعهد خاص به دانشگاهکلیه :  4تبصره  

توانند در صورت تمایل و اعالم  یمسال  پس از یك باشند  آزمون دانشنامه تخصصی فارغ التحصیل همان سالبرتر شدگان 

ه بمحل تعهد  /دانشکدهدر دانشگاه صرفاًمشروط به عدم جابجایی از مناطق محروم به مناطق برخوردار ، /دانشکدهدانشگاه ازین

 .ادامه خدمت دهند یعلم اتیعنوان عضو ه

سال از خدمات مورد  تقاضای هیات علمی متخصصین متعهد خدمت پزشك پژوهشگر پس از سپری نمودن  یك : 9تبصره 

  طرح در کمیسیون مشترک آموزش و درمان می باشد. تعهد با احتساب ضریب منطقه قابل

ورد گر دارای به به نیروی متخصص هیات علمی به علت عدم وجود  متخصص دیددر صورت نیاز مبرم دانشگاه/ دانشک: 2تبصره 

کاهش با تایید کمیسیون مشترک آموزش و درمان قابل  30دانشکده ، مدت ذکر شده در تبصره های ماده تخصصی در دانشگاه/

 می باشد.
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 وزري
صصی ، اهی  شرایط صدور مجوز جهت آزمون   کمیلی باالرتت  دوره اهی مقاطع تحصیلی ودانشناهم تخ

 تخصصي براي افرادي كه داراي گواهینامه از سالهاي قبل  دانشنامهشركت در امتحانات  - بیستماده 

/ آزمون از معاونت درمان دانشگاهر شركت د يو گواه يمیماه تقو 6  زانیي باشند منوط به انجام خدمت به مم

 . باشد يمحل خدمت مدانشکده 

 وزارت رماندر صورت ارائه گواهی پایان تعهدات از معاونت دمتقاضیان شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی ثبت نام  :1تبصره 

 بالمانع است. 

توسط معاونت درمان وزارت متبوع  فهیخدمت نظام وظ نیصدور مجوز شرکت در امتحانات دانشنامه جهت مشمول :2 تبصره

 صادر نمی شود.

منوط  (فلوشیپوفوق تخصص و دوره هاي تکمیلي ) مقاطع تحصیلي باالتر شركت در امتحانات - یك بیستماده 

مربوطه و به شرط اتمام خدمات قبل از شروع دوره / دانشکده به ارایه گواهي به روز از معاونت درمان دانشگاه 

 تایید آن ازسوي معاونت درمان  وزارت مي باشد.  و هاي مذكور

مامور  یرسم نیمستخدم) خاص نیجهت متعهد و دوره های تکمیلی شرکت درامتحانات مقاطع تحصیلی باالتر :1تبصره

منوط به انجام  (شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت 29نشست مشمولین مصوبه  وها  سهمیه خانم ،آموزشی

 با احتساب ضریب منطقه در محل مورد تعهد می باشند.برابر دوره تحصیل  زانیخدمات به م

شرکت در امتحانات همانند  طیاستفاده نموده اند شرا 14خاص مناطق محروم ماده  هیکه از سهم یدر خصوص کسان :  2تبصره 

 باشد. یتعهدات م انیپا یمنوط به ارائه گواه عام نیمتعهد

 با سهمیه مازاد مناطق محروم خاص نیجهت متعهدو دوره های تکمیلی شرکت درامتحانات مقاطع تحصیلی باالتر :  3تبصره 

 12می باشد. نیمی از مدت زمان تعهد پس از طی حداقل  منوط به انجام خدماتقانون برقراری عدالت آموزشی(  )

ه برابر مادخدمت پزشك پژوهشگر  نیجهت متعهدی و دوره های تکمیلشرکت درامتحانات مقاطع تحصیلی باالتر : 4تبصره 

منوط به ارایه گواهی به روز از سهمیه پذیرش ورود به دوره دستیاری ماده مذکور و بر اساس  3و  1بیست و هشت و تبصره 

 می باشد.مربوطه  / دانشکدهمعاونت درمان دانشگاه

 در و تداوم خدمت کاره به شرط شروع ب ( )متعهد عام و خاص از نفرات برتر دستیاران فارغ التحصیل هر رشته %9:   9تبصره

 مناطق تعیین شده در موعد مقررفقط یك نوبت مجاز به شرکت در امتحانات فلوشیپی و فوق تخصصی صرفا در  همان سال

                                                           

 7/1352/ 4  مصوب  تخصصی و تکمیلی تحصیالت های دوره در  دانشجو رشیپذ در یآموزش عدالت یبرقرار قانون واحده ماده( 3) بند اصالح قانون 12
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 وزري
موجه( حق  ریغ ای)موجه  شده شروع به کار ننموده اند نییدر محل تع لیبه هردل کهیخواهند بود و افراد یلیفارغ التحص  

 باالتر را نخواهند داشت. یلیشرکت در امتحانات مقاطع تحص

عدم تعهد که از  یبا در دست داشتن گواه ،باشند یکه متعهد خدمت به وزارت متبوع نم یالنیفارغ التحص هی:کل2 تبصره

 .ندیشرکت نما و دوره های تکمیلیباالتر یلیتوانند در مقاطع تحص ینموده اند م افتیدر وزارت معاونت درمان

نموده اند بدون  افتیتعهدات در انیپا یپزشکان متخصص که خدمات مورد تعهد خود را انجام داده و گواه هی:کل7تبصره  

 و دوره های تکمیلیباالتر یلیتوانند در مقاطع تحص یم با ارائه گواهی پایان تعهدات صرفاًوزارت  صدور مجوز از معاونت درمان

 .ندیشرکت نما

 کمیسیون موارد خاص
د توانن يمحل م نییپس از تع (خاص نیمتعهد يبه استثنامتعهد خدمت ) پزشکان متخصص - دوو بیست ماده 

شركت  ،گردد يبه مشکالت متخصصان برگزار م يدگیموارد خاص پزشکان متخصص كه به منظور رس ونیسیدركم

 .ندینما

، مدیر کل وزارت  اعضای کمیسیون شامل معاون امور پارلمانی امور مجلسمعاون درمان وزارت و ، رییس کمیسیون : 1تبصره 

 مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی ورییس دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ، مرکز حراست وزارت ، 

 می باشد.وزارت  معاون درمان هادخدمات بالینی و یك نفر معتمد به پیشنتعالی 

 باشد. یم یالزام ونیسیکم جهت شرکت درشروع به کار و تداوم خدمت  : 2تبصره

اشد ب ( میدر سامانه ینترنتیا نام )ثبت یرحضوریموارد خاص پزشکان متخصص به صورت غ ونیسی:  شرکت در کم 3تبصره

الزم به ذکر است به درخواست های جابجایی که پس از اتمام مهلت  اثر داده نخواهد شد. بیترت  یکیزیف یها و به درخواست

 ثبت نام درسامانه ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 یزپشک  یعال  یشورا 
ر باشند پس از تایید دفت يمبتال م يماریكه به بکان متخصص مشمول خدمات مورد تعهدپزش -سهو بیست  ماده

 . گردند يمعرفي پزشک يعال يتوانند به شورا يممدیریت بیمارستاني و تعالي بالیني وزارت 

 خواهد یریگ میتصمموارد خاص  در کمیسیونو  یبررس متقاضی درخواست ، شورا قیاز طر یماریب دییاز تا : پس 1تبصره 

 شد.

