
مدت زمان طرح پزشکی، نحوه محاسبه مدت زمان طرح پزشکی، ضریب محرومیت  

رح پزشکی، امتیاز مناطق طرح پزشکی، مناطق بلک لیست طرح پزشکی،  مناطق ط

مناطق ویژه طرح پزشکی، زمان طرح پزشکی مناطق محروم، تمامی فارغ التحصیالن  

نیروی انسانی وزارت بهداشت می  دانشگاه های دولتی و دانشگاه آزاد که مشمول طرح 

باشند، می بایست در بازه زمانی مشخص شده به سامانه رشد وزارت بهداشت مراجعه  

 .کرده و جهت ثبت نام در این طرح اقدام نمایند

 

مدت زمان طرح پزشکی، نحوه محاسبه مدت زمان طرح پزشکی، ضریب محرومیت  

طق بلک لیست طرح پزشکی،  مناطق طرح پزشکی، امتیاز مناطق طرح پزشکی، منا

مناطق ویژه طرح پزشکی، زمان طرح پزشکی مناطق محروم، مطابق با قانون خدمت  

پزشکان و پیراپزشکان، دارندگان مدرک فوق دیپلم و باالتر رشته های پزشکی،  

پیراپزشکی و رشته های وابسته می بایست پس از فراغت از تحصیل خود در داخل  

از وزارت بهداشت و تشکیالت تابعه آن خدمت نمایندکشور و در مناطق مورد نی  . 

 

افراد مشمول طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت بوده و می بایست مطابق شرایط و  

ضوابط اعالم شده نسبت به ثبت نام در این طرح و اطالع از مدت زمان طرح پزشکی،  

امتیاز   نحوه محاسبه مدت زمان طرح پزشکی، ضریب محرومیت مناطق طرح پزشکی،

مناطق طرح پزشکی، مناطق بلک لیست طرح پزشکی، مناطق ویژه طرح پزشکی،  

 .زمان طرح پزشکی مناطق محروم اقدام نمایند

 

 

نحوه محاسبه مدت زمان طرح پزشکی،   جهت اطالع از مدت زمان طرح پزشکی، 

ضریب محرومیت مناطق طرح پزشکی، امتیاز مناطق طرح پزشکی، مناطق بلک لیست  

شکی، مناطق ویژه طرح پزشکی، زمان طرح پزشکی مناطق محروم با مرکز  طرح پز

 .تماس حاصل فرمایید مشاوره 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 

 

 مدت زمان طرح پزشکی

 

نحوه ثبت نام و بکارگیری مشمولین طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و مدت  

زمان طرح پزشکی، به صورت اینترنتی و بر اساس دستوالعمل مشخصی صورت می  

 .گیرد 

https://irantahsil.org/


 

خصوص محاسبه  پیش تر بنابر رای صادره هشتاد و یکمین شورای آموزش پزشکی در  

  ۱٫۵مدت زمان طرح دوره تخصص، از فرمولی برای محاسبه استفاده می شد که ضریب 

 .را برای محاسبه سهم باقی مانده از دوران طرح عمومی استفاده می کرد 

 

در حال حاضر بنابر رای صادره هشتاد و دومین شورای آموزش پزشکی عمومی این  

ش می یابدبرای بسیاری از مناطق کاه  ۰٫۵ضریب به  . 

 

ساله طرح ضریب کا،   ۴رشته   ۱سال را برای  ۸بر اساس فرمول قبلی فرد استریت باید  

سال کاهش می یابد ۳گذرانده میشد اما بر اساس فرمول جدید این مدت به  . 

 

 

 

 

 

بر روی لینک   و   نحوه انتخاب محل طرح پزشکی جهت اطالع از  حقوق طرح پزشکی 

 .قرمز کلیک نمایید

 

 

 

 

 مناطق ویژه طرح پزشکی

 

اشخاصی که بر اساس قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان در ازای تحصیل در دانشگاه  

ی مشمول را دارند،  ) رشته های پزشکی و پیرا پزشکی ( تعهد خدمت در سازمان ها

 .مشمولین طرح نیروی انسانی می باشند

 

تشکیل شده است که خدمت طرح شامل حال   k طرح مذکور از دو بخش طرح و ضریب

های پیراپزشکی بوده و  کلیه پزشکان عمومی و فارغ التحصیالن تا مقطع دکترای رشته

 .تنها مختص پزشکان متخصص است k خدمت ضریب 

 

 

 

 

https://irantahsil.org/%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/
https://irantahsil.org/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/


[caption id="attachment_100107" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]نحوه محاسبه مدت زمان طرح پزشکی

 

 

 

 مراحل انجام خدمت طرح

 

