
خدمت طرح نیروی   غیبت از طرح پزشکی و عواقب غیبت از طرح، افرادی که مشمول 

با پیگیری اطالعیه های مربوطه می بایست نسبت به ثبت   انسانی وزارت بهداشت هستند،

 .نام و انتخاب محل خدمت خود اقدام نمایند

و غیبت از   بهداشتنیروی انسانی وزارت   قوانین سامانه تأمین و توزیع و  شرایط کلیه

طرح پزشکی و عواقب غیبت از طرح از طریق دفترچه دستورالعمل ثبت نام منتشر و در  

 .اختیار داوطلبان قرار می گیرد

پیش از ثبت نام   شرایط باید طرح نیروی انسانی مشموالن پیش از ورود به سامانه ثبت نام

نظر گرفته شده به دقت  را که برای ارائه مدارک در   شرایطی و بکارگیری و همچنین

مطالعه کنند واز غیبت از طرح پزشکی و عواقب غیبت از طرح که در ادامه به آن می  

 .پردازیم، آگاهی الزم داشته باشند. با ایران تحصیل همراه باشید

 

جهت اطالع از غیبت از طرح پزشکی 1401 + عواقب غیبت از طرح 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 

 

 غیبت از طرح پزشکی 

مشموالن این قانون از لحاظ  قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان،   ۱۱بر اساس ماده 

هاي استحقاقي، استعالجی، بدون حقوق، پاداش،  مرخصيحقوق، مزایا و امور رفاهي )

نقدي و بیمه عمر و درمان و حادثه و سایر مزایا( تابع قوانین و مقررات  كمک هاي غیر

چنانچه به  استخدام كشوري و قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت هستند و 

گاه دیگری معرفي گردند كه داراي مقررات استخدامي خاص باشد، تابع ضوابط  دست 

 .حقوقي و رفاهي آن دستگاه خواهند بود

قانون مذکور، آن دسته از مشموالن که در مدت خدمت مقرر، تحت   3تبصره بر اساس 

تأمین  های حمایتی دیگری نیستند، با پرداخت حق بیمه مقرر در قانون پوشش نظام

های  توسط مشمول و دستگاه ذیربط( تحت پوشش حمایت) ۱۳۵۴مصوب اعی اجتم

بینی شده در قانون یاد شده قرار خواهند گرفتپیش . 

https://irantahsil.org/


قانون کار، مدت مرخصی استعالجی با تایید سازمان تامین اجتماعی را   ۷۴از طرفی ماده 

کندجزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب می . 

 

 

 

بر    و نحوه انتخاب محل طرح پزشکی جهت اطالع از شرایط انصراف از طرح پزشکی

 .روی لینک قرمز کلیک نمایید

 

 

 

های قانون تامین اجتماعی، بیمه شدگانی که تحت معالجه و یا درمان ۵۹بر اساس ماده 

گیرند و بنا به تشخیص »سازمان تامین خدمات درمانی« موقتاً قادر به  قرار می شیتوانبخ 

دریافت مزد یا حقوق استحقاق دریافت   کار نیستند، به شرط عدم اشتغال به کار و عدم

شرایط زیر خواهند داشتغرامت دستمزد را با رعایت : 

▪︎ ای تحت  های حرفهیا بیماریبیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار و غیر ناشی از کار 

 .درمان قرار گرفته باشد

چنانچه فرد بیمه شده به سبب بیماری و طبق گواهی پزشک احتیاج به استراحت مطلق یا  ︎▪

اعالم بیماری مشغول به کار بوده و یا در مرخصی   بستری شدن داشته باشد و در تاریخ

باشد استحقاقی . 

▪︎ اجتماعی غرامت دستمزد، از اولین روزی که بیمه   قانون تأمین ۶۲مطابق بند یک ماده 

ای و به موجب تشخیص سازمان تأمین خدمات درمانی  شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه

 .قادر به کار نباشد، پرداخت خواهد شد

در صورتی که عدم اشتغال به کار و معالجه به سبب بیماری باشد، در صورتی که بیمار  

ود، غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شددر بیمارستان بستری نش  . 
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 [caption/]شرایط عمومی طرح نیروی انسانی

 

 

 شرایط عمومی طرح نیروی انسانی 

ثبت اطالعات  در ابتدا متقاضی می بایست با دانشگاه محل تحصیل خود تسویه کرده و از 

) سما ( اطمینان حاصل کند وزارت بهداشت فارغ التحصیلی خود در سامانه آموزشی . 

