
شرایط انصراف از طرح پزشکی، قوانین توقف طرح پزشکان، نمونه نامه درخواست  

، نحوه انصراف از طرح وزارت بهداشت، تمامی دانش آموختگان مقاطع فوق  توقف طرح 

دیپلم و باالتر، از مراکز آموزش عالی گروه پزشکی در داخل و خارج از کشور بعد از  

ماه در مناطق مورد نیاز وزارت   24حداکثر طی مدت فراغت از تحصیل خود می بایست  

 .بهداشت خدمت نمایند 

مشموالن قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان می توانند از شرایط انصراف از طرح  

پزشکی، تحت شرایط و قوانین خاصی بهره مند شده و نسبت به معافیت از طرح خود  

 .اقدام نمایند

طرح قانون   و بکارگیری مشمولین  ثبت نام شرایط انصراف از طرح پزشکی، نحوه

به صورت اینترنتی و بر اساس دستوالعمل مشخصی   خدمت پزشکان و پیراپزشکان

 .صورت می گیرد

 

جهت اطالع از شرایط انصراف از طرح پزشکی، قوانین توقف طرح پزشکان، نمونه  

نامه درخواست توقف طرح، نحوه انصراف از طرح وزارت بهداشت با مرکز مشاوره  

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل

 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام    1صبح الی  8تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 

 تعطیل 

 

 شرایط انصراف از طرح پزشکی 

جهت اخذ   عافیت از خدمت طرح، نیاز به اخذ معافیت از طرح در موارد ذیل مشموالن م 

مدرک تحصیلی، اخذ ریز نمرات، دانشنامه تحصیلی، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام  

نمی باشند پزشکی و استخدام و ...  : 

  

 (فارغ التحصیالن رشته های مازاد بر نیاز دانشگاه )طرح اختیاری (۱

ت طرح را در مقطع قبلی انجام داده و گواهی پایان طرح دریافت  مشموالنی که خدم (۲

 .نموده اند

فارغ التحصیالن رشته های پروانه دار یعنی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی که   (۳

 .دارای پروانه دائم پزشکی می باشند

 

https://irantahsil.org/


 

 

ثبتنام آزمون استخدام وزارت    و  رشته های استخدامی وزارت بهداشت جهت اطالع از

 .بر روی لینک قرمز  کلیک نمایید  بهداشت

 

 

 

جهت اخذ مدرک تحصیلی، اخذ ریز نمرات، دانشنامه تحصیلی، پروانه دائم   موارد ذیل 

دارند پزشکی، کارت نظام پزشکی و استخدام و... نیاز به اخذ معافیت از طرح  : 

  

مجوز صدور برخی از معافیت ها به شرح ذیل در حیطه اختیارات دانشگاه محل تحصیل  

از دانشگاه های دولتی تعلق می   1/4/83رغ التحصیالن بعد از تاریخ می باشد که به فا

 .گیرد 

 فرزندان و همسران شهدا و مفقودین جنگ تحمیلی  (۱

 خواهر و برادر شهید  (۲

 آزادگان و همسران و فرزندان آزادگان (۳

25جانباز باالی  (۴ % 

50فرزند جانباز  (۵ % 

70همسر جانباز  (۶ % 

 تک فرزند خانواده  (۷

 .مادری که حضانت فرزند خود را بر عهده دارد (۸

سال باشد 45مشموالنی که سن آن ها باالی  (۹ . 

ماه و در مقطع کاردانی حداقل   17کسانی که در مقاطع کارشناسی و باالتر حداقل  (۱۰

 .یکسال خدمت وظیفه عمومی خود را در حرف پزشکی انجام داده اند

 

 

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/


[caption id="attachment_99530" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]قوانین توقف طرح پزشکان

 

 

 :مجوز صدور برخی معافیت ها تحت اختیار وزارت بهداشت می باشد که عبارتند از

و یا فارغ التحصیالن   1/4/83تمامی موارد باال جهت فارغ التحصیالن قبل از تاریخ  ■

اددانشگاه های آز  

ماه خدمت داوطلبانه جبهه داشته باشند  6افرادی که حداقل  ■ . 