 .ارائه درخواست برای ریاست محترم سازمان (۱

موافقت ریاست و ارائه درخواست جهت صدور دستور به معاونت محترم اداری و   (۲

 مالی

ئه درخواست به اداره کل طرح و برنامه جهت اعالم ردیف سازمانی بال تصدی و  ارا (۳

 اداره کل منابع انسانی جهت اطالع 

 معرفی به گزینش  (۴

پزشکی  دندان –های پزشکی دریافت تعهد از متقاضی گذراندن دوره طرح )در رشته (۵

رادیولوژی –پرستاری  –هوشبری   –علوم آزمایشگاهی  –داروسازی  –  ) 

ارسال نامه اعالم نیاز با عنوان مدیر کل محترم دفتر مدیریت منابع انسانی وزارت   (۶

 بهداشت 

معرفی جهت انجام دروه آموزشی و صدور حکم مربوطه پس از معرفی از سوی   (۷

 وزارت بهداشت 

 



 

 

 

 

بر   و  شرایط انصراف از طرح پزشکی جهت اطالع از ترمیم معدل دانشگاه علوم پزشکی

 .روی لینک قرمز کلیک نمایید

 

 

 

 

 

 k مراحل انجام خدمت ضریب

 

مشموالن می  باشد و تنها تفاوت  این مورد نیز همانند  طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت

گیردآن، صدور اعالم نیاز با عنوان معاونت سالمت وزارت بهداشت صورت می . 

 

 

 انتخاب محل خدمت برای رشته های اجباری مشمول طرح نیروی انسانی

 

برای رشته های اجباری، ثبت نام در مناطق مختلف صرفا بر اساس به سهمیه قبولي در  

)منطقه یک، دو و سه ( به شرح زیر امکان پذیر  كنکور سراسری ورودی دانشگاه ها 

 :است

 

و   1 ، 2باشد، وی مي تواند در مناطق  1اگر سهمیه قبولي متقاضي در كنکور منطقه   ●

خدمت كند 3 . 

  3و  2باشد، وی مي تواند در مناطق  2اگر سهمیه قبولي متقاضي در كنکور منطقه   ●

 .خدمت كند

خدمت   3باشد، وی مي تواند در منطقه  3ر منطقه  اگر سهمیه قبولي متقاضي در كنکو ●

 .كند

اگر سهمیه قبولي متقاضي شاهد است و یا فارغ التحصیل دانشگاه آزاد )به غیر از   ●

رشته هایي پزشکي، دندان پزشکي و داروسازی( است وی مي تواند در هر یک از  

خدمت نماید3و   1،   2مناطق  . 

  3و  1،  2مي توانند در هر یک از مناطق   بانوان متاهل و كارمندان رسمي دولت ●

 .خدمت نمایند 

https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%b1%d9%85%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%84-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/
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%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/
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/


 .كاركنان رسمي دولت از انجام خدمات روستایي معاف می باشند ●

شهرهای شیراز، تهران، تبریز، اصفهان و مشهد جهت خدمت فارغ التحصیالن رشته   ●

های پزشکي، دندانپزشکي و داروسازی و متخصصین رشته های مختلف پزشکي بجز  

بانوان متاهل مجاز نیستبرای  . 

 

 

 

 

 

بر روی   و   بهترین رشته های پزشکی کدامند؟  جهت اطالع از پزشکی تعهدی چیست؟

 .لینک قرمز کلیک نمایید 

 

 

 

 

 

 مدارک الزم جهت ثبت نام طرح وزارت بهداشت در سامانه 

 

کلیه مدارک الزم در هنگام ثبت نام در سامانه دریافت مي شود. اسکن کپی مدارک، در  

 .تمامي موارد قابل قبول نبوده و مي بایست اصل مدارک اسکن شود

 

 قرارگیری در نوبت بکارگیری  ■

 

متقاضیان در نوبت بکارگیری محلي كه به عنوان حوزه ثبت نام  بعد از ثبت نام در سامانه 

كننده انتخاب كرده اند، قرار مي گیرند و بر اساس امتیاز بندی و یا تاریخ ثبت نام مشخص  

 .شده )بر اساس نظر دانشگاه محل ثبت نام( بکارگیری خواهند شد

 

 ثبت موافقت یا عدم موافقت متقاضی با محل پیشنهادی  ■

 

ت پیش بیني شده برای داوطلب تعیین و پیامکي پس از رسیدن نوبت متقاضي،  محل خدم

برای داوطلب جهت ثبت آن در سامانه متقاضي باید به سایت مراجعه و از طریق بخش  

 .پیگیری وضعیت، موافقت خود را با محل بکارگیری و تعهدات مشخص شده ثبت نماید 

 