 نییعرا ت و توانایی انجام کار در زمان سپری نمودن تعهدات قانونی یماریشدت ب، نوع تواند یمی پزشک یعال ی:  شورا2 تبصره

 نماید.
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 وزري
در باشند  یم پزشکیمشکالت  یکه باردار بوده و دارا ی:  در مورد پزشکان متخصص خانم مشمول تعهدات قانون 3هتبصر 

 شود. یآنان موجه محسوب  م استعالجی یمرخص ،/ دانشکده دانشگاه یپزشک کمیسیون دییتا صورت

باشند پس از تایید دفتر  یمبتال م یماریپزشکان متخصص مشمول خدمات مورد تعهدکه به ب : فرزند و یا همسر4تبصره 

، شورا قیاز طر یماریب دییاز تا پس .گردند  یمعرفی پزشک یعال یتوانند به شورا یممدیریت بیمارستانی و تعالی بالینی وزارت 

 خواهد شد. یریگ میتصمو  یبررسدر کمیسیون موارد خاص  متقاضیدرخواست 

 قوانین انضباطی:
در دانشگاه ها/دانشکده  و...( يهرگونه شروع بکار متخصصین )متعهد عام،خاص،استخدام  -چهارو بیست  ماده

معتبر خواهد بود و خدماتي مورد قبول واقع خواهد شد كه با  وزارت ها صرفاً با صدور حکم از سوي معاونت درمان

 انجام شده باشد.  وزارت حکم معاونت درمان

پزشکان مشمول خدمات مورد تعهد موظف به اجراي كلیه ضوابط ابالغي )اعم از رعایت تعرفه  - پنجو بیست  ماده

.....( و طرح هاي ملي و منطقه اي  دانشگاهي و، عدم فعالیت در بخش غیر نوني، آنکالي، فعالیت درمانگاهي هاي قا

فوق خدمات آنان قابل  موارد تیاست درصورت عدم رعا يهیبد ارائه شده از سوي وزارت بهداشت مي باشند.

 محاسبه نخواهد بود.

 ممنوعفعالیت متخصص متعهد خدمت در بخش غیر دانشگاهي بدون اخذ مجوز هاي قانوني   -ششو بیست ماده 

 .مراتب بر اساس مقررات مربوطه اقدام خواهدبوده و 

هاي علوم پزشکي سراسر كشور موظف مي باشند از انجام خدمات دانشکده /دانشگاه  - هفتو بیست  ماده

پزشکان متخصص فارغ التحصیل كه خدمت قانوني و مورد تعهد خود را شروع نکرده اند در مراكز دولتي، خصوصي،  

 .اعالم نمایند سازمانهاي بیمه گر پایه و تجاري  ، پزشکي نظام سازمان مراتب را به و نموده جلوگیري.. .خیریه و 

اه م كیهاي علوم پزشکي كشور موظفند حداكثر تا / دانشکده معاونت هاي درمان دانشگاه  -هشتو بیست ماده 

اعالم  وزارت پس از صدور احکام فارغ التحصیالن اسامي افراد شروع بکار كرده و غایبین را به معاونت درمان

 نمایند. 

بر عهده معاون درمان دانشگاه / دانشکده : مسئولیت عدم اعالم غیبت اسامی متخصصین  متعهد خدمت غایب دانشگاه  1 تبصره

 می باشد./ دانشکده 

موظف است اسامی متخصصینی را که خدمات قانونی خود را در نقاط تعیین شده شروع ننموده وزارت  درمان معاونت  :2تبصره

 محضری جهت اجرای سند تعهد بهداشتبه دفتر حقوقی وزارت  توزیع نیروی تخصصیباشند حداکثر سه ماه پس از اتمام 

 ارسال نماید.  
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 وزري
خود  ،متخصصان ریگردد موظفند همانند سا یآنان پس از صدور احکام اعالم م یلیکه فارغ التحص یمتخصصان هی: کل 3تبصره  

 آنان موجه گردد. بتیتا غ ندینما یمعرف ؛اند دهیمحل گرد نییکه تع ییها/ دانشکده  دانشگاه بهرا 

 تا پایان تعهدات توسط سازمان بهداشتبه وزارت  خدمت پزشکان متعهد و بکارگیري استخدام -بیست و نه ماده

 هاي دیگر ممنوع میباشد. 

موظف به بکارگیري پزشکان متخصص در محلي مي باشندكه  هاي سراسركشوردانشکده /دانشگاه –سي ماده

  .رسیده باشد وزارت دراولویت بندي مراكز درماني خود اعالم نموده و به تایید معاونت درمان

کده / دانششده به آن دانشگاه  یاز متخصصان معرف ازیتوانند در صورت ن یم یعلوم پزشک یها/ دانشکده :  دانشگاه1 تبصره

 استفاده خدمتی بعمل آورند. / دانشکده هیات رییسه دانشگاهبا مصوبه در دوشهرستان تابعه 

با معاونت درمان وزارت مجاز به  يهاي علوم پزشکي كشور بدون هماهنگ/ دانشکده دانشگاه -یكو  سي ماده

ه نمي باشند و هرگون ها و سازمان/ دانشکده ها  دانشگاه ریمعرفي پزشکان متخصص مشمول تعهدات قانوني به سا

 قابل محاسبه نمي باشد.  نانخدمت این افراد جزء تعهدات قانوني آ

می باشد صرفاً با موافقت  بهداشت: در شهرهایی که ارائه دهنده خدمات درمانی منحصراً سازمان خاصی غیر از وزارت 1 تبصره

 معاونت درمان وزارت اعزام نیرو بالمانع است. 

