
مشخص شده است. برای بسیاری از افراد فراغ التحصیل در رشته های پزشکی و    معافیت از طرح پزشکیشرایط 

پیراپزشکی این موضوع سوال است که چطور می توانند برای معافیت از طرح نیرو انسانی وزارت بهداشت اقدام 

نسانی وزارت  نمایند. شرایط دریافت معافیت از طرح پزشکی چیست و چه مدارکی برای دریافت معافیت از طرح نیرو ا

 .بهداشت مورد نیاز است

کلیه شرایط و مدارک معافیت از طرح پزشکی به همراه تمامی نکاتی که باید بدانید، در این مطلب بررسی شده است.  

همچنین ما سعی کردیم تمامی قوانین مرتبط با طرح پزشکی را نیز مورد بررسی قرار دهیم. به عالوه معافیت از طرح  

 .رت بهداشت نیز به تفکیک از طرح های سایر سازمان های پزشکی مورد بررسی قرار گرفتنیرو انسانی وزا

  

  

از سراسر کشور از طریق تلفن ثابت   شرایط معافیت از طرح پزشکی برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با جزییات

 .صل فرماییدتماس حا ایران تحصیلبا مرکز مشاوره 

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

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

  

  

 منظور از معافیت از طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت چیست؟ 

برای دریافت معافیت از طرح پزشکی الزم است ابتدا به سامانه نیروی انسانی مراجعه کرده و همچنین تحصیل کرده  

ها بیشتر  به آن و اتاق عمل و همچنین یک سری رشته های دیگر باشید که در ادامه  هوشبری، پرستاریدر رشته های 

 .اشاره خواهیم کرد

امکان ارسال درخواست معافیت از طرح خدمت نیز برای فارغ التحصیالن طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت وجود  

دارد. البته به این شرط که این افراد در رشته های طرح اجباری تحصیل کرده و یا اسامی آن ها جزء رشته های مشمول  

 .انی آمده باشدمعافیت از نیروی انس

برای اطالع از شرایط معافیت از طرح نیرو انسانی وزارت بهداشت به صورت دقیق نیاز است به سامانه تامین نیروی  

 .انسانی مراجعه نمایید

شود؛ زیرا بسیاری از مشمولین ممکن است دارای شرایط معافیت اطالع از شرایط و مراجعه به این سامانه توصیه می

 .به دلیل نداشتن اطالعات طرح خود را بگذرانندباشند، اما 
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 رشته های معاف از خدمت پزشکی و پیراپزشکی 

همانطور که در قسمت فوق اشاره کرده بودیم برای ثبت نام در معافیت از طرح پزشکی، باید رشته شما جزء یکی از  

 .موارد آورده شده در جدول زیر باشد

  

  

 ز طرح پزشکی لیست رشته های معافیت ا

 پرستاری پزشکی 

 دندانپزشکی  داندانپزشکی

 علوم آزمایشگاهی داروسازی 

 رادیولوژی پرستاری

 هوشبری اتاق عمل

   تکنسین فوریت های پزشکی
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 آشنایی با انواع معافیت از طرح پزشکی 

الزم است در یکی از رشته های فوق معافیت از طرح پزشکی پس تا به این مرحله متوجه شدیم که برای دریافت 

 .تحصیل کرده باشید. اگر تحصیل کرده در یکی از رشته های فوق هستید، به سه دسته زیر تقسیم خواهید شد

 معافیت های در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی کشور •

 .رای افرادی است که در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور تحصیل کرده باشنداین معافیت ها ب

 معافیت های در اختیار وزارت بهداشت •

 .این مورد برای افرادی است که زیر نظر وزارت بهداشت تحصیل کرده اند

 معافیت های خدمت نظام وظیفه •

 .وظیفه هستنداین مورد نیز برای افرادی است که مشمول سازمان نظام 

 .افرادی که جزء فارغ التحصیالن رشته های باال نیستند، تیاز است در طرح خدمت نیروی انسانی شرکت کنند 

  

  

 شرایط معافیت مشموالن طرح خدمت پزشکی و پیراپزشکی

زشکی به  اگر فارغ التحصیل در یکی از رشته های فوق باشید نیاز است واجد شرایط زیر باشید تا معافیت از طرح پ