  

دریافت   طرح  را انجام داده و گواهی پایان طرح  اشخاصی که در مقطع تحصیلی قبلی خود 

نمی شوند طرح نیروی انسانی  نموده اند مشمول  . 

  

اجباری فرصت ثبت نام   طرح ایماه پس از فراغت از تحصیل، متقاضیان رشته ه 3تا 

ماهه خواهند شد 6تا   3 خدمت دارند چرا که در غیر این صورت مشمول اضافه . 

 

 

 



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

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید  بهداشت

 

 

 

 شرایط ثبت نام آقایان در طرح نیروی انسانی 

 

▪︎ پزشکی و   نظام وظیفه پیش از فارغ التحصیلی در رشته های خدمت داشتن کارت پایان

 پیراپزشکی 

  

 داشتن کارت معافیت از نظام وظیفه ︎▪

  

▪︎ پزشکی و   کمتر از حد نصاب بودن مدت طرح پس از فارغ التحصیلی از رشته های

نظام وظیفه  خدمت پیراپزشکی   

  

▪︎ نظام وظیفه  امکان معافیت برای رشته های اجباری در صورت سپری شدن خدمت   

  

کی و پیراپزشکی هستند و خدمت نظام  داوطلبانی که فارغ التحصیل رشته های پزش

سایت پیام آوران   وظیفه خود را هنوز سپری نکرده اند، می توانند با مراجعه به 

از نحوه ثبت نام آگاه شده و در مراکز درمانی و بهداشتی مناطق محروم تحت   بهداشت

 .نظر وزارت بهداشت مشغول شوند

 

 

 

بر روی لینک قرمز کلیک   و پزشکی تعهدی چیست؟ حقوق طرح پزشکی جهت اطالع از

 .نمایید
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 شرایط اختصاصی طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت 

، مشموالنی که از دانشگاه های تحت   برای ثبت نام طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت

نظارت وزارت علوم فارغ التحصیل شده اند، می بایست دارای شرایط زیر باشند تا ثبت  

 .نام با موفقیت انجام شده و در نتیجه به خدمت مراکز بهداشتی در آیند

گواهی موقت تحصیلی، فارغ التحصیالن می بایست به وزارت   جهت تأیید اصل مدرک یا

علوم به آدرس خیابان انقالب، ضلع شرقی میدان فردوسی، خیابان موسوی، سازمان امور  

 .دانشجویان مراجعه نمایند

پس از تأیید مدرک تحصیلی، اطالعات فارغ التحصیالن در سامانه وزارت بهداشت قرار 

اضیان فراهم می شود، گرچه این روند ممکن است زمانبر باشدگرفته و امکان ثبت نام متق  

 

 

 

 

بر   شرایط استخدام وزارت بهداشت  و  جهت اطالع از ثبت نام آزمون دستیاری پزشکی 

 .روی لینک قرمز کلیک نمایید

 

 

 

 

 قانون مربوط به خدمت پزشكان و پیراپزشكان 

مجلس شوراي   ۱۲/۲/۱۳۷۵خدمت پزشكان و پیراپزشكان )مصوب  قانون مربوط به 

 (اسالمي

۱ماده  ) 

از مراکز   ۱۳۶۷/ ۱/۴تمامی افراد ایرانی با تحصیالت فوق دیپلم و باالتر که پس ازتاریخ  
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شوند و  التحصیل شده یا میآموزش عالی گروه پزشکی در داخل و یاخارج از کشور فارغ 

، درمان و آموزش پزشکی مورد نیاز اعالم  بهداشتوزارت خدمت آنان از سوی 

ماه اول پس از فراغت از تحصیل خود رادر داخل   ۲۴گردد، مکلفند حداکثر مدت می

کشور و در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیالت  

 .تابعه آن خدمت نمایند

۱تبصره  ) 

دباشمدت خدمت در مقطع کاردانی یکسال می . 

۲تبصره  ) 

ای خواهد  نامه نقاط به تفصیل آیین سال برحسب محرومیت  ۲مدت فوق برای کمتر از 

خواهد رسید  بود که به تصویب هیات وزیران . 

