
شیوه نامه بکارگیری مشمولین قانون خدمت پزشکان 

 وپیراپزشکان وپیام آوران هبداشت از طریق سامانه رشد

 :مقدمه

در تامني  ، درمان وآموزش پزشکیيكي از فرصتهاي وزارت هبداشت 

رده در ک خبشي از نيازهاي واحدهاي تابعه به نريوي انساني حتصيل

حرف پزشكي، اجراي قانون خدمت پزشكان و پرياپزشكان و قانون 

ماموريت اصلي، توزيع . حنوه تشكيل پيام آوران هبداشت مي باشد

مناسب و عادالنه نريوي انساني مورد نياز وزارت هبداشت، درمان 

 .        و آموزش پزشكي با اولويت مناطق حمروم مي باشد

برنامه ريزيهای راهربدی و کارآمد برای شايان ذکر است الزمه    

تامين نيروی انسانی موقت، تعيين رشته های دارای   طرح 

اختياری يا اجباری مورد نياز و انطباق آن با نياز های مراکز 

دقيق و به  هبداشتی درمانی کشور، دستيابی به آمار و اطالعات

ساماندهی و يکسان سازی حنوه ثبت نام و توزيع افراد مشمول  ،روز

ترخيص و  ،قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان و پيام آوران هبداشت

صدور گواهی های الزم، ضرورت ايجاد سامانه جامع مشمولين طرح را 

در اين راستا و بعد از بررسی های کارشناسی با .مشخص می مناياند

شمولين طرح و متلف مقرر گرديد سامانه جامع مهکاری دانشگاههای خم

توسط در حال حاضرو گردد پياده سازی ، پيام آور، طراحی

  .دانشگاهها در حال اجرا می باشد

 

