
 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشاندانشگاه  –سازمان و منابع انسانی مدیریت توسعه 

      معرفینامه شروع خدماتنحوه صدور 

دانشگاهها ودانشكده هاي علوم پزشكي مكلفند نسبت به صدور معرفينامه شروع خدمات براي دانش آموختگان رشته هاي مشمول قانون 
  :رعايت موارد ذيل اقدام نماينددانشكده ميباشند با /خدمت پزشكان وپيراپزشكان كه فارغ التحصيل همان دانشگاه

دانشكده محل تحصيل مشمولين توسط مديريت نيروي انساني همان /ـ اخذ تاييديه تحصيلي از معاونت آموزشي دانشگاه1
  )معاونت محترم آموزشي وامور دانشگاهي وزارت متبوع 20/2/83آ مورخ /10570به استنادنامه شماره ( دانشكده /انشگاهد
اصل شناسنامه ـ يك قطعه عكس ـ اصل كارت وضعيت نظام ( ايي معتبر مشمول متقاضي خدمت در آن دانشگاهـ اخذ مدرك شناس2

  )وظيفه عمومي ـ در خصوص خانمهاي متاهل ارائه اصل شناسنامه هاي زوجين 
  ـ انطباق مدرك شناسايي مشمول با تاييديه تحصيلي موجود3
  0رمديريت منابع انساني جهت به كارگيري نيروـ رعايت سهميه هاي فصلي تعيين شده از طرف دفت4
  :ـ انطباق سهميه قبولي مشمولين در آزمون سراسري با منطقه خدمتي درنظر گرفته شده به ترتيب ذيل 5

  دانشكده/در مناطق مورد نياز آن دانشگاه 1الف ـ محل خدمت دانش آموختگان سهميه منطقه 
   3و 2در مناطق  2ب ـ دانش آموختگان سهميه منطقه 
  0دانشكده خواهدبود/آن دانشگاه3، فقط در مناطق 3ج ـ دانش آموختگان سهميه منطقه 

  0د ـ محل خدمت دانش آموختگاني كه در مقاطع باالتر پذيرفته مي شوند براساس سهميه قبولي آخرين مقطع آنان تعيين خواهدشد
  :قبولي يكي از موارد زير قيدشده باشد در حكم سهميه منطقه يك خواهد بوده ـ درصورتيكه دربرگه تاييديه تحصيلي ودرقسمت سهميه 

  ـ ايثارگران7ـرزمندگان 6ـ شاهد 5ـ بدون سهميه 4ـ منطقه آزاد 3درصد آزاد  20ـ 2ـ كد صفر 1

  :وـ موارد زير نيز در حكم سهميه منطقه يك ميباشد

  ـ فارغ التحصيالن رشته هاي مازاد برنياز1
   ـ بانوان متاهل2
  قانون 2ـ مشمولين ماده 3
  ـ فارغ التحصيالن دوره هاي شبانه 4
  ـ شاغلين رسمي ورسمي آزمايشي دولت5
  دانشكده ها وموسسات آموزش عالي/ـ اعضاء هيئت علمي دانشگاهها6
نطقه ضروري رعايت ضريب محروميت م( ماه ميباشد24ماه و براي مقاطع كارشناسي وباالتر  12ـ مدت خدمات براي مقاطع كارداني 6

  )0خواهدبود
كاركنان رسمي دولت  0ـ پزشكان عمومي ذكور مكلفند يك سال اول خدمات خود را در مراكز بهداشتي درماني روستايي خدمت نمايند7

  0از انجام خدمات روستايي معاف ميباشند
زشكي و دندانپزشكي وداروسازي ـ شهرهاي تهران ، شيراز ، تبريز ، اصفهان ، مشهد جهت خدمت فارغ التحصيالن رشته هاي پ8

  0ومتخصصين رشته هاي مختلف پزشكي نقاط غيرمجاز اعالم ميگردد
   0بانوان متاهل و كارمندان رسمي دولت از اين قاعده مستثني ميباشند : تبصره
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ايي ، فيزيوتراپي ، پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي ، دكتري علوم آزمايشگاهي ، كارشناس مام( ـ درخصوص رشته هاي پروانه دار 9
معرفينامه هاي صادر شده در حكم پروانه موقت بوده و ميبايست ضمن الصاق عكس ممهور )شنوايي سنجي ، گفتاردرماني، بينايي سنجي

