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براساس نظام تخصيص منابع ساختاري خدمات درمان بستري كشور، آمار متخصصين و خدمات تخصصي هر ساله 

موجود در بانك اطالعاتي نيروهاي تخصصي، تعداد فارغ التحصيالن هر رشته، مستندات و نظرات كارشناسي 

  .تعيين مي گرددهاي علوم پزشكي  سهميه دانشگاه، دانشگاهها و معاونت درمان وزارت متبوع
هاي  التحصيالن رشته اجرايي تعهد خدمت فارغدستور العمل بر اساس نيز دانشگاه  درمتعهد خدمت  متخصصينتوزيع  

بندي اوليه و تعداد نيروهاي  اولويت ،اعالم نيازبرحسب  ،رسيدهكه به توشيح مقام عالي وزارت  تخصصي پزشكي باليني

توزيع پزشكان متخصص معرفي شده در مراكز مورد نياز خود دانشگاه مجاز به  پذيرد. صورت مي تخصيص يافته

  باشد. در نظر گرفته شده ميهاي  برحسب اولويت

  
  

  

  :راساس موارد ذيل صورت خواهد گرفتبتقسيم نيروها و انتخاب محل خدمت 

جانبازان  آزادگان،%، 70همسر و فرزندان مفقودين، فرزند جانباز باالي ، شهدا فرزندانهمسر و اولويت اول:  

  %50ي باال

   هاي متاهل خانماولويت دوم:  

 آقايان متاهل اولويت سوم:  
   هاي مجرد خانميت چهارم: واول

  آقايان مجرد لويت پنجم: وا

يك شهرستان معرفي خواهند  بهبر اساس نياز استان  ترجيحاً: همسراني كه به طور همزمان تقسيم شوند 1تبصره

   شد.

    ها يكسان باشد از آيتم ه در انتخاب اولويت، تمامي گزينهكه بين فارغ التحصيالن يك رشت : در صورتي2تبصره

  .كتبي جهت تعيين محل استفاده مي گردد دانشنامهنمره . 3و  دانشنامهداشتن . 2بومي بودن . 1

اين آيتم در  ،مالك درخواست بيمارستان آموزشي بوده است دانشنامههايي كه داشتن  رشته در خصوص :3تبصره 

  ه خواهد بود.ندتعيين كناولويت اول، 

نحوه استفاده از پزشكان متخصص و فوق تخصص داراي هيات رئيسه دانشگاه،  27/6/97طبق مصوبه : 3تبصره

موردي با پيشنهاد كتبي معاون درمان و تائيد رئيس دانشگاه به صورت تعهد خدمت كه شرايط ويژه جسمي دارند، 

 خواهد بود.
  

  

  

سايت  بههفته فرصت دارند كه  1از زمان توزيع نيروها از وزارت متبوع و اعالم اسامي، متخصصين محترم حداكثر تا 

و ضمن مطالعه و توجيه مقررات، فرم مشخصات را  مراجعه http://vct.qums.ac.irبه آدرس دانشگاه  معاونت درمان

  .تكميل نمايند

 اولويت بندي در تقسيم نيروها

 جدول زماني توزيع نيروها
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 گواهي، ، سند تعهد محضري(اطالعات همسر) مدارك مورد نياز براي بارگذاري در سايت: صفحه اول و دوم شناسنامه

  است. كارت كامپيوتري ايثارگريدمت نظام وظيفه و معافيت يا انجام طرح پزشكي عمومي، گواهي معافيت يا انجام خ

رساني به  ضمن اطالعشدگان را تعيين و  ظرف مدت يك هفته محل خدمت معرفي پس از مدت مذكور دانشگاه نيز 

نيز موظف هستند حداكثر طي يك هفته به محل طي احكام جداگانه ابالغ خواهد نمود و متخصصين محترم  ،ايشان

   تعيين شده مراجعه و شروع به كار نمايند.

چنانچه در خصوص رساني  با توجه به لزوم تعيين محل و اقدامات مرتبط در بازه زماني تعيين شده، پس از اطالعتبصره: 

كتباً اعالم گردد تا مورد پاسخگويي قرار ساعت و  24بايست طي  شده نظر يا سوالي وجود داشته باشد، مي محل تعيين 

  گيرد.

