
دارای ماده و تبصره های بسیار زیادی می باشد که افراد باید به تمامی آنها به خوبی دقت داشته  قوانین طرح پزشکی

رح های خدمت نیروی انسانی  باشند. فارغ التحصیالن رشته های پزشکی و از این دسته رشته ها مشمول گذراندن ط

تایید وزارت بهداشت می باشند. فارغ   بوده و افراد ملزم به گذراندن دوره هایی در بیمارستان ها و مناطق مورد

التحصیالن باید در سایت تامین و توزیع نیروی انسانی ثبت نام کنند تا در زمان مشخص که معموال دو ماه یکبار می  

 .باشد این کار را انجام دهند. برای اطالع از قوانین طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت در ادامه همراه ما باشید

زشکی شامل رشته های پزشکی و پیراپزشکی و دندان پزشکی دیپلم به باال بعد از دانش آموختگی افراد قوانین طرح پ

نام در این طرح برای   ملزم به گذراندن طرح خود در خدمت نیروی انسانی زیر نظر وزارت بهداشت می باشند. ثبت

مخصوص انجام می شود. اعزام این  بسیاری از رشته ها به صورت اجباری می باشد. تمامی مراحل آن در سایت 

مشمولین به محل خدمت به دو صورت ممکن بوده، به دو صورت مستقیم و ادواری ممکن می باشد. مشمولین که به هر  

 .دلیلی در دوره ثبت نام نکرده باشند باید خود را برای ثبت نام دوره آینده اماده کنند

ام برای این طرح می باشد که بسیار مورد مهم و قابل توجهی است.  از جمله مواردی درباره قوانین طرح پزشکی ثبت ن

ی معموال به صورت اینترنتی و در سایت تامین نیروی انسانی صورت می گیرد. بر اساس مطالب  ثبت نام طرح پزشک 

ه نمی توانند  ارائه شده زمان ثبت نام برای این طرح هر دو ماه یکبار می باشد. الزم به ذکر است که فارع التحصیالنی ک

طرح پزشکی خود را ارائه دهند، باید از شرایط خاص معافیت از طرح پزشکی آگاه باشند. برای کسب اطالعات بیشتر  

 .در این خصوص می توانید با مشاوران ایران تحصیل در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند 

  

  

از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره   قوانین طرح پزشکیبرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با 

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیل

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

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

  

  

 زمان ثبت نام طرح پزشکی

در این قسمت همراه ما باشید تا زمان ثبت نام طرح پزشکی را بررسی کنیم. به صورت کلی ثبت نام به روش اینترنتی  

 .بوده و در سایت تامین نیروی انسانی انجام خواهد شد

 .زمان ثبت نام هر دو ماه یک بار بوده و طبق جدول زیر انجام می شود

  

  

 اعالم نتایج پایان دوره شروع دوره  نام دوره

 1400/2/11 1400/2/6 1400/1/28 دوره اول

 1400/4/9 1400/4/6 1400/3/26 دوره دوم

 1400/6/10 1400/6/7 1400/5/27 دوره سوم
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 1400/8/5 1400/8/1 1400/7/21 دوره چهارم

 1400/10/7 1400/10/4 1400/9/24 دوره پنجم 

 1400/12/4 1400/12/1 1400/11/20 دوره ششم

  

  

 .برای افرادی که شرایط ارائه خدمات را ندارند، یک سری شرایط برای دریافت معافیت تعیین شده است

  

  

 

  

  

 نحوه ثبت طرح پزشکی 

انسانی داوطلبان و مشمولین باید آگاه باشند که ثبت نام به صورت اینترنتی در سایت رشد و یا سایت طرح نیروی 

 .وزارت بهداشت انجام می شود

برای ثبت نام قدم اول این است که به سایت نام برده مراجعه کنند و روی گزینه مشمولین ثبت نام پزشک و دندان پزشک  

 .بر حسب رشته خود کلیک کنند
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لعه کنید و اعزام صفحه پیش رو دارای توضیحاتی درباره ثبت نام مستقیم و ادواری طرح پزشکی می باشد. که باید مطا

که نیاز مبرم به پزشک دارند مستقیم بدین صورت است که ثبت نام برای استان هایی است  . 

