
*مواردی که مشمول معافیت از انجام خدمات قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان می شوند: 
دارندگان مدال طالی کشوری از المپیادهای ریاضیات، نجوم، فیزیك، شیمی، کامپیوتر، زیست شناسی  .۱

دانش آموزی
نفرات اول تا دهم کشوری کنکور سراسری گروه تجربی .۲

نفرات اول تا سوم کشوری آزمون جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پیش کارورزی و  .۳
ورودی دستیاری تخصصی پزشکی، دندانپزشکی 

* مواردی که مشمول تسهیالت جهت انجام خدمات قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 
می شوند: 

   مشمولین آیین نامه " تسهیالت آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان" مصوب ۹۲/۷/۲۷ شورای 
هدایت استعدادهای درخشان( ابالغ به دانشگاه ها طی نامه شماره ۵۰۰/۱۳۵۶/د مورخ ۹۳/۵/۲۵) 
می توانند از تسهیالت طرح (موضوع نامه شماره ۷/۱۰۶۹۹۲/الف مورخ ۸۸/۳/۱۷  دفتر مدیریت منابع انسانی) به 

شرح ذیل بهره مند شوند:
کلیه مشمولین استعداد درخشان در رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی که قبل ازپایان مدت سه  
ماه از تاریخ فراغت از تحصیل، شروع به خدمت نمایند، مجاز خواهند بود بدون در نظر گرفتن ضریب 

محرومیت منطقه، در آزمون تخصصی مربوطه شرکت نمایند.
کلیه مشمولین آیین نامه استعداد درخشان می توانند صرفا سال دوم خدمات قانونی خود را در مراکز  
بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی تحت پوشش وزارت متبوع  در ۵ شهر بزرگ کشور(تهران-تبریز-

اصفهان-مشهد-شیراز) به شرط ارائه اعالم نیاز از این مراکز به انجام برسانند.(تذکر: خانم های متاهل 
مشمول آیین نامه می توانند از سال اول از این تسهیالت استفاده نمایند)

کلیه مشمولین استعداد درخشان در رشته های پیراپزشکی بدون محدودیت و بدون نیاز به انجام خدمات  
موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان،مجاز به شرکت در آزمون مقاطع باالتر 

می باشند.
ضمنا این گروه(فارغ التحصیالن رشته های پیراپزشکی) می توانند مدت خدمات قانونی خود را در مراکز  
بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی تحت پوشش وزارت متبوع  به شرط ارائه اعالم نیاز از این مراکز، 

به انجام رسانند.
تذکر: کلیه مشمولین استعداد درخشان کما فی السابق می بایست خدمات قانونی خود را در منطقه سهمیه قبولی 

مربوطه خود (۱،۲،۳،....) به انجام رسانند.