 .فارغ التحصیالن خارج از کشور که از مزایای ارزی بهره مند نبوده اند ■

افرادی که شورای عالی پزشکی با معافیت آن ها به علت مشکل حاد پزشکی موافقت  ■

 .نماید 

می باشند 1/9/80بانوان متأهل که فارغ التحصیل قبل از تاریخ   ■ . 

 .بانوان مشمول که همسران آن ها فوت شده اند ■

مشموالن سطح اول آئین نامه عملکرد استثنائی و تسهیالت اعطایی به استعداد های   ■

شورای هدایت استعدادهای درخشان 8/10/83درخشان مصوب   

اشخاصی که در مقطع قبلی تحصیلی خود در حرفه پزشکی، خدمت وظیفه خود را به   ■

 .انجام رسانده اند



 

 

 

و  دانلود دفترچه آزمون استخدامی   منابع آزمون استخدامی وزارت بهداشت جهت اطالع از 

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید  وزارت بهداشت

 

 

 

گذراندن طرح  مراحل نخست  

روز از تاریخ تسویه حساب   45تسویه حساب کردن با دانشگاه محل تحصیل و گذشتن  (۱

 جهت فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد

سازمان های دیگر پیش تر از این عدم ثبت نام در دانشگاه های علوم پزشكی یا  (۲  

 خواستار گذراندن طرح خود در یكی از واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی  (۳

 بانوان متأهل در صورت عدم بارداری (۴

گذشتن حداقل یکسال از تاریخ انصراف آن ها در صورتی که قبال انصراف از طرح   (۵

 .داشته اند

نظر دانشگاه و تا یک سال غیر مجاز بودن ثبت  تعیین شدن محل خدمت متقاضیان زیر   (۶

 نام مجدد در صورت عدم شروع بکار در محل تعیین شده 

 

 مشموالن خدمت طرح 

 

 رشته های مشمول طرح (۱

 شرایط اولیه گذراندن طرح  (۲

 شرایط پزشکان مشمول طرح  (۳

 شرایط مشموالن معافیت از طرح  (۴

 

 

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%af%d9%81%d8%aa%d8%b1%da%86%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/


 

و سهمیه های کنکور ارشد وزارت   شرایط استخدام وزارت بهداشت  جهت اطالع از

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید  بهداشت

 

 

مشمول طرح رشته های   

 :رشته هایی که طرح آن ها اجباری و مورد نیاز است، عبارتند از

 پزشکی ︎▪

 دندانپزشکی ︎▪

 داروسازی︎▪

 پرستاری ︎▪

 علوم آزمایشگاهی ︎▪

 رادیولوژی ︎▪

 اتاق عمل ︎▪

 هوشبری ︎▪

▪︎ های پزشکی فوریت  

▪︎ 1/7/86 پرستاری دندانپزشکی ) فارغ التحصیالن بعد از  ) 

 بهداشت دهان ︎▪

 

 

 

و  ثبت نام مجدد ارشد وزارت    جهت اطالع از طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید  بهداشت

 

 

 

 :رشته هایی که طرح آن ها اختیاری و مازاد بر نیاز است، عبارتند از

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%b3%d9%87%d9%85%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/


 علوم تغذیه ︎▪

 مددکاری اجتماعی گرایش علوم اجتماعی ︎▪

 بینایی سنجی ︎▪

 شنوایی سنجی ︎▪

 گفتار درمانی ︎▪

 مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ︎▪

 فیزیوتراپی ︎▪

 رادیوتراپی ︎▪

 علوم صنایع غذایی ︎▪

 اقتصاد بهداشت︎▪

▪︎ دسی پزشکی مهن   

تمامی رشته های بهداشت ) عمومی، خانواده، مبارزه با بیماری ها، حرفه ای، محیط،  ︎▪

 ( مدارس

 مدارک پزشکی ︎▪

 مامایی ︎▪

 روانشناسی بالینی ︎▪

 پروتز دندان ︎▪

 پزشکی هسته ای ︎▪

▪︎ 1/7/86پرستاری دندانپزشکی )فارغ التحصیالن قبل از   ) 