روش ادواری نیز بدین صورت است که اعزام بر حسب امتیاز بندی متقاضیان بر حسب اولویت های آنها برای ثبت نام 

طالب پیش رو باید دوره ای که مایل به خدمت در آن می  مو با رتبه بندی مشخص می گردد. مشمولین بعد از مطالعه 

  .باشند را انتخاب کنند

  .این کار با وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد ممکن می باشد و سپس باید بر روی گزینه ثبت نام کلیک کنند

ر زمان اعالم نتایج طرح در انتهای ثبت نام به متقاضیان کد رهگیری داده می شود که با استفاده از آن، می توانند د

خدمت به سایت رشد با همان نیروی انسانی مراجعه کرده و از نتیجه جواب به درخواست و اعزام خود برای طرح 

پزشکی مطلع شوند. متخصصان ایران تحصیل همواره آماده برای مشاوره دادن و کمک کردن به داوطلبان در صورت 

 .داشتن هرگونه سوال هستند

انند با شماره های ایران تحصیل برای دریافت راهنمایی تماس حاصل فرمایندهمچنین می تو . 

  

  

 شرایط ثبت نام طرح پزشکی

قبل از اینکه به بررسی قوانین طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت در ابتدا قصد داریم شرایط عمومی را که برای 

رد در ادامه همراه ما باشیداطالع از این مواطرح پزشکی مشخص شده است، بررسی کنیم. برای  . 

توجه داشته باشید که برای تمامی افراد مشمول ضروری است از شرایط عمومی و اختصاصی اطالعات الزم را بدست 

 .آورند

  

 : شرایط عمومی طرح نیروی انسانی بدین قرار است

یند و اطالعات فارغ التحصیلی خود را  در ابتدا کلیه داوطلبان باید با دانشگاه محل تحصیل خود همه موارد را تسویه نما

 .در سامانه ثبت نمایند

برای افرادی که در مقطع تحصیلی قبلی خود طرح را انجام داده و گواهی پایان طرح دریافت کرده باشند، مشمول 

 .نیستند

زمان ثبت نام نکرده  ماه زمان ثبت نام در نظر گرفته شده است و افرادی که در این  3برای رشته های طرح اجباری، 

ماه خواهند شد 6تا  3باشند، مشمول اضافه خدمت  . 

 : شرایط ثبت نام آقایان در طرح نیروی انسانی بدین قرار است

برای آقایان ارائه کارت پایان خدمت ضروری است. در صورت معاف بودن نیز باید کارت معافیت از نظام وظیفه ارائه 

 .گردد

شده باشد امکان معافیت برای رشته های اجباری وجود خواهد داشت اگر خدمت نظام وظیفه سپری . 

  



  

 

  

  

 : شرایط اختصاصی طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت

در این قسمت همراه ما باشید تا شرایط ثبت نام اختصاصی از قوانین طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت را بررسی  

 .کنیم

به پایان رسانده اند، باید برای دریافت مدرک و یا گواهی خود به آدرس خیابان تمامی افرادی که تحصیالت خود را 

 . انقالب ، ضلع شرقی میدان فردوسی ، خیابان موسوی ، سازمان امور دانشجویان مراجعه نمایند

و   اطالعات کلیه فارغ التحصیالن در سامانه وزارت بهداشت قرار گرفته پس از تأیید مدرک تحصیلی قرار گرفته 

 امکان ثبت نام متقاضیان فراهم می شود

  

  

 قوانین مربوط به طرح پزشکی

طرح پزشکی دارای قوانین و ماده بسیار زیادی می باشد که تمامی فارغ التحصیالن رشته های پزشکی و از این دسته 

باشند از رشته های تحصیلی باید آگاهی کامل و دقیق داشته . 
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1ماده   

سال پس از اتمام دروس، خود را برای گذراندن   2مراکز آموزش عالی پزشکی باید تا حداکثر  کلیه فارغ التحصیالن از

 .طرح پزشکی معرفی نمایند

 .در مقطع کاردانی مدت خدمت یک سال خواهد بود

 .برای مناطق محروم نیز به مدت کمتر از دو سال کاهش خواهد یافت

د معاف خواهند بودافرادی که پروانه دائم پزشکی دارند، از این موار . 