 صادر شدن معرفی نامه به محل خدمت  ■

 

https://irantahsil.org/%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/
https://irantahsil.org/%d8%a8%d9%87%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%da%a9%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%af%d8%9f/


ت پیگیری وضعیت سایت، معرفي نامه متقاضي توسط دانشگاه صادر و تصویر  در قسم

معرفي نامه قرارداده مي شود. متقاضي در این مرحله مي بایست با چاپ معرفي نامه  

 .حداكثر ظرف مدت یک هفته به محل مورد نظر مراجعه و شروع به كار نماید

 

 

 

 

[caption id="attachment_100108" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]ضریب محرومیت مناطق طرح پزشکی

 

 

 

 مدت زمان انجام طرح وزارت بهداشت 

 

ماه و برای مقاطع   ۱۲  برای فارغ التحصیالن مقطع کاردانی، مدت زمان طرح 

توجه به ضریب منطقه خدمت  ماه می باشد. این میزان می تواند با   ۲۴کارشناسی و باالتر 

کاهش پیدا کند. مدت زمان طرح با در نظر گرفتن ضریب هر منطقه به صورت زیر  

 .تعیین شده و کاهش می یابد

 

روز  ۱۸ماه و  ۲۱ماه در منطقه چهار و نیم پنجم به مدت  ۲۴ ︎▪  



 

روز   ۶ماه و   ۱۹ماه در منطقه چهار پنجم به مدت  ۲۴ ︎▪  

 

روز  ۲۴ماه و   ۱۶نیم پنجم به مدت  ماه در منطقه سه و   ۲۴ ︎▪  

 

روز  ۱۲ماه و   ۱۴ماه در منطقه سه پنجم به مدت   ۲۴ ︎▪  

 

روز  ۲۴ماه و  ۱۰ماه در منطقه چهار و نیم پنجم به مدت  ۱۲ ︎▪  

 

روز  ۱۸ماه و    ۹ماه در منطقه چهار پنجم به مدت  ۱۲ ︎▪  

 

روز  ۱۲ماه و  ۸ماه در منطقه سه و نیم پنجم به مدت   ۱۲ ︎▪  

 

روز   ۶ماه و  ۷ماه در منطقه سه پنجم به مدت   ۱۲ ︎▪  

 

 

 

 

 

بر   ثبت نام آزمون دستیاری پزشکی و  جهت اطالع از تطبیق واحد دانشگاه علوم پزشکی

 .روی لینک قرمز کلیک نمایید

 

 

 

 

شت طرح اختیاری )مازاد بر نیازرشته های مشمول طرح نیروی انسانی ارشد بهدا ) 

 

 آمار زیستی ︎▪

 آموزش بهداشت ︎▪

 آموزش پزشکی ︎▪

 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ︎▪

 رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی ︎▪

 روانشناسی بالینی ︎▪

 ژنتیک انسانی ︎▪

 سم شناسی ︎▪

 اپیدمیولوژی ︎▪

https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%b7%d8%a8%db%8c%d9%82-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/


 ارگونومی ︎▪

 اعضای مصنوعی و وسایل کمکی ︎▪

▪︎ خدمات بهداشتی درمانی مدیریت   

 مهندسی بهداشت حرفه ای︎▪

 (مهندسی پزشکی )بیوالکتریک ︎▪

 مهندسی پزشکی بالینی ︎▪

 میکروب شناسی پزشکی︎▪

 نانوتکنولوژی پزشکی ︎▪

 هماتولوژی ︎▪

 ویروس شناسی ︎▪

 شنوایی سنجی ︎▪

 اقتصاد بهداشت︎▪

 انفورماتیک پزشکی ︎▪

 انگل شناسی پزشکی ︎▪

 ایمنی شناسی پزشکی ︎▪

 بهداشت خانواده︎▪

 بهداشت عمومی ︎▪

 بهداشت محیط ︎▪

 علوم اجتماعی ︎▪

 علوم بهداشتی در تغذیه ︎▪

 علوم تشریحی ︎▪

 علوم تغذیه ︎▪

 علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل و کیفی و بهداشتی ︎▪

 (علوم و صنایع غذایی )شاخه پزشکی︎▪

 فارماکولوژی ︎▪

 فناوری اطالعات سالمت︎▪

▪︎ یفناوری تصویربرداری پزشک   (MRI) 

 فیزولوژی ︎▪

 فیزیک پزشکی ︎▪

 فیزیوتراپی ︎▪

 قارچ شناسی︎▪

 کاردرمانی ︎▪

 کتابداری در شاخه پزشکی ︎▪

 کتابداری در شاخه پزشکی ︎▪

 مامایی ︎▪

 مبارزه با بیماری ها︎▪

 ایمنی و بهداشت مواد غذایی ︎▪



 بینایی سنجی ︎▪

 بیوتکنولوژی پزشکی ︎▪

 بیوشیمی بالینی ︎▪

▪︎ درمانیتکنولوژی پرتو   

 تکنولوژی پزشکی ︎▪

 تکنولوژی پزشکی هسته ای︎▪

 تکنولوژی گردش خون ︎▪

 

