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  به نام  او كه خدائي را  سزاست

  

  :مقدمه  نويسنده

  هـاي پزشـكي  بـا سـاير     ها بـاالخص دانـشكده   هاي فاحشي كه آموزش در دانشگاه    تفاوت

رديـده  هاي غير علوم پزشـكي دارد، سـبب گ       هاي آموزشي كشور و يا ساير رشته        سيستم

است تا تحصيل در رشته پزشكي را منوط به آشنائي كامل و منسجم از مراحـل مختلـف          

  .اين دوره  نمايد

پذيرفته شدگان دانشگاهها با اهميت و جايگاه خاص ايـن رشـته آشـنا نيـستند  و                  ضمناً  

مشكالت موجود بر سـر راه آنهـا در ابتـداي تحـصيل، آمـوزش آنهـا را دچـار اخـتالل و                     

از ايـن رو فرآينـد      . دهـد  دانشجويان را در سالهاي آتي تحت تاثير قـرار مـي          موفقيت اين   

مهمي به نام آموزش علوم پزشكي كه در قبال نظام سالمت و جامعـه پاسـخگو اسـت از                    

  .اهميت و حساسيت خاصي برخوردار است

هاي  هاي نوين بكار گرفته در همه عرصه   بايد در نظر داشت كه با توجه  به نگره و رويكرد           

رسـاني جـامع در مـورد سـاختار آمـوزش بـه        آموزش از جمله پزشـكي، ضـرورت اطـالع      

  . متقاضيان و مشتاقان فراگيري علم ودانش مشهود است

يكي از اهداف اين كتاب آشنائي دانشجويان با فرهنگ و فضاي دانـشگاهي اسـت تبيـين          

قعـات بجـاي    انتظارات دانشگاه از دانشجو به عنوان يك عضو جديد و نيـز شناسـاندن تو              

  .دانشجو از سيستم آموزشي بعنوان يك خدمت گيرنده از مهمترين اصول است

هاي دانشجويان و شناسائي استعدادهاي بالقوه و بالفعـل كـردن آنهـا در               نشان دادن توانائي  

 .اي آنان به ارمغان خواهد آورد اي حرفه زمينه علوم پزشكي چشم اندازي روشن از آينده

هاي گوناگوني كه يـك      اي صحيح و قوي و انعكاس نقش       ه پيش زمينه  اين مجموعه با ارائ   

گيـري در خـصوص چگـونگي        ، تـصميم   تواند داشته باشد   پزشك در آينده شغلي خود مي     

ها، خطرهـا و چالـشهاي احتمـالي، چگـونگي غلبـه بـر               ، شناخت فرصت   دستيابي به آنها  

فرآينــد دانــش مــسائل و مــشكالت و چگــونگي جلــوگيري از افــت تحــصيلي و تــسهيل 
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  .آموختگي را در پي خواهد داشت

توفيـق ارتقـاء   ) عـج (اميد است با ياري خداوند متعال و تحت توجهات حضرت ولي عصر         

  .علمي كشور اسالميان حاصل گردد

بدون شك انتشار اين مجموعه خالي از اشكال نخواهد بود و اميد است با يـاري خداونـد                  

.  گارش هاي بعدي نقصهاي احتمالي برطرف گـردد        در ن   متعال و راهنمائي صاحب نظران،    

لذا  استعدا داريم چنانچه نظر يا پيشنهادي نسبت به اين مجموعـه داريـد مراتـب را بـه                    

 حـوزه معاونـت     - دانشگاه علوم پزشـكي اصـفهان      - خيابان هزار جريب   –اصفهان  : آدرس

  . اداره دانش آموختگان ارسال نمائيد–آموزشي 

هـا زهـرا عبـادي، الهـام چاوشـي،            ز همكاري صميمانه سركار خانم    و در پايان الزم است ا     

، زهرا سويزي، بهنـاز عبـادي و كليـه همكـاران حـوزه معاونـت آموزشـي                   فاطمه شكرين 

كه در تهيه اين مجموعه مـا را يـاري     دانشگاه   دانش آموختگان     اداره    باالخص كارشناسان 

  .اند تشكر و قدرداني نمايم نموده

  

  بينم بقائي كه هستي را نمي     كزما بازماندغرض نقشي است

  كند در حق درويشان دعائي    مگر صاحبدلي روزي برحمت

  

  اكبرزاده

  رئيس اداره دانش آموختگان دانشگاه
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  ن والقلم و مايسطرون

  

بنام  او كه آدمي را عقل و حكمت عطا فرمود و آموختن را به انسان ياد داد تا 

  .قل و خرد وي باشدوسيله اي براي تعالي و تكامل ع

  

  .و با درود و صلوات بر پيامبري كه آموختن را از گهواره تا گور به بشريت توصيه نمود

هايي است كه در رابطه با دانـش         نامه اي از قوانين، مقررات و آئين      كتاب موصوف مجموعه  

باشد و بـه همـت همكـاران اداره دانـش آموختگـان        آموختگان رشته پزشكي عمومي مي    

اگر چه در مـسير كـسب علـم بـه     . آوري گرديده است پزشكي اصفهان جمع   ه علوم دانشگا

ويژه در زمينه علوم پزشكي فراغـت از تحـصيل معنـا و مفهـوم نداشـته و يـك دانـشجو                

دانـيم   بايستي همواره در حال جستجو و كسب دانش باشد ولي همانگونه كـه همـه مـي                

 فراگيري علوم در دانـشگاههاي      كسب علم را درجات مختلفي است و به حسب ظاهر نيز          

باشد كه فرد بايستي اين مراحل را طي نمايد تا بتوانـد بـه    دنيا داراي مراحل مختلفي مي 

تواند  مدارج علمي الزم دست يابد، لذا مجموعه حاضر با توجه به منحصر به فرد بودن مي               

ته و نيـز  راهگشاي مشتاقان رشته پزشكي كشور و دانشجويان و دانش آموختگان اين رش           

اي كامـل و جـامع در        اعضاي هيات علمي كشور باشد، چرا كه تا كنون چنـين مجموعـه            

ها و ضوابط امور دانش آموختگان مربوط بـه ايـن رشـته چـاپ و انتـشار                   نامه زمينه آئين 

اي الگـويي بـراي گـردآوري و        رود كـه بنيـان چنـين سـنت حـسنه           نيافته است اميد مي   

ه هاي آموزشي علوم پزشكي گرديده و بتواند موجب روشـني        هايي در ساير زمين    نامه آئين

اذهان و آرامش خاطر دانشجويان و دانش آموختگان رشته پزشكي، اعضاء محترم هيـات              

  .، كاركنان ادارات آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور را فراهم سازد علمي

  

  با سپاس فراوان                                                            

  دكتر سيد علي موسوي                                                               

 معاون آموزشي دانشگاه                                                              
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و تخصص 2 بالينيهاي پزشكي

هـاي كليـه مقـاطع مختلـف تحصـيلي بـه صـورت يكسـان تعاريف زير در آيين نامه
و حســب مقطــع مربوطــ و جــزء الينفــك مــورد اســتناد مــيهپذيرفتــه شــده  باشــد

مي آيين نامه و تفسير مغاير با آن مجاز نيست ها و هر نوع تغيير .باشد
ا موسسه:دانشگاه علوم پزشكي و خدماتي كه عالوه بـر ست آموزشياي ، پژوهشي

هاي مختلف گـروه پزشـكي اسـت، وظيفه اصلي خود كه تربيت نيروي انساني در رده
و دراين امور به  و درماني پرداخته و ارائه خدمات بهداشتي به انجام آموزش، پژوهش

پزشكي هر دانشگاه علوم پزشكي از دانشكده.نمايد عنوان مركز نهايي ارجاع عمل مي
 شودميو حداقل دو دانشكده ديگر تشكيل

و:دانشكده علوم پزشكي دانشـكده علـوم پزشـكي موسسـه آموزشـي، پژوهشـي
خدماتي مستقلي است كه عالوه بر وظيفه اصلي خود كـه تربيـت نيـروي انسـاني در 

و ارائـه خـدمات رده هاي مختلف گروه پزشـكي اسـت، بـه انجـام آمـوزش، پـژوهش
و درما و دراين امور به عنوان مركز نهايي ارجاع،بهداشتي مي ني پرداخته .نمايد عمل

دانشكده واحدي از يك دانشگاه است كه از حـداقل سـه گـروه آموزشـي:دانشكده
و دانشكده بهداشت مانند دانشكده پزشكي،. شود تشكيل مي .دانشكده دندانپزشكي

از:گروه پزشكي آموزشكده در تجمـع گروههـاي موسسه آموزش عالي است كـه
و هاي گروه پزشـكي تشـكيل مـي آموزشي در سطح كارداني رشته و امكانـات گـردد

.هاي تحصيلي در آن داير است تجهيزات الزم براي ارائه آموزش رشته
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موسسه در آموزش عالي يك مفهـوم عـام اسـت كـه از تجمـع گروههـاي:موسسه
و هـاي گـروه پزشـكي تشـكيل آموزشي در سطح كارداني رشته و امكانـات ميگـردد

.هاي تحصيلي در آن داير است تجهيزات الزم براي ارائه آموزش رشته
و يا ارائه خدمات درماني در ارتباط با يـك عهده:گروه آموزشي و پژوهش دار آموزش

و و گروه جراحي مثل گروه بهداشت،. يا يك شاخه ميباشد رشته .گروه فيزيولوژي
آ:گروه آزمايشي مـوزش كشـور در امتحانـات سراسـري ورود بـه سازمان سـنجش

هـاي انتخـابي بـه گروههـاي خـاص تقسـيم دانشگاهها، داوطلبان را بر حسب رشـته 
.، گروه آزمايشي ناميده ميشودها كند كه هريك از اين گروه مي

در:دوره و به هـم وابسـته و منسجم دوره تحصيلي مجموعه دروسي است هماهنگ
و در يك مدت زمان معـين بـه دانشـجو ارائـه يك رشته كه در چارچوب نظام  خاص

 شود تا سـرانجام بـه دريافـت يكـي از مـدارك مرسـوم دانشـگاهي منجـر شـود، مي
هاي تحصيلي در نظام آموزش عالي علوم پزشكي ايران در مقاطع تحصـيلي زيـر دوره

.ارائه مي شوند
)Ph.D(دكتراي تخصصي-)فوق ديپلم(كارداني-
و ناپيوسته) انسليس(ناسيكارش- )دستياري(تخصص باليني- پيوسته
 فوق تخصص- ناپيوسته) فوق ليسانس(كارشناسي ارشد-
 دكتراي عمومي-

منظور از اداره آموزش يك واحد اداري در يك دانشـكده يـا دانشـگاه:اداره آموزش
تخـاب واحـد، است كه همه امور آموزشي مربوط به دانشجويان از قبيل نام نويسي، ان

و اعالم نتايج را بر عهده دارد انجام امتحانات، جمع .آوري نمرات
هر عضو هيات علمي كه مسئوليت تدريس دروس نظري يا عملي را برعهده:مدرس

.دارد مدرس ناميده ميشود
يكي از اعضاي هيات علمي دانشگاه يا دانشكده است كه مسـئوليت:مدرس مشاور

و مشاوره هاي اي دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي را در زمينه هدايت تحصيلي
و فردي بر عهده دارد .آموزشي، پژوهشي
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مي:دانشجو و موسسات آموزش عـالي به فردي اطالق شود كه در يكي از دانشگاهها
و ثبت نام شده باشد .اعم از دولتي يا غير دولتي پذيرفته

در مند دانشجوي فرهيخته وعالقه:دانشجوي هميار در مقطع تحصيلي بـاالتر كـه
.كند هدايت تحصيلي دانشجويان به استاد مشاور كمك مي

، علـوم انسـاني، علـوم پزشـكي(رشته يكي از شعب فرعـي گروههـاي علمـي: رشته
و هنر پايه، فني مهندسي، علوم و) كشاورزي است كه از لحاظ موضوع كامالً مشـخص

و حداقل دو. انجامـد به يك كـارايي مشـخص مـي از ديگر موضوعات متمايز بوده در
بـدون احتسـاب دروس(درصد كل واحدها30رشته متمايز دروس مشترك نبايد از 

.تجاوز كند) عمومي
 هر يك از شعب يك رشته كه ناظر بر يك تخصـص باشـد، گـرايش ناميـده:گرايش

از. شود مي ا درصـد كـل واحـده7اختالف دروس در دو گرايش از يك رشـته نبايـد
و از .بيشتر باشد) بدون احتساب دروس عمومي(درصد كل واحدها30كمتر
و اختصاصـي:دروس و(دروس دانشگاهي از لحاظ محتوي، به دروس عمـومي پايـه

و) پيش نياز(و از نظر ارتباط با يكديگر به دروس پيوسته) تخصصي رشته  و مستقل
و از لحاظ نحوه تعليم از جنبه لزوم يا عدم لزوم انتخاب به دروس اجباري و اختياري

و عملي، نظري كارآموزي، كارورزي عملي،-و تدريس، به دروس نظري، عملي، نظري
.شودو كارآموزي در عرصه تقسيم مي

و عملي نوشـته مـي:تبصره شـوند مسـتقل از يكـديگر دروسي كه به صورت نظري
و نمره جداگانه دارند تدريس مي و هر يك كد جداگانه .شوند

و كـد–دروسي كه به صورت نظري عملي نوشته ميشوند يك درس محسـوب شـده
و نمره مشترك دارند .مشترك

دروسي است كه به منظور توسعه بخشـيدن بـه اطالعـات عمـومي:دروس عمومي
و عقايد اسـالمي  و معارف و بينش فرهنگي آنان بر اساس فرهنگ و رشد دانشجويان

اين دروس براي كليه دانشجويان تمـامي. ميشود نيز آشنايي با روشهاي علمي عرضه
و رشته و ناپيوسته هاي علوم پزشكي در مقاطع تحصيلي كارداني، كارشناسي پيوسته
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.هاي دكتري عمومي الزامي است دوره
و دروس تخصصي رشته بـه: اين دروس به دو دسته:دروس اختصاصي دروس پايه
.شود شرح زير تقسيم مي

د دروس پايه: الف و روسي است كه براي آمـاده نمـودن دانشـجو، ، توسـعه اطالعـات
و درك بهتر دروس تخصصي رشته عرضه مي شود و بينش عملي وي .تقويت بنيه

و افـزايش:ب ، دروسـي اسـت كـه صـرفاً بـه منظـور ايجـاد  دروس تخصصي رشـته
و عملي يك رشته تدريس مي شود .كارآيي هاي علمي

د:دروس جبراني انشـجو دروسـي را درمقطـع قبـل نگذرانـده باشـد در صورتي كه
موظف است اضافه بر واحدهاي درسي مقرر، بـه تشـخيص گـروه آموزشـي ومطـابق 

.برنامه آموزشي مربوط آن دروس را به عنوان دروس جبراني بگذراند
دروسي است كه دانشـجويان مجبـور بـه) محوري(دروس اجباري:دروس اجباري

و محتـواي پـيش بينـي شـده در برنامـه گذراندن اين دروس بر اساس  هـاي ترتيـب
و حاوي محتواي محوري مي .باشد آموزشي مصوب پزشكي عمومي بوده

و برنامه:دروس اختياري هاي آموزشي ميتـوان دروسي است كه با توجه به مقررات
.اي از دروس انتخاب كرد آنها را از ميان مجموعه

دروسـي اسـت كـه دانشـجويان ايـن)غير محـوري(روش انتخابي:دروس انتخابي
و تمايل خود انتخاب مي مي دروس را بسته به عالقه و تواند در برگيرنده اهـداف كند

و يا غير محوري باشند هـاي آموزشـي بـه اين درس توسط گـروه.و محتوي محوري
و پس از تائيد دانشكده به شوراي آموزشي دانشگاه پيشنهاد مي شود تـا بـر دانشكده

و شرايط شوراي عالي برنامهاساس ضوا .ريزي در اين بخش ترتيب داده شود بط
دروسي است كه انتخاب آنها منوط به انتخاب يا گذراندن درس يـا:دروس مستقل

. درسهاي ديگري نيست
مي:دروس نظري .شود دروسي است كه در كالس درس ارائه
مه:دروس عملي و مركـز ارتهـاي بـاليني يـا دروسي است كه در كارگاه، آزمايشگاه

.بخشهاي مربوط در دانشكده ارائه ميشود
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، بيمارسـتان، درمانگـاه( دروسي است كـه در محـيط كـارواقعي:دروس كارآموزي
بـراي) مركز مهارتهاي باليني(سازي شدهو يا در محيط شبيه) مراكز خدمات درماني

.شود آموزش مهارتهاي عملي ارائه مي
كه:دروس كارورزي و بـراي كسـب تسـلط بـر دروسي است در محيط كار واقعـي

.شود مهارتهاي عملي ارائه مي

در:دروس كارآموزي در عرصه دروسي است كه با هدف آموزش مهارتهاي عملـي
.شود عرصه ارائه خدمات بهداشتي درماني ارائه مي



: فصل دوم
 ساختار دانشگاه
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رئيس دانشگاه است كـه از جانـب وزيـر يكي از اركان دانشگاه:سازمان دانشگاهي
و آموزش پزشكي به شوراي عالي انقالب  شد معرفيبهداشت، درمان پسخواهد ازو

تائيد شورا به حكم وزير به مدت چهار سال به اجراي وظايف خـود خواهـد پرداخـت
.تمديد اين مدت بالمانع است

: وظايف رئيس دانشگاه
پ امور آمو نظارت بر حسن اجراي-1 و،ژوهشـي، فرهنگـي دانشـجويي زشـي، اداري

و بـين مالي و كليـه ارتباطـات داخلـي و خـدمات علمـي و، عمراني المللـي دانشـگاه
و پاسخگويي به مراجعهماهنگي واحدهاي   ذيصالح مختلف

، پژوهشي، آموزشي تعيين خط مشي اجرايي دانشگاه در قالب سياستهاي علمي-2
و عمراني دانشگاه،، پژوهشي، آموزشي نگيهدايت فعاليتهاي فره-3 و مالي  اداري
 ارائه گزارش ساالنه دانشگاه به هيات امنا-4
و تخلفـات بر حسن اجراينظارت-5 و پيگيـري اشـكاالت فعاليتهاي جاري دانشگاه

 احتمالي
و اداري دانشگاه در حدود مقررات مربوطه-6  مسئوليت امور مالي
و عزل اعضا-7 و روسـاي دانشـكده نصب و موسسـات واحـدهايء هيات رئيسـه هـا

و مديران گروه  هاي آموزشي وابسته
و بخشنامه هاي صادرشده از سوي وزارت-8 و آئين نامه ها  اجراي مصوبات
و پيشنهاد سياستها،-9  ها براي طرح در هيات امنا، خط مشياهداف تهيه

و پيشنهاد تاسيس، توسعه-10 و ادغام واحدها به شوراي دانشگاه، انحالل تهيه
هاي علمي با ساير موسسات آموزشي يا پژوهشي داخلـي ارائه پيشنهاد همكاري-11

و خارجي به شوراي دانشگاه 
 مراجع ذيصالح نزدنمايندگي حقوقي دانشگاه-12
در چهـار چـوب)، كارمنـدان هيات علمي، دانشجويان(نظارت بر امور انضباطي-13

م و  قرراتضوابط
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:معاونت آموزشي-1
و نظـارت كليـه امـور مـرتبط بـا آمـوزش يكي از معاونتهاي دانشگاه است كه انجام

مي دانشگاه را عهده مي باشد كه عمده دار :باشد ترين وظايف آن بشرح ذيل
 اداره كليه امور آموزشي دانشگاه) الف
مس)ب و اتخاذ تصميم در مورد .ولين ذيربطائل آموزشي با كمك مسئمطالعه
و آئين)ج و سنجش نامه نظارت بر اجراي مقررات هاي آموزشي از طريق دفتر نظارت

 دانشگاه
و پيشنهاد اصول اجرايي امور آموزشي)د  تدوين
ا)ه  اي وظايف واحدهاي وابستهجرنظارت بر حسن
 تنظيم دستور جلسات شوراي آموزشي دانشگاه)و
هم)ز  كاري واحدهاي ذيربط برنامه ريزي امور آموزشي با
و)ح و ارزيابي آن و فعاليتهاي آموزشي هر دانشكده نظارت بر حسن اجراي برنامه ها

 ارائه گزارش الزم به هيات رئيسه 
و مـديران آموزشـي)ط و اعضاي هيـات علمـي ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان

و واحدهاي مختلف در هر نيمسال  اعـالم نتيجـهو انعكاس آن بـه رياسـت دانشـگاه
 ارزيابي به اعضاي هيات علمي 

 هاي كوتاه مدت آموزشي اجراي دوره)ي
و پيشنهاد شرايط ورود دانشجويان به دانشگاه)ك  تعيين
و تطبيـق انجام بررسيهاي الزم در زمينـه تغييـر يـا توسـعه برنامـه)ل  هـاي درسـي

و اقتصادي كشور برنامه  ها با نياز هاي علمي پزشكي
و پيشرفت كارهاي آموزشي دانشگاهو پيشنهاد آئين نامهتهيه)م  هاي الزم جهت امتحانات
و يا خارج از كشور به منظـوريبرقراري ارتباط با ساير موسسات آموزش)ت در داخل

 انجام مبادالت علمي
و ادارات تابعه معاونت آموزشي-  مديريتها

شمديريت3اين معاونت داراي ميو يك حوزه ستادي با :باشد رح وظايفي بشرح زير
و دانش آموختگانمديريت امور آموزشي) الف
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و فوق تخصصي)ب و تخصصي  مديريت امور تحصيالت تكميلي
و توس)پ  عه آموزش پزشكيمديريت مطالعات
 ستادي معاونت آموزشيحوزه)د

و دانش آموختگانمديريت امور آموزشي)الف
آ ميادارات تحت پوشش مديريت امور :باشد موزشي بشرح زير

 اداره امور دانش آموختگان-2 خدمات آموزشي اداره-1

و فوق تخصصي)ب  مديريت امور تحصيالت تكميلي، تخصصي
و فوق تخصصي-2واحد تحصيالت تكميلي-1  واحد تخصصي

تك آموزشي مدير امور مسئوليتهايو وظايف بشرح ميليو مدير تحصيالت
:باشد زير مي

د- و اتخاذ تصميم در مسائل آموزشي ، انشجويان از لحاظ پيشـرفتهاي علمـي مطالعه
 عملي آنان

و تنظيم اصول كلي برنامه- از تهيه و نظـارت بـر اجـراي آنهـا پـس هاي دانشـگاهي
 تصويب 

و اظهار نظر در مورد تغيير رسيدگي به برنامه-  سعه آنهاتو يا هاي آموزشي دانشگاه
و صـدور گـواهي اشـتغال بـه- نظارت بر امور مربوط به وظيفه عمومي دانشـجويان

 تحصيل آنان
و تعيين واحد دانشجويان-  هاي مختلف دانشگاه رشتهنظارت بر ثبت نام
ت- و و اطالعات رشتهتهيه و ارسال آنها به مراجع ذيصالح هاي مخت نظيم آمار  لف
د- و ضوابط تعيين شده نظارت بر امور انتقال  انشجويان با توجه به مقررات
يبرقراري ارتباط با ساير دان- و موسسات آموزشي در داخل ا خـارج از كشـور شگاهها

و آموزشي  به منظور مبادالت دانشجويي
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و نظام وظيفهپذيرش(اداره خدمات آموزشي وظايفو مسئوليتهاي-1 )، ثبت نام
هر آوري برنامه جمع- و كنترل آنها هاي دروس  نيمسال
و خدمات ماشيني-  ارسال برنامه دروس به اداره آمار
و مدارك تحصيلي دانشجويان- و نگهداري اطالعات  تنظيم
و راهنمايي آنها در شناخت محـيط- تهيه كارت دانشجويي براي دانشجويان وارده

 دانشگاه 
و انتقاالت دانشجو- انينظارت بر امور نقل
و صدور گواهي نامه هاي اشتغال به تحصيل دانشجويان انجام امور نظام وظيفه-
و فارغ التحصيلي دانشجويان به حـوزه هـاي نظـام دانش آموختگيتهيه گزارش-

و ظيفه عمومي
و- و صدور دستورالعملهاي الزم در زمينه نام نويسي هـر نيمسـال و پيشنهاد تهيه

و نظاير آن  و اضافه نمودن دروس و حذف  انتخاب
و پرونده اعالمو ارسال- هـاي دانشـجويي بـه اداره دانـش مراتب دانش آموختگي

 آموختگان

و مسئوليتهاي اداره دانش آموختگان-2  وظايف
ل دانش آموختگانيارسال فراغت از تحص-
ل در مقاطع باالتر بـهيدانش آموختگان جهت ادامه تحصيليارسال مدارك تحص-

 مربوطهيدانشگاهها
ميمعرف- ندانش آموختگان  ربطيذيبه واحدهايانسانيرويشمول طرح
ضريمعرف-  ربطيذيبه واحدهايتخصصkبيدانش آموختگان مشمول طرح
يو سازمانهاهااشتغال در واحديدانش آموختگان متقاضيليه تحصيديصدور تائ-

يو خصوصيدولت
پايصدور مجوز تحو- التيان تحصيل مدرك
شريجهت متقاضيليموقت تحصيصدور گواه- وياسـتخداميكت در آزمونهاان

يليمقاطع باالتر تحص



و تخصص 12 بالينيهاي پزشكي

و نگهداري ريز نمرات دانشجويان در پرونده-  هاي مربوطه ثبت
و نگهـداري گـزارش- و كليـه سـوا دانـش آمـوختگي ثبت قبدانـش آموختگـان

 تحصيلي آنان
و خدمات مربوط به اعزام دانشجو به خارج همكاري در انجام امور بورسيه-  ها
كا- ــه اجــراي ــوط ب ــررات مرب ــل مق ــوختگم ــويدانــش آم وگ  زارش مشــكالت

 نا هماهنگيهاي احتمالي به مقامات ذيصالح

م-3 و ي اداره تحصيالت تكميلي سئوليتهاوظايف
ارانيو دسـت Ph.Dارشد،يكارشناسيها ان دورهيدانشجونظارت بر برنامه آموزشي-

يو فوق تخصصيتخصص
و نظارت بر حسن اجراي آنهاهها به گرو ارائه دستور العمل-  هاي آموزشي
وظ- و صدور گواهيانجام امور نظام  مربوطهيهايفه
و ارسال مراتب دانش آموختگي-  اعالم
ها-  نظارت بر امور آموزشي دانشكده
انيدانشجونظارت بر امور انتقال-
و ساير موسسات آموزشي وزارت متبوع-  برقراري ارتباط بين دانشگاه

و توسعه آموزش پزشكي:ج : مديريت مطالعات
 http://edc.mui.ac.ir: آدرس سايت، گروه آموزش پزشكي-

و مي Ph.Dگروه آموزش پزشكي مجري دوره كارشناسي ارشد . باشد آموزش پزشكي
ر به عالوه ا در دانشـگاه بـه، مسئوليت ارائه كليه واحدهاي مرتبط با آموزش پزشـكي

و و همچنين طراحي برگزاري كارگاههاي آمـوزش اسـاتيد را در زمينـه عهده داشته
.پزشكي به عهده دارد

)Teacher Training(آموزش مدرسان-
هـاي سازي اعضاء هيات علمي با مفـاهيم آموزشـي، انـواع روش تحقيـق، شـيوه آشنا
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و نوآوريهــاي آموزشــي از طر و ارزيــابي دانشــجو يــق برگــزاري كارگاههــاي تــدريس
و دوره مي آموزشي و آموزش رايانه انجام .گيرد هاي كوتاه مدت

كار گروه توسعه مهارتهاي پـژوهش بـه عنـوان نهـادي مشـترك بـين 1385از سال
و مـديريت مطالعـات توسـعه آمـوزش دانشـگاه تشـكيل  معاونت پژوهشي دانشـگاه

دو. گرديد و ارائه هاي آموزشي مهارتهاي پژوهشـيرهمسئوليت اين كار گروه طراحي
و طراحـي راهبردهـاي مناسـب بـراي توسـعه مهارتهـاي  براي هيات علمي دانشـگاه

.استپژوهشي در گروههاي خاص هيات علمي 

:ارزشيابي-
 هاي آموزشي ارزشيابي برنامه-الف
و دروس تدريس شده امهبرن ارزشيابي در هر نيم سال تحصـيلي انجـام هاي آموزشي
فرآيند اين ارزشيابي به اين صـورت اسـت كـه در ابتـداي تـرم، بـر اسـاس. شود مي

و بـاليني ها فرم درخواست دانشكده هاي ارزشيابي دروس نظري، عملي آزمايشـگاهي
و در اختيار دانشكده ، توسط دانشجويان اين فرمها در پايان ترم. گيردمي ها قرار تهيه

و به عات فرمهاي تكميـل شـده وارد نـرم اطال. فرستاده مي شوند EDCتكميل شده
و انحراف معيار آنها محاسبه مـي SPSSافزار  و ميانگين سـپس جـداول. گـردد شده

و به همراه پيشـنهادات ميانگين و بـازنگري بـه EDCها تهيه گرديده جهـت اصـالح
ايـن فرآينـد عـالوه بـر بـروز كـردن. گـردد ها ارسال مـي معاونين آموزشي دانشكده

آها برنامه موزشي، باعث آگاهي اساتيد از نظرات دانشجويان از آنچه كـه در كـالسي
شد مي و ارتقاء كيفيت آموزش خواهد . گذرد

ارزشـيابي فعاليتهـاي آموزشـي فرآينـدي:ارزشيابي فعاليتهاي آموزشي اساتيد-ب
و جامع كه از انواع شـيوه  و شـواهد است مستمر و ابزارهـاي جمـع آوري اطالعـات هـا

و توصيف كمي وكيفـي پديـده.كندمياستفاده  هـا كـه فعاليتي است كه شامل تشريح
و در بعضي از دانشكده و حداقل سالي يك مرتبه ها قضاوتي ارزشي را نيز به دنبال دارد

اطالعات مربوط به ارزشيابي ساليانه به عنوان يكـي. شود هر نيمسال تحصيلي انجام مي
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و گرو ه ساليانه در ارتباط با ارتقاء اعضاء هيات علمي بـه از معيارهاي اساسي اعطاء پايه
و تصميم گيريهـاي مـديريتي، تعيـين اسـتاد و تبديل وضعيت استخدامي مراتب باالتر
و اصـالح آن  و بهبود فعاليتها از طريق انعكاس مسـتمر بـه خـود فـرد نمونه، فولتايمي

و نمره ارزشيابي ساالنه هر فرد در  گـروه دانشـكده مقايسـه براي دوره بعدي موثر است
و نقـاط قـوت وضـعف  و به صورت پروفايلي به عضو هيات علمي ارائه ميگردد مي شود

و كيفـي فعاليـت ايشـان اسـت بـه طـور محرمانـه هر استاد كه شامل جنبه هاي كمي
.گردد منعكس مي

و عـاطفي:ارزشيابي آزمونها-ج و روان حركتي ارزشيابي آزمونها در حوزه شناختي
و بهـرهب يك نظام برنامـه در قال و در حـال ريـزي شـده گيـري از فنـاوري طراحـي

كليه آزمونهاي چند گزينه اي از طريق نـرم افـزار آنـاليز سـواالت. باشد گسترش مي
و  و قـوت سـواالت و نقاط ضعف طراحي شده در اين حوزه، مورد بررسي قرار گرفته

و طراحان سوال رس در انيده مـي آزمون به اطالع اعضاي هيات علمي شـود همچنـين
حوزه مهارتهاي روان حركتي با استفاده از كارگاههاي آموزشـي متعـدد در خصـوص 

و نحوه اجـراي شيوه هاي نوين ارزيابي صالحيت هاي باليني، اساتيد مربوطه با اصول
ص .حيح در حوزه باليني آشنا مي شوندارزيابي

در دانشـگاه علـوم پزشـكي 1379اين دفتر از سـال:دفتر استعدادهاي درخشان
ا زتشـكيل آن شناسـايي اســتعدادهاي. اصـفهان تاسـيس شـده اسـت  هــدف اصـلي

و هـدايت آنهـا در  كليـه. باشـد جهـت شـكوفايي اسـتعدادها مـي درخشان دانشگاه
و يا كمتر از  يا 500دانشجويان جديد الورودي كه رتبه كشوري آنها مساوي و باشد

مي)ي(تا)ب(ساير مشمولين بند  توانند به عضويت آئين نامه استعدادهاي درخشان
از. دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه پذيرفته شوند امكاناتي كـه ايـن دفتـر برخي

:در اختيار استعدادهاي درخشان دانشگاه قرار داده است عبارتند از
از)فال اعطاي Onlineامكان استفاده رايگان از اينترنت: امكاناتي عمومي كه عبارتند

و نيز كمك هزينه هاي تشـويقي بن كتاب ده هزار توماني به دانشجويان جديد الورود
حداكثر تا سقف هفتاد هزار تومان در نيمسال دوم سال تحصيلي گذشته به واجدين(

بازديد از انستيتوپاسـتور، نمايشـگاه(شرايط عضويت در دفتر، اردوهاي علمي تفريحي
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اخـذ برخـي ازواحـدهاي) عدادهاي درخشـان دانشـگاه كتاب تهران، گردهمايي اسـت
درسي به صورت غير حضوري، امكان تحصيل در دو رشته به طور همزمان، برگـزاري 

 مختلف علمي وآموزشي با تخفيف ويژه كارگاههاي
از خاصي كه به همه اعضـا تعلـق نمـيو جوايز امكانات)ب و فقـط آن دسـته گيـرد

نظيـر. گردنـد منـد مـي داشته اند از آنها بهـره دانشجوياني كه موفقيت هاي شاخصي
 ....و هاي اول المپياد علوم پزشكي حائزين رتبه

اي كه امكان دسترسي به آن براي همه دانشجويان عضـو دفتـر تسهيالت مشاوره)ج
.وجود دارد

 مركز تحقيقات آموزش علوم پزشكي
و توسـ عه آمـوزش پزشـكي، از آنجا كه يكي از فعاليتهاي اصـلي مـديريت مطالعـات

و عمده فعاليتهاي ايـن مركـز مبتنـي بـر پژوهش در زمينه آموزش پزشكي مي باشد
تحقيقـات هاي علمي است، در حـال حاضـر فعاليتهـاي پژوهشـي آن در مركـز يافته

ديريت مسـتقر اسـت، متمركـز مـي آموزش علوم پزشكي كه در ساختمان همين مـ 
قـات آمـوزش پزشـكي در سـطح كشـور اين مركز كه اولين مركز مصوب تحقي. باشد