 

 هب بعد 38افرغ التحصیالن ورودی سال  محاسبه مدت زمان خدمات مورد تعهد نحوه
مدت انجام خدمات موردتعهد پزشکان متخصص براساس سند تعهد محضري بدو ورودبه دورة  - سي و دو ماده

محاسبه خواهد و سهمیه پذیرش دستیاري شوراي محترم معاونین 8/6/82مورخ1251دستیاري و مصوبة شمارة

 شد. 

 ستیو ب یرانیاطفال و جوانان ا گانیرا التیقانون تحص 8و 7آنان به مواد  یکه در اسناد تعهد محضر یالنی: فارغ التحص1تبصره

و سهمیه پذیرش بدو ورود به دوره ذستیاری آنان آزاد استناد شده است  یوتخصص یآموزش پزشک ینشست شورا نیکمیو 

 باشند. یمنطقه متعهد به وزارت بهداشت  م بیبا احتساب ضر  لیتادوبرابر مدت تحص  میبه مدت نمی باشد 

با  لیبانوان استفاده نموده اند به مدت دوبرابر مدت تحص هیآنان از سهم یکه برابر اسناد تعهد محضر ینی:متخصص2تبصره

 13باشند. یمتعهد به دانشگاه  محل تعهد م ، منطقه بیاحتساب ضر

                                                           

 مقام محترم وزارت 24/12/53مورخ  1741/100شماره  بخشنامه  13
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 وزري
 یال مس 8استفاده نموده اند و تعهد آنان  یاریورود به دوره دست برای هاخانم هیکه از سهم ینی: مدت تعهد متخصص3تبصره 

ر صورت د ندیاستفاده نما نظرورود به دوره مورد  یآزاد همان دانشگاه برا هیتوانسته اند از سهم یبا توجه به نمره م کنیباشد ل

سال و در  4 ،یاریقبل از ورود به دوره دست یانسان یرویدر صورت انجام و اتمام طرح نتایید معاونت آموزشی وزارت متبوع 

 14گردد. یمنطقه اعالم م بیسال با احتساب ضر 2 یانسان یرویصورت عدم انجام طرح ن

 انجام داده اند یاریدر آزمون دست رشیخود را قبل از پذ یانسان یرویاز طرح ن یکه قسمت ینی:آن دسته از متخصص4تبصره

 یم یتعهدات قانون زانی،قابل کسر از سقف م یاریدر آزمون دست یانجام شده قبل از قبول یانسان یرویطول مدت طرح ن

متعهدین خدمت عام مشمول این تبصره می باشند. افرادیکه خدمت موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان را در  19باشد.

یك مقطع انجام داده و گواهی پایان خدمت را دریافت نموده باشند ، چنانچه مدرک دیگری دریافت نموده باشند ، نیازی به 

  12مدرک جدید نمی باشد.  ت خدمات موضوع قانون فوق الذکر بااظهار نظر مجدد از باب

ظر به اینکه مطابق ماده یك قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان میزان طرح نیروی انسانی رشته پزشکی : ن 9تبصره 

انی به اتمام رسانده اند یکسال از طرح خود را در مقطع کارد "ماه می باشد طول دوره طرح نیروی انسانی افرادی که صرفا 24

 17به تناسب از میزان تعهدات ضریب کای ایشان قابل کسر خواهد بود.

 یمجلس شورا 1379مصوب سال  راپزشکانیقانون خدمت  پزشکان و پ 12و  2مواد  نیمشمول خدمتتعهدات  : 2تبصره

 18گردد. یم نییتع لیبرابر طول تحص میحداقل ن زانیبه م یاسالم

 یمجلس شورا 79مصوب سال  راپزشکانیقانون خدمت پزشکان و پ 3ماده  نیآن دسته از مشمول خدمتتعهدات  :7ره تبص

 مین زانیرسانند به م یمطابق قانون به انجام م یاریدر مقطع دست لیخود را پس ازفراغت از تحص یکه خدمت سرباز یاسالم

که  زین یمقاطع تخصص النیفارغ التحص فهیمدت خدمت نظام وظ  اساس نیگردد.بر ا یم نییتع لیبرابر طول دوره تحص

 کا بیمحاسبه شده و تعهدات ضر یانسان یرویگذرانده اند به عنوان خدمت طرح ن یخود را در حرفه پزشک یخدمت سرباز

 15گردد. یمحاسبه م لیتحص حداقل نصف دوره زانیآنان به م

                                                           

 مقام محترم وزارت 9/4/59مورخ  259/100شماره  بخشنامه14

 دفتر امورحقوقی وزارت متبوع 23/7/53/د مورخ 2419/107نامه شماره   19

 اداره کل منابع انسانی وزارت متبوع 7/11/54مورخ  357/207نامه شماره 12

 سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت متبوع 20/10/52خ /م مور232/52نامه شماره  17

 ی وزارت متبوع و تحصص یآموزش پزشک یشورا رخانهیدب1/2/53/د مورخ 199/909نامه شماره   18

 مقام محترم وزارت  17/9/54مورخ  403/100نامه شماره   15
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 وزري
در تعهدات خدمتی 20قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  5: درخصوص اعمال طرح نیروی انسانی مشمولین  ماده  8تبصره  

، با عنایت به اینکه مالک تقلیل تعهد از یك به نیم برابر طول دوران دستیاری ، انمام کامل طرح نیروی انسانی می باشد، 

به انجام طرح اقدام نموده باشند تعهدات خدمتی ایشان نیز به مدت  به میزان دو سال کامل نسبت 5چنانچه مشمولین ماده 

نیم برابر طول دوره تحصیل خواهد بود و در صورت انجام طرح نیروی انسانی کمتر از دو سال ، تعهدات ایشان به میزان طول 

 21ردد.دوره تحصیل بوده و مدت طرح نیروی انسانی انجام شده از مدت تعهدات خدمتی ایشان کسر می گ

که حسب مقررات موجود از طرح دوره  یو داروساز یدندانپزشک ،یپزشک یدرخشان رشته ها یاستعدادها انیدانشجو :5تبصره

 آنان کسر خدمتمدت از تعهدات  نیحفظ شده است، ا شانیا یبرا یاز طرح دوره عموم تیمعاف شده اند و معاف یعموم

ده کشوری کنکور سراسری زیرگروه تجربی،دارندگان مدال طالی کشوری  معافیت فوق شامل رتبه های یك تا  22گردد. یم 

از المپیادهای دانش آموزی ورتبه های یك تا سه کشوری آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی ،دندانپزشکی،داروسازی و جامع 

 23پیش کارورزی و آزمون پذیرش دستیار پزشکی و دندانپزشکی می باشد.

دارای ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی به تایید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت افراد نخبه که در گذشته 

 24متبوع داشته باشند نیز شامل حال این بخشنامه می گردند.

