
 انواع معافیت های موجود در قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

 

 : انجام خدمات سربازی بعد از فراغت از تحصیل در رشته های گروه علوم پزشکی 3ماده  .1

: خانواده شهدا )فرزندان و همسران شهدا و مفقودین جنگ تحمیلی ، خواهر و برادر شهید ، آزادگان و همسران و  2ماده  .2

 50فرزند جانباز درصد ،بانوانی که حضانت فرزند را دارا می باشند ،تک فرزند خانواده،  25فرزندان آزادگان ، جانبازان باالی 

 و باالتر( درصد70همسر جانباز درصد وباالتر،

: فارغ التحصیالن خارج از کشور و یا انتقال از خارج از کشور ) ارز دولتی دریافت نکرده باشند و در صورت طی دوره  9ماده   .3

 تکمیلی در داخل کشور ،شهریه مربوطه را پرداخت نموده باشند(

 سال 45: فارغ التحصیالن باالی 12ماده  .4

 ص مشموالنی که مشکالت بیماری با تایید شورایعالی پزشکی وزارت متبوع دارند.آیین نامه اجرایی قانون در خصو 7ماده  .5

قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی :انجام خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در سازمان   8ماده  .6

ودن مدت تعهد مذکور ماه خدمت )این افراد صرفا پس از سپری نم 24با اخذ تعهد محضری بیشتر از  قانونیپزشکی 

 دریافت مینمایند(. 8معافیت ماده 

 1/9/80بانوان متاهل فارغ التحصیل قبل از  .7

 است.بانوانی که همسرشان فوت نموده  .8

 . جبهه دارنددرماه خدمت داوطلبانه  6 حداقل  رزمندگانی که .9

 استعدادهای درخشانی که شرایط ذیل را دارا باشند . .10

 المپیادهای دانش آموزیبرندگان مدال طال کشوری از  .1

 نفر اول پذیرفته شده در کنکور سراسری علوم تجربی 10 .2

 افراد دارای ابداع و اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی .3

 رتبه اول تا سوم آزمون جامع علوم پایه ،پیش کارورزی آزمون ورودی دستیاری تخصصی .4

و تعهدات  باشدمقطع قبلی آنان بهداشتکار دهان و دندان دانشگاه وکارمند رسمی فارغ التحصیالن دکتری دندانپزشکی که  .11

 .باشند دادهساله مربوطه را انجام  5

انجام خدمات برخی از فارغ التحصیالن درمقاطع قبلی )باارائه گواهی پایان طرح مقطع قبلی ،ازانجام خدمات در مقطع  .12

 جدید معاف میگردند (.

**** 

تحصیلی مازاد بر نیاز وزارت بهداشت از انجام خدمات مربوطه معاف بوده ودر صورت تمایل می توانند الزم بذکر است : رشته های 

خدمات مربوطه را به صورت اختیاری انجام دهند .بدیهی است چنانچه تمایل به انجام خدمات نداشته باشند نیازی به صدور گواهی 

 معافیت نمی باشد .