و رسالت خود بطور عمده نقش مي است در راستاي چشم انداز :كند هاي زير را دنبال
ــكي-1 ــوم پزش ــوزش عل ــه آم ــي در حيط ــاي پژوهش ــام طرحه ــاس( انج ــر اس  ب

)هاي پژوهشي مركز اولويت
و تصويب طرحهاي پژوهشيك-2 )در زمينه آموزش پزشكي(ارشناسي
وت-3 در زمينـه آمـوزش(هاي كارشناسي ارشـد ودكتـرا صويب پايان نامهكارشناسي

)پزشكي
 ارائه مشاوره به محققان عالقمند به پژوهشهاي آموزشي-4
 تربيت پژوهشگر با برگزاري كارگاههاي روش تحقيق-5
و ترجمه-6 و تصويب انتشار كتاب هاي تاليف  كارشناسي
 حمايت از طرحهاي دانشجويي-7
و چاپ-8  مقاالت حاصل از طرحهاي پژوهشي تدوين
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 مجله ايراني آموزشي در علوم پزشكي
و تحـت داوري همتايـان مجله ايراني آموزش در علوم پزشـكي، فصـلنامه اي علمـي

و توسط مركز مطالعـات  است كه به عنوان ارگان انجمن علمي آموزش پزشكي ايران
م ايـن نشـريه.ي شـود وتوسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان منتشر

هـاي اي براي تبادل آخرين يافتـه هـاي علمـي در مـورد جنبـه بين رشته اي عرصه
هر مجله به زبان فارسي. گوناگون آموزش علوم پزشكي است و خالصه مقاالت آن به

و خالصه مقاالت آن به زبان انگليسي نيـز و انگليسي منتشر مي شود دو زبان فارسي
مقاالت بـه صـورت رايگـان در پايگـاه اينترنتـي مجلـه متن كامل. در دسترس است

)www.ijme.irhttp://  (نسخه چاپي مجلـه بـر اسـاس. در دسترس عموم قرار دارد
.اشتراك ارسال مي شود

و با هدفاين مجله ارتقـاي سـطح دانـش پژوهشـگران در حيطـه آمـوزش پزشـكي
زنده بين محققين اين حوزه، از طريق انتشار دسـتاوردهاي علمـي برقراري ارتباط سا
.رسد ايشان، به چاپ مي

) Original research article(مقاالت منتشر شده به صورت مقاله پژوهشـي اصـيل
و نامـه بـه سـر دبيـر ) Short article(مقاالت كوتاه) Review article(،مقاله مروري 

)Letter to Editor (باشدمي.
ميطهيحقاالت رسيدهم :دهد هاي زير را مورد بررسي قرار
در شيوه� آموزش علوم پزشكي مبتني بر نيازهاي جامعه� هـاي آمـوزش مناسـب

 هاي آموزشي ارزشيابي برنامه�آموزش مداوم در علوم پزشكي� علوم پزشكي
و روش� مطالعــات تطبيقــي در زمينــه آمــوزش پزشــكي� هــاي مناســب آزمــون

 ريزي درسي علوم پزشكي برنامه�گيري پيشرفت تحصيلي در علوم پزشكيهانداز
 تكنولوژي آموزش در علوم پزشكي� مديريت آموزش در علوم پزشكي�

د رسايت:محل نمايه شدن مجله مي اين مجله .شود هاي زير نمايه
EBSCO, CINAHL 
Index Copernicus 
EMRO Index Medicus 
Educational Research Abstracts 
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Islamic World Science Citation center (ISC) 
Scientific information Database (SID) 

و مقـاالت مجلـه توسـط موتورهـاي جسـتجوگر   Google scholatهمچنين پايگـاه
.قابل بازيابي است Yahoo site explorerو

و ارتباطات  واحد فناوري اطالعات
و پيشرونده فناوري و تاثير شگرفي كه ايـن فنـاوري رشد سريع و ارتباطات اطالعات

در روند پيشرفت علوم پزشكي، بويژه آموزش پزشكي داشته است، مديريت مطالعـات 
و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان را بر آن داشـت كـه در سـال 

و ارتباطات در اين مديريت ايجاد 1378 .نمودواحدي بنام واحد فناوري اطالعات
هدف اصلي اين واحد، توسعه بكارگيري فناوري هاي نوين در عرصـه آمـوزش علـوم
و پژوهشـگران  و ترويج فرهنگ بكارگيري آنهـا توسـط اسـاتيد، دانشـجويان پزشكي

.باشد دانشگاه مي
و فزاينـده آن، در سـال و كاربرد فـراوان  1388با توجه به توسعه آموزش الكترونيك

را مركز آموزش الكترونيك و با اين واحد همكاري خود نيز در دانشگاه تاسيس شده
.آغاز نمود

و ارائـه خـدمات زيـر، نقـش بسـزائي در توسـعه اين واحد با تجربه بيش از ده سـال
:بكارگيري فناوريهاي نوين آموزشي در دانشگاه داشته است

 در آموزش علوم پزشكي ICTاجراي پژوهشهاي مرتبط با بكارگيري�
 اري بامركز آموزش الكترونيك در توسعه آموزش الكترونيك دردانشگاه همك�
و ارائه خدمات رسانه�  اي از قبيل تهيه اساليد، اسكن، پرينت، پوستر
در زمينـه ورود ) OFIS(همكاري با بانك اطالعاتي اعضاي هيات علمي دانشـگاه�

 اطالعات اساتيد
 وزش پزشكي از راه دور همكاري در اجراي دوره كارشناسي ارشد آم�
 هاي آموزشي جهت ارائه در كالسهاي درس CDتهيه�
و سخت افزاري�  ارائه خدمات رايانه اي نرم افزاري
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:كتابخانه
و توسعه آمـوزش پزشـكي در طبقـه همكـف واقـع شـده كتابخانه مديريت مطالعات

مي30ومساحت آن  و تعداد كتب موجود دركتابخانه اعـم. باشد متر مربع از فارسـي
و. باشـد جلـد مـي 5926التين بالغ بر  كتابهـا شـامل موضـوعات مختلـف آموزشـي

، روشـهاي برنامـه ريـزي درسـي، مـديريت كيفيـت روش تحقيق،: پژوهشي از قبيل
، E-learningتــدريس، آمــار، روانشناســي، تكنولــوژي الگوهــاي يــادگيري، ارزشــيابي

Distance learning است...و.
ميسيستم كتابخان و امانت كتابخانه بـه صـورت مكـانيزه انجـام مـيه باز . شـود باشد

مي سازي امانت، آماده: كتابخانه شامل بخشهاي و مجالت .باشد، اطالع رساني
و ارائه مي گردد به شرح زير مي :باشد خدماتي كه توسط اين كتابخانه انجام

و اهداف كتابخا-1 و خريد كتب جديد مرتبط با موضوع نهسفارش
)، باركد، مهر صفحات ليبل عطف( سازي كتب جهت قرار گرفتن سرقفسه آماده-2
و فهرست آماده-3 و ارسال كتب جديد به كتابخانه مركزي جهت ثبت  نويسي سازي
 هاي بين المللي شركت در نمايشگاه-4
و طرح تحقيقاتي جهت مراجعين جستجوي كتاب-5 ، مقاله، پايان نامه
ها در صورت اعالم نيـاز، شـامل زيـراكس مدرك به ساير دانشگاهخدمات تحويل-6

و ارسال   مدارك درخواستي
كه عالوه برhttp://edc.recent.irراه اندازي سايت اختصاصي كتابخانه به آدرس-7

ابشـناختي مشاهده عناوين كتب موجود در كتابخانه فهرست مندرجات واطالعات كت
.باشد آنها نيز قابل رويت مي

، به روز رساني ورود اطالعات كتب جديد به سايت كتابخانه-8
 معرفي پايگاههاي اطالعاتي به مراجعين-9

 هاي نشر تماس با ناشران مختلف جهت دريافت تازه-10
 اي بين كتابخانه ارائه خدمات امانت بين كتابخانه-11
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) معاونت آموزشيحوزه(حوزه ستادي:ج
و خدمات ماشيني كار-1  شناسان آمار

و و خدمات ماشيني در جهت اتوماسـيون فعاليتهـاي جـاري حـوزه كارشناسان آمار
و كمك  و بهبود خدمات و با هدف ارتقاء توسعه روشهاي بكار گيري تجهيزات مدرن

.دندر نيل به اهداف حوزه فعاليت مي نماي
انجام عمليات آموزشي دانشجويان طبـق نيازهـاي اعـالم فراهم آوردن مقدمات:الف

تعريـف دروس، تهيـه:شده از طرف حوزه معاونت آموزشي بصورت ماشيني از قبيـل 
 هيه گزارشات مختلفتوورود نمرات: تهيه ليستهاي مختلف،دفرمهاي انتخاب واح

و بهبود خدمات ماشيني دانشجويان منطبق با نيازهاي مديريت:ب  حوزه استمرار
و حراست از اطالعات تحصيلي دانشجويان حفظ:د
و استاندارد سازي آنها:ه و پياده سازي فرمهاي مختلف تحصيلي  طراحي
يك OP.SCANبهره برداري موثر از دستگاه:و و تكنولوژيبعنوان جديد در قرائـت

و پاسخنامه   چند جوابي هاي تصحيح اوراق امتحاني
و سـاير واحـدهاي متقاضـي در بهـره اتصال دانشكده هاي)ز گيـري از شـبكه تابعـه

 سيستم خدمات آموزشي
 تهيه نرم افزارهاي حوزه معاونت آموزشي بر اساس نيازهاي تعريف شده:ح
و منطقي در امتحانات بر اساس استانداردهاي تعيين شده:ط  ايجاد نظام ارزيابي صحيح
مج:ي و تحليلي متنوع از موعه بانك اطالعات موجود در جهت تهيه گزارشات آماري

و اجرايي  تامين نيازهاي اطالعاتي مديريتي
و اطالعات تدريسي آنان:ك  مديريت نرم افزار بانك اطالعاتي اعضاء هيات علمي

: امور هيات علمي-2
اعضـاء هيـات علمـي كارشناسان اين امور عهده دار آن دسته از فعاليتهاي مربوط به

ميهستند كه طبق آئي : باشد از آن جملهن نامه از وظايف معاونت آموزشي دانشگاه
و مدارك متقاضيان عضـويت در كـادر هيـات بررسي سوابق آموزشي: الف ، ارزشيابي

 طرح در شوراي آموزشي علمي دانشگاه به منظور
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اقدام در مورد متقاضيان گذراندن طرح سربازي در دانشگاه بعنـوان عضـو هيـات:ب
 علمي 

و وضـعيت حضـور فيزيكـي اعضـاء هيـات انجا:ج م مكاتبات الزم در زمينه ارزشيابي
 علمي

و:د و حق التدريس اساتيد و دعوت از اساتيد مدعو  .....مدرسين
 اقدام در جهت تعيين اساتيد نمونه بر اساس مكاتبات ساالنه وزارتي:ه
دادبير شوراي بور(هاي دانشگاه امور بورسيه:و ميس معاونت آموزشي )باشد نشگاه
و محاسبه سوابق آموزشي اعضاي هيات علمي براي هيات مميزه:ز  بررسي
و:ح ا كارشناسي وزارت(عضاي هيات علمـي بـا مراجـع ذيـربط انجام ساير مكاتبات

، اقـدامات مربـوط بـه، كميته گـزينش اسـتادها دانشكدهوهمتبوع، مسئولين دانشگا
) نتقال فرزندان دانشجوي آنانا

و تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي:ط  انجام امور مربوط به پايه ترفيع

و دبير خانه-3 : دفتر
و دبيرخانه حوزه معاونت آموزشي، بعنوان مدخل ورودي نامه و پـل ارتبـاطي دفتر ها

دانشـگاهها، هـا،، دانشـكده بين قسـمتهاي مختلـف حـوزه بـا سـاير ادارات مكاتباتي 
و وزارتخانه .شدبامي..... ها



: سومفصل
 مشخصات كلي دانشكده پزشكي

و دوره دكتري پزشكي عمومي
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 آشنائي با روند تاسيس دانشكده پزشكي
:تاريخچه

شـروع بكـار كـرد در آن زمـان 1325آذرمـاه27ي اصـفهان در روز دانشكده پزشك
و دانشجويان بعد  از چهار سال آموزشگاه عالي بهداري در خانه كوچكي افتتاح گرديد

شدند پـس از مـدت كوتـاهي آموزشـگاه عـالي تحصيل موفق به اخذ درجه بهدار مي
و آزمايشـگاههاي آن دبيرسـتان مـورد  بهداري به دبيرستان سـعدي منتقـل گرديـد

دانشـكده 1329بعد از چهـار سـال يعنـي در سـال.استفاده دانشجويان قرار گرفت
تا پزشكي در جوار آموزشگاه عالي و دانشجويان پس از شش سـال بهداري سيس شد

عـالي بهـداري تحصيل موفق به اخذ درجه دكترا مي شدند بدين ترتيب آموزشـگاه 
آ وزشگاه پس از مدتي كار براي ادامـه تحصـيل بـهمبتدريج تعطيل شد ودانشجويان

و موفق يه دريافت درجه دكترا مـي  در. گرديدنـد دانشكده هاي مختلف كشور معرفي
در زمينهاي وسيعي در هزار جريب شروع به ساخت ختمان دانشكدهسا 1341سال

و بتـدريج  گرديد قسمتي از ساختمان كه آماده شد، دانشكده در ايـن محـل مسـتقر
.دانشكده پزشكي بصورت يك مجموعه دانشگاهي درآمد

و آموزش عملـي9دانشكده پزشكي در ابتدا با نفر عضو هيات علمي شروع بكار كرد
و سـپس در آزمايشـگاههاي هـزار دانشجويان در آزمايشگاههاي دبيرسـتان سـعدي

و. جريب انجام مي گرديد كارآموزي بيمارستاني در بخشـهاي بيمارسـتان خورشـيد
درمانگاههاي آن زير نظر دانشياراني كه رياست بخشهاي مربوطـه را بعهـده داشـتند 

.شد انجام مي

 حوزه مديريت دانشكده
و اداريمع-2 رياست دانشكده-1  آموزش پزشكي عموميمعاون-3 اون مالي
 معاون آموزش تخصصي وفوق تخصصي-5 آموزش تحصيالت تكميلي معاون-4
 معاونت درمان-7 معاونت دانشجويي6
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 حوزه معاونت آموزش باليني دانشكده پزشكي
به 1381معاونت آموزش باليني دانشكده پزشكي كه در سال ازو دنبـال تفكيـك

و تخصصي كار خود را شروع نمود طبق مصوبه شوراي عالي  معاونت آموزش باليني
و چهـارم از مراحـل چهارگانـه آمـوزش  برنامه ريزي عهده دار آموزش مراحل سوم

لذا دانشجويان پس از گذرانـدن دوره علـوم.دوره دكتراي پزشكي عمومي مي باشد
و دوره مقدمات پزشكي باليني دوره كارآموزي يعني مقطع سوم تحصيلي خود پايه

مي21اين دوره. نمايند را شروع مي و مهارتهـاي ماه باشـد كـه دانشـجو آموزشـها
و عملي الزم را جهت استدالل باليني مناسب در اداره بيمـاران كسـب مـي  تئوري

و در صـورت كسـب حـد نصـاب. كند در نمـره دانشجو پس از تسويه ازاين مقطع
بـه طـور خالصـه. خود را شـروع مينمايـد) اينترني( مع پيش كارورزي امتحان جا

و  و نظـارت حوزه معاونت آمـوزش بـاليني كـه از ادارات خـدمات آمـوزش بـاليني
و همچنـين در كنـار خـود كميتـه ارتقـاء كيفيـت  ارزشيابي آموزش تشكيل شـده

در EDCآموزش باليني هسته  و اجرايـي اختيـار را به عنوان بازوي مشاوره علمي
:دارد به شرح ذيل ميباشد

جويان رسيدگي به امور آموزش دانش: دانشكده پزشكياداره خدمات آموزش-1
و اضافه ومانند ميهماني، حذف  ....، انتخاب واحد، دريافت نمرات از گروهها

و ارزشيابي آموزش-2 هاي كيفي آموزش مانند پايش كه در مقوله: اداره نظارت
هـاي آموزشـي، اجـراي صـحيح رعايت حداقل،دهاي جاري آموزشارزشيابي فراينو

هاي تحقيقاتي در زمينه فرايند آموزش، تهيـه طـرح هاي آموزش، انجام پروژه پروتكل
و  و مثبــت بــين دانشــكده و همچنــين ايجــاد تعامــل مناســب درس بــراي گروههــا

و فراگيرندگان به عنوان سه ضلع مثلت آموزش .گروههاي آموزش
اين معاونت به منظور تعامل هر چه بيشـتر راه انـدازي Web Siteذكر است الزم به

و ارائـه پيشـنهادات  و كاربران مي توانند جهت كسب اطالعـات بيشـتر گرديده است
موجـود clinicalسازنده خود به اين سايت كه در سايت دانشـكده پزشـكي قسـمت 

.است، مراجعه نمايند



و تخصص 24 بالينيهاي پزشكي

 گروههاي آموزشي
و تحـت 1344در سال:سيگروه آسيب شنا-1 اين گروه به همراه گروه تشـريح

.اين دو گروه تفكيك گرديدند 1370عنوان مرفوآناتومي تاسيس گرديد، در سال 
و ژنتيك-2 به منظور ارائه دروس علـوم 1368در سال: گروه بيولوژي مولكولي

ع و و دروس عمـو مومي دانشجويان گروهي تحـت عنـوان پايه مي گـروه علـوم پايـه
و مهندسـي 1374گـروه مـذكور در مهرمـاه. تاسيس گرديد بـه دو گـروه، فيزيـك

و ژنتيك تبديل گرديد و گروه بيولوژي مولكولي .پزشكي
ازگـروه آسـيب 1370گروه علوم تشريحي در اوائل سال: گروه علوم تشريحي-3

 شناسي جدا شد در حال حاضر گروه علوم تشريحي كه يكي از گروههاي علـوم پايـه 
و دروس بافـت كليه رشته را براي دانشكده پزشكي است درس آناتومي هاي تحصيلي

و جنين شناسي ميها جهت برخي از رشتهرا شناسي .نمايد ارائه
و مهندسي پزشكي-4 به منظور ارائه دروس علـوم 1368در سال: گروه فيزيك

و در  و عمومي دانشجويان گروهي تحـت عنـوان گـروه علـوم پايـه وس عمـومي پايه
و مهندسـي 1374گروه مـذكور در مهـر مـاه. تاسيس گرديد بـه دو گـروه فيزيـك

و ژنتيك تبديل گرديد و گروه بيولوژي مولكولي .پزشكي
و: گروه فيزيولوژي-5 اين گروه در آغاز بعلت كمي اعضاء هيات علمي بطور عـام

و بصورت يكي از دروس زيربنـائ  و پايـه تـدريس تحت عنوان آزمايشگاه فيزيولوژي ي
را 1327مي شد تا آنكه در سال و بيولوژي تشكيل يـك گـروه دو رشته فيزيولوژي

و فعاليت علمي خود را آغاز نمودند با شكل گرفتن گـروه علـوم 1350در سال. داده
و شروع  و فارماكولوژي تحت عنوان يك گروه در دانشكده پزشكي تشكيل فيزيولوژي

بعلت افزايش تعداد كادر آموزشي، اين دو رشـته 1364-65در سال. به فعاليت كرد
و هر كدام به تنهايي تشكيل يك گروه مستقل را داده اند .از هم جدا شده

گـروه مـذكور بـا عنـوان 1347در سـال:گروه بـاكتري ويـروس شناسـي-6
و پاتوبيولوژي شروع بكار كرد كه عالوه بر مسئوليت آموزشـي  دروس ميكروبشناسـي

اين رشـته.و ايمني شناسي، مسئول تربيت كاردان علوم آزمايشگاهي نيز بود ويروس
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و بعد از انقالب فرهنگي مجدداً به كـارداني علـوم بعداً به ليسانس علوم آزمايشگاهي
گروه به دو قسمت تحـت عنـوان گـروه 1370آزمايشگاهي تغيير پيدا كرد در سال 

و گروه قـارچ  و ايمني شناسي در.و انگـل شناسـي تقسـيم گرديـد ميكروب، ويروس
هاي فـوق مسـئوليت تربيـت دوره هـاي حال حاضر اين گروه عالوه بر آموزش رشته

و كارشناسي ناپيوسته را نيز عهده دار است .كارداني
و انگل شناسي-7 اين گـروه بـا عنـوان پـاتوبيولوژي 1347در سال: گروه قارچ

ديپلم علوم آزمايشگاهي بود وبعـداً تبـديل ابتدا مسئول تربيت فوق. شروع بكار كرد 
و بعد از انقـالب فرهنگـي دوره ليسـانس تبـديل بـه دوره كـارداني  به دوره ليسانس

و در سال  شروع به پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشـد انگـل 1364گرديد
گـروه بـه دو قسـمت مجـزا تحـت عنـوان گـروه 1370شناسي نموده است در سال 

و وير و انگل شناسي تقسيم گرديدميكروب و گروه قارچ .وس
و مفاصل-8 در: گروه جراحي استخوان و اين گروه قبالً زير نظر گـروه جراحـي

و مفاصل بصورت تروماتولوژي عمل مي نمود كه با  قالب يك بخش جراحي استخوان
و بصورت گروه جراحـي اسـتخوان  گسترش آن در سالهاي بعد، از گروه جراحي جدا

مي ومفاصل .گردد اداره
و تناسلي-9 و مجاري ادراري در اين گروه قبالً به عنـوان شـاخه: گروه كليه اي

و از بهمـن مـاه  و 1370گروه جراحي فعاليت داشته بعنـوان يـك واحـد آموزشـي
.درماني مستقل زير نظر مدير گروه فعاليت دارد

و از سـال از بخـش داخلـ 1355اين گروه در مرداد ماه: گروه اطفال-10 ي مجـزا
.فعاليت خود را بصورت مستقل شروع نمود 56-1355
و پزشكي اجتماعي-11 جامعـه نگـري كه مفاهيم 1365از سال: گروه بهداشت

در آموزش پزشكي مطرح گرديد در ابتدا ايـن گـروه بصـورت شـوراي برنامـه ريـزي 
نيازهـاي نگر فعاليتهاي مربوط به جهت دادن آمـوزش بسـوي جامعه آموزش پزشكي

را در ابتدا بصورت طرحهاي كوتاه مدت يك هفته.جامعه را آغاز نمود اي دانشـجويان
به شبكه بهداشتي درماني شهرستان اعزام مي داشت سپس كار جنبه رسمي به خود 

و در قالب  و انـدازي راه 1370رسميت يافت سرانجام در سال درسيدو واحد گرفت
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 1371وزش دانشجويان در فيلدهاي آموزشـي در سـال فعاليت خود را در رابطه با آم
.شروع نمود

و مراقبتهاي ويژه-12 گروه بيهوشي يكـي از چنـد گـروه بـاليني: گروه بيهوشي
و بـه فعاليـت مسـتقل 1356دانشكده پزشكي است كه درسال  ازگروه جراحي جدا

شـروع 1348آموزش متخصصين بيهوشي توسط اين گروه از سال. ادامه داده است
.به حال ادامه داردتاو 

و از سـال 1333اين گروه از سال: گروه پوست-13 در بيمارستان خورشيد ايجـاد
.رسماً به صورت يك گروه آموزشي به فعاليت خود ادامه داده است 1369

از 1342گروه جراحي از سال: گروه جراحي-14 و فعاليت خـود را شـروع نمـوده
اعصـاب، در ابتـدا گروههـاي جراحـي.باشـد كده مـي قديمي تـرين گروههـاي دانشـ 

و زايمان مشترك بـود ارولوژي، ارتوپدي، چشم و بيني وزنان و حلق از سـال.، گوش
و مستقل گرديدند 1369 .يك سري گروهها از گروه جراحي جدا

و اعصاب-15 اين گروه بعد از تفكيك از گروه جراحي فعاليت: گروه جراحي مغز
.مستقالً آغاز نمودآموزشي خود را 

اين گروه در آغاز با گروه جراحي همكاري داشت ولي بعداً بصورت: گروه چشم-16
.يك گروه مستقل فعاليت خود را شروع نمود

مي: گروه داخلي-17 در اين گروه يكي از قديمي ترين گروههاي آموزشي باشد كه
و آغاز به كار نموده است42-43سال  .تشكيل

پ-18 در گـروه داخلـي بـه 1350اين گروه از سال: رتو شناسي تشخيصيگروه
و به طور مسـتقل 1355اين گروه در سال. فعاليت مشغول بود از گروه داخلي مجزا

.به فعاليتهاي خود پرداخت
بر 1357اين گروه در سال: گروه روانپزشكي-19 تشكيل گرديده اين گروه عالوه

و بهداشت رواني نيز پرداخته است آموزش دانشجويان به ايجاد مركز .مشاوره
و زايمان-20 اين گروه از بدو تشكيل با گروه جراحي بطـور مشـترك: گروه زنان

بـه طـور مسـتقل55-56هاي آموزشي پرداخته سپس درسـال تحصـيلي به فعاليت
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.شروع بكار نموده است
و بيماريهاي گرمسـيري-21 را: گروه عفوني از سـال ايـن گـروه فعاليـت خـود

و سپس به بيمارستان امين منتقل گرديد 1343 .در بيمارستان خورشيد آغاز نموده
و بيني-22 و حلق و شـاخه: گروه گوش اي اين گروه در ابتدا جزء گروه جراحـي

و بنـام54-55در اواخر سال تحصيلي،از آن بوده است از گروه جراحـي تفكيـك
ك و چشم به و بيني و حلق و سـپس در سـال گروه گوش  1368ار خود ادامـه داده

و به فعاليت خود ادامه داده است و بطور مستقل .اين گروه از چشم جدا
و مجـزا 1337اين گروه از سال: گروه بيماريهاي اعصاب-23 فعـاليتي مشـخص

و در  و 1365داشته است ولي تحت نظارت گروه داخلي بـوده از گـروه داخلـي جـدا
.اليت خود ادامه داده استبطور مستقل به فع

پـاتوبيولوژي بـه همـراه گـروه 1347اين گروه از سـال: گروه ايمني شناسي-24
و از سال  .به عنوان يك گروه مستقل آغاز به كار نموده است 1374تشكيل

و تجهيزات آموزشي  امكانات
و:بخش مجالت دانشكده نشريات ادواري مهمترين جزء يك كتابخانه فعال اسـت

مياع را.باشد تبار هر كتابخانه اي از روي تعداد نشريات آن بخش مجالت اين امكـان
و تحقيات سريعتر به دست محقق برسد،ميدهد مجالت دانشكده پزشـكي.تا مقاالت

و 289 از جملـه.عنـوان مجلـه فارسـي پزشـكي ميباشـد80عنوان التين پزشـكي
) مـدالين( بانكهـاي اطالعـاتي بخش ارائه خدمات الكترونيك فول تكس اينخدمات 

)Elseiver-proquest-ovid-HHS (باشدمي.

 آزمايشگاههاي دانشكده پزشكي
بافت شناسي، كشت سـلول، آزمايشـگاه جنـين،:آزمايشگاه علوم تشريحي شامل-1

 سردخانه-تشريح، آزمايشگاه استخوان گيجگاهي، كارگاه پالستينيشن
هـاي سيسـتم نقـص) تخصصـي( ري،فلوساتيومت:آزمايشگاه ايمني شناسي شامل-2
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و سرطانهاي خون  ايمني
، ويروس شناسي، كشت سـلولي، كشـت ميكروب:آزمايشگاه ميكروبشناسي شامل-3

سل( ويروسي، )آزمايشگاه
 قارچ شناسي، انگل شناسي:آزمايشگاه قارچ شناسي شامل-4
و مهندسي پزشكي شامل-5 -اكتريسته-مكانيك(فيزيك عمومي:آزمايشگاه فيزيك

مهندسـي-بيواپتيك تصوير گري پزشـكي–بيومكانيك-دوزيمتري) نور– حرارت
)التراسوند-ابزار دقيق پزشكي(پزشكي 

بـا دسـتگاههاي زيـر2و فيزيولـوژي1فيزيولـوژي:آزمايشگاه فيزيولوژي شامل-6
لوسي لوسكوپ-استروتاليك-فريزينگ ميكرتون-دستگاه ميكروالكترودبركر: شامل 

ك و دمـاي رات دستگاه تنظيم -كليـه لـوازم جهـت ثبـت خـارج سـلولي ) rat(ننـده
و لوازم اندازه گيري فشار خون مستقيم رات و تحريك داخل-دستگاهها لوازم تزريق

 upsدستگاه-دستگاه سانتريفوژ-هاي عصبي گاماكانتر هسته
و بيولوژي ملكولي شامل-7 آزمايشـگاه-2، آزمايشگاه ژنتيك-1:آزمايشگاه ژنتيك
 آزمايشگاه آموزشي بيولوژي-3، كوالر بيولوژيمول

.ضمناً تجهيزات ذيل در آزمايشگاه موجود است
ــتگاه ــتگاه- PCRدســ ــتگاه- Automated DNA Sequencerدســ  دســ

Gel documentation System -دستگاهDNA Synthesizer 
 Agarose and polyacrylamide electrophoresis Systemدستگاه-1
:آزمايشگاه آسيب شناسي شامل-8

پـاتولوژي اختصاصـي همـاتولوژي-پاتولوژي عمومي-خون شناسي-آسيب شناسي
 هاي آسيب شناسي تكنيك

:كتابخانه دانشكده پزشكي
در خيابان،دانشكده داروسازيوهمزمان با تاسيس دانشكده پزشكي 1325در سال

ضمن جدا شدن از كتابخانـه دانشـكده 1348در سال،ابوذر فعلي شروع به كار نمود
.داروسازي در سالن شريعتي فعلي مستقر گرديد
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و سالن مطالعه دانشجويان 360 فعلي مساحت ساختمان كتابخانه متـر 360 نيز متر
تا7ميباشد كتابخانه در دو نوبت از ساعت  دهـي بـه شب در حـال سـرويس7صبح

.دانشجويان اعضاي محترم هيات علمي است
:باشد آمار منابع موجود در كتابخانه نيز به شرح ذيل مي

عنـوان-11238كتـب التـين-5883عنوان كتب فارسـي– 15298كتب فارسي
خالصـه مقـاالت-225طرحهـاي تحقيقـاتي-5615پايان نامه- 6969كتب التين 

157-CD جلد مي باشد 26536تعدا كل كتاب-عدد 200ها.
است كتابخانه مجهز به سيسـتم جسـتجوي NLM –LC سيستم طبقه بندي كتابها

و متصل به شـبكه اينترنـت بصـورت  مخـزن كتابخانـه.باشـد مـي Onlineرايانه اي
و در حال حاضر با ارائه كارت كتابخانـه مركـزي قابـل stock Openبصورت باز  بوده
مي سرويس و سيستم اتومانسيون د.باشـد دهي از طريق كامپيوتر و كتابخانـه شـامل
و: بخش .باشدمي CDامانت
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: چهارمفصل
ها آئين نامه
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)نامه آموزشي دكتري پزشكي عمومي آئين(

و نام نويسي:فصل اول��������  شرايط ورود
:شرايط ورود به دوره دكتراي عمومي پزشكي به شرح زير است)1ماده

.ون وروديپذيرفته شدن در آزم-1-1
و يا گواهينامـه دوره پـيش) نظام قديم(داشتن گواهينامه پايان دوره متوسطه-1-2

و پـرورش) نظام جديد(دانشگاهي  از داخل يا خارج كشور مورد تاييد وزارت آموزش
مطـابق( يـا برابـر آموزشـهاي حـوزوي) با توجه به نظام جديـد آمـوزش متوسـطه(

).يمصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگ
و داشـتن-1-3 و مقـررات جـاري كشـور مجاز بودن به ادامه تحصيل از نظر قوانين

 شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي
و روان برابـر ضـوابط مصـوب شـوراي عـالي-1-4 برخورداري از سالمت كامـل تـن

.ريزي علوم پزشكي برنامه
و قـانون آمـوزش رايگـان يـا پرداخـت سپردن تعهد خدمت-1-5 بر اساس ضوابط

و مقرراتي كه ازطريق مراجع ذيربط صادر مي .شود شهريه مطابق تعرفه
چنانچه دانشجو با توجه به ضوابط اعالم شده در دفترچه آزمون سراسـري:1تبصره

و روانـي الزم بـراي دوره دكتـراي  سازمان سنجش آموزش كشور از سالمت جسـمي
پ ، اجـازه بـر اسـاس نظـر شـوراي پزشـكي دانشـگاه زشكي برخوردار نباشـد، عمومي

.تحصيل در دوره دكتري عمومي پزشكي را ندارد
ارائه تاييديه تحصيلي دروه متوسطه نظام قديم يا پـيش دانشـگاهي نظـام:2تبصره

و ارائـه اصـل  و حـداكثر تـا پايـان نيمسـال اول تحصـيلي جديد در زمان ثبـت نـام
ان دوره متوسطه يا اصل گواهينامه دوره پيش دانشگاهي حداكثر تايك گواهينامه پاي

.سال بعد از ثبت نام اوليه الزامي است
التحصيالن دوره دكتراي عمومي پزشكي را از انجـام پرداخت شهريه، فارغ:3تبصره

.كند ديگر تعهدات قانوني خاص معاف نمي
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مه)2ماده هايي كـه توسـط سـازمانلتپذيرفته شدگان آزمون ورودي موظفند در
و انتخاب واحـد بـه  سنجش آموزش كشور يا دانشگاه اعالم مي شود براي نام نويسي

نويسـي در نخسـتين نيمسـال دانشگاه ذيربط مراجعه كنند عـدم مراجعـه بـراي نـام 
شد تحصيلي پس از اعالم نتايج آزمون .، انصراف از تحصيل تلقي خواهد

در)3ماده هر نيمسال تحصيلي درزماني كه دانشگاه اعالم مي دانشجو موظف است
و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه كنـد  عـدم مراجعـه. كند براي ادامه تحصيل

و عـذر موجـه بـه منزلـه تـرك  دانشجو براي نام نويسي در يك نيمسال بدون اطالع
و دانشجو اخراج خواهد شد .تحصيل است

دانـد، بايـد جو ترك تحصيل خود را موجـه مـي در موارد استثنايي كه دانش:1تبصره
داليل آن را حداكثر تا يك ماه قبل از پايان همان نيمسال بصـورت مكتـوب بـه اداره 