 یبانوان استفاده نموده و متعهد به دانشگاهها هیکه از سهم29   88و  87سال  النیفارغ التحص هیمدت خدمات کل: 10تبصره

وزارت متبوع خارج از استان  یشده از سو نییتع یباشند در صورت خدمت در مراکز درمان یتهران  ماستان  یپزشک علوم

 گردد.  یمحاسبه م مدتتهران ، دوبرابر

 یبه دانشگاهها خدمت  بانوان استفاده نموده و متعهد هیکه از سهم 51و 50،  22  85سال  النیفارغ التحص هیکل به:  11تبصره

 مدت برابر دوره تحصیل بدون احتساب ضریب منطقه در مناطقباشند در صورت خدمت  به  یتهران  م ی استانپزشکعلوم 

با توجه به تفکیك دانشگاه   گردد. یتعهدات ارائه م نایاخارج از استان تهران پ بهداشتوزارت  یشده از سو نییتع مورد نیاز 

 می باشد. محاسبهاستان البرز به عنوان منطقه مورد نیاز قابل  مدت خدمات سپری شده در البرز از استان تهران ،

                                                           

، از شمول قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مستثنی بوده : فارغ التحصیالن خارج از کشور که از مزایای ارزی بهر ه مند نشده اند5ماده  20

: کسانی که از ارز دولتی استفاده نموده اند 5ماده  1و چنانچه از گروه دارای پروانه باشند طبق ضوابط ، پروانه دائم پزشکی دریافت خواهند نمود .تبصره 

 قانون و تعهدات مربوطه را انجام خواهند داد.با توجه به مدت استفاده از ارز دولتی خدمات موضوع این 

 سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت متبوع  12/2/59/د مورخ 2444/107نامه شماره  21

 وزارت یمعاون محترم آموزش 12/3/59/د مورخ 513/900نامه شماره  دستور مقام محترم وزارت در هامش برابر 22

 محترم  آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارتمعاون  28/2/59/د مورخ 292/900نامه شماره  23

  2/4/59دستور مقام محترم وزارت مورخ برابر 24

 1388دستورالعمل توزیع پزشکان متخصص سال  29

 معاون درمان وزارت 19/4/85/ک مورخ 73045هامش مقام محترم وزارت در نامه شماره   22
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 وزري
 دبه ازاء هر فرزن مانیدر هر زا.  می توانند از مرخصی زایمان مطابق قوانین استفاده نمایند  :  پزشکان متخصص  خانم12تبصره 

 ریو غ یعلم اتیخاص)اعم از ه ایعام  نیمتخصص هیکلبه عنوان خدمت دوره تعهد  ، مانیزا یبه مدت چهارماه از مرخص، 

شده به درخواست افراد مشمول  نییتع یدر سقف ها التیتسه نیاستفاده از ا زانیباشد و م ی( قابل محاسبه میعلم اتیه

 27است. رییقابل تغ

استفاده نموده اند موظفند پس از انجام دوره  مناطق محروم (  هیسهم ) 14ماده که از سهمیه   یپزشکان متخصص :13تبصره

موضوع این قانون در نقاط مربوطه خدمت نمایند و پس از انجام  تخصص ،  برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانونی 

ی دائم  پزشک ع این ماده که دارای پروانهخدمات مذکور پروانه دائم دریافت نمایند. دستیاران استفاده کننده از سهمیه موضو

 28تخصصی با احتساب ضرایب مربوط  در نقاط مذکور خدمت خواهند نمود. هستند ، نصف مدت دوره 

تعهد   25/1/85ی مصوب عدالت آموزش یاز آنان برابر قانون برقرار یکه طبق اسناد تعهد محضر یالنیفارغ التحص: 14تبصره 

در مناطق محروم خدمت کنند و افرادیکه سابقه خدمت  "را صرفااخذ شده است مکلفند به مدت سه برابر طول مدت تحصیل 

  25در این مناطق را دارند حداکثر تا پنج سال از تعهد خدمتشان کسر می گردد.

 14/7/52مصوب  یعدالت آموزش یقانون برقرار هیاز آنان برابر اصالح یکه طبق اسناد تعهد محضر یالنیفارغ التحص :19تبصره

 30 باشند. یمتعهد به دانشگاه محل تعهد م لیتعهد اخذ شده است به مدت سه برابر مدت تحص

موظف به سپردن تعهد  مازاد اعالم نموده باشند هیسهم یایخود را به استفاده از مزا لیکه تما ی:پزشکان متخصص 12تبصره 

 ریابه س یواگذار رقابلیتعهدات غ نیباشند که ا یبرابر مدت آموزش م میدو و ن زانیخود به م خدامخاص به محل است یمحضر

 31) نشست شصت و پنج  ( با شد. یم یعلوم پزشک یدانشگاهها ایمناطق 

ه باستفاده نموده اند  یآموزش تیباشند و از مامور یم یعلوم پزشک یکه در استخدام دانشگاهها ی: پزشکان متخصص17تبصره

 32باشند. یمتعهد به دانشگاه محل استخدام م لیمدت دوبرابر مدت تحص

بدون حقوق استفاده نموده اند و  یباشند و از مرخص یم یعلوم پزشک یکه در استخدام دانشگاهها یالنی:فارغ التحص18تبصره

 ینشست شورا نیکمیو  ستیو ب یرانیاطفال و جوانان ا گانیرا التیقانون تحص 8و 7آنان به مواد  یدر اسناد تعهد محضر

                                                           

 مقام محترم وزارت 17/9/54مورخ  404/100نامه شماره   . 27

 مجلس شورای اسالمی 22/2/79قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و الحاقیه بعدی مصوب  14ماده  28

 1385/ 1/ 25 مصوب تخصصی و تکمیلی تحصیالت های دوره در دانشجو پذیرش در آموزشی عدالت برقراری قانون 3بند  25

 14/7/52 مصوب تخصصی و تکمیلی تحصیالت های دوره در دانشجو پذیرش در آموزشی عدالت برقراری قانون   3اصالحیه بند  30

 21/5/89مورخ  یو تخصص یآموزش پزشک ینشست شورا نیشصت و پتجم همصوب  31

 وزارت متبوعی بانیو پشت یکل منابع انسان ریمعاونت توسعه و مد 3/2/52/د مورخ 1222/205نامه شماره  32



صصی زپش    کی بالینیدستورالعمل اجرایی تعهد خدمت افرغ التحصیالن رشته اهی تخ
 

  20 

 

 وزري
رابر تا  دوب مین تبه مدو سهمیه پذیرش ورود به دوره دستیاری آنان آزاد باشد استناد شده است  یوتخصص یآموزش پزشک 

