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 : ـ مشموالن قانون عبارتند از1ماده

  0گروه پزشكي شامل پزشك ، دندانپزشك ، داروساز ، دكتري علوم آزمايشگاهي و متخصصان رشته هاي مذكور الف ـ

رشته هاي مامايي ، پرستاري ، راديولوژي ، علوم گروه پيراپزشكي ورشته هاي وابسته شامل فارغ التحصيالن كارداني وباالتر در  ب ـ
آزمايشگاهي ، رشته هاي مختلف بهداشتي ، اتاق عمل ، هوشبري ، تغذيه ، شنوايي سنجي ، بينايي سنجي ، گفتار درماني ، كاردرماني، 

اجتماعي و مددكاري  فيزيوتراپي ، ضبط آمار ومدارك پزشكي ، رشته هاي مربوط به علوم پايه پزشكي ، آمار زيستي ، خدمات
تكنسين هاي فوريتهاي پزشكي ، علوم و صنايع غذايي ، اقتصاد بهداشت ، مهندسي پزشكي ، راديوتراپي 0وروانشناسي باليني ، پروتز دندان

  ، تكنولوژي پزشكي ، رشته هاي مختلف توانبخشي ، اموردارويي 

و رشته هاي ) كه از اين پس قانون ناميده مي شود(1375ان مصوب قانون خدمت پزشكان وپيراپزشك 1مناطق مورد نياز ماده  ـ2ماده
  0مربوط ، همچنين گروههاي مازاد برنياز در ابتداي هرسال توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي تعيين واعالم خواهد شد

اطق محروم با نظر كميسيوني است كه توزيع فارغ التحصيالن گروههاي پزشكي وپيراپزشكي در مناطق مورد نياز با اولويت من ـ3ماده
  0اعضاي آن توسط وزير بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي تعيين مي شود

  0كاردانهاي مبارزه با بيماريها وبهداشت خانواده وبهداشت كاردهان ودندان براساس قانون مربوط ، انجام وظيفه خواهند كرد ـ4ماده

  0بانوان مشمول قانون مالك احراز ازدواج و تاريخ آن ، مندرجات شناسنامه زوجين استدرمورد  ـ5ماده

  0مراجع صدور گواهي پايان خدمات مشموالن قانون توسط وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تعيين خواهد شد ـ6ماده

  0زش پزشكي رفتار خواهدشدبا مشموالن بيمار طبق نظر شورايعالي پزشكي وزارت بهداشت ، درمان وآمو ـ7ماده

قانون مراكز آموزش موظفند تاريخ فراغت از تحصيل دانشجويان را به اداره كل فارغ التحصيالن  4درجهت اعمال ضوابط ماده  ـ8ماده
  0اعالم كرده ، مراتب به نحو مقتضي به اطالع آنها برسانند

كه به تبعيت از همسر وبا كسب پروانه خاص يا مجوز از وزارت  4/3/1360خدمات بانوان متاهل فارغ التحصيل بعد از تاريخ  ـ9ماده
  0بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي يا بهداري در مناطق غير مجاز انجام وظيفه كرده اند قابل محاسبه مي باشد

  0ـ مالك احراز استخدام رسمي ، معرفينامه دستگاه ذيربط و آخرين حكم استخدامي رسمي كارمند است10ماده

اين قبيل مستخدمان رسمي دولت ، درصورتي مي توانند از تسهيالت پيش بيني شده در قانون استفاده كنند كه داراي مراكز  ـ تبصره
  0بهداشتي ودرماني مجاز باشند
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د جانبازان قانون، مرجع صدور گواهي براي خانواده شهدا، بنياد شهيد انقالب اسالمي مركز، براي جانبازان ، بنيا 2دراجراي ماده  ـ11ماده
انقالب اسالمي مركز ، براي آزادگان ، ستاد كل رسيدگي به امور آزادگان مركز ، براي تك اوالد خانواده ، گواهي ثبت احوال محل مي 

   0باشد

انه دائم ـ دستيارانيكه به استناد ضوابط قانوني متعهد خدمت مي شوند با انجام تعهدات قانوني مجاز به دريافت گواهي پاياني وپرو12ماده
  0خواهندبود

مالك عمل  2/11/1381ه مورخ /24243ت /34097ـ درمورد اعمال ضريب مناطق محروم، جدول موضوع تصويب نامه شماره 13ماده
   0خواهد بود

   قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان 7ماده  آيين نامه اجرايي

 مجلس شوراي اسالمي 12/2/75مصوب 

  0خدمتي دانش آموختگان براساس سهميه پذيرفته شده در آزمون سراسري در سه منطقه يك ، دو ، سه انجام خواهدشدـ تعهدات 1ماده

  0ليست تفصيلي اسامي شهرهاي مختلف مناطق فوق ضميمه اين آيين نامه مي باشد :تبصره

  0واهدبودفعلي خ 2قبلي ، در منطقه  3و  2محل انجام خدمت دانش آموختگان سهميه منطقه  ـ2ماده

  0محل انجام خدمت دانش آموختگان سهميه منطقه چهار وپنج و مناطق محروم قبلي در منطقه سه فعلي خواهدبود ـ3ماده

پذيرفته شدگان مناطق عشايري موظفند در واحدهاي بهداشتي ، درماني مناطق عشايري كه ليست آن توسط حوزه معاونت سالمت  :تبصره
  0اعالم خواهدشد خدمت نمايند

تعهدات كليه دانش آموختگان سهميه مناطق دو ، سه ، چهار، پنج ، عشاير ومحروم دوبرابر مدت تحصيل است وموظفند به مدت  ـ4ماده
يك برابر زمان تحصيل خود در منطقه مورد تعهد خدمت نمايند ومابقي تعهدات خدمتي خود را براساس قانون امكانات تحصيل اطفال 