 

 

 

[caption id="attachment_100113" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]امتیاز مناطق طرح پزشکی

 

 

 

 شرایط تمدید و ثبت درخواست طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت 

 

و به شرط نبودن داوطلبی در صف انتظار بکارگیری در  در صورت وجود ظرفیت خالی  

مراکز درمانی، دانشجویانی که در حال اتمام طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت می  



باشند، می توانند درخواست تمدید مهلت طرح خدمت پزشکی و پیراپزشکی خود را ارائه  

 .نمایند

 

ز محل خدمت، می بایست در  برای انجام این کار، پس از کسب اطالعات تداوم طرح ا

 .سامانه رشد وزارت بهداشت مجددا ثبت نام نمایند

 

دانشجویانی که در حال خدمت در رشته های دارای طرح نیروی انسانی هستند، این  

 .امکان را دارند تا در صورت تمایل، به ثبت نام در تمدید طرح خدمت خود بپردازند

 

سال بوده که در صورت ارائه درخواست   ۲مهلت طرح وزارت بهداشت معموال تا 

 .داوطلبان این مهلت می تواند افزایش پیدا کند 

 

جهت تداوم خدمت در طرح نیروی انسانی در ابتدا باید پیش از اتمام طرح به سایت  

سامانه رشد وزارت بهداشت مراجعه کرده و سپس مدارک ثبت نامی را مجددا همراه با  

نه بارگذاری نمود مشخصات فردی و تحصیلی در ساما . 

 

 

 

 

بر   و شرایط استخدام وزارت بهداشت جهت اطالع از شرایط انصراف از طرح پزشکی

 .روی لینک قرمز کلیک نمایید

 

 

 

 

 (رشته های مشمول طرح نیروی انسانی ارشد بهداشت طرح اجباری )مورد نیاز

 

 پزشکی ︎▪

 دندانپزشکی ︎▪

 داروسازی︎▪

 هوشبری ︎▪

 پرستاری ︎▪

 علوم آزمایشگاهی ︎▪

 (تکنولوژی پرتوشناسی )رادیولوژی︎▪

 فوریت های پزشکی ︎▪

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

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%b7%d8%b1%d8%ad-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/
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/


 اتاق عمل ︎▪

 

 

 

 

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

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید وزارت  بهداشت

 

 

 

 

 نحوه تمدید طرح وزارت بهداشت 

 

به منظور تمدید طرح خدمت وزارت بهداشت، متقاضیان می بایست به سامانه رشد  

وزارت بهداشت یا همان سامانه طرح نیروی انسانی مراجعه کرده و از بین گزینه های  

غیرپزشک جهت اعزام به خدمت یا تداوم آن کلیک  موجود، بر روی ثبت نام مشمولین  

 .کنند

 

 

 زمان ثبت نام طرح نیروی انسانی 

 

ماه پس از اتمام تحصیالت، فارغ التحصیالن رشته های دارای طرح اجباری    ۳حداکثر 

 .فرصت دارند تا در سامانه مربوطه، نسبت به ثبت نام طرح خود اقدام نمایند 

 

ماه اضافه خدمت    ۶تا  ۳زمانی مذکور، داوطلب مشمول در صورت عدم ثبت نام در بازه 

 .در مناطق محروم بر اساس رای دانشگاه خواهد شد

 

 

 

 

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

 .بر روی لینک قرمز  کلیک نمایید  بهداشت

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/
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/


 

 

 

 

 

 سوابق قابل محاسبه جهت کسب امتیاز 

 

 گواهی وضعیت طرح نیروی انسانی در مقطع عمومی ︎▪

 

 تصویر برابر با اصل سابقه فعالیت تعهدات ضریب کا تخصصی و فوق تخصصی و ︎▪

PHD   بالینی تائید شده توسط باالترین مقام مجاز محل خدمت جهت ارائه به وزارت

درمان وآموزش پزشکی به انضمام اصل گواهی پایان تعهدات صادره توسط  بهداشت 

 .وزارت بهداشت

 

خدمت دوره وظیفه عمومی جهت متقاضیانی که پس از اخذ مدرک دکترای حرفه ای  ︎▪

انجام خدمت نموده اند، چنانچه متقاضیان دوره وظیفه عمومی خود را درخارج از پنج  

تبریز ( گذرانده باشند ارائه گواهی دوره  -مشهد-ازشیر-اصفهان-شهر بزرگ کشور) تهران

 .خدمت از محل خدمت الزامی می باشد

 