 باشند. یمنطقه متعهد به وزارت بهداشت م بیبا احتساب ضر  لیمدت تحص

 یدر خصوص پزشکان هوا فضا و طب کار طب ،یورزش ی،پزشکیاجتماع یپزشک یمورد تعهد در رشته ها خدمات :15تبصره

و  هادانشگ ازی.لکن در صورت اعالم نباشد یم یاریباشند اخت یم یعلوم پزشک یوزارت و دانشگاهها نیکه متعهد خدمت به ا

 33است. ریتعهدات امکانپذ یاجرا یدرخواست متقاض

ر مازاد ب یروهایدر مورد ن ی،قانون یسازمان پزشک ازین لیپس از تکم یقانون یرشته پزشکخدمات تعهدات  ی: اجرا20تبصره 

 34خواهد بود.  یاریسازمان مذکور اخت ازین

متعهد خدمت که  یدر خصوص پزشکان یوتراپی،راد ی،توانبخش یروانپزشک یتخصص ی: خدمات مورد تعهد در رشته ها21تبصره

 .ابدی یدرصد کاهش م 20باشند  یم یعلوم پزشک یوزارت و دانشگاهها نیبه ا

متعهد خدمت به که  یدر خصوص پزشکان یعفون ، یهسته ا یپزشک یتخصص یمورد تعهد در رشته هاخدمات : 22تبصره 

 39 می یابد. درصد کاهش 20باشند  یم یعلوم پزشک یوزارت و دانشگاهها نیا

ماه از تمدید دوره خود را جهت ارائه  2مردودین آزمون گواهینامه تخصصی می توانند فقط برای یکبار به مدت  :23تبصره

در مناطق محروم ( وزارت) معاونت درمان  خدمات به شرط موافقت بخش آموزشی مربوطه و با تشخیص معاونت سالمت 

جزء  ایشان تیفعال 32 دانشگاه محل ارائه خدمات درمانی خواهد بود.پرداخت حق الزحمه دستیاری این افراد به عهده بگذرانند. 

 .باشد یخدمات مورد تعهد قابل محاسبه م

مدت خدمات پزشکان متخصصی که متعهد به وزارت بهداشت می باشندو جهت انجام تعهدات قانونی به سازمانهای  : :24تبصره

مدت خدمات مورد تعهد و در تهران در  4/1همان شهر +  kبع تا یدر هر شهر می گردند وابسته به وزارت بهداشت معرفی

مدت  4/1تهران + رمدت خدمات مورد تعهد و درخارج از شه 2/1همان شهر+  بیوابسته به وزارت بهداشت با ضر ریمراکز غ

 37گردد. یهمان شهر محاسبه م بیخدمات مورد تعهد با ضر

: نحوه صدور گواهی پایان تعهدات در خصوص متخصصین متعهد خدمت درمانی که در استخدام دانشگاهها و سازمان 29تبصره 

بخشی از مدت تحصیل را از مأموریت آموزشی استفاده نموده باشد ابتدا بایستی مدت و های وابسته به وزارت متبوع می باشند 

 عهدین عام سپری نماید . استفاده از مرخصی بدون حقوق را مانند مت

                                                           

 وزارت  یمقام عال 2/9/59مورخ  372/100شماره  بخشنامه  33

  وزارت یمقام عال 2/9/59مورخ  372/100شماره  بخشنامه  34

 وزارت یمقام عال 2/9/59مورخ  372/100شماره  بخشنامه  39

 مصوب پنجاه و ششمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور  19موضوع  4تبصره  32

 معاونین محترم یشورا 8/2/82 مورخ 5231 مصوبه 37
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 وزري
 : نحوه صدور گواهی پایان تعهدات در خصوص متخصصین متعهد خدمت که در استخدام سایر سازمانها می باشند:22تبصره  

بدو دوره پذیرش دستیاری دال بر تعهد عام )مرخصی بدون حقوق( باشد همانند  در صورتی که سند تعهد محضری -الف

 متعهدین عام برخورد گردد.

باشد اعالم به سازمان نظام پزشکی مبنی بر عدم  یت  آموزشیأمورماول دال بر ماخوذه در صورتی که سند تعهد محضری  -ب

 تعهد نامبرده به وزارت متبوع و متعهد خدمت بودن نامبرده به سازمان مربوطه    

 نیازمند مناطق رد آخر سال ارانیدست  ماهه  کیطرح  
 هیكل 58  يو تخصص يآموزش پزشک ينشست شورا نیمصوبه پنجاه و پنجم 1موضوع  براساس -سي و سه ماده

ند شو يسال آخر شناخته م اریبه عنوان دست يدرمان يو خدمات بهداشت يعلوم پزشک يكه در دانشگاهها يافراد

 مي باشند. رسد يموزارت معاونت درمان  دییبه تا انهیكه سال یيرشته هادرطرح یك ماهه انجام  ملزم به 

 یمیتنظ مطابق برنامه یو  آنکالپوشش برنامه های درمانی جهت حضور فعال به صورت  ارانی: ارائه خدمت دست1 تبصره

 باشد. یبرابر ضوابط و مقررات مربوطه م یمیروز تقو 30به مدت   معاونت درمان دانشگاهو  مارستانیب

 یرا بصورت ماهانه و براساس زمانبند ارانیدست ماهه كیخود به خدمات  یازهایموظفند ن یعلوم پزشک یها دانشگاه :2تبصره 

 .ندینما اعالمی وزارت متبوع وارد  تیاعالم شده در سا

 دینما یاعالم موزارت که معاونت درمان  ی تخصصیسال آخر در رشته ها ارانیدست یری:  ذکر محل خدمت و بکارگ3 تبصره

 دستورالعمل خدمات قابل قبول نخواهد بود. نیا كیبا مفاد  رتیباشد و در صورت مغا یم یالزام

 مازندران ،النیگ ،یشرق جانیآذربا ،یخراسان رضو فارس، اصفهان، تهران، یها در مراکز استاندستیاران  یربکارگی :4تبصره 

 .باشد یم ریپذ کشور امکان یدرمان یها مارستانیب ریدرسا کشور ممنوع و صرفاً یدرمان ی،آموزشیمراکز پزشک هیو کل

وزارت  اخذ مجوز از معاونت درمان،  کشور یدرمان ی،آموزشیمراکز پزشکدر در صورت نیاز به بکار گیری دستیاران:   9تبصره

 .الزامی است

خدمت  یدرمان یو خدمات بهداشت یانجام کار توسط دانشگاه /دانشکده علوم پزشک یگواه ماهه كیپس از خدمت :  2تبصره 

