
 

 

 

 

 

 های طب سنتی و داروسازی سنتیانجام تعهدات متعهدین تخصصی رشتهدستورالعمل نحوه 

 

های تخصصی طب سنتی و داروسازی سنتی و به دهی اسناد تعهد مأخوذه از متعهدین رشتهنظر به ضرورت سامان

های یادشده و در اجرای مصوبات سومین جلسه شورای های مساعد در جذب دانشجو در رشتهایجاد انگیزه و زمینهمنظور 

 :های مزبور به شرح ذیل انجام پذیردگذاری طب سنتی مقرر گردید تعهدات متعهدین رشتهسیاست

 .باشد سال می داروسازی سنتی دوهای طب سنتی و  شدگان مقاطع دکتری تخصصی رشته مدت تعهدات پذیرفته :1 ماده

های مزبور، افراد زیر از انجام  های مساعد در جهت جذب دستیاران مقاطع تخصصی رشته به منظور ایجاد زمینه :2 ماده

 :باشند تعهدات یادشده معاف می

 های طب سنتی و داروسازی سنتی نفرات اول تا سوم آزمون ورودی رشته -1-2

 عدادهای درخشان بنیاد ملی نخبگانستنامه امشمولین آیین -2-2

 .شوندآموخته می طب سنتی و داروسازی سنتی دانش تههای بالینی که در رش متخصصان سایر رشته -3-2

 (طرح مقطع عمومی الزامی است)دکتری عمومی  شده مستقیم از دوره آموختگان پذیرفتهدانش -4-2

داوطلبانه در جبهه، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا و مفقودین جنگ رزمندگان حداقل با سابقه یک سال حضور  -5-2

 درصد 07فرزندان جانبازان باالی  درصد، همسران و 25تحمیلی، جانبازان باالی 

باشند که گروه آموزشی  ت علمی در شهرهایی میأآموختگانی که متقاضی انجام خدمت به عنوان هیتعهدات دانش :1تبصره 

 .ت علمی دارند، یک سال خواهد بودأعضو هی 3کمتر از ( یا داروسازی سنتیطب سنتی ) مربوطه

اند،  مند گردیده آموختگانی که به موجب احکام مقرره از معافیت یا کسر میزان تعهد بهرهخدمت داوطلبانه دانش :2تبصره 

 .باشد بالمانع می



اساس قانون، مشمول  نتی و داروسازی سنتی که برهای طب س آموخته رشته ت علمی دانشأآن دسته از اعضای هی :3تبصره 

اداری، با رعایت مقررات، مجاز به فعالیت  باشند، در صورت عدم نیاز دانشگاه مربوطه در ساعات غیر وقتی جغرافیایی نمیتمام

 .وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند انتفاعی در سایر مراکز وابسته یا غیر

اند،  طب سنتی و داروسازی سنتی شده زشی و یا بورس تحصیلی وارد رشتهموریت آموأفرادی که با استفاده از ما :4تبصره 

  .باشند مکلف به تودیع سند تعهد به دستگاه متبوع خود می

جهت انجام ماه از تاریخ ابالغ این دستورالعمل خود را  آموختگانی که در حال انجام تعهد بوده و یا ظرف دو دانش :5تبصره 

  .تعهد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نمایند، مشمول مفاد این دستورالعمل خواهند بود

بایست حداکثر مندی از مفاد این دستورالعمل میرشته طب و داروسازی سنتی، برای بهره آموختگان کلیه دانش :6تبصره 

، درمان به معاونت آموزشی وزارت بهداشت، خود را جهت انجام خدمات قانونی از تحصیل ماه از زمان فراغتسه ظرف مدت 

 .معرفی نمایند و آموزش پزشکی

درمان و آموزش پزشکی رسید و از تاریخ   تبصره به تصویب وزیر محترم بهداشت، 6ماده و  2این دستورالعمل در 

 .باشدابالغ قابل اجرا می