سابقه فعالیت آزاد صادره توسط شبکه بهداشت و درمان که به تایید معاونت درمان  ︎▪

دانشگاه علوم پزشکی محل خدمت به همراه تصویر پروانه مطب معتبر همان  

 .شهردرهنگام ارائه خدمت

 

▪︎ الیت خدمت رسمی/پیمانی در ارگان های لشگری و کشوری تائید شده توسط  سابقه فع

 .باالترین مقام اداری مجاز محل خدمت پس از اخذ مدرک دکترای حرفه ای

 

سابقه فعالیت خدمت رسمی/پیمانی شاغل در نهادهای عمومی غیردولتی با به همراه  ︎▪

 .داشتن پروانه مطب شهر محل خدمت قابل محاسبه می باشد

 

 

 

 

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

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید  هیات علمی وزارت بهداشت

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/


 

 

 

 

 

 موسسات و نهادهای عمومی ︎▪

 

سهام و سرمایه آن ها   505شهرداری ها و شرکت های تابعه آن ها، مادامی که بیش از 

 .متعلق به شهرداری باشد 

 

ه ملی المپیک، بنیاد  هالل احمر، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، کمیت 

خرداد 15  

 

سازمان تامین اجتماعی، جهاد دانشگاهی، بنیاد امور بیماری های خاص، سازمان نظام  

 پزشکی 

 

سابقه فعالیت اعضا هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی با تائید معاونت آموزشی  ︎▪

 .دانشگاه مربوطه قابل محاسبه می باشد

 

▪︎ دی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بدون دارا بودن  سابقه فعالیت مستخدمین قراردا

پروانه مطب با ارائه تصویر قرارداد و اصل گواهی از معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم  

 .پزشکی مربوطه قابل محاسبه می باشد

 

سابقه فعالیت افرادی که به صورت قراردادی در قالب پزشک خانواده/روستایی بوده اند  ︎▪

رمان دانشگاه علوم پزشکی با قید نوع قرارداد قابل محاسبه می باشدبا تائید معاونت د  . 
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 [caption/]مناطق ویژه طرح پزشکی

 

 

 

 ضریب محرومیت مناطق طرح پزشکی 

 

/ 10/ 12مورخ  13327شماره بنا به پیشنهاد  1378/ 8/ 2هیئت وزیران در جلسه مورخ 

( قانون  1( ماده )2وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به استناد تبصره ) 1377

تصویب نمود – 1375مصوب   –مربوط به خدمت پزشكان و پیراپزشكان  : 

 

ضریب محرومیت نقاط محل خدمت مشموالن قانون مربوط به خدمت پزشكان و  

عیین مي شودپیراپزشكان به شرح جدول پیوست ت . 

 

 

 

بر روی لینک قرمز   جهت مشاهده و اطالع از ضریب محرومیت مناطق طرح پزشکی

 .کلیک نمایید 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/Zarayeb1393-11-8.pdf


 

 

 

 

 مناطق بلک لیست طرح پزشکی 

 

 

 .بر روی لینک قرمز کلیک نمایید  جهت مشاهده و اطالع از بلک لیست وزارت بهداشت

 

 

 

 

 :دو نکته اساسی برای تمامی این بلک لیست ها که باید به آن ها توجه شود عبارتند از

 

فهرست ها در ایران بوده و در دانشگاه های ایران دارای اعتبار  نکته اول: کاربرد این 

 .می باشد اما برای خارج از ایران لیستی برای مجله های نامعتبر وجود ندارد

 

نکته دوم: فهرست مذکور مدام تجدید چاپ می شود و باید به جدیدترین نسخه آن ها  

ش گزاری می باشدمراجعه نمود چرا که جدیدترین لیست معرفی شده مالک ارز  . 

 

امکان دارد که در گذشته مجله ای در لیست موجود بوده باشد اما در لیست جدید حذف  

 .بشود و یا مجله ای که پیش تر در لیست نبوده به آن اضافه گردد

 

به همین خاطر است که به روز بودن بلک لیست هر یک از نهادها و بررسی نسخه جدید  

ا می کندهر کدام از آن ها اهمیت پید . 

