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در  غیرپزشک و غیردندانپزشک  دستورالعمل ثبت نام مشموالن  

وزارت بهداشت، درمان  طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان  سامانه  

  به آدرس   و آموزش پزشکی 

http://tarhreg.behdasht.gov.ir 
 

مشولین طرح قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان جهت كلیه فارغ التحصیالن دانشگاه های دولتي و آزاد  و بکارگیری ثبت نام  نحوه 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش سراسر كشور در رشته های پزشکي و پیراپزشکي و رشته های وابسته در مقاطع كارداني و باالتر در  

 . در این دستورالعمل تشریح شده استپزشکي 

 حصیلی مشمول طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکانرشته های ت (1

 صورت می پذیرد عبارتند از  فراخوانکه ثبت نام آن ها در این  مشمول طرح  رشته های تحصیلی  

 نوع طرح  رشته تحصیلی 

  آمار زيستي

  آموزش بهداشت

  آموزش پزشكي 

  اپيدميولوژي 

 اجباري داراي طرح   اتاق عمل 

  ارگونومي 

  مصنوعي و وسايل كمكي اعضاي 

  اقتصاد بهداشت

  انفورماتيك پزشكي 

  انگل شناسي پزشكي 

  ايمني شناسي پزشكي 

  بهداشت خانواده 

  بهداشت عمومي 

  بهداشت محيط 

  بهداشت و ايمني مواد غذائي 

  بينايي سنجي 

  بيوتكنولوژي پزشكي 

  بيوشيمي باليني 

 اجباري داراي طرح   پرستاري 

  تكنولوژي پرتودرماني 

 اجباري داراي طرح   تكنولوژي پرتوشناسي )راديولوژي(

http://tarhreg.behdasht.gov.ir/
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  تكنولوژي پزشكي 

  تكنولوژي پزشكي هسته اي 

  تكنولوژي گردش خون 

  حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين 

 اجباري داراي طرح   داروسازي

  راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 

  روانشناسي باليني 

  ژنتيك انساني 

  سم شناسي 

  شنوايي سنجي 

 اجباري داراي طرح   علوم آزمايشگاهي 

  علوم اجتماعي 

  علوم بهداشتي در تغذيه 

  علوم تشريحي

  علوم تغذيه 

  علوم و صنايع غذايي گرايش كنترل و كيفي و بهداشتي 

  علوم و صنايع غذايي)شاخه پزشكي( 

  فارماكولوژي

  اطالعات سالمتفناوري 

 اجباري داراي طرح   ( MRIفناوري تصويربرداري پزشكي )

 اجباري داراي طرح   فوريتهاي پزشكي 

  فيزولوژي 

  فيزيك پزشكي 

  فيزيوتراپي 

  قارچ شناسي 

  كاردرماني 

  كتابداري در شاخه پزشكي 

  گفتار درماني 

  مامايي

  مبارزه با بيماري ها 

  بهداشتي درماني مديريت خدمات 

  اي مهندسي بهداشت حرفه

  مهندسي پزشكي )بيوالكتريك(

  مهندسي پزشكي باليني 

  ميكروب شناسي پزشكي 

  نانوتكنولوژي پزشكي 

  هماتولوژي 

 اجباري داراي طرح   هوشبري 

  ويروس شناسي 
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 مشموالن طرح و بکارگیری ثبت نام پیش از شرایط عمومی  (2

)اداره خدمات  معاونت اموزشي دانشگاه  نماید. وی باید حتماً از  حساب    سویهبا دانشگاه محل تحصیل تابتدا  داوطلب بایستي   •

وزارت بهداشت   آموزشي  در سامانهوی    فارغ التحصیلياطالعات  محل تحصیل خود اطمینان حاصل نماید كه    (آموزشي

  م در این سامانه و شروع طرح برای وی وجود ندارد.شده است. در غیر اینصورت امکان ثبت نادرج )سما( 

 . باشند  نمي  طرح  اند، مشمول  نموده  دریافت  طرح  پایان  گواهي  و   داده  انجام  قبلي  درمقطع تحصیلي  را  خود  طرح  كه  افرادی •

 در صورت دارا بودن شرایط زیر اجازه ثبت نام دارند:   آقایان •

o پزشکي )با مقطع  و پیراقبل از فارغ التحصیلي در رشته های پزشکي    نظام وظیفه  دارا بودن كارت پایان خدمت

 ( و یا كارداني و باالتر در رشته های غیرپزشکي دیپلم

o نظام وظیفهكارت معافیت از خدمت  دارا بودن 

o   باشد.  كمتر از حدنصاب مدت طرح  پزشکي  پیراو  پزشکي  رشته های  در  د از فارغ التحصیلي  بع نظام وظیفه  خدمت

. در این حالت باید كارت پایان  (ماه جهت كارداني 12تر وكمتر از ماه جهت مقاطع كارشناسي وباال 24)كمتر از 

ائه شود )در صورت به عنوان مدارک الزم ار  خدمت پس از فارغ التحصیلي در رشته های پزشکي و پیراپزشکي

قابل    از خدمتنامه معتبر از ستاد كل نیروهای مسلح یا كارت موقت ترخیص    عدم صدور كارت پایان خدمت 

 قبول است(.