 :تعاریف و واژه ها

قانون خدمت پزشکان و : :خدمت پزشکان وپیراپزشکان قانون

قات بعدی و شورای اسالمی و احلا جملس  21/1/57پيراپزشکان مصوب 

 .آيين نامه های مربوطه می باشد

پيام آوران  تشکيلقانون حنوه  :قانون خدمت پیام آوران هبداشت

ت بعدی و آيين جملس شورای اسالمی و احلاقا 6/8/2757هبداشت مصوب 

 .می باشد نامه های مربوطه

بسرتی است که ،سامانه مورد نظر اين شيوه نامه :سامانه جامع

کليه امور اجرايی مشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان 

اجنام ميشودکه در وپيام آوران هبداشت از طريق سامانه حتت وب 

 .اين شيوه نامه به اختصار سامانه رشد ناميده می شود

دانشگاههايی هستندکه بدليل عدم تکميل ظرفيت  :دانشگاه باز

ه، مشمولين می توانند مهه روزه ثبت ماه 1بدون طی مدت انتظار 

نام منوده وپس از تاييد ثبت نام توسط کارشناس مربوطه به آن 

 .دانشگاه اعزام شوند



مشمولين بوسيله  توسط مدارک ارائه شده :تایید ثبت نام 

بررسی ودر صورت نداشنت نقص،گزينه تاييد ثبت  دقت کارشناس به

 ..نام انتخاب می گردد

وضعيت پرونده به صورت اتوماتيک پس از صدور  :شد پذیرش وآرشیو

 ،به پذيرش وآرشيو شد(معرفينامه،پايان طرح،معافيت)گواهی

 .تبديل می گردد

، در صورت نياز پس از بررسی مدارک فرد متقاضی :پذیرش شد

، قبل از صدور هر گونه دانشگاه به خدمات نامربده

ويا ،گزينه پذيرش شد (معرفينامه ،پايان طرح،معافيت)واهیگ

 . توسط کارشناس مربوطه انتخاب می گرددگزينه مدارک بررسی شد،

يک سری ارقام درج شده درگواهی می باشد که هبرتين   :کد اصالت

 . راه برای اطمينان از اصل بودن گواهی صادره می باشد

بارکد تصويری است که در گواهی درج شده و توسط نرم  :بارکد

ی باشد و هبرتين مافزار مربوطه توسط تلفن مهراه قابل رهگيری 

 ضامن برای اصالت يک گواهی می باشد 

 :قابلیتهای سامانه خدمت پزشکان و پیرا پزشکان

ثبت نام الکرتونيکی، اولويت بندی و شروع خدمت، جهت فارغ  .2

التحصيالن مقاطع و رشته های خمتلف مشمولين قانون خدمت 

 پزشکان و پيراپزشکان و پيام آوران هبداشت 
ثبت نام الکرتونيکی مشمولين متقاضی معافيت از قانون خدمت  .1

  پزشکان و پيراپزشکان
 آوران هبداشتثبت نام الکرتونيکی و توزيع پيام  .7
اعمال سهميه بندی جهت اختصاص به دانشگاههای علوم پزشکی  .4

 در رشته های خمتلف

دريافت اطالعات فارغ التحصيلی برای فارغ التحصيالن از  .7

های آزاد، وزارت  جهت فارغ التحصيالن دانشگاه)سامانه مسا 

 ...(های علوم پزشکی، ارتش، شاهد و علوم، دانشگاه
 و اطالعات مشمولين طرح امکان دريافت آمار  .6
مديريت اعمال ضرايب مناطق حمروم جهت صدور معرفينامه و  .5

 پايان طرحگواهی 

جداگانه برای هر به طورقابليت اطالع رسانی از طريق سايت  .8

 دانشگاه 
امکان دانلود فايل راهنما جهت راهنمايی بيشرت متقاضيان و  .9

 کاربران
 اهی هاامضا الکرتونيکی گو راه اندازی کارتابل و .21



امکان لينک به سامانه ثبت احوال، مسا و سامانه جامع  .22

 اطالعات منابع انسانی 

امکان ارتباط بين کارشناسان دانشگاهها وکارشناسان ستاد  .21

 از طريق ارسال پيام

جلوگيری از جعل گواهی های ارائه شده به مراجع ذيربط از  .27

 طريق بارکد وکد اصالت 
24.  

