
ی یار ش د ون پذ مای آز ر را ی  دورهن ل و د ی   ) ٩٨-٩٩( سال 

٣٥ 
 

  

ماره  ت   ۴ویپ

ون وع ک ن ٣و  ٢واد  و ی آ ا ت ون ا کان د کان زپش رازپش   و پ
  

  گردند:مي معاف قانون موضوع خدمات و از انجام زير مازاد بر نیاز بوده گروھھاي - الف
از  گواھي ارائه شرط به و پیراپزشكان پزشكان خدمت قانون مشمول مختلف ھايرشته التحصیالن فارغ - ١

سیج مقاومت نیروي سداران سپاه ب سالمي انقالب پا سیجي داوطلبانه خدمت ماه ٦  بر انجام مبني ا در  ب
  .تحمیلي جنگ ھايجبھه

  .مامايي رشته التحصیالن فارغ - ٢

برندگان مدال طالي كشـــوري از المپیادھاي رياضـــیات، نجوم، فیزيك، شـــیمي، كامپیوتر و  - ٣
ــي  ــناس ــت ش ــري گروه زيس ــراس به تائید وزارت آموزش و پرورش، نفرات اول تا دھم كنكور س

ھاي جامع علوم پايه تجربي به تائید سازمان سنجش آموزش كشور، نفرات اول تا سوم آزمون
پزشــكي، دندانپزشــكي، داروســازي، پیش كارورزي و ورودي دســتیاري تخصــصــي پزشــكي، 

  ي.دندانپزشكي به تائید مركز سنجش آموزش پزشك
  و باالتر  %٥٠فرزندان جانبازان  -٤

ـــمي و پیماني دولت و كادر ثابت  توجه: ـــكان، كارمندان رس ـــكان و پیراپزش ـــوع معافیت از خدمت پزش موض
نیروھاي مســـلح منتفي بوده و اين گروه از فارغ التحصـــیالن مي بايســـت پس از فراغت از تحصـــیل به مدت 

  مايند.سال در محل خدمت خود ارائه خدمت ن ٢حداكثر 
  اين دفترچه راھنما اعالم گرديده است. ١١مفاد اين بند در پیوست شماره  –ب 
 دارند در آزمون اجازه ذيل شــرايط با رعايت ، دندانپزشــكيپزشــكي رشــته التحصــیالن فارغ - ج

  .نمايند شركت دستیاري
ــمول خدمات - ١ ــوع مش ــیل اغتفر بعد از تاريخ ماه ٣حداكثر  قانون موض ــروع از تحص ــده ش  ش

  باشد.
  گیرد. و محرومتر انجام چھار پنجم محرومیت با ضريب در مناطق مشمول خدمات - ٢
  يابد. تداوم دستیاري دوره شروع تا زمان مشمول ، خدمتدر آزمون قبولي در صورت - ٣
بند  ٣و  ٢ شرايط نمايند كه شركت بعدي توانند در آزمونمي بشرطي قبولي عدم در صورت - ٤
  نمايند. رعايت بعدي را تا آزمون ج
آئین نامه تســھیل ادامه تحصــیل دانشــجويان ممتاز و اســتعدادھاي درخشــان به  مشــمولین - ٥

  نمايند. شركت دستیاري در آزمون كارورزي مقطع باالتر مجاز مي باشند فقط يك بار در دوره
مدت خدمت نظام وظیفه قابل قبول بعد از فراغت از تحصــیل جھت صــدور معافیت از خدمات موضــوع : توجه

به بعد به خدمت نظام وظیفه اعزام  ٩١براي افرادی که در سال قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان 
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ماه نیز  ١٨و  ١٩ماه می باشــدکه حســب مورد با توجه به منطقه خدمتی، به مدت  ٢١شــده اند،
 قبول می باشد. قابل

مدت خدمت نظام وظیفه قابل قبول بعد از فراغت از تحصـــیل جھت صـــدور معافیت از خدمات  - 
سال  شکان برای افرادی که در  شکان و پیراپز ضوع قانون خدمت پز سال  ٨٨مو به بعد به  ٩١تا 

ماه می باشـــد كه حســـب مورد با توجه به نوع منطقه  ١٦خدمت نظام وظیفه اعزام شـــده اند، 
 ماه نیز قابل قبول است.١٤و  ١٥خدمتي، 

مدت خدمت نظام وظیفه قابل قبول بعد از فراغت از تحصیل جھت صدور معافیت از خدمات 
، به خدمت نظام وظیفه اعزام ٩٩تا سال  ٨٨سال  درموضوع قانون فوق الذکر، برای افرادی که 

 باشد.ماه می ١٧ شده اند،


