
 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در  1/4/1367کلیه افراد ایرانی با تحصیالت فوق دیپلم وباالتر که پس از تاریخ     ـ1ماده 
شوند و خدمت آنان از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مورد داخل یا خارج از کشور فارغ التحصیل شده یا می 

ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور ودر مناطق مورد نیاز  24نیاز اعالم میگردد، مکلفند حداکثر مدت 
 .ی وتشکیالت تابعه آن خدمت نمایندوزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشک

 0در مقطع کاردانی یکسال می باشد مدت خدمت   ـ1تبصره

مدت فوق براي کمتر از دوسال برحسب محرومیت نقاط به تفصیل آیین نامه اي خواهد بود که به تصویب هیئت    ـ2تبصره
 0وزیران خواهد رسید

بوده یا  کسانی که خدمت موضوع این قانون را به انجام رسانیده ، همچنین کسانی که داراي پروانه دائم پزشکی  ـ3تبصره
 0واجد شرایط دریافت پروانه دائم باشند با دریافت مدرك تحصیلی جدید مشمول خدمات موضوع این قانون نمی باشند

پزشکان عمومی مشمول این قانون وقانون پیام آوران بهداشت موظفند حداقل یکسال خدمات قانونی را در مراکز   ـ4تبصره
 0نجام دهندبهداشتی ودرمانی روستاها وبخشهاي کشور ا

مستخدمین رسمی دولت وکادر ثابت نیروهاي مسلح واعضاء هیئت علمی دانشگاهها وموسسات آموزش عالی  ـ5تبصره
وتحقیقاتی، خدمات موضوع این قانون را در نقاط مورد نیاز سازمان ذیربط به شرط داشتن واحدهاي بهداشتی ، درمانی انجام 

 0خواهند داد

 .افراد مازاد بر نیاز اولویت با رزمندگان استدرمورد معافیت     : تبصره

مدت خدمت دوره ضرورت ودوره احتیاط مشموالن این قانون که در حرفه پزشکی انجام شوند از کل خدمت مقرر در   ـ2ماده
 0این قانون کسر می گردد

مشموالن این قانون مکلفند حداکثر یک ماه بعد از فراغت از تحصیل یا اعالم ارزشیابی مدرك تحصیلی خارج از   ـ3ماده 
کشور به منظور تعیین وضعیت از لحاظ شمول موضوع این قانون خود را به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی معرفی 

محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نیاز را با رعایت اولویت  ماه تعیین 2وزارت مذکور موظف است ظرف حداکثر  0نمایند
کسانی که ظرف مدت مقرر خود را معرفی نمی نمایند و یا یک ماه پس از تعیین محل  0وآزاد معاف نماید 1سهمیه مناطق 

 0هد شدخدمت شروع بکار نکنند غایب محسوب و به تشخیص وزارت مذکور برابر مدت غیبت به خدمت آنان افزوده خوا

مشموالن این قانون مادامیکه خدمات قانونی را شروع ننموده یا معافیت اخذ نکرده باشند، مجاز به دخالت در امور  ـ4ماده
 0پزشکی نمی باشند

تحویل مدرك تحصیلی وریز نمرات وصدور هرگونه تاییدیه تحصیلی وگواهینامه براي مشموالنیکه خدمت موضوع   ـ5ماده 
 0م نداده یا معافیت دریافت ننموده باشند ممنوع استاین قانون را انجا



کسانیکه براي ادامه تحصیل با هزینه شخصی در دانشگاههاي معتبر مورد تایید در خارج از کشور در رشته هاي   تبصره ـ
از فراغت  مورد نیاز کشور احتیاج به مدارك تحصیلی داشته باشند، با سپردن تضمین کافی مبنی بر انجام خدمات قانونی پس

  0از تحصیل مدارك تحصیلی وگواهی موقت طبابت دریافت خواهند داشت

وباالتر ومناطق محروم آزمونهاي سراسري سنوات بعد از انقالب فرهنگی موظفند  2فارغ التحصیالن سهمیه مناطق   ـ6ماده
 0، انجام دهند ی خواهد رسیدتعهدات خود را براساس آئین نامه اي که به تصویب وزیر بهداشت ، درمان وآموزش پزشک

مشمولین قوانین قبلی خدمات پزشکان که به دلیل موجه خدمات خود را طبق ضوابط مربوط انجام نداده اند   ـ7ماده
 0مشمول این قانون خواهند بود

