
 

 

 /د1899/207 
06/12/1398 

 ندارد

 معاونت توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزی

 

  شهرك قدس : خيابان سيمای ايران، بين فالمك و زرافشان ، ستاد مركزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
  : 88363560  80تلفن                                                                                                                                    : 88363857نمابر 
 : صفحه الكترونيكي معاونت توسعه مديريت و منابع                                                       http://mrd.behdasht.gov.ir 
 صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي                                             http://behdasht.gov.ir        

 رونق تولید

 مقام معظم رهبری                                             

08:03 

 

 کلیه دانشگاهها

 

 با سالم واحترام

سازی قانون خدمت  بهینهدر خصوص  97/ 12/10/د مورخ 1612/207شماره پیرو بخشنامه 

ساماندهی صفوف انتظار دانشگاهها، با توجه به اینکه مناطق گوناگون کشور دارای  پیراپزشکان و پزشکان و

مناطق  تمامینون ممکن است پاسخگوی نیاز لذا اجرای یکنواخت این قا ،دنسطوح مختلف نیاز می باش

 مقرر شد: ،مختلف پیشنهادات دانشگاههای علوم پزشکی درموارد بر اساس اعالم نیاز ونبوده و در نتیجه 

برای فارغ التحصیالن رشته های دارای طرح اجباری  به منظور بهینه نمودن عدالت در توزیع مشمولین، -1

تمدید طرح  ،ح اختیاری)رشته های مازاد بر نیاز وزارت بهداشت(التحصیالن رشته های دارای طر وفارغ

به شرط عدم وجود نیروی مستلزم درخواست معاونت ذیربط ، موافقت هیئت رئیسه آن دانشگاه و 

 انتظار، امکان پذیر باشد.متقاضی در صف 

        اعمال ضریب محرومیت مناطق جهت کاهش مدت ، مبنی بر بخشنامه بهینه سازی 5ب ردیفبند -2

 موافقت در صورت تقاضای فرد ولف تضریب محرومیت مناطق مخمنتفی و مقرر شد که طرح 

ماه  12ماه برای مقطع کارشناسی به باال و 24به مدت اعمال نگردد و مشمول بتواند حداکثر  دانشگاه

 خدمت نماید.برای مقطع کاردانی 

ص مشمولین ذکور که پس از سپری نمودن در خصو 24/8/93/د مورخ 4423/209 بخشنامه  8بند  پیرو  -3

می  ماه 24به میزان باقیمانده طرح تاسقف خدمت نظام وظیفه مبادرت به انجام خدمت قانون یاد شده  

ماه برای مقطع کارشناسی  24بتوانند تا سقف  ،این گروه از افراد در صورت تمایلنمایند، مقرر شد که  

 بگیرند اومتدکاردانی ماه برای مقطع  12وبه باال 
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مبنی بر مجاز بودن انجام خدمات موضوع قانون   24/12/93 مورخ/د 1324/207شماره بخشنامه موضوع  -4

 اتاق عمل و ،التحصیالن رشته های پرستاری فارغبرای   ،خدمت پزشکان و پیراپزشکان در منطقه یک

.)به استناد نامه می باشند منبعد منتفی اعالم می گردد 3و 2که متعهد خدمت به مناطق  هوشبری

 معاونت پرستاری(  29/11/98/د مورخ1796/139شماره

در خصوص صدور معافیت مازاد بر نیاز جهت  12/10/97/د مورخ 1612/207بخشنامه شماره  3بند  -5

ماه در  4مشمولین قانون در رشته های دارای طرح اجباری)غیر از پزشک و دندانپزشک(که بیش از

اعالم میگردد. بدیهی ابالغ این بخشنامه منتفی  از تاریخماه بعد  4ند، از صف انتظار شروع طرح می باش

 ماه از تاریخ صدور بخشنامه امکان پذیر نخواهد بود. 4است صدور این نوع معافیت بعد از 

امکان ثبت تداوم طرح در سامانه رشد برای کاربران دانشگاهها  ، به فاصله یک ماه از اتمام پایان طرح  -6

که گواهی پایان طرح صادر نگردیده باشد فراهم گردید.)بدیهی است ثبت نام مشموالن  ودر صورتی

 روز پس از آن کمافی السابق میسر می باشد(.             15جهت تداوم از یک ماه قبل از اتمام طرح و تا 
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