 :کاربرد های سامانه 

 توزيع پزشک عمومی -2

توزيع پزشکان عمومی مشمول قانون توسط سامانه رشد به پنج 

 :طريق زير اجنام می پذيرد

دانشگاههايی در چند دوره پزشک به  :اعزام مستقيم –الف 

اندازه نياز دانشگاه اعزام نشده، بنا بر تشخيص کميسيون 

نياز تا تامين سقف مورد ( معاونت های هبداشت و توسعه)مشرتک 

 .باز اعالم می گردد

هر دو ماه يک بار از طريق ثبت نام : اعزام ادواری -ب

مشمولين در نرم افزار رشد وارائه مدارک الزم وکسب امتيازات 

 .مربوطه توزيع صورت می گيرد

افرادی که کمرت از يکسال از خدمت طرح آهنا باقی مانده  -ج

متقاضيان )پس از ثبت نام در سايت در قسمت مربوطه : است

و انتخاب دانشگاه مورد ( دارای حداقل يکسال خدمت طرح 

 .تقاضا، به حمل خدمت معرفی می گردند

برابر (: خدمت سربازی  قبل از اجنام)ثبت نام طرح موقت-د

مشمولين خدمت    11/21/94د  مورخ /1571/115ابالغيه مشاره 

 وظيفه عمومی که دارای برگه آماده به خدمت می باشند، می

توانند تا تاريخ اعزام به خدمت پس از ثبت نام در سامانه 

کليه دانشگاههای علوم )جامع طرح،توسط دانشگاههای علوم پزشکی

غير از دانشگاههای ايران، هتران، شهيد هبشتی، پزشکی به 

اصفهان، تربيز، مشهد، شيراز،گيالن، مازندران، بابل،الربز 

 .گرفته شوندبکار  (ساوه، قم

افرادی که در دوره های ادواری ثبت : کميسيون موارد خاص-هـ 

نام کرده اند و يا مشغول به خدمت در دانشگاههای علوم پزشکی 

می باشند ولی به داليلی امکان ادامه خدمت ندارند و متقاضی 

خدمت در ساير مراکز می باشند، پس از ثبت نام در سامانه 

ت ادعای مطرح شده جهت اثبا)جامع طرح و ارائه مدارک الزم 



درخواست آنان جهت اخذ تصميم در کميسيون موارد خاص مطرح می (

 .گردد

نتايج کميسيون موارد خاص برای کليه متقاضيان،  :توجه

دانشکده ها وسازماهنای وابسته الزم االجراء می  /دانشگاهها

 . می باشد

 

 

