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طرح خدمت رشته های اجباری مشموالن  معافیتدستورالعمل 

 پزشکان و پیراپزشکان 

 افراد واجد شرایط (1

 :معافیت از طرح صرفاً ویژه فارغ التحصیالن رشته های اجباری زیر می باشد

 

 داروسازی دندانپزشكی پزشكی

 هوشبری عمل  اتاق پرستاری

 رادیولوژی آزمایشگاهی علوم پرستاری دندانپزشكی

   تكنسین فوریتهای پزشكی
 

 

بر اساس جهت معافیت اقدام نمایند که  شرایط زیر می توانندیكی از طبق قانون، در صورت دارا بودن این رشته ها فارغ التحصیل  

 .مشخص گردیده است ثبت نامنوع معافیت محل 

 معافیت های در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 سران شهدا و مفقودین جنگ تحمیلیفرزندان و هم 

  (از اعضای خانواده می تواند از این معافیت استفاده نماید فقط یک نفر)خواهر و برادر شهید 

 گان و همسران و فرزندان آزادگان آزاد 

  05و همسر جانباز باالی % 25و فرزند جانباز باالی ( خود داوطلب% )52جانباز باالی% 

  خانوادهتک فرزند 

 ه حضانت فرزند خود را برعهده دارد مادری ک 

  سپری کردن خدمت نظام وظیفه برای آقایان که شرایط آن در ادامه شرح داده شده است: قانون 3ماده طبق معافیت. 

  فارغ التحصیالن دانشگاه های تابعه وزارت بهداشت می توانند دانشگاه محل فراغت از تحصیل یا محل سكونت خود را

معافیت و به عنوان حوزه پذیرش کننده انتخاب نمایند، اما فارغ التحصیالن دانشگاه های آزاد می جهت صدور گواهی 

 .توانند حوزه پذیرش و بررسی درخواست خود را هر یک از دانشگاه های علوم پزشكی کشور انتخاب و اقدام نمایند

  سال از انجام  52صورت رسیدن به سن  افراد فارغ التحصیل در رشته های اجباری در: قانون 15ماده طبق معافیت

 .معاف هستند خدمات

افرادی که یكبار در یكی از مقاطع خود به دانشگاه ها مراجعه کرده و گواهی معافیت دریافت کرده اند، می بایست جهت صدور 

 .گواهی در مقطع فعلی صرفاً به وزارت بهداشت مراجعه نمایند

 .گواهی معافیت باید به وزارت بهداشت مراجعه نمایند فارغ التحصیالن خارج از کشور جهت صدور
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 وزارت بهداشتهای در اختیار  معافیت

 افرادی که در مقطع قبلی تحصیلی خود گواهی معافیت دریافت کرده اند 

  ماه خدمت داوطلبانه جبهه داشته باشند 6افرادی که حداقل.  

 و در صورت طی  بهره مند نبوده اند دولتی که از مزایای ارزی یا انتقال از خارج از کشور فارغ التحصیالن خارج از کشور

 .دوره تكمیلی در داخل کشور، شهریه مربوطه را پرداخت کرده باشند

 افرادی که شورای عالی پزشكی با معافیتشان بعلت مشكل حاد پزشكی موافقت نماید.  

 می باشند 1335اول آذر  بانوان متأهل که فارغ التحصیل قبل از تاریخ.  

 بانوان مشمول که همسرانشان فوت نموده اند.  

 شورای  3/15/33 مشموالن سطح اول آئین نامه عملكرد استثنائی و تسهیالت اعطایی به استعدادهای درخشان مصوب

، کشوری المپیاد طال مدال برندگان، تجربی گروه سراسری کنكور  دهم تا اول نفراتشامل ) هدایت استعدادهای درخشان

 آزمون سوم تا اول نفرات، پایه علوم جامع آزمون سوم تا اول نفرات، انترنی پره یا کارورزی پیش آزمون سوم تا اول نفرات

 (داروسازی رشته بجز تخصصی دستیاری  ورودی

 به عنوان مثال ) مشموالنی که خدمات موضوع قانون را در یک مقطع انجام داده اند : انجام خدمات قانونی در مقطع قبلی

 (.رغ التحصیالن دکتری دندانپزشكی که قبال تعهدات پنج ساله را با مقطع کاردانی بهداشت دهان به اتمام رسانیده اندفا

  (15/3/33 مورخ 33552  شماره بخشنامه 5 بند)فارغ التحصیالن مازاد بر نیاز در مقطع فوق لیسانس و باالتر 