قانون امکان   3ماده  مطابق شرایط معافیتدر صورتي كه خدمت نظام وظیفه سپری شده باشد نکته:   ▪

معافیت برای رشته های اجباری وجود دارد. توضیحات الزم در رابطه با این موضوع در قسمت معافیت  

 از طرح سایت طي یک دستورالعمل آورده شده است.

 محدودیت زمانی ثبت نام (3

ثبت نام در این سامانه اقدام نمایند.   ماه از زمان فراغت از تحصیل فرصت دارند جهت 3اجباری  دارای طرح متقاضیان در رشته های

 ماه اضافه خدمت در مناطق محروم بر اساس نظر دانشگاه خواهند شد.  6تا  3در غیر اینصورت مشمول 

 

 فارغ التحصیالن دانشگاههای تحت نظارت وزارت علوم  شرایط اختصاصی (4

 

بالیني   .1 پزشکي  و مهندسي  بیوالکتریک  پزشکي  ، مهندسي  پزشکي  رشته های مهندسي  علوم در  وزارت  التحصیالن    --فارغ 

مددكاری اجتماعي ، علوم اجتماعي گرایش خدمات اجتماعي ، علوم اجتماعي گرایش مددكاری اجتماعي     --  روانشناسي بالیني
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مي توانند جهت تائید با اصل مدرک یا گواهي موقت تحصیلي خود به وزارت علوم به آدرس تهران ، خیابان انقالب ، ضلع شرقي  

 . جویان مراجعه نمایندمیدان فردوسي ، خیابان شهید موسوی ، سازمان امور دانش

این   .2 نام  ثبت  امکان  و  گیرد  مي  قرار  بهداشت  وزارت  التحصیالن  فارغ  سامانه  در  اطالعات  این  تحصیلي  مدرک  تایید  از  پس 

 متقاضیان در این سامانه فراهم مي شود. این عملیات ممکن است زمانبر باشد. 

 و بکارگیری  ثبت ناممراحل  (5

 ثبت نام در سایت ثبت نام طرح  –مرحله اول 

متقاضي پس از  اقدام به ثبت نام نمایند.  به سامانه مراجعه و  بایست   مي  اشاره شده باال شرایط عمومي    در صورت دارا بودنمتقاضیان  

اكیداً توصیه   د.نمایكدرهگیری دریافت  باید  ،  بارگذاری مدارک مورد نیاز كه در ادامه تشریح شده استکمیل كلیه صفحات ثبت نام و  ت

مي شود كه متقاضیان قبل از ثبت نام شرایط اختصاصي دانشگاه هایي كه برای آن ثبت نام مي كنند را مطالعه نمایند. این شرایط  

 بل دسترس است.اختصاصي از بخش زیر قا

 
 در زیر به شرایط انتخاب محل خدمت و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در این سایت اشاره شده است.

 شرایط انتخاب محل خدمت برای رشته های اجباری 

ها    ورودی دانشگاهسراسری  ثبت نام در مناطق مختلف برای رشته های اجباری صرفا با توجه به سهمیه قبولي در كنکور  

 :امکان پذیر است به شرح زیراین دستورالعمل(  1مطابق پیوست  دو و سه قه یک،منط)

 د. خدمت كن  3و  2، 1د در مناطق مي توانوی باشد،  1در كنکور منطقه متقاضي اگر سهمیه قبولي  •

 د. ت كنخدم 3و  2د در مناطق مي توانوی باشد،  2در كنکور منطقه متقاضي اگر سهمیه قبولي  •

 د. خدمت كن 3مي تواند در منطقه  وی باشد،  3كنکور منطقه در متقاضي بولي اگر سهمیه ق •

کي شاهد است و یا فارغ التحصیل دانشگاه آزاد )بجز رشته هایي پزشکي، دندان پزشمتقاضي  اگر سهمیه قبولي   •

 د. خدمت نمای 3و  2، 1از مناطق  د در هر یکمي تواناست وی و داروسازی( 

 د. نخدمت نمای 3و  2، 1از مناطق  كارمندان رسمي دولت مي توانند در هر یکبانوان متاهل و  •

 ند. كاركنان رسمي دولت از انجام خدمات روستایي معاف میباش •

اصفهان و مشهد جهت خدمت فارغ التحصیالن رشته های پزشکي، دندانپزشکي و داروسازی   ،تبریز  ،تهران  ،شهرهای شیراز •

 .  نیستمجاز    بجز برای بانوان متاهلو متخصصین رشته های مختلف پزشکي 
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 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در سامانهشرایط 

و    نیستقبول  قابل    کپی مدارکاسکن  موارد  مي  در تماتمامي مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت نام در سامانه دریافت مي شود.  