 ارسال خواهدشد. اریصادر وبه معاونت درمان دانشگاه محل آموزش دست رندهیگ

                                                           

 81معاونت درمان وزارت متبوع و معاونت درمان دانشگاه از مهر ماه سال  ازیسال آخردر مناطق محروم بر اساس اعالم ن ارانیدست ماهه كیطرح »  38

 .«گردد یممحسوب  اریباشد .مدت طرح جزء خدمات دوره آموزش دست یم  قابل اجرا
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 وزري
به صورت همزمان  نامهیمشمول شرکت در امتحان ارتقا ما قبل آخر و گواه یکه از لحاظ مقررات آموزش یارانیدست :  7 تبصره 

 آزمون گواهینامه تخصصیقبل از  در صورت اعالم کفایت توسط معاونت آموزشی، باشند  یم یلیآخر تحص مسالین انیدر پا

 .ندیاقدام نما یاریدست کماههیجهت گذراندن طرح  می توانند 

 باشد. یخدمت م نیانجام ا یمنوط به ارائه گواه آزمون ارتقاء/ گواهینامه تخصصیدر   ارانی: شرکت دست 8ره تبص

اعزام فارغ التحصیالن رشته های تخصصی پس از کسب نمره قبولی در آزمون گواهینامه در قالب طرح یك ماهه تا  :   5تبصره

زمان توزیع نیروی تخصصی آن سال با نظر معاون درمان وزارت و اعالم نیاز معاون درمان دانشگاه/ دانشکده امکان پذیر خواهد 

 بود.

 1به  5آزمون ارتقاء  جیبعد از  اعالم نتا ماه كیحداكثر تا  يستیبا  يعلوم پزشک يها دانشگاه- چهاري و س ماده

از   يدر هر نوبت )جهت موارد عاد 17/1 يدر هر رشته بر مبنا ارانیشده دست يبند زمان ستیل مینسبت به تنظ

 .ندیخرداد سال بعد( و ارسال به معاونت درمان وزارت اقدام نما انیتا پا وریاول شهر

تهران ، رانیا یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک یدستورالعمل در دانشگاهها  نیمشمول ا یانسان یروین عی:  توز1 تبصره

 باشد. یبه عهده معاونت درمان وزارت م یبهشت دیو شه

 یدبن تیاولو تیو مسئولوزارت  به عهده معاونت درمان ارانیدست کماههیخدمات  یکشور یبند تیاولو تی:  مسئول2 تبصره

 خواهند بود. یدرمان یو خدمات بهداشت یعلوم پزشک یمنطقه تحت پوشش ،معاونت درمان دانشگاهها

 گروه های زیر بترتیب دارای اولویت انتخاب محل خدمت در نقاط مجاز می باشند:: 3تبصره 

 الف: بومی منطقه یا همسر در حال گذراندن تعهد خدمت درمانی در محل های اعالمی وزارت 

 ه: آقایان مجرد   د: خانم های مجرد   ج: آقایان متاهل  ب: خانم های متاهل

و یا  ...(و زلزله ل،یس لی)از قب رمترقبهیغ حوادثبحران یا بروز موظفند به هنگام  ارانیدست هیكل- پنجسي و  ماده

 دوره نیاست ا يهیاعزام گردند بد ازمندیبه مناطق نوزارت معاونت درمان  ازیدر صورت اعالم نملي  بت هايمناس

 محسوب خواهد شد. شانیا ماهه كیبه عنوان طرح 

در  ارانیدست ماهه كیگرددو حق الزحمه آنان معادل حق الزحمه  یم نییروز تع20حداکثر  ی:  زمان اعزام اضطرار1 تبصره

 همان منطقه قابل پرداخت خواهد بود.

غیر مترقبه دستیاران اعزامی ماه های بعد ) طبق لیست زمانبندی شده ( اعزام خواهند : در موارد اضطراری و یا حوادث 2تبصره 

 شد که این دوره بعنوان طرح یك ماهه آنان محاسبه خواهد شد.

مسکن و  نیدر طول انعقاد قرارداد  ملزم به پرداخت حق الزحمه ، تام رندهگی خدمت استان– سي و شش ماده

 خواهد بود. ياعزام ارانیبار رفت و برگشت دست كی  نهیهز
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 وزري
 یایماه حقوق و مزا كیمعادل ،  یاریعالوه بر حقوق دست ارانیدست ماهه كیپرداخت حق الزحمه طرح  زان: می1تبصره  

 /دانشکدهاز طرف دانشگاه  % 20و  %70،  %80،  %50معادل  بیبه ترت پنجم 9/4 و 4 ،  9/3 ، 3بیضرابراساس  و یاریدست

بر  ینامه نظام پرداخت مبتن نیعالوه بر موارد فوق براساس سهم متعلقه به پزشك برابر آئ و گردد یم نییتع  رندهیگ خدمت

 ق الزحمه قابل پرداخت خواهد بود.    ح مارستانهایعملکرد ب

در خارج  یگرددکه جهت انجام طرح به منطقه ا یم یارانیشامل دست یاریمقرر عالوه بر حقوق دست ی:  دستمزدها2تبصره  

 گردند. یاعزام م یا شهرستان محل استقرار دانشگاه از محدوده مرکز استان

موظف است بالفاصله پس از اتمام دوره  رندهیخدمت گ یدرمان یو خدمات بهداشت ی:  دانشگاه/دانشکده علوم پزشک3 تبصره

 .دیحق الزحمه مربوطه را پرداخت  نما کماههی

 ساري موارد:     
و وسایل  مورد  رفاهي امکانات ، هاي علوم پزشکي موظف به تأمین مسکن/ دانشکده دانشگاه  -هفتسي و  ماده

، واگذاري خانه هاي استیجاري یا سازماني بدون كسر صورت پانسیون در بیمارستانه صصین بمتخ نیازاسکان

 مي باشند. مناسب مسکن نهیهز نیتام ایاجاره بها از حقوق آنان  

تجهیزات پزشکي سرمایه اي و مصرفي  هاي علوم پزشکي موظف به تأمین/ دانشکده دانشگاه  - هشتو  سي ماده

 مورد نیاز جهت فعالیت متخصص متعهد خدمت مي باشد.

