قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان
ماده 1ـ وٍيٗ افشاد ايشأي ثب تحظيالت فٛق ديپٍُ ٚثبالتش وٗ پظ اص تبسيخ  1361/4/1اص ِشاوض آِٛصػ ػبٌي گشٖٚ
پضشىي دس داخً يب خبسج اص وشٛس فبسؽ اٌتحظيً شذٖ يب ِي شٔٛذ  ٚخذِت آٔبْ اص عٛي ٚصاست ثٙذاشت  ،دسِبْ ٚ
آِٛصػ پضشىي ِٛسد ٔيبص اػالَ ِيگشددِ ،ىٍفٕذ حذاوثش ِذت ِ 24بٖ اٚي پظ اص فشاغت اص تحظيً خٛد سا دس داخً وشٛس
ٚدس ِٕبطك ِٛسد ٔيبص ٚصاست ثٙذاشت  ،دسِبْ ٚآِٛصػ پضشىي ٚتشىيالت تبثؼٗ آْ خذِت ّٔبيٕذ0
تبصره1ـ ِذت خذِت دس ِمطغ وبسدأي يىغبي ِي ثبشذ0
تبصره2ـ ِذت فٛق ثشاي وّتش اص دٚعبي ثشحغت ِحشِٚيت ٔمبط ثٗ تفظيً آييٓ ٔبِٗ اي خٛا٘ذ ثٛد وٗ ثٗ تظٛيت ٘يئت
ٚصيشاْ خٛا٘ذ سعيذ0
تبصره3ـ وغبٔي وٗ خذِت ِٛضٛع ايٓ لبٔ ْٛسا ثٗ أجبَ سعبٔيذٖ ّ٘ ،چٕيٓ وغبٔي وٗ داساي پشٚأٗ دائُ پضشىي ثٛدٖ يب
ٚاجذ ششايظ دسيبفت پشٚأٗ دائُ ثبشٕذ ثب دسيبفت ِذسن تحظيٍي جذيذ ِشّٛي خذِبت ِٛضٛع ايٓ لبّٔٔ ْٛي ثبشٕذ0
تبصره4ـ پضشىبْ ػِّٛي روٛس ِشّٛي ايٓ لبٔٚ ْٛلبٔ ْٛپيبَ آٚساْ ثٙذاشت ِٛظفٕذ حذالً يىغبي خذِبت لبٔٔٛي سا دس
ِشاوض ثٙذاشتي ٚدسِبٔي سٚعتب٘ب ٚثخشٙبي وشٛس أجبَ دٕ٘ذ0
تبصره5ـ ِغتخذِيٓ سعّي دٌٚت ٚوبدس ثبثت ٔيش٘ٚبي ِغٍح ٚاػضبء ٘يئت ػٍّي دأشگب٘ٙب ِٛٚعغبت آِٛصػ ػبٌي
ٚتحميمبتي ،خذِبت ِٛضٛع ايٓ لبٔ ْٛسا دس ٔمبط ِٛسد ٔيبص عبصِبْ ريشثظ ثٗ ششط داشتٓ ٚاحذ٘بي ثٙذاشتي  ،دسِبٔي
أجبَ خٛإ٘ذ داد0
ماده 2ـ ّ٘غشاْ ٚفشصٔذاْ شٙذاء  ،آصادگبْ ِ ٚفمٛديٓ جٕگ تحّيٍي  ،يه ٔفش ثشادس يب خٛا٘ش شٙيذ يب ِفمٛد  ،ثشادساْ
ٚخٛا٘شاْ دٚشٙيذ يب ثبالتش ،آصادگبْ  ،جبٔجبصاْ أمالة اعالِي ثبالي ِ %25بدسأي وٗ حضبٔت فشصٔذ خٛد سا ثٗ ػٙذٖ
داسٔذ ٔٚيض ته فشصٔذ خبٔٛادٖ اص أجبَ خذِبت ِٛضٛع ايٓ لبِٔ ْٛؼبف ٘غتٕذ ٚدسطٛست تّبيً افشاد ِزوٛس ٔٚيبص ٚصاست
ثٙذاشت  ،دسِبْ ٚآِٛصػ پضشىي ايٓ گشِ ٖٚي تٛإٔذ اص ِضايبي ايٓ لبٔ ْٛثٙشٖ ِٕذ شٔٛذ0
تبصره:

دسِٛسد ِؼبفيت افشاد ِبصاد ثش ٔيبص اٌٛٚيت ثب سصِٕذگبْ اعت.