  0ه اجرايي آن پس از انجام خدمت منطقه اي به اتمام رسانندوجوانان ايراني وآيين نام

دانشكده هاي علوم پزشكي وضعيت اعالم /دانشكده هاي علوم پزشكي محدود است لذا دانشگاه/باتوجه به اينكه نياز دانشگاهها ـ5ماده
ركز امور دانشجويي براساس آن نسبت به اعالم نموده تا م) تير ودي ماه هرسال ( نوبت  2نياز يا عدم نياز را بصورت كلي وساالنه 

  0مشخص كردن وضعيت تعهدات منطقه اي دانش آموختگان متقاضي اقدام نمايند

مدت تعهدات  0دانشكده علوم پزشكي تعهدات منطقه اي به تعهدات مناطق آزاد تبديل ميشود/ درصورت اعالم عدم نياز دانشگاه  :1ـ5
  0خواهد بود)مدت بهره مندي از آموزش رايگان ( رابر سنوات تحصيلي اين قبيل دانش آموختگان در هرصورت دوب

  0متعهديني مشمول بند فوق ميباشند كه خدمت موضوع قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان را انجام داده يا از آن معاف باشند :2ـ5
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از دارند متعهدين توسط مركز امور دانشجويي دانشكده علوم پزشكي اعالم نمايد كه به متعهدين منطقه اي ني/درصورتيكه دانشگاه :3ـ5
چنانچه  0جهت استخدام معرفي ميشود) منطقه مورد تعهد( جهت انجام تعهد منطقه اي به استان ثبت نامي در زمان كنكورسراسري 

اين “ وز كتبار 15دانشكده علوم پزشكي استان يا شهرستان مربوطه فرد معرفي شده را نتواند جذب نمايد بايد ظرف مدت /دانشگاه
در اين صورت تعهدات منطقه اي به تعهدات آموزش رايگان تبديل شده ومتعهد مي  0موضوع را به مركز امور دانشجويي اعالم نمايد

  0تواند تعهد خود را در هرمنطقه از كشور انجام دهد

اخت هزينه هاي تحصيلي وشهريه برابر زمان چنانچه اين قبيل دانش آموختگان مايل به اخذ مدرك تحصيلي باشند ميتوانند با پرد :4ـ5
  0تعهد خدمت مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايند

  0محل خدمت دانش آموختگان كه در مقاطع باالتر پذيرفته ميشوند براساس قبولي آخرين مقطع تعيين خواهدشد ـ6ماده

پذيرفته شده باشد  1ودر آخرين مقطع با سهميه منطقه داشته  3يا  2چنانچه دانش آموخته اي در مقاطع قبلي سهميه منطقه اي  :1ـ6
مقاطع قبلي به تعهدات مناطق آزاد تبديل شده و متعهد مي تواند تعهدات خود را كه در برابر سنوات تحصيلي  3و  2تعهدات منطقه 

  0ميباشددر هرنقطه از كشور انجام دهد

باشد تعهدات مقاطع قبلي  1بوده وسهميه مناطق قبلي منطقه  3و  2نطقه چنانچه سهميه قبولي آخرين مقطع تحصيلي دانش آموخته م :2ـ6
  0تغيير نمي كند

كه حائز هريك از شرايط ذيل باشند، از انجام تعهد در منطقه مورد تعهد خدمت كه به مدت يك برابر ميباشد  3و 2متعهدين منطقه  ـ7ماده
اد تبديل شده ومتعهد مي تواند تعهدات خود را كه دوبرابر سنوات تحصيلي معاف بوده وتعهدات منطقه اي آنها به تعهدات منطقه اي آز

  0ميباشد در هرنقطه از كشور انجام دهد

ماه متناوب در  12ماه متوالي يا  9سال ، رزمنده با حضور  3ايثارگران شامل فرزند وهمسر شهيد ، آزاده ، مفقوداالثر وآزاده بيش از  :1ـ7
  0%70وباالتر ، فرزند وهمسر جانباز باالي % 25جنگ تحميلي ، جانباز 

  0بانوان متاهل در صورتي كه محل اشتغال همسر بگواهي مراجع قانوني در غيراز منطقه مورد تعهد باشد :2ـ7

ولتي در صورتي كه زمان استخدام آنها قبل از تاريخ شاغلين رسمي آزمايشي ، رسمي قطعي وپيماني موسسات ونهادهاي د :3ـ7
  0باشد 30/12/80

  0سال تمام گذشته باشد 15متعهديني كه زمان فراغت از تحصيل آنها حداقل  :4ـ7

ده ارائه نموده وكمتر از نصف مدت تعهد منطقه اي آنها باقي مان) منطقه يك ( متعهديني كه گواهي كار معتبر در مناطق آزاد كشور  :5ـ7
  0باشد
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بعهده اداره كل خدمات درماني معاونت ) دستياري( با توجه به اينكه تقسيم وتوزيع دانش آموختگان رشته هاي تخصصي پزشكي  ـ8ماده
سالمت بوده وممكن است بعضي از متخصصين به استانهايي اعزام شوند كه محل اخذ ذيپلم دبيرستاني آنها نميباشد، صدور تاييديه 

  0تعالم عدم نياز از دانشگاه محل اخذ ذيپلم بالمانع استتحصيلي بدون اس

كسر  3يا  2انجام تعهدات منطقه اي در مناطق ضريب دار با ضريب محاسبه شده و به تناسب ضريب از مدت تعهدات منطقه اي  ـ9ماده
   0خواهد گرديد

 