 .شما تعلق بگیرد

برای دریافت معافیت های در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی کشور شرایط زیر تعیین شده  

 :است

 همسر و فرزندان شهدا و مفقودین •

 منظور از این شرط قرا گرفتن در خانواده همسر و فرزندان شهدا و مفقودین 

 .می شود

 آزادگان و همسر و فرزندانشان  •

 .این شرط قرار گرفتن جزء آزادگان و همسر و فرزندانشان می باشدمنظور از 

 یکی از خواهران و برادران شهید   •

 .منظور از این شرط بودن جزء خواهران و برادران شهید می باشد

 تک فرزند خانواده   •

 .اگر تک فرزند خانواده باشید نیز می توانید معافیت از طرح پزشکی را بگیرید



 درصد 70درصد ، همسر جانباز باالی  50درصد ، فرزند جانباز باالی  25جانبازان باالی 

درصد  70درصد ، همسر جانباز باالی  50برای افرادی که خودشان جزء جانبازان هستند و یا جزء فرزند جانباز باالی 

 .امکان دریافت این معافیت وجود خواهد داشت

 مادری که حضانت فرزندش را بر عهده دارد  •

 .خانمی هستید که حضانت فرزندش را بر عهده دارد نیز می تواند این معافیت را دریافت نماید اگر 

 :قانون ) بر اساس نظام وظیفه آقایان ( شرایط زیر تعیین شده است 3برای دریافت معافیت طبق ماده  

 سال رشته های اجباری  45فارغ التحصیالن باالی   •

سال هستند، جزء افراد مجاز دریافت معافیت برای این مورد خواهند  45بیشتر از افرادی که فارغ التحصیل در سن 

 .بود

 :شرایط زیر تعیین شده است طرح نیروی انسانی وزارت بهداشتبرای دریافت معافیت های 

 گواهی معافیت از مقطع قبلی خود •

 .یکی از شرایط تعیین شده داشتن گواهی معافیت از مقطع قبلی است

 ماه خدمت داوطلبانه در جبهه 6داشتن   •

 .ماه خدمت داوطلبانه در جبهه می باشد 6ت، داشتن داشتن مورد بعدی که جزء شرایط تعیین شده اس

 وجود بیماری های حاد در صورت موافقت شورای عالی پزشکی  •

برخی افرادی که دارای بیماری های حاد هستند نیز می توانند برای دریافت معافیت های در اختیار وزارت بهداشت  

 .اقدام نمایند

 هستند 1380ز اول آذر بانوان متأهل که فارغ التحصیل قبل ا  •

هستند نیزامکان دریافت معافیت های در اختیار وزارت بهداشت   1380برای بانوانی که فارغ التحصیل قبل از اول آذر 

 .وجود دارد

 مشموالن سطح اول آیین نامه عملکرد استثنایی و استعداد درخشان

 .معافیت های در اختیار وزارت بهداشت را دریافت نمایندافراد استعداد درخشان نیز گروه بعدی هستند که می توانند  

 انجام خدمات قانونی در مقطع قبلی  •

 .افرادی که یک سری خدمات قانونی در مقطع قبلی ارائه داده اند نیز می توانند برای دریافت این معافیت اقدام نمایند

 فارغ التحصیالن مازاد بر نیاز کارشناسی ارشد و باالتر   •

جزء فارغ التحصیالن مازاد بر نیاز کارشناسی ارشد و باالتر هستند نیز می توانند واجد شرایط دریافت  افرادی که

 .معافیت باشند

 انجام خدمات مربوط به طرح پزشکی و پیراپزشکی   •
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هر فردی که هر گونه خدمات مربوط به طرح پزشکی و پیراپزشکی ارائه کرده باشد نیز می تواند برای دریافت این 

 .افیت اقدام نمایدمع

 فارغ التحصیالن خارج از کشور که شهریه دوره های تکمیلی در داخل کشور را پرداخت کرده باشند   •

گروه بعدی نیز فارغ التحصیالن خارج از کشور هستند که در صورت پرداخت شهریه دوره های تکمیلی در داخل 

 .نمایندکشور می توانند برای دریافت این معافیت اقدام 

 :قانون ( شرایط زیر مشخص شده است 3برای دریافت معافیت های خدمت نظام وظیفه ) ماده 

 ماه   12سپری کردن دوره امریه سربازی پس از کاردانی در رشته های اجباری یا اختیاری به مدت  •