در صورت تاييد موجه بودن ترك تحصيل توسط شوراي آموزشـي. آموزش ارائه دهد
و مرخصي تحصيلي براي  دانشگاه، آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب

.سال صادر ميشودآن نيم
دانشجويي كه ترك تحصيل نموده، چنانچه بخواهد مدارك تحصيلي خـود:2تبصره

.را دريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني دوران تحصيل خود عمل نمايد
و ادامه)4ماده دانشجوي دوره دكتراي عمومي پزشكي دريك زمان حق نام نويسي

د و ر يك يا چند دانشگاه اعم از دولتي يا غير دولتـي را تحصيل در بيش از يك رشته
در صورت تخلف به تشخيص كميته نظارت بر حسن اجـراي مقـررات. نخواهد داشت

و سوابق آموزشي وزارت متبوع، از ادامه تحصيل در يكي از رشته هاي انتخابي محروم
و دانشـجو در ايـن حـال موظـف اسـت كليـه  تحصيلي وي باطـل اعـالم مـي شـود

هاي تعيين شـده بـه دانشـگاه هاي مربوط به رشته حذف شده را مطابق تعرفه ينههز
.ذيربط بپردازد

و) استعداد هاي درخشان( دانشجويان ممتاز:تبصره از شـمول ايـن مـاده مسـتثني
و ضوابط مربوط به خود مي باشند .تابع آيين نامه
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 نظام آموزشي: فصل دوم��������
.پزشكي مبتني بر نظام واحدي است آموزش دوره دكتري عمومي)5ماده
در نظام واحـدي، ارزش هـر درس بـا تعـداد واحـدهاي آن درس سـنجيده)6ماده
و قبولي يا عدم قبولي دانشجو دريك درس به همان درس محدود است مي .شود

مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به ترتيب به صورت هر واحد درس،)7ماده
و كارورزي51ساعت، كارآموزي34) يا آزمايشگاهي(ساعت، عملي17نظري  ساعت

و طبـق برنامـه مصـوب 68 ساعت، درطول يك نيمسال تحصيلي يـا دوره تابسـتاني
.شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود

:برنامه دوره دكتري عمومي پزشكي شامل مراحلي به شرح زير است)8ماده
و علوم پايه: له اولمرح  كارآموزي باليني: مرحله سوم دروس عمومي

و فيزيوپاتولوژي:ممرحله دو  كارورزي باليني: مرحله چهارم نشانه شناسي
و اصـالح برنامـه آمـوزش پزشـكي: تبصره دانشكده هاي پزشـكي مجـري بـازنگري

تواننـد مراحـل مختلـف را بـا تاييـد را مد نظر دارنـد مـي reformعمومي كه برنامه 
م و جوز دبيرخانه شوراي آموزش پزشـكي عمـومي بصـورت شوراي آموزشي دانشگاه

.ادغام يافته اجرا نمايند

و باليني دوره دكتري عمومي پزشكي :مراحل پيش باليني
و علوم پايه و فيزيوپـاتولوژيو نشانه) مراحله اول( به مراحل دروس عمومي شناسـي

و مراحـل كـارآموزي) مرحله دوم( و) سـوم مرحلـه(دوره پيش باليني اطـالق شـده
چنانچـه مرحلـه نشـانه. گـردد دوره بـاليني محسـوب مـي) مرحله چهارم(كارورزي

و فيزيوپاتولوژي با مرحله كارآموزي ادغام گردد و سـوم( شناسي ادغام مراحـل دوم
و كـل دوره آمـوزش) آموزش پزشكي و سوم شـده دوره باليني شامل دو مرحله دوم

د و ميپزشكي شامل يك مرحله پيش باليني .شودو مرحله باليني
از)9ماده در مراحل پيش باليني دكتري عمومي پزشكي، هرسال تحصـيلي مركـب

و امكانـات يـك دوره  و داشـتن شـرايط و در صـورت ضـرورت دو نيمسال تحصـيلي
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از. تابستاني است و دوره تابسـتاني17هر نيمسال تحصيلي عبـارت هفتـه آموزشـي
.است7مفاد ماده هفته آموزشي با رعايت6برابر 

17طول مدت امتحانات پايان نيمسال يا پايان دوره تابسـتاني جـزو مـدت:1تبصره
و .هفته آموزش محسوب نمي شود6هفته
و ضروري:2تبصره ، شـامل وقـوع باليـاي طبيعـي، عـدم امكـان درموارد استثنايي

ق،هفته17حضور استاد مربوط در طول و مـواردي از ايـن بيـل بـه بيمـاري اسـتاد
و موافقـت شـوراي آموزشـي دانشـگاه مـي  تـوان درس يـا پيشنهاد دانشكده مربـوط

هفته جهت كليه دانشـجوياني كـه آن درس يـا17درسهايي را در مدتي كوتاهتر از 
اند تدريس نمود، مشروط بر اينكه مجموع ساعات هر واحد درسي درسها را اخذ كرده

و شركت در كليه كالسـها مطـابق اين آئين نامه7از ميزان مقرر درماده  كمتر نشود
.ساعات هر واحد درسي الزامي است

و)10ماده در دوره باليني هر سال تحصيلي مشتمل برچند بخـش آمـوزش بـاليني
د. دروس تئوري مربوطه است ، وره باليني در طول هر سـال تحصـيلي تعداد بخشهاي

شـوراي آموزشـي دانشـگاه، با توجه به مدت زمان الزم براي آموزش هربخش، توسط
.شود تعيين مي

و)11ماده و دانشكده هاي علـوم پزشـكي، موظفنـد برنامـه درسـي كليه دانشگاهها
.سرفصل مصوب شوراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند

امـه تحصـيلي دانشـجويان ترتيب دروس با رعايت پيش نيازها، تنظـيم برن:1تبصره
و جابدرطول دوره و طـرح مطالـب جديـد در يـك، روش تدريس جا كردن ريز مواد

و دانشكده و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها بـديهي. هاي علوم پزشكي اسـت درس
و جـامع پـيش كـارورزي ازطـرف وزارت  است منابع جهت امتحانات جامع علوم پايه

.ميشود متبوع تعيين
و دانشكده آن دسته از دانشگاه:2تبصره كـه حـداقل سـه دوره هاي علوم پزشكي ها

انـد، درصـورت تاييـد شـوراي آموزشـي التحصيل داشته دكتري عمومي پزشكي فارغ
و دانشگاه مي و امكانات دانشكده ده توانند با توجه به مقتضيات ، حـداكثر بـه ميـزان
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.به برنامه مصوب اضافه كنند،درصد كل واحدهاي دوره
التحصـيل داشـته پزشـكي فـارغ هايي كه كمتر از سه دوره دكتـري عمـومي دانشگاه

باشند، بايد با نظر دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي عمومي نسبت بـه اصـالح برنامـه 
.آموزش پزشكي عمومي اقدام نمايند

و قبـولي در پايان مرحله اول، امتحان جامع علـوم پايـه برگـزار مـي)12ماده شـود
.باشد درامتحان جامع شرط ورود به دوره بعدي مي

، قبولي در كليه درسهاي مرحلـه اول شرط شركت در امتحان جامع علوم پايه:1تبصره
كل) درسهاي عموميو درسهاي علوم پايه( .از اين مرحله است12و كسب ميانگين

با اين حال در شرايطي كه دانشجو، تنها يك درس عمـومي باقيمانـده داشـته باشـد،
د مي و ر صورت قبـولي، درس باقيمانـده تواند در امتحان جامع علوم پايه شركت كند

را دردوره بعدي بگذراند بديهي است نمره اين درس در ميانگين مرحله دوم محاسبه
.شد خواهد
و در امتح:2تبصره انـات آنهـا چنانچه نمرات تعدادي از دروسي كه دانشجو گذرانده

، معرفي به آزمون جـامع علـوم پايـه اعـالم نشـده باشـد شركت كرده است در زمان
در صـورتي كـه بعـد از اعـالم. نمايد دانشجو به صورت مشروط در آزمون شركت مي

نمره، دانشجو در آن درس مردود شده باشد يا علي رغم قبولي، ميانگين كـل مرحلـه 
مي12اول وي به  و آزمون مذكور نرسيده باشد، نتيجه آزمون وي كان لم يكن باشد

و تا كسب نمره قبـولي در جزو تعداد دفعات شركت در آزمون او محا سبه نخواهدشد
م و همچنين كسب ميانگين الزمدرس ، اجازه شركت در آزمون جامع بعـدي ردودي

.را حتي به صورت مشروط نخواهد داشت
چنانچه دانشجو.، تا سه نوبت مجاز است شركت در امتحان جامع علوم پايه)13ماده

ه تحصـيل در دوره دكتـري عمـومي در امتحان مزبور نمره قبولي كسب نكند از ادام
.شود پزشكي محروم مي

در:1تبصره غيبت غير موجه در امتحان جامع علوم پايه به منزله يك نوبت شـركت
.شود امتحان محسوب مي
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دانشجويي كه به علت مردود شدن در امتحان جـامع علـوم پايـه از ادامـه:2تبصره
مي تحصيل در رشته پزشكي محروم مي ب شود، رابـر دسـتورالعمل تغييـر رشـته تواند

و داروسـازي كـه از ادامـه هاي دكتري عمومي پزشكي دانشجويان دوره ، دندانپزشكي
و دومـين جلسـه تحصيل در دوره دكتري عمومي محروم مي شوند، مصـوب بيسـت

بـه رشـته ديگـري درمقـاطع28/4/82شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ 
و كارداني تغيير رشته دهدكارشناسي پيوسته يا ناپي .وسته

و كسـب ميـانگين كـل)14ماده از ايـن12قبولي در كليـه درسـهاي مرحلـه دوم
و در دانشكده.مرحله، شرط ورود به مرحله سوم است هاي پزشكي مجري بـازنگري

و سـوم  ، شـرط اصالحات برنامه آموزش پزشكي عمومي، در صورت ادغام مراحل دوم
و فيزيوپـاتولوژي، جهـت ورود بـه12كسب ميانگين كل از مرحلـه نشـانه شناسـي

.باشد مرحله كارآموزي باليني الزامي نمي
كارآموزي باليني شامل دروس نظري آموزش بر بـالين بيمـاران بسـتري،)15ماده

و مراكـز–آموزش مراقبتهاي بهداشتي  درماني سرپايي در درمانگاههاي بيمارسـتانها
د و حفـظ حقـوق عرضه خدمات بهداشتي و در صـورت تـامين شـرايط رماني كشور،

و نظارت شو .استهاي آموزشي دانشگاهاربيمار مطب با مجوز
ماه كـارآموزي طبـق برنامـه مصـوب20درطول دوره كارآموزي، گذراندن:1تبصره

.براي كليه دانشجويان الزامي است
در:2تبصره بيمارسـتانها نبايـد از حداكثر مدت كارآموزي بر بالين بيماران بسـتري

.دوره كارآموزي بيشتر باشد% 50
مي)16ماده و قبـولي در پايان مرحله سوم آزمون جامع پيش كارورزي برگزار شـود

هـاي پزشـكي مجـري در دانشـكده.در اين آزمون شرط ورود به دوره كارورزي است
دربازنگري  مربرنامه آموزش پزشكي عمومو اصالحات وي در صورت ادغام احـل دوم

در پايان مرحله اول باليني آزمـون جـامع پـيش كـارورزي) مرحله اول باليني(سوم، 
و قبولي در اين آزمـون شـرط ورود بـه دوره كـارورزي  مرحلـه دوم(برگزار مي شود

.است) باليني
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و:1تبصره شرط شركت در آزمون جـامع پـيش كـارورزي قبـولي در كليـه درسـها
ب كلبخشهاي مرحله كارآموزي و ثبـت14اليني، كسب ميانگين از مرحله كارآموزي

.باشد موضوع پايان نامه مي
و اصـالحات در برنامـه آمـوزش پزشـكي در دانشكده هاي پزشـكي مجـري بـازنگري

و سوم  در) مرحلـه اول بـاليني(عمومي در صورت ادغام مراحل دوم شـرط شـركت
و بخـش آزمون جامع پيش كارورزي، قبـولي در كليـه دروس نظـري  هـايو عملـي

و كسب ميانگين كل  و ثبـت13كارآموزي مرحله اول باليني از مرحله اول بـاليني
مي موضوع پايان . باشد نامه

در:2تبصره و و بخشـهايي كـه دانشـجو گذرانـده چنانچه نمرات تعـدادي از دروس
امتحانات آنها شركت كرده است در زمان معرفي بـه آزمـون جـامع پـيش كـارورزي 

در صـورتي. نمايد اعالم نشده باشد، دانشجو به صورت مشروط در آزمون شركت مي
كه بعد ازاعالم نمره، دانشجو در آن درس يا بخش مردود شـده باشـد يـا علـي رغـم 

نرسيده باشد، نتيجه آزمون وي كان لم يكـن14قبولي، ميانگين كل مرحله سوم به 
شر مي و آزمون مذكور جزو تعداد دفعات كت در آزمون او محاسبه نخواهـد شـد باشد

و همچنـين كسـب ميـانگين الزم  ،و تا كسب نمره قبولي در درس يا بخش مردودي
.اجازه شركت در آزمون جامع بعدي را حتي به صورت مشروط نخواهد داشت

اي كه با توجه بـه قبول شدگان آزمون جامع پيش كارورزي، بر اساس رتبه:3تبصره
گذرانـدن مرحلـه هـاي موجـود، بـراي نند، در انتخاب بخشك فرمول زير كسب مي

:كاروزي، حق تقدم خواهند داشت
(نمره تراز شده آزمون پيش كارورزي بر اساس ميانگين )2×ميانگين سه مرحله اول+

--------------------------------------------------------- 
3

و اصـال در دانشكده حات در برنامـه آمـوزش عمـومي در هاي پزشكي مجري بازنگري
و سوم  به جاي ميـانگين سـه مرحلـه) مرحله اول باليني(صورت ادغام مراحل دوم

و مرحلـه اول بـاليني(، ميانگين دو مرحله اول اول در فرمـول) مرحله علـوم پايـه
.محاسبه خواهد شد



39ها نامه آئين: فصل چهارم

د15چنانچه ميانگين سه مرحله اول دانشجويي: براي مثال ر آزمون پـيشو نمره او
نمره تـراز شـده آزمـون پـيش كـارورزي او بـر اسـاس( باشد 200از 180كارورزي
مي)مي شود18ميانگين  :شود، رتبه او بر اساس فرمول باال، به صورت زير محاسبه

18+)2×15(
16 =--------- 

3
.شركت در امتحان جامع پيش كارورزي تا سه نوبت مجاز است)17ماده

وياني كه به علت مردود شـدن در امتحـان جـامع پـيش كـارورزي از دانشج:تبصره
تواننـد براسـاس دسـتورالعمل ادامه تحصيل در رشته پزشكي محروم مي شوند، مـي 

بـه يكـي از مقـاطع كارشناسـي پيوسـته، كارشناسـي13مـاده2مندرج در تبصـره 
و كارداني تغيير رشته دهند .ناپيوسته

مـاه كـارورزي طبـق17ماه مي باشدو گذرانـدن18طول دوره كارورزي)18ماده
يك.برنامه مصوب براي كارورزان الزامي است دانشجو در طول كارورزي مي بايست از

.ماه مرخصي استفاده نمايد
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و طول مدت تحصيل:فصل سوم��������  واحدهاي درسي
حداقل تعداد واحدهاي درسي الزم براي فراغت از تحصـيل در دوره دكتـراي)19ماده

. ريزي است عمومي پزشكي طبق برنامه مصوب آن دوره در شوراي عالي برنامه
و دوم دوره دكتراي عمومي)20ماده دانشجو در هر نيمسال تحصيلي از مراحل اول

تا12پزشكي بايد حداقل  .واحد درسي، انتخاب نمايد20و حداكثر
، دانشـجو از در آخرين نيمسـال تحصـيلي در هريـك از مراحـل اول ودو:1تبصره م

.واحد معاف است12رعايت شرط حداقل
در صورتي كه ميـانگين كـل نمـرات دانشـجو در يـك نيمسـال تحصـيلي:2تبصره
مي17حداقل  نظ باشد و موافقـت دانشـكده تواند با ، در نيمسـال بعـدر استاد راهنما

.واحد درسي انتخاب كند24حداكثر تا
واحد باقيمانده براي گذراندن هر يـك24ر در مواردي كه دانشجو حداكث:3تبصره

و دوم را داشته باشد، در صورتي كه در نيمسـال قبـل مشـروط نشـده  از مراحل اول
.تواند كليه آن واحدها را در آن نيمسال بگذراند باشد با تاييد دانشكده مي

 واحـد درسـي6، دانشـجو مجـاز بـه انتخـاب بـيش از در دوره تابسـتاني:4تبصره
.شدبا نمي
آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشـگاهها كـه نمـره)21ماده

خام مواد امتحاني آنها در آزمون ورودي، در يك يا چند درس بـه تشـخيص شـوراي 
آموزشي دانشگاه پذيرنده، از حدنصاب معيني كمتر باشد، موظفند حسب نياز رشـته، 

به دروسي را كه آن دانشگاه تعيين مي عنوان دروس پيشـنياز دانشـگاهي عـالوه كند
.بر دروس مندرج در برنامه مصوب در اولين يا دومين نيمسال تحصيلي بگذرانند

و زمـان تـدريس دروس:1تبصره تعيين نوع درس، تعداد واحد، ريز مواد، نحوه ارائه
و براسـاس پيشـنهاد  پيش نياز دانشگاهي برعهده شواري آموزشي دانشـگاه پذيرنـده

.اي آموزشي استگروهه
از:2تبصره و چگونگي اجراي آنها، در دانشگاهها هـر ارائه دروس پيشنياز دانشگاهي

و لحاظ از جمله ثبت نمرات در كارنامه دانشجو، احتساب در ميانگين پايان نيمسـال
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و تـابع مقـررات و ميانگين كل نمـرات دانشـجو، ماننـد دروس دانشـگاهي مشروطي
.آموزش عالي است

سازمان سنجش آموزش كشور پس از اعالم نتايج آزمـون ورودي، كارنامـه:3تبصره
يـك از مـواد امتحـاني در اختيـارهر پذيرفته شدگان، مشتمل برنمره خام آنها را در

.دهد دانشگاههاي ذيربط قرار مي
واحـد از دروس8به حداكثر طول دوره تحصيل دانشجوياني كـه حـداقل:4تبصره

ر ميپيشنياز دانشگاهي .شودا گذرانده باشند، حداكثر يك نيمسال تحصيلي افزوده
سـال10حداكثر مدت مجاز تحصـيل در دوره دكتـري عمـومي پزشـكي)22ماده

و5است، كه  و دوم آموزش پزشكي باقيمانده به سال5سال اول به طي مراحل اول
و چهارم آن اختصاص دارد .طي مراحل سوم

و اصـالحات در هاي پزشـكي مجـر در دانشكده برنامـه آمـوزش پزشـكيي بـازنگري
و سومعموم حداكثر مدت مجـاز) مرحله اول باليني(،ي در صورت ادغام مراحل دوم

سـال اول بـه طـي4سـال اسـت، كـه10تحصيل در دوره دكتري عمومي پزشكي 
سال باقيمانده به طـي مراحـل6و) مرحله پيش باليني( مرحله اول آموزش پزشكي

و  و دوم باليني(سوم دوم . اختصاص دارد) مراحل اول
سال اول دوره آمـوزش پزشـكي از امتحـان4دانشجويي كه نتواند درمدت:1تبصره

و يا درمـدت  و دوم5جامع علوم پايه نمره قبولي كسب كند سـال اول، مراحـل اول
ودشـ آموزش پزشكي را به پايان برساند، از ادامه تحصيل در رشته پزشكي محروم مي

توانـد باشـد، مـي10و در صورتي كه ميانگين نمرات درسهايي كه گذرانيده حـداقل
، به رشته ديگري در مقـاطع كـارداني13ماده2برابر دستور العمل مندرج در تبصره 

و ناپيوسته تغيير رشته بدهد .كارشناسي پيوسته
دو3دوره تحصيلي دانشجويي كه نتواند در مدت:2تبصره ره بـاليني سال از شـروع

و يا در مدت  و چهارم آموزش پزشـكي5به دوره كارورزي راه يابد سال مراحل سوم
و در دانشكده و رابه پايان برساند اصـالحات در برنامـه هاي پزشكي مجـري بـازنگري

و سوم دوره تحصيلي دانشجوئي آموزش پزشكي  عمومي در صورت ادغام مراحل دوم
و سوم(اول باليني له سال مرح4كه نتواند در مدت  و بـه) مراحل دوم را طـي كنـد
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و يا در مدت و دوم بـاليني مراح سال6دوره كارورزي راه يابد ، مراحـل دوم(ل اول
و چهارم ، بـا تصـويب شـوراي آموزشـي موزش پزشكي را بـه پايـان برسـاندآ) سوم

مشـروط بـر آن كـه مـدت مجـاز. ماه ديگر قابـل تمديـد اسـت12دانشگاه حداكثر
.تحصيل وي به پايان نرسيده باشد
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و غياب:فصل چهارم��������  حضور
و دوره حضـور دانشـجو در تمـامي جلسـات)23ماده هـاي مربـوط بـه هـر درس
و عـدم حضـور دانشـجو درهريـك از جلسـات، كار و كارورزي الزامي اسـت آموزي

.شود غيبت محسوب مي

از)24ماده ساعت غيبت دانشـجو در هـر درس نظـري
17

و آزمايشـگاهي4 ، عملـي

از
17

و كارورزي از2 ، كار آموزي
10

مجموع ساعات آن بخـش نبايـد تجـاوز كنـد، در1

. غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس يا بخش صفر محسوب ميشود
تي مجاز خواهد بـود كـه، در صور24غيبت با سقف مشخص شده در ماده:1تبصره

و تشخيص استاد موجه شناخته شود نحوه برخورد بـا غيبـت. با ارائه مدارك مستند
و با تاييد دانشكده خواهد) موجه ياغير موجه( دانشجو .بود بر عهده استاد
در صورتي كه غيبت دانشجو در هر درس يا بخش، بيش از ميـزان تعيـين:2تبصره

غيبت او با تشـخيص شـوراي آموزشـي دانشـگاه موجـه باشد ولي24شده در ماده 
واحـد12در اين حال رعايت حـداقل. گردد تشخيص داده شود، آن درس حذف مي

نيدرهرنيمسال الزامي نيست ال مذكور به عنوان يـك نيمسـال كامـل جـزوسم، ولي
.شود سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي

ي)25ماده ا بخش به منزله گرفتن نمره صـفر غيبت غير موجه در امتحان هر درس
و غيبت موجه در امتحان هر درس يـا بخـش باعـث حـذف آن در آن درس يا بخش

تشـخيص موجـه بـودن غيبـت در جلسـه امتحـان برعهـده. گردد درس يا بخش مي
.شوراي آموزشي دانشگاه است
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و اضافه: فصل پنجم��������  حذف
مي)26ماده ا دانشجو دوتواند در هر نيمسال تحصيلي و دوم تا هفتـهز مراحل اول

، حداكثر دو درس اخذ شده خود را حـذف ويـا دو درس ديگـر پس از شروع نيمسال
اخذ نمايد، يا دو درس اخذ شده خود را با دو درس ديگر جابجـا نمايـد، مشـروط بـر

.تجاوز نكند20اين كه تعداد واحدهاي اخذ شده وي از حد مقرر در ماده 
جل:1تبصره و اضـافه يـا بـه غيبت در سات دو هفته اول هر درس بـه دليـل حـذف

و در صورت پيش آمد، جزو حداكثر غيبت مجـاز دانشـجو  هردليل ديگر مجاز نيست
شد)24ميزان تعيين شده در ماده( و مفاد ماده مذكور اجرا خواهد .محاسبه

.حذف واضافه در ترم تابستاني امكان پذير نيست:2تبصره
ميدر صورت)27ماده از اضطرار، دانشجو در مراحل اول آموزش پزشكي تواند قبل

ت اييد گروه آموزشي مربـوط حـذف امتحان مربوطه فقط يكي از درسهاي خود را با

، مشروط بر اينكه اوالً غيبت دانشـجو در آن درس نظـري بـيش از كند
17

و يـا در4

ازآن و آزمايشگاهي بيش درس عملي
17

و ثانيـا2 مجمـوع سـاعات آن درس نباشـد

.واحد كمتر نشود12تعداد واحدهاي باقيمانده وي از 
هاي اخذ شده در يـك نيمسـال، حـداكثر تـا قبـل از شـروع حذف كليه درس)28ماده

امتحانات پايان آن نيمسال تنها در صـورتي مجـاز اسـت كـه بنـا بـه تشـخيص شـوراي 
آن.ي دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشدآموزش در ايـن صـورت

محاسبه يـا عـدم محاسـبه. نيمسال براي دانشجو مرخصي تحصيلي محسوب خواهد شد
.آموزشي دانشگاه است مجاز تحصيل دانشجو به عهده شوراياين مرخصي در سنوات 

اني حـداكثر تـا قبـل از شـروع حذف كليه دروس اخذ شده در دوره تابسـت:تبصره
.امتحانات آن دوره با تاييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است

و كـارورزي)29ماده و تعويض بخش در هر يك از مراحل كارآموزي بـاليني حذف
در صورت تاييد شوراي آموزشي دانشكده تنها در مـدت زمـان تعيـين شـده توسـط 

. آموزش دانشكده مجاز است



45ها نامه آئين: فصل چهارم

 ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو:ششم فصل��������
ا)30ماده و فعاليـت در ارزيابي پيشرفت دانشجو در هر درس بر ساس ميزان حضور
و پايـان نيمسـال كالس و نتـايج امتحانـات بـين نيمسـال ، انجام فعاليتهاي آموزشي

و استاد يا اساتيد هر درس مرجع ارزيابي دانشجو در آن درس است صورت مي .گيرد
و ارزيـابي پيشــرفت تحصــيلي دانشـجو در دوره)31 مــاده هــاي كــارآموزي بــاليني

:كارورزي، با توجه به موارد زير انجام مي شود
و حرفه-1-31 و حسـن رابطـه بـااي رعايت اخالق اسالمي ، حفظ شئون دانشجويي

و كاركنان بخش بيماران ، مراجعين
و تمام وقت در بخـش-2-31 ـ حضور مرتب و انجـام كشـيكهاي، كالسـهاي مرب وط

 محوله بر اساس برنامه تنظيمي بخش
و احساس مسئوليت در انجام امور محوله طبق ضوابط بخـش از جملـه-3-31 دقت

و تكميل پرونده بيماران )پورت فوليو(، كارپوشه)log book(، تكميل كارنما تهيه
و بهــره گيــري دانشــجو از دوره هــاي كــارآموزي-4-31 و افــزايش مهــارت بــاليني

 كارورزي
و كسب نمره الزم همراه بـا ارزيـابي مسـتمر-5-31 شركت در امتحان پاياني بخش

و نگرش فراگير توسط استاد به صورت ارزيابي تكميلي در سه حيطه دانش ، مهارت
و دوم)32ماده برگزاري امتحان كتبي در پايان هر نيمسال تحصيلي از مراحـل اول

ن و درسهاي .ظري دوره كارآموزي باليني الزامي استآموزش پزشكي
و كـارورزي در پايـان هـر:تبصره امتحان بخشهاي باليني در دوره هاي كـارآموزي

.بخش انجام مي شود
نتيجه ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو بر اساس مفـاد منـدرج در مـواد)33ماده

و نمره دانشجو در هـر درس31و 30 يـا هـر بخـش به صورت نمره تعيين مي شود
.بصورت عددي بين صفر تا بيست مشخص مي شود

و دوم آمـوزش پزشـكي)34ماده و10حداقل نمره قبولي در درسهاي مرحلـه اول
حـداقل نمـره قبـولي در هـر. باشدمي12حداقل ميانگين كل هر يك از اين مراحل
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و بخشهاي مربوط به مراحـل سـو يك و از درسهاي نظري مرحله كارآموزي باليني م
و حداقل ميانگين كل هـر يـك از ايـن مراحـل12چهارم آموزش پزشكي 14است

دانشجويي كه درهر يك از درسها يا بخشها حـداقل نمـره قبـولي را كسـب. باشد مي
بـا. ننمايد، در اولين فرصت معين موظف به انتخاب مجدد آن درس يا بخـش اسـت 

و ردي در  در اين حال نمـرات كليـه دروس اعـم از قبـولي و كارنامـه دانشـجو ثبـت
.شود محاسبه ميانگين منظور مي

و اطالعـات در برنامـه آمـوزش پزشـكي در دانشكده هاي پزشـكي مجـري بـازنگري
و سومدر عمومي قبـولي حداقل نمـره) مرحله اول باليني(صورت ادغام مراحل دوم

و عملي ايـن مرحلـه در هر يك از درس هـايو درهـر يـك از بخـش10هاي نظري
و مـي13) مرحله اول بـاليني(و ميانگين كل اين مرحله12كارآموزي باليني  باشـد

و12) مرحله دوم بـاليني(حداقل نمره قبولي در هريك از بخشهاي كارورزي باليني 
.باشدمي14حداقل ميانگين كل دوم باليني

و عملي نمره مستقل دارند، اما نمـره:تبصره دروس نظـري هر يك از دروس نظري
مي– و با توجـه شوند، عملي كه يك درس محسوب و عملي معدل دو قسمت نظري

به.به ضرايب هر كدام است و عملي نرسـد10درصورتي كه معدل دو قسمت نظري
رسـيده باشـد، هـردو10كمتر باشد هر چنـد معـدل بـه8و يا نمره يكي از آنها از 

.قسمت بايد مجدداً تكرار شود
و اصـالحات در برنامـه آمـوزش پزشـكي هاي پزشـكي مجـري در دانشكده پيگيـري

و عمــومي، چگــونگي قبــولي در دروس ادغــام يافتــه يــا درس  هــايي كــه در بخــش
و تاييـد شـوراي درصدهاي مستقل ارائه مي گردد بـه پيشـنهاد آمـوزش دانشـكده

آموزشي دانشكده مي باشد كه بايستي قبل از شروع هر نيمسال تحصيلي بـه اطـالع 
.دانشجويان رسانده شود

استاد يا اساتيد هر درس يا هر بخش موظفند گزارش نمره نهايي دانشجو)35ماده
در آن درس يا بخش را حداكثر ظرف ده روز پس از برگـزاري امتحـان آن درس، بـه 

.آموزش دانشكده تسليم نمايند
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تا:تبصره از3پس از اعالم نمره توسط آموزش، دانشجو مي تواند حداكثر روز پـس
اعالم نتايج اعتراضات خود را كتباً به آموزش دانشكده اعـالم كنـد تـا رسـيدگي الزم 

.صورت پذيرد
اداره آموزش دانشكده يا واحد ذيربط در هر دانشگاه موظف اسـت نمـرات)36ماده

و بعـد از  نهايي را حداكثر تا دو هفته پس از برگزاري آخـرين امتحـان هـر نيمسـال
و رفع اشتباهات احتمالي به آموزش كل دانشـگاه رسيدگي به اع تراضات دانشجويان
.تسليم نمايد

.نمره پس از اعالم به آموزش كل دانشگاه غير قابل تغيير است:تبصره
و دوم، ميـانگين نمـرات)37ماده در پايـان هـر نيمسـال تحصـيلي از مراحـل اول

و ميانگين كل نمرات او تا پايـ  و در دانشجو در آن نيمسال ان آن نيمسـال محاسـبه
، ميـانگين كـل نمـرات  پايان هر يك از مراحل دوره دكتـري عمـومي پزشـكي نيـز

و در كارنامه وي ثبت مي شود .دانشجو در آن مرحله محاسبه
براي محاسبه ميانگين نمرات، تعداد واحدهاي هر درس يا بخش در نمـره:1تبصره

و مجموع حاصل ضربها بر تعداد كل واحدهايي كـه آن درس يا بخش ضرب مي شود
.شود دانشجو براي آنها نمره قبولي يا مردودي دريافت داشته است، تقسيم مي

دوره تابستاني به عنوان نيمسال تحصـيلي محسـوب نمـي شـود، نمـرات:2تبصره
گذرانـد تنهـا در محاسـبه ميـانگين كـل درسهايي كه دانشجو در دوره تابستاني مـي 

ميمرحله مربوطه محس .شود وب
و دوم آمـوزش)38ماده ميانگين نمرات دانشـجو در هـيچ نيمسـال ازمراحـل اول

كمتر باشد، در غير اينصورت، نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد،12پزشكي نبايد از
.به صورت مشروط خواهد بود

از:1تبصره واحـد12در مواردي كه تعداد واحدهاي ارائه شده توسط دانشگاه كمتر
درب و لـيكن اشد آن نيمسال جزو سنوات تحصيلي دانشـجو محسـوب نخواهـد شـد

كه. صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي محاسبه خواهد شد در مواردي
در هر يك از مراحل آموزش پزشكي، تعداد به علت مشكالت دانشجو يا نيمسال آخر
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در باشد، آن نيمسال جزو سنوات تحصـيلي12واحدها كمتر از و دانشـجو محسـوب
.شد صورت كسر ميانگين به عنوان نيمسال مشروطي نيز محاسبه خواهد

مشروط بودن نام نويسي دانشـجو را هـر بـار دانشگاه موظف است موضوع:2تبصره
و يك نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط كنـد  و اولياء او اطالع دهد . كتباً به وي

و يـا اظهـار نظـر بـي اطالعـي با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف دانشـگاه
.دانشجو از اين امر، مانع از اجراي مقررات نخواهد بود

دانشجويي كه بصورت مشروط نام نويسي مي كند حتي در نيمسـال آخـر)39ماده
، حـق انتخـاب بـيش از  و دوم آمـوزش پزشـكي واحـد14در هريك از مراحـل اول

.درسي در آن نيمسال را ندارد
و دوم:تبصره در موارد استثنائي، در نيمسال آخر تحصيلي در هر يـك از مراحـل اول

و سـوابق تحصـيلي دانشـجو،  آموزش پزشكي با توجـه بـه تعـداد واحـد بـاقي مانـده
از تصميم واحد درسي به دانشجوي مشروط بـه عهـده14گيري در خصوص ارائه بيش

ت. شوراي آموزشي دانشگاه است .واحد نبايد باشد20عداد بيش از درهرصورت اين
يا3دانشجويي كه در مراحل پيش باليني براي)40ماده نيمسال4نيمسال متوالي

