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ی ی و ھم زبا ، ھمد  دو و م
ری  م ر  قام 

 
 .......دانشكده هاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني  /دانشگاه معاون محترم توسعه مديريت ومنابع 

 

یکم سالم                  ع
توسط مشمولين قانون  )مناطق محروم به خصوص(دانشگاههاي علوم پزشكي هاينياز در راستاي تامين برخي احتراما       

 تشكيل و 18/8/94 در مورخقانون فوق  آيين نامه اجرايي 3و 2يسيون موضوع مواد كم،خدمت پزشكان وپيراپزشكان
                                                                          ؛مصوب گرديدزير موارد 

به خدمات اين كمبود نيروي مذكر جهت خدمت در دانشگاهها و نياز برخي دانشگاههاي علوم پزشكي  با عنايت به -1
    :درآن مناطق را ندارند مقرر شد كه خانمها تمايل به انجام خدمت مربوط به قانون فوق الذكر افراد، جهت پوشش مناطقي

دريافت  )بدون اضافه خدمت(فارغ التحصيالن مذكر چنانچه بعد از فراغت از تحصيل برگه آماده به خدمت "
تا تاريخ اعزام به خدمت نظام وظيفه  لوم پزشكي مجاز مي تواننددر صورت نياز دانشگاههاي ع نموده باشند،

درج شده در برگه آماده به خدمت، خدمات مربوط به قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان را بصورت طرح 
بديهي است دانشگاه بكارگيرنده مي بايست در موعد تاريخ اعزام . موقت در دانشگاههاي مذكور انجام دهند

دانشگاههاي مجاز به بكارگيري طرح موقت به غير از دانشگاههاي علوم . تسويه حساب نمايدبا اين افراد 
قم، مابقي  ساوه، ،البرز تبريز، مشهد، شيراز،گيالن، مازندران، بابل، شهيد بهشتي، اصفهان، تهران، پزشكي ايران،

 ".دانشگاههاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كشور مي باشند

ر مرتفع نمودن نياز دانشگاههاي علوم پزشكي در سالهاي آتي، انجام خدمات مربوط به قانون به منظو -2
ساخت پروتز دنداني در مقاطع  پيراپزشكان براي فارغ التحصيالن رشته پروتز دندان و خدمت پزشكان و

 .يل گرددبه بعد، از حالت اختياري به اجباري تبد 95كارشناسي براي ورودي هاي مهر سال  كارداني و
 
 
 
 
 
 