  توزيع رشته های پيراپزشکی، دندانپزشک و دارو ساز-1

و توزيع دندان پزشک داروساز و ساير پيراپزشکان اعم ثبت نام 

از رشته های اجباری و اختياری و متديد طرح که قباًل به صورت 

غير متمرکز و توسط دانشگاهها اجنام می گرفته مهچنان بصورت 

 .غير متمر کز و الزامًا از طريق اين سامانه اجنام می گردد

 صدورمعافيت -7

کليه معافيت های موضوع قانون توسط اداره طرح ستاد مرکزی، 

ای علوم پزشکی وخدمات هبداشتی درمانی هدانشکده / دانشگاهها

از نيز صدور گواهی مهچنين ودر سامانه  کشور بصورت ثبت نام

 .طريق اين سامانه اجنام می گيرد

 : پيام آوران هبداشت-4

نياز به رشته ها در دانشگاهها در هر دوره اعزام پيام آور، 

مقاطع خمتلف را بررسی و بنا بر مورد، متقاضيان را به شرح 

 .زير ساماندهی و مديريت می منايند

بررسی اطالعات خدمت وظيفه عمومی و تطبيق تاريخ اعزام با  -2

 .دوره ای که فرد ثبت نام منوده است

 .تعيين حمل خدمت پيشنهادی برای فرد -1

بنا بر ... درج عنوان تاييد ثبت نام، عدم نياز، ناقص و  -7

 . مورد

پس از موافقت ستاد کل نيروهای مسلح با پيام آوری افراد،   

گزينه پذيرش شد و يا عدم تاييد توسط اداره طرح درج خواهد 

 .گرديد

            :وظايف اداره کل منابع انسانی وزارت متبوع

سامانه طرح با توجه به آخرين  مداوم وتوسعه رتقاءا -2

ه متقاضيان خدمت و دانشگاهها کدستاورد های علمی به حنوی 

 .و مراکز با سهولت بيشرتی از نرم افزار استفاده منايند



جمريان و کاربران در سطح آموزش های الزم به ارائه   -1

دانشکده علوم پزشکی وخدمات هبداشتی درمانی کشور /دانشگاه

     .کشور وسازمان های وابسته

 ها و سازماهنا  ايجاد شناسه کاربری برای متامی دانشگاه -7

ايجاد زمينه کامل حذف پرونده های فيزيکی و تعيين تکليف  -4

 پرونده های سنوات گذشته 

لينک اطالعات مشمولين طرح و سامانه جامع نيروی انسانی  -7

در ( آنالين)به حنوی که شروع بکار و پايان طرح بصورت برخط

 .جامع طرح درج گرددسامانه 

 
 دانشکده علوم پزشکی وخدمات هبداشتی درمانی/وظايف دانشگاه

دانشکده ها و سازماهنای وابسته به  /ها کليه دانشگاه -2

حنوی از خدمات داشت درمان و آموزش پزشکی که به وزارت هب

مشمولين قانون استفاده می منايند موظفند کليه امور 

صدور معرفی نامه، صدور ، مربوطه از مجله ثبت نام، توزيع

گواهی پايان طرح، گواهی معافيت ومتديد طرح متقاضيان را 

 . الزامًا از طريق سامانه جامع طرح اجنام دهند

متامی گواهی های پايان طرح و معافيت  2/7/96از تاريخ  -1

 الزم بذکر است پيرو.بايد از طريق سامانه جامع اجنام شود

سازمان )مراکز، سازماهنا مل آمده با کليهمهاهنگی های بع

گواهی های فاقد کد .( نظام پزشکی وسازمان هبزيستی و

 ،اصالت و بارکد که خارج از روال اين سامانه اجنام شود

 .فاقد اعتبار می باشد

 ظف انددانشکده ها وسازمان های وابسته مو /دانشگاه ها -7

 امضای الکرتونیکبرابر راهنمای سامانه نسبت به اجنام 

معرفی نامه ها و گواهی های پايان طرح و معافيت اقدام 

 .منايند

بکارگيری پزشکان و پيرا پزشکان که مشمول طرح اجباری می  -4

بدون تعيين تکليف طرح و خارج از ضوابط اين شيوه  ،دنباش

 .نامه ممنوع می باشد

هدايت وراهنمايی متامی متقاضيان جهت ثبت نام در سامانه  -7

ات و ثبت پذيرش با مهکاری ساير مراجع طرح و بررسی اطالع

 .ذيربط در دانشگاه

نشگاه يا اختصاصی سازی صفحه مربوطه نرم افزار برای دا -6

وايجادکاربران ( در صورت نياز)سازمان و درج شرايط خاص

 خمتص آن دانشگاه



تعيين تکليف روزانه ليست متقاضيان خدمت طرح، معافيت ها  -5

 .و پيام آوران

الکرتونيک برای اطالع فرد و حمل خدمت صدور معرفی نامه  -8

 .مربوطه

بررسی اطالعات دانشگاه مربوطه در خبش مديريت سيستم و  -9

 .ارائه پيشنهاد اصالحی به اداره کل منابع انسانی  وزارت
 

 

 :های وابسته وظايف سازمان

مراکز حتت پوشش جهت اطالع رسانی  در خصوصدرج اطالعات نياز -2

 به مشمولين

مشمولين قانون جهت ثبت نام در سايت  اطالع رسانی به -1

 ربوطه و انتخاب سازمان مورد نظر م

بررسی وتاييد مدارک ثبت نام کنندگان و ارجاع به  -7

 ه طرح کارشناسان ادار

 دريافت پرينت گواهی های صادره توسط اداره طرح -4

 





 بسمه تعالی
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 ندارد

ستاد مرکزی -خیابان سیمای ایران-انبین فالمک جنوبی و زرافش-(غرب)شهرک قدس -هتران: نشانی پستی

 وزارت هبداشت، درمان و آموزش پزشکی

نشانی صفحه اینرتنتی  00282021: منابر  00282280-00: تلفنهای متاس :

http://lawoffice.mohme.gov.ir 

 جناب آقاي  دكتر  تارا 

مدير كل محترم دفتر مديريت منابع انساني و تعالي خدمات 

 باليني 
 

 

 با اهداي سالم

 يب کايزان تعهدات ضريدرخصوص م 71/4/39د مورخ /7711/701رو نامه شماره يپاحتراماً ،       

به انجام داده اند ،  ياريرش در آزمون دستيخود را قبل از پذ يانسان يروياز طرح ن يکه قسمت ينيمتخصص

در ارتباط با تأثير به نظر مي رسد ، مقررات و رويه جاري وزارت متبوع با بررسي : استحضار مي رساند 

، طول مدت طرح نيروي انساني يروي انساني در تعهدات ضريب کا ميزان خدمات انجام شده در قالب طرح ن

 . قابل کسر از سقف ميزان تعهدات ضريب کا مي باشد  ، انجام شده قبل از قبولي در آزمون دستياري
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