و اصـالح برنامـه  متناوب مشروط شود، در دانشكده هـاي پزشـكي مجـري بـازنگري
و سوم  در) مرحلـه اول بـاليني(آموزش پزشكي عمومي در صورت ادغام مراحل دوم

پ براي دو نيمسـال متـوالي يـا سـه نيمسـال) مرحله اول پزشكي(يني يش بالمرحله
از ادامـه تحصـيل محـروم مـي شـود وچنانچـه ميـانگين كـل. متناوب مشروط شود

باشد، مي تواند برابر دسـتور العمـل منـدرج10واحدهايي كه گذرانيده است حداقل 
پ13ماده2در تبصره  و به رشـته ديگـري در مقـاطع كـارداني، كارشناسـي يوسـته

.كارشناسي ناپيوسته تغيير رشته دهد
و دوم پزشـكي)41ماده ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان هر يك از مراحل اول

و چهـارم12نبايد از  و ميانگين كل نمرات دانشجو در پايان هر يك از مراحـل سـوم
مـذكور هـر يـك از مراحـلر باشد، دانشجوياني كه در پايان كمت14پزشكي نبايد از

داراي ميانگين كل كمتر از حد تعيين شده باشد، در صورتي كه مدت مجاز تحصيل 
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وي در آن مرحله به پايان نرسيده باشد، مي تواند درسها يا بخشهايي را كـه در آنهـا
در غيـر اينصـورت حـق. آورده است تكرار كنـد14يا12حسب مورد نمره كمتر از 

ا و يا فراغت بديهي است كه نمـرات.ز تحصيل را نخواهد داشتورود به مرحله بعدي
و در محاسـبه ميـانگين  دروس تكراري اضافه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت

.كل او محسوب خواهدشد
و اصال در دانشكده حات در برنامه آموزش پزشـكي هاي علوم پزشكي مجري بازنگري

و سوم عمومي ميانگين كل نمـرات) باليني مرحله اول(، در صورت ادغام مراحل دوم
از) مرحلـه اول(در پايان مرحله پـيش از بـاليني دانشجو و ميـانگين كـل12نبايـد
و سوم(نشجو در پايان مرحله اول باليني نمرات دا از)مراحل دوم و مرحلـه13نبايد

از14از) مرحله چهارم(دوم باليني كمتر باشـد، دانشـجوئي كـه در پايـان هـر يـك
كور داراي ميانگين كل كمتر از حد تعيين شده باشد در صورتي كه مـدت مراحل مذ

د مير آن مرحله به پايان نرسيده باشدمجاز تحصيل وي را، تواند درسها يا بخشهائي
و يـا12كه در آنها حسب مورد نمره كمتر از  در مرحلـه13در مرحله پيش بـاليني

و  اس14اول باليني در غير اينصـورت حـق. ت، تكرار كنددرمرحله دوم باليني آورده
و يا فراغت از تحصيل رانخواهد داشت بديهي است كه نمـرات. ورود به مرحله بعدي

و در محاسبه ميانگين كل  دروس تكرار اضافه بر نمرات قبلي در كارنامه دانشجو ثبت
.او محاسبه خواهد شد

و بخشـهاي بـا نمـرات كمتـر:1تبصره را جهـت14از در صورتي كه دانشجودرسها
و چهارم دوره دكتراي عمومي پزشـكي  جبران كمبود ميانگين هريك از مراحل سوم

و نمرات باالتر از و ليكن كمبود ميانگين كـل آن مرحلـه14تكرار نموده كسب كرده
جبران نشده باشد، ضمن رعايت سايرمقررات آموزشي مي تواند مجدداً همان درسـها 

ازو بخشها را عليرغم داشتن نم تكرار نمايد تـا كمبـود ميـانگين مرحلـه14ره باالتر
در. مربوطه جبران شود بديهي است كه نمرات درسهاي تكراري اضافه برنمرات قبلي

و درميانگين كل مرحله مربوطه محسوب خواهدشد .كارنامه دانشجو ثبت
و اصـالحات دربرنامـه در دانشكده ، در پزشـكي هاي علوم پزشـكي مجـري بـازنگري

و سومصو و بخشهاي با نمـرات رت ادغام مراحل دوم ، در صورتي كه دانشجو درسها
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و13كمتر از ن كمبود جبرادر مرحله دوم باليني را جهت14در مرحله اول باليني
و نمـرات بـاالتر از ميانگين هر يك از مراحل كسـب14و13باليني تكـرار نمـوده

و ليكن كمبود مر ميانگين كرده ، ضمن رعايـت سـاير نشده باشد حله جبرانكل آن
و بخشها را عليرغم داشتن نمره بـاالتر تواندميمقررات آموزشي مجدداً همان درسها

بديهي اسـت. مربوطه جبران شودنمايد تا كمبود ميانگين مرحله تكرارا14و13از
و  در كه نمرات درسـهاي تكـراري اضـافه برنمـرات قبلـي در كارنامـه دانشـجو ثبـت

.ميانگين كل مرحله مربوطه محسوب خواهد شد
آن:2تبصره هـا در صورتي كه دانشجويي تعدادي از درسـها يـا بخشـهايي را كـه در

از14يا12،13حسب مورد نمره كمتر از  آورده، جهت جبران ميـانگين كـل هـر يـك
و در درس يـا بخـش تكـراري مـرد  ود مراحل دوره دكتراي عمومي پزشكي تكرار نمايد

و تكراري ميـانگين كـل مرحلـه  شود چنانچه پس از احتساب كليه نمرات قبولي، ردي
مربوطه به حد نصاب رسيده باشد، قبولي قبلي او در آن درس يـا بخـش مـالك عمـل 
و در صورتي كه ميـانگين كـل مرحلـه  و دانشجو مي تواند وارد مرحله بعدي شود است

و عليـرغم مربوطه به حدنصاب نرسيده باشد دانشجو در آن درس يا بخش مردود است
.اينكه قبالً نمره قبولي كسب نموده بايستي مجدداً آن درس يا بخش را تكرار نمايد

دانشجويي كه نتواند يا نخواهد از فرصت مـذكور در ايـن مـاده اسـتفاده:3تبصره
د رغم استفاده از آن نتواند كمبـود ميـانگين كـل خـود را جبـران نمايـ كند، يا علي

باشد، مـي توانـد برابـر10چنانچه ميانگين كل واحدهايي كه گذرانيده است حداقل
و13مـاده2دستوالعمل مندرج در تبصـره  بـه رشـته ديگـري در مقـاطع كـارداني

و يا ناپيوسته تغيير رشته دهد . كارشناسي پيوسته
روم دانشجويي كه به لحاظ مشروط شدن بيش ازحد، از ادامه تحصيل محـ)42ماده

د ميورامي شود، در صورت انجام يا لغو تعهداتي كه در تواندن تحصيل سپرده است،
و در  براي تحصيل مجدد در آزمون سراسري به غير ازرشته قبلي خود شـركت كنـد

مي. صورت قبولي در رشته مورد عالقه خود ادامه تحصيل دهد تواند دانشگاه پذيرنده
ي گذرانده است، با برنامه رشته جديـد تطبيـق واحدهايي را كه دانشجو در رشته قبل

و مطابق مقررات مربوطه بعضي يا تمام آنها را بپذيرد .داده
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و انصراف از تحصيل:فصل هفتم��������  مرخصي تحصيلي
مي)43ماده توانـد در طـول مراحـل دانشجو پس از گذراندن يك نيمسال تحصيلي

و دوم آموزش پزشكي حداكثر  م2اول و درهريـك نيمسال تحصيلي توالي يا متناوب
و كارورزي حداكثر تا سقف  در6ازمراحل كار آموزي باليني ماه متوالي بـا احتسـاب

.سنوات از مرخصي تحصيلي استفاده نمايد
موافقت با مرخصي تحصيلي دانشجو در نيمسال اول بـا شـوراي آموزشـي:1تبصره

.باشد دانشگاه مي
كثر مدت مجاز تحصيل دانشـجو در هـر مدت مرخصي تحصيلي جزو حدا:2تبصره

.شود مرحله محسوب مي
.دانشجو در مرحله كارورزي مي بايست ازيك ماه مرخصي استفاده نمايد:3تبصره

تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صـورت كتبـي، حـداقل دو هفتـه قبـل)44ماده
و حـداقل دو  و دوم هفتـه ازشروع نام نويسي هر نيمسال براي هريك از مراحـل اول

و چهارم ، توسط دانشجو بـه اداره قبل از شروع هر بخش براي هر يك از مراحل سوم
.آموزش دانشگاه تسليم گردد

چنانچــه تقاضــاي مرخصــي تحصــيلي خــارج از زمــان مقــرر ارائــه شــود،:1تبصــره
.گيري به عهده شوراي آموزشي دانشگاه است تصميم
ا:2تبصره ز كسـب نظـر ازدانشـكده ذيـربط اداره آموزش دانشگاه موظف است پس

، موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشـجو را كتبـاً قبل از اتمام مهلت نام نويسي
.به وي ابالغ كند

مي:3تبصره .باشد عواقب ناشي از مرخصي تحصيلي برعهده دانشجو
تواننـد بـا رعايـت سـاير دانشجويان زن باردار شاغل به تحصـيل مـي)45ماده

و مق ، بـدون احتسـاب در سـنوات ررات از يك نيمسـال مرخصـي زايمـان ضوابط
.نمايند تحصيلي استفاده

و عذر پزشكي موجه آنها به تاييد شوراي آموزشـي)46ماده دانشجوياني كه گواهي
توانند از حـداكثر يـك نيمسـال مرخصـي تحصـيلي بـدون دانشگاه رسيده باشد مي
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.احتساب در سنوات استفاده نمايند
دانشجويي كه تمايل به انصراف از تحصيل داشـته باشـد بايـد درخواسـت)47ماده

در ايـن صـورت مجـاز. انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايـد 
يكا مـاه قبـل از پايـان همـان نيمسـال، تقاضـاي ست فقط براي يك بار حداكثر تا

وي انصـراف پس از انقضاي اين مهلـت حكـم. انصراف خود را پس بگيرد از تحصـيل
و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل در آن رشته را ندارد .صادر خواهد شد

را:تبصره دانشجوي منصرف از تحصـيل چنانچـه بخواهـد مـدارك تحصـيلي خـود
د . ان تحصيل خود عمل نمايدرودريافت نمايد موظف است به كليه تعهدات قانوني
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 انتقال:فصل هشتم��������
انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو ازيـك دانشـگاه بـه دانشـگاه)48ماده

و همان مقطع تحصيلي است .ديگر در همان رشته
و مقصد منوط به داشـتن همـه)49ماده انتقال دانشجو با توافق دانشگاههاي مبداء

:شرايط زيراست
و انضـباطي ادامه تحصيل متقاضي در دانشگاه مبداء ازنظر مقررات آموزشـي-1-49

.بالمانع باشد
متقاضــي حــداقل دو نيمســال ازدوره آموزشــي خــود را در دانشــگاه مبــداء-2-49

.گذرانده باشد
و خـدمات بهداشـتي درمـاني مجـري:1تبصره در دانشـگاه هـاي علـوم پزشـكي

و اصالحات برنامه آموزش پزشكي عمومي در صورت تطبيـق واحـدهاي   بازنگري
، انتقال دانشجو در يكي از نيمسالهاي تحصيلي بـاو مقصد درسي در دانشگاه مبدا

و مقصـد و موافقـت دانشـگاههاي مبـدا و انضباطي مربـوط حفظ مقررات آموزشي
مي امكان .باشد پذير
و خدمات بهداشتي درماني مجري بـازنگري:2تبصره در دانشگاههاي علوم پزشكي

، در صورتيكه برنامه آموزشي دانشگاههايو اصالحات برنامه آموزش پزشكي عمومي
و مقصد كامال مطابقت نداشته باشند، انتقال دانشجو صرفا پس از پايان هر يـك  مبدا

با حفظ مقررات آموزشي49-3از مراحل آموزش پزشكي عمومي با رعايت مفاد بند 
و مقصد امكان و موافقت دانشگاههاي مبدا ميو انضباطي مربوط .باشد پذير

باقيمانده دانشجو براي دانشگاه مقصد،حداقل نصف كل واحـدهاي واحدهاي-3-49
.دوره باشد

.باشد12ميانگين نمرات دروس گذرانده شده متقاضي حداقل-4-49
نمره آزمون ورودي متقاضي در سـال ورود بـه تحصـيل از نمـره آزمـون-5-49

م و سهميه مربوط در دانشگاه قصد آخرين فرد پذيرفته شده همان سال در رشته
.كمتر نباشد
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اههاي اجرايـي خـاص تعهـد انتقال محل تحصيل دانشجوياني كه به دسـتگ:تبصره
و اعالم موافقت دسـتگاه اجرائـي ذيـربط امكـان49، با رعايت شرايط ماده اند سپرده

.پذير است
در موارد زير انتقال دانشجو به محل يـا نزديكتـرين محـل سـكونت دائـم)50ماده

. شـود انجـام مـي)1به اسـتثناي شـرط(49شرايط مذكور در ماده خارج از خانواده، 
به عهده شوراي آموزشي دانشگاه49ماده2هاي شرط گيري در مورد تبصره تصميم

)مبدا مي باشد
شهادت، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوري كه وي بـه-1-50

ش تشخيص مراجع قانوني .ناخته شود، به عنوان كفيل خانواده
بيماري صعب العالج يا معلوليت موثر دانشجو، بـه نحـوي كـه بـه تشـخيص-2-50

.شوراي پزشكي دانشگاه قادر به ادامه زندگي بطور مستقل نباشد
در-3-50 و دائمي دانشجوي دختر كه محل تحصيل يا اشتغال شوهر ازدواج رسمي

.تهران باشد به تاييد مراجع ذيربط
از:1تبصره موارد مذكور در اين ماده بايد بعداز قبـولي دانشـجو در دانشـگاه هر يك

.صورت گرفته باشد
اشتغال به كار همسر دانشجو در تهران بايد به صورت رسـمي يـا پيمـاني:2تبصره

و مشاغل آزاد يا خصوصي در اولويت بعدي در صورت وجود ظرفيت بـا  دولتي باشد
.نظر شوراي انتقال قرار خواهند گرفت

و:3تبصره براي كارمندان رسمي يا پيماني دولت، ارائه حكم اشتغال ضروري اسـت
و سكونت او بايد به تاييد مراجع قانوني يـا  اگر شغل همسر آزاد است گواهي اشتغال

.نيروي انتظامي رسيده باشد
در موارد استثنائي، چنانچه محل تحصيل دانشجوي دختر در تهران باشـد:4تبصره

نيز در شهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصـيلي دختـر در شهرسـتانو همسر او 
.تواند به تهران منتقل شود محل تحصيل همسر، موجود نباشد همسر او مي

.صحت هر يك از موارد مذكور بايد به تاييد دانشگاه مقصد نيز برسد:5تبصره
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جـز در مـوارد انتقال دانشجو به هر يك از دانشگاههاي تهران ممنوع است)51ماده
50مذكور درماده 

انتقال از دانشگاههاي غير دولتي به دانشگاههاي دولتي ممنوع است)52ماده
و مقصـد، بـا رعايـت ضـوابط مربـوط،  ولي انتقال به عكس آن با موافقـت مبـداء

.بالمانع است
و آيين نامه مربوط به خـو)53ماده د انتقال فرزندان اعضاء هيات علمي تابع ضوابط
.باشد مي

انتقال دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از كشور به دانشگاهها)54ماده
و آيـين  نامـه مربـوط بـه خـودو موسسات آموزش عالي داخل كشـور، تـابع ضـوابط

.باشد مي
دانشجوي متقاضي انتقال بايد درخواست انتقال خود را كتباً با ذكر مـورد،)55ماده

ل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش دانشگاه مبداء تسـليمقب هفته6حداقل 
.كند
، موظـفطدانشگاه مبداء، در صورت موافقت با انتقال متقاضي واجد شـراي)56ماده

و ريزنمـرات است حداكثر ظرف يك هفتـه ، موافقـت خـود را بـه همـراه درخواسـت
و دانشگاه مقصد مك لف است حداقل دو هفتـه دانشجو به دانشگاه مقصد ارسال نمايد

.قبل از شروع نام نويسي نظر خود را به دانشگاه مبداء اعالم دارد
در صورت موافقت با انتقال، كليه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه:تبصره

و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع مي شود .مقصد ارسال
و يـا12نده شده دانشجو كه نمرات آنها در صورت انتقال، واحدهاي گذرا)57ماده

و پذيرفتن واحدهايي كه نمره آنها كمتر از و بيشـتر12باالتر است پذيرفته مي شود
در هر حال عدم پـذيرش واحـدهاي درسـي. است برعهده دانشگاه مقصد است10از

دانشجوي انتقالي در حدودي مجاز است كه وي امكان گذراندن واحدهاي باقيمانـده 
.د را در طول مدت مجاز تحصيل داشته باشدخو

و:1تبصره و تمام نمرات درسي دانشجو در دانشـگاه مبـداء اعـم از قبـولي يـا ردي
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و سوابق آموزشي دانشجوي انتقالي از لحاظ مشروطي ، عيناً در كارنامه دانشجو ثبـت
.در محاسبه ميانگين كل او محاسبه مي شود

مربـوط بـه مرحلـه اي اسـت كـه12ه كمتر از عدم پذيرش دروس با نمر:2تبصره
و بـه مراحـل قبلـي  دانشجو به هنگام انتقال در آن مرحله مشغول به تحصيل اسـت

.تسري ندارد
ا زتحصيل دانشجوي انتقالي توسط دانشـگاه مقصـد صـادر)58ماده مدرك فراغت
و مجمـوع واحـده مي و در آن مدرك، تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو اي شود

و سـوابق  و مقصـد بـا ذكـر ميـانگين نمـرات آنهـا اخذ شده در دانشـگاههاي مبـداء
.تحصيلي دانشجو قيد مي شود

.انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل فقط براي يك بار مجاز است)59ماده
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 دانشجوي ميهمان:فصل نهم��������
تحدر)60ماده صـيل خـود مواردي كه دانشجو، بطور موقت ناگزير به تغييـر محـل

و مقصـد بـه عنـوان دانشـجوي ميهمـان، باشد، مي تواند با توافق دانشگاههاي مبداء
.محل تحصيل خود را بطور موقت براي مدت معين تغيير دهد

ــه شــب ميهمــاني از دوره:تبصــره ــه ب ــه هــاي روزان انه، از دانشــگاههاي حضــوري ب
و بر عكس ممنوغير .ع استحضوري، از دانشگاههاي دولتي به غير دولتي
، مشروط به اين اسـت كـه دانشـجو ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه)61ماده

.حداقل دو نيمسال تحصيلي خود را در دانشگاه مبداء گذرانده باشد
ميهمان شدن دانشجو در يك دانشگاه براي گذراندن يك يا چند درس بـا)62ماده

و مقصد، به شرط آن كه تعد اد واحدهاي درسي مذكور از موافقت دانشگاههاي مبداء
و 10 و جمع واحدهاي درس اخذ شـده دانشـجو در دانشـگاه مبـدا واحد كمتر باشد

از12مقصد در آن نيمسال از  و .واحد بيشتر نشود، بالمانع است20واحد كمتر
و:تبصره انتخاب واحد دانشجوي ميهمان دردانشگاه مقصد چه بصـورت تـك درس

و چه بصورت تمام وقت بايست ي با اطالع گـروه آموزشـي مربـوط در دانشـگاه مبـداء
.طبق شرايط دانشگاه مقصد باشد

) تك درس يا تمـام وقـت( تعداد واحدهايي كه دانشجو به صورت ميهمان)63ماده
.درصد كل واحدهاي دوره تجاوز نمايد40در يك يا چند دانشگاه ميگذراند نبايد از

در مـان در دانشـگاه مقصـد مـي واحدهايي كه دانشجوي ميه:1تبصره گذرانـد عينـاً
و كارنامه او در دانشگاه مبدا ثبت مي و نمرات آنها در محاسبه ميانگين نيمسـال شود

.ميانگين كل او منظور مي گردد
. باشـد مـي12حداقل نمره قبولي دانشجوي ميهمـان در دانشـگاه مقصـد:2تبصره

گذرانـده اسـت بايـد12نمـره كمتـر از واحدهايي را كه دانشجو در دانشگاه مقصد با
.مجدداً بگذراند

مدرك فراغت از تحصيل دانشجوي ميهمان در هرصورت توسـط دانشـگاه)64ماده
.شود مبداء صادر مي
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 تغيير رشته:فصل دهم��������
 دانشجوي دوره دكتراي عمـومي پزشـكي در طـول دوران تحصـيل خـود)65ماده

و مي موافقت دانشـگاه ذيـربط بـه رشـته ديگـري تواند در صورت داشتن شرايط زير
: تغييررشته دهد

.ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بالمانع باشد-1-65

حداقل-2-65
6
و حداكثر1

3
.كل واحدهاي دوره را گذرانده باشد1

در-3-65 از نمره آزمون ورودي متقاضي نمره آزمون آخـرين فـرد سال ورود به تحصيل
و رشته مورد تقاضا در دانشگاه مقصد كمتر نباشد .پذيرفته شده همان سال در سهميه

با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصـيل، امكـان گذرانـدن واحـدهاي درسـي-4-65
.مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد

 از ادامـه تحصـيل در رشـته پزشـكي محـروم تغييررشته دانشجوياني كـه:1تبصره
مي13ماده2شوند، بر اساس دستور العمل مندرج در تبصره مي .گيرد صورت

تغييررشته دانشجوياني كه به دستگاههاي اجرايي خاص تعهد دارنـد، بارعايـت:2تبصره
و اعالم موافقت دستگاه اجرايي ذيربط امكان .پذير است كليه شرايط اين ماده

هايي كه در ضوابط گزينش آنها شرايط خـاص پـيش تغيير رشته به رشته:3ره تبص
.بيني شده است، موكول به احراز شرايط مربوط است

دانشجو در طول تحصيل خود تنها براي يك بار مي تواند تغيير رشته دهد:4تبصره
.همين ماده1به استثناي مشمولين مندرج در تبصره 

ب)66مـاده در ايـد در مقــاطع تغييــر رشــته تحصــيلي هـم ســطح صــورت گيــرد
69اينصورت فقط از مقطع بـاالتر بـه مقطـع پـايين تـر بارعايـت مقـررات مـاده غير

.پذير است امكان
، دانشجو موظف است در اولـين)67ماده در صورت موافقت با تقاضاي تغيير رشته

و پـس. احد نمايـد نيمسال تحصيلي پس از موافقت، در رشته جديد ثبت نام انتخاب
.از ثبت نام، اجازه بازگشت به رشته قبلي را ندارد

دانشجو تا قبل از ثبت نام در رشته جديـد تـابع مقـررات آموزشـي رشـته:1تبصره
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.باشد قبلي مي
اقدام نكردن دانشجو براي ثبت نام در رشته جديد در وقـت معـين بـه:2تبصره

و منزله انصراف از تغيير رشته تلقي مي حق تغيير رشته تا پايان دوره از وي شود
.شود سلب مي

و همچنـين شـرايط)68ماده در صورتي كه دانشجو هم زمان داراي شرايط انتقـال
. تغيير رشته باشد، تغيير رشته توام با انتقال بالمانع است

و آمـوزش پزشـكي بـه: تبصره تغيير رشته توام با انتقال از وزارت بهداشت، درمـان
و وزارت علوم و برعكس در صورت داشتن شـرايط تغييـر رشـته و فناوري ، تحقيقات

.انتقال بالمانع است
دروسي كه دانشجو در رشته قبلي گذرانده است در گروه آموزشـي رشـته)69ماده

و معادل مي جديد بررسي مي سازي و فقط درسهايي از وي پذيرفته شود كـه بـه شود
اشتراك محتـوايي داشـته%80د حداقل تشخيص گروه آموزشي با دروس رشته جدي

و نمره هر يك از آن درسها نيز از  .كمتر نباشد12باشد
و نمـرات آنهـا در محاسـبه:1تبصره دروس پذيرفته شده در كارنامه دانشـجو ثبـت

در ميانگين كل منظور مي گردد، ولي نمرات درسهاي پذيرفته نشده بـدون احتسـاب
در ايـن صـورت چنانچـه ميـانگين كـل.مانـدي مـي ميانگين در كارنامه دانشجو بـاق 

،د بـا تصـميم شـوراي آموزشـي دانشـگاه باش12واحدهاي پذيرفته نشده او كمتر از 
جمعاً به عنوان يك نيمسال مشروطي در سابقه تحصـيلي دانشـجو در رشـته جديـد

.منظور خواهد شد
، در حـدي در صورتي كه تعداد واحدهاي درسهاي پذيرفته نشده دانشـجو:2تبصره

باشد كه امكان گذراندن واحدهاي مورد نيـاز رشـته جديـد را در طـول مـدت مجـاز
.با تقاضاي تغيير رشته او موافقت نمي شود تحصيل از وي سلب كند،

متقاضي تغيير رشته بايد درخواست خود را به همراه مدارك الزم حـداقل)70ماده
دا6 نشـگاه محـل تحصـيل خـود هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي بـه آمـوزش

.تسليم كند
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چنانچه دانشجو در دوران تحصيل، دچار بيماري يا سانحه اي گردد كه بـه)71ماده
و تاييـد شـوراي آموزشـي دانشـگاه توانـايي ادامـه  تشخيص شوراي پزشكي دانشگاه

و يا امكان بهره از تحصيل در دوره دكتراي عمومي پزشكي گيـري از كـارآيي حاصـل
د و آن را از  ست بدهد، اجازه ادامه تحصيل در دوره دكتري عمومي پزشـكي رانـدارد

مي تواند با رعايت ساير مقررات به رشته ديگـري كـه از لحـاظ نمـره آزمـون ورودي
در اين حال دانشجو از رعايت مقررات ماده. نزديكترين نمره را دارد تغيير رشته دهد

يك( 65 .معاف خواهد بود) به استثناي بند
و رفتـاري يـا:رهتبص در مواردي كه دانشجو، درطول تحصيل دچار اختالالت روانـي

و نقص عضو موثر گردد به نحوي كه توانايي ادامه تحصـيل در هـيچ  بيماري جسمي
توانـد بـا نظـر شـوراي يك از رشته هاي گروه آزمايشي مربوط را نداشته باشـد، مـي 

و تاييد شوراي آموزشي دانشگاه به اي در گروه آزمايشي ديگر رشته پزشكي دانشگاه
.پس از موافقت دانشگاه مقصد تغيير رشته دهد
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 پذيرش واحدهاي درسي:فصل يازدهم��������
و پذيرش دروسي كه دانشجو قـبالً در دانشـگاهها يـا ديگـر)72ماده معادل سازي

:مقاطع تحصيلي گذرانده است با رعايت شرايط زير مجاز است
ب-1-72 ه سوابق تحصيلي خود مجاز بـه شـركت در آزمـون ورودي دانشجو با توجه

.رشته جديد باشد
و-2-72 و مدارك تحصيلي آن مـورد تاييـد وزارت بهداشـت، درمـان دانشگاه قبلي

و فناوري باشد .آموزش پزشكي يا وزارت علوم، تحقيقات
محتواي آموزشي درسهاي گذرانده شده با دروس رشته جديد بـه تشـخيص-3-72

از%80وزشي ذيربط حداقل گروه آم و نمره هريك از دروس اشتراك محتوايي داشته
.كمتر نباشد 12
تحصــيل دانشــجو در دانشــگاه قبلــي مطــابق برنامــه مصــوب شــوراي عــالي-4-72

و برنامه و يـا وزارت علـوم، تحقيقـات و آموزش پزشكي ريزي وزارت بهداشت، درمان
.فناوري باشد
تخ:1تبصره صصي در مقاطع هم سطح يـا از مقـاطع بـاالتر بـه معادل سازي دروس
.پذير است تر امكان پايين
و پذيرش درسها توسط گروههاي آموزشي ذيربط در دانشـگاه معادل:2تبصره سازي

.شود پذيرنده انجام مي
نمــرات دروس پذيرفتــه شــده دانشــجو در محاســبه ميــانگين نيمســال)73مــاده

شدشود ولي در محاسبه ميانگ محسوب نمي .ين كل دانشجو محسوب خواهد
هر:تبصره از20به ازاي واحد از دروس پذيرفته شده دانشجو، يك نيمسال تحصيلي

.حداكثر مدت مجاز تحصيل وي كاسته مي شود



و تخصص 62 بالينيهاي پزشكي

 پايان نامه:فصل دوازدهم��������
آن)74ماده پايان نامه بخشـي از دوره دكتـراي عمـومي پزشـكي اسـت كـه طـي

ي ك زمينه مربوط به رشته تحصـيلي خـود زيـر نظـر اسـتاد دانشجو موظف است در
.راهنما به تحقيق بپردازد

بايسـت از شـروع دوره كـار دانشجويان دوره دكتراي عمومي پزشكي مـي)75ماده
آموزي تا قبل از شركت در امتحان جامع پيش كارورزي موضوع پايـان نامـه خـود را 

و به ثبت برسانند .انتخاب
د:تبصره وره دكتراي عمومي پزشكي چنانچه موضوع پايان نامه خـود را دانشجويان

در مدت مقرر به ثبت نرسانند، تا زمان ثبت موضوع پايان نامـه مجـاز بـه شـركت در 
.باشند امتحان جامع پيش كارورزي نمي

و تاييـد گـروه استاد راهنما با پيشـنهاد دانشـجو،)76ماده موافقـت اسـتاد راهنمـا
و تصوي ميآموزشي مربوطه .گرددب شوراي پژوهشي دانشكده مربوطه تعيين

در مـوارد اسـتثنائي بـا تاييـد. رتبه استاد راهنما حداقل اسـتادياري اسـت:1تبصره
اسـتاد اي هيات علمي مربي نيز به عنـوان شوراي پژوهشي دانشكده مي توان از اعض

.راهنما استفاده نمود
و با تصويب شوراي پژوهشي:2تبصره و بـه منظـور انجـام در موارد خاص دانشكده

.تحقيقات بين بخشي دانشجو مي تواند بيش از يك استاد راهنما داشته باشد
در صورت لزوم به پيشنهاد استاد راهنما يك نفر از اعضاي هيات علمي يـا)77ماده

و محققان برجسته پس از تاييد شوراي پژوهشي دانشكده به عنوان استاد  متخصصان
.شود مشاور تعيين مي

هـاي دوره دكتـراي عمـومي پزشـكي كـه بـه طـور سقف تعداد پايان نامـه:تبصره
شـوند از فرمـول تقسـيم تعـداد كـل همزمان توسط هر اسـتاد راهنمـا هـدايت مـي 

دانشجويان ورودي در هر سال به تعداد كل اعضاي هيـات علمـي دانشـكده مربوطـه 
مي2ضرب در عدد  د اعضاي هيات علمـي زيـاد هايي كه تعدا در دانشكده. آيد بدست

و هر است با فرمول فوق، سقف پايان نامه هر عضو هيات علمي عدد كمي خواهدشد،
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و بـا تصـويب شـوراي پژوهشـي عضو هيات علمي بر اسـاس مرتبـه دانشـگاهي وي
پايان نامه دانشجويان با سال ورودي يكسان را به طور هم زمـان3دانشكده، حداكثر 

.يدتواند راهنمايي نما مي
.انتخاب موضوع پايان نامه بايستي با هدايت استاد راهنما باشد)78ماده
نامه بـا عنـوان مشـابه نامه نبايد تكراري باشد به اين معنا كه پايان موضوع پايان)79ماده

.سال اخير در دانشگاه ذيربط گرفته نشده باشد5 يا متفاوت ولي محتواي يكسان در
با:تبصره و نظر شوراي پژوهشي دانشكده، در موضوعاتي كه ممكـن در موارد خاص

است نياز به تحقيق مجدد در كمتر از فاصله زماني فـوق باشـد، اخـذ پايـان نامـه بـا 
و محتواي مشابه بالمانع است .عنوان

.هر دانشجو بايد يك موضوع را بعنوان پايان نامه انتخاب نمايد)80ماده
تو:تبصره پـس) نفر3حداكثر( سط گروهي از دانشجويانانتخاب موضوع پايان نامه

و تصويب شوراي پژوهشي دانشكده به شرط رعايت موارد ذيـل  از تاييد استاد راهنما
:باشد مجاز مي

و اهميت موضوع تحقيق با تعداد دانشجويان تناسب داشته باشد: الف .حجم
ن ذيـربط اي باشد كه هـر يـك از دانشـجويا تقسيم بندي موضوع تحقيق به گونه:ب

.نامه را عهده دار شوند بتوانند انجام بخش مستقلي از پايان
: جهت ثبت موضوع پايان نامه بايد مراحل ذيل طي شود)81ماده
 انتخاب موضوع پايان نامه با هدايت استاد راهنما: الف
 بررسي تكراري نبودن موضوع پايان نامه توسط معاونت پژوهشي دانشكده:ب
 نهادي پايان نامه در گروه آموزشي مربوطهتصويب طرح پيش:ج
ارائه طرح پيشنهادي پايان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشي دانشكده جهـت:د

 تصويب در شوراي پژوهشي دانشكده 
 ابالغ مصوبه شوراي پژوهشي دانشكده به استاد راهنما جهت شروع پايان نامه:ه

تـ فاصله زمان ثبت موضوع پايان:تبصره ا زمـان دفـاع آن نبايـد كمتـر از نامه
.يكسال باشد
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:هر پايان نامه بايد حاوي موارد زير باشد)82ماده
و انگليسي: الف و روش( چكيده به زبان فارسي و زمينـه كـار، مـواد و اهميت ، نتـايج

)گيري نتيجه
و اهـداف( مقدمه:ب داليل اهميت موضوع پژوهش، اطالعات كلي در زمينه پژوهش

)پژوهش
 بررسي متون:ج
و روش نمونـه( روش كار:د و مواد پژوهش،حجم نمونـه  گيـري، نوع پژوهش، محيط

و تحليل داده روش جمع و انواع آزمون آوري اطالعات، روش تجزيه و ها هـاي آمـاري
)مراحل انجام كار

و بيان نتايج استفاده از آزمون(نتايج:ز )هاي آماري،جداول، نمودارها
و نتيجه:و بررسي نتايج حاصله، مقايسه نتايج با ساير مطالعـات، بررسـي( گيري بحث

و محـدوديت هـاي  علت تفاوت نتايج پـژوهش بـا سـاير مطالعـات، بررسـي نقـايص
و ارائه پيشنهادات نتيجه پژوهش، )گيري نهايي