وده و چنانچه از ، از شمول این قانون مستثنی بنشده اندفارغ التحصیالن خارج از کشور که از مزایاي ارزي بهره مند   ـ8ماده
 0گروه داراي پروانه باشند طبق ضوابط ، پروانه دائم پزشکی دریافت خواهند نمود

کسانیکه از ارز دولتی استفاده نموده اند با توجه به مدت استفاده از ارز دولتی خدمات موضوع این قانون وتهدات     ـ1تبصره
 0مربوطه را انجام خواهند داد

کسانیکه در حین تحصیل رشته هاي علوم پزشکی وارد کشور شده وتحصیالت خود را تا فارغ التحصیلی در داخل   ـ2تبصره
کشور ادامه می دهند در صورتیکه هزینه تحصیل خود را بپردازند واز مزایاي ارزي دولت بهره مند نگردیده باشند براي باقی 

 0واهند داشتمانده دوره تکمیلی نیاز به انجام خدمات قانونی نخ

خدمات قبلی مشمولین قانون خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان وداروسازان به قوت خود باقیست وجزء   ـ9ماده
 0خدمات موضوع این قانون محسوب میگردد

پاداش ، مرخصیهاي استحقاقی، استعالجی ، بدون حقوق ، (مشموالن این قانون از لحاظ حقوق ومزایا وامور رفاهی   ـ10ماده
تابع قوانین ومقررات استخدام کشوري وقانون نظام هماهنگ ) کمکهاي غیرنقدي وبیمه عمر ، درمان وحادثه وسایر مزایا 

پرداخت کارکنان دولت می باشد وچنانچه به دستگاه دیگر معرفی گردند که داراي مقررات استخدامی خاص می باشندتابع 
 0بودضوابط حقوقی ورفاهی ان دستگاه خواهند 

مشموالن این قانون که به طور تمام وقت وبدون کار انتفاعی خصوصی خدمت می نمایند ، چنانچه از گروه داراي    ـ1تبصره
پروانه باشند در مقابل دو نوبت کار موظف از حقوق ومزایا، اضافه کاري وحق محرومیت از مطب طبق آیین نامه اجرایی که 

تدوین خواهند نمود، استفاده می نمایند ودر صورتیکه از گــــروه بدون پروانه باشند،  وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی
 0بهره مند می گردند) کار واضافه کار( از مزایاي دونوبت کار موظف 

وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی می تواند مشموالن موضوع این قانون را در صورت نیاز با اولویت مناطق     ـ2تبصره
 0روم ونیازمند در حین خدمت بدون اخذ مجوزهاي مربوطه به استخدام پیمانی یا رسمی دستگاه مربوطه در آورندمح

بهداشتکاران دهان ودندان وکاردانهاي بهداشت خانواده ومبارزه با بیماریها، تابع ضوابط مقرر در قوانین خاص   ـ11ماده
 0مربوطه به خود می باشد



پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم ونیازمند کشور ، وزارت بهداشت ، درمان وآموزش  به منظور تربیت   ـ12ماده
پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی ، سهمیه هاي جداگانه اي را براي مناطق محروم ونیازمندکشور 

تخصص ، برابر طول دوره  دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند پس از انجام دوره 0اختصاص دهد
و پس از انجام خدمات مذکور پروانه دائم  0تخصص به عنوان خدمات قانونی موضوع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند

 0دریافت خواهند نمود

 ستیاران استفاده کننده از سهمیه موضوع این ماده که داراي پروانه دائم پزشکی هستند، نصف مدت دوره تخصصی ـ1تبصره
 0با احتساب ضرایب مربوط در نقاط مذکور خدمت خواهند نمود

دستیاران تخصصی موضوع ماده فوق موظفند قبل از شروع دوره دستیاري تعهد ثبتی الزم جهت خدمت در نقاط   ـ2تبصره
 0مربوط به دانشگاههاي علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی بسپارند

 0قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاهها وموسسات آموزش عالی به قوت خود باقیست  ـ3تبصره

قانون تامین وسایل وامکانات تحصیل اطفال وجوانان ایرانی واصالحات آن به قوت خود باقی است وانجام خدمات     ـ13ماده
 0حسوب خواهد شدموضوع این قانون به عنوان قسمتی از تعهدات موضوع قانون مزبور م

ماه تهیه و پس از  2آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی حداکثر ظرف    ـ14ماده
 0تصویب هیئت وزیران به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد

 0کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو میگرددـ15ماده