  0دانشكده گردد/به مهر دانشگاه

كي انجام داده اند مي ماه تمام خدمت نظام وظيفه عمومي را پس از فراغت از تحصيل و در حرف پزش17ـ كساني كه حداقل مدت 10
ماه و با  24ماه باشد مكلفند تا سقف 17قانون ، معافيت دريافت نمايند ودرصورتيكه مدت خدمات آنان كمتر از  3توانند به استناد ماده 

  0احتساب مدت خدمت سربازي در مقاطع كارشناسي و باالتر خدمات موضوع قانون را برابر ضوابط موجود به انجام رسانند

 0ع كارداني ميبايست حداقل يكسال از خدمات نظام وظيفه عمومي در حرف پزشكي وپس از فراغت از تحصيل انجام شده باشددرمقط
  0ماه مشمول خدمت پزشكان وپيراپزشكان ميشوند12درغيراينصورت اين افراد نيز تاسقف 

اطع كارشناسي وباالتر درصورتيكه اتمام خدمت نظام در مق 1/4/83قانون ، فارغ التحصيل بعد از تاريخ  3ـ مشمولين معافيت ماده 11
ارائه كارت پايان خدمت يا گواهي انجام خدمت نظام وظيفه ( دانشكده محل تحصيل محرز شده باشد /وظيفه عمومي آنان براي دانشگاه

وع قانون خدمت پزشكان و به شرط عدم دريافت گواهي معافيت از انجام خدمات موض) صادره از حوزه نظام وظيفه نيروي انتظامي 
) با احتساب مدت خدمت سربازي (ماه 24دانشكده محل تحصيل ميتوانند خدمات موضوع قانون را تاسقف / وپيراپزشكان و نياز دانشگاه

  0دانشكده به انجام رسانند/ درهمان دانشگاه

كده محل خدمت به خدمات قانوني خود تاسقف دانش/ـ پيام آوران بهداشت مجاز خواهند بود با رعايت شرايط فوق در دانشگاه 1تبصره
دانشكده محل تحصيل و دفترمديريت منابع انساني /ارسال رونوشت معرفينامه و گزارش كاركرد اين افراد به دانشگاه 0ماه ادامه دهند 24

  )رت ميگيرددانشكده علوم پزشكي محل تحصيل صو/صدور گواهي پايان خدمات اين افراد توسط دانشگاه( 0الزامي خواهدبود

دانشكده محل /دانشكده هاي غيراز دانشگاه /قانون كه متمايل به خدمت در يكي از دانشگاهها 3ـ مشمولين معافيت موضوع ماده 2تبصره
دانشكده معرفينامه دريافت /تحصيل خود باشند مي توانند به دانشگاه علوم پزشكي مورد نظر مراجعه وطبق ضوابط جاري آن دانشگاه 

  0نمايد

  :ـ درخصوص مشموليني كه درمقاطع ناپيوسته تحصيل نموده اند رعايت موارد ذيل الزامي است12

  اخذ تعهد مبني برعدم انجام خدمات قانوني در مقطع قبلي) الف

با توجه به گواهي تسويه ( درصورت انجام قسمتي از خدمات در مقطع قبلي احتساب مدت فوق جهت كسر از خدمات نامبرده ) ب
  0)دانشكده محل خدمت قبلي/دانشگاهحساب از 

ـ هرگونه نقل وانتقال مشمولين قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان كه با توافق دو دانشگاه مبداء و مقصد ورعايت ساير ضوابط قانوني 13
خواهد بود، بديهي انجام پذيرد از نظر اين دفتر بالمانع  000نظير خدمت روستايي، رعايت مناطق مجاز ورعايت مناطق تعهد خدمتي و 

  0دانشكده علوم پزشكي مبداء و مقصد گواهي پايان انجام خدمات قانوني را صادر خواهد كرد/است دانشگاه
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مشمولين پيام آور به منظور جلوگيري از ايجاد فاصله خدمتي واعمال ساير ضوابط ودستورالعملهاي موجود هرگونه نقل وانتقال : تذكر
  0از طريق اين دفتر انجام خواهدشد“ بهداشت صرفا

  :نحوه صدور معرفينامه شروع خدمات براي فارغ التحصيالني كه تمايل به خدمت دردانشگاه محل تحصيل را ندارند

ن قانون خدمت پزشكان دانشكده هاي علوم پزشكي قادر خواهند بود نسبت به صدور معرفينامه شروع خدمات براي مشموال/دانشگاهها
دانشكده محل تحصيل خود را ندارند با رعايت / فارغ التحصيل شده وتمايل به خدمت در دانشگاه  1/4/83وپيراپزشكان كه بعد از تاريخ 

