
  نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان آئین   
  

 تـشکیل و در  20/12/86نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در تاریخ        آئین 3 و   2کمیسیون موضوع مواد       
  : دیر اتخاذ گردیمات زیتصم,  درخشاني به استعدادهاییالت اعطایخصوص تسه

  :يداروساز, یدندانپزشک, ی پزشکيها اطع باالتر در رشته مقيامکان شرکت در آزمون ورود) 1
 يهـا  ک نوبت در آزمـون دوره ی اجازه دارند فقط    يداروساز, یدندانپزشک, ی پزشک يها  ان ترم آخر رشته   یدانشجو) الف

  .ندی شرکت نمایتخصص
ل خـدمات   ی تحـص   مـاه بعـد از فراغـت از        3 که حداکثر    ي و داروساز  یدندانپزشک, یالن رشته پزشک  یفارغ التحص ) ب

 شـرکت و در  ی تخصـص يهـا  مجازنـد در آزمـون  , انـد  راپزشکان را شروع نمـوده  یمربوط به قانون خدمت پزشکان و پ      
مانـده  یباق, هن گرو ی است ا  یهیبد.  ادامه دهند  ياریرش در آزمون مکلفند خدمات خود را تا شروع دوره دست          یصورت پذ 

  . انجام خواهند دادل در مقاطع باالتریخدمات را پس از فراغت از تحص
  .ندی مقاطع باالتر شرکت نماي وروديها توانند در آزمون یت می بدون محدودیراپزشکی پيها الن رشتهیفارغ التحص) 2
تحـت  ...  و یوزشـ م آی درمـان یالذکر را در مراکز بهداشت نامه اجازه دارند خدمات موضوع قانون فوق     نین آئ ین ا یمشمول) 3

  .انجام دهند) راز و اصفهانیش, مشهد, زیتبر, تهران(ر مجاز ی غي وابسته در شهرهايها مانا سازیپوشش وزارت متبوع 
پزشـکان عمـومی ذکـور مکلفنـد     ,  ماده یک قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان   4ت به مفاد تبصره     یبا عنا  :تبصره

تواننـد از امتیـازان    وم خدمت میلذا در سال د.  انجام دهندیی روستای درمانیک سال اول خدمات را در مراکز بهداشت    ی
  .ندین بند استفاده نمایا

  
ـ  درخشان به شرح ذيون در خصوص استعدادها یسین کم ی ا 14/8/84 موضوع مصوبه    يها تیالزم به ذکر است معاف        ل ی

  :باشد ی وزارت بهداشت میت منابع انسانیری السابق دفتر مدی بوده و مرجع صدور آن کما فیبه قوت خود باق
شناسـی بـه    رندگان مدال طالي کشوري از المپیادهاي ریاضیات ، نجوم ، فیزیک ، شیمی ، کـامپیوتر و زیـست      ب) ف   ال

  تأیید وزارت آموزش و پرورش 
  د سازمان سنجش آموزش کشوریینفرات اول تا دهم کنکور سراسري گروه تجربی با تا)    ب
هاي علمـی و صـنعتی در زمینـه علـوم پزشـکی بـه تأییـد         پژوهششده در سازمان  افراد داراي ابداع یا اختراع ثبت  )    ج

  معاونت تحقیقات و فناوري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
کـارورزي و ورودي    پـیش  هاي جـامع علـوم پایـه پزشـکی ، دندانپزشـکی و داروسـازي ،           نفرات اول تا سوم آزمون    )    د

  ز سنجش آموزش پزشکید مرکییپزشکی دندانپزشکی با تا دستیاري تخصصی
  

پژوهـشی و رفـاهی ویـژه     , بر اساس آئین نامه تسهیالت آموزشی     [ن مصوبه   یط موضوع ا  یان ذکر است افراد واجد شرا     یشا   
  :عبارتند از ]13/5/86استعدادهاي درخشان مصوب 

انگین بـا معرفـی    انحراف معیـار بـاالتر از میـ   5/2 برگزیدگان آزمون سراسري گروه علوم تجربی با کسب نمره   )الف 
  سازمان سنجش آموزش کشور

  آموزي با معرفی وزارت آموزش و پرورش نقره و برنز کشوري از المپیادهاي دانش,  دارندگان مدال طال)   ب
در زمینه علـوم  (هاي خوارزمی و جوان خوارزمی  جشنواره,  برگزیدگان حائز رتبه اول تا سوم نهایی جشنواره رازي     )   ج

  هاي مربوطه ی دبیرخانهبا معرف) پزشکی



  درمان و آموزش پزشکی, آوري وزارت بهداشت  مالکان ابداع یا اختراع ثبت شده با تایید معاونت تحقیقات و فن)د   
درمـان و آمـوزش   , مرکـز خـدمات آموزشـی وزارت بهداشـت     دانشجویان نمونه کشوري گروه پزشکی با معرفی         )   ه

  پزشکی
دندانپزشـکی و  , هاي متمرکز جامع علـوم پایـه پزشـکی     کشوري در هر یک از آزمون  شدگان برتر  پذیرفته% 5/2 )   و

 نفر در هـر    40 نفر تا سقف     3حداقل  (پذیرش دستیار پزشکی و دندانپزشکی      , کارورزي پزشکی  جامع پیش , داروسازي
   با معرفی مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع)آزمون

 .Ph.Dهاي تحصیالت تکمیلی کارشناسی ارشـد و   هاي ورودي دوره  آزمونهاي برتر پذیرفته شدگان در      رتبه )   ز
  :به شرح زیر

 نفر پذیرفتـه شـده   50تا ,  نفر پذیرفته شده در هر رشته یک نفر20تا : هاي ورودي کارشناسی ارشد    در آزمون  -      
  .موع سه نفر نفر باشد در مج50در هر رشته دو نفر و در صورتی که تعداد پذیرفته شدگان بیش از 

 نفر پذیرفتـه شـده در هـر    10تا ,  نفر پذیرفته شده در هر رشته یک نفر5تا : : .Ph.Dهاي ورودي   در آزمون  -      
  . نفر باشد در مجموع سه نفر10رشته دو نفر و در صورتی که تعداد پذیرفته شدگان بیش از 

ه و حداقل یک دانشجوي دوره کاردانی با معدل         دانشجویان برتر هر رشته ورودي هر سال تحصیلی دانشگا        % 1 )   ح
 یا بیشتر الزامـی  17براي مقاطع باالتر معدل ,  یا بیشتر18یک دانشجوي مقطع کارشناسی با معدل  ,  یا بیشتر  5/18

  )با معرفی دانشگاه محل تحصیل (.است
ائیـد شـوراي پژوهـشی و     دانشجویان پزوهشگر برجسته به پیشنهاد شوراي استعدادهاي درخـشان دانـشگاه و ت             )   ط

  دبیرخانه شورا واقع در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی وزارت متبوع
 نفر پذیرفتـه شـده   20به ازاي هر , هاي برتر پذیرفته شده در هر رشته در آزمون نهایی دانشنامه تخصصی       رتبه )   ي

 نفر باشد در مجمـوع سـه   50شدگان بیش از     نفر پذیرفته شده دو نفر و در صورتی که تعداد پذیرفته             50تا  , یک نفر 
  ).با معرفی مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت متبوع (نفر

  
  

 