 

فهرست موجود، تمامی مجالت نامعتبر را در بر نمی گیرد و عدم وجود مجله در این  

فهرست، الزاما دلیل بر معتبر بودن آن نیست، اما وجود مجله در این فهرست نشان دهنده  

 .نامعتبر بودن آن است

 

 

 

 

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/ac-doc-Ga1529936621IP.pdf


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

 .روی لینک قرمز کلیک نمایید

 

 

 

 

 پرسش های متداول در خصوص مدت زمان طرح پزشکی

 

در صد کاهش یافته است؟  20ها کدام رشتهخدمات مورد تعهد در    

 

ای، عفونی کودکان و داخلی از آذر  روانپزشکی، توانبخشی، رادیوتراپی، پزشکی هسته

1397 

 

باشند؟ ها به صورت اختیاری میخدمات مورد تعهد در کدام رشته  

 

 پزشکی اجتماعی، پزشکی ورزشی، طب هوا فضا و طب کار 

 

ز شروع دوره طرح مجاز در دخالت در امور درمان  آیا پزشکان متعهد خدمت قبل ا

باشند؟ می  

 

معاون محترم توسعه وزارت متبوع   25/9/96مورخه  1267طبق دستور شماره 

اند و یا  مشمولین طرح نیروی انسانی مادامی که طرح نیروی انسانی را شروع نکرده

کارگیری ایشان دارای اند، مجاز به دخالت در امور درمان نبوده و بهمعافیت اخذ نکرده

باشد وجاهت قانونی نمی . 

 

شرایط صدور پروانه مطب جهت پزشکان متعهد خدمت غیر هیات علمی با سهمیه مازاد 

باشد؟ مناطق محروم به چه صورت می  

 

الذکر همانند شرایط صدور پروانه مطب و مطابق  صدور پروانه مطب برای پزشکان فوق

اند منوط به  نیروی انسانی خود را سپری ننموده  سنوات متعهدین سهمیه آزاد که طرح

صدور گواهی عدم نیاز به حضور و خدمات ایشان در ساعات غیر اداری از سوی  

دانشگاه محل خدمت با لحاظ نمودن شرایط موجود در دستورالعمل نحوه فعالیت پزشکان  

مجاز خواهد بود 15/1/97د مورخه 176/400متعهد خدمت در مطب شماره  . 

 

میک از شهرستان های استان مشمول طرح ماندگاری می باشد؟ کدا  

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


 

و مشمول پرداخت ثابت می باشد  شهرستان بوئین زهرا از شهرستان های گروه ب . 

 

 آیا جابه جایی محل خدمت در داخل استان در دوره تعهدات امکان پذیر می باشد؟ 

 

را در استان انجام  متخصصین متعهد خدمتی که حداقل یک سال از تعهدات قانونی خود  

داده باشند و متقاضی جابه جایی محل خدمت در سایر شهرستان های استان باشند به  

آبیک و در صورت وجود نیروی جایگزین   -3تاکستان   -2بویین زهرا   -1ترتیب اولویت 

 .با درخواست ایشان موافقت خواهد گردید

 

ماه پیش از زمان توزیع  بدیهی است ایشان می بایست درخواست خود را حداقل سه  

نیروهای تخصصی سال بعد )خرداد ماه( به بیمارستان محل خدمت و شبکه مربوطه اعالم  

 .و در صورت موافقت ایشان و احراز شرایط از سوی شبکه به این حوزه اعالم گردد 

 

آیا غیبت متخصصین ضریب کا در حین تعهدات به میزان تعهدات در انتها اضافه خواهد  

روزهای عدم حضور جز   23/4/88مورخ  6045وجه به اینکه طبق بخشنامه شد؟ با ت 

 .تعهدات قانونی قابل محاسبه نمی باشد، در انتها می بایست جبران گردد 

 

 متخصصین ضریب کا چه مدت زمان دارند تا دوره تعهدات را آغاز کنند؟ 

 

تا شروع به کار  هفته وقت دارند  3از تاریخ ابالغ وزارت متبوع و معرفی متخصصین تا 

 .نمایند

 

 مدت تعهدات پزشکان ضریب کا چگونه محاسبه می شود؟ 

 

آیتم های متعدد در میزان تعهدات نیروهای ضریب کا موثر می باشد، من جمله مندرجات  

سند تعهد محضری، گذراندن طرح پزشکی عمومی و ضریب محرومیت و ضریب کا  

اند. تمامی مواردباال توسط اداره   منطقه ای که تعهدات خود را در آن آغاز نموده

 .کارگزینی معاونت توسعه محاسبه خواهد شد

 

 درخواست تمام وقتی متخصصین ضریب کا به چه صورت اقدام می گردد؟ 

 

درخواست پزشکان از طرف بیمارستان محل خدمت به معاونت درمان دانشگاه ارسال می  

کا بودن   2عیت خاص در گردد و معاونت درمان دانشگاه پس از بررسی عدم ممنو 

 .پزشک، پزشک مربوطه را به سازمان های بیمه گر معرفی می نماید

 



آیا قبل از شروع به کار در بیمارستان محل خدمت می توان مبلغ ودیعه مسکن را  

 درخواست نمود؟ 

 

کلیه درخواست های نیروهای ضریب کا پس از اعالم شروع به کار از مرکز محل خدمت  

باشدانجام پذیر می  . 