  :موارد ذيل اقدام نمايند

ده علوم پزشكي محل تحصيل يا از دانشك/ ـ احراز فراغت از تحصيل مراجعه كننده از طريق استعالم از مديريت منابع انساني دانشگاه 1
  )درخصوص دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسالمي ، خارج از كشور ياموسسات آموزش عالي( دفتر مديريت منابع انساني 

  ـ رعايت كليات مربوط به صدور معرفينامه شروع خدمات 2

   ـ صدورمعرفينامه شروع خدمات وارسال رونوشت آن به دفترمديريت منابع انساني3

دانشكده محل تحصيل يا دفترمديريت منابع انساني /ـ مشمولين قانون مكلفند درتعيين محل خدمت دقت كافي را مبذول داشته و دانشگاه4
“ مكلفند فقط يكبار به چنين استعالمهايي درخصوص فارغ التحصيالن پاسخ واز صدور پاسخهاي متعدد به دانشگاههاي مختلف جدا

  0خودداري نمايند

دانشكده مورد نظر ، براي ضوابط مربوط به نقل وانتقال / ورت تغيير عقيده اين گونه مشمولين از شروع يا ادامه خدمت دردانشگاهـ درص5
  0مشمولين در خصوص آنان رفتار خواهدشد

  0توزيع پزشكان متخصص كمافي السابق توسط معاونت سالمت وزارت بهداشت صورت ميگيرد: تذكرمهم

  : افيت ازانجام خدمات قانوني پزشكان وپيراپزشكاننحوه صدور گواهي مع

دانشكده هاي علوم پزشكي به موجب اين دستورالعمل مكلف خواهند بود نسبت به صدور گواهي معافيت از انجام خدمات /دانشگاهها
با رعايت موارد ذيل اقدام  فارغ التحصيل شده اند 1/4/83دانشكده كه بعد از تاريخ /موضوع قانون براي فارغ التحصيالن همان دانشگاه

   0ورونوشت آنرا به دفترمديريت منابع انساني ارسال نمايند

  : قانون  2ـمشمولين معافيت ماده 1
  

  الف ـ فرزندان و همسران شهداو مفقودين جنگ تحميلي 
  ب ـ خواهر وبرادر شهيد

  ج ـ آزادگان وهمسران وفرزندان آزادگان 
  % 25دـ جانباز باالي 



 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشاندانشگاه  –سازمان و منابع انسانی مدیریت توسعه 

      معرفینامه شروع خدماتنحوه صدور 

  د خانواده هـ ـ تك فرزن
  وـ مادري كه حضانت فرزند خود را بر عهده دارد

  :قانون 2مدارك الزم جهت صدور معافيت موضوع ماده 

  ـ تاييديه تحصيلي وانطباق با مدارك شناسايي مشمول1
  ـ اصل شناسنامه 2
  ـ يك قطعه عكس3
ومفقودين جنگ تحميلي وهمچنين خواهر وبرادر شهيد ارائه اصل كارت كامپيوتري يا نامه از بنياد ـ براي فرزندان و همسران شهدا 4

  شهيد انقالب اسالمي مركز
  ارائه كارت معتبر بنياد مستضعفان وجانبازان و يا نامه از بنياد مستضعفان و جانبازان مركز % 25ـ براي جانبازان باالي 5
شوراي عالي انقالب فرهنگي گواهي از بنياد مستضعفان و  28/3/81مورخ  498به استناد مصوبه شماره  %50ـ براي فرزند جانباز باالي 6

  جانبازان انقالب اسالمي مركز 
  % 70ـ همسر جانباز باالي 7
  مركز  ـ براي آزادگان وهمسران و فرزندان آزادگان ارائه اصل كارت كامپيوتري ويا گواهي از ستاد كل رسيدگي به امور آزادگان8
  ـ براي تك فرزند خانواده با ارائه شناسنامه پدر و مادر مشمول و استعالم از اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه والدين9

  0ـ براي مادراني كه حضانت فرزند خود را به عهده دارند ارائه حكم حضانت رسمي از دادگستري10

  0صادر و رونوشت آن را به دفترمديريت منابع انساني ارسال خواهد شد 2قانون براساس فرم شماره  2كليه معافيتهاي موضوع ماده 

  : قانون  3معافيت مشمولين موضوع ماده  -2

ماه از خدمت نظام وظيفه را پس از  17دانش آموختگان رشته هاي تحصيلي مشمول قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان كه حداقل 
اين مدت جهت فارغ التحصيالن مقطع  0رف پزشكي انجام داده باشند از خدمت موضوع اين قانون معاف ميباشند فراغت از تحصيل درح

  0كارداني حداقل يكسال ميباشد

  :قانون  3مدارك الزم جهت صدور معافيت مشمولين ماده 

  ـ يك قطعه عكس 3ـ اصل شناسنامه 2ـ اصل كارت پايان خدمت نظام وظيفه 1

قانون بوده و قسمتي از  3دانشكده هاي علوم پزشكي مكلفند درخصوص مشموليني كه واجد شرايط اخذ معافيت ماده /ادانشگاهه :1تذكر
خدمات قانوني خود را در قالب قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان انجام داده اند نسبت به درج مدت خدمات انجام گرفته در ذيل 

  0ينداقدام نما) 3طبق فرم شماره (گواهي معافيت 

فارغ التحصيالني كه كسر خدمت دارند وتتمه خدمات قانوني خودرا در دانشگاهها انجام ميدهند گواهي انجام خدمات دريافت  :2تذكر
دانشكده درقالب خدمات موضوع قانون پزشكان وپيراپزشكان ونيز مدت خدمت /مينمايند و ميبايست مدت خدمات انجام شده در دانشگاه

  0نامبردگان ذكرگردد)  5طبق فرم شماره ( نجام شده در ذيل گواهي پايان خدمت نظام وظيفه عمومي ا
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  :قانون 12معافيت مشمولين موضوع ماده  -3

  ) 2طبق فرم شماره ( 0سال رسيده باشند از انجام خدمات موضوع اين قانون معاف مي باشند 45مشمولين اين قانون كه به سن باالي 

  :مدارك مورد نياز

  ـ يك قطعه عكس 2نامه مشمول ـ اصل شناس1

  ) :4طبق فرم شماره(  معافيت رشته هاي مازاد برنياز-4

اعالم ميگردد وفارغ التحصيالن اين رشته ها از انجام خدمات  83رشته هاي تحصيلي زير به عنوان مازاد برنياز وزارت بهداشت درسال 
  0دانشكده وتمايل مشمول بالمانع خواهدبود/ صورت نياز دانشگاه بديهي است بكارگيري اين افراد در  0موضوع قانون معاف ميباشند

تغذيه ، مددكاري اجتماعي ، علوم اجتماعي گرايش خدمات اجتماعي ، آمارحياتي ، تمامي رشته هاي علوم پايه پزشكي ، اعضاء مصنوعي 
رماني ، فيزيوتراپي ، راديوتراپي ، علوم صنايع ، كاردرماني ، بينايي سنجي ، شنوايي سنجي ، گفتاردرماني ، مديريت خدمات بهداشتي د

) حرفه اي ، محيط ، عمومي ، مبارزه با بيماريها ، تنظيم خانواده ( غذايي ، اقتصاد بهداشت ، مهندسي پزشكي ، كليه رشته هاي بهداشتي 
  0ضبط آمار ومدارك پزشكي ، روانشناسي باليني و پروتز دندان

  :ت رشته هاي مازاد برنيازمدارك مورد نياز جهت صدور معافي

  تاييديه تحصيلي وانطباق بامدارك شناسنايي مشمول -1

  0)درمورد بانوان متاهل فارغ التحصيل رشته مامايي اصل شناسنامه زوجين( اصل شناسنامه مشمول  -2

  يك قطعه عكس -3

  0شت از انجام خدمات موضوع اين قانون معاف ميباشندبانوان متاهل فارغ التحصيل رشته مامايي به عنوان مازاد برنياز وزارت بهدا :تبصره

  0بديهي است ساير معافيتهاي موضوع قانون توسط اين دفتر صادر خواهدشد :1تذكر
دانشكده هاي علوم پزشكي مكلفند نسبت به صدور گواهي پايان خدمات براي مشموالنيكه خدمات موضوع قانون را /دانشگاهها :2تذكر

اقدام ورونوشت آنرا به دفترمديريت منابع انساني وزارت بهداشت ارسال ) 5(مطابق فرم شماره(به انجام رسانده اند دانشكده/در آن دانشگاه
  0نمايند

  0دانشكده و يا معاوني كه از طرف ايشان تعيين مي گردد صادر شود/ گواهيهاي مذكور ميبايست عكس دار بوده وبا امضاء رئيس دانشگاه 

دانشكده هاي علوم پزشكي يك نفر از كارشناسان خود را به عنوان مسئول امورمربوط به مشمولين قانون /هاهريك از دانشگاه :3تذكر
پاسخگويي در خصوص نحوه اجراي صحيح قوانين ومقررات جاري  0وپيام آوران بهداشت به دفترمديريت منابع انساني معرفي نمايند

  0هد بوددانشكده خوا/ برعهده مدير نيروي انساني آن دانشگاه