۳تبصره  ) 

همچنین کسانی که دارای پروانه  کسانی که خدمت موضوع این قانون را به انجام رسانیده 

پروانه دائم باشند، با دریافت مدرک تحصیلی   دریافت دائم پزشکی بوده یا واجد شرایط

باشندجدید مشمول خدمات موضوع این قانون نمی . 

۴تبصره  ) 

آوران بهداشت موظفند حداقل یک  پیام پزشکان عمومی ذکور مشمول این قانون و قانون 

سال خدمات قانونی را درمراکز بهداشتی و درمانی روستاها و بخش های کشور انجام  

 .دهند

۵ره تبص ) 

و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و   مستخدمین رسمی دولت و کادر ثابت نیروهای مسلح

مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی خدمت موضوع این قانون را در نقاط مورد نیاز  

، درمانی انجام خواهند دادذی ربط به شرط داشتن واحدهای بهداشتی سازمان . 

 

 

 

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

 .روی لینک قرمز کلیک نمایید
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۲ماده  ) 

، یک نفر برادر یا خواهر شهید  تحمیلی ، مفقودین جنگشهدا، آزادگانهمسران و فرزندان 

، جانبازان انقالب اسالمی باالی  دو شهید یا باالتر، آزادگانیا مفقود، برادران و خواهران 

ونیز مادرانی که حضانت فرزند خود را به عهده دارند و تک فرزند خانواده از   ۲۵%

تمایل افراد مذکور و نیاز وزارت    تند و در صورتخدمات موضوع این قانون معاف هس 

مند شوندتوانند از مزایای این قانون بهره، درمان و آموزش پزشکی این گروه میبهداشت . 

 (تبصره

باشدمی در مورد معافیت افراد مازاد بر نیاز اولویت با رزمندگان . 

۳ماده  ) 

انون که در حرفه پزشکی انجام  ق مدت خدمت دوره ضرورت و دوره احتیاط مشموالن این

گرددقانون کسر میشود از کل خدمت مقرر در این  . 

۴ماده  ) 

از تحصیل یا اعالم ارزشیابی   مشموالن این قانون مکلفند حداکثر یک ماه بعد از فراغت

منظور تعیین وضعیت از لحاظ شمول موضوع این  مدرک تحصیلی خارج از کشور به

، درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایندهداشتوزارت ب قانون خود را به  . 

و افراد مازاد   مذکور موظف است ظرف حداکثر دوماه تعیین محل خدمت نموده  وزارت

و آزاد معاف نماید. کسانی که ظرف مدت    ۱بر نیاز را با رعایت اولویت سهمیه مناطق 

ع به کار نکنند،  مقرر خود را معرفی ننمایند و یا یک ماه پس از تعیین محل خدمت شرو

آنان افزوده محسوب و به تشخیص وزارت مذکور برابر مدت غیبت به خدمت  غایب

 .خواهد شد

۵ماده  ) 

ننموده یا معافیت اخذ نکرده باشند،    مشموالن این قانون مادام که خدمات قانونی را شروع

باشند مجاز به دخالت در امور پزشکی نمی . 

۶ماده  ) 

تاییدیه تحصیلی و گواهینامه برای    تحصیلی و ریز نمرات و صدور هرگونهتحویل مدرک 

قانون را انجام نداده و یا معافیت دریافت ننموده باشند،  موضوع این  که خدمتمشموالنی

 .ممنوع است

 (تبصره

کسانی که برای ادامه تحصیل با هزینه شخصی در دانشگاه های معتبر مورد تایید در  

های مورد نیاز کشور احتیاج به مدارک تحصیلی داشته باشند با  خارج از کشور در رشته



کافی مبنی بر انجام خدمات قانونی پس از فراغت از تحصیل ، مدارک  سپردن تضمین 

افت خواهند داشتتحصیلی و گواهی موقت طبابت دری  . 

۷ماده  ) 

آزمون های سراسری سنوات  و باالتر و مناطق محروم  ۲التحصیالن سهمیه مناطق فارغ 

ای که به تصویب   نامه  خود را بر اساس آیین  پس از انقالب فرهنگی موظفند تعهدات

، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید، انجام دهندوزیر بهداشت . 

۸ماده  ) 

خدمات خود را طبق ضوابط    انین قبلی خدمات پزشکان که به دلیل موجهمشمولین قو 

قانون خواهند بود اند، مشمول اینمربوط انجام نداده . 