 مراجع:ه
مي)83ماده باشد ولي الزم اسـت عـالوه نگارش پايان نامه به زبان انگليسي بالمانع

.ر چكيده به زبان انگليسي چكيده به زبان فارسي نيز داشته باشدب
گيري نهايي در مورد پايـان نامـه را بـر هيات داوران كه مسئوليت تصميم)84ماده

:شود عهده دارند از اعضاي زيرتشكيل مي
 استاد راهنما-1
)در صورت وجود( استاد مشاور-2
 شكدهنماينده شوراي پژوهشي دان-3
 نماينده گروه آموزشي مرتبط با پايان نامه-4
و صـاحب نظـران بـه-5 يك عضو از اعضاي هيات علمـي يـا محققـان، متخصصـان

 انتخاب گروه آموزشي مربوطه
در:تبصره و اعضاي هيات علمي بايد حداقل استادياري باشـد، مرتبه علمي استاد راهنما
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ميشرايط خاص پس از تاييد شوراي پژوهشي دانش در خصـوص. توانـد مربـي باشـد كده
و صاحبنظران داشتن مدرك دكتراي تخصصي الزامي است و متخصصان .محققان

گذاري از صـفر ارزشيابي پايان نامه ها توسط هيات داوران در مقياس نمره)85ماده
و با توجه به نمرات مربوط به چهـار درجـه بـه شـرح ذيـل تا بيست صورت مي گيرد

.دشون متمايز مي
20تا19هاي با نمره پايان نامه عالي�
99/18تا17هاي با نمره پايان نامه بسيار خوب�
99/16تا14هاي با نمره پايان نامه خوب�
از پايان نامه غير قابل قبول� 14هاي با نمره كمتر

مي پايان نامه:تبصره و توانند درجه عالي را كسب هايي يـا نمايند كه تحقيقـاتي بـوده
و يـا  در يكي از مجالت علمي معتبر داخل يا خارج از كشور به صورت مقاله چاپ شـده

و يـا اخـذ. اخذ پذيرش چاپ را در اين مجالت ارائه نمايند بديهي است كه ارائه مقالـه
و تعيين نمره نهايي صورت گير .دپذيرش چاپ مقاله بايد قبل از دفاع از پايان نامه

كليه دانشجويان موظف به دفاع از پايـان نامـه خـود در آخـرين نيمسـال)86ماده
از تحصيلي مي و چنانچه دانشجو در چهارچوب سنوات مجاز تحصـيلي نتوانـد باشند

و نمره قبولي كسب نمايد، عليرغم اينكه كليه واحدهاي درسـي  پايان نامه خود دفاع
.انده باشد، اخراج خواهدشددوره آموزشي مربوطه را با موفقيت گذر

و)87ماده و نمـره پايـان نامـه درآخـرين نيمسـال تحصـيلي ثبـت تعداد واحـدها
.دانشجو از رعايت حداكثر واحدهاي مجاز در آخرين نيمسال تحصيلي معاف است

زمان فارغ التحصيلي دانشجو، زماني است كـه تمـامي واحـدهاي درسـي)88ماده
)هر كدام كه موخر باشد( را گذرانده باشد خود را از جمله پايان نامه

.كليه حقوق مكتسب از پايان نامه متعلق به دانشگاه است)89ماده
مي)90ماده بايسـت بـه حـوزه معاونـت يك نسخه از خالصه وضعيت هر پايان نامه

و اطالع رساني بـه ديگـر مراكـز  و فناوري وزارت متبوع جهت بهره برداري تحقيقات
.ارسال گردد



و تخصص 66 بالينيهاي پزشكي

 فراغت از تحصيل: فصل سيزدهم��������
و مراحـل آموزشـي دوره دكتـراي)91ماده دانشجويي كه كليـه واحـدهاي درسـي

و پايان نامه را طبق برنامه مصوب بر اساس مقررات اين آيين نامه بـا  عمومي پزشكي
مي موفقيت گذرانده باشد فارغ .شود التحصيل دوره دكتراي عمومي پزشكي شناخته

در)92ماده و92، فصـل13اين آيين نامـه و دومـين93مـاده تبصـره در چهـل
و9/3/89ريزي علوم پزشكي مورخ جلسه شوراي عالي برنامه از بـه تصـويب رسـيد

براي آن دسته از دانشجوياني كه از اين تاريخ به بعـد89-90ابتداي سال تحصيلي
ا وارد دوره دكتري عمـومي مـي  و  تـاريخ اجـرا كليـهز ايـن شـوند الزم االجـرا اسـت

و بخشنامه آيين هاي قبلي مغاير با آن براي دانشجويان مشمول ايـن آئـين نامـه نامه
.شود لغو مي
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)دستياري(آموزشي دوره تخصصي باليني پزشكي نامه آئين

 دوره دستياري باليني پزشكيتعريف:1ماده
 از مقاطع تحصيالت عـالي دانشـگاهي هاي تخصصي باليني يكي دوره دستياري رشته

)Academic (كه متقاضيان واجد شرايط با داشـتن مـدرك دكتـري پزشـكي. است
و گذرانـد)M.D( عمومي هـاي دورهن، پس از موفقيت در امتحان پذيرش دسـتياري

و قبولي در و عملي و نهايي(امتحانات الزمه آموزشي تئوري ، موفق به اخـذ)تكويني
.رشته مربوطه مي گردند مدرك تخصصي در

 تعريف دستيار:2ماده
و دستيار به فردي اطالق مي شود كه بـا داشـتن مـدرك دكتـري پزشـكي عمـومي
و كسـب مهارتهـاي   پذيرش در امتحان ورودي دستياري، جهـت آموزشـهاي نظـري

آن عملي دريكي از رشته هاي تخصصي پزشكي، طي مدت زمان مشخصي كه بـراي
و تخصصي تصويدوره از طريق شورا يب شده است، به امر تحصـيل آموزش پزشكي

و انجام فعاليتهاي كارورزي تخصصي اشتغال مي ورزدآموزش .، پژوهش

:هدف دوره دستياري:3ماده
و متعهـد در رشـته هـاي مـورد نيـاز كشـور جهـت كسـب تربيت پزشك متخصـص

و عملي، آموزش پزشكي و گسترش بهداشتمهارتهاي نظري ، امور در جامعه، تعميم
و انجام فعاليتهاي پژوهشي در راستاي پيشبرد دانش پزشكي است .درماني

 شرايط پذيرش دستيار:4ماده
: شرايط عمومي-الف

 تائيد صالحيت عمومي طبق ضوابط شورايعالي انقالب فرهنگي)1/4
از ) M.D.(داشتن مدرك يا گواهينامه فارغ التحصيلي در رشته دكتري پزشكي)2/4

و آموزش پزشكي دانشگاه و مراكز مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان  ها
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 داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا معافي جهت آقايان)3/4
مي:تبصره و داوطلبـين داراي معافيـت كلمه معافي به مفهوم معافيت دائم آن باشد

و يا كفالت با مسئوليت خود داوطلبين، مي د در آزمـون پـذيرش تواننـ موقت پزشكي
ن آنان به انجام خـدمت نظـام دستيار شركت نمايند، بديهي است در صورت فراخواند

.، اين وزارت هيچگونه تعهدي جهت ترخيص آنان به عهده نخواهد گرفتوظيفه
هـاي در فصـل آئـين نامـه( اي بر حسـب رشـته نداشتن نقض عضو موثر حرفه)4/4

.)توضيح داده شده است
و Ph.D، هـاي تخصصـي پزشـكي غال بـه تحصـيل در يكـي از رشـته عدم اشت)5/4

 بالينييا نداشتن مدرك تخصصي پزشكي كارشناسي ارشد
ه شدن در آزمون پذيرش دستياريتپذيرف)6/4
هـاي پذيرش اتباع غير ايراني طبق آئين نامه پذيرش اتباع غيـر ايرانـي در دوره�

مي تخصصي و فلوشيپ انجام .ردپذي، فوق تخصصي

 شرايط اختصاصي-ب
و جهادگران:5ماده ، آزادگانجانبازان،شرايط استفاده از سهميه رزمندگان

و جهـادگران1بر اساس ماده آئين نامه اجرايي قانون تسهيالت براي ورود رزمندگان
و موسسات آموزش عالي،  كه در ايـن آئـين افراد فوقداوطلب بسيجي به دانشگاهها

مينامه به نام رزم 31/6/59شـود كـه از تـاريخ نده ناميده مي شود به افرادي اطالق
ماه متنـاوب يـا متـوالي، داوطلبانـه در منـاطق عمليـاتي6حداقل31/6/67لغايت

.حضور داشته باشند
آيين نامه اجرايي قانون تسـهيالت بـراي ورود10ماده3با توجه به تبصره:تبصره

ب و جهادگران داوطلب از سـهميه اسـتفاده سيجي، داوطلبان واجد شـرايط رزمندگان
رزمندگان در صورتي كه يك بار از اين سهميه استفاده كرده باشند، فقط در صـورتي 

مـاه سـابقه حضـور12توانند دوباره از اين سهميه اسـتفاده نماينـد كـه حـداقل مي
ه از شـايان ذكـر اسـت واجـدين شـرايط اسـتفاد. داوطلبانه در جبهه را داشته باشند

بـراي يكبـار از سـهميه مـذكور اسـتفاده 1368ه رزمندگان كه قبـل از سـال سهمي
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مي نموده از6توانند با داشتن حداقل اند، ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه مجدداً
الزم بـه ذكـر اسـت افـرادي كـه بـا اسـتفاده از سـهميه. منـد گردنـد اين مزايا بهره

صو رزمندگان پذيرفته مي و يـا ادامـه شوند در رت انصراف از ثبت نـام، شـروع دوره
.دوره حق استفاده مجدد از سهميه را نخواهند داشت

مي:1توضيح .گردد مناطق عملياتي بر اساس مصوبات شوراي عالي دفاع تعيين
مي:2توضيح .گردد مدت اسارت جزو مدت حضور درجبهه تلقي

 شرايط استفاده از سهميه جانبازان-6ماده
از:3وضيحت بـه%25مدت حضور داوطلبان جانباز انقالب اسالمي با معلوليت بيش

شد6درصد معلوليت اضافي مدت10ازاي هر  .ماه حضور در جبهه محاسبه خواهد
و آئين نامه اجرايـي مربوطـه، پرسـنل15/7/77طبق مصوبه مجلس شوراي اسالمي

و مشمولين خدمت نظام وظيفه كه  مـاه متنـاوب9اه متـوالي يـام6نيروهاي مسلح
، بطور داوطلبانه در خطـوط مقـدم جبهـه  عالوه بر ميزان موظفي شركت در عمليات

در توانندمي اند حضور داشته با مراجعه به اداره آجوداني نسبت به اخذ گواهي حضور
.جبهه اقدام نموده

ا- و  ايثـارگران مور متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان كه تحت پوشش بنياد شهيد
و همسـران شـهداء، فرزنـدان. جانبـازي%25ن بـا حـداقل جانبـازا: شـامل باشـند مي

و فرزندان آنان مفقودين، اسراء و همسر و فرزندان جانباز باالي،، آزادگان %50همسر
محل به افـراد واجـد شـرايط-از كل ظرفيت پذيرش هر رشته%20:نحوه پذيرش

ق%80سهيمه رزمندگان كه  محل انتخابي را كسب كـرده-بولي در رشتهحد نصاب
ميباشند  گيرد، تعلق

كليه متقاضيان سهميه رزمندگان ابتدا همانند سـاير داوطلبـان آزاد مـورد:1تبصره
و در صـورت قبـولي جـزء پذيرفتـه شـدگان آزاد محسـوب سنجش قرار مـي  گيرنـد

در. شوند مي سـهميه رزمنـدگان در صورت پذيرفته نشدن در باالترين اولويت ممكن
.پردازند به رقابت مي
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محل دو نفر باشد يك نفـر داوطلـب واجـد–در صورتيكه ظرفيت رشته:2تبصره
محـل پذيرفتـه–شرايط استفاده از سهميه رزمندگان به صورت مـازاد در آن رشـته 

.شود مي
و آزادگـاني كـه در دوران دانشـجوئي حـداقل%70جانبازان با معلوليت:3تبصره

در رشـتهيحد نصاب قبـول%80دوسال سابقه اسارت داشته باشند در صورت كسب
) محـل–از كل ظرفيت پذيرش هر رشـته%20حداكثر به ميزان(محل انتخابي–

مي در آزمون ورودي دستياري مازاد بر ظرفيت .شوند، پذيرش
از:توجه شجوئي دو سالو آزادگاني كه در دوران دان%70جانبازان با معلوليت بيش

و متقاضي مي سابقه اسارت دارند باشند ابتـدا بصـورت استفاده از سهميه رزمندگان
و پـس از آن در سـهيمه جانبـازان  و سپس در سهميه رزمندگان در بـاالترين(آزاد

مي) اولويت ممكن هـا فـرد در صورت قبولي در هر يـك از سـهميه:پردازد به رقابت
وي هاي شركت كننده در سهميه و حـد نصـاب قبـولي در( بعدي رقابت نخواهد كرد

مي وابسته به سهميه) صورت وجود مي اي .كند باشد كه در آن رقابت
ظرفيت اشغال نشده سهميه رزمندگان به داوطلبان پـذيرش بـه صـورت آزاد:توجه

و سهميه جانبازان تخصيص داده مي و نيز ظرفيت مازاد رزمندگان به هيچ%70شود
شدا سهميه .ي منتقل نخواهد

از پذيرفته شدگان با استفاده از سهميه رزمنـدگان مطـابق سـاير:تعهدات مربوطه
.پذيرفته شدگان به صورت ازاد تعهد محضري اخذ خواهد گرديد

 محروم مناطق مازاد شرايط استفاده از سهميه:7ماده
بـه منظـور هاي مـورد تقاضـاي معاونـت درمـان ظرفيت مازاد در رشته%10حداكثر

و نيازمند به افراد متقاضي اختصاص خواهد يافت .پوشش مناطق محروم
برابـر3شدگان ملزم به سپردن تعهد محضري خاص بـه مـدت پذيرفتهاين گروه از

و نيازمند بنـابر نظـر معاونـت درمـان خواهنـد بـود  . مدت آموزش در مناطق محروم
و هاي مورد بديهي است سهميه مذكور صرفاً در رشته نياز اعالم شده قابـل محاسـبه
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.باشد اجرا مي
مـذكور در صـورت كسـب حـد متقاضيان واجد شرايط استفاده از سهميه:1تبصره

نصاب پذيرش داوطلبان آزاد در رشته محل مورد تقاضا بصـورت آزاد مـورد پـذيرش 
.قرار خواهند گرفت

نههـا كاركنان رسمي كه با اخذ موافقت از وزارتخانه:2تبصره دروادهـا، سـازمانها
. مجاز به استفاده از سهميه مازاد مناطق محروم نمـي باشـند،كنند آزمون شركت مي

و و خدمات بهداشتي درمـاني بديهي است كاركنان رسمي دانشگاههاي علوم پزشكي
و آموزش پزشـكي در صـورتيكه محـل  ، درمان سازمانهاي وابسته به وزارت بهداشت

و نيازمند اعالم شده باشدخدمت ايشان در ميان منا بـه شـرط سـپردن،طق محروم
.باشند تعهد محضري خاص به نفع همان محل، مجاز به استفاده از سهميه مذكور مي

:شرايط داوطلبان استفاده از سهميه مازاد مناطق محروم
فرد متقاضي استفاده از اين سهميه مي بايست شرايط مندرج در يكي از بندهاي زيـر

.كامل دارا باشد را به طور
و دو مقطـع تحصـيلي ابتـدائي،-1 داوطلب متولد استان منطقه محروم انتخابي بوده

و يا متوسطه را در همان استان گذرانده باشد .راهنمايي
و-2 محل تولد يكي از والدين يا همسر داوطلب استان منطقه محروم انتخـابي بـوده

و متوسـطه را در آن اسـتان داوطلب سه مقطع از مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنما يي
.گذرانده باشد

و يا قطعي دانشگاه علوم پزشكي–داوطلب در استخدام پيماني، رسمي-3 آزمايشي
و آموزش پزشكي در مناطق محـرومو ياسازمانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان

.باشد
د اوطلـب محل تعهد داوطلبان استفاده از سهميه مازاد مناطق محروم پس از پذيرش

و داوطلب ملزم به سپردن تعهـد محضـري خـاص  و بنا به نظر معاونت درمان تعيين
در صـورت عـدم سـپردن تعهـد محضـري مـذكور( باشد قبل از شروع به آموزش مي

).قبولي داوطلب كان لم يكن تلقي خواهد گرديد
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، با توجـ:تعهدات ه بـه از پذيرفته شدگان با استفاده از سهميه مازاد مناطق محروم
و خـدمات بهداشـتي مصوبات مربوطه تعهد خاص به نفع دانشگاههاي علوم پزشـكي
و نيازمند، تعيين شده توسط معاونت درمـان وزارت بهداشـت،  درماني مناطق محروم

و آموزش پزشكي اخذ ميگردد .درمان
بديهي است شهر يا بيمارستان محل تعهد نيز توسط معاونـت درمـان وزارت متبـوع

گردد، پس از ثبت نام به هيچ عنوان تغيير سهميه يا تغيير منطقه محـروم تعيين مي
.جهت گذراندن تعهد خاص امكانپذير نمي باشد

محل تعهد داوطلبان استفاده از سهميه مازاد مناطق محروم پس از پذيرش داوطلـب
و داوطلب ملزم به سپردن تعهـد محضـري خـاص  و بنا به نظر معاونت درمان تعيين

ميقبل از در صورت عـدم سـپردن تعهـد محضـري مـذكور(.باشد شروع به آموزش
.قبولي داوطلب كان لم يكن تلفي خواهد شد

محـل داراي–توجه متقاضيان سهميه مازاد مناطق محـروم هنگـام انتخـاب رشـته
در. باشند محدوديت در انتخاب رشته نمي بديهي است پـذيرش در سـهميه مربوطـه

و هاي مورو صرفاً جهت رشتهسقف ظرفيت تعيين شده  د تقاضـاي منطقـه محـروم
.، انجام خواهد پذيرفتنيازمند

 ليست مناطق محروم:8ماده
و كمبود نيروهاي متخصـص مـورد نيـاز هـر ليست مناطق محروم بهداشتي درماني
و  و آمـوزش پزشـكي تهيـه منطقه، توسط معاونـت درمـان وزارت بهداشـت، درمـان

و به من و آموزش نيروهـاي متخصـص در تنظيم شده ظور برنامه ريزي جهت پذيرش
و تخصصي كشور قرار مي .گيرد اختيار دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي

و اولويت استفاده از سهميه مناطق محروم:9ماده  مقررات
:داوطلبين استفاده از سهميه مناطق محروم بايد حداقل داراي يكي از شرايط زير باشند

 شكان عمومي بوميپز-الف
و دو مقطع از مقاطع تحصيلي-1  دبسـتان، داوطلب متولد استان منطقه محروم بوده
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و دريا راهنمايي دو آن استان گذرانده باشـد متوسطه را سـال سـابقه كـار حرفـهو
.در مناطق محروم هر نقطه از كشور را داشته باشديپزشك

و منطقه محروم انتخابي، استانبمحل تولد يكي از والدين يا همسر داوطل-2 بـوده
و متوسـطه را در اسـتان،تحصـيلي ابتـدايي مقطع از مقـاطع3داوطلب  راهنمـايي
در مناطق محروم هر نقطـه از كشـوريباشدو دوسال سابقه كار حرفه پزشكگذرانده 

.را داشته باشد
 پزشكان عمومي غير بومي-ب
ت- استفاده مذكور بـودهيقاضا براداوطلب در استخدام دانشگاه مناطق محروم مورد

در همـان دانشـگاه محـل بت نامثخيسال تا تار3به مدتييت اجرايريو سابقه مد
رانين دانشـگاه، مـديمعـاوني، درمـانيبهداشـتيهـا خدمت با عنوان پرسنل شـبكه 

و روسـايدرمانيمراكز بهداشتي، روسادانشگاهيستاد يمارسـتانهايبيشهرستانها
د .اشته باشددانشگاه را

تا4كه حداقل به مدتيپزشكان عموم- در منـاطق محـروم بـا پذيرش زمانسال
رئيتائ ويد هايس دانشگاه يمربوطه خدمت نموده باشند، بعنوان متقاضـيا دانشگاه

م .نديه مربوطه در آزمون مذكور استفاده نمايتوانند از سهميهمان منطقه
را در منـاطق محـروم تحـت2 سـال خـدمت موضـوع بنـد4كهيكسان:1حيتوض

ب ازيپوشش مك دانشگاه گذراندهيش يكـيه منطقه محروم فقطيتوانند از سهمياند
.ندي، استفاده نمايا فعليويمنطقه محروم، محل خدمت قبليها از دانشگاه

پ:2حيتوض و بيبا احتساب ضـر(راپزشكانيخدمات موضوع قانون خدمت پزشكان
و) منطقه پيظو خدمت نظام و و)ب مربوطـهيبا احتساب ضـرا( ام آوران بهداشتيفه

جـزء سـابقه) بصـورت روز شـمار(در مناطق محـروميز خدمت در مطب خصوصين
ميخدمت جهت استفاده از سهم .شوديه مناطق محروم محسوب

سا2ن بنديبه استثناء مشمول:توجه ه منـاطقيط استفاده از سـهمين شراير واجدي،
مامحروم بطور آزاد .نديرا انتخاب نما مربوطهياز دانشگاههايكيانندتوينه
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پذيرش به صورت مازاد بر اساس آئين نامه اجرايي تسـهيل ادامـه:10 ماده
و استعدادهاي برتر :تحصيل استعدادهاي درخشان، نخبگان

داوطلبين واجد شرايط فقط بـراي يـك نوبـت مجـاز بـه اسـتفاده از سـهميه:توجه
د مياستعدادهاي .باشند رخشان

:نحوه پذيرش
امتيـاز بـر اسـاس40شرايط كه موفق بـه كسـب حـداقل واجدداوطلبين:1توجه

محـل انتخـابي-حد نصـاب رشـته%90اند در صورت كسب شده7فصل مندرجات 
.باشند مشمول قوانين پذيرش بصورت مازاد مي

در باالترين اولويـت پذيرش همزمان سهميه مازاد انتخابي داوطلب، همواره:2توجه
.ممكن خواهد بود

افرادي كه يك نوبت با استفاده از اين سهميه پذيرفته مي شوند در صورت:3توجه
.انصراف حق استفاده مجدد از آن را نخواهند داشت

ميزان تعهدات اين قبيل از پذيرفته شدگان مطابق ساير پذيرفتـه شـدگان:تعهدات
.بصورت آزاد خواهد بود

:پذيرش بصورت بورسيه نيروهاي مسلح:11ماده
و تخصصـي و نهمـين نشسـت شـوراي آمـوزش پزشـكي با توجه به مصوبات پنجـاه

نيروهاي مسلح با استفاده از بورسيه نهاد محل اسـتخدام) رسمي(پذيرش كادر ثابت 
پـذيرش%5/2با شرايط زير بصورت مـازاد بـر ظرفيـت در قالـب باقيمانـده ظرفيـت 

با تائيد كميسيون) با گرد به باال(الي از خارج از كشور، در هر دانشگاه دستياران انتق
مي برنامه ريزي برنامه .پذيرد هاي دستياري انجام

 دارا بودن شرايط عمومي الزم براي پذيرش دستيار-1
و اختصاصي سازمانهاي نيروهاي مسلح معرفي كننده-2  دارا بودن شرايط عمومي
م-3 . ندرج در فرم تقاضا نامه ثبت نام ضـروري اسـت تكميل نمودن بندهاي مربوطه
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در صورت عدم تكميل بندهاي مذكور، مزاياي پذيرش در سهميه مـورد نظـر جهـت
.متقاضي لحاظ نخواهد گرديد

محل مورد تقاضا منـدرج در فـرم-حد نصاب قبولي در رشته%80كسب حداقل-4
 محل-انتخاب رشته 

فاده از بورسيه بوسيله اسـتعالم از سـازمان تائيد نهايي افراد واجد شرايط است:توجه
و تخصصـي انجـام خواهـد  معرفي كننده از سوي دبيرخانه شوراي آمـوزش پزشـكي

و  و صرفاً بورسيه مذكور جهت متقاضياني كـه ازاپذيرفت جـد شـرايط بـودن ايشـان
.سوي سازمان مربوطه مورد تائيد قرار گيرد لحاظ خواهد گرديد

تخ ظرفيت پذيرش رشته- اهللاهاي فقـط)عج( صصي در دانشگاه علوم پزشكي بقيه
.به داوطلبان كادر ثابت سپاه پاسداران انقالب اسالمي اختصاص دارد

:پذيرش در ظرفيت هاي يك نفره:12ماده
باشـد، بـدون در نظـر گـرفتن در رشته هايي كه ظرفيت پذيرش دستيار يك نفر مي

پ و با رعايت ساير مقررات و داوطلبان ميسهميه .شود ذيرش انجام

:شرط شركت دانشجويان مستقيم رشته بيهوشي در آزمون:13ماده
اسـتريت بيهوشـي كليه متقاضياني كـه پزشـكي عمـومي خـود را تحـت عنـوان

و فارغ التحصـيل گرديـده انـد صـرفاً مجـاز بـه شـركت در رشـته پذيرفته شده
.باشند تخصصي بيهوشي مي

و انتخاب رشتهممنوعيت تغيير رشته:14ماده :پس از ثبت نام
و انت .باشند، تغيير رشته مجاز نميخاب رشته طبق ضوابط مقرر هر دورهپس از ثبت نام

 شرط اتمام خدمات قانوني:15ماده
و( داوطلباني كه در حين انجام خدمات قانوني شامل خدمت وظيفـه عمـومي، طـرح
ند در صورت اتمام دوره مـذكور تـا باشمي) توزيع نيروي انساني، پيام آوران بهداشت
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شهريور ماه سال مورد نظر، مجاز به شركت در امتحان پـذيرش دسـتياري31تاريخ
.خواهند بود

و پيام:1تبصره آوران بهداشت بـا انجام خدمات قانوني به استثناي خدمت نظام وظيفه
و توزيع نيروي انساني با احتساب ضريب منطقه، محاس شدتائيد مركز تامين .به خواهد

 شرط شركت فارغ التحصيالن ايراني خارج از كشور:16ماده
 التحصــيالن ايرانــي خــارج از كشــور بــا ارائــه معرفــي نامــه از اداره كــل امــور فــارغ

و تخصصي طبـق دسـتور التحصيالن فارغ ، از طريق دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي
.شركت نمايندالعمل هر دوره مي توانند در امتحان پذيرش دستيار

هاك درصد رتبه برتر دانشگاهيامتياز:17ماده
ور ماه سال مربوطـهيشهر31خيكه تا تاريك درصد رتبه اول هر دانشگاه در صورتي

ميفارغ التحص جهت شركت در امتحانيتوانند قبل از انجام خدمات قانونيل شوند،
ها.نديثبت نام نما زييدانشگاه يليل در سـال تحصـيالتحصـر صـد نفـر فـارغ يـ كه

م .ندينمايك نفر را به عنوان رتبه اول معرفيتوانند فقطيمربوطه دارند،
دانشـگاهيآموزشـين واحـدهااليك درصد رتبه اول مجموع فارغ التحصي:1تبصره

سايآزاد اسالم تأيپزشكيهار دانشكدهيو يگسـترش دانشـگاههايد شوراييمورد
نيعلوم پزشك از مشميكشور .ن ماده خواهند بوديول

حاصـليك درصد رتبه اول دانشگاهها عـدد اعشـاريچنانچه در محاسبه:2تبصره
.شود، رقم مربوطه به صورت عدد گرد شده منظور خواهد شد

99تـا صـدك98، از صـدك برتـر دانشـگاههايها ان حائز رتبهيدانشجو:3تبصره
و از صدكيويساز دوره)ن رتبهيك درصد دوم باالترييعني( 98تا صـدك97كم
س)ن رتبهيك درصد سوم باالترييعني( يار تخصصـيرش دسـتو سوم پـذيياز دوره
سايتوانند با رعايم و بشـرط انتخـابير مقـررات، قبـل از انجـام خـدمات قـانونيت

و مجاريكلير از جراحيغيها رشته و مفاصـل،ي، جراحيلتناسيادراريه استخوان
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و ب چشم، گوش و و پرتوشناسـيا هسـتهي، پزشكينيحلق دريصـيتشخي، پوسـت
.نديخود شركت نمايليسال فارغ التحصيار تخصصيرش دستيآزمون پذ

پذيجهانيعلميادهايامكان شركت دارند گان مدال از المپ ازيرش دستيدر ار قبـل
:يانجام خدمات قانون

كـهيدرصـورتيجهانيعلميادهايمدال از المپيدارايالن رشته پزشكيالتحص فارغ
يعمـوميدرصد رتبه برتر دوره پزشـك10جزءيبدون احتساب معدل دوره كارورز

قبـل از شـروعيل خود باشند، ملزم به گذراندن خـدمات قـانونيدانشگاه محل تحص
.باشندينمياريدوره دست

اريرش دستيپذيبرتر دانشگاه ها برايها نحوه احتساب رتبه:18ماده
ازيرش دســتيپـذيهـا بــرا برتــر دانشـگاهيهـا نحـوه احتسـاب رتبــه  ار بـا اســتفاده

standard-score بدون احتسـابيعموميدرصد معدل كل دوره پزشك50براساس
پيبق%50ويمعدل دوره كارورز انياز مجمـوع دانشـجويش كارورزيه، نمره آزمون

)ياهيبدون اعمال هرگونه سـهم(مربوطهيليل هر دانشگاه در سال تحصيالتحص فارغ
ز ميبه صورت :باشدير

از–ميانگين نمرات آزمون در همان دوره( (200نمره آزمون پيش كارورزي از–ميانگين معدل كل افراد) )20معدل
 _______________________+ __________________________________=معيار مقايسه

)انحراف معيار معدل كل افراد() انحراف معيار نمرات آزمون در همان دوره(

و رسم:19ماده يانتظاموينظاميروهاينيشرط شركت داوطلبان كادر ثابت
و رسـم و انتخاب رشته داوطلبين كادر ثابـت ينظـامينيروهـايشركت در امتحان

اداره(ايـرانياسـالمينامه از ستاد مشترك ارتش جمهـوريبا ارايه معرفيظاموانت
، هـاو در مورد كاركنـان وزارتخانـهيو يا ستاد كل سپاه پاسداران انقالب اسالم) نهم

و نهادها بالمانعينامه از باالترين مقام مسئول اجراييبا ارايه معرفيدولتيسازمانها
. خواهد بود
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پذآزم:20ماده اريرش دستيون
ميك بار در بهمنيار هر ساليرش دستيآزمون پذ .شوديا اسفند ماه برگزار

هـر دوره كـهيپزشكيبالينيتخصصيها دستور العمل آزمون پذيرش دستيار دوره
و توسط دبيرخانه شورايو تخصصيآموزش پزشكيبر مصوبات شورايمبتن يتهيه

مـيعلوم پزشـكياه به دانشگاهيو تخصصيآموزش پزشك شـود بـه منزلـهيابـالغ
و الزم االجراستيميو تخصصيآموزش پزشكيمصوبه شورا .باشد

و سومين نشست شورام :اده الحاقي مصوب پنجاه
 هاي پذيرش دستيار اولويت

و مقـررات پـذيرش در هـر پذيرش دستيار تخصصي با رعايت سهميه هـاي مربوطـه
ا بر اساس اولويت سهميه ميهاي زير :شود نجام

 نمره آزمون پذيرش دستيار-1
 انتخاب رشته محل اولويت-2
و-3  انتخـاب رشـته الويـت در مورد داوطلباني كه نمرات آزمون پـذيرش دسـتياري

و سـپس معـدل كـل ابتدا يكسان باشد، آنان محل نمره آزمون جامع پيش كارورزي
.هد بوددوره پزشكي عمومي بدون احتساب معدل دوره كارورزي مالك عمل خوا

براي تعيـين(نمره آخرين نفر جايدهي شده اوليه: حد نصاب عبارت است از نمره-
محل بـا-بدون در نظر گرفتن سهيمه جنس بر مبناي ظرفيت كل رشته)حد نصاب

 رعايت ساير شرايط پذيرش
و:توضيح و جـنس در اين روش ابتدا كليه داوطلبين بدون در نظر گـرفتن سـهميه

محـل تـا تكميـل كـل-و اولويت انتخـاب رشـته) از باالترين(ونبر اساس نمره آزم
هـاي محـل–در همـه رشـته) بدون پذيرش مازاد بـر ظرفيـت( هاي موجود ظرفيت

محل حدنصاب-نمره آخرين نفر جايدهي شده در رشته. شوند انتخابي قرار داده مي
.آن رشته محل خواهد بود

يك در رشته- ميهايي كه ظرفيت پذيرش دستيار باشد، پذيرش، بدون در نظر نفر
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و با رعايت ساير مقررات انجام مي .شود گرفتن سهميه داوطلبان
كليه متقاضياني كـه پزشـكي عمـومي خـود را تحـت عنـوان اسـتريت بيهوشـي-

و فارغ اند صرفاً مجاز بـه شـركت در رشـته تخصصـي التحصيل گرديده پذيرفته شده
.باشند بيهوشي مي
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 دوره آموزشي
:شرايط شروع دوره:الف
 اخذ تعهد از پذيرفته شدگان:21ماده

 محضـري پذيرفته شدگان آزمون ورودي دستياري توسـط دانشـگاهها تعهـد كليه از
تعيين محل خدمت دسـتياران پـس از فـارغ التحصـيلي بـه عهـده. اخذ خواهد شد

و آموزش پزشكي مي .باشد وزارت بهداشت، درمان
و سـازمانها موريت آموزشي از وزارتخانهما پذيرفته شدگاني كه با� بـه(هـا، نهادهـا

و خـدمات بهداشـتي استثناي دانشگاه ، درمـاني وابسـته بـه وزارت هاي علوم پزشـكي
و آموزش پزشكي و فـوق براي ادامه تحصيل به رشته) بهداشت، درمان هـاي تخصصـي

خ تخصصي وارد مي . ود هستندشوند، ملزم به سپردن تعهد محضري به محل استخدام
باشـند در صـورت كليه پذيرفته شدگان كه داراي متون تعهـد محضـري خـاص مـي-

و خدمت ايشان  دريافت عدم نياز از محل تعهد، ملزم به معرفي خود به وزارت متبوع بوده
و آموزش پزشكي تعيين نمايند .، خواهد بوددر هر محلي كه وزارت بهداشت، درمان