ِذت خذِت دٚسٖ ضشٚست ٚدٚسٖ احتيبط ِشّٛالْ ايٓ لبٔ ْٛوٗ دس حشفٗ پضشىي أجبَ شٔٛذ اص وً خذِت
ماده3ـ
ِمشس دس ايٓ لبٔ ْٛوغش ِي گشدد0
ِشّٛالْ ايٓ لبِٔ ْٛىٍفٕذ حذاوثش يه ِبٖ ثؼذ اص فشاغت اص تحظيً يب اػالَ اسصشيبثي ِذسن تحظيٍي خبسج
ماده 4ـ
اص وشٛس ثٗ ِٕظٛس تؼييٓ ٚضؼيت اص ٌحبظ شّٛي ِٛضٛع ايٓ لبٔ ْٛخٛد سا ثٗ ٚصاست ثٙذاشت  ،دسِبْ ٚآِٛصػ پضشىي
ِؼشفي ّٔبيٕذٚ 0صاست ِزوٛس ِٛظف اعت ظشف حذاوثش ِ 2بٖ تؼييٓ ِحً خذِت ّٔٛدٖ  ٚافشاد ِبصاد ثش ٔيبص سا ثب سػبيت
اٌٛٚيت عّٙيٗ ِٕبطك ٚ 1آصاد ِؼبف ّٔبيذ 0وغبٔي وٗ ظشف ِذت ِمشس خٛد سا ِؼشفي ّٔي ّٔبيٕذ  ٚيب يه ِبٖ پظ اص تؼييٓ
ِحً خذِت ششٚع ثىبس ٔىٕٕذ غبيت ِحغٛة  ٚثٗ تشخيض ٚصاست ِزوٛس ثشاثش ِذت غيجت ثٗ خذِت آٔبْ افضٚدٖ خٛا٘ذ
شذ0
ِشّٛالْ ايٓ لبِٔ ْٛبداِيىٗ خذِبت لبٔٔٛي سا ششٚع ّٕٔٛدٖ يب ِؼبفيت اخز ٔىشدٖ ثبشٕذِ ،جبص ثٗ دخبٌت دس
ماده5ـ
اِٛس پضشىي ّٔي ثبشٕذ0

تحٛيً ِذسن تحظيٍي ٚسيض ّٔشات ٚطذٚس ٘شگ ٗٔٛتبييذيٗ تحظيٍي ٚگٛا٘يٕبِٗ ثشاي ِشّٛالٔيىٗ خذِت
ماده6ـ
ِٛضٛع ايٓ لبٔ ْٛسا أجبَ ٔذادٖ يب ِؼبفيت دسيبفت ّٕٔٛدٖ ثبشٕذ ِّٕٛع اعت0