ت به وزارت چنانچه شروع به كار اتفاق نيافتاده باشد، موضوع با عنوان غيب) هفته3(بديهي است بعد از اين مدت زماني 

   .متبوع اعالم خواهد شد

   

  

  

  

 

متعهدين خدمت توزيع جدول زماني امور مربوط به  

 

 رديف شرح فعاليت مهلت زماني

 هاي وزارتي صدور ابالغپس از  اول هفته 
نيروهاي متخصص متعهد خدمت در  تكميل و ارسال  فرم ثبت نام

 پورتال معاونت درمان
1 

پس از تكميل فرم هاي ثبت نام از سوي و هفته دوم 

 متخصصين
 و اعالم به تعيين محل خدمت بر اساس اولويت ها و امتيازات مكتسبه

معاونت توسعه فرد و  
2 

و شروع به كار سوي معاونت توسعهصدور ابالغ از  با مراجعه متخصصين محترم به معاونت توسعهطي هفته سوم   3 

 4 اعالم شروع به كار يا غيبت به وزارت متبوع از طريق پورتال مربوطه طي هفته چهارم

اعالم شهرهاي نيازمند به هر رشته تخصصي در پورتال وزارت متبوع،  23/6/92مورخ با توجه به دستورالعمل  �

پس از مشخص شدن تعداد  شهرستانو سهميه هر  باشد نميبه آن شهر منزله الزام براي اختصاص نيرو به 

لذا از آن جا كه پس  .اعالم خواهد گرديدو بر اساس ضوابط  به دانشگاه صيص داده شدهتخمتخصصين دقيق 

ها  ال حذف و اضافه شدن برخي شهرستاناز مشخص شدن تعداد دقيق نيروهاي تخصيص داده شده، احتم

گردد از كليه فرصت هاي انتخاب محل خود با رعايت اولويت ها  توصيه ميدارد، به متخصصين محترم وجود 

 استفاده نمايند.

   

هاي تاولويمجاز به انتخاب محل طبق  متخصصيني كه طبق جدول زماني اعالم شده اقدام ننمايند

.اعالمي نخواهند بود و دانشگاه بر اساس نياز اعالم شده نسبت به تقسيم نيروها اقدام خواهد نمود  
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 ورود به دوره دستياري و مصوبه شماره  سند تعهد محضري انجام خدمات مورد تعهد پزشكان متخصص بر اساس مدت 

  .شوراي محترم معاونين محاسبه خواهد شد 8/6/81مورخ  9231

(يا در سند تعهد محضري ايشان ميزان تعهدات قانوني نصف  بوده  سند تعهد محضري عاممتخصصيني كه داراي  �

دليل از انجام طرح پزشكي عمومي و يا خدمت سربازي معاف بوده و يا  و به هر مدت تحصيل ذكر شده باشد )

  آنان برابر دوره تحصيل خواهد بود.مدت خدمات مورد تعهد  ،)2هاي ماده  (به جز معافيت انجام نداده باشند

سال  8برابر طول مدت تحصيل مي باشد. اين مدت حداكثر  2 سهميه خانمهامدت تعهدات پذيرفته شدگان  �

 ضرايب منطقه محل خدمت در جهت كاهش ميزان تعهدات فوق اعمال خواهد گرديد.خواهد بود. 

اند از سهميه آزاد  توانسته اند و لكن با توجه به نمره مي استفاده كرده خانمهاتبصره: متخصصيني كه از سهميه 

سال و در غير  4همان دانشگاه استفاده نمايند، در صورت گذراندن طرح پزشكي عمومي، دوره تعهدات آنها 

  سال خواهد بود. 6صورت  اين

كه داراي پروانه دائم پزشكي  كانقانون خدمت پزشكان و پيراپزش 14 مادهدستياران استفاده كننده از سهميه  �

در نقاط  با احتساب ضرايب مربوطصورت برابر دوره تحصيل  و در غير اين تحصيلهستند، نصف مدت دوره 

  .مذكور خدمت خواهند نمود

 باشند و از ماموريت آموزشي ميهاي علوم پزشكي  استخدام دانشگاه پزشكان متخصص كه درميزان تعهدات  �
 باشند. تحصيل متعهد به دانشگاه محل استخدام ميبرابر مدت  دواند، به مدت  استفاده نموده

 استخدام در كه درماني خدمت متعهد متخصصين خصوص در تعهدات پايان گواهي صدور تبصره: نحوه

 مأموريت از را تحصيل مدت از بخشي و باشند مي متبوع وزارت به وابسته سازمانهاي و دانشگاهها

 عام متعهدين مانند را حقوق بدون مرخصي از مدت استفاده بايستي ابتدا باشد نموده استفاده آموزشي

 . نمايد سپري

 باشد. ميدر مناطق محروم برابر مدت تحصيل  3ميزان تعهدات متخصصين با سهميه عدالت آموزشي  �

 آموزشي ماموريت از تحصيل جهت كه جانبازي مستخدمين كليه 12 ماده اجرايي نامه آيين اصالحيه برابر �

 نافي امر اين ليكن و باشند مي معاف (ضريب كا) خدمت محل دستگاه تعهد سپردن از نمايند استفاده مي

 برابر ميزان به خدمات انجام كه ايراني جوانان و اطفال تحصيل قانون هفت موضوع ماده قانوني خدمات

 بود. نخواهد خود متبوع دستگاه براي استخدامي آنان خدمات و باشد مي تحصيل مدت

 كليه از شهدا فرزندان ايران اسالمي جمهوري توسعه ششم پنجساله برنامه قانون 88 ماده ز بند برابر �

 به باالتر %) و50( درصد پنجاه جانباز شخص مختلف براي مقررات و قوانين در مقرر مزاياي و امتيازات

شامل  بند اين امتيازات .برخوردارند كاري ساعت كاهش و پرستاري حق و خودرو تسهيالت استثناء

 .شود نمي شهيد فرزند وابستگان

 مدت تعهدات



  1396آئين نامه داخلي به كارگيري نيروهاي متعهد خدمت ضريب كا 

 

5 

  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 

  معاونت درمان  - دانشگاه علوم پزشكي قزوين 2ساختمان شماره   - كوچه مفتح -خيابان غياث آباد -بلوار ميرداماد

  028233676464شماره تماس: 

 

طب هوا فضا و طب كار در خصوص  ،يورزش يپزشك ،ياجتماع يپزشك يخدمات مورد تعهد در رشته ها �

باشد.لكن  يم يارياخت ،باشند يم يعلوم پزشك يو دانشگاههابهداشت متعهد خدمت به وزارت  كهي پزشكان

 .است ريپذ تعهدات امكان ياجرا يمتقاض درخواست دانشگاه و ازيدر صورت اعالم ن

مازاد  يروهايدر مورد ن ،يقانون يسازمان پزشك ازين ليپس از تكم يقانون يتعهدات خدمات رشته پزشك ياجرا �

 خواهد بود. ياريسازمان مذكور اخت ازين بر

 يپزشك ،يوتراپيراد ،يتوانبخش ،يروانپزشك داخلي، اطفال، يتخصص يخدمات مورد تعهد در رشته ها �

 يعلوم پزشك يو دانشگاهها بهداشت وزارت به كه متعهد خدمت يدر خصوص پزشكان ي، عفونيا هسته

  .ابدي يدرصد كاهش م 20باشند  يم

 

هاي استان:  و امتيازات شهرستان زماني ضرايب  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

همانند ساير پزشكان و طبق  (متعهدين خاص، متعهدين عام، استخدامي ها، نفرات برتر برد و ...)پزشكان متعهد خدمت  •

(ساعات اداري تمامي روزهاي هفته به جزء ايام موظف به حضور كامل   3/9/88مورخ  96437دستورالعمل شماره 

شب در ماه و بر اساس شرايط  15ها نيز حداكثر تا سقف  در محل خدمت بوده و تعداد آنكالي تعطيل )

  برنامه ريزي خواهد بود. بيمارستان و تحت نظارت رياست بيمارستان قابل 

هاي تخصصي پزشكي، در صورت  التحصيالن رشته دستوالعمل نحوه توزيع فارغ 20ماده  2با استناد به تبصره  •

عدم حضور فيزيكي و عدم فعاليت پزشكان مشمول خدمات مورد تعهد در كليه اوقات اداري، خدمات آنان قابل 

  محاسبه نخواهد بود. 

معاونت درمان وزارت متبوع ساعت موظفي پزشكان متخصص  20/9/96تاريخ  22917طبق بخشنامه شماره  •

ساعت در هفته و ساعت موظفي پزشكان تمام  44رسمي، پيماني و تعهدات قانوني غيرتمام وقت جغرافيايي، 

ساعت در هفته مي باشد و كليه پزشكان متخصص ملزم به حضور در ايام رسمي  k2  ،(54وقت جغرافيايي (

  امتياز  ضريب افزاينده  ضريب  نام شهرستان  رديف

  قزوين  1

5  

5   

5/1  30  

  30  1  البرز  2

  70  1  تاكستان  3

  60  1  آبيك  4

  70  1  زهرا بوئين  5

 ساعات فعاليت
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بيمارستان به منظور ويزيت بيماران و انجام ساير خدمات درماني مورد نياز در بيمارستان و كلينيك  هفته در

هاي ويژه بوده و جهت انجام ساير امور محوله غيردرماني (حضور در دانشكده، مراكز پژوهشي و ...) بايستي با 

 هماهنگي رياست بيمارستان صورت پذيرد.