 ثبت نام:22ماده
، بـه دانشـگاههاي هاي اعالم شده در زماندستياري موظفند پذيرفته شدگان قطعي

و و طبق ضوابط ومقررات نسبت به ثبت نام، سپردن تعهـد محضـري ذيربط مراجعه
.ارائه مدارك الزمي كه از سوي دانشگاهها تعيين خواهد شد، اقدام نمايند

ميالتحص ثبت نام قطعي داوطلبيني كه تا پايان شهريور ماه فارغ:1 تبصره شـوند يل
و ميو يا خدمات قانوني رسانند، در پايان شهريور ماه صـورت نظام وظيفه را به پايان

هـاي در هر صورت مراجعه پذيرفته شدگان جهت اعالم وضعيت در تـاريخ.رديگ مي
.الزامي است اعالم شده

 مدت ارزش قبولي پذيرفته شدگان:23ماده
هت ثبت نام بـه دانشـگاهجبه هر دليل موعد مقرردرچنانچه پذيرفته شدگان:1تبصره

10منصرف قطعي تلقي شده، اسامي افراد جـايگزين حـداكثر تـا تـاريخ. مراجعه ننمايند
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و تخصصي اعالم خواهد شد .آبان ماه از سوي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي
.شد چنانچه فردي در گزينش عمومي مردود گردد، جايگزين اعالم نخواهد:2تبصره

:شروع دوره-ب
 زمان شروع دوره:24ماده

باشـند كـه از اول كليه پذيرفته شدگان پس از انجام ثبت نام قطعي موظـف مـي
1به اسـتثناي تبصـره(ماه سال مربوطه، دوره دستياري را شروع نمايندوريشهر
)23ماده

 ممنوعيت استفاده از مرخصي در شروع دوره:25ماده
از6تـه شـده در دستياران پذيرف ماهـه اول شـروع بـه تحصـيل مجـاز بـه اسـتفاده

.باشند مرخصي بدون دريافت كمك هزينه تحصيلي يا تعويق دوره نمي

و اعالم جايگزين:26ماده  مهلت انصراف بدون غرامت
با انصراف دستياران تا شروع دوره طالع دانشگاه ودر نظر گرفتن محروميت يكسـالها،

و غرامت به آنان تعلق نمياز شركت در آزمو .گيردن بالمانع است
دانشگاههاي علوم پزشكي موظفند اسامي منصرفين راحداكثر تا پايان مهر:1تبصره

و تخصصي ارسال نماينـد  . ماه هر سال تحصيلي به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي
يشـوراه اسامي افراد جايگزين حداكثر تا دهم آبان ماه همان سال از سوي دبيرخانـ

و تخصصي به دانشگاه مي آموزش پزشكي .شود هاي علوم پزشكي اعالم
در آزمون پذيرش دستيار، به ازاي هر ظرفيت خـالي سـه نفـر بـا رعايـت:2تبصره

و تخصصـي  ، بـه عنـوان جـايگزين معرفـي اولويتهاي مصوب شوراي آموزش پزشكي
ا23ماده4شوند به استنثاي مشمولين تبصره مي از، تا بر ساس ترتيـب اعـالم شـده

و تخصصي نسبت بـه ثبـت نـام يـك نفـر بـا  سوي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي
.هاي مقرر اقدام شود رعايت اولويت
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و يـاها در صورتي كه هيچ يك از جايگزين:3تبصره و شروع دوره ننمايند ، ثبت نام
د20ازانصراف پذيرفته شـدگان پـس رخواسـت مهـر مـاه انجـام گيـرد، در صـورت

العمل ثبت نام آزمـون پـذيرش دسـتيار دانشگاه مربوطه حداكثر تا زمان ابالغ دستور
و با رعايت اولويت هاي مقرر ظـرف دوره بعد، معرفي جايگزين از بين واجدين شرايط

مي7مدت  و بعد از ايـن تـاريخ روز از تاريخ فوق از طرف دبيرخانه شورا بالمانع باشد
ارزش قبـولي علمـي ايـن دسـته. ين اعـالم نخواهـد شـد تحت هيچ شرايطي جايگز

و شروع دوره  تا قبل از پايان مهلت ثبـت نـام دوره ازپذيرفته شدگان جهت ثبت نام
و شـروع معرفي شدگان در صورت عـدم ثبـت. باشد بعدي آزمون پذيرش دستيار مي

شدمشمول محروميت يكساله از شركت در آزمون پذيرش دستيار نخواه دوره .د

 انصرافو ترك تحصيل-پ
و محروميت يك ساله از پذيرش:27ماده  انصراف

و جايگزين در صـورت انصـراف در پس از اعالم نتيجه آزمون ، پذيرفته شدگان اصلي
هر زمان يا عدم ثبت نام در موعـد مقـرر يـا عـدم شـروع دوره مشـمول يـك سـال

اي تخصصـي بـاليني پزشـكيهـ هاي دسـتياري رشـته محروميت از پذيرش در دوره
.خواهند شد

.انصراف قطعي منوط به ارائه تسويه حساب با دانشگاه خواهد بود:1تبصره
در صـورتيكه شـركت كننـدگاني كـه در مرحلـه اصـلي پـذيرش دسـتيار:2تبصره
تا هاي آموزش تخصصي پذيرفته نشده دوره پايان مرداد ماه قبل از شروع اند حداكثر

وطه از شركت در فرآيند پذيرش در مرحله جـايگزيني كتبـاً اعـالم سال تحصيل مرب
.شود انصراف نمايند محروميت يكساله شامل آنان نمي

محروميت يكساله از زمان اعالم انصراف قطعـي بـه مـورد اجـرا گذاشـته:3تبصره
.خواهد شد

اول دوره هر گونه انصراف از تحصيل بعد از اعالم قبولي تا پايان سـه مـاه:4تبصره
و ادامه تحصيل در دوره مربوطه مجاز نمي .باشد دستياري، انصراف قطعي تلقي شده
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كه اسامي آنـان(ارزش قبولي علمي آزمون پذيرش دستيار افراد جايگزين:5تبصره
مي10حداكثر تا تاريخ  آبـان مـاه30حداكثر تـا) شود آبان ماه سال تحصيلي اعالم
گيـرد ولـي كه غرامت تحصيلي به آنـان تعلـق نمـي ضمن اين. باشد همان سال مي

هـاي بـاليني هـاي دسـتياري رشـته مشمول يكسـاله محروميـت از پـذيرش در دوره 
.پزشكي خواهند شد

 لغو دوره دستياري:28ماده
اه بـه داليــلو انقطـاع در دوران تحصــيل بـيش از يـك مــ تـرك تحصـيل، انصــراف

خ موجهغير شد، منجر به لغو دوره دستياري از. واهد بازگشت به تحصيل دستيار قبل
و مييك ماه، به درخواست خود متقاضي بـه اسـتثناي(باشد موافقت دانشگاه بالمانع

)28ماده3مشمولين تبصره 
شـود، بـه، دستياري آنها لغـو مـيه داوطلباني كه پس از شروع دورهپروند:تبصره

و آموزش پزشكي ارسال ميگـردد تـا بـر اسـاس دفتر حقوقي وزارت بهداشت، درمان
و مقررات موجود با آنها رفتار شود .تعهد سپرده شده

 بازگشت به تحصيل:29ماده
از انفعـال بازگشت به تحصـيل دسـتيار منصـرف يـا غايـب در صـورتيكه مـدت وي

و تاييـدو تحصيل از يك ماه بيشتر نباشد،به تقاضاي ذينفع موافقت گـروه آموزشـي
از. وطه بالمانع خواهد بـود دانشكده پزشكي مرب در صـورتيكه غيبـت دسـتيار كمتـر

و چگونگي جبـران آن بـه عهـده شـوراي شش  ماه باشد تشخيص موجه بودن غيبت
.باشد آموزش دانشگاه كه با حضور مدير گروه ذيربط خواهد بود، مي

و تسويه حساب:30ماده  انصراف
بايسـت درخواسـت ند مـي باشـ دستياراني كه در حين تحصيل متقاضي انصراف مـي

هـاي انصراف خود را به انضمام موافقـت دانشـگاه مربوطـه پـس از احتسـاب هزينـه 
و دريافتي وارائه تسويه حساب، از طريق دانشگاه  به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي
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از. تخصصي ارائه نمايند، تا جهت استيفاي حقوق دولت اقدام شود بديهي است پـس
و انصـراف قطعـي بـه دانشـگاه مربوطـهودريافت وجوه مربوطه  تسويه حساب ارائه

هـا موظفنـد، مراتـب انصـراف پس از اعالم انصراف قطعي دانشـگاه. اعالم خواهد شد
التحصـيالن، اداره طـرح، نظام وظيفه، اداره فـارغ( قطعي دستيار را به مراجع ذيصالح
و يا سازمان محل تعهد .اطالع دهند) محل بورس

ج-ت و ميهمانيانتقال، :ابجايي، تغيير رشته
و تغيير رشته دستياران در طـول مـدت تحصـيل انتقال:31ماده ، جابجايي

.باشد ممنوع مي
انتقـال دسـتيار بـه دانشـگاه ديگـر بـه تبـع همسـر بشـرط اخـذ موافقـت:انتقال

و مقصد در موارد زير بالمانع است : دانشگاههاي مبدأ
درانتقال دستيار به دانش:1تبصره صورتي مـورد موافقـت قـرار گاه ديگر به تبع همسر
و گيرد مي و يا سازمانهاي وابسته به دولـت بـوده كه همسر داوطلب در استخدام دولت

و پذيرش قطعي وي صورت گرفته باشد .موضوع انتقال همسر داوطلب پس از ثبت نام
يني كي بالي تخصصي پزشها، دستيار رشتهدر شرايطي كه همسر دستيار:2صره تب

.بالمانع است) اعم از خانم يا آقا(باشد انتقال وي به تبع همسر 
هـاي فـوق تخصصـي باشـد انتقـال چنانچه همسر دستيار، دستيار رشـته:3تبصره

.هاي فوق تخصصي بالمانع است دستيار تخصصي به تبع دستيار رشته
در بـه اسـتثناي دانشـگاه( انتقال دستيار به دانشـگاه ديگـر:4تبصره هـاي مسـتقر
و هاي مبدأ بر اساس ضوابط مصوب شوراي آموزش دانشگاه) تهران و راي كميته نقل

.انتقاالت دستيار در دانشگاه بالمانع است
و انتقـال دسـتياران فقـط در مـدت درخواستبه رسيدگي:5تبصره و انجام نقل ها

ق–ارتقاءيپس از اعالم نتيجه امتحانات كتبي سراسر و بل از شروع سـال گواهينامه
مي تحصيلي .باشد مجاز

.باشد معرفي جايگزين براي دستياران انتقالي مجاز نمي�
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:انتقال به دليل لغو صالحيت آموزشي
هـا، در صورت لغو صالحيت بخش آموزش دهنده، برابر آئين نامـه ارزشـيابي بخـش

و امتحان ارتقاي درون بخشي دستيار، طبـق نظـ  ر هيـات تعيين محل ادامه تحصيل
و تخصصـي انجـام ممتحنه رشته مربوطه توسط دبيرخانه شـوراي آمـوزش پزشـكي

.خواهد شد

:تغيير رشته
چنانچه دستياران در طول دوره آموزش دچار نقص عضوموثر جسمي يا رواني شـوند،

، مراتـب را جهـت طـرح در كميسـيون پزشـكي تواند با ذكر داليـل گروه مربوطه مي
و. نشكده پزشكي منعكس نمايدمنتخب دانشگاه به دا  پس از تائيد كميسيون مذكور

و ا زادامـه تحصـيل ايـن افـراد جلـوگيري موافقت شوراي آموزشي دانشكده دانشگاه
.آيد بعمل مي
و غرامت تحصيلي شامل اين قبيل افراد نمي:1تبصره .شود محروميت يك ساله
، چنا:2تبصره نچـه نقـص عضـو مـوثر در صورت موافقت شوراي آموزشي دانشـگاه
ها ها در همان دانشگاه بالمانع از ادامه تحصيل در آن رشته اي براي ساير رشته حرفه

و فرد حداقل نمره آخرين نفر پذيرفته شده رشته مربوطه را در همان سهميه نباشد
ميو  .تواند تغيير رشته دهد همان سال در همان دانشگاه دارا باشد

 ميهماني:32ماده
هايبرامان شدن دستياران حداكثر ميه و برايرشته سه سـالهيها رشتهيچهار سال

و ماه9 و آموزشـي و مقصد صرفاً به منظور تبـادالت علمـي با توافق دانشگاههاي مبدا
و از سال دوم دستياري به بعد مي فقط يكبار در طول تحصيل .باشد، مجاز

.باشدر مجاز نميميهماني در شش ماه آخر دوره دستيا:1تبصره
پرداخت كمك هزينه تحصيلي در طول مدت ميهماني به عهـده دانشـگاه:2تبصره
 باشد مبدا مي
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:آموزش دوره دستياري-ث
 موظف برنامه آموزش دستيارانيها فعاليت:33ماده

مي دستياران موظفند طبق برنامه شـود، اي كه از طرف گروه آموزشي مربوطه تنظيم
آ در فعاليت و درمـاني موزشـي هـاي جمپژوهشـي لـه كالسـهاي نظـري، گـزارش، از
و مير وگزارش مـوردي صبحگاهي ، ژورنـال كـالب،)Case Report(، گزارشهاي مرگ

و درمانگـاه ارورزيهاي بيمارستاني ودرمانگـاهيك و كشـيكهاي بخـش ، آزمايشـگاهي
و ما و طرحهاي تحقيقاتيمربوطه .، بطور فعال شركت نمايندموريتهاي علمي

طرح يكماهه دستياران سال آخر در مناطق محـروم بـر اسـاس اعـالم نيـاز معاونـت
و معاونت درمان دانشگاه از مهرماه سال  مي 1381سالمت وزارتخانه باشد قابل اجرا

.شود مدت طرح جزء دوره آموزش دستيار محسوب مي

در:34ماده  دستياران هاي دورهحداقل ساعات كار
و بر اساس برنامه ايست كه از طـرف تحصيل در دوره دستي اري بطور تمام وقت بوده
:حداقل ساعات كار بشرح زيراست. شود مدير گروه تنظيم مي

30/16لغايت30/7روزهاي شنبه الي چهارشنبه از ساعت-1
30/12لغايت30/7ها از ساعت پنج شنبه-2

و كاركرد دستيار:1تبصره و غياب به، توسطانگزارش ماهانه حضور روساي بخشها
و از طريقيآموزش معاونين مراكز، بـه دانشـكده معاونينگروه يا مدير گروه مربوطه

.ذيربط ارسال خواهد شد
پرداخت كمك هزينه تحصيلي منوط به ارائه گزارش كارماهانه دسـتياران:2تبصره

.باشد مي
ات مربوطـه، تـابع مقـررت تحصيلي با تمديد دوره دستيارانافزايش سنوا:3تبصره

.خواهد بود

 حداقل برنامه كشيك دستياران:35ماده
:حداقل برنامه كشيك دستياران در زمينه باليني به شرح زير خواهد بود
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د رماه10سال دوم- كشيك در ماه12سال اول-  كشيك
و پنجم- كشيك در ماه8سال سوم- در6سال چهارم  ماه كشيك

ن:1تبصره و دسـتياراناكليه دسـتياران شـاغل بـه تحصـيل در بيمارسـتان، از هـار
.و شام برخوردار خواهند بودهنا، صبحكشيك عالوه بر آن از خوابگاه

و افزايش كشيك موظف، طبق ضوابط به عهده مدير گروه است:2تبصره .تنظيم برنامه
و صدور حكم سال باالتر بعد از احـراز حكم آموزشي دستيار يكساله است:3تبصره

.شرايط ارتقاي ساليانه مي باشد

و وظايف دستيار ارشد گروه آموزشي:36ماده  انتصاب
زشـي همه ساله دو نفر از بين دستياران تخصصـي دو سـال آخـر در هـر گـروه آمو

و ميـزان فعاليـت آنهـا، با توجه به كفايت، تعهد بيمارستاني ، توسـط وجدان كـاري
و بـا حكـم و از بين انها يك نفر به تائيـد شـوراي گـروه انتخـاب دستياران پيشنهاد

.رئيس دانشكده به عنوان دستيار ارشد منصوب مي شود
و:تبصره وظايف دستيار ارشد به موجب آئين نامه است كه به پيشنهاد مـدير گـروه

.شود تصويب رئيس دانشكده پزشكي مربوطه به اجرا گذاشته مي
:صيهامرخ-ج

ص و در و ضـرورت دستياران با توجه به نياز در، مـي ورت بروز موارد ناخواسته تواننـد
و بـدون مزايـا هـاي اسـتحقاقيل دستياري از مرخصـي هر سا ، اسـتعالجي، زايمـان

.استفاده نمايند

 مرخصي استحقاقي:37ماده
و هر سال5/2توانند به ازاي هر ماهمينستياراد بـه مـدت يـك حصيلي جمعاًتروز

.ماه از مرخصي استحقاقي استفاده نمايند
در:تبصره روز15طـول سـال تحصـيلي فقـط در صورت عدم استفاده از مرخصـي
س ذخيره ميو به از مجاز است در سال دستيار. شود الهاي بعد موكول آخـر حـداكثر
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عال 45 .استفاده كندوه بر مرخصي استحقاقي همان سال روز مرخصي ذخيره
و تاييد مدير گروه مربوطه خواهد بودترتي .ب استفاده از مرخصي با نظر رئيس بخش

 مرخصي بدون مزايا:38ماده
تواند درطول دوره معادل مجموع مدت مرخصـي اسـتحقاقي خـود بـا هر دستيار مي

و دانشكده انقطاع تحصـيل داشـته باشـد  و مدير گروه آموزشي  موافقت رئيس بخش
از هاي چهار ساله مـيهبراي مثال دستيار دور( مـاه مرخصـي بـدون كمـك4توانـد

بديهي است مـدت مـذكور بـه طـول دوره دسـتياري) هزينه تحصيلي استفاده نمايد
.افزوده خواهد شد

و به دليل ماموريت يا ادامـه:1تبصره دستياراني كه همسر آنان جزو كاركنان دولت بوده
از يكسـال صـرفاً)با ارائه مدرك مسـتدل(توانند مرخصي عازم خارج از كشور هستند مي

.مرخصي بدون كمك هزينه تحصيلي تنها يكبار در طول دوره تحصيلي بهره جويند
.پرداخت كمك هزينه تحصيلي دستياري در مدت انقطاع تحصيلي مجاز نيست:2تبصره

 مرخصي استعالجي:39ماده
اكثر يـك مـاه در طـول استفاده از مرخصي استعالجي براي دستياران به ميزان حـد

و شـوراي پزشـكي  و تاييـد پزشـك معتمـد دوره دستياري بر اساس گواهي پزشـك
در صورتيكه غيبـت دسـتيار بـه علـت بيمـاري در طـول دوره.دانشگاه بالمانع است

تحصيلي از يك ماه بيشتر باشد، برابر مابه التفاوت مـدت مـذكور بـه دوره دسـتياري 
شد وي، با استفاده از كمك هزينه اما در مدت بيماري بـيش. تحصيلي اضافه خواهد

د شدستيار كمك هزينه تحصيلي پرداخت از سه ماه به .نخواهد
در صورت بروز بيماري، دستيار موظف است مراتب را ظرف يك هفتـه بـه:1تبصره

و ارائه گواهي استعالجي براي شروع مجدد دوره الزامي است .دانشگاه اطالع دهد
ازدر:2تبصره در ماه تجاوز كنـد، تصـميم6صورتيكه مدت بيماري دستيار  گيـري

، بـه عهـده پس از تاييـد شـوراي پزشـكي دانشـگاه، مورد ادامه يا لغو دوره دستياري
.شوراي آموزشي دانشگاه خواهد بود
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 مرخصي زايمان:40ماده
ماه مرخصي زايمان براي يكبـار در طـول دورهششاستفاده دستياران خانم از

فقـط يـك مـاه از ايـن مـدت جـزو دوران آموزشـي. باشد دستياري بالمانع مي
.شود محاسبه مي

فقط براي يكبـار در طـول دوره دسـتياري، اسـتفاده كننـدگان از مرخصـي:تبصره
.زايمان از كمك هزينه تحصيلي استفاده خواهند كرد
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 امور رفاهي
 كمك هزينه تحصيلي:41ماده

شدمبلغبه دستياران ماهانه .ي به عنوان كمك هزينه تحصيلي پرداخت خواهد
در مدت مرخصي استعالجي بيش از سه ماه بـه دسـتياران كمـك هزينـه:1تبصره

.گيرد تحصيلي تعلق نمي
هزينه تحصيلي دستياران ميهمان توسـط دانشـگاه مبـدا پرداخـت كمك:2تبصره
.شود مي

و 410000اران مجرد ميزان كمك هزينه تحصيلي پايه، براي دستي:42ماده ريـال
مي 5325000براي دستياران متاهل  د ريال انشكده باشد، كه براساس حكم صادره از
و با ارائه گواهي انجام فعاليتهاي موظف دوره، توسط دانشگاه مربوطـه قابـل مربوطه

.باشد پرداخت مي
د:1تبصره ي آنهـا بـه هـر دو ستيار نيز دستيار باشد، حق تاهل در صورتيكه همسر
.گيرد تعلق مي
كمك هزينه تحصـيلي ماهانـه، بـه عنـوان%10به دستياران ارشد معادل:2تبصره

.حق ارشديت پرداخت خواهد شد
پرداخت مبالغ فوق در صورت تاييد هيـات امنـاي دانشـگاهها قابـل اجـرا:3تبصره

.خواهد بود
و رشـته مبناي كمك هزينه تحصـيلي پايـه بـا محـل آمـوزش تخصصـي:43ماده

.كند تخصصي تغيير نمي
كمك هزينه تحصيلي دسـتياران همـه سـاله بـه ميـزان افـزايش ضـريب:44ماده

حقوقي كاركنان دولت مشمول قـانون نظـام هماهنـگ پرداخـت افـزايش يافتـه كـه 
.ازمحل اعتبارات دانشگاه مربوطه پرداخت خواهد شد

لي در امتحـان ارتقـا بـه افزايش سنواتي كمك هزينه تحصيلي پس از قبـو:45ماده
و ميزان افـزايش سـنواتي سـاالنه معـادل سال باالتر قابل اجرا مي كمـك%5/6باشد
.باشد هزينه تحصيلي مي
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كه:46ماده مبلغ عيدي دستياران معادل عيدي مصوب كارمندان دولت خواهد بود
.باشد با تصويب هيات امنا دانشگاهها قابل پرداخت مي

م:47ماده و اداره در تمام دت دوره دستياري، دستياران به هيچ وجه حـق تاسـيس
و يـا  و نمي تواننـد حتـي بـه صـورت قـرار دادي مطب خصوصي يا درمانگاه را ندارد
و يـا  ساعتي به استخدام هيچيك از موسسات دولتي يا وابسته به آن بخش خصوصي

.خيريه درآيند
تح در صورت لزوم: تبصره از صـيل دسـتيار مـي، دانشگاه علوم پزشكي محـل توانـد

.هاي تابعه با عقد قرار داد خاص استفاده نمايد خدمات وي در واحد
دستياراني كه تمايل داشته باشـند از مزايـاي بيمـه خـدمات درمـاني بـه:48ماده

حـق سـرانه از ايـن%50توانند بـا پرداخـت صورت خويش فرما استفاده نمايند، مي
.امتياز برخوردار شوند

در صورتيكه شرايط خاصي خارج از موارد مشمول مواد آئـين نامـه مطـرح:49ادهم
و تخصصي خواهد بود .شود، تعيين تكليف به عهده دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي

 آئين نامه دستياري دانشجويان غير ايراني
نامـه دانشجويان غير ايراني پذيرفته شده مقـاطع دسـتياري در كليـه مـوارد از آئـين

ميدستيار .نمايندي باليني تبعيت
مشروحه زير در صورت پذيرفته شدن در آزمون دستياري تخصصي از پرداخـت افراد

:باشند شهريه معاف مي
 نفر اول پذيرفته شده هر رشته در آزمون پذيرش دستيار سال مربوطه-الف
رتبه برتر دانشگاههاي علوم پزشكي كشور طبـق مصـوبات شـوراي آمـوزش%1-ب

و  تخصصي پزشكي
و كليه هزينه- و برگشت هواپيما هاي شخصي شامل تغذيـه، تامين هزينه بليط رفت

و  و آمد مي..... رفت .باشد دستياران فوق الذكر به عهده خود آنان
و قرارداد- و ديگـر كشـورهاهاچنانچه داوطلبي از طريق مقابله نامه فيمـابين ايـران
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و شهريه آن بعهده وزارتخانه طرف قرار پذيرفته شده است كليه هزينه هاي تحصيل ي
.باشد داد مي
چنانچه داوطلبي از طريق شوراي هماهنگي پذيرش دانشجويان غيـر ايرانـي:تبصره

.باشند معرفي شود از پرداخت شهريه معاف مي
و بـا توجـه بـه امكانـات دانشـگاه- جهت دستياران مجرد غير ايراني حتي االمكان

گـاه درهـر دانشـگاه ازطريـق بروشـورهاي وضـعيت خواب.خوابگاه تامين خواهد شـد 
ليكن جهت تـامين خوابگـاه دسـتياران. گيرد اطالعاتي در اختيار داوطلبين قرار مي

و دانشگاه هيچگونه تعهدي  .وجود نداردمتاهل از طريق وزارت متبوع
و ساير دوره- كه دستياران غير ايراني متقاضي استفاده از فرصتهاي مطالعاتي  هايي

و تخصصي نمي گردد، مي بايست با رعايت شـرايط منتهي به اخذ مدرك دانشگاهي
و خـدمات بهداشـتي درمـاني1ماده  مستقيماً از طريق دانشگاههاي علـوم پزشـكي

شـده علمي متقاضي غيرايراني پذيرفته پس از اعالم مراتب قبولي.كشور اقدام نمايند
ن داخــل كشـور مراتــب تائيــد در آزمـون ورودي دســتياري مطــابق پذيرفتـه شــدگا 

شد نيز صالحيت عمومي آنان .از سوي دانشگاهها جهت اطالع اعالم خواهد
و مقـررات- دستياران غير ايراني پذيرفته شده در طول دوره دستياري از كليه قوانين

و بعد از اتمام تحصيل خـود حـق اشـتغال بـه دستياري داخل كشور تبعيت مي نمايند
و ثبـت هوري اسالمي ايران نخواهد داشتحرفه پزشكي را در جم و از آنان در بدو ورود

نام دستياري تعهد محضري مبني بر بازگشت به كشور متبوع بعد از اتمام دوره بجـاي
.تعهد محضري دوران دستياري توسط مركز امور دانشجوئي اخذ خواهد شد

يـت كليـه پذيرفته شدگان در طول مدت حضور در ايـران موظـف بـه رعا:1تبصره
و در صـورت بـروز هرگونـه  و احترام به ارزشهاي جمهوري اسالمي ايران بوده قوانين

.تخلف مطابق ضوابط با آنان برخورد خواهد شد
وشدبيرخانه شـوراي پـذير:2تبصره ، همـاهنگي الزم را در مـورد تبـديل رواديـد

له از طريـق صدور پروانه اقامت پذيرفته شدگان را تـا پايـان دوره دسـتياري هـر سـا
و خروج آنان اقدامات  و در مورد كسب اجازه ورود مراجع ذيصالح بعمل خواهد آورد
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.الزم را انجام خواهد داد
از، پروانـه اقامـت ايـنحدر صورتيكه به تشخيص مراجـع ذيصـال:3تبصره دسـته

.پذيرفته شدگان لغو گردد هيچگونه حقي براي آنها ايجاد نخواهد گرديد
از انقضـاء پروانـه شگاه محل تحصيل موظف است حداقل دو ماه قبـل دان:4تبصره

.اقامت دانشجوئي، براي دستياران تقاضاي تجديد پروانه اقامت بنمايد
و بازگشـت بـه كشـور:5تبصره مدارك فراغت از تحصيل پس از اتمـام تحصـيالت

.متبوعه براي اين دسته از افراد ارسال خواهد شد
و عـدم پذيرش دستيار فقط برا- دوره توسـط شـروعي همان سـال معتبـر بـوده

و حقـي را بـراي آنـان داوطلب در تاريخ مقرر به منزله انصراف از تحصيل تلقي شده
.نخواهد كرددايجا

و نيز هزينه هاي تحصـيلي بـا توجـه بـه بنـد- بعهـده3مـاده6پرداخت شهريه
.باشد داوطلب مي
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و مقررات تعيين نقص عضو موثر حرف تخصصي هاي اي در رشتههضوابط

 باليني پزشكي

و تخصصي مـوارد زيـر نقـص عضـو مـوثر حرفـه:1ماده اي در آموزش پزشكي
:شود محسوب مي

و تفكــــر) الــــف از( اخــــتالالت روان پريشــــي بــــا عالئــــم ادراكــــي بــــاالتر
Illusion,delusion,hallucination- classII functional deficit (و

 مواد مخدربه) Addiction(اعتياد
 يــــا بازگشــــتي) progressive(هــــايي كــــه ســــير پيشــــرونده بيمــــاري)ب
)relapse- recurence (و يـا دارند در صورتيكه غير قابل كنترل تشخيص داده شـوند

از رسيده باشند، اين بيماري) sequelae( به مرحله آثار غير قابل بازگشت :ها عبارتند
 ديابت-1
و دليريومد-2 ) Dementia- Delirium(مانس
) CVA(هاي مغزي سكته-3
) Grand mal Epilepsy(صرع بزرگ-4
 پاركينسون-5
 ديستروفي عضالني-6
 مياستني گراويس-7
) Periodic Paralysis(اي فلج دوره-8
و كاتاپلكسي پيشرفته-9 )cataplexy –Narcolepsy( ناركولپسي

) Multiple Sclerosis( اسكلروز مولتيپل-10
)HTN(پرفشاري خون-11
 هاي بدخيم با پيش اگهي ضعيف سرطان-12
و: مثل( بيماريهاي روماتيسمي سيستميك- 13 و پلي ميوزيت )SLEآرتريت روماتوئيد
و ) disabilities(ها، ناتواني)Functional impairment( كليه اختالالت كاركردي)پ
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و عالئم غير قابل درمان يا غير قابل بازتواني يـا ) Physican defects(نقايص جسمي
زيـر، حتـي در صـورتيكه ) decompen sated(هاي غير قابل جبران با نـا تـواني نقص

.سير پيشرونده نداشته باشد) underlying disease(اي بيماري زمينه
)Convulsion(تشنج-1
)Vertigo(سرگيجه-2
د-3 )Memory loss(ست دادن حافظه از
حد) Visual loss(كاهش بينايي-4  LPيا NLPو HMنابينايي كامل هر دو چشم در
و سالم كافي است:1تبصره- .درشته تخصصي بيماريهاي داخلي وجود يك چشم كامل
و توانبخشـي قـدرت ديـد اصـالح شـده دركمتـرين:2تبصره- در طب فيزيكـي

10/3حد
ه:3تبصره- .قابل قبول است10/5سته اي قدرت ديد اصالح شده حداقل در پزشكي
 ناشنوايي كامل دو طرفه–) deafness( كاهش شنوايي-5
ها يا وضعيت در هر يك از وضعيت هاي اوليه يا ثانويه چشم) Diplopia(دو بيني-6

 آناتوميك سر
و آفازي) Dysphasia(ديسفازي-7
 حركات غير ارادي اندامها-8
 اختالالت تعادل شديد-9

 دو طرفه باالتر از زانو–قطع اندام تحتاني-10
 قطع اندام فوقاني-11
ها دفورميتي دست-12
و ضـعف شـديد بـا قـدرت)0درجـه(ها بصورت دو طرفه يا يكطرفـه فلج اندام-13

1عضالني درجه
و دفـورميتي اگـر شـامل عضـو غالـب نباشـد در رشـته قطع انـدام:تبصره���� ، فلـج

.شودر حرفه اي محسوب نميتخصصي بيماريهاي داخلي نقص عضو موث
اعضـاي ) insufficiency(يا عدم كفايت ) failure(كليه بيماريهايي كه عامل نارسايي
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:سيستمي بدن مي شوند، در شرايط زير
 FC-III,IVدر مرحله ) Heart Failure(نارسايي قلبي-1
)Chronic Renal Failure(نارسايي كليوي مزمن-2
هــاي آســيب فيزيكــي مغــزي بــا پــيش زمينــه) Encephalopathy(آنســفالوپاتي-3
)، هماتوم، تومور، آبسهخونريزي(
و Narcosis ،co2مثل آسـم پيشـرفته،) Respiratory Failure(نارسايي تنفسي-4

و محدود كننده شديد ريوي  بيماريهاي انسداد
و كورتكس) Strok(هاي سكته-5 و مخچه  پايه مغز
 سيروز كبدي-6
و اخـتالالت حسـي عمقـي)touch, lightpain, temperature(ت حسي سـطحي اختالال)ث
)touchpoint position , Vibration ,Sterognosis,sweying,Two discrimination , Epicritic (

.وقتي به طور كامل باشند
و اولنار در رشـته–تبصره  هـاي جراحـي نقـص عضـو مـوثر اختالالت حسي راديال

م .يشوندحرفه اي محسوب
مي)ج درب شوند با رعايـت مفـاد بنـد كليه بيماريهاي كه از طريق خون منتقل در

و كليه رشته و طـب اورژانـس هاي جراحي، زنان عالئـم اخـتالل،زايمان، بيهوشـي
ــي  ــتم حركتـ ــاري ) Sign Motor System( سيسـ ــورتيكه بيمـ ــي در صـ  حتـ

:ته باشد به شرح زيرسير پيشرونده نداش) Under sying disease(اي زمينه
هـاي جراحـي، در همـه رشـته ) Involumtary Movement(حركـات غيـر ارادي-1

و طب اورژانسژراديولو  ي، بيهوشي
و راه رفتن-2 )Station & gait(عالئم ايستادن

، Waddling، پاركينســون، WideوScizzor، همــي پلژيــك، اسپاســتيك، هيســتريك
و طب اورژانسهدر همه رشت Staggering آتاكسيك،  هاي جراحي، بيهوشي

:تونوس عضالني در اندام فوقاني به صورت-3
Hypotonicity (spasticity,rigidity)by passive motion 
Hypotonicity (Pendular,Flaccid)by passive motion 
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و بيهوشي در همه رشته  هاي جراحي، راديولوژي
بي-4 درصـد20درجـه يـا20شـتر از محدوديت در حركت اندام فوقاني بـه انـدازه