 .افراد دارای مدرک پزشکی عمومی باید در روستاهای محروم به ارائه خدمت بپردازند

 .افراد جزء نیروهای مسلح باید در مناطقی که سازمان مشخص می کند به ارائه خدمت بپردازند

  

2ماده   

شهدا، خواهر و برادران شهید، زنان سرپرست،  یک سری افراد از انجام این خدمات معاف خواهند بود که شامل فرزند 

 .افراد تک فرزند و ... می شوند

  

3ماده   

 .مدت خدمت ضرورت از این دوره کسر خواهد شد

  

4ماده   

تمامی افراد فارغ التحصیل باید نهایتاً طرف یک ماه خود را برای تعیین وضعیت مشمولیت معرفی کرده و سازمان نیز  

تا افراد را براساس ظرفیت مناطق دسته بندی نمایند دو ماه زمان نیاز دارد . 

  

5ماده   

 .همه افراد تا زمامی که خدمات قانونی خود را نگذرانده باشند، مجاز به ارائه خدمات پزشکی نخواهند بود

  

6ماده   

 .برای افرادی که این دوره را نگذرانده اند هیچ گونه مدرک و ریز نمرات صادر نخواهد شد

  



7ماده   

 .مشمولین قوانین قبلی نیز باید خدمات خود را طبق ضوابط انجام دهند

  

8ماده   

فارغ التحصیالنی که در خارج از کشور بدون ارز دولتی تحصیل کرده اند و دارای پروانه نیز باشند، پروانه دائم 

 .دریافت خواهند کرد

مان استفاده از ارز به ارائه خدمات بپردازندافرادی که از ارز دولتی استفاده کرده اند باید طبق مدت ز . 

افرادی که در حین تحصیل در خارج از کشور وارد ایران شده و از ارز دولتی نیز استفاده نکرده اند، از این خدمات  

 .معاف خواهند بود

  

9ماده   

 .حقوق و مزایای افراد در این دوره مطابق با کارکنان دولت خواهد بود

پروانه هستند می توانند از حقوق دو نوبت اضافه کاری و حق محرومیت از مطب استفاده کنند. افرادی افرادی که دارای 

 .که پروانه ندارند، دیگر حق محرومیت از مطب نخواهند داشت

  

10ماده   

سال از انجام این خدمت معاف می شوند 45مشموالن باالی  . 

  

11ماده   

دهان و دندان باید مطابق با قوانین به ارائه خدمات بپردازندافراد تحصیل کرده در حوزه بهداشت  . 

  

12ماده   

 .برای مناطق محروم سهمیه جداگانه و ارائه پروانه دائم برای ارائه دهندگان خدمت در نظر گرفته شده است

 .آیین نامه اجرایی مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان نیز طبق موارد زیر است

  

1ماده   



ه مشموالن این قانون را معرفی خواهد کرد. افراد این گروه شامل، پزشکان، دندان پزشکان، داروسازان،  این ماد

 .دکترای علوم آزمایشگاهی و متخصصان در این رشته های می باشند

  

2ماده   

 .توزیع متخصصان براساس موارد مورد نیاز در مناطق محروم خواهد بود

در شناسنامه مورد بررسی قرار می گیرد برای بانوان مشمول موارد قید شده . 

  

3ماده   

 .با مشموالن بیمار طبق قوانین برخورد خواهد شد

  

  

 شرایط گذراندن طرح و مدارک مورد نیاز 

دانشجو باید بعد از فارغ التحصیلی خود با دانشگاهی که در آن تحصیل کرده است تسویه کند. فرد باید حتما از معاونت  

درخواست داشته باشد که نسبت به درج مدارک و نمراتش در سایت سامانه آموزشی و بهداشتی و درمانی اقدام  دانشگاه 

کنند. در غیر این صورت فرد نمی تواند در سامانه برای طرح خدمت انسانی ثبت نام کند و نسبت به گذراندن طرح خود 

می باشند داشتن شماره طرح الزامی است اقدام کند. برای افرادی که فارق التحصیل دانشگاه های آزاد . 

 .افراد باید در دانشگاه های علوم پزشکی و سازمان های دیگر ثبت نام نکرده باشند

 مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در طرح خدمت پزشکی

 اصل شناسنامه به همراه کپی از تمامی صفحات شناسنامه •

خود را ارائه دهندفارغ التحصیالن باید تمامی اطالعات هویتی  . 

