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 ستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي-خيابان سيماي ايران-بين فالمك جنوبي و زرافشان-شهرك قدس (غرب)-نشاني پستي: تهران�
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  محترم دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  .... رئيس / سرپرست

  


م و ا	��ام� �
م و ا	��ام� �
م و ا	��ام� �
م و ا	��ام� �        
هاي تخصصي پزشكي و امكان تامين با عنايت به امكان پوشش كامل مناطق مختلف كشور در برخي رشته     

روهاي تخصصي موارد ذيل جهت اجرا ابالغ ، به منظور مديريت بهينه نيالتحصيالن هر سالفارغ نيروي مورد نياز از

 .گرددمي

كار در خصوص هاي پزشكي اجتماعي، پزشكي ورزشي، طب هوا فضا و طبخدمات مورد تعهد در رشته .1

گردد. لكن در باشند اختياري ميو دانشگاههاي علوم پزشكي مي اين وزارتپزشكاني كه متعهد خدمت به 

  تقاضي اجراي تعهدات امكان پذير است.صورت اعالم نياز دانشگاه ودرخواست م

: در خصوص رشته پزشكي قانوني پس از تكميل نياز سازمان پزشكي قانوني در مورد نيروهاي مازاد بر 1تبصره

  نياز سازمان مذكور اجراي تعهدات اختياري خواهد بود. 

و عفوني در خصوص  ايهاي روانپزشكي، توانبخشي، راديوتراپي، پزشكي هستهخدمات مورد تعهد در رشته .2

 يابد.درصد كاهش مي20هاي علوم پزشكي مي باشند  و دانشگاهوزارت  اين پزشكاني كه متعهد خدمت به

در خصوص پزشكاني كه رشته داخلي بزرگساالن و داخلي كودكان  : خدمات مورد تعهد در خصوص1تبصره

             درصد كاهش20 ،1396از مهر سال  باشندميهاي علوم پزشكي و دانشگاهبه وزارت متبوع خدمت متعهد 

 مي يابد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رونوشت :

  جناب آقاي دكتر آقاجاني معاون محترم درمان جهت اطالع �
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م و ا	��ام� �
م و ا	��ام� �
م و ا	��ام� �
م و ا	��ام� �        
هاي تخصصي پزشكي و امكان تامين مختلف كشور در برخي رشتهبا عنايت به امكان پوشش كامل مناطق      

، به منظور مديريت بهينه نيروهاي تخصصي موارد ذيل جهت اجرا ابالغ التحصيالن هر سالفارغ نيروي مورد نياز از

 .گرددمي

كار در خصوص هاي پزشكي اجتماعي، پزشكي ورزشي، طب هوا فضا و طبخدمات مورد تعهد در رشته .3

گردد. لكن در باشند اختياري ميهاي علوم پزشكي ميو دانشگاه اين وزارتني كه متعهد خدمت به پزشكا

  صورت اعالم نياز دانشگاه ودرخواست متقاضي اجراي تعهدات امكان پذير است.

: در خصوص رشته پزشكي قانوني پس از تكميل نياز سازمان پزشكي قانوني در مورد نيروهاي مازاد بر 1تبصره

  ز سازمان مذكور اجراي تعهدات اختياري خواهد بود. نيا

خصوص اي و عفوني درهاي روانپزشكي، توانبخشي، راديوتراپي، پزشكي هستهخدمات مورد تعهد در رشته .4

 يابد.درصد كاهش مي20هاي علوم پزشكي مي باشند  و دانشگاهوزارت  اين پزشكاني كه متعهد خدمت به

در خصوص پزشكاني كه رشته داخلي بزرگساالن و داخلي كودكان  خصوص : خدمات مورد تعهد در1تبصره

             درصد كاهش20 ،1396از مهر سال  باشندميهاي علوم پزشكي و دانشگاهبه وزارت متبوع خدمت متعهد 
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