 محدوده حركتي نرمال در ارتوپدي
از-5 در رشـته هـاي3ضعف عضالني در حركات فعال عضالت زير با درجات كمتـر

و طب اورژانس  جراحي، بيهوشي
:دست Coarseعضالت مربوط به حركات-

)SCM,Deltoid,Biceps , Triceps , Trapezoid(
:عضالت مربوط به حركات ظريف دست-

)Extensor Digitorium, Extensor Carpi Radialis , Opponants , Lumbricoides(
:عضالت مربوط به تونوس در ايستادن-

)Hamstring , Quadriceps , Plantar Flexor(
:درجه بندي ضعف قدرت عضالني بر اساس طبقه بندي زير است-1تبصره

O.paralysis , 1.severe , 2.moderate ,3.mild ,4. strong enough 5.very strong 
از-2 تبصره و مفاصل ضعف عضالني كمتر درعضـالت4در رشته جراحي استخوان

Coarse 
و:3تبصره و بينـي، جراحـي مغـز و حلـق در رشته هاي تخصصصي چشم، گـوش

و عـروق ضـعف عضـالني كمتـر از  و جراحي قلب در عضـالت مربـوط بـه4اعصاب
.دست fineحركات 

)Clonus  Exagerated Hyperreflexia(هاي با واكنش تشديد يافتهسرفلك-6
و طب اورژانس به هر ميزان عالئم عدم تعادل در رشته-7  هاي جراحي، بيهوشي

)Ataxia ,Dysmetria , Dysdiadokokinesia(
تـا1در صورتيكه موجب يكي از عوارض نامبرده در موارد-ضايعات ستون فقرات-8
يا7 چ .موارد اختالالت حسي گرددبند
چ در رشـته5و4در موارد) Morbid Obesity(چاقي مفرط-9 هـاي جراحـي بنـد

و قد كمتر از   هاي جراحي سانتي متر در رشته 150طب اورژانس
و)ح و اعصاب، گـوش موارد خاص زير در رشته تخصصي چشم پزشكي، جراحي مغز
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و فلوشيپ و بيني فها هاي اين رشته حلق و فـوق تخصصـي لوشيپ، هـاي جراحـي ها
و رشته پيوند كليه عمومي، فلوشيپ .هاي ارتوپدي

از-1 )arc40 seconds>(آرك بر ثانيه40ديد عمق بيشتر
از-2 )Visual a caity(در هر چشم10/9قدرت ديد اصالح شده كمتر
 كور رنگي-3
 محدوديت موثر ميدان ديد-4
و طـب در راديولوژي، راديوتراپي، پزشـكي هسـته حاملگي در بدو شروع دوره)خ اي

 اورژانس
در اين شرايط دستيار مي تواند در صورت مواففت گروه آموزشي از مرخصي:تبصره

و زايمان در بدو شروع دوره استفاده نمايد .استحقاقي
)PTSDوسواس شديد، پانيك شديد، فوبياي شديد،(رواني-اختالالت عصبي)د
ونداشتن ثبـات روانـي در شـرايط اسـترس زا در رشـته روانپزشـكي، لكنت زبان)ذ

و طب اورژانس  روانپزشكي اطفال
و ناپايـداري)ر ، اخـتالالت شخصـيتي و نوروزها كليه اختالالت رواني اعم از سايكوز

 رواني در رشته هاي روانپزشكي بيهوشي وطب اوژانس
) disorders(، اخـتالالت)disabilities(هـا، ناتوانايي)Diseases(بيماريهاي:2ماده

، نوتـواني)treated(بوده يا درمان ) medically controlled(كه تحت كنترل پزشكي 
)rehabilitated ( و يا بازتواني)asjusted ( شده باشند با رعايت ساير مقـررات، نقـص

.شوند اي محسوب نمي عضو موثر حرفه
بـه مـواد ) addiction(و اعتياد ) psychoses(هاي روان پريشي سابقه بيماري:تبصره

.شود ها نقص عضو موثر حرفه اي محسوب نمي مخدر در كليه رشته
مي نامه به رشته هاي جراحي در اين آئين عبارت رشته:3ماده :شود هاي زير اطالق

و مجـاري و زايمان، جراحي كليـه و مفاصل، زنان جراحي عمومي، جراحي استخوان
و تناسل و اعصـاب، چشـم ادراري و بيني، جراحي مغز و حلق هـايو رشـته ي، گوش

و دوره  فلوشيپ مربوطه هاي فوق تخصصي
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دوره فلوشيپ بيهوشي قلب باز مشمول بندهاي مربوط بـه رشـته تخصصـي:تبصره
.باشد بيهوشي مي

هـاي اي بـر اسـاس مـالك تعريف هر يك از موارد نقص عضـو مـوثر حرفـه:4ماده
.اشدب تشخيص پزشكي مي

و يـا در طـول دوره در موارديكه نقص عضو موثر حرفه:5ماده اي در زمان ثبت نـام
.محل تحصيل الزامي استآن از طرف شوراي پزشكي دانشگاه مطرح شود تائيد

بعلت عدم كنتـرل بيمـاري در طـول دوران دسـتياري عالئـم در صورتيكه:1تبصره
نامـه دسـتياري عمـل آئـين5/2طبـق اصـل بنـد) بارز شود( بيماري مشخص گردد

.خواهد شد
حر:2تبصره كـار فه اي در مواجهه با شـرايط تحصـيل در صورتيكه نقص عضو

:مثل.آن خواهد بود2و تبصره5/2دستيار مشمول بند) بروز نمايد( ايجاد شود
و بيهوشي در رشته) خطر سيروز( حساسيت كبد به هالوتان-  هاي جراحي
)درماتيت تماسي(هاي بارز پوستي حساسيت-
و يا نقص عضو مـوثر حرفـه:3تبصره- اي بـه علـت در صورت بروز عالئم بيماري

و(شرايط محل تحصيل  و هوا–مثل شرايط اقتصادي 5/2داوطلب مشمول بند) آب
و تبصره .شود هاي آن نمي متمم آئين نامه دستياري
و رشته بنابراين داوطلب الزم است در زمان محل، نوع كار در رشـته-انتخاب رشته

و اقتصادي محل تحصيل را مدنظر قرار دهد .و شرايط جغرافيايي

:متمم آئين نامه دستياري5/2بند
چنانچه دستياران در طول دوره آموزش دچار نقص عضوموثر جسمي يا رواني شـوند،

د گروه مربوطه مي ر كميسـيون پزشـكي تواند با ذكر داليـل مراتـب را جهـت طـرح
و. به دانشكده پزشكي منعكس نمايدمنتخب دانشگاه پس از تائيد كميسيون مـذكور

و دانشگاه موافقت از ادامـه تحصـيل ايـن افـراد جلـوگيري شوراي آموزشي دانشكده
.آيد بعمل مي
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و غرامت تحصيلي شامل اين قبيل افراد نمي:1تبصره .شود محروميت يك ساله
صو:2تبصره ، چنانچـه نقـص عضـو مـوثر رت موافقت شوراي آموزشي دانشـگاه در
هـا ها در همان دانشگاه مانع از ادامه تحصـيل در آن رشـته اي براي ساير رشته حرفه

و فرد حداقل نمره آخرين نفر پذيرفته شده رشته مربوطه را در همان سـهميه  نباشد
و همان دانشگاه دارا باشد مي تواند تغيير رش .ته دهدو همان سال
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و هزينه  هاي هاي تحصيلي دوره آئين نامه ضوابط پرداخت شهريه

 آموزشي پزشكي تخصصي

پز13/2با توجه به بند و نهمين نشست شـوراي آمـوزش و شـ از مصوبات چهل كي
هاي آموزشي پزشكي تخصصي كه بـا ماموريـت تخصصي كشور پذيرفته شدگان دوره

نه آموزشي از وزاتخانه و و سازمانها ها و به استثناي دانشگاه(ادها هاي علـوم پزشـكي
و آموزش پزشكي به اين) خدمات بهداشتي درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان

مي دوره .شوند بايد به محل استخدام خود تعهد محضري بسپارند ها وارد
تفـاوتمهاي آموزشي تخصصي باليني در هر سـال ميزان شهريه براي كليه دوره-1

..باشد مي
پرداخت كل شهريه ساالنه حداكثر تا يك ماه قبل از شروع سال تحصيلي الزامـي-2

است در غير اين صورت دستيار پذيرفتـه شـده مشـمول كليـه مقـررات مربوطـه در 
.باشد زمينه سپردن تعهدات خدمتي مي

.مي استپرداخت شهريه براي افراد جايگزين تا قبل از شروع دوره الزا:1تبصره
هـاي هاي مختلف با توجه به برنامه آموزشـي آن رشـته درسـال شهريه در رشته-3

از را هر سالهنآباشد كه ميزان مختلف متفاوت مي و جهـت اجـرا وزارتخانه تعيـين
.شد به بعد به دانشگاهها ابالغ79-80سال تحصيلي

وطـه يـا در صورت عدم تسويه حساب در خصوص شـهريه از طـرف سـازمان مرب-4
) براي كساني كـه افـزايش طـول دوره دارنـد( شخص دستيار قبل از پايان سال آخر

.التحصيلي تحويل نخواهدشد گواهي پايان دوره يا مدارك فارغ
در صورت انصراف دستيار در هر مقطعي از دوره، سازمان محل استخدام يا شـخص-5

مر دستيار ملزم به پرداخت هزينه .بوطه خواهند بودهاي تحصيلي طبق ضوابط
و در صـورت انصـراف از تحصـيل شهريه پرداختي-6 براي يك سال تحصيلي اسـت

ق  و يا اخراج وي از دانشگاه، شهريه پرداخت شده سال تحصيلي مربوطـه بـلادستيار
.باشد استرداد نمي
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در صورتيكه در هر مقطعي از دوره رابطه اسـتخدامي دسـتيار بـا سـازمان محـل-7
تغيير شـود بطوريكـه ادامـه دوره بـا ماموريـت آموزشـي از طـرف خدمت وي دچار 

و طبق ضـوابط سازمان مربوطه ممكن نباشد، دستيار مي تواند با قبول كليه تعهدات
.مندرج در اين آئين نامه به تحصيل ادامه دهد

در صورت انتقال دستيار به دانشگاه ديگر كليه تعهدات قبلـي بقـوت خـود بـاقي-8
و مي شدماند .كليه پرداختهاي بعدي طبق ضوابط انجام خواهد



103ها نامه آئين: فصل چهارم

 نامه ارزيابي درون دانشگاهي دستياران تخصصي آئين

ارزيـابي درون دانشـگاهي در دو بخـش)اجزاي ارزيابي درون دانشگاهي:1ماده
و ارزيابي درون بخشي انجام مي :پذيرد ارزيابي دانش نظري

 ارزيابي دانش نظري) الف
ن ازكل%50ظري ارزيابي دانش بخشـي اختصـاص ارزيـابي درون به نمره 150نمره

و شامل اجزاي زير است :دارد
 ارزيابي درون بخشي)ب

از 100ارزيابي درون بخشي و 150نمره نمره ارزيابي درون دانشگاهي را شامل شده
مي در طول سال از طريق تكميل كارنامه .پذيرد هاي ارزيابي درون بخشي صورت

مهارتهـاي بـاليني،: قسـمت اسـت4كارنامه ارزيـابي درون بخشـي شـامل)1-ب�
و حرفه كل قضاوت باليني، خصوصيات فردي  اي، صالحيت باليني در

و)2-ب� هـر محـور در فـرمءانيـز اجـز ميزان نمره اختصاص يافته بـه هـر محـور
.، برحسب رشته آموزشي مشخص شده استكارنامه

بخشي براي هر دستيار بايد بطور متوسط حداقل هـر كارنامه ارزيابي درون)3-ب�
2دسـتيار كمتـر از ) Rotation(در صورتيكه مدت چرخش. ماه يكبار تكميل گردد2

.تكميل گردد) Rotation(ماه باشد الزم است فرم كارنامه در پايان هر چرخش
و گزارش نتايج ارزيابي:2ماده بـراي هـر دسـتيار درگـروه آموزشـي)نگهداري
همچنين ميانگين نمـرات.بوطه، فرم چكيده ارزيابي درون بخشي تكميل مي گرددمر

و معرفـي بـه آزمـون  ارزيابي درون دانشگاهي در هر حيطه جهـت پيگيـري ارزيـابي
و  كتبي سراسري ارتقا تنها در يـك نوبـت مطـابق مـاده نهـم مقـررات آزمـون ارتقـا

آ  و هشـتمين نشسـت شـوراي و گواهينامه تخصصي، مصوبه چهـل مـوزش پزشـكي
و  تخصصي از طريق معاونت آموزشي دانشگاه به دبيرخانه شوراي آمـوزش پزشـكي

.تخصصي ارسال مي گردد
اي عمـل هاي آموزشي موظف هستند به گونه گروه)بازخورد به دستياران:3ماده
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نمايند كه دستياران امكان دستيابي سريع آسان به نتايج ارزيابي خود اعـم از آزمـون
و يا ارزيابي درون بخشي را از طريق گـروه آموزشـي داشـته باشـند كتبي . يا شفاهي

همچنين گروه آموزشي موظف است نمرات درون دانشگاهي دسـتياران را بـا فاصـله
و تخصصـي بـه  زماني مناسب پيش از ارسال به دبيرخانـه شـوراي آمـوزش پزشـكي

.اطالع دستياران برساند
ي در ارزيابي درون دانشگاهي براي دستياران در حد نصاب قبول)حد نصاب:4ماده

.است 150از90تمامي مقاطع ارتقا
ــابي درون)ب ــورد ارزي ــه دليــل اتمــام دوره آموزشــي، م در صــورتيكه دســتياري ب

دانشگاهي قرار نگرفته باشد، گروه آموزشي موظف است با در نظـر گـرفتن ميـانگين 
، نمـره نهـايي ارزيـابي درون تيارپايـاني آمـوزش دسـتياري آن دسـ نمرات يك سال

. دانشگاهي وي را اعالم نمايد
در مـورد ارزيـابي درون دانشـگاهي بـه ضـات رسيدگي به اعترا)اعتراضات:5ماده

عهده كميته اي مركب از معاون آموزشي دانشگاه رئـيس دانشـكده پزشـكي، معـاون 
ا ، يك نفر از عضاي هيات علمـي آموزش باليني دانشكده پزشكي، مدير گروه مربوطه

و نماينده دستياران تحت آموزش آن گروه مـي باشـد  . گروه به انتخاب گروه آموزشي
، تشكيل جلسه رسـيدگي مهلت تحويل اعتراض از سوي دستياران به گروه آموزشي
و اعالم نتيجه، تا قبل از زمان ارسال اين نمـرات بـه دبيـر خانـه شـوراي  به اعتراض

و تخصصي مي .اشدب آموزش پزشكي
و مدير گـروه)نظارت بر حسن اجراي آئين نامه:6ماده معاون آموزشي دانشگاه

و حصول اطمينا وي(ن از اجراي صحيح اين آئـين نامـه آموزشي مسئول نظارت ژه بـه
و-ب-3بند .باشدمي) ماده سوم ماده يكم

قا هاي مختلف آموزشي تخصصي اري گروههاي دستي در مورد كارنامه بـل، نكات ذيـل
.باشدمي ذكر

هـاي درون در كارنامـه»ت«حيطه صالحيت باليني در كل كـه بـه عنـوان بنـد-1
، به دليل محتواي يكسان از متن كارنامه حذف هاي ذكر شده است بخشي كليه رشته
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وهتعريف اين حيطه ميزان مطابقت فرد با دستيار ايـد. گرديده است آل در آن رشـته
اس، جمعبه عبارت ديگر ايـن. باشـد تاد از عمكرد دستيار در ساير محورهـا مـي بندي

.نمره نمايانگر دستيار ممتاز مي باشد10حيطه 
طب رشته بجز(رشته تخصصي21درون بخشي براي در كل كارنامه ارزيابي-2 هاي

و پزشكي اجتماعي .طراحي شده است) كار
و گرمســيري، بيماريهــاي قلــب وعــروق، بيماريهــاي كو و بيماريهــاي عفــوني دكــان

و مفاصـل رشته ، جراحـي هاي گروه جراحي شامل جراحي عمومي، جراحي استخوان
و گـوش، و زايمان و اعصاب، چشم پزشكي، زنان و مجاري ادراري، جراحي مغز كليه

و بيني يكسان است فرم كارنامـه10رشته،21به عبارت ديگر در مجموع براي. گلو
.طراحي شده است

ميهدهي در رشت نحوه نمره-3 .باشد هاي مختلف آموزشي تخصصي بصورت زير
و مجاري( گروه داخلي- الف و مفاصل، جراحي كليه جراحي عمومي، جراحي استخوان

و اعصاب، و بيني ادراري، جراحي مغز و گوش، گلو و زايمان )چشم پزشكي، زنان
اي12+ نمره صالحيت باليني در كل و حرفـه نمـره43+ نمره خصوصـيات فـردي

 نمره نهايي= هاي باليني نمره مهارت+ اوت بالينيقض
و-ب آسيب شناسي، بيهوشي، پرتو درماني، پرتو شناسي تشخيصي، پزشكي فيزيكي

اي توانبخشي و پزشكي هسته ، پزشكي قانوني
و حرفه12+ نمره صالحيت باليني در كل نمره قضـاوت+اي نمره خصوصيات فردي

 نمره نهايي=هاي باليني نمره مهارت+ باليني
 روانپزشكي-ج

و حرفـه12+ نمره صالحيت باليني در كل نمـره43+اي نمره خصوصـيات فـردي
 نمره نهايي= هاي باليني نمره مهارت+ قضاوت باليني
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:يارتقاء تخصصيآزمونهايمقررات كل

شا-الف : مل دو بخش استآزمون ارتقاء
سوكنمره 150بايدرون دانشگاهيابيارز-1 اريكه دسـتهاي آموزشي گروهيه از

ميدر آن مشغول به تحص .شوديل است انجام
با-2 مي 150آزمون كتبي :باشد نمره كه شامل دو بخش
مي آزمون2-1 (شود هاي كتبي دوره اي كه در طول دوره برگزار از60با. نمـره

)نمره 150
دب ساليانهيآزمون كتب2-2 ويآمـوزش پزشـكير خانـه شـورا يـ كه تحت نظـارت

مـ استياريدستهاي مجري برنامهكهييها دانشگاهتوسطيتخصص .شـوديبرگـزار
از90با( )نمره 150نمره

ها-2-الف  150(كـل نمـره%50. اسـت 300ارتقاء هر سال برابـريمجموع نمره
ويدرون دانشگاهيابياختصاص به ارز) نمره  150(%50 با توجه به ضـوابط مربوطـه
.داردياختصاص به آزمون كتب) ره نم
و چهارم-3-الف يو تخصصـيآموزش پزشـكين نشست شورايبنا بر مصوبه شصت

ايآزمونهايسه برايمالك مقا :ن قرار استيارتقاء از
نيدر هر دانشـگاه كـه بـاالترشركت كنندگان برتر هر رشته%20ن نمرهيانگيم�

تعينمرات را كسب كرده اند، مالك مقا مييسه .گرددين
از%20چنانچه:1تبصره� ك نفـر شـود مـالك يـ تعداد شركت كننـدگان كمتـر

.ك نفر محاسبه شوديهمان
دريتعداد شركت كننـدگان بصـورت اعشـار%20كهيدر موارد:2تبصره�
نيايب و مساويم باشد به سمت پائيد اگر كمتر از و باالتر م به سـمت نمـرهينين

.باالتر گرد شود
ذكيشا و پنجمان ن نشست شورا نمرات محاسـبه شـدهير است طبق مصوبات شصت

و چهارم  ارتقـاء،ين نشست شورا جهت آزمون كتبيطبق فرمول ارائه شده در شصت
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و در صورت، كف مندرج در جداولكمتر از نمراتستيباينم حديمربوطه باشد كه
درينصاب قبول و يهر رشته تخصصـ پس از محاسبه در فرمول مربوطه هر دانشگاه

، حـدز مندرج در جداول فوق الذكر باشد، مـالك عمـل مجايشتر از كف نمره كتبيب
.نصاب محاسبه شده توسط دانشگاه خواهد بود

بـايسه مساوينسبت به مالك مقايحداقل نمره كتب(مجازيكف نمره كتب-4-الف
تعينبا)باشديمAريمتغ دبييد از كف بين شده توسط .اشدر خانه كمتر
ن-5-الف و طبـقيارتقاء هر دستياز برايكف نمرات مورد ار بـه سـال بـاالتر بشـرح

ز ميجداول :باشدير
يدرون دانشگاهيابيحداقل نمره ارز-1
اي دورهيكتبآزمون حداقل نمره-2
 آزمون كتبي ساليانهحداقل نمره-3

:سه سالهيها دورهيجدول نمرات ارتقاء برا
مقطع
 قاءارت

يحداقل نمره كتب
A)سهينسبت به مالك مقا(

يكف نمره كتب
 مجاز

–درونيابيحداقل ارز
B) 150از(يدانشگاه

حداقل نمره
 كل

حداقل نمره
 كل مجاز

65%250به1
26 

105 15+B+A185 
39 

80%360به2
32 

105 15+B+A200 
48 

: چهار سالهيها دورهيجدول نمرات ارتقاء برا
مقطع
 ارتقاء

يحداقل نمره كتب
A)سهينسبت به مالك مقا(

كف نمره
 مجازيكتب

–درونيابيحداقل ارز
B) 150از(يدانشگاه

حداقل نمره
 كل

حداقل نمره كل
 مجاز

65%250به1
26 

105 15+B+A185 
39 

75%358به2
30 

105 15+B+A195 
45 

85%463به3
34 

105 15+B+A205 
51 
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: پنج سالهيها دورهيجدول نمرات ارتقاء برا

مقطع
 ارتقاء

حداقل نمره كتبي
نسبت به مالك(

A)مقايسه

كف نمره
 كتبي مجاز

–حداقل ارزيابي درون
B) 150زا(دانشگاهي

حداقل نمره
 كل

حداقل نمره كل
 مجاز

65%250به1
26 

105 30+B+A170 
39 

75%358به2
30 

105 30+B+A180 
45 

85%463به3
34 

105 30+B+A190 
51 

95%566به4
38 

105 30+B+A195 
57 

اي* )تيرماه(كف نمره آزمون كتبي ساليانه* كف نمره آزمون كتبي دوره

نمـره مـورد نظـرB+A(15+15(كتبـي شايان ذكر است در فرمـول حـداقل نمـره
و يا آزمون كتبي بايست توسط دستيار در يكي از حيطه مي هاي ارزيابي درون بخشي

.كسب گردد
سه بار در آزمون ارتقاء مردود شـوندياريدست دورانكه در طوليارانيدست-6-الف
س شديپزشكينيباليستم آموزش تخصصياز .اخراج خواهند
دوبار مردود شـوند مجـاز)2به1ارتقاء( در آزمون ارتقاء سال اولكهيارانيدست-7- الف

س شد اخراجيپزشكينيباليستم آموزش تخصصيبه ادامه دوره نبوده واز .خواهند

 بخشيدرونيابيارتقاء از نظر ارزيمقررات آزمونها:ب
و چهـارم5به اسـتناد موضـوع-1 ويآمـوزش پزشـكين نشسـت شـورايشصـت

كل،يصتخص دريواجـد شـرايپزشـكيتخصصـياران رشـته هـايه دسـتيشركت ط
و فعالين دوره منوط به موفقيايارتقاء تخصصيآزمونها درونيتهـايت در آزمونهـا

و كسب حداقل نمره بخشي
150
اي بـا توجـه دورهو كسب كف نمره آزمون كتبي105

و ثب و ارائـه آن به معرفي رسمي مدير گروه مربوطه ت موضوع پايـان نامـه تخصصـي
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. هاي مصوب خواهد بود طبق برنامه
ن دسـتور العمـل واجـديـا7–و الـف6–الـفين مفاد بنـدهايمشمول:1تبصره
ايالشرا .ن دوره نخواهند بوديط شركت در آزمون ارتقاء

مختلـف دانـشيهـاطهيح بخشيدرونيابيارزييدر محاسبه نمرات نها:2تبصره
بيپزشك يبـر مبنـايريادگيـ،يارتبـاطي، مهارتهـايا، رفتار حرفـه ماري، مراقبت از

و عملكرد بر اساس شناخت از نظام سالمت رعا .ت گردديتجربه
م كه وفق مقـرراتيارانيدر مورد دست-2-ب دبـ همـانيبـه صـورت گـريه دانشـگاه

ميتحص اند ودر زمان آزمون ارتقاء در آن دانشگاه ادامه شدهيمعرف تعيل ن يـي دهند
و نمره آزمون دورهدرونيابيو اعالم نمره ارز ويبـه آزمـون كتبـي، معرفاي بخشي

الزم است دانشـگاه مبـداء نسـبت بـه.به عهده دانشگاه مقصد خواهد بودجياعالم نتا
ميدست بخشيدرونيابيمربوطه در خصوص ارزياعالم نظر گروه آموزش همـانياران

، قبل از شركت دستبه دانشگاه مقص ارتقـاءياران واجـد شـركت در آزمـون كتبـيد
.اقدام بعمل آورد

و نمره آزمون كتبـي دوره اي پـس از اتمـام مـدت-3-ب نمره ارزيابي درون بخشي
.ميهماني، از سوي دانشگاه مقصد به دانشگاه مبدأ اعالم گردد

اء گواهينامه بـه تعيين واجد شرايط بودن دستيار جهت شركت در آزمون ارتق-4-ب
.باشد عهده دانشگاه مبدأ مي

ديارانيدر مورد دست-5-ب تع گر منتقل شدهيكه وفق مقررات به دانشگاه و يـي اند، ن
ايدرونيابياعالم نمره ارز و نمره آزمون كتبي دوره يبه آزمون كتبيمعرف،بخشي

مب. باشديمبعهده دانشگاه مقصدجيو اعالم نتا داء نسبت به اعالم الزم است دانشگاه
بـهيار انتقـاليدسـتيدرون دانشـگاهيابيمربوطه درخصوص ارزينظر گروه آموزش

ذيدانشگاه مقصد، قبل از شركت دست .اقدام بعمل آورديكتبربط در آزمونيار
شـونديمـيمقررات به دو ارتقاء همزمـان معرفـ كه طبقيارانيدر مورد دست-6-ب

ويبـرايكي.ارسال شود بخشيوندريابيالزم است دو نمره ارز ارتقـاء سـال بـاالتر
 بخشـيم نمرات دقت شـود كـه نمـره درونين تر ودر تنظيارتقاء سال پائيبرايكي
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بيتر برابرنيسال پائ در سـال بـاالتر بخشـي درونيابيـ شتر از نمـره ارزيا باشـد تـا
.جاد نگردديايمشكليقبوليمحاسبه حد نصابها

و نمـره نهـايي آزمـون كتبـي درونيابيـ ارزيينهـا الزم است نمرات-7-ب بخشـي
پيدرفاصله زماناي دوره و اران رسانده شـوديباطالع دستيش از آزمون كتبيمناسب

دريتا زمان كاف نيجهت و رسيافت اران موجـوديدسـتيبه اعتراضات احتماليدگيز
ا. باشد يابيـ ارزدريمنـوط بـه قبـول سـاليانهيكتبـينكه شركت در آزمونهايضمن
ايدرون و آزمون هاي كتبي دوره .باشديم بخشي
و آزمـون درونيابيـ به اعتراضات در مـورد ارزيدگيرس-8-ب هـاي كتبـي بخشـي

كماي دوره رئدانشگاهيمعاون آموزش: مركب ازياتهيبعهده ،يس دانشـكده پزشـكي،
مديدانشكده پزشكينيباليمعاون آموزش ير از اعضـاك نفـيـو مربوطـهر گـروهي،

ميات علميه .باشديبه انتخاب گروه مربوطه حسب مورد
ارتقـاء كتبـي سـاليانهيك ماه قبل از آزمونهـايموظف استها ته آزمونيكم-9-ب

و نمره كتبي دورهدرونيابينمره ارز يار را بـه معاونـت آموزشـيهر دسـتاي بخشي
.ديدانشكده اعالم نما

اي بخشـي نمرات آزمون درون: تبصره مراحـليپـس از طـو نمـرات كتبـي دوره
ببه اعتراضات مطابقيدگيرس هيو اعالم به معاونت آموزش6-بند چيدانشكده به

نمييعنوان قابل تغ .باشدير

يارتقاء تخصصيمقررات آزمون كتب-ج
اران داوطلــب شــركت در آزمــون ارتقــاء چنانچــه در مجمــوع ســنواتيدســت-1-ج

مما3حداكثريليتحص سـاليتوانند در آزمون ارتقاء كتبيه كسر دوره داشته باشند
سايمربوطه با رعا .ندير مقررات شركت نمايت

و شـهرر،يتيمنظور از سه ماه كسر دوره، ماهها:حيتوض يليور سـال تحصـيمرداد
م پايبه آزمون كتبيباشد كه از زمان معرفيمربوطه يليان سـال تحصـ يـ ارتقـاء تـا
.انده استميمربوطه باق
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رايليمـاه از دوره تحصـ9حداقلخ ارتقاءياران سال اول كه تا تاريدست-2-ج خـود
ايدرونيابيت در ارزيدر صورت موفقندينمايط و آزمون كتبي دوره ملـزم بخشي

.خواهند بود)2به1ارتقاء ساليانه،(يبه شركت در آزمون كتب
قاء شركت نموده اند جهت شركت در كه در سال قبل در آزمون ارتيارانيدست-3-ج

طيليماه از دوره تحص11الزم استيآزمون ارتقاء سالجار .نموده باشنديخود را
داليارانيدست-4-ج وي، گـزينيگزيماننـد جـا(ل مختلـفيكه به ) نش ازيد.... رتـر

تـايليمـاه از دوره تحصـ8اند با گذراندن حداقل شدهيموعد مقرر به دانشگاه معرف
و آزمون كتبي دورهيابيت در ارزيزمان آزمون در صورت موفق ملـزماي درون بخشي

.خواهند بود2به1 ساليانهيبه شركت در آزمون ارتقاء كتب

 سه سالهيها در دوره: بعنوان مثال
جيدرشرا جيدر شرا2-ط مفاد بند 4-ط مفاد بند

اهم28به1ارتقاءيبراماه29به1ارتقاءيبرا
ماه320به2ارتقاءيبراماه321به2ارتقاءيبرا

ا شديذخياستحقاقينكه داشتن مرخصيضمن .ره باعث كاهش طول دوره نخواهد
پايه دستيكل-5-ج سـه سـالهيهـا ان نامـه خـود را در دوره يـ اران موظفند موضـوع

يو در دوره هـا2بـه1سـال سـاليانه ارتقاءيبه آزمون كتبيحداكثر تا زمان معرف
3بـه2سـال ساليانه ارتقاءيبه آزمون كتبيش از سه سال حداكثر تا زمان معرفيب

و يـا دانشـگاه بـه و پس از تأئيد گروه آموزشي در شوراي پژوهشـي دانشـكده آماده
.تصويب رسانده باشد

در صورت عـدم شـركت در آزمـون بـهيشده به آزمون كتبياران معرفيدست-6-ج
غيدال وريل هريموجه آن سـال مردود منظور شده،يك از حد نصابهايا عدم كسب

م دريبر اساس برنامه آموزش،شونديشناخته هزيمدون همان سال با نهيافت كمك
.د دوره خواهند بوديملزم به تمديليتحص
مي-7-ج دو هر دستيار فقط براي يكبار در طول دوره توانـد بـا رعايـت مقـررات در



و تخصص 112 بالينيهاي پزشكي

.شركت نمايدزمان ارتقاء هم
ذيمصاد-8-ج ل مجاز به شركت در آزمون ارتقاء بصورت دو ارتقاء همزمـانيق موارد

:خواهد بود
ب بخشـي درونيابيارزيقبولكسب حد نصاب-1 ويدر و نهمـين سـت دوره ارتقـاء

ل موجهيارتقاء بداليعدم شركت در آزمون كتب
بيارانيدست-2 ويكه در يموفق به كسـب حـد نصـاب قبـولءدوره ارتقا نهمينست

نيشده اما حد نصاب قبوليآزمون كتب . استاوردهيمجموع را بدست
دل ارانيدست-3 ازير معرفـيمـان، تـاخيزايل اسـتفاده از مرخصـيسال آخر كه به

گزير خانه بدليطرف دب ساينشيل داليا و صـرفاً بـه مواجـه شـدهل با كسر دورهير
آيكيبه همين دليل ، مشـروط بـر انـد نشدهيمعرفيارتقاء سراسركتبييزمونهااز

ايا پاينكه دوره ايشان قبل از درصـورت احـراز نمـرهومـام برسـدتان اسفند مـاه بـه
و سال بـاالتر مجـاز بـه شـركت در آزمـون بخشيدرونيابيارز ارتقـاء ماقبـل آخـر

به عنوان حـوزه دانشگاه علوم پزشكي مربوطه)4به4و4به3(گواهينامه تخصصي 
.آزمون گواهينامه تخصصي مي باشد

تخصصـيياران رشـته هـايدستيامكان شركت در دو ارتقاء همزمان برا:1تبصره
بيعفونيهايماريب و عـروق بـرايهايماريو ايسـالهايقلـب و دوم در ن دوره يـ اول
.وجود ندارد)3به2و2به1(

گيميتص-9-ج كليريم ـ يـ در خصـوص دره مـوارد مرب وط بـه ارتقـاء همزمـان كـه
پنيآئ و مصوبات بينامه كمينيش ينيبـاليتخصصـياريون برنامه دستيسينشده به

زيدانشگاه با ترك ميض اختير تفويب .گردديار
ر كل آموزش دانشگاهيمد)2يس دانشكده پزشكيرئ)1
ر گروه رشته مربوطهيمد)4يدانشكده پزشكيمعاون آموزش)3
هي)5  دانشگاهيبا انتخاب معاون آموزشيات علميك نفر عضو
دريكه واجـد شـرايارانيدست-10-ج ديمـ) همزمـان(ارتقـاء2ط شـركت رباشـند

هريصورت عدم كسب نمره حد نصاب قبول ك از دو ارتقـاء مـردود همـان سـاليدر
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و مشمول تيمحسوب . سال مربوطه خواهند بوديد دوره از ابتدايمدكسال
دريارانيدست-11-ج ايـترنيارتقاء همزمان موفق به كسب حد نصاب سال پائ2كه

