
 پيراپزشكان و پزشكان خدمت قانون مشمولين تخصيص

 04140106011کد: 

 

 : مقدمه-1

/  1 تاريخ از پس كه باالتر و ديپلم فوق تحصيالت با ايراني افراد كليه پيراپزشكان و پزشكان خدمت قانون يك ماده استناد به

 از آنان خدمت و شوند مي يا شده التحصيل فارغ كشور از ياخارج داخل در پزشكي گروه عالي آموزشي مراكز از 1631/  4

 از فراغت از پس اول ماه 44 مدت حداكثر مكلفند گردد مي اعالم نياز مورد پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت سوي

 . نمايند خدمت آن تابعه تشكيالت و پزشكي آموزش و درمان بهداشت وزارت نياز مورد مناطق در را خود تحصيل

 : هدف-2

 مي مجموعه زير و تابعه واحدهاي در پيراپزشكي و پزشكي هاي رشته در دانشگاه نياز مورد نيروي تامين خدمت اين از هدف

 . باشد

 : مسئوليت -3

 هتج طرح انجام تقاضاي كشوري طرح سامانه در  كه را پيراپزشكاني و پزشكان خدمت قانون مشمولين است موظف دانشگاه

 كانپيراپزش و پزشكان خدمت قانون به مربوط دستورالعمل اساس بر را اند نموده شيراز پزشكي علوم دانشگاه تابعه واحدهاي

 صدور با نياز مورد مراكز جهت مربوطه مقررات و وپيراپزشكان پزشكان خدمت قانون متمركز غير اجراي كتاب در مندرج

 . نمايند بكارگيري طرح معرفينامه

 اجرائي دستگاه و گيرنده خدمت متقابل تعهدات-4

 : اجرائي دستگاه تعهدات-1

 از ريزي برنامه سامانه طريق از را مجموعه زير واحدهاي كليه نياز اعالم شده ريزي برنامه راهكارهاي اساس بر بايستي دانشگاه

 وزارت به فصلي بصورت را نيرو جذب مجوز درخواست مقررات ساير و تشكيالتي ،چارت استانداردها براساس و دريافت واحدها

 . نمايند اعالم بهداشت

 نيروي جذب امكان كه مجوزها از تعدادي بايستي دانشگاه ، متبوع وزارت سوي از فصل هر ابتداي در مجوزها ازصدور پس-4

 جذب طرحي نيروي طريق از را ندارد وجود سازماني وبرون درون نيروهاي انتقال و  نقل يا جديد نيروي استخدام طريق از آن

 . نمايد

 در نامي ثبت متقاضيان ميان از  پژوهشي و آموزش ، دارو و غذا ، بهداشت درمان معاونت هماهنگي با دانشگاه طرح اداره-6

 مي تائيد خدمت محل واحد با هماهنگي و مصاحبه انجام از پس ها معاونت رابطين كه افرادي جهت كشوري طرح سامانه

 . نمايد مي مربوطه قوانين و ضوابط اساس بر طرح نامه معرفي صدور به اقدام ، نمايند

 . نمايد اقدام مزايا و حقوق پرداخت به نسبت و صادر را حقوقي احكام بايستي طرح به شروع از  پس دانشگاه-4

 : گيرنده خدمت تعهدات-2

 . نمايند نام ثبت به اقدام  كشوري طرح سامانه در تحصيل از فراغت از پس بايستي مشمولين-1



 مربوط مقررات و قوانين اساس بر و معرفي خدمت محل واحد به را خود نامه معرفي دريافت از پس بايستي طرح مشمولين-4

 . نمايند وظيفه انجام دولت كاركنان به

 : ها پرداخت و ها هزينه-5

 ستپ جهت) دانشگاه توسط خدمت نوع اين در اي هزينه طرحي نيروي جذب فرايند مراحل كليه بودن الكترونيك به باتوجه

