
 

 
 

یکی از مواردی است که ممکن است دانشجویان این رشته با آن مواجه شوند. در  ممنوع الخروجی دانشجویان پزشکی

فرد تواند منحصر به مجموع ممنوع خروجی ممکن است به دالیل مختلف اتفاق بیفتد و این امر برای دانشجویان پزشکی می 

و مصوبات شورای عالی ( ۱۳۵۳باشد. بر قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی )مصوب سال 

، دانشجویان پزشکی باید تا پایان دوره تعهد آموزش رایگان خود در کشور حضور داشته باشند و (۱۳۵۸انقالب فرهنگی )

 .در این مدت اجازه خروج از کشور و اقامت در کشور دیگری را ندارند

ل حاضر دستخوش تغییرات شده است و تسهیالتی  قوانین مربوط به ممنوع الخرجی دانشجویان پزشکی سال آخر نیز در حا

در این خصوص برای دانشجویان به وجود آمده است. از آنجا که دانشجویان پزشکی در مورد علل و نحوه رفع ممنوع  

الخروجی خود اطالعات کافی ندارند، در ادامه این مقاله توضیحاتی در ارتباط با این موضوع ارائه خواهیم کرد. پس تا  

 .این مطلب با ما باشید انتهای

  

 علل ممنوع الخروجی 

شوند. دالیلی که باعث ممنوع  الخروج می  اصطالح ممنوع گاهی افراد به دالیل مختلف اجازه خروج از کشور ندارند و به

از   توانند دالیل مالی، قضایی و... باشند که به این علت اشخاص تا مدت معین اجازه خارج شدنشوند، میالخروجی می 

 .کشور را ندارند

که قصد سفر به آن اطالعات دقیقی داشته باشند و معموالً هنگامیممنوعیت خروج از کشور موضوعی نیست که افراد نسبت 

الخروج بودن به یک کشور دیگر را دارند متوجه موضوع خواهند شد. بنابراین الزم است که همه افراد از وضعیت ممنوع 

لل ممنوع الخروجی چست؟ و اصوالً چه کسانی اجازه خروج از کشور ندارند؟ از جمله عوامل  خود مطلع باشند. اما ع

 :توان به موارد زیر اشاره کردممنوع خروجی می

  .افرادی که بدهی قطعی مالیاتی دارند و یا افرادی که در زمره متخلفین انجام تعهدات ارزی به شمار می آیند️✔

کار شناخته شده یا به علت صدور اجراییه در اجرای ثبت اسناد و امالک کشور، از سوی  کسانی که از سوی دادگاه بده️✔

 .دولت بدهکار به حساب می آیند

اشخاصی که به دالیلی چون تکدی گری، سرقت، کالهبرداری و یا جرایم مشابه در خارج از ایران دارای سوء شهرت ️✔

 .هستند

، از سفر ایشان به خارج از کشور ممانعت  میآن ها با مصالح جمهوری اسال افرادی که بنا به دلیل مغایرت سفر خارجی️✔

کنند تا در جریان ممنوع   میخواهد شد. غالباً مقامات قضایی به این اشخاص در این زمینه یک ابالغیه کتبی را ارسال 

 .الخروجی قرار بگیرند



 

 
 

فرد دیگری چون پدر، شوهر و قیم سپرده شده باشد )اشخاص  کسانی که اخذ گذرنامه و خروج از کشور آن ها، به اراده️✔

سال با اجازه کتبی ولی و قیم آن ها و زنان شوهردار با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری با اجازه   18زیر 

 (دادستان این امکان را دارند که جهت خروج از کشور گذرنامه دریافت نمایند

ه به علت عدم معرفی مال یا دسترسی نداشتن به اموال وی به درخواست بستانکار وفق  بدهکاران بانکی )و بدهکاری ک️✔

 (مقررات از خروج وی از کشور جلوگیری می شود

  .همه بدهکارانی که از پرداخت مالیات فرار کرده اند و در دسته فراریان مالیاتی جای گرفته اند️✔

  

 

 . بر روی لینک کلیک نمایید پزشکی تعهدیبرای کسب اطالع از �� 

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/


 

 
 

  

 علل ممنوع الخروجی دانشجویان پزشکی 

توانند تا مدت مقرر از کشور خارج شود و این عدم اجازه  هستند، نمیالخروج  همان گونه که اشاره شد افرادی که ممنوع

تواند اتفاق بیفتد. اما جامعه پزشکی نیز ممکن است به دالیل مختلف گرفتار خروج از کشور به دالیلی که اشاره شد می 

د خواهد بود که در ادامه به آن  مسئله ممنوع الخروج بودن شوند که این نیز به دلیل نقض قوانین مربوط به گذراندن دوره تعه