از طريق ثبت در كارت تايمكس انجام پذيرد. بديهي است پرداخت بايست  ميثبت ورود و خروج كليه پزشكان  •

حق الزحمه مقيمي كليه پزشكان و پرداخت مبتني بر عملكرد بايستي بر اساس پرينت كارت تايمكس صورت 

 پذيرد.

به داليل مختلف  در بين متخصصين متعهد خدمتبديهي است هر گونه درخواست فعاليت خارج از اين روند  •

كارگروه توزيع درآمد بايست با درخواست كتبي پزشك و اظهار نظر رياست بيمارستان و رياست شبكه به  مي

  خواهد گرفت.قرار ، طبق ضوابط اعالم شده مورد اقدام كه در صورت تصويبارسال گردد  اختصاصي

  

  

  : استحقاقي مرخصي

  ) ماه براي ساير رشته ها 1ماه براي متخصصين راديولوژي و  2 ساالنه( تعهدين خدمتمرخصي استحقاقي م

استمرار خدمت جهت  ناظرتو هماهنگي با متخصصين م رياست بيمارستانبا اخذ موافقت و بايست در طول دوره  مي

  .آخر دوره از مرخصي امكان پذير نمي باشد تجميع و استفادهاستفاده گردد و  در بيمارستان

  مرخصي استعالجي :

مدت استفاده از مرخصي دفتر امور حقوقي وزارت متبوع،  2/10/87تاريخ  385536طبق بخشنامه شماره  •

تعهدات دوره تخصص محسوب نمي گردد و تعهدات فرد در دوره بيماري به حالت تعليق  ءاستعالجي جز

د. بديهي نمي باش مقرراتطبق متعهد ملزم به انجام خدمات به ميزان معين  ،درآمده و پس از رفع معذوريت

  است هيچگونه حقوق و مزايايي نيز به اين افراد در هنگام مرخصي استعالجي تعلق نخواهد گرفت.

جهت طرح در از طريق بيمارستان و شبكه محل خدمت، مي بايست  طوالني مدت جيمرخصي هاي استعال •

پس از تاييد شوراي مذكور و معاونت توسعه مديريت و منابع اعالم تا  معاونت درمانبه  حتماًشوراي پزشكي 

  د.به سرجمع طول دوره فرد اضافه گرد

  

  

  

  

جهت اعالم  معاونت درمانبه  ، شروع بكار ايشان را كتباًشروع به كار پزشك در مركزبه محض بيمارستان موظف است 

  وزارت متبوع و به حوزه معاونت توسعه مديريت و منابع جهت برقراري حكم حقوقي اعالم نمايد. به

 
 
  

 مرخصي ها

 اعالم شروع به كار 
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رت بهداشت، وزا درمان محترم معاون سوي از   15/1/97د مورخه 176/400ا توجه به ابالغ بخشنامه شماره ب �

(به استثناي مراكز  براي متقاضيان فعاليت خصوصي در شهرستان محل خدمت خود  درمان و آموزش پزشكي،

خدمات مورد تعهد خود را در  هرهاي داراي دانشگاه علوم پزشكي) كه حداقل نيمي از مدت شها و  استان

دريافت هاي ويژه،  همكاري مناسب در كلينيك ،رضايت از عملكرد در صورتاند،  هاي تعيين شده گذرانده محل

 از دانشگاه محل خدمت، صدور پروانه مطبگواهي عدم نياز به حضور و خدمات ايشان در ساعات غير اداري 

  توسط سازمان نظام پزشكي حوزه جغرافيايي مربوطه بالمانع است. يكساله

صدور پروانه مطب براي ، رت بهداشتوزا درمان محترم معاون 19/1/97د تاريخ 356/400طبق بخشنامه شماره  �

همانند شرايط صدور پزشكان مشمول خدمات مورد تعهد مازاد مناطق محروم (قانون برقراري عدالت آموزشي) 

اند، منوط به  طرح نيروي انساني خود را سپري ننمودهپروانه مطب و مطابق سنوات متعهدين سهميه آزاد كه 

دم نياز به حضور و خدمات ايشان در ساعات غير اداري از دانشگاه محل خدمت و با لحاظ نمودن صدور گواهي ع

  گردد. نحوه فعاليت پزشكان متعهد خدمت در مطب (بخشنامه فوق) صادر ميشرايط دستورالعمل 

يه سهمپس از انجام نيمي از مدت تعهد توسط متعهدين  24/12/93مورخ  1741/100راساس بخشنامه شماره ب �

، با موافقت رياست دانشگاه محل خدمت، گواهي مربوطه در خصوص بالمانع بودن صدور يا تمديد پروانه خانمها

  مطب صادر خواهد شد.