 اصل کارت ملی و کپی از پشت و روی کارت  •

 .عالوه بر شناسنامه ارائه مدارک مربوط به کارت ملی نیز مورد نیاز است

 تصویر صفحه تسویه حساب دانشگاهی و یا فیش مبنی بر تسویه حساب با دانشگاه  •

 .تمامی گواهی های تسویه حساب نیز مورد نیاز است

مام رخ با حجاب اسالمی و پشت نویسی شدهت ۳*۴دو قطعه عکس  •  

  

 از جمله مشمولینی که می توانند معافیت از خدمت طرح پزشکی دریافت کنند



و خانم هایی که همسرانشان فوت کرده است 80بانوان متاهل فارغ التحصیل قبل از سال  . 

ماه خدمت داوطلبانه در جبهه بوده اند ۶رزمندگانی که دارای  . 

درخشان که دارای شرایط نام برده باشنداستعداد های  . 

نفر اول پذیرفته شده در کنکور سراسری علوم تجربی   10برندگان مدال طالی کشوری و المپیاد های دانش آموزی و 

 .جزء مشمولین هستند

 رتبه اول تا سوم آزمون جامع علوم پایه و پیش کارورزی و همچنین آزمون ورودی دستیاری تخصصی پزشکی نیز در

 .این گروه قرار دارند

  

  

 

  

  

 وضیعت حقوق و بیمه مشمولین طرح خدمت انسانی

مشمولین این طرح از لحاظ مزایا و حقوق و مرخصی و پاداش و … تابع آیین نامه تصویب شده اداری و استخدامی و  

مشمول صندوق تامین اجتماعی هستنداز لحاظ بیمه با حق پرداخت بیمه  . 

مرخصی تابع آیین نامه ای می باشد که به تصویب وزارت بهداشت و درمان رسیده استاستفاده از  . 
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 پرداخت حقوق و مزایای مدت مرخصی افراد بر عهده موسسه می باشد

 .مشمولین می توانند از مرخصی بدون حقوق دو ماهه استفاده کنند 

  

  

 محل خدمت مشمولین طرح

ست رشته های مشمول طرح را که شامل رشته های اجباری و اختیاری می شود، در ابتدا به شما پیشنهاد می کنیم که لی

 .مطالعه کنید. برای رشته های اجباری یک سری شرایط جهت انتخاب محل تعیین شده است

 .برای ثبت نام در مناطق مختلف برای اجرای طرح رشته های اجباری، سهمیه مناطق شما در نظر گرفته خواهد شد

خدمت کند 3و  2،   1باشد می تواند در مناطق  1صورت است که اگر سهمیه قبولی داوطلب منطقه این شرط بدین   . 

خدمت کند 3و  2باشد او می تواند در مناطق   2اگر سهمیه قبولی داوطلب منطقه   . 

خدمت کند 3باشد تنها می تواند در منطقه   3اگر سهمیه قبولی داوطلب منطقه   . 

وجود دارد 3و  2و  1نشگاه آزاد، امکان خدمت در مناطق برای افراد شاهد و یا دا . 

خدمت کنند 3و  2،  1کارمندان رسمی دولت و بانوان متأهل می توانند در هر یک از مناطق   . 

 .کارمندان رسمی دولت از خدمت در مناطق روستایی و محروم معاف شده اند

پزشکی و متخصصین رشته های پزشکی خدمت در شهر  برای فارغ التحصیالن رشته های پزشکی ، داروسازی و دندان

 .های تهران ، تبریز ، مشهد و اصفهان ممنوع است

  

  

  

  

 خالصه مطلب

دارای ماده و تبصره های بسیار زیادی می باشد که در باال بخشی از آنها بیان شده است و  قوانین طرح پزشکی

مان الزم نسبت به ثبت نام طرح خدمت انسانی  داوطلبان باید از تمامی موارد و ضوابط آگاهی کامل داشته باشند تا در ز

ی توانند برای کسب اطالعات بیشتر از قوانین  اقدام کنند و در زمان الزم برای خدمت در طرح اماده شوند این افراد م

 .طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت با ایران تحصیل و مشاوران این مجموعه در ارتباط باشند تا آنها را راهنمایی کنند

  

  



از سراسر کشور از طریق تلفن   قوانین طرح نیروی انسانی وزرات بهداشتبرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با 

 .تماس حاصل فرمایید ثابت با مرکز مشاوره ایران تحصیل

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

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

  

 

  

 

 

 

https://irantahsil.org/