معاونت ، حداکثر دو ماه پس از صدور ابالغ ، مورد نیاز یا تجهیزات رفاهی ، امکاناتدر صورت عدم تأمین مسکن :  1تبصره 

  می باشد.محل خدمت پزشکان متخصص وزارت مجاز به تغییر درمان 

 

و از این تاریخ مفاد  رسید تصویب  به 1517در تیرماه تبصره   112ماده و  58در  دستورالعمل این

 لغو مي گردد . ؛دستورالعمل قبلي كه مغایر با این دستورالعمل باشد
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 وزري
 :ویپست  

 :38نحوه محاسبه مدت زمان خدمات مورد تعهد افرغ التحصیالن ورود هب دوره دستیاری ات سال 
باشد:  ضریب منطقه به شرح ذیل مي بر اساس 72تا  62محاسبه خدمات متخصصین ورود به دوره دستیاري سال  .1

39 

 :که  یانیآقا ی برا النیفارغ التحص هیمدت تعهدات کل -الف

 سال است. k=3 و خارج از مرکز خود را گذرانده باشند مدت تعهدات آنها  یانسان یروین یو خدمات قانون فهیخدمت وظ .8

را انجام نداده اند مدت تعهدات  یانسان یروین یخدمات قانون ریکرده و سا یرا ط فهیکه فقط خدمت نظام وظ یکسان .5

  سال خواهد بود k=4   آنها

 باشند. یسال متعهد خدمت م k=5نکرده اند معادل  یرا ط فهیفوق و خدمت وظ یکه خدمات قانون یکسان .10

 :که  نم هاییی  خاراب النیفارغ التحص هیمدت تعهدات کل -ب

 .سال تعهد خدمت خواهند سپرد  k=3اندکرده ی را سپر یانسان یروین  یخدمات قانون -

 سال تعهد خدمت خواهند سپرد.  k=4را انجام نداده اند  یانسان یروین  یکه خدمات قانون ییخانمها -

داوطلبان زن در صورتی که به دلیل تبعیت از همسر به شهر دیگر ی منتقل می شوند خدمت باقیمانده را معادل خدمت الزم  -

 یط جدید به اتمام خواهند رساند.برای شهر جدید و شرا

 ستیمندرج در صورتجلسه ب ازیمورد ن یرشته ها یکه)خانم و آقا( برا یدر مورد پزشکان متخصص النیفارغ التحص هیمدت تعهدات کل -ج

ر باشد که در ه یکنند مدت تعهدات آنان در هر مورد نصف مدت فوق م یثبت نام م یو تخصص یآموزش پزشک ینشست شورا نیکمیو 

 -زنان و زایمان -داخلی -اطفال -عفونی -رادیوتراپی -رادیولوژی -پاتولوژی -روانپزشکی -) بیهوشیاز دوسال نخواهد بود. کمترصورت 

 پزشکی هسته ای (

 زمان انجام این تعهد مطابق مقررات جزو خدمات قانونی نیروی انسانی و خارج از مرکز منظور خواهد شد. -د

 بر اساس ضریب منطقه به شرح ذیل مي باشد: 75و  72به خدمات متخصصین ورود به دوره دستیاري سال محاس  -2

 کهیگرددو درصورت یدوم متعهد خاص باشند با داشتن پروانه دائم نصف دوره و نداشتن پروانه دائم برابردوره محاسبه م%90 کهیدر صورت

 گردد. یم هنصف دوره محاسب یاریداشتن پروانه دائم قبل از دوره دست طیاول متعهد عام باشندبا شرا 90%

                                                           

شورای آموزش پزشکی و تخصصی به تاریخ  21مورد نحوه اخذ تعهد از داوطلبان دستیاری رشته های تخصصی پزشکی مصوب نشست طرح مصوب در  39

11/9/22 
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 وزري
 17بر اساس ضریب منطقه به شرح ذیل مي باشد: 76تا  71محاسبه خدمات متخصصین ورود به دوره دستیاري سال   -5 

 و مرد( محاسبه خدمات متخصصینی که دارای پروانه دائم پزشکی قبل از ورود به دوره دستیاری بوده اند )زن-الف

 ضریب محرومیت منطقه × K3مجموع خدمات= 

محاسبه خدمات متخصصینی که خدمت مقدس سربازی را انجام داده اند )آقایان( یا معافیت از سربازی دارند و خانم های فاقد پروانه  -ب

 دائم پزشکی

 ضریب محرومیت منطقه × K4مجموع خدمات= 

 ان بهداشت )سرباز( محاسبه خدمات متخصصین مشمول طرح پیام آور -ج

 ضریب محرومیت منطقه × K9مجموع خدمات= 

 وجود ندارد. k9برای خانمها تعهد به میزان 

محاسبه کلیه خدمات انجام شده تا تاریخ شروع اجرای این مصوبه بر اساس مصوبه بیست و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و -

 خواهد شد. نخصصی و باقیمانده خدمات طبق مفاد این مصوبه انجام

 وارد دوره دستیاری شده اند و تعهد عام سپرده اند طبق این مصوبه می باشد. 74محاسبه خدمات افرادی که از سال -

مدت خدمات متخصصین که بر اساس مصوبه بیست و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در رشته های مورد نیاز تعهد -

 ز مصوبه قبل نخواهد بود.عام سپرده اند در این مصوبه بیشتر ا

باشند در صورت داشتن پروانه دائم  يبوده و متعهد عام به وزارت بهداشت م  82تا  76سال  يپزشکان متخصص كه ورود -1

 باشند. ينصف دوره و نداشتن پروانه دائم برابر دوره متعهد به وزارت بهداشت م

یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار در صورت ارائه پروانه دائم كلیه پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم در سي و  - 3

پزشکي ) هنگام ثبت نام ( به میزان نیم و در صورت عدم ارائه پروانه دائم پزشکي در هنگام ثبت نام برابر مدت آموزش 

 11متعهد خدمت خواهند بود.

ه نموده اند موظفند پس از انجام دوره تخصص استفاد مناطق محروم (  هی)سهم 11ماده كه از سهمیه   يپزشکان متخصص  - 6

موضوع این قانون در نقاط مربوطه خدمت نمایند و پس از انجام خدمات  ،  برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانوني 

                                                           

شورای محترم معاونین وزارت بهداشت  5/4/87مورخ  213دستورالعمل اجرایی انجام خدمات قانونی و مورد تعهد متخصصان موضوع مصوبه شماره  41

 پزشکیدرمان و آموزش 

مشاور محترم وزیر و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت در خصوص اصالح و تقلیل میزان تعهدات  19/10/82مورخ  220نامه شماره  41

 خاص پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم در سی و یکمین دوره آزمون پذیرش دستیار
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 وزري
تند دائم  پزشکي هس ه موضوع این ماده كه داراي پروانهمذكور پروانه دائم دریافت نمایند. دستیاران استفاده كننده از سهمی 

 12، نصف مدت دوره تخصصي با احتساب ضرایب مربوط  در نقاط مذكور خدمت خواهند نمود. 