  

  

  

به استناد ماده بيست و دو دستور العمل نحوه توزيع فارغ التحصيالن رشته هاي تخصصي پزشكي كه ساالنه به توشيح 

گردد دانشگاه موظف به تامين مسكن متخصصين متعهد خدمت چه به صورت  وزارت رسيده و ابالغ ميقام عالي م

        واگذاري خانه هاي استيجاري يا سازماني بدون كسر اجاره بها از حقوق آناندر بيمارستان يا به صورت  پانسيون

  .مي باشد

  تا سقفحداكثر  ،24/11/97صورتجلسه هيات امناي دانشگاه علوم پزشكي قزوين مورخ  15ه استناد بند ب �

الحسنه) با اخذ تضامين الزم به  تسهيالت بدون بهره (قرض به صورت (براي هر واحد) ميليون ريال 600

دت داده به دانشگاه عو بايست مي پس از پايان تعهداتكه اين مبلغ دانشگاه پرداخت گرديده  خدمت متعهدين

 شود.
  

  

  

  

  

  

 اجازه فعاليت در بخش خصوصي

 كمك هزينه مسكن
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متخصصين هاي كاري  برنامهحوزه معاونت درمان دانشگاه جزء  با نظر(حسب نياز) فعاليت در مناطق مورد نياز استان  "

   "خواهد بود. متعهد خدمت

بايست در  درمان بوده و مي متخصصين محترم موظف به همكاري كامل با شبكه هاي بهداشت و در صورت نياز

تواند  اين موارد مي .عاليت داشته باشنداي تحت نظر رياست شبكه همكاري و ف هاي بهداشتي و درماني منطقه برنامه

  شامل: 

(با توجه به ابالغ دستورالعمل طرح تحول نظام ت در صورت لزوم مبيمارستان هاي غير از محل خدفعاليت در  �

  سالمت)
  درماني به گروههاي هدف  - آموزشهاي بهداشتيهمكاري در  �

  هاي تازه تاسيس به خصوص كلينيك هاي ويژه دانشگاه همكاري در كلينيك �

  باشد.و....  هاي طرح تحول نظام سالمتهمكاري در برنامه  �

  

  

  

  

و متقاضي انجام داده باشند در استان متخصصين متعهد خدمتي كه حداقل يك سال از تعهدات قانوني خود را 

 ،باشندآبيك)  -3تاكستان - 2بويين زهرا  - 1(به ترتيب اولويت  هاي استان در ساير شهرستانجايي محل خدمت  جابه

 نمايند. اعالم(خرداد ماه) بايست درخواست خود را حداقل سه ماه پيش از زمان توزيع نيروهاي تخصصي سال بعد  مي

  پذيرد. صورت مياقدام الزم ها بررسي و  درخواست

  

   

همكاري متخصص متعهد 

هاي استانجابه جايي محل خدمت بين شهرستان  
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 ،حق محروميت از مطب، دريافت وديعه مسكناز قبيل  خود را يمتخصصين متعهد خدمت مي بايست كليه درخواستها

، جابه جايي محل ، دانشنامهلوشيپ، فگواهي شركت در آزمون فوق تخصصي، استفاده از مزاياي دو برابر ارزش نسبي

همكاري مناسب  و شروع به كار به موقعپيگيري نمايند.  بيمارستان محل خدمتاز طريق  ... ، تبديل وضعيت وخدمت

  خواهد بود.ا موثر ه دانشگاه در ارائه گواهيبا  ينمتخصص

  

  

  

 عدم رعايت زمان كاريخواهشمند است به جهت حفظ شئونات حرفه اي،  از انجام  تخلفات اداري و حرفه اي ازجمله 

پس از  عدم حضور به موقع بر بالين بيمار، عدم پاسخگويي در زمان آنكاليفعاليت در بيمارستان محل خدمت، 

و .... كه منجر به اقدامات  تداخل آنكالي،  عدم پاسخگويي به مشاوره هاي درخواستيدرخواست اوليه بيمارستان، 

  انضباطي و اداري خواهد شد، بپرهيزيد.

 
  

  

 ساير درخواستهاي متخصصين

 موارد انضباطي