 .خواهیم پرداخت

تصویب شده و   1353بر اساس قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی در سال که در سال �🁈�

، دانشجویان پزشکی که از طریق کنکور  1358عالی انقالب فرهنگی در سال همچنین قوانین تعیین شده از سوی شورای 

موجب امتیازی که در پذیرش  شوند، به های مختلف در دانشگاه علوم پزشکی مشغول به تحصیل می  و با سهمیه سراسری

سهمیه دارند از آموزش رایگان برخوردار خواهند بود. اما در قبال این امتیار، دانشجویان پزشکی موظف هستند که یک یا  

گان در مناطق مورد تعهد از جمله بخش دولتی، خصوصی و حتی عنوان تعهد آموزش رای دو برابر طول دوره تحصیل به

 .صورت خیریه مشغول به کار شوندبه 

مسلماً دانشجویانی که قوانین مربوط به دوران تعهد خود را رعایت نکنند، بر طبق این قانون ممنوع الخروج خواهند �🁈�

شده است،  بینیهایی که برای تعهد دوره خدمت پیشیه ( و سهم 3و  2، 1گانه )شد. اما هدف از این قانون در مناطق سه 

مندی همه مردم جامعه از خدمات  تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور، توزیع عادالنه و مناسب نیروی انسانی، بهره

 .است پزشکی یکسان در سراسر کشور بویژه مناطق کم برخوردار از خدمات نظام سالمت بوده

قانون تامین وسایل و ( ۸و )( ۷موضوع الیحه قانون اصالح مواد )( ۷نامه اجرایی تبصره ماده )ن آیینمطابق با قوانی�🁈�

شده در دوران تحصیل  از پایان تعهدات اعالم   امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، دانشجویان پزشکی اگر بخواهند قبل

صورت موقت به خارج از کشور سفر ی ادامه تحصیل یا به های دریافتی براهای تحصیل و کمک بدون پرداخت هزینه 

از کنند، باید با سپردن وثیقه ملکی یا ضمانت بانکی و یا تنظیم تعهد نامه رسمی و ضمانت شخص دیگر تعهد کنند که پس 

  .مدت معین به ایران باز خواهند گشت

است،  های علوم پزشکی تایید شده راکز و دانشکده ای که برای آموزش دانشجویان در ممیزان وثیقه براساس سرانه �🁈�

از گذراندن دوران تعهد خود قصد برآورد خواهد شد. بر همین اساس دانشجویانی که در مدت تحصیل خود به هر دلیلی قبل  

خروج  المهاجرت به کشور دیگر داشته باشند، در حالی که هزینه های کل دوران تحصیل خود را نپرداخته باشند، ممنوع 

 .خواهند شد



 

 
 

 

 ��اطالعیه  ��

  .داشتن گواهی اشتغال به تحصیل نمی تواند دلیل موجهی برای خروج از کشور در حین تحصیل به شمار آید

  

 ممنوع الخروجی دانشجویان پزشکی سال آخر 

نداشتند و این امر های گذشته به دلیل قوانین موجود، دانشجویان پزشکی سال آخر امکان خروج از کشور را در سال  �🁈�

باعث بروز مشکالت برای دانشجویان علوم پزشکی شد. در راستای عمل به قوانین و مقررات جاری کشور و برای کمک  

های ممنوع الخروجی، موضوع امکان خروج از کشور دانشجویان در تمام مراحل با گذاشتن  به دانشجویان و رفع محدودیت

 .استوثیقه میسر شده 



 

 
 

اند و توان پرداخت هزینه تمام   انشجویان پزشکی سال آخر که دوران دوران تعهدات تحصیل خود را طی ننمودهلذا د �🁈�

گردند. بر همین  توانند با سپردن وثیقه ملکی یا ضمانت بانکی تعهد دهند که به کشور باز میترم های گذرانده را ندارند، می 

 .ا ارائه مدارک الزم، به کشورهای دیگر این عزیمت نماینداساس این دانشجویان این امکان را دارند که ب

  

 . ماییدبر روی لینک کلیک ن افزایش ظرفیت پزشکی و دندان پزشکی جهت اطالع از�� 

  

 میزان وثیقه دانشجویان علوم پزشکی برای خروج از کشور 

موضوع  ( ۷)نامه اجرایی تبصره ماده  آیین ۱۳همانطور که گفته شد، مطابق با بخشنامه های جدید و بر اساس ماده �🁈�

ی، تمام دانشجویان پزشکی  قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران( ۸و )( ۷الیحه قانون اصالح مواد )