های اجباری سپری   اولین شرط برای دریافت معافیت طرح پزشکی این است که فرد دوره امریه را در یکی از رشته

 .کرده باشد

سپری کردن دوره امریه سربازی پس از کارشناسی و باالتر در رشته های اجباری و اختیاری به میزان   •

 مشخص شده

ماه،در دوره  17در مقطع کارشناسی  91در این شرط آمده است که برای افراد اعزام شده به خدمت قبل از سال 

 .ماه می باشد 14ماه و درمقطع فوق تخصص  15ماه، در مقطع تخصص  16کارشناسی ارشد و دکتری 

به خدمت سربازی اعزام شده اند شرایط زیر تعیین شده است. این شرط به  1391برای افرادی که بعد از اول فروردین 

نیتی  ماه و مناطق جنگی ام  19ماه، برای مناطق جنگی 21صورتی است که فرد باید در مقطع کارشناسی و باالتر 

 .ماه می باشد 18درگیر

 معافیت از طرح نیروی انسانی فرزندان ایثارگران  •

افرادی که جزء همسر و فرزندان طرح نیروی اسنانی هستند می توانند از طرح نیروی انسانی معاف شوند. آزادگان و 

 .از معافیت خواهند بوددرصد و باالتر نیز مشمول بهره مندی  50درصد و باالتر و فرزندان جانبازان  25جانبازان 

  

  



 

  

  

 مدارک معافیت از طرح پزشکی

تمامی داوطلبان باید قبل از ثبت نام، با دانشگاه محل تحصیل خود تسویه نمایند. به عالوه داوطلبان مرد نیز باید وضعیت  

 .خدمت را مشخص نمایند . اگر کارت معافیت از خدمت دارند، آن را ارائه دهند

 : ثبت نام معافیت در طرح پزشکی و پیراپزشکی عبارت است از مدارک عمومی جهت

  

 تصویر شناسنامه و کارت ملی •

 .مدارک هویتی که ارائه اصل و فتوکوپی آن مورد نیاز است

 تمام رخ  3×  4دو قطعه عکس  •

 .عکس تازه گرفته شده و تمام رخ نیز باید ارائه شود

 مدرک وضعیت سربازی آقایان •

 .قسمت فوق اشاره کردیم اگر کارت معافیت و یا کارت پایان خدمت وجود دارد، باید ارائه شودهمانطور که در 

 چاپ و امضا فرم ثبت نام  •
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 .در نهایت فرم ثبت نام باید ارائه گردد

  

 :مدارک اختصاصی جهت ثبت نام معافیت در طرح پزشکی و پیراپزشکی عبارت است از

  

 .عمومی بودند در این قسمت مدارک اختصاصی را بررسی خواهیم کرد موارد اشاره شده در قسمت فوق، مدارک

 گواهی یا نامه از بنیاد شهید و ایثارگران  •

 .ارائه گواهی از بنیاد ایثارگران الزامی است

 عکس شناسنامه والدین برای تک فرزندان  •

 .ارائه شودبرای افرادی که جزء تک فرزندان هستند باید از شناسنامه والدین آن ها نیز عکس 

 گواهی رسمی حضانت فرزند مخصوص بانوان •

 .برای بانوان در صورتی که حضانت فرزندی را بر عهده دارند، ارائه گواهی رسمی مورد نیاز است

 گواهی طالق یا فوت همسر مخصوص بانوان •

 .مدرک دیگری که برای بانوان مورد نیاز است، ارائه گواهی طالق با فوت همسر است

 خدمت داوطلبانه در جبهه ماه 6گواهی  •

 .برای آقایان ارائه گواهی خدمت در جبهه نیز جزء مدارک است

 نامه رسمی از انجام خدمت در مقطع قبلی •

 .اگر در مقطع قبلی خدمتی را کرده اید با ارائه نامه رسمی آن می توانید معافیت بگیرید