 

 درخواست نیروهای ضریب کا به وزارت متبوع در چه زمانی انجام می گیرد؟ 

 

درخواست های دانشگاه به نیروهای ضریب کا پس از جمع آوری اعالم نیاز مراکز تابعه  

 .معموال در مرداد ماه هر سال به وزارت متبوع ارسال می گردد 

 

میت از مطب می باشند؟ آیا پزشکان ضریب کا مشمول دریافت فوق العاده محرو   

 

برخورداری از مزایای دستورالعمل برقراری فوق العاده حق محرومیت از مطب و حق  

2الزحمه طرح تمام وقتی)  K) به طور همزمان مجاز نمی باشد. 

 

 جهت درخواست ودیعه مسکن چگونه باید اقدام نمود؟ 

 

اطالع معاونت درمان  کلیه درخواست های مرتبط با پزشکان ضریب کا می بایست با 

دانشگاه انجام شود. نیروی ضریب کا درخواست خود را به معاونت درمان ارسال و در  

صورتی که ایشان مشمول دریافت ودیعه مسکن شوند، طی مکاتبه ای به معاونت توسعه  

گرددجهت تخصیص وجه ارسال می . 

 

 مدارک الزم برای شروع به کار نیروهای ضریب کا چیست؟ 

 

د محضری، گواهی پایان کار پزشکی عمومی، مدارک شناسایی)شناسنامه(،  سند تعه

 پروانه دائم پزشکی، گواهی پایان خدمت برای آقایان

 

 در حال حاضر وضعیت مقیمی پزشکان به چه صورت می باشد؟ 

 

به   96وضعیت مقیمی از ابتدای دی ماه  96/9/25مورخ  23225طبق بخشنامه شماره 

 .شرح ذیل می باشد

 

کز آموزشی درمانی کوثر: متخصصین زنان و زایمان، بیهوشی، مرکز آموزشی  مر

طب اورژانس   درمانی شهید رجایی: طب اورژانس مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا:  

 

 تقسیم نیروها و انتخاب محل خدمت بر چه اساسی صورت خواهد گرفت؟ 



 

35اولویت اول: فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان باالی  % 

ولویت دوم: خانم های متاهل ا  

 اولویت سوم: آقایان متاهل 

 اولویت چهارم: خانم های مجرد 

 اولویت پنجم: آقایان مجرد

 اولویت ششم: آقایان مشمول خدمات وظیفه عمومی 

 

1تبصره همسرانی که به طور همزمان تقسیم شوند ترجیحاً بر اساس نیاز استان به یک   (

 .شهرستان معرفی خواهند شد

 

2تبصره در صورتی که بین فارغ التحصیالن یک رشته در انتخاب اولویت، تمامی   (

گزینه ها یکسان باشد از آیتم: بومی بودن و داشتن بورد تخصصی و نمره بورد کتبی  

 .جهت تعیین محل استفاده می گردد 

 

در خصوص رشته هایی که داشتن بورد تخصصی مالک درخواست بیمارستان آموزشی  

است، این آیتم در اولویت اول تعیین کننده خواهد بود بوده  . 

 

  1از زمان توزیع نیروها از وزارت متبوع و اعالم اسامی، متخصصین محترم حداکثر تا 

واحد امور بیمارستان های معاونت درمان و یا در سایت    هفته فرصت دارند که به 

ت، فرم مشخصات را  معاونت درمان دانشگاه مراجعه و ضمن مطالعه و توجیه مقررا

 .تکمیل نمایند

 

پس از مدت مذکور دانشگاه نیز ظرف مدت یک هفته محل خدمت معرفی شدگان را تعیین  

و طی احکام جداگانه ابالغ خواهد نمود و متخصصین محترم نیز موظف هستند حداکثر  

 .طی یک هفته به محل تعیین شده مراجعه و شروع به کار نمایند 

 

هفته( چنانچه شروع به کار اتفاق نیافتاده باشد،  3ین مدت زمانی )بدیهی است بعد از ا

 .موضوع با عنوان غیبت به وزارت متبوع اعالم خواهد شد

 

متخصصانی که طبق زمان اعالم شده اقدام ننمایند مجاز به انتخاب محل طبق اولویت های  

م نیروها اقدام  اعالمی نخواهند بود و دانشگاه بر اساس نیاز اعالم شده نسبت به تقسی 

 .خواهد نمود

 

 نحوه حضور و فعالیت پزشکان متعهدخدمت چگونه می باشد؟ 

 