تبصره ـ وغبٔيىٗ ثشاي اداِٗ تحظيً ثب ٘ضيٕٗ شخظي دس دأشگب٘ٙبي ِؼتجش ِٛسد تبييذ دس خبسج اص وشٛس دس سشتٗ
٘بي ِٛسد ٔيبص وشٛس احتيبج ثٗ ِذاسن تحظيٍي داشتٗ ثبشٕذ ،ثب عپشدْ تضّيٓ وبفي ِجٕي ثش أجبَ خذِبت لبٔٔٛي پظ اص
فشاغت اص تحظيً ِذاسن تحظيٍي ٚگٛا٘ي ِٛلت طجبثت دسيبفت خٛإ٘ذ داشت0
فبسؽ اٌتحظيالْ عّٙيٗ ِٕبطك ٚ 2ثبالتش ِٕٚبطك ِحش َٚآصِٙٔٛبي عشاعشي عٕٛات ثؼذ اص أمالة فشٕ٘گي
ماده7ـ
ِٛظفٕذ تؼٙذات خٛد سا ثشاعبط آئيٓ ٔبِٗ اي وٗ ثٗ تظٛيت ٚصيش ثٙذاشت  ،دسِبْ ٚآِٛصػ پضشىي خٛا٘ذ سعيذ ،أجبَ
دٕ٘ذ0
ِشٌّٛيٓ لٛأيٓ لجٍي خذِبت پضشىبْ وٗ ثٗ دٌيً ِٛجٗ خذِبت خٛد سا طجك ضٛاثظ ِشثٛط أجبَ ٔذادٖ أذ
ماده8ـ
ِشّٛي ايٓ لبٔ ْٛخٛإ٘ذ ثٛد0
فبسؽ اٌتحظيالْ خبسج اص وشٛس وٗ اص ِضايبي اسصي ثٙشٖ ِٕذ ٔشذٖ أذ ،اص شّٛي ايٓ لبِٔ ْٛغتثٕي ثٛدٖ ٚ
ماده9ـ
چٕبٔچٗ اص گش ٖٚداساي پشٚأٗ ثبشٕذ طجك ضٛاثظ  ،پشٚأٗ دائُ پضشىي دسيبفت خٛإ٘ذ ّٔٛد0
تبصره1ـ وغبٔيىٗ اص اسص دٌٚتي اعتفبدٖ ّٔٛدٖ أذ ثب تٛجٗ ثٗ ِذت اعتفبدٖ اص اسص دٌٚتي خذِبت ِٛضٛع ايٓ لبْٔٛ
ٚتٙذات ِشثٛطٗ سا أجبَ خٛإ٘ذ داد0
تبصره2ـ وغبٔيىٗ دس حيٓ تحظيً سشتٗ ٘بي ػٍ َٛپضشىي ٚاسد وشٛس شذٖ ٚتحظيالت خٛد سا تب فبسؽ اٌتحظيٍي دس
داخً وشٛس اداِٗ ِي دٕ٘ذ دس طٛستيىٗ ٘ضيٕٗ تحظيً خٛد سا ثپشداصٔذ ٚاص ِضايبي اسصي دٌٚت ثٙشٖ ِٕذ ٔگشديذٖ ثبشٕذ
ثشاي ثبلي ِبٔذٖ دٚسٖ تىّيٍي ٔيبص ثٗ أجبَ خذِبت لبٔٔٛي ٔخٛإ٘ذ داشت0
خذِبت لجٍي ِشٌّٛيٓ لبٔ ْٛخذِت خبسج اص ِشوض پضشىبْ  ٚدٔذأپضشىبْ ٚداسٚعبصاْ ثٗ لٛت خٛد ثبليغت
ماده11ـ
ٚجضء خذِبت ِٛضٛع ايٓ لبِٔ ْٛحغٛة ِيگشدد0
ِشّٛالْ ايٓ لبٔ ْٛاص ٌحبظ حمٛق ِٚضايب ٚاِٛس سفب٘ي (ِشخظيٙبي اعتحمبلي ،اعتؼالجي  ،ثذ ْٚحمٛق ،
ماده11ـ
پبداػ  ،وّىٙبي غيشٔمذي ٚثيّٗ ػّش  ،دسِبْ ٚحبدثٗ ٚعبيش ِضايب ) تبثغ لٛأيٓ ِٚمشسات اعتخذاَ وشٛسي ٚلبٔٔ ْٛظبَ
ّ٘بٕ٘گ پشداخت وبسوٕبْ دٌٚت ِي ثبشذ ٚچٕبٔچٗ ثٗ دعتگبٖ ديگش ِؼشفي گشدٔذ وٗ داساي ِمشسات اعتخذاِي خبص ِي
ثبشٕذتبثغ ضٛاثظ حمٛلي ٚسفب٘ي اْ دعتگبٖ خٛإ٘ذ ثٛد0
تبصره1ـ ِشّٛالْ ايٓ لبٔ ْٛوٗ ثٗ طٛس تّبَ ٚلت ٚثذ ْٚوبس أتفبػي خظٛطي خذِت ِي ّٔبيٕذ  ،چٕبٔچٗ اص گشٖٚ
داساي پشٚأٗ ثبشٕذ دس ِمبثً دٛٔ ٚثت وبس ِٛظف اص حمٛق ِٚضايب ،اضبفٗ وبسي ٚحك ِحشِٚيت اص ِطت طجك آييٓ ٔبِٗ
اجشايي وٗ ٚصاست ثٙذاشت  ،دسِبْ ٚآِٛصػ پضشىي تذٚيٓ خٛإ٘ذ ّٔٛد ،اعتفبدٖ ِي ّٔبيٕذ ٚدس طٛستيىٗ اص
ثذ ْٚپشٚأٗ ثبشٕذ ،اص ِضايبي دٛٔٚثت وبس ِٛظف ( وبس ٚاضبفٗ وبس) ثٙشٖ ِٕذ ِي گشدٔذ0
گــــشٖٚ
تبصره2ـ ٚصاست ثٙذاشت  ،دسِبْ ٚآِٛصػ پضشىي ِي تٛأذ ِشّٛالْ ِٛضٛع ايٓ لبٔ ْٛسا دس طٛست ٔيبص ثب اٌٛٚيت
ِٕبطك ِحشٔٚ َٚيبصِٕذ دس حيٓ خذِت ثذ ْٚاخز ِجٛص٘بي ِشثٛطٗ ثٗ اعتخذاَ پيّبٔي يب سعّي دعتگبٖ ِشثٛطٗ دس آٚسٔذ0
ماده12ـ
ثبشٕذ0