 . ندارد....( و

 : عملكرد دوره-6

 . دارد اعتبار خدمت، ادامه از متقاضي انصراف همچنين يا و خدمت محل واحد رضايت عدم يا نياز عدم زمان تا خدمت نوع اين

 :توافقنامه خاتمه-7

 در شده قيد زمان مدت طبق فرد خدمت زمان تا ايشان جانشين يا و انساني منابع مديريت امضاء با صادره هاي نامه معرفي

 م. /  دارد اعتبار نامه معرفي



 پيراپزشكان و پزشكان خدمت قانون مشمولين طرح پايان گواهيصدور 

 1161161061کد: 

 :مقدمه -1

 مقررات طبق طرح نامه معرفي صدور از پس كه پيراپزشكان و پزشكان خدمت قانون مشمولين كليه جهت

 طبق اند نموده حساب تسويه خدمت محل با و اند رسانده انجام به را معرفينامه در شده ذكر خدمت مدت

 اسالمي شوراي مجلس 57/  1/  21 مصوب پيراپزشكان و پزشكان خدمت قانون به مربوط دستورالعمل

 .گردد مي صادر طرح پايان گواهي

 :هدف-2

 خدمت قانون ولينمشم خدمت وضعيت گواهي» عنوان تحت گواهي صدور خدمت اين انجام از هدف

 ارائه با بتوانند ولينمشم تا. باشد مي  «اسالمي شوراي مجلس 57/  1/  21 مصوب پيراپزشكان و پزشكان

 .نمايند اقدام... و پروانه دريافت استخدام تحصيلي، مدرك اخذ به نسبت گواهي اين

 :مسئوليت -3

 پزشكان خدمت قانون متمركز غير اجراي» كتاب در مندرج دستورالعمل 21 بند طبق است موظف دانشگاه

 و اندهرس دانشگاه رياست تأييد و امضاء به و صادر مربوطه مقررات و قوانين براساس را گواهي «پيراپزشكان و

 .نمايد تحويل ولينمشم به

 :اجرايي دستگاه و گيرنده خدمت متقابل تعهدات -0

 :برسانند انجام به را زير مراحل بايستي طرح پايان گواهي دريافت متقاضيان

 هب ارائه و حساب تسويه فرم تكميل به نسبت و مراجعه خدمت محل واحد كارگزيني به طرح اتمام از پس-2

 .نمايد اقدام يكارگزين

 در و دريافت كارگزيني واحد از را تخلفات هيأت استعالم پاسخ و -حقوق قطع حكم -كار پايان گواهي -1

 .نمايند نام ثبت طرح پايان گواهي دريافت جهت tarhreg.behdasht.gov.ir آدرس به طرح سامانه

 است بديهي. نمايند خودداري بايستي دستي بصورت مدارك سالار يا و حضوري مراجعه از متقاضيان -3

 .گردد مي پست افراد آدرس به سايت در نامه ثبت از پس روز 11 ظرف حداكثر طرح پايان گواهي

 ها پرداخت و ها هزينه -5



 واهيگ الكترونيك بصورت طرح ولينمشم به رساني خدمت مراحل كليه انجام بمنظور دانشگاه حاضر حال در

 .نمايد مي پيشتاز پست افراد جهت گواهي هر ازاء به ريال 211111 هزينه با را صادره هاي

 :عملكرد دوره -1

 براساس) طرح نامه معرفي در شده ذكر مدت در خدمت انجام صورت در صرفاً طرح پايان گواهي صدور

 معاونت)ايشان جانشين يا و دانشگاه محترم رياست امضاء تحت و لمشمو توسط( مربوطه مقررات و قوانين

 .ندارد انقضاء تاريخ گواهي اين و ندارد وجود المثني گواهي صدور امكان و گردد مي صادر( توسعه

 توافقنامه خاتمه -7

 تاريخ گواهي اين همچنين ندارد وجود المثني گواهي صدور امكان و گردد مي صادر يكبار صرفاً گواهي اين