 ردهج بندی و ضرايب زمانی:
درجه بندي و ضرایب زماني شهرهاي دانشگاهي از نظر انجام سال هاي تعهد خدمت بر حسب ضریب از ورود به دوره  - 1 

 15رح ذیل مي باشد:به ش71تا ورودي  62دستیاري سال 

 =k   2دانشکده پزشکی تهران ضریب 1درجه -

 k  =  79/1دانشکده پزشکی مشهد ، شیراز ، اصفهان  ضریب 2درجه -

 k  =  9/1دانشکده پزشکی مازندران ، گیالن ، تبریز  ضریب3درجه  -

 k  =  1دانشکده پزشکی اهواز، یزد، فسا، بوعلی، رازی، ارومیه و کلیه شهرهایی که فاقد دانشکده پزشکی اند ضریب  4درجه- 

درجه بندي و ضرایب زماني شهرهاي دانشگاهي از نظر انجام سال هاي تعهد خدمت بر حسب ضریب از ورود به دوره   - 2

 11ي باشد: به شرح ذیل م 82تا سال 71دستیاري از سال 

 =k   2دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهر تهران ضریب 1درجه  -

 k  =  79/1دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد ، شیراز ، اصفهان  ضریب 2درجه -

 k  =  9/1، تبریز  ضریبدانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساری ، رشت، قزوین، بابل 3درجه  -

سایر شهرهای دارای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و شهرهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی   4درجه-

 k  =  1درمانی فوق الذکر ضریب

درجه بندي و ضرایب زماني شهرهاي دانشگاهي از نظر انجام سال هاي تعهد خدمت بر حسب ضریب از ورود به دوره    - 5 

  13به شرح ذیل مي باشد:  به بعد  85دستیاري از سال 

 شورای معاونین 1378مورخ  203و مصوبه  1325با توجه به مصوبه بیست و یکمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در سال 

 در مناطق مختلف کشور به شرح زیر اصالح گردید: kجهت پوشش بهتر مناطق محروم کشور تعیین ضریب 

                                                           

 مجلس شورای اسالمی 22/2/79الحاقیه بعدی مصوب قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و  14ماده  42

 10/5/22شورای آموزش پزشکی و تخصصی به تاریخ  21نشست  43

شورای محترم معاونین وزارت بهداشت  9/4/78مورخ  203دستورالعمل اجرایی انجام خدمات قانونی و مورد تعهد متخصصان موضوع مصوبه شماره  44

 درمان و آموزش پزشکی

 معاونت سالمت 8/2/1382مورخ  5231بنا به پیشنهاد  25/7/1382معاونین مصوب شورای  49



صصی زپش    کی بالینیدستورالعمل اجرایی تعهد خدمت افرغ التحصیالن رشته اهی تخ
 

  27 

 

 وزري
 

 k=1بقیه شهرها   k=9/1کرج و اسالمشهر و ورامین   k=2  تهران:    -

 k=1بقیه شهرهای استان    9/1فالورجان=شاهین شهر=خمینی شهر=     k=79/1اصفهان:   -

 k=1بقیه شهرهای استان   29/1مرودشت=  k =79/1شیراز= -

 k=1بقیه شهرهای استان   29/1طرقبه=   k =79/1مشهد= -

 k=1بقیه شهرها    29/1اسکو=      k=79/1آذربایجان شرقی:     تبریز= -

 k=1بقیه شهرها   k=29/1آذربایجان غربی :     ارومیه= -

 k=1بقیه شهرهای استان    k=29/1اردبیل=  -

 k=1تان بقیه شهرهای اس   k=29/1ایالم=  -

 k=1توابع    k=9/1بابل= -

 k=1بقیه شهرهای استان    k=29/1بوشهر=  -

 k=1بقیه شهرها     k=29/1بیرجند=  -

 k=1توابع   k=29/1جهرم= -

 k=1بقیه شهرهای استان   k=29/1چهارمحال و بختیاری=فرخ شهر=شهرکرد= -

 k=1بقیه شهرهای استان   k=29/1خوزستان=اهواز=  -

 k=1 توابع  k=29/1رفسنجان=  -

 k=1توابع   k=29/1زنجان=  -

 k=1توابع   k=29/1سبزوار=  -

 k=1توابع   k=29/1مهدیشهر= k=9/1سمنان=  -

 k=1توابع   k=29/1سیستان و بلوچستان و زاهدان=  -

 k=1توابع    k=29/1شاهرود  -

 k=1زابل و توابع  -

 k=1توابع    k=9/1کرمان=  -

 k=1توابع   k=9/1قم=  -

 k=1توابع   k=29/1فسا  -

 k=1توابع   k=9/1قزوین  -

 k=1توابع   k=9/1کاشان=  -

 k=1توابع    k=29/1کردستان=سنندج=  -

  k=1توابع  k=9/1کرمانشاه= -

 k=1توابع    k=29/1کهگیلویه و بویراحمد=یاسوج  -

 k=1توابع    k=9/1گلستان=گرگان= -

 k=1توابع     k=29/1گناباد=  -

 الهیجان و انزلی و فومن و شفت k  9/1=k =1توابع   k=9/1گیالن=رشت  -

 k=1توابع   k=29/1لرستان=خرم آباد= -

 k=1بقیه شهرهای استان k=9/1نکا  k=9/1قائمشهر   k=29/1نوشهر و چالوس  k=9/1مازندران: ساری  -

 k=1بقیه شهرهای استان   k=29/1ساوه     k=9/1مرکزی=اراک= -

 k=1استان بقیه شهرهای   k=9/1کیش=    k=9/1هرمزگان=بندرعباس= -

 k=1بقیه شهرها   k=9/1همدان= -



صصی زپش    کی بالینیدستورالعمل اجرایی تعهد خدمت افرغ التحصیالن رشته اهی تخ
 

  28 

 

 وزري
 

 k=1بقیه شهرها   k=9/1یزد= -

مدت خدمات مورد تعهد و در تهران در   4/1همان شهر+ kانجام خدمت در سازمان های وابسته به وزارت بهداشت در هر شهری تابع 

مدت خدمات مورد  4/1خارج از شهر تهران +مدت خدمات مورد تعهد و در 2/1 مراکز غیروابسته به وزارت بهداشت با ضریب همان شهر+

 42تعهد با ضریب همان شهر محاسبه می گردد.

   

 

 

                                                           

 معاونت سالمت 7/2/1372مورخ  9231بنا به پیشنهاد  29/8/1372مصوب شورای معاونین  46