 گواهی استعداد درخشان از سازمان سنجش  •

 .خشان، ارائه گواهی الزامی استبرای افراد استعداد در

 ارائه معرفی نامه برندگان المپیاد کشوری •

 .برای افراد دارای نامه برنده المپیاد کشوری نیز ارائه معرفی نامه الزامی است

 .پس از ارسال مدارک فوق نیاز است کلیه مراحل را از طریق بخش پیگیری ثبت نام دنبال کنید

  

  

 معافیت از طرح نیرو انسانی وزارت بهداشت نحوه صدور گواهی 



 :برای صادر شدن این گواهی نیاز است، مدارک زیر ارائه شود

 تاییدیه تحصیلی و انطباق با مدارک شناسایي مشمول  •

 .یکی از این مدارک ارائه برگه تاییدیه تحصیلی است

 اصل شناسنامه •

 .ارائه مدارک هویتی نیز مورد نیاز است

 یک قطعه عکس  •

 .ن ارائه عکس نیز الزامی استهمچنی

 نامه از بنیاد شهید انقالب اسالمي •

برای فرزندان و همسران شهدا و مفقودین جنگ تحمیلی و همچنین خواهر و برادر شهید نیاز است برای دریافت و ارائه 

 .نامه از بنیاد ارائه شود

 کارت معتبر بنیاد مستضعفان  •

هستند نیاز است برای ارائه کارت معتبر بنیاد مستضعفان و جانبازان  درصد  25برای افرادی که جزء جانبازان باالی 

درصد نیز ارائه این گواهی   50برای فرزند جانباز باالی  و یا نامه از بنیاد مستضعفان و جانبازان مرکز اقدام شود. 

 .مورد نیاز است

  

  

 .کلیک کنید محل طرح پزشکیبرای اطالع از نحوه انتخاب 

  

  

 قوانین مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان 

معافیت از طرح نیرو انسانی وزارت بهداشت را بررسی کنیم. در  ما در قسمت های فوق سعی کردیم قوانین مربوط به 

این قسمت همراه ما باشید تا قوانین کلی را بررسی کرده و اطالعات دیگری که می تواند برای شما در دریافت معافیت  

 .از طرح نیرو انسانی وزارت بهداشت مفید باشد، در اختیار شما قرار دهیم

 داشتمعرفی به وزارت به  1ماده 

ماه از فارغ التحصیلی  24در این قانون آمده است که تمامی افراد ایرانی با تحصیالت فوق دیپلم و باالتر باید پس از 

 .خود را جهت گذراندن دوره خدمت معرفی نمایند

 .در ادامه این ماده آمده است که مدت خدمت در مقطع کاردانی یک سال خواهد بود

 .ای می باشد نامهسال بر حسب محرومیت نقاط به تفصیل آیین 2کمتر از به عالوه مدت فوق برای 

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/
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/
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/


 .افرادی که دارای پروانه دائم پزشکی می باشند نیاز به گذراندن این دوره ندارند

 .تمامی پزشکان عمومی باید یک سال را در روستاهای دور افتاده بگذرانند

نیروهای مسلح و اعضای هیأت علمی می توانند دوره خدمت خود را در افراد کارمند رسمی و استخدام در کادر ثابت 

 .مناطق مورد نیاز این سازمان ها بگذرانند

  

  

 

  

  

 شرایط افراد خانواده شهید و آزاده  2ماده 

مزایای   افراد جزء خانواده شهیدان و آزادگان و همچنین افراد دارای یک نفر برادر یا خواهر شهید یا مفقود می توانند از

 .این قانون بهره مند شوند

  

 کسر دوره خدمت  3ماده 

 .تمامی زمان حضور افراد با حضور در دوره خدمت پزشکی، از کل خدمت کسر می شود

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/02/11-شرط-معافیت-از-طرح-پزشکی.jpg


 مربوط به مشموالن  4ماده 

 .تمامی افراد مشمول حداکثر یک ماه بعد از فراغت از تحصیل نیاز دارند که خودشان را معرفی نمایند

  

 دخالت در امور پزشکی  5 ماده

برای کلیه مشموالن در صورتی که هنوز دوره خدمت خود را شروع نکرده باشند، دخالت در در هرگونه امور پزشکی 

 .ممنوع است

  

 تحویل مدرک تحصیلی   6ماده 

ولینی که تحویل دادن هرگونه مدارک تحصیلی و ریز نمرات و صدور هر گونه تأییدیه تحصیلی و گواهینامه برای مشم