های دریافتی برای ادامه تحصیل یا به   که قصد اقامت در خارج از کشور بدون پرداخت هزینه های تحصیلی و کمک

دیگر با سپردن وثیقه ملکی یا ضمانت   شخص صورت موقت داشته باشند، باید تعهد نامه رسمی تنظیم نموده یا با ضمانت

  .اتما مدت معین به ایران باز خواهند گشت بانکی، تعهد دهند که پس از

اما میزان وثیقه ای که برای رفع ممنوع الخروجی دانشجویان پزشکی سال آخر و دانشجویانی که تنها چند ترم از �🁈�

دوران تحصیل خود را گذرانده اند، متفاوت خواهد بود. در حال حاضر میزان وثیقه هر مقطع تحصیلی، از طریق محاسبه 

سال های تحصیل در میزان وثیقه ساالنه مربوط به آن تعیین می شود. از این رو باید گفت میزان وثیقه مقطع پزشکی  تعداد

ای( معادل یک میلیارد و پانصد میلیون   ای( و داروسازی )دکترای حرفه  ای(، دندان پزشکی )دکترای حرفه  )دکترای حرفه 

 . برآورد شده استلایر و مقطع کارشناسی پزشکی ششصد میلیون لایر

https://irantahsil.org/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d9%88-%d8%af%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/


 

 
 

 

 . کنیدهستید، بر روی لینک کلیک   تحصیل پزشکی بدون کنکور در ترکیهچنانچه مایل به �� 

  

 جدیدترین اخبار پیرامون ممنوع الخروجی دانشجویان پزشکی 

 الخروج شدن پزشکان فراری از کارتخوان  احتمال ممنوع ��

تواند از خروج بدهکاران  های مستقیم آمده است سازمان امور مالیاتی کشور می قانون مالیات 202مطابق آنچه در ماده 

 .میلیون لایر است از کشور جلوگیری کند 100ها بیشتر از مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن 

و گویی اعالم کرد: »چنانچه پزشکان در مهلت تعیین شده نسبت    امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در گفت

 «.اتی قرار می گیرندهای کارتخوان اقدام نکنند، مطابق با قانون با آنها برخورد شده و مورد ظن فرار مالی به نصب دستگاه

https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87/


 

 
 

 الخروجی / آخرین وضعیت مالیات پزشکان تغییر سقف ممنوع ��

های مستقیم خبرداد و گفت: اشخاص  الخروجی در اصالحیه قانون مالیات معاون سازمان مالیاتی از تغییر سقف ممنوع

 .الخروج خواهند شددرصد سرمایه ثبت شده، ممنوع  ۲۰میلیون تومان یا  ۵۰۰حقوقی تولیدی تا سقف بدهی 

دیگر اشخاص حقوقی یا اشخاص حقیقی تا   حسین وکیلی با بیان این که سقف مذکور در این قانون ثابت شده است، افزود: 

 .میلیون تومان ممنوع الخروج خواهند شد ۱۰میلیون تومان و سایر اشخاص حقیقی تا سقف  ۲۰۰درصد سرمایه یا  ۱۰سقف 

 

  ��اطالعیه  ��

وط به ممنوع الخروجی ممکن است ساالنه دستخوش تغییراتی شود. بنابراین الزم است دانشجویان در جریان قوانین مرب

  .اخبار مربوط به قوانین و بخشنامه های جدید قرار بگیرند

  



 

 
 

 خالصه مطالب

داختیم. ممنوع  در این مقاله به بررسی چالش های مربوط به ممنوع الخروجی دانشجویان پزشکی و قوانین مربوط به آن پر

الخروجی دانشجویان پزشکی سال آخر یکی از چالش هایی بود که هم اکنون با قوانین جدید مربوط به سپردن وثیقه و  

  .ضمانت بانکی حل شده است و این افراد می توانند با رعایت موارد قانونی، به خارج از کشور عزیمت نمایند

از تحصیل رعایت   های پزشکی هستند، باید تعهدات مربوط به خدمت پسه در مجموع افرادی که مشغول به تحصیل در رشت

کنند و در صورتی که بخواهند به هر دلیلی از کشور خارج شوند، باید هزینه های طول تحصیل را بپردازند و یا با امضای 

فع ممنوع الخروجی تعهد نامه و سپردن وثیقه، برگشت خود را به کشور اعالم نمایند. چنانچه در خصوص علل و ر

توانید با کارشناسان مجرب اکادمی ایران تحصیل تماس دانشجویان پزشکی سال آخر سوال و ابهامی داشته باشید، می 

 .حاصل نمایید تا در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان باشند

  

 .کنید کلیکاف مقاله  دی برای دانلود پی  ��

  

  

 