  پیراپزشكان در سازمان پزشكی قانونی با اخذ تعهد محضری و انجام خدمات مربوط به خدمت پزشكان و : قانون 3ماده

 پس از طی شدن مدت تعهد

 (قانون 3ماده ) معافیت های خدمت نظام وظیفهشرایط 

 :معاف می شوندطرح مشمولین طرح در صورتی سپری کردن خدمت نظام وظیفه با شرایط زیر از انجام 

 ماه 15به مدت اجباری یا اختیاری طرح کاردانی در رشته های  سپری کردن دوره خدمت نظام وظیفه پس از اخذ مدرك 

  به  اجباری یا اختیاری طرحسپری کردن دوره خدمت نظام وظیفه پس از اخذ مدرك کارشناسی و باالتر در رشته های

  :میزان

o  مت نظام وظیفه اعزام گردیده اندبه خد 11افرادی که قبل از اول فروردین 

  هما 10در مقطع کارشناسی 

 ماه 16طع کارشناسی ارشد و دکتری در مق 

  ماه 12در مقطع تخصص 

  ماه  15در مقطع فوق تخصص 

o  مت نظام وظیفه اعزام گردیده اندبه خد 11افرادی که در بعد از اول فروردین. 

 ماه 51رشناسی و باالتر به میزان در مقطع کا 

  ( ب و هوا، مناطق محروم و بدآامنیتی غیر درگیر، عملیاتی) در صورتی که خدمت در مناطق جنگی

 ماه 11انجام گرفته است 
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  ماه  13در صورتی که خدمت در مناطق جنگی و امنیتی درگیر انجام گرفته است 

 گواهی بایستی باشد باالتر و کارشناسی مقطع در ماه 51 از کمتر.  کاردانی مقطع در ماه 15 از کمتر آنان خدمت که افرادی: توجه

 . نمایند ارائه خدمت کسر دلیل بر مبنی مربوطه یگان از معتبر

 جهت معافیتثبت نام پیش از ط ایشر (2

  اداره )معاونت اموزشی دانشگاه وی باید حتماً از . نمایدحساب  سویهبا دانشگاه محل تحصیل تداوطلب بایستی ابتدا

وزارت  آموزشی در سامانهوی  فارغ التحصیلیاطالعات محل تحصیل خود اطمینان حاصل نماید که ( خدمات آموزشی

  .در غیر اینصورت امكان ثبت نام در این سامانه جهت معافیت وجود ندارد. شده استدرج ( سما)بهداشت 

  باید مشخص شده و کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت نظام وظیفه  آقایانوضعیت پایان خدمت یا معافیت

نامه معتبر از ستاد کل نیروهای مسلح یا کارت ر کارت پایان خدمت در صورت عدم صدو)توسط آن ها دریافت شده باشد 

 (.قابل قبول است از خدمتموقت ترخیص 

 بهتر عبارت به). ندارد وجود آن لغو امكان شود، صادراو  معافیت گواهی ودهد  معافیت تقاضایمتقاضی  که صورتی در 

را داشته باشد، پس  آن مزایای و حقوق دریافت و طرحی نیروی صورت به دانشگاه در شدن شاغل به تمایلمتقاضی  اگر

لذا متقاضی باید تعهد دهد که تقاضای انصراف از  .(برای او وجود نخواهد داشت مطابق قانوناز معافیت از طرح این امكان 

 .معافیت نخواهد داد

 در هنگام ثبت نام یا دریافت اصل گواهی مدارك الزم جهت صدور معافیت (3

 رای همه واجدین شرایطمدارك عمومی ب

 شناسنامه 

  کارت ملیتصویر 

  جهت آقایان وظیفه وضعیت نظاممدرك 

 ماه اخیر گرفته  6 در زمینه سفید که و (جهت بانوانبا حجاب اسالمی )تمام رخ  اداری و پرسنلی 3×5قطعه عكس  دو

 شده باشد

 فرم اطالعات ثبت نام که با کلیک بر روی کلید زیر در انتهای ثبت نام یا در صفحه پیگیری وضعیت در  چاپ و امضاء

 .دسترس است
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 و فرزندان شهید% 22، جانبازان باالی آزادگان اختصاصیك مدر

 بنیاد شهید و امور ایثارگران کارت 

فرزند جانباز باالی  ،خواهر و برادر شهید ،مفقودین جنگ تحمیلی ،همسران شهدا اختصاصیك رمد