 

 

 

و رشته های مورد نیاز جذب    جهت اطالع از مشاوره کارشناسی ارشد وزارت بهداشت

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید  هیات علمی وزارت بهداشت

 

 

 

 :رشته های پروانه دار

 پزشکی ︎▪

 دندانپزشکی ︎▪

 داروسازی︎▪

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%86%db%8c%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%b0%d8%a8-%d9%87%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8/


 کارشناس مامایی ︎▪

 فیزیوتراپی ︎▪

 بینایی سنجی ︎▪

 شنوایی سنجی ︎▪

 گفتاردرمانی ︎▪

 

 :نکته

منزله پروانه موقت بوده و  معرفی نامه تعیین محل خدمت مشموالن رشته های مذکور به  

 .ارائه اصل آن جهت دریافت پروانه دائم، ضروری است

 

 

[caption id="attachment_99531" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]نحوه انصراف از طرح وزارت بهداشت

 

 



 پزشکان مشمول طرح 

ح طی گردد،  مراحلی که می بایست توسط پزشکان مشمول طرح جهت ثبت نام طر

 :عبارتند از

ثبت نام در سایت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به   (۱

 http://tarh.behdasht.gov.ir آدرس

ثبت نام مشموالن   چنانچه طبق سهمیه بندی جزو سهمیه استان قرار گرفتید در قسمت (۲

این سایت ثبت نام نمایند طرح . 

 :نکته

مورد نیاز صورت می گیرد توزیع پزشکان صرفا در مراکز  . 

 

 نحوه انصراف از طرح وزارت بهداشت 

 دریافت نظریه معاونت ستادی مربوطه در دانشگاه ●

گواهی انجام کار از )مرکز / بیمارستان / شبکه( که فرد متقاضی در حال گذراندن   ●

 .طرح می باشد

    مفاصا حساب امور مالی از )مرکز / بیمارستان / شبکه ( مربوطه ●

فرد متقاضی با همراه داشتن مدارک مورد نیاز به مدیریت نیروی انسانی مراجعه می   ●

 .نماید 

اداره استخدام مدیریت نیروی انسانی پس از بررسی مدارک فوق نسبت به صدور   ●

 .گواهی قسمتی از طرح اقدام می نماید 

اضی گواهی صادر شده را از دبیرخانه مدیریت نیروی انسانی تحویل می گیردمتق ● . 

 

 نمونه نامه درخواست توقف طرح

 

 

بر   جهت مشاهده شیوه نامه به کارگیری مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

 .روی لینک قرمز کلیک نمایید

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/01/%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_-_%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C_-1.pdf


 

 

