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معاونین محترم توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 

سراسر کشور و سازمانهای وابسته به وزارت

با سالم و احترام؛
     پیرو بند (٣) مصوبه دهمین جلسه قرارگاه جمعیت مورخ ١٤٠١/٠٣/٢٨ و در اجرای ماده (٢٧) قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت مصوب مجلس شورای اسالمی، به منظور شفاف سازی نحوه اجرای ماده قانونی مذکور برای مشمولین قانون خدمت 

پزشکان و پیراپزشکان (تا مقطع دکتری عمومی)، به استحضار میرساند:
به ازای هر فرزند، شش ماه از تعهدات موضوع "قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان" از مادران مشمول این قانون کسر  (١

می گردد. 
بانوان متاهل دارای فرزند، می توانند تعهدات خود را در محل سکونت خانواده انجام دهند. (٢

مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر دو سال، می توانند در طی دوران بارداری و تا دو سالگی فرزند، شروع خدمات  (٣
موضوع قانون را به تعویق بیاندازند.

استفاده از مزایای ماده (٢٧) قانون، برای مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان اختیاری بوده و هیچگونه  (٤
محدودیتی در رابطه با تعداد و یا سن فرزندان وجود ندارد.

مدت زمان کاهش یافته در اجرای ماده (٢٧) قانون، پس از اتمام تعهدات و صدور گواهی پایان خدمات، قابل برگشت  (٥
نبوده و اشتغال مجدد مشمولین امکانپذیر نمی باشد.

اعمال مزایای پیش بینی شده در ماده (٢٧) برای مشمولینی که در حال حاضر در حال انجام خدمات موضوع قانون اشاره  (٦
شده هستند، بالمانع است.

موسسات تابعه می بایست در متن گواهی صادره جهت مشمولین،  به ماده (٢٧) قانون حمایت از خانواده و جوانی  (٧
جمعیت اشاه نمایند. الزم به ذکر است این موضوع در نرم افزار مربوطه پیش بینی گردیده است.

٨) برای افرادی که مدتی از خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان را انجام داده و سپس متقاضی استفاده از 
این قانون باشند، گواهی با درج مدت خدمات انجام شده صادر می گردد.

٩) اجرای ماده (٢٧) قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت، برای متخصصینی که قبال خدمات قانونی پزشکی عمومی را 
انجام نداده و قبل از انجام تعهدات موضوع ماده یک قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان بصورت مستقیم وارد دوره 
دستیاری گردیده اند و از سهمیه زنان و مناطق محروم نیز استفاده ننموده اند، صرفاً نسبت به خدمات دوساله موضوع 

قانون، امکان پذیر می باشد.