 %00همسر جانباز باالی  ،% 20

 شهید و امور ایثارگراناز بنیاد  یا نامه گواهی 

 تك فرزند خانواده اختصاصی ركمد

 (تمام صفحات) مشمول پدر و مادر شناسنامه 

  می باشد که در ادامه شرایط آن توضیح داده در رابطه با این بند از معافیت نیاز به ارائه جواب استعالم از ثبت احوال نیز

 .شده است

 عهده دارنده را ب مادرانی که حضانت فرزند خود اختصاصی ركمد

 نت رسمی از دادگستریحكم حضا 

 طالق نامه 

 مدرك اختصاصی بانوانی که همسرشان فوت کرده است

 گواهی فوت همسر 

 مدرك اختصاصی افراد با سابقه حضور در جبهه

  افسریه -اتوبان بسیج–واقع در تهران  شش ماه خدمت داوطلبانه درجنگ با تایید نیروی مقاومت بسیج کلارائه گواهی–

 ماه ویا باالتر6روبروی اتوبان شهید محالتی ویا ارائه کارت حضور درجبهه به مدت حداقل 

 (کارت پایان خدمت وظیفه) 3مدرك اختصاصی معافیت ماده 

 کاردانی مقطع در ماه 15 از کمتر آنان خدمتافرادی که  برای خدمت کسر دلیل بر یمبن مربوطه یگان از معتبر گواهی، 

 .باشد باالتر و کارشناسی مقطع در ماه 51 از کمتر

  نهاجا -نداجا)معاونت عملیات نیروی انسانی کل در تهران از معتبر گواهیدرصورت عدم وجود کارت پایان خدمت، ارائه-

 مبنی بر انجام خدمت نظام وظیفه (صنایع دفاع  -پدافند -نزاجا
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 انجام خدمات قانونی در مقطع قبلی اختصاصی مدرك

 نامه رسمی از کارگزینی محل خدمت قبلی مبنی برانجام تعهدات 

 آخرین حكم استخدام رسمی 

 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی اختصاصی مدرك

  قانونی گواهی کارکرد برابر مدت تعهد محضری از سازمان پزشكی ارائه 

 (نفرات اول تا دهم کنکور سراسری گروه تجربی)مدرك اختصاصی معافیت استعدادهای درخشان 

 ارائه گواهی از سازمان سنجش آموزش کشور 

 (برندگان المپیاد کشوری)مدرك اختصاصی معافیت استعدادهای درخشان 

  از باشگاه دانش پژوهان جوان ارائه معرفینامه 

 ارسال مدارك و ثبت ناممراحل  (4

 ثبت نام در سایت  –مرحله اول 

به  وزارت بهداشتبایست به سایت طرح  در صورت دارا بودن شرایط عمومی و شرایط اختصاصی اشاره شده باال میمتقاضیان 

متقاضی پس از . نمایند در بخش معافیت از طرحاقدام به ثبت نام و مراجعه  http://tarhreg.behdasht.gov.irآدرس 

 . نمایدکدرهگیری دریافت باید ، بارگذاری مدارك مورد نیاز که در ادامه تشریح شده استتكمیل کلیه صفحات ثبت نام و 

 مدارك مورد نیاز جهت ثبت نام در سامانه

قابل قبول  تصویر کپی مداركبارگذاری شود و بارگذاری درخواست شده در هنگام ثبت نام در سامانه باید تصویر اصل مدارك 

 .نیست

 دریافت جوابیه استعالم ثبت احوال برای معافیت تك فرزند

قسمت در در رابطه با معافیت تک فرزند پس از ثبت نام در سامانه یک نامه استعالم از ثبت احوال محل صدور شناسنامه والدین 

متقاضی باید آن را چاپ کرده و با مراجعه به ثبت احوال جوابیه آن را برای متقاضی قرار داده خواهد شد که  پیگیری وضعیت

 . دریافت نماید

 

 و پیگیری درخواست ارائه مدارك –مرحله دوم 

است را مطالعه شرایط اختصاصی حوزه پذیرش کننده که برای صدور گواهی در آنجا ثبت نام کرده پس از ثبت نام متقاضیان باید 

پیگیری وضعیت درخواست از این مرحله به بعد از طریق بخش پیگیری  .کرده و بر اساس شرایط درخواست شده اقدام نماید

 .وضعیت ثبت نام که در زیر نشان داده شده است امكان پذیر است

http://tarhreg.behdasht.gov.ir/
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