
  :مواردی که مشمول معافیت از انجام خدمات قانون خدمت پسشکان و پیراپسشکان می شوند*

 زاضًسگاى هسال طالي كشَضي اظ الوپيازّاي ضياضيات، ًجَم، فيعيك، شيوي، كاهپيَتط، ظيست شٌاسي .1

 زاًش آهَظي

 كٌكَض سطاسطي گطٍُ تجطتي كشَضيًفطات اٍل تا زّن  .2

پيش كاضٍضظي ٍ   جاهغ ػلَم پايِ پعشكي، زًساًپعشكي، زاضٍساظي،آظهَى  كشَضيًفطات اٍل تا سَم  .3

  ٍضٍزي زستياضي ترصصي پعشكي، زًساًپعشكي

 انجام خدمات قانون خدمت پسشکان و پیراپسشکان جهت  مشمول تسهیالتمواردی که  *

 : می شوند

شَضاي  27/7/92هصَب  "زضذشاىتسْيالت آهَظشي، پژٍّشي ٍ ضفاّي ٍيژُ استؼسازّاي " هشوَليي آييي ًاهِ    

  (25/5/93ز هَضخ /1356/500اتالؽ تِ زاًشگاُ ّا طي ًاهِ شواضُ ) ّسايت استؼسازّاي زضذشاى

تِ ( زفتط هسيطيت هٌاتغ اًساًي  17/3/88الف هَضخ /106992/7هَضَع ًاهِ شواضُ )هي تَاًٌس اظ تسْيالت ططح 

 :شطح شيل تْطُ هٌس شًَس

  سِ  پاياى هستكِ قثل اظ ٍ زاضٍساظي يٍ زًساًپعشك يپعشكاستؼساز زضذشاى زض ضشتِ ّاي كليِ هشوَليي

ضطية تي ضفتسٍى زض ًظط گ ، هجاظ ذَاٌّس تَزشطٍع تِ ذسهت ًوايٌس ،هاُ اظ تاضيد فطاغت اظ تحصيل

 .هحطٍهيت هٌطقِ، زض آظهَى ترصصي هطتَطِ شطكت ًوايٌس

  ِزض هطاكع هي تَاًٌس صطفا سال زٍم ذسهات قاًًَي ذَز ضا  استؼساز زضذشاى آييي ًاهِهشوَليي كلي

-تثطيع-تْطاى)شْط تعضگ كشَض 5زض تْساشتي، زضهاًي، آهَظشي ٍ پژٍّشي تحت پَشش ٍظاضت هتثَع  

ذاًن ّاي هتاّل : تصكط).تِ شطط اضائِ اػالم ًياظ اظ ايي هطاكع تِ اًجام تطساًٌس (شيطاظ-هشْس-اصفْاى

 (ًس اظ سال اٍل اظ ايي تسْيالت استفازُ ًوايٌسهشوَل آييي ًاهِ هي تَاى

  كليِ هشوَليي استؼساز زضذشاى زض ضشتِ ّاي پيطاپعشكي تسٍى هحسٍزيت ٍ تسٍى ًياظ تِ اًجام ذسهات

  هقاطغ تاالتطهَضَع قاًَى ذسهت پعشكاى ٍ پيطاپعشكاى،هجاظ تِ شطكت زض آظهَى 

 .هي تاشٌس

 ٍُهطاكعهي تَاًٌس هست ذسهات قاًًَي ذَز ضا زض  (پيطاپعشكيفاضؽ التحصيالى ضشتِ ّاي (ضوٌا ايي گط 

، تِ شطط اضائِ اػالم ًياظ اظ ايي هطاكع  تحت پَشش ٍظاضت هتثَع پژٍّشيآهَظشي ٍ  تْساشتي، زضهاًي،

 .تِ اًجام ضساًٌس

 كليِ هشوَليي استؼساز زضذشاى كوا في الساتق هي تايست ذسهات قاًًَي ذَز ضا زض هٌطقِ سْويِ قثَلي :تصكط 

 .تِ اًجام ضساًٌس....( ،1،2،3)هطتَطِ ذَز 