 قوانین توقف طرح پزشکان 

به منظور انصراف از انجام خدمات قانونی به دلیل قبولی در مقاطع باالتر یا قبولی در  

 آزمون دستیاري و یا دالیل  

 .شخصی انجام مراحل ذیل الزامی می باشد

تحویل درخواست فرد مشمول به واحد محل خدمتی و دریافت موافقت واحد مربوطه با  (۱

 درخواست 

وسیله نامه از طریق واحد محل خدمت به مدیریت   ارسال درخواست فرد مشمول به  (۲

 نیروی انسانی دانشگاه

 ارسال نامه مربوطه به معاونت تخصصی جهت اعالم نظر  (۳

انتقال نظر معاونت تخصصی اعم از موافقت یا مخالفت، به واحد محل خدمتی فرد   (۴

 مشمول 

فرد مشمول   در صورت موافقت با درخواست فرد، واحد محل خدمتی می بایست با (۵

تسویه حساب و گواهی مدت کارکرد وی را جهت اقدامات بعدی به مدیریت نیروی انسانی  

 .ارسال نماید 

 مراحل ثبت نام طرح 

 مطالعه فایل مربوط به "ویژه مشموالن خدمت طرح" به طور کامل  (۱

 اسکن مدارک جهت تسریع فرآیند ثبت نام  (۲

فعال " ویژه ثبت نام مشموالن طرح و پیام آور و  تکمیل فرم مربوطه از طریق لینک  (۳

 " اخذ معافیت از طرح

پیگیری وضعیت ثبت نام پس از گذشت یک هفته از تاریخ ثبت نام، با استفاده از   (۴

 شماره ملی خود از طریق سایت 

 امکان پیگیری مراحل روند انجام كار با استفاده از شماره ملی (۵

طریق وضعیت ثبت نام و ارسال پیامک خواهد بود و   زمان و نحوه به كارگیری از (۶

 .هنگام مراجعه به دانشگاه ارائه اصل مدارک مورد نیاز و تصاویز آن الزامی می باشد

 خودداری از ثبت نام مجدد در صورت عدم شروع بکار در واحد تعیین شده تا یکسال  (۷

 bums سواالت خود را به پست الکترونیکی این اداره به آدرس  (۸

kargozini@yahoo.com  ارسال نمایید. 

 

 



 

بر    و شرایط انصراف از دانشگاه آزاد  جهت اطالع از هزینه انصراف از دانشگاه آزاد

کلیک نمایید روی لینک قرمز  . 

 

 

 

 مدارک الزم ثبت نام طرح

 .اسکن مدارک زیر را پیش از آغاز به ثبت نام تهیه کرده تا مراحل ثبت نام تسریع پیدا کند

 سری کامل اسکن از تمام صفحات شناسنامه  ■

 (اسکن پشت و رو از کارت پایان یا معافیت از خدمت )ویژه آقایان ■

 اسکن پشت و رو از کارت ملی  ■

اسکن برگه تصفیه حساب یا اسکن اولین فیش تقسیط یا اسکن نامه فارغ التحصیلی یا   ■

اسکن دانشنامه یا اسکن گواهی موقت تحصیلی یا هر مدرک تحصیلی دیگری مبنی بر  

 .تسویه حساب

فارغ التحصیالن رشته روانشناسی بالینی حتما باید گواهی موقت تحصیلی خود را ارسال  

 .نمایند

قطعه عكس هنگام مراجعه به   2تمام رخ با زمینه سفید )  3*4س جدید اسکن عک  ■

 (دانشگاه ارائه گردد 

 پرینت از رسید فرم ثبت نام  ■

 :دارا بودن یكی از شرایط ذیل جهت برخورداری از امتیاز بومی بودن، الزامی است

 منطبق بودن محل تولد با محل مورد تقاضا ●

تدایی، راهنمایی، دبیرستان ( درشهرستان مورد  اسکن گواهي دو مقطع تحصیلی ) اب ●

 .تقاضا. گواهی پیش دانشگاهی مورد قبول نمی باشد

سال متوالی تحصیل در شهر مورد تقاضا برای فرزندان نیروهای مسلح 3ارائه گواهی  ●  

 

 

 

https://irantahsil.org/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
https://irantahsil.org/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
https://irantahsil.org/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF/
https://irantahsil.org/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-98/


و شرایط انصراف از    جهت اطالع از انصراف از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید ت حصیل و شرکت مجدد در کنکور

 

 

 

 اقدامات الزم پیش از ثبت نام معافیت از طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت

هر یک از مشمولینی که دارای شرایط فوق می باشند و قصد دارند گواهی معافیت از  

، نکات زیر را در نظر  طرح خود را دریافت نمایند بایستی پیش از اقدام به ثبت نام 

 .بگیرند 

▪︎ نمایند. آن ها می   تسویه  در قدم نخست، داوطلبان می بایست با دانشگاه محل تحصیل خود

دانشگاه و معاونت آموزشی محل تحصیل خود   بایست از محل اداره خدمات آموزشی

سامانه آموزشی وزارت   اطمینان حاصل نمایند که اطالعات فارغ التحصیلی آن ها در

ثبت شده است "سامانه سما" داشت تحت عنوانبه . 