پزشکان متعهد خدمت ) متعهدین خاص، متعهدین عام، استخدامی ها، نفرات برتر برد و  

و دستورالعمل   96/9/20تاریخ  22917... ( همانند سایر پزشکان و طبق بخشنامه شماره 

موظف به حضور کامل ) ساعات اداری تمامی روزهای    3/9/88مورخ  96437شماره 

هفته به جز ایام تعطیل ( در محل خدمت بوده و تعداد آنکالی ها نیز بر اساس شرایط  

 .بیمارستان و تحت نظارت ریاست بیمارستان قابل برنامه ریزی خواهد بود

 

شهر ها یا رشته  تبصره( در صورت عدم امکان استفاده از پزشکان سایر بیمارستان ها یا 

شب   15ها می توان از همان پزشک موجود برای تامین پوشش شبانه روزی بیش از 

 .استفاده نمود 

 

هر گونه درخواست فعالیت خارج از این روند در بین متخصصین متعهد خدمت به دالیل  

بایست با درخواست کتبی پزشک و اظهار نظر ریاست بیمارستان و ریاست  مختلف می

یئت عالی نظارت ارسال گردد که در صورت تصویب در این هیئت ، طبق  شبکه به ه 

 .ضوابط اعالم شده مورد اقدام خواهد گرفت

 

 آیا با فعالیت در بخش خصوصی متعهدین خدمت موافقت می گردد؟ 

 

از سوی معاون محترم    15/1/97د مورخه 176/400با توجه به ابالغ بخشنامه شماره 

ن و آموزش پزشکی، صدور پروانه مطب برای پزشکان  درمان وزارت بهداشت، درما

متعهد خدمت منوط به صدور گواهی عدم نیاز به حضور و خدمات ایشان در ساعات غیر  

اداری از سوی دانشگاه محل خدمت با لحاظ نمودن شرایط موجود در دستورالعمل نحوه  

بود فعالیت پزشکان متعهد خدمت در مطب )دریافت دستورالعمل( مجاز خواهد . 

 

 تسهیالت مسکن دانشگاه به چه صورت می باشد؟ 

 

به استناد ماده بیست و دو دستور العمل نحوه توزیع فارغ التحصیالن رشته های تخصصی  

پزشکی که ساالنه به توشیح مقام عالی وزارت رسیده و ابالغ می گردد دانشگاه موظف به  

ر بیمارستان یا به  تامین مسکن متخصصین متعهد خدمت چه به صورت پانسیون د

صورت واگذاری خانه های استیجاری یا سازمانی بدون کسر اجاره بها از حقوق آن ها  

 .می باشد

 

در این دانشگاه با توجه به کافی نبودن پانسیون یا خانه های سازمانی، متخصصینی که  

موفق به اسکان در این اماکن نمی شوند مشمول دریافت ودیعه مسکن به مبلغ حداکثر  

میلیون لایر در شهرستان تاکستان می    160میلیون لایر در شهر قزوین، حداکثر  200

 .باشند

 



در شهرستان بوئین زهرا واحدهای مسکونی داخل بیمارستان در اختیار پزشکان قرار می  

گیرد. در شهرستان آبیک بیمارستان موظف است یا واحدهای مسکونی در اختیار پزشکان  

میلیون لایر به پزشکان به عنوان کمک هزینه مسکن ارائه نماید 3مبلغ قرار دهد و یا  . 

 

 

 خالصه مطالب 

 

نحوه   در این مقاله سعی بر آن شده است تا جهت اطالع از مدت زمان طرح پزشکی،

محاسبه مدت زمان طرح پزشکی، ضریب محرومیت مناطق طرح پزشکی، امتیاز مناطق  

کی، مناطق ویژه طرح پزشکی، زمان طرح  طرح پزشکی، مناطق بلک لیست طرح پزش

پزشکی مناطق محروم را برای شما عزیزان به صورت کامل شرح دهیم. چنانچه پس از  

+   1401خواندن این مقاله، مجددا سوال یا ابهامی در خصوص مدت زمان طرح پزشکی 

  محاسبه مناطق محروم برای شما عزیزان پیش آمد، می توانید پاسخ سواالت خود را از

 .طریق مشاوره با کارشناسان مجرب ایران تحصیل دریافت نمایید

 

نحوه محاسبه مدت زمان طرح پزشکی،   جهت اطالع از مدت زمان طرح پزشکی، 

ضریب محرومیت مناطق طرح پزشکی، امتیاز مناطق طرح پزشکی، مناطق بلک لیست  

مرکز  طرح پزشکی، مناطق ویژه طرح پزشکی، زمان طرح پزشکی مناطق محروم با 

 .تماس حاصل فرمایید مشاوره 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 

 

 

https://irantahsil.org/