 .دوره خدمت را نگذراننده اند، ممنوع می باشد

  

 و باالتر  2التحصیالن سهمیه مناطق فارغ  7ماده 

های سراسری، باید تعهد خود را براساس آیین نامه و باالتر و مناطق محروم آزمون 2التحصیالن سهمیه مناطق فارغ

 .انجام دهند

  

 ندادن دوره خدمتدلیل موجه برای انجام  8ماده 

می دهند، مشمول این قوانین  پزشکیانصراف از طرح مشمولینی که به دالیل موجه تعهد خود را انجام نداده و یا 

 .خواهند بود

  

 التحصیالن خارج از کشورفارغ 9ماده 

التحصیالن خارج از کشور به شرطی که مزایای ارزی را دریافت نکرده باشند، در گروه اطاعت کنندگان از این فارغ 

 .صادر خواهد شدقانون قرار نگرفته و اگر دارای پروانه باشند، پروانه دائم برای آن ها 

نکته ای که در این قسمت آورده شده است، مربوط به استفاده از ارز دولتی می باشد. افرادی که از ارز دولتی استفاده 

 .کرده اند باید به اندازه استفاده، تعهدات مربوطه را انجام دهند

ت خودشان را تا پایان در داخل  تحصیال   نکته دوم مربوط به افرادی است که در حین تحصیل وارد کشور می شوند و

کشور ادامه می دهند. این افراد در صورتی که هزینه تحصیل خود را پرداخته باشند و از مزایای ارز دولتی استفاده 

 .نکرده باشند، می توانند از قانون خدمت معاف شوند

  

 ان خدمات قبلی مشمولین قانون خدمت خارج از مرکز پزشکان و دندانپزشک  10ماده 

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%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%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/


 .خدمات مشمولین خارج از خدمت و پزشکان و داروسازان جزء این قانون محسوب خواهد شد 

  

 حقوق و مزایا و امور رفاهی  11ماده 

این ماده مربوط به حقوق و مزایا و امور رفاهی افراد می شود که طبق قوانین استخدامی کشور بوده و پرداختی به این 

 .دولت خواهد بود افراد مانند پرداختی به کارکنان

به افرادی که تمام وقت و بدون کار خصوصی با پروانه خدمت می کنند برابر با   حقوق طرح پزشکینحوه پرداخت 

ق محرومیت از مطب، می باشد؛ اما برای افرادی که بدون پروانه خدمت می کنند، دونوبت کار موظف از حقوق وح

 .برابر با دو نوبت کار موظف می باشد

  

 شرط معافیت با سن  12ماده 

 .سال سن دارند از این قانون معاف خواهند بود 45افرادی که باالی 

  

 قوانین فراغ التحصیالن بهداشت دهان و دندان 13ماده 

ها می باشند، باید از های بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریکاران دهان و دندان و کاردان که جزء بهداشت افرادی

 .قوانین خاص مربوط به خود پیروی نمایند

  

 سهمیه مناطق محروم  14ماده  

نیز پروانه دائم می گیرند. افرادی که دوره خود را در مناطق محروم می گذرانند، سهمیه جداگانه داشته و پس از دوره 

 .دستیارانی که این سهمیه را استفاده می کنند و پروانه دائم دارند، نصف دوره را خدمت خواهند کرد

  

 قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی و اصالحات آن   15ماده 

به عنوان قسمتی از تعهدات موضوع قانون مزبور  وناین قانون به قوت خود باقی است و انجام خدمات موضوع این قان

 .محسوب می شود

  

  

 خالصه مطلب

موضوع مورد بحث ما در این مطلب بود. ما سعی کردیم تمامی نکات و شرایط دریافت معافیت   معافیت از طرح پزشکی

. در صورتی که پس از از طرح نیرو انسانی وزارت بهداشت را به همراه قوانین این حوزه مورد بررسی قرار دهیم

 .مطالعه این مطلب، نیاز به اطالعات بیشتری در این رابطه داشتید، می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید

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/


  

  

از سراسر  شرایط معافیت از طرح نیرو انسانی وزارت بهداشت  برای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با جزییات

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیله کشور از طریق تلفن ثابت با مرکز مشاور

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

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