
 

در  14/8/84آييه وامً اجرائي قاوون خدمت پسشكان و پيراپسشكان در تاريخ  3و  2كميسيون موضوع مواد 

 حضور جىاب آقاي دكتر لىكراوي

 :مقام محترم وزارت تشكيل و مقرر گرديد  

  

 :گروي ٌاي زير مازاد بر وياز بودي و از اوجام خدمات موضوع قاوون معاف مي گردود ( الف 

فارغ انتسصيالٌ رضتّ ْاي يختهف يطًٕل لإٌَ خذيت پسضكاٌ ٔپيراپسضكاٌ تّ ضرط ارائّ گٕاْي از َيرٔي يمأيت . 1

 يدي در خثّٓ ْاي خُگ تسًيهيياِ خذيت دأطهثاَّ تس 6تسيح سپاِ پاسذاراٌ اَمالب اساليي يثُي تر اَداو 

كاريُذاٌ رسًي ٔ پيًاَي دٔنت ٔ كادر ثاتت َيرْٔاي يسهر تا ارائّ زكى استخذايي رسًي ٔ يعرفي َايّ يعتثر از يسم . 2

 كار

 فارغ انتسصيم رضتّ يايايي. 3

 8/10/83يصٕب  .....يطًٕنيٍ سطر أل آييٍ َايّ عًهكرد استثُائي ٔ تسٓيالت اعطائي تّ استعذادْاي درخطاٌ . 4

 ضٕراي ْذايت استعذادْاي درخطاٌ

خذيات استعذادْاي درخطاٌ فارغ انتسصيم رضتّ ْاي پسضكي، دَذاَپسضكي ٔ دارٔسازي يٕضٕع آييٍ َايّ سطر تُذي  (ب

در سازياٌ ْا ٔ يراكس آيٕزضي، پژْٔطي يا يذيريتي ... يهكرد استثُائي ٔ تسٓيالت اعطائي تّ استعذادْاي درخطاٌع

تّ تّ ٔزارت تٓذاضت، درياٌ ٔ آيٕزش پسضكي يا داَطگآْا ٔ داَطكذِ ْاي عهٕو پسضكي ٔ خذيات تٓذاضتي درياَي ٔاسة

 .تالياَع يي گردد( تٓراٌ، تثريس، اصفٓاٌ، ضيراز ٔ يطٓذ)يستمر در ضٓرْاي غير يداز 

 

  ِدر سال دٔو " يٕيي ركٕر يُسصرايادِ يك لإٌَ خذيت پسضكاٌ ٔ پيراپسضكاٌ، پسضكاٌ ع 4تا تٕخّ تّ يفاد تثصر

 .خذيات يي تٕاَُذ از ايتياز فٕق تٓرِ يُذ گردَذ

  

 

ضُاسي تّ َمرِ ٔ ترَس كطٕري از انًپيادْاي رياضيات، َدٕو، فيسيكى، ضيًي، كايپيٕتر ٔ زيست  -ترَذگاٌ يذال ْاي طال. 1

 تاييذ ٔزارت آيٕزش ٔ پرٔرش

 َفرات أل تا سي او كُكٕر سراسري گرِٔ تدرتي تّ تاييذ سازياٌ سُدص آيٕزش كطٕر. 2

افراد داراي اتذاع يا اختراع ثثت ضذِ در سازياٌ پژْٔص ْاي عهًي ٔ صُعتي در زييُّ پسضكي تّ تاييذ يعأَت تسميمات . 3

 پسضكئزارت تٓذاضت، درياٌ ٔ آيٕزش 

َفرات أل تا دْى آزيٌٕ ْاي خايع عهٕو پايّ پسضكي، دَذاَپسضكي ٔ دارٔسازي يا پيص كارٔرزي ٔ ٔرٔدي دستياري . 4

 تخصصي پسضكي ٔ دَذاَپسضكي تّ تاييذ يعأَت آيٕزضي ٔزارت تٓذاضت، درياٌ ٔ آيٕزش پسضكي



نٕو پسضكي ٔ داَطدٕياٌ ترگسيذِ در خطُٕارِ رازي تّ ترگسيذگاٌ كطٕري خطُٕارِ خٕاٌ خٕارزيي در زييُّ ْاي يرتثط تا ع. 5

 تاييذ يعأَت تسميمات ٔ فُأري ٔزارت تٓذاضت، درياٌ ٔ آيٕزش پسضكي

  

  

 .ياِ تعذ از تاريخ فراغت از تسصيم ضرٔع ضذِ تاضذ 3 خذيات يطًٕل يٕضٕع لإٌَ زذاكثر. 1 

 .خذيات يطًٕل در يُاطك تا ضرية يسرٔييت چٓار پُدى ٔ يسرٔو تر اَداو گيرد. 2

 .در صٕرت لثٕني در آزيٌٕ، خذيت يطًٕل تا زياٌ ضرٔع دٔرِ دستياري تذأو ياتذ. 3

تُذ ج را تا آزيٌٕ تعذي رعايت  3ٔ  2ًَايُذ كّ ضرايط  در صٕرت عذو لثٕني تّ ضرطي يي تٕاَُذ در آزيٌٕ تعذي ضركت. 4

 .ًَايُذ

..." سطر تُذي عًهكرد استثُايي ٔ تسٓيالت اعطايي تّ استعذادْاي درخطاٌ ٔ"يطًٕنيٍ سطٕذ دٔو ٔ سٕو آييٍ َايّ . 5

 .ركت ًَايُذعالِٔ تر ترخٕرداري از ايتياز فٕق اخازِ دارَذ فمط يكثار ٔ در دٔرِ كارٔرزيذر آزيٌٕ دستياري ش

 