 .بایست اصل مدارک اسکن شود مي

 بکارگیری قرارگیری در نوبت مرحله دوم: 

  و   قرار مي گیرند انتخاب كرده اند،    ثبت نام كننده محلي كه به عنوان حوزه  بکارگیری  متقاضیان در نوبت  پس از ثبت نام در سامانه  

   .بکارگیری خواهند شد)بر اساس نظر دانشگاه محل ثبت نام( مشخص شده   تاریخ ثبت نامامتیاز بندی و یا اساس بر 

 نکات قابل توجه: 

 دانشگاه هایي كه دارای شرایط خاصي هستند در شرایط اختصاصي خود به آن اشاره كرده اند.  .1

ها   .2 متقاضیاندانشگاه  درخواست  رد  مختار هستند.  در  افراد  بکارگیری  برای جهت   در  و  تواند  مي  متقاضي  این صورت 

بدین منظور ممکن است جهت بررسي های تکمیلي متقاضیان جهت مصاحبه   بکارگیری در دانشگاه دیگری ثبت نام نماید.

 مدیر و یارئیس بیمارستان /شبکه( معرفي شوند.  ،  توسط مسئولین مربوطه )مترون

بر اساس شهرستان صورت مي گیرد و دانشگاه ها در معرفي متقاضیان  ثبت نام در كلیه رشته ها بجز پزشکي و دندانپزشکي   .3

مخالفت  به هر یک از واحدهای تابعه خود در این شهرستان ها در هر یک از حوزه های بهداشت، درمان و ... مختار هستند و  

ل به انتهای صف  به از دست دادن نوبت داوطلب در صف انتظار، انتقا  داوطلب با بکارگیری در محل مشخص شده منجر

 ثبت نام و حذف كلیه امتیازات وی به مدت یکماه خواهد شد. 

 در صورت انصراف از ثبت نام متقاضي تا یکماه امکان ثبت نام مجدد در حوزه ثبت نامي را نخواهد داشت. .4

 

 ثبت موافقت یا عدم موافقت متقاضی با محل پیشنهادی  -سوممرحله 

ثبت آن در سامانه  پیامکي برای متقاضي جهت  و  پیش بیني شده برای داوطلب تعیین  محل خدمت  رسیدن نوبت متقاضي،  پس از  

 ثبت و تعهدات مشخص شده    بکارگیریمتقاضي باید به سایت مراجعه و از طریق بخش پیگیری وضعیت، موافقت خود را با محل  

 نماید. 

 

 محل خدمتصادر شدن معرفی نامه به  - چهارممرحله 

شود. متقاضي در این   ميسایت قرارداده  قسمت پیگیری وضعیت    معرفي نامه در تصویر  توسط دانشگاه صادر و    متقاضيمعرفي نامه  

   .ید نظر مراجعه و شروع به كار نماظرف مدت یک هفته به محل مورد  حداكثرمرحله مي بایست با چاپ معرفي نامه 
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 طرحانجام خدمات مدت زمان  (6

میزان طرح با توجه به ضریب  اما  ماه مي باشد.    24ماه و برای مقاطع كارشناسي و باالتر    12ن طرح برای مقطع كارداني  مدت زما

 ، به شرح زیر تعیین مي گردد: هر منطقهضریب مدت بر اساس  .نماید كاهش پیدا مي تواند  منطقه 

 یابد . روز تقلیل مي  18ماه و  21ماه در منطقه چهارونیم پنجم به  24 •

 روز تقلیل مي یابد .  6ماه و   19ماه در منطقه چهار پنجم به  24 •

 روز تقلیل مي یابد .  24ماه و  16ماه در منطقه سه و نیم پنجم به  24 •

 روز تقلیل مي یابد .  12ماه و  14ماه در منطقه سه پنجم به  24 •

 روز تقلیل مي یابد .  24ماه و  10ماه در منطقه چهارونیم پنجم به  12 •

 روز تقلیل مي یابد .  18ماه و  9ماه در منطقه چهار پنجم به  12 •

 روز تقلیل مي یابد .  12ماه و  8ماه در منطقه سه و نیم پنجم به  12 •

 . روز تقلیل مي یابد  6ماه و   7به  ماه در منطقه سه پنجم 12 •