۹ماده  ) 

اند ، از شمول این  مند نشدهالتحصیالن خارج از کشور که از مزایای ارزی بهرهفارغ 

، پروانه دائم  ضوابطد طبقباشن پروانه قانون مستثنی بوده و چنانچه از گروه دارای 

 .پزشکی دریافت خواهند نمود

 

 

 

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

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید  هیات علمی وزارت بهداشت

 

 

 

۱تبصره  ) 

مدت استفاده از ارز دولتی، خدمات  اند با توجه بهکسانی که از ارز دولتی استفاده نموده

مربوطه را انجام خواهند دادموضوع این قانون و تعهدات  . 

۲تبصره  ) 

های علوم پزشکی وارد کشور شده و تحصیالت خود را  کسانی که در حین تحصیل رشته

دهند، در صورتی که هزینه تحصیل خود را  التحصیلی در داخل کشور ادامه میتا فارغ 

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/


تکمیلی    ه دورهمند نگردیده باشند، برای باقیماندبپردازند و از مزایای ارزی دولت بهره

 .نیاز به انجام خدمات قانونی نخواهند داشت

۱۰ماده  ) 

خدمات قبلی مشمولین قانون خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشکان و داروسازان  

گرددبه قوت خود باقیست و جزو خدمات موضوع این قانون محسوب می . 

۱۱ماده  ) 

،  های استحقاقی)مرخصیر رفاهی مشموالن این قانون از لحاظ حقوق و مزایا و امو 

، کمک های غیرنقدی و بیمه عمر و درمان و حادثه و  ، بدون حقوق، پاداشاستعالجی

  قوانین و مقررات استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت سایر مزایا ( تابع

ت  دارای مقررا باشند و چنانچه به دستگاه دیگر معرفی گردند کهکارکنان دولت می

باشند، تابع ضوابط حقوقی و رفاهی آن دستگاه خواهند بوداستخدامی خاص می . 

۱تبصره  ) 

نمایند،  مشموالن این قانون که به طور تمام وقت و بدون کارانتفاعی خصوصی خدمت می

باشند در مقابل دو نوبت کار موظف از حقوق و مزایا،    چنانچه از گروه دارای پروانه

نامه اجرایی که وزارت بهداشت،  ، طبق آیین میت از مطبکاری وحق محرو اضافه  

نمایند و در صورتی که از گروه  درمان و آموزش پزشکی تدوین خواهد نمود، استفاده می

مند  کار ( بهرهبدون پروانه باشند، از مزایای دو نوبت کار موظف ) کار و اضافه 

گردند می . 

۲تبصره  ) 

تواند مشموالن موضوع این قانون را در  شکی می، درمان و آموزش پزوزارت بهداشت

محروم و نیازمند در حین خدمت بدون اخذ مجوزهای  صورت نیاز با اولویت مناطق 

استخدام پیمانی یا رسمی دستگاه مربوطه در آورد  مربوطه به . 

۳تبصره  ) 

آن عده از مشموالن این قانون که در مدت خدمت مقرر، تحت پوشش نظام های حمایتی  

  ۱۳۵۴، مصوب قانون تأمین اجتماعی بیمه مقرر در یگری نیستند، با پرداخت حق د

( تحت پوشش حمایت های پیش بینی شده درقانون یاد  و دستگاه ذی ربط)توسط مشمول 

 .شده قرار خواهند گرفت

۱۲ماده  ) 

باشند، از انجام خدمات موضوع  سالگی رسیده  ۴۵مشموالن این قانون که به سن باالی 

باشنداین قانون معاف می . 



۱۳ماده  ) 

خانواده و مبارزه با بیماری ها، تابع   بهداشت کاران دهان و دندان و کاردان های بهداشت

باشندمربوط به خود می  ضوابط مقرر در قوانین خاص . 

۱۴ماده  ) 

محروم و نیازمند کشور، وزارت  به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق 

،  موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، درمان و آموزش پزشکی بهداشت

ای را برای مناطق محروم نیازمند کشور اختصاص دهد،دستیاران  جداگانههای  سهمیه

تخصصی استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند پس از انجام دوره تخصص برابر طول  

ع این قانون در نقاط مربوط انجام دهند و  قانونی موضودوره تخصص به عنوان خدمات 

خدمات مذکور پروانه دایم دریافت خواهند نمود  پس از انجام . 