▪︎ ثبت نام آن ها   عدم درج اطالعات فارغ التحصیلی داوطلبان در سامانه سما، در صورت

 .در این سامانه جهت معافیت از طرح مقدور نخواهد بود

▪︎ و کارت   وضعیت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت آقایان می بایست مشخص شده

معافیت سربازی خود را دریافت کرده باشند پایان خدمت یا . 

▪︎ نامه معتبر از ستاد کل نیروهای مسلح   در صورت عدم صدور کارت پایان خدمت، ارائه

نیز قابل قبول می باشد یا کارت موقت ترخیص از خدمت . 

امکان لغو پس از تقاضای معافیت از سوی متقاضی و صدور گواهی معافیت وی وجود  ︎▪

اگر داوطلب تمایل به اشتغال در دانشگاه به صورت نیروی طرحی و   در واقع ندارد.

دریافت حقوق و مزایای آن را داشته باشد، پس از معافیت از طرح چنین امکانی برای  

وی وجود نخواهد داشت. متقاضی باید متعهد شود که درخواستی مبنی بر انصراف از  

 .معافیت ارائه نخواهد داد 

▪︎ شرایطی که در این مقاله ذکر شد، فارغ التحصیالن می   در صورت برخورداری از

و از طریق سایت تامین و   اینترنتی توانند درخواست معافیت از طرح خود را به صورت

 .توزیع نیروی انسانی وزارت بهداشت ثبت نمایند 

https://irantahsil.org/conditions-for-dropping-out-of-postgraduate-studies/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d9%86%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d9%86%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d9%86%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%a7%d9%86%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d9%88-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%af%d8%b1-%da%a9%d9%86%da%a9/


بعد از تکمیل تمامی صفحات ثبت نام و بارگذاری مدارک مورد نیاز، سامانه کدی را  ︎▪

پیگیری   صادر می کند که الزم است آن را به منظور “کد رهگیری” عنوانتحت 

از طریق سایت درخواست خود  tarhreg.behdasht.gov.ir  نزد خود نگه دارید. 

▪︎ مطابق با دستورالعمل و شرایط اختصاصی   دقت نمایید که پس از نام نویسی می بایست

زیع نیروی انسانی وزارت بهداشت(،  )مندرج در سامانه تامین و تو  هر یک از دانشگاه ها

 .مدارک مورد نیاز را پست کرده و یا به صورت حضوری تحویل دهید

الزم به ذکر است حتما شرایط اختصاصی دانشگاه ها را به دقت مطالعه نمایید. کامال  

و به دنبال آن بروز   عدم ثبت نام صحیح و یا ارسال مدارک  واضح است که در صورت

دم رسیدگی به درخواست، مسئولیت آن بر عهده خود داوطلب می  مشکالتی همچون ع

 .باشد
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 [caption/]نمونه نامه درخواست توقف طرح

 

 



 سواالت پرتکرار درباره خدمت طرح 

دانشگاه آیا می توان خدمت  در صورت گذراندن خدمت سربازی پس از تحصیل در  ◇

 طرح را گذراند؟ شرایط آن چگونه است؟ 

ماه خدمت سربازی انجام دهند، ما به   21 به طور داوطلبانه کارشناسان اگر به مدت

ی که کمتر  ماه مشمول طرح می باشند. در مقطع کاردانی در صورت 24التفاوت تا سقف 

ماه خدمت نمایند، مشمول طرح می باشند  12از  . 

غ التحصیالن رشته های اجباری که کمتر از مدت مذکور خدمت وظیفه داشته اند تا  فار

ماه برای کاردانی باید طرح اجباری خدمت نمایند 12ماه برای کارشناسان و  24سقف  . 