 .ندارد انقضاء



 صدور گواهي معافيت مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان

 04640606061کد: 

  

 مقدمه :-1

مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان كه در رشته هاي مورد نياز )اجباري( فارغ التحصيل مي 

و بخشنامه معافيت جهت نيروهاي مازاد بر نياز مورخ  -22-3-2شوند مي توانند طبق مواد قانوني )

 ( از انجام طرح نيروي انساني معاف گردند .  22/21/79

جهت معافيت از طرح نيز وجود دارد كه صدور گواهي معافيت آن بر  ساير موارد قانوني بديهي است*

 د .نزه صدور ساير معافيت ها را ندارجاا  عهده ستاد مركزي وزارت بهداشت مي باشد و دانشگاهها

 هدف :-2

گواهي وضعيت خدمت مشمولين قانون خدمت "هدف از انجام اين خدمت صدور گواهي تحت عنوان 

مي باشد تا مشمولين بتوانند با ارائه اين  "مجلس شوراي اسالمي 22/2/97مصوب پزشكان و پيراپزشكان 

 و .....اقدام نمايند .  دريافت پروانه،به اخذ مدرك تحصيلي ، استخدام  گواهي نسبت

 مسئوليت :-3

كتاب اجراي غير متمركز قانون خدمت  27دانشگاه موظف است طبق دستور العمل مندرج در صفحه 

و بخشنامه مورخ  22و3و2)  راپزشكان جهت متقاضيان دريافت معافيت از طرح باستناد موادپزشكان و پي

 و ( وزارت متبوع نسبت به صدور گواهي معافيت از طرح طبق قوانين و مقررات مربوطه اقدام22/21/79

 گواهي صادره را پس از امضاء رياست دانشگاه به مشمولين تحويل نمايد .

 گيرنده و دستگاه اجرائي تعهدات متقابل خدمت-4

 متقاضيان دريافت گواهي معافيت از طرح بايستي مراحلي زير را به انجام برسانند :

و مطالعه  tarhreg.behdasht.gov.ir متقاضيان بايستي ضمن مراجعه به سامانه طرح به آدرس-2

 شرايط معافيت از طرح در صورت شمول در سامانه اقدام به ثبت نام نمايند .

تقاضيان بايستي كپي مدارك مورد نياز كه در سامانه ذكر گرديده است را برابربا اصل نموده و به م-2

 آدرس پستي دانشگاه )مندرج در سامانه( پست نمايند .

 پس از دريافت مدارك متقاضيان مراحل زير را به انجام رسانند : دانشگاه موظف است

به  شمول مراتب را به نحو مقتضيدر مدارك و يا عدم ورت نقص كليه مدارك افراد را بررسي و در ص-2

 مشمول اعالم نمايد .

فيت را صادر و حداكثر در صورت كامل بودن مدارك بر اساس قوانين و مقررات مربوطه گواهي معا-2

 پس از ثبت نام فرد در سايت آنرا به آدرس افراد پست نمايد . روز 21ظرف 

 :هزينه ها وپرداخت ها-5
حاضر دانشگاه بمنظور انجام كليه مراحل خدمت رساني به مشمولين طرح به صورت الكترونيكي در حال 

 ريال به ازاء هر گواهي جهت افرادپست مي نمايد . 111/211گواهي هاي صادره را باهزينه 



 دوره عملكرد :-6

مضاء رياست محترم درخواست فرد در سامانه و رعايت قوانين و مقررات و تحت ا گواهي معافيت از طرح طبق

 دانشگاه و يا جانشين ايشان صادر مي گردد .

 خاتمه توافقنامه :-7

اين گواهي صرفا يكبار صادر مي گردد و امكان صدور گواهي المثني وجود ندارد همچنين اين گواهي تاريخ 

 انقضاء ندارد ./م
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