 

 

 

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

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید  وزارت  بهداشت

 

 

 

۱تبصره  ) 

دارای پروانه دائم پزشکی هستند،   دستیاران استفاده کننده از سهیمه موضوع این ماده که

نصف مدت دوره تخصصی با احتساب ضرایب مربوط در نقاط مذکور خدمت خواهند  

 .نمود

۲تبصره  ) 

از شروع دوره دستیاری تعهد ثبتی   دستیاران تخصصی موضوع ماده فوق موظفند قبل

،  بهداشتیو خدمات پزشکی علوم  دانشگاه هایبه مربوط  الزم جهت خدمت در نقاط

بسپارنددرمانی  . 

۳تبصره  ) 

قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به قوت  

 .خود باقی است

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/


۱۵ماده  ) 

ایرانی و اصالحات آن به قوت  وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان قانون تامین 

موضوع این قانون به عنوان قسمتی از تعهدات موضوع  خود باقی است و انجام خدمات 

 .قانون مزبور محسوب خواهد شد

۱۶ماده  ) 

، درمان و آموزش پزشکی حداکثر  نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشتآیین 

هیات وزیران به مرحله اجرا گذاشته خواهد شددو ماه تهیه و پس از تصویب ظرف  . 

۱۷ماده  ) 

گرددکلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می . 

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز چهارشنبه دوازدهم،  

تصویب و در   اسالمی اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای

 تاریخ 

 .به تأیید شورای نگهبان رسیده است  1375.2.26

اکبر ناطق نوری علی -رییس مجلس شورای اسالمی    
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 عواقب غیبت از طرح 

صورت گرفته کلیه مشموالن   های  نیسردار تقی مهری: بر اساس اطالع رسا

اند، با هدف تامین   شده التحصیل فارغ ۹۸پزشکی و پیراپزشکی که در سال  های رشته

  ۹۹/۲/۱۵بایست تا تاریخ  می  کرونا کادر پزشکی مراکز درمانی و مقابله با ویروس 

کردند می  نسبت به ثبت درخواست اعزام و تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام . 

  ۹۸گروه پزشکی و پیراپزشکی سال  التحصیل مشموالن فارغ بر اینکه ا تاکیدوی ب 

وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند، گفت: مشموالنی که از تاریخ   سریعتر هرچه

ماه باشد، سه ماه اضافه خدمت و چنانچه    ۳مذکور مدت غیبت اولیه آنان از یک روز تا 

شوند می  ماه اضافه خدمت تنبیه ۶باشد به   مدت غیبت اولیه آنان بیشتر از سه ماه . 

اند،   شده التحصیل فارغ  ۹۹پزشکی و پیراپزشکی که در سال  های مشموالن رشته

توانند از مهلت معرفی یک ساله خود استفاده کنند و ضروری است قبل از اتمام   می فعالً 

مهلت مذکور برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود اقدام کنند، البته شرایط مذکور  

ه و در صورت نیاز به فراخوان و  بستگی به وضعیت بهداشتی کشور داشت 



این دسته از مشموالن، مجدد اطالع رسانی صورت می   موعد زودتر از کارگیری به

 .گیرد 

تنها مرجع رسمی اطالع رسانی قوانین و مقررات خدمت وظیفه عمومی سازمان وظیفه  

باشد و هرگونه اطالع رسانی در این حوزه از طریق پایگاه اطالع   می  عمومی ناجا

نی سازمان وظیفه عمومی ناجا به نشانیرسا  www.vazifeh.police.ir   سامانه تلفن ،

، کانال سازمان در پیام۰۹۶۴۸۰گویا به شماره  سروش به نشانی رسان   

khabarsarbazi @ شود  می انجام . 

 

 خالصه مطالب 

+ عواقب غیبت از   1401در این مقاله سعی بر آن شده است تا غیبت از طرح پزشکی 

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

+ عواقب غیبت از   1401مجددا سوال یا ابهامی در خصوص غیبت از طرح پزشکی 

طرح برای شما عزیزان پیش آمد، می توانید پاسخ سواالت خود را از طریق مشاوره با  

 .کارشناسان مجرب ایران تحصیل دریافت نمایید 

 

جهت اطالع از غیبت از طرح پزشکی 1401 + عواقب غیبت از طرح با مرکز مشاوره  

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل

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

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

 تعطیل 

 

 

https://irantahsil.org/