در صورت گذراندن خدمت سربازی قبل از تحصیل در دانشگاه شرایط گذراندن طرح   ◇

 چگونه می باشد؟ 

 .مشمول طرح می باشند 

  

اگر در یک مقطع خدمت طرح انجام شده باشد و فردی گواهی پایان طرح دریافت   ◇

 کرده باشد، در مقطع بعدی می تواند خدمت طرح برود؟ 

مشموالنی که خدمت طرح را در یک مقطع انجام داده و گواهی پایان طرح دریافت نموده  

 .اند. در مقطع باالتر مجاز به انجام خدمت طرح نمی باشند 

 آیا می توان توقف از طرح گرفت و ادامه تحصیل داد؟  ◇

بله، با ارائه درخواست توقف طرح به کارگزینی محل خدمت و مکاتبه آن واحد با اداره 

 طرح پس از اعزام جانشین درصورت نیاز 

معاف از طرح شد؟  آیا می توان دوره طرح را خرید و از این طریق  ◇  

 .خیر، دوره طرح قابل خرید نمی باشد

 چگونه می توان قبل از گذراندن دوره طرح در خارج از کشور ادامه تحصیل داد؟  ◇

با گذاشتن وثیقه در وزارت بهداشت تهران، اخذ ریز نمرات جهت ترجمه امکان پذیر است  

 .ولی پس از بازگشت به کشور باید دوره طرح را بگذرانید تا مدرک شما آزاد شود

اشیم، آیا می توان دوره طرح خود را در  درصورتی که ساکن استان دیگری ب  ◇

 واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران گذراند؟ 



در صورت نیاز هر دانشگاه گذراندن طرح در کل کشور مجاز است اما بایستی امتیاز  

 .مورد نیاز جهت هر شهرستان را کسب نمائید 

طرح انتخاب نمایند؟ بانوان متاهل می توانند شهر محل سکونت همسر خود را جهت   ◇  

 .بله، معموال اولین اولویت انتخابی متاهلین مورد تائید است

 انواع مرخصی در دوران طرح به چه صورتی است؟  ◇

▪︎ روز در هر ماه 2.5مرخصی استحقاقی:   

 مرخصی بدون حقوق: فقط دو ماه با موافقت مسئول ︎▪

  

می شود؟  آیا مرخصی زایمان جزو مدت طرح محسوب ◇  

از قبیل استحقاقی و استعالجی جزو طرح محسوب می   با حقوق  یه مرخصی هایبله، کل

 .شود

 در زمان طرح می توان در واحد دیگری اضافه کار داشت؟ ◇

بله، با ارائه حکم کارگزینی انتصاب به واحد مورد نظر درصورت عدم نیاز واحدی که  

 ..درحال حاضر شاغل می باشید 

 

 

 خالصه مطالب 

+ قوانین   1401مقاله سعی بر آن شده است تا شرایط انصراف از طرح پزشکی  در این  

توقف را برای شما عزیزان به صورت کامل شرح دهیم. چنانچه پس از خواندن این مقاله،  

+ قوانین   1401مجددا سوال یا ابهامی در خصوص شرایط انصراف از طرح پزشکی  

سخ سواالت خود را از طریق مشاوره با  توقف برای شما عزیزان پیش آمد، می توانید پا

 .کارشناسان مجرب ایران تحصیل دریافت نمایید 

 

جهت اطالع از شرایط انصراف از طرح پزشکی، قوانین توقف طرح پزشکان، نمونه  

نامه درخواست توقف طرح، نحوه انصراف از طرح وزارت بهداشت با مرکز مشاوره  

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل

https://irantahsil.org/


 (تماس از استان تهران) 9099072952تماس از سراسر کشور و  9099072952

شب حتی ایام    1صبح الی  8تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد پاسخگویی از 

 تعطیل 

 

 