مييسال باالتر نشوند از نظر تعداد دفعات مردود .شونديكبار مردود محسوب
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)آزمون پره بورد( نامه تخصصييمقررات آزمون گواه

پايارانيه دستيكل-الف آنـان بـهياريدوره دسـت هرسـال ان آبان ماهيكه حداكثر تا
م حـداقلينامه تخصصـيجهت شركت در آزمون گواهيرسد ودر زمان معرفياتمام
ايدر مقطع ماقبل گواهيماه از زمان كسب قبول11مدت  وينامه ا شان گذشته نيدر

و مش طمدت در بخش مربوطه حضور داشته به،انددهبويدوره آموزشيغول به مجاز
ميتخصصنامهيگواهيشركت در آزمون كتب اسـت شـركتيهيبد( شونديشناخته

ا درونيابيـن دسته از داوطلبان منوط به كسـب حـداقل نمـره ارزيدرآزمون مذكور
ميبه آزمون گواهيجهت معرف بخشي .)باشدينامه

مينامه تخصصيكه در آزمون گواهيارانيه دستيكل ه يـ ست دفاعيبايمند،ينمايشركت
.انجام داده باشندينامه تخصصيبه آزمون گواهيان نامه خود را قبل از معرفيپا

گزيكه بدليارانيدست:1تبصره ويزاي، استفاده از مرخصنشيل ازيديمعرف مان  رتـر
دبيموعد مقرر برا ويشروع دوره از طرف صـرفاً بـه رخانه، با كسر دوره روبـرو شـده

دليهم بهين كهيدر صـورت،اند نشدهيمعرفيسراسريارتقاء كتبياز آزمونهايكيل
پايدوره آموزش ت يـ بـا رعاو به اتمام برسد سال مربوطهان اسفند ماهيآنان تا قبل از

و در آزمـونر مقررات بصورت مجـاز بـه شـركتيسا گواهينامـه ارتقـاء ماقبـل آخـر
ع)4به4و4به3(تخصصي  نـوان حـوزه آزمـون دانشـگاه علـوم پزشـكي مربـوط بـه

.باشد گواهينامه تخصصي مي
ايبا توجه به مصوبات موجود مبن:2تبصره كبـار در طـوليار فقطينكه هر دستيبر

يد نسبت به معرفيتواند از دو ارتقاء همزمان استفاده نمايمياريدستيدوره آموزش
.ط اقدام به عمل خواهد آمديافراد واجد شرا

شديذخيحقاقاستيداشتن مرخص:3تبصره .ره، باعث كاهش طول دوره نخواهد
كل:4تبصره نامـهيكه بـه صـورت مشـروط در آزمـون گواهيارانيه دستيالزم است
ميتخصص خود را در مراكز آموزش مربوطهيليمانده دوره تحصي، باقندينمايشركت

و گواه .نديخود را ارائه نمايليبر اتمام دوره تحصيالزم مبنيگذرانده
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در 105شرط شركت در آزمون كتبي گواهينامه تخصصي كسـب حـداقل نمـره-ب
.ارزيابي درون بخشي سال آخر دستياري مي باشد

ويمعرفينامه تخصصيكه به آزمون گواهيافراد:1تبصره اند اشركت ننمودهينشده
و الزم است بر اساس برنامه آموزشـينامه تخصصيمردود آزمون گواه يشناخته شده

س درمدون هزيال آخر با .د دوره شونديتمديلينه تحصيافت كمك
در:2تبصره ينامـه تخصصـيآزمون گواه حداكثر تعداد دفعات مجاز جهت شركت

ميافراديبرا اسـتيهيبـد.باشـديكه در آزمون ارتقاء مردود نشده اند سـه نوبـت
دويكيكه در آزمون ارتقاءيافراد نوبت مجاز بـها دو مرتبه مردود شده اند حداكثر

، در سـقف تعـداديباشند، چنانچه داوطلبـيمينامه تخصصيشركت در آزمون گواه
سيدفعات مجاز موفق به احراز قبول خـارجينيبـاليتخصصيستم آموزشينگردد، از

.شد خواهد

 حد نصاب نمره قبولي آزمون گواهينامه تخصصي
گ-1 و تخصصي آزمون واهينامه تخصصـي با توجه به مصوبه شوراي آموزش پزشكي

و جهـت رشـته 150از95در دو مرحله كتبي با حد نصاب قبـولي  هـاي سـه سـاله
و حد نصاب قبوليلچهارسا و) در ايـن دوره(هاي پنج ساله براي رشته 150از 100ه

از 105بـا حـد نصـاب قبـولي OSCE/ در مرحله آزمون بخشهاي مهارتهاي عملـي
ميجهت كليه رشته هاي تخصصي برگز 150 .گردد ار
/ با توجه به محدوديتهاي زماني جهت برگزاري آزمونهـاي مهارتهـاي عملـي:توجه

OSCE هاي علوم پزشـكي برگـزار كننـده آزمـون گواهينامه تخصصي، كليه دانشگاه
هـاي كتبي گواهينامه تخصصي ملـزم بـه اعـالم نتـايج آزمـون مـذكور بـه دانشـگاه 

.باشندميپزشكي تحت پوشش علوم
كل قبولي جهت آزمون گواهينامه تخصصيحد نصاب-2  300از مجموع 210نمره

و مهارتهاي عملي و رتبهمي OSCE/ نمره آزمون كتبي و اعـالم نتي باشد جـه گيـري
.ره كل داوطلب خواهد بودنهايي در اين آزمون براساس نم
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مع:توجه كسـب قبـولي در آزمـون OSCE/ في به آزمون مهارتهـاي عملـيرشرط
و در صورتيكه دستيار حدنصاب قبولي در آزمـون  كتبي گواهينامه تخصصي مي باشد

بـه شـركت در آزمـون مهارتهـاي ننمايـد، مجـاز امه تخصصي را كسبكتبي گواهين
.نخواهد بود OSCE/عملي

و اعالم نتايج آزمون كتبي گواهينامه تخصصـي، مشـابه-3 مراحل بررسي اعتراضات
پـس از اعـالم قابـل OSCE/ تقاء مي باشد، نتيجه آزمون مهارتهـاي عملـي آزمون ار

و اعتراض درخصوص آزمون مذكور قابل بررسي نمي .باشد تغيير نبوده
و مقررات-د :ساير ضوابط
و گواهينامه تخصصي در كليه رشته-1-د هـاي تخصصـي آزمون كتبي ساليانه ارتقاء

و( 150داراي يك دفترچه واحد با  مي) پنجاهيكصد .باشد سؤال
هـاي تخصصـي نمره آزمون كتبـي ارتقـاء سـاليانه دسـتياران در كليـه رشـته-2-د

و بـا منظـور نمـودن نمـرات مكتسـبه90بايست بر مبناي مي نمره محاسبه گرديده
نهايتاً نمره آزمـون كتبـي) نمره60بر مبناي(دستياران در آزمونهاي كتبي دوره اي 

به 150بر مبناي  .اين دبيرخانه اعالم گردد نمره
نمره آزمون كتبي گواهينامه تخصصي دستياران رشته هاي تخصصي بر مبناي-3-د

.نمره محاسبه مي گردد 150
) مشـترك( Combinedآزمون دستياران رشته آسيب شناسي صرفاً به صـورت-4-د

.انجام مي شود
دا آزمون كتبي:1تبصره و گواهينامه تخصصي ستياران رشته تخصصي رتقاء ساليانه

.باشدمي) نمره 150(سؤال 200آسيب شناسي داراي يك دفترچه واحد با 
آن دسته از فارغ التحصيالن خارج از كشور كه پرونده تحصيلي آنان بـه تأييـد-5-د

و از طريـق مركـز كميسيون ارزشيابي مدارك خارجي رشته هـاي تخصصـي رسـيده
در 31/3/1390ا تـاريخ خدمات آموزشي وزارت متبوع حـداكثر تـ  جهـت ثبـت نـام

و گواهينامه تخصصي معرفي مي شوند، با توجه به مفاد اين دستورالعمل آزمون ارتقاء
و تخصصـي مـي تواننـد در يكـي از  و با معرفي دبيرخانـه شـوراي آمـوزش پزشـكي
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و در آزمـون دانشگاه و خدمات بهداشتي درماني كشـور ثبـت نـام هاي علوم پزشكي
.نمايندكتبي شركت 

و-6-د با توجه به تصميم كميسيون هفت نفـره منتخـب شـوراي آمـوزش پزشـكي
زمـان آزمـون جهـت دسـتياران جانبـاز رشـته هـاي 9/9/1381تخصصي در تـاريخ 

و بنـا بـه تشـخيص شـوراي  تخصصي باليني پزشكي، با توجه به وضـعيت جسـماني
.افزايش استدرصد مدت زمان معمول قابل25آموزشي دانشگاه، حداكثر تا 

سال جاري بالفاصـله پـس از برگـزاريهالزم است كليد آزمون ارتقاء گواهينام-7-د
و با توجه به برنامه زمان اجراي آزمون به نحو مقتضي در بندي مراحل مختلف آزمون

.اختيار دستياران قرار گيرد



و تخصص 118 بالينيهاي پزشكي

)آزمون بورد( مقررات آزمون دانشنامه تخصصي

و دارندگان(هاي تخصصي التحصيالن رشته فارغ مهارتهايبه منظور سنجش آگاهيها
و خدمات بهداشتي درماني، هر سـاله) گواهينامه تخصصي دانشگاههاي علوم پزشكي

و تخصصـي امتحانـات  و توسط دبيرخانـه شـوراي آمـوزش پزشـكي در سطح كشور
و شفاهي برگزار مي و در دو قسمت كتبي .گردد دانشنامه تخصصي در يك نوبت

فـارغ التحصـيالن مراكـز آمـوزش پزشـكي(دارندگان گواهينامـه تخصصـي:1ماده
در امتحـان مربوطـه) بورد(توانند جهت اخذ مدرك دانشنامه تخصصيمي) تخصصي

و تخصصي كشـور  و به وسيله دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي كه به صورت متمركز
.شود، شركت نمايند برگزار مي
در:1تبصره  داراي محـدوديت دانشنامه تخصصييآزمون كتب تعداد دفعات شركت
.باشد نمي

تخصصــي كــه فــارغ التحصــيل داوطلبــان شــركت در آزمــون دانشــنامه:2تبصــره
باشند جهت شركت در آزمون مربوطه ملـزم بـه ارائـه گواهينامه در سالهاي قبل مي

ا)kضريب(از دانشگاه محل خدمت اخذ شده گواهي اشتغال به كار  تمـام يا گـواهي
.خدمات مربوطه با تائيد معاونت سالمت مي باشند

ثبت نام مشروط دستياراني كه دوره دستياري آنان حداكثر تا آخر آبان ماه سـال:2ماده
مي يابد، بشرط موفقيت در امتحانات گواهينامه مربوطه پايان مي .باشد تخصصي، بالمانع

ك:1تبصره تا آخـر آبـان(اهش طول دوره داشتن مرخصي استحقاقي ذخيره، باعث
شد) ماه .نخواهد

ن دانشنامه تخصصـي الزم است دستياراني كه به صورت مشروط در امتحا:2تبصره
دوره تحصيلي خود را در مراكز آموزشي مربوطه گذرانده نمايند، باقيمانده شركت مي

.و گواهي الزم مبني بر اتمام دوره تحصيلي خود را ارائه نمايند
و:3تبصره ديرتر معرفيدستياراني كه به دليل گزينش استفاده از مرخصي زايمان

و صـرفاً  از موعد مقرر براي شروع دوره از طرف دبيرخانه، با كسر دوره روبه رو شـده
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اند، در صورتي به همين دليل به يكي از آزمونهاي ارتقاء كتبي سراسري معرفي نشده
ه سال جاري مربوطه به اتمام برسد مجاز بـه كه دوره آموزشي آنان تا قبل از اسفندما

.باشند شركت در آزمون مي
دانش آموختگان خـارج از كشـور كـه پرونـده تحصـيلي آنـان بـه تأييـد:4تبصره

و از طريـق ممتحنهكميسيون ارزشيابي مدارك خارجي هيأت  رشته مربوطه رسيده
ي شـناخته مركز خدمات آموزشي واجد شرايط شركت در آزمـون دانشـنامه تخصصـ 

و تخصصي ثبت نام نمايند شوند مي .توانند از طريق دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي
كليه سواالت امتحانات دانشنامه تخصصـي بـر اسـاس منـابع تعيـين شـده:3ماده

.گردد توسط هيات ممتحنه رشته هاي مربوطه، تهيه مي
كـل%70 دانشـنامه تخصصـي حد نصاب نمره قبولي جهت كسب مـدرك:4ماده

و  .كل نمره امتحان شفاهي خواهد بود%70نمره امتحان كتبي
نمـره(شـود نمره از كل آزمون كتبـي مـي%70افرادي كه موفق به كسب:1تبصره

كل 105 و) 150از به عنوان قبول شده آزمون كتبي دانشـنامه تخصصـي محسـوب
.مجاز به شركت در آزمون شفاهي دانشنامه تخصصي خواهند بود

، اعتبـار قبـولي امتحـان كتبـي درصورت مـردودي در امتحـان شـفاهي:2تبصره
و يـا و در صورت عـدم شـركت حداكثر تا پنج سال به قوت خود باقي خواهد بود

مجدد در امتحان كتبـي عدم موفقيت در امتحان شفاهي متقاضيان موظف به شركت
.تخصصي مي باشنددانشنامه 
انـد، در امتحـان كتبـي دانشـنامه تخصصـي قبـول شـده قبالًافرادي:3تبصره

ب ازيچنانچه آنها نگذشته باشد مجاز خواهنـديدر آزمون كتبيسال از قبول5ش
مـ OSCEبه صـورتكهيدانشنامه تخصصشفاهي آزموندر بود ، گـردديبرگـزار

.شركت نمايند
كت:5ماده ، در موعـد مقـرربيرسيدگي به اعتراضات دريافت شده در مورد امتحان

و تخصصـي كشـور، تو سـط اعالم شده از سوي دبيرخانـه شـوراي آمـوزش پزشـكي
ه هياتهاي ممتحنه انجام مي و ديگيرد يت داوريصـالحياز نظر علميگريچ مرجع
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.در مورد سئواالت را ندارد
به مقاالت پژوهشي كه در ارتباط با رشته تحصيلي مربوطه توسط دستياران:6ماده
و يـا پذيرفتـه شـده در  طول دوره دستياري دريكي از مجالت معتبر به چاپ رسيده

و بـا نظـر هيـات بـر طبـق دسـتورو نيز پايان نامه دسـتياران باشد  العمل دبيرخانـه
آنم15ممتحنه حداكثر تا  زمون شفاهي به نمره آزمون شفاهي ره به شرط قبولي در

.اضافه مي گردد
بر:7ماده بـا ضـريبيدانشنامه تخصصكتبي نمره آزموناساس تعيين نفرات برتر

شد1با ضريبيدانشنامه تخصص شفاهينمرهو2 .محاسبه خواهد
ه- تعياعتبار مجالت از طرف مييات ممتحنه .گرددين
رأيابيجه ارزشينت- يات ممتحنـه در صورتجلسـه آزمـون شـفاهيـهيمقاالت بـا

تعيدانشنامه تخصص مييرشته مربوطه .گرددين
آزمون جهت جانبازان شركت كننده در آزمون كتبي دانشنامه تخصصـي بـا زمان-

و بنابه تشـخيص شـوراي آموزشـي دانشـگاه تـا  %25توجه به وضعيت جسماني آنها
.مدت مفيد زمان معمول قابل افزايش است
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 هاي فوق تخصصي ضوابط كلي دوره

 كليات: بخش اول
 هاي فوق تخصصي پزشـكي، تربيـت پزشـك هدف از برقراري دوره)هدف-1ماده

فوق تخصص مورد نياز كشور، به منظور ارتقاي سطح علمي آموزش پزشكي، پژوهش
و نيز دستيابي به آخرين يافته ميو خدمات پزشكي .باشد هاي علمي پزشكي

 تعريف دوره-2ماده
دوره فوق تخصصي پزشكي باليني، بـاالترين مقطـع تحصـيالت دانشـگاهي پزشـكي

و(متقاضيان واجد شرايط پس از موفقيـت در آزمـون پـذيرش دسـتيار.ستا كتبـي
و عملي مصوب، در يكـي از از مراكـز مـورد) شفاهي و گذراندن دوره آموزش علمي

و موفقيـت در و تائيـد رسـاله و آموزش پزشكي با دفاع  تائيد وزارت بهداشت، درمان
م .گردنديآزمون نهايي به اخذ دانشنامه فوق تخصصي نايل

 تعريف دستيار-3ماده
شـود كـه بـا داشـتن مـدرك دانشـنامه دستيار فوق تخصصي به فـردي اطـالق مـي

رعايـت، بـا قبولي آن پـذيرش در آزمـون ورودي با گواهينياز تخصصي رشته پيش
، كسـب هـاي نظـري مـدت زمـان مصـوب بـه آمـوزش در نامـه كليه مفاد اين آئـين 

و فعاليت .پژوهشي بپردازدهاي مهارتهاي عملي

 شرايط عمومي) الف
:هاي فوق تخصصي باليني شرايط پذيرش دستيار در رشته-4ماده

و قبولي در آزمون پذيرش دستيار:1/4  شركت
 تائيد صالحيت عمومي طبق ضوابط شوراي عالي انقالب فرهنگي:2/4

دو) قطعي يا آزمايشي(اعضاي هيات علمي رسمي:تبصره هـايرهبراي تحصـيل در
.فوق تخصصي نياز به گزينش عمومي مجدد ندارند

رريتصو:3/4 و يـا گـواهي قبـولي دانشنامه تخصصـي در امتحـان شـته پـيش نيـاز
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از دانشگاه ها يا مراكز مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان آمـوزشيدانشنامه تخصص
 پزشكي

 يانداشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا معافي براي آقا:4/4
و داوطلبـان داراي معافيـت مـي دائمكلمه معافي به مفهوم معافي:1تبصره باشـد

و يا كفالت با مسئوليت خـود مـي  تواننـد در آزمـون پـذيرش دسـتيار موقت پزشكي
بديهي است در صورت فراخوانده شدن به انجام خدمت وظيفـه، ايـن.شركت نمايند

.به عهده نخواهد داشت وزارتخانه هيچگونه تعهدي براي ترخيص آنان
داوطلباني كه در حال انجام خدمات قانوني شامل خدمت وظيفـه عمـومي:2تبصره

يا پيام آوران بهداشت مي باشند در صورت ارائه گواهي مبني بر اينكه مدت سـربازي 
مي31تا تاريخنآنا رسد مجـاز بـه شـركت در آزمـون شهريور ماه سال بعد به اتمام

خ .واهند بودپذيرش دستيار
هايحائز:3تبصره نيپيها در رشتهيآزمون دانشنامه تخصصين رتبه از درهـريش

وظيدرصورتيليسال تحص دبيفه اعزام گرديكه جهت خدمت نظام رخانـهيده باشند
آنـان بـه عهـدهيليت تحصـ يـ اخـذ معاف در قباليچگونه تعهديهيتخصصيشورا

ن اعضـاءينحوه تامك قانونيه از ماده كه داوطلب با استفادينخواهد داشت درصورت
و مشغول به خدمت باشد مطابق مقررات از خدمت تـرخيات علميه صيجذب شده

.ديخواهد گرد
 اي بر حسب رشته نداشتن نقص عضو موثر حرفه:1/3

و تخصصي موظف اسـت بـا همكـاري هيـات هـاي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي
را ممتحنه، نقص عضو موثر حرفه و اعالم نمايداي .بر حسب رشته تنظيم

و عــدم اشــتغال بــه تحصــيل در يكــي از رشــته:2/3  هــاي فــوق تخصصــي پزشــكي
 Ph.Dو) فلوشيپ(هاي تكميلي دوره

و قبول شـدگان آزمـون نهـايي مدرك دانشنامه فوق دارندگان:تبصره  تخصصي
هاي پزشكي مجاز بـه شـركت در آزمـون پـذيرش فوق تخصصي در يكي از رشته

.باشند دستيار نمي
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:شرايط اختصاصي)ب
به%20معادل-5ماده از كل ظرفيت پذيرش هر رشته در آزمون پذيرش دستيار

و جهادگران داوطلـب بسـيجي  مشمولين قانون ايجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان
و موسسات آموزش عالي كه حداقل  آخـرينيآزمون كتبـ نمره%80به دانشگاه ها

مينفر اعال .يابدم شده به آزمون شفاهي برابر ظرفيت راكسب نمايند اختصاص
و اده از سهميه رزمندگان در كليه متقاضان استف-1تبصره مراحـل امتحـان كتبـي

و اعالم نتيجه به عنوان سـهميه رزمنـده منظـور مـي  شـود بـدين معنـا كـه شفاهي
معرفي به شفاهي بعنـوان متقاضيان در صورت احراز هر رتبه از آزمون كتبي، هنگام 

.رزمنده ديده خواهد شد
ن- وظيمسلح ومشموليروهايپرسنل كهين خدمت نظام 9ايـويمـاه متـوال6فه

م ات، بطـور داوطلبـان درخطـوطيشركت در عملبه موظفزانيماه متناوب عالوه به
م يهگوانسبت به اخذيتواند بامراجعه به اداره آجودانيمقدم جبهه حضور داشته اند

ه رزمنـدگان كـه تحـتيان اسـتفاده از سـهميند، متقاضـيحضور در جبهه اقدام نما
ايادشهيپوشش بن و امور ميد زيثارگران :هستندريباشند شامل افراد

، اسـراء،ني، مفقـود، فرزنـدان وهمسـران شـهداءيجانبـاز%25جانبازان با حـداقل
و فرزندان جانب و فرزندان آنان، همسر و همسر %50يبااليازآزادگان

از-2تبصره با5در رشته هايي كه ظرفيت پذيرش كمتر شـد سـهميه مـذكور نفر
.قابل اعمال نيست

و نهم:يات علميهياعضا-6ماده آمـوزشين نشسـت شـورايبر اساس شصت
يو خدمات بهداشتيت هررشته به اعضاء علوم پزشكيظرف%50،يو تخصصيپزشك
.كشور اختصاص دارديدرمان

ه-1تبصره مشـمول اسـتفادهي، آزاد اسـالميدانشگاه علوم پزشكيات علمياعضاء
نميايازمزا پذيفوق شناخته و به صورت آزاد مورد .رش قرار خواهندگرفتيشوند

بيات علميهيت اعضايل نشدن ظرفيدرصورت تكم-2تبصره ن داوطلبـان آزادياز
.رش به عمل خواهد آمديپذ
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پذين اولوكسايطيشرادر-3تبصره هيت .باشديميات علميرش با اعضاء
هيبدر-4تبصره اتيـهيبا اعضاتياولويط مساويشرادريات علمين داوطلبان

.باشديمييايتمام وقت جغرافيعلم
الـزاميات علمـيـهيه اعضاياستفاده از سهميارائه موافقت دانشگاه برا-5تبصره
.است
ه-6تبصره ار فـوقيرش دسـتيشـده در آزمـون پـذ رفتـهيپذيات علمـ يـ اعضـاء
ه%50هيسهم(يتخصص خـدمتيملزم به سپردن تعهـد محضـر)يات علمياعضاء

م .ل به دانشگاه محل استخدام خود هستنديزان سه برابر مدت تحصيخاص به
ها-7تبصره پيرفته شده، در موارديپذيت علميدر خصوص اعضاء شـنهاديكه به

و تائ آيدانشگاه و آموزش پزشك وزارتيموزشد معاونت از مبـرميـنيبهداشت درمان
زان تعهدات بـه دو برابـر مـدتيم، ندارد زمان شروع به انجام خدمات وجوديآموزش
.افتيل خواهديل تقليتحص
ضر-8تبصره :kبيپزشكان متخصص مشمول تعهدات

ضريشرا زkبيط شركت پزشكان متخصص مشمول خدمات ميبه شرح :باشدير
سوي، با ارائه گواهيان متقاضپزشك مـيصادره از ايمعاونـت درمـان ن يـ تواننـد در

پذيآزمون شركت نما مـيند ودر صـورت يسـتيبايرفتـه شـدن وجهـت شـروع دوره
كليشهر25حداكثر تا يهيبـد.ه تعهدات را به اتمام رسـانده باشـنديور ماه سال بعد

شيپذيمجددجهت شروع دوره براياست صدور گواه ق آن معاونتيدگان ازطررفته
و هر گونه قطع ارتباط پزشكان بـا دانشـگاههايالزام ازياست  محـل خـدمت قبـل
الزم به ذكراست صدور. مربوطه خواهد بوديان تعهدات منجر به عدم صدور گواهيپا

، از طـرف تغال بـه كـار، بـه روزاشيهر گونه مجوز از آن معاونت منوط به ارائه گواه
.دپزشكان خواهد بو

هريها رتبه%5حداكثر:تبصره پ برتر درياز آزمون دانشـنامه تخصصـيشنيرشته
در مناطق مورديبر شروع خدمات قانونياز معاونت درمان مبنيصورت ارائه گواه

اين و التزام به تداوم پاياز مـيان شهرين خدمات تا ديورماه سال بعد مجاز ر باشـند
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است تعهداتيهيبد.نديمربوطه شركت نمايتخصص فوقيها دورهيآزمون ورود
مـيبه تعهـدات دوره تخصصـيدوره فوق تخصص پاياضـافه و پـس از ان يـ گـردد

پذيتحص رفته شده ملـزم بـه انجـام هـر دو خـدمت مطـابق مفـاد اسـناد تعهـديل
.باشنديميمحضر

پذيكل پذيه حيتخصص ار فوقيرش دستيرفته شدگان آزمون ن انجـام خـدماتيكه در
ويمkبيضر ز باشند م5/3ر بنديبا استفاده ازمفاد تبصره نـدينمايدر آزمون شركت

خـوديشروع به آموزش در محل خـدمت درآزمون تا زمانيپس از اعالم قبولموظفند 
ايبه انجام وظ و در هنگـام شـروع بـه آمـوزش بـان گروه صرفاًيفه محوله مشغول بوده

ازك ميمعاونت درمان مجاز به ترخ سب مجوز .باشنديص ازخدمت
يهـايماريبيهـا در رشـته 1389ور مـاهيشهريدارندگان مدرك دانشنامه تخصص-

ضريعموميو جراحيداخل ويآنان صرفاً نصف دوره تحصkبيكه خدمات ل باشند
سوييدر موعد مقرر درمحل تع  نموده باشـند معاونت درمان شروع به كارين شده از

غو ويبدون ايمـ مجاز، ادامه خدمت بدهندياستعالجيا مرخصيبت ن يـ باشـند در
وينفرولـوژيفوق تخصصيها در رشته) قبل از اتمام خدمات موضوعه(دوره ، خـون

و جراحيسرطان بالغ .ندياطفال شركت نماين
علـوميدانشـگاههايكـه در اسـتخدام رسـميدارندگان مدرك دانشنامه تخصص-

ميدرمانيو خدمات بهداشتيپزشك ويبه سر خـود را بـايا مقطـع تخصصـ يـ برند
طيرش در سهميپذياياستفاده از مزا اند، در صورت انجام خـدمات نمودهيه خانمها

م ضر(ليزان برابر دوره تحصيبه م)ب منطقهيبا احتساب اي، مجاز ن دوره يـ باشند در
در.نديشركت نمايتخصص از آزمون فوق آزمون از معاونت درمـان اخذ مجوزشركت

.استيالزام
كـه مطـابقياخذ مجوز جهت شركت در آزمون از معاونت درمان جهت داوطلبـان-

ح من انجاميمقررات در باشـند بـه منزلـهيخدمات خود مجاز به شركت در آزمون
پذالزام آن معاونت جهت صدور مجوز شروع به آموزش در  نميصورت .باشديرش

پذ- پذيدرصورت اعالم انصراف ،يار فوق تخصصيرش دستيرفته شدگان آزمون
پذيمنصرف به مدت فرد يار فوق تخصصيرش دستيكسال از شركت در آزمون
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م .گردديمحروم
و نهادهـا، سـازمان هـا داوطلبان مشغول خـدمت در يكـي از وزارتخانـه-7ماده هـا

ف به ارائه معرفي نامه از سازمان ذيربط مبنـي بـر موافقـت بـا درهنگام ثبت نام موظ
.باشند ماموريت آموزشي خود مي

 آزمون پذيرش دستيار)ج
و در اسفند ماه هـر آزمون پذيرش دستيار بصورت متمركز در همه رشته-8ماده ها

و تخصصي برگزار مي .شود سال توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي
و ظرفيـت هـاي مي تواند با توجه به رشته تخصصي هر داوطلب-9ماده پيش نياز

و در آزمون پذيرش دسـتيار تعيين شده ، يكي از رشته هاي فوق تخصصي را انتخاب
.شركت نمايد

ثبت نام آزمـون پـذيرش دسـتيار درمـدت زمـان اعـالم شـده توسـط-10ماده
و تخصصي از طريق دانشگاهدبيرخانه شوراي آموز پزشـكي هاي علومش پزشكي

.شود كشور انجام مي
از:تبصره در4/4بنـد4مشـمول تبصـره داوطلبـان ثبت نـام بـه صـورت متمركـز

و تخصصي انجام مي .گيرد دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي
و انتخاب رشته، تغيير رشته به هيچ عنوان مجاز نمي-11ماده .باشد پس از ثبت نام

ازيثبت نام درب-1/11 مجيش وك دانشگاه باعث حذف نام داوطلـب از هـر از نبوده
م .گردديدو دانشگاه

و آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي در كليه رشـته-12ماده هـا بصـورت كتبـي
و داوطلبـان بـر سوال چند گزينه 100آزمون كتبي داراي. باشد شفاهي مي اي بـوده

ه بـه آزمـون حسب اولويت نمره كتبي كسب شده به ميزان دو برابر ظرفيت هر رشـت 
.شوند شفاهي معرفي مي

چنانچه در مرحله احتساب نمره كل، داوطلبين نمرات مشـابه كسـب نماينـد-1/12
و خدمات بهداشـتي درمـاني اولويت با اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشكي

.باشد كشور مي
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پذ-3/12 بهن آزاد كه نمره كل مكتسي، داوطلبيار فوق تخصصيرش دستيدر آزمون
بايا ويكه نمره كتبي، فرد گر برابر بودهيكديشان در بـاالتر باشـديآزمون تيـ اولو،

و در صورت مساو آزمـون مربـوط، نمـره كـل آزمـونيبودن نمره كتبيخواهد بود
.رش قرار خواهد گرفتيپذ مالك،يدانشنامه تخصص

ه-4/12 گريكـديز كه نمره كل مكتسـبه آنهـا بـاينيات علميدر خصوص اعضاء
ويكه نمره كتبيبرابر بوده فرد و در يـ باالترباشد در اولويآزمون ت خواهـد بـود
آزمـون مربـوط، نمـره كـل آزمـون دانشـنامهيبودن نمـرات كتبـيصورت مساو

يبـا اعضـاتيـ اولو،يط مسـاويرش قرارخواهد گرفت، در شرايپذكالميتخصص
.باشديمييايتمام وقت جغراف

ن شفاهي، قبول شدگان نهايي آزمون پـذيرش دسـتيار فـوق در مرحله آزمو–5/12
اسـامي پذيرفتـه شـدگان. تخصصي حداكثر تا ظرفيت هر رشته برگزيده مـي شـوند

مشمول خدمات قانوني براي ترخيص به معاونت درمان، دانشگاه يـا سـازمان محـل 
.شود خدمت اعالم مي

تعيپذ-13ماده و كلنييرش بر اساس(كسب شده، محل آموزش بر اساس نمره

3
ويآزمون كتب2

3
مييشفاهآزمون1 .گردد توسط داوطلب انتخاب

موظفند نسبت به ثبـت نـام پذيرفتـه شـدگانيعلوم پزشكيدانشگاهها-14ماده
 اقدام نماينديآزمون پذيرش دستيار

 تعهدات)ب
به نـوع با توجهنامه محضري، منوط به ارائه تعهد شدگان رفتهثبت نام پذي-15ماده
ويسهم ميه .باشد مدت آموزش

 هـاي فـوق تخصصـي بصـورت خـاص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان آزاد دوره-1/15
و محل انجام تعهد خدمت اين دسته از پذيرفتـه شـدگان بـر اسـاس نيـاز مي باشد

و خدمات بهداشتي  درماني كشور توسط معاونت آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي
و قبل از پذيرش در اختيار داوطلبـان  و آموزش پزشكي تعيين وزارت بهداشت درمان

تعيپذ. گيرد قرار مي و كلييرش دررشيپذن محل آموزش بر اساس نمره مـاده كـه
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مع 13 ميمطرح شد .گرددين
ن پذيافراد صرفاً جهت پوشش مناطق مورد وياز ملـزم بـه سـپردن رفته خواهند شـد

شديجزئ. همان منطقه خواهند بوديبرايتعهد محضر .ات متعاقباً اعالم خواهد
كل ارائه مدرك دانشنامه فوق تخصصي: تبصره پذيرفتـه شـدگان پـس از طـيهيبه

و وزارت بهداشـت، هـا بـوده شـگاه مراحل قانوني منوط به اتمـام مـدت تعهـد در دان 
و آموزش ميدرمان نسبت به لغـو دوره آموزشـي افـرادي كـه از انجـام تواند پزشكي

.نمايد اقدام تعهد خدمت سرباز زده اند برابرمقررات
د-2/15 ر صورت اضافه شـدن بـه تعهـدات اخذ تعهد از دستياران به نحوي است كه

.سال تجاوز ننمايد10، در مجموع از قبلي
و خدمات درمـاني ملـزم مستخدمين دانشگاه-3/15 بـه سـپردن هاي علوم پزشكي

ن شـده يـي جهـت منـاطق محـروم تع برابر مدت آموزش تعهد محضري به ميزان دو
ارائه موافقت نامه محل استخدام در هنگام ثبت نام. وزارت متبوع خواهند بوديازسو

ن و ويز ادامه تحصيبه منظور شركت در آزمون خـدمت در منـاطق محـروم انجـامل
ن پايمورد ضياز وزارت تا .استيروران مدت خدمت

مطـابق)رشيط پـذيبا درنظرگرفتن شرا(رفته شدگانيپذخدمتيسند تعهد محضر
م .ل ارائه گردديبه دانشگاه محل تحصست در بدو شروع به آموزشيبايمقررات

دبيا هين ريو سـايت آموزشـ يـ در قبال صدور احكـام ماموريتيچگونه مسئوليرخانه
پيمسائل ