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 جناب آقاي مهندس جهانگيري

 معاون اول محترم رئيس جمهور
 

با سالم و احترام؛ 
همانگونه كه مستحضر ميباشيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به دليل حيطه گسترده 
ارائه خدمات نياز به تنوعي از نيروهاي تخصصي در سطوح گوناگون بهداشتي و درماني دارد. يكي از انواع 

نيروهاي مذكور، فارغالتحصيالن مراكز آموزش عالي گروه پزشكي هستند كه به استناد قانون خدمت پزشكان 
 ماه اول پس از فراغت از 24 مجلس شوراي اسالمي مكلفند حداكثر مدت 1375و پيراپزشكان مصوب 

تحصيل در مناطق مورد نياز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تشكيالت تابعه آن خدمت نمايند. در 
واحدهاي تابعه از طريق اجراي اين قانون تأمين  حال حاضر حدود بيست درصد از نيازهاي نيروي انساني

ميگردد. ليكن استفاده از نيروهاي مذكور به رغم تمايل آنها به ادامه خدمت با محدوديتهايي چون كوتاه 
بودن طول دوره تعهد و عدم تطابق عرضه و تقاضا در برخي از رشتههاي تحصيلي مورد نياز روبرو ميباشد. با 

 مجلس 14/2/1388در نظر گرفتن مشكالت فوق و اذعان به اينكه اجراي قانون ارتقاء بهرهوري مصوب 
مضاعف نموده است، خواهشمند  شوراي اسالمي و پزشك خانواده كمبود نيروهاي كليدي مانند پرستار را

است براي رفع كمبود نيروي انساني مورد نياز با توجه به دسترسي آسان به اين نيروها و عدم نياز به طي 
تشريفات اداري و استخدامي و در عين حال موقت بودن آنها كه افزايش حجم نيروي انساني دولتي را به 

دنبال ندارد، دستور فرماييد متن ذيل جهت تسهيل در بهرهگيري مؤثرتر از توان  فني اين نيروها در دستور 
كار هيأت محترم وزيران قرار گيرد. 

 
«به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده ميشود تا در صورت نياز از فارغالتحصيالن 

داوطلب مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، مطابق دستورالعمل اجرايي قانون مذكور، مازاد بر زمان 
رابر طول دوره خدمت مصوب، در قالب تعهدات قانون ذكر شده در مناطق مورد نياز  ك ب حداكثر معادل ي

 بهرهمند گردد».  تحصيل
 
 
 
 
 

رونوشت: 
  جناب آقاي مهندس موهبتي معاون محترم حقوقي و امور مجلس
  جناب آقاي دكتر حريرچي معاون محترم توسعه و مديريت منابع
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