ِشّٛالْ ايٓ لبٔ ْٛوٗ ثٗ عٓ ثبالي  45عبٌگي سعيذٖ ثبشٕذ  ،اص أجبَ خذِبت ِٛضٛع ايٓ لبِٔ ْٛؼبف ِي

ثٙذاشتىبساْ د٘بْ ٚدٔذاْ ٚوبسدأٙبي ثٙذاشت خبٔٛادٖ ِٚجبسصٖ ثب ثيّبسيٙب ،تبثغ ضٛاثظ ِمشس دس لٛأيٓ
ماده13ـ
خبص ِشثٛطٗ ثٗ خٛد ِي ثبشذ0
ثٗ ِٕظٛس تشثيت پضشه ِتخظض ِٛسد ٔيبص ِٕبطك ِحشٔٚ َٚيبصِٕذ وشٛس ٚ ،صاست ثٙذاشت  ،دسِبْ
ماده14ـ
ٚآِٛصػ پضشىي ِٛظف اعت ثٗ ٕ٘گبَ پزيشػ دعتيبس تخظظي  ،عّٙيٗ ٘بي جذاگبٔٗ اي سا ثشاي ِٕبطك ِحشَٚ
ٔٚيبصِٕذوشٛس اختظبص د٘ذ 0دعتيبساْ تخظظي اعتفبدٖ وٕٕذٖ اص عّٙيٗ ِزوٛس ِٛظفٕذ پظ اص أجبَ دٚسٖ تخظض ،

ثشاثش طٛي دٚسٖ تخظض ثٗ ػٕٛاْ خذِبت لبٔٔٛي ِٛضٛع ايٓ لبٔ ْٛدس ٔمبط ِشثٛط أجبَ دٕ٘ذ ٚ 0پظ اص أجبَ خذِبت
ِزوٛس پشٚأٗ دائُ دسيبفت خٛإ٘ذ ّٔٛد0
تبصره1ـ دعتيبساْ اعتفبدٖ وٕٕذٖ اص عّٙيٗ ِٛضٛع ايٓ ِبدٖ وٗ داساي پشٚأٗ دائُ پضشىي ٘غتٕذٔ ،ظف ِذت دٚسٖ
تخظظي ثب احتغبة ضشايت ِشثٛط دس ٔمبط ِزوٛس خذِت خٛإ٘ذ ّٔٛد0
تبصره2ـ دعتيبساْ تخظظي ِٛضٛع ِبدٖ فٛق ِٛظفٕذ لجً اص ششٚع دٚسٖ دعتيبسي تؼٙذ ثجتي الصَ جٙت خذِت دس
ٔمبط ِشثٛط ثٗ دأشگب٘ٙبي ػٍ َٛپضشىي ٚخذِبت ثٙذاشتي دسِبٔي ثغپبسٔذ0
تبصره3ـ

لبٔٔ ْٛح ٖٛتبِيٓ ٘يبت ػٍّي ِٛسد ٔيبص دأشگب٘ٙب ِٛٚعغبت آِٛصػ ػبٌي ثٗ لٛت خٛد ثبليغت0

لبٔ ْٛتبِيٓ ٚعبيً ٚاِىبٔبت تحظيً اطفبي ٚجٛأبْ ايشأي ٚاطالحبت آْ ثٗ لٛت خٛد ثبلي اعت ٚأجبَ
ماده15ـ
خذِبت ِٛضٛع ايٓ لبٔ ْٛثٗ ػٕٛاْ لغّتي اص تؼٙذات ِٛضٛع لبِٔ ْٛضثٛس ِحغٛة خٛا٘ذ شذ0
آييٓ ٔبِٗ اجشايي ايٓ لبٔ ْٛتٛعظ ٚصاست ثٙذاشت  ،دسِبْ ٚآِٛصػ پضشىي حذاوثش ظشف ِ 2بٖ تٙيٗ  ٚپظ
ماده16ـ
اص تظٛيت ٘يئت ٚصيشاْ ثٗ ِشحٍٗ اجشاء گزاشتٗ خٛا٘ذ شذ0
ماده17ـوٍيٗ لٛأيٓ ِغبيش ثب ايٓ لبٌٔ ْٛغِ ٛيگشدد

