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  كليه دانشگاهها

  

 با سالم واحترام

سازي قانون خدمت  بهينهدر خصوص  97/ 12/10/د مورخ 1612/207شماره پيرو بخشنامه 

ساماندهي صفوف انتظار دانشگاهها، با توجه به اينكه مناطق گوناگون كشور داراي  پيراپزشكان و پزشكان و

مناطق  تمامينون ممكن است پاسخگوي نياز لذا اجراي يكنواخت اين قا ،دنسطوح مختلف نياز مي باش

  مقرر شد: ،مختلف پيشنهادات دانشگاههاي علوم پزشكي درموارد بر اساس اعالم نياز ونبوده و در نتيجه 

براي فارغ التحصيالن رشته هاي داراي طرح اجباري  به منظور بهينه نمودن عدالت در توزيع مشمولين، -1

تمديد طرح  ،ح اختياري(رشته هاي مازاد بر نياز وزارت بهداشت)التحصيالن رشته هاي داراي طر وفارغ

به شرط عدم وجود نيروي مستلزم درخواست معاونت ذيربط ، موافقت هيئت رئيسه آن دانشگاه و 

 انتظار، امكان پذير باشد.متقاضي در صف 

        اعمال ضريب محروميت مناطق جهت كاهش مدت ، مبني بر بخشنامه بهينه سازي 5ب رديفبند -2

 موافقت در صورت تقاضاي فرد ولف تضريب محروميت مناطق مخمنتفي و مقرر شد كه طرح 

ماه  12ماه براي مقطع كارشناسي به باال و 24به مدت اعمال نگردد و مشمول بتواند حداكثر  دانشگاه

  خدمت نمايد.براي مقطع كارداني 

ص مشمولين ذكور كه پس از سپري نمودن در خصو 24/8/93/د مورخ 4423/209 بخشنامه  8بند  پيرو  -3

مي  ماه 24به ميزان باقيمانده طرح تاسقف خدمت نظام وظيفه مبادرت به انجام خدمت قانون ياد شده  

ماه براي مقطع كارشناسي  24بتوانند تا سقف  ،اين گروه از افراد در صورت تمايلنمايند، مقرر شد كه  

  بگيرند اومتدكارداني ماه براي مقطع  12وبه باال 
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مبني بر مجاز بودن انجام خدمات موضوع قانون   24/12/93 مورخ/د 1324/207شماره بخشنامه موضوع  -4

 اتاق عمل و ،التحصيالن رشته هاي پرستاري فارغبراي   ،خدمت پزشكان و پيراپزشكان در منطقه يك

.(به استناد نامه مي باشند منبعد منتفي اعالم مي گردد 3و 2كه متعهد خدمت به مناطق  هوشبري

  معاونت پرستاري)  29/11/98/د مورخ1796/139شماره

در خصوص صدور معافيت مازاد بر نياز جهت  12/10/97/د مورخ 1612/207بخشنامه شماره  3بند  -5

ماه در  4مشمولين قانون در رشته هاي داراي طرح اجباري(غير از پزشك و دندانپزشك)كه بيش از

اعالم ميگردد. بديهي ابالغ اين بخشنامه منتفي  از تاريخماه بعد  4ند، از صف انتظار شروع طرح مي باش

  ماه از تاريخ صدور بخشنامه امكان پذير نخواهد بود. 4است صدور اين نوع معافيت بعد از 

امكان ثبت تداوم طرح در سامانه رشد براي كاربران دانشگاهها  ، به فاصله يك ماه از اتمام پايان طرح  -6

كه گواهي پايان طرح صادر نگرديده باشد فراهم گرديد.(بديهي است ثبت نام مشموالن  ودر صورتي

  روز پس از آن كمافي السابق ميسر مي باشد).             15جهت تداوم از يك ماه قبل از اتمام طرح و تا 

  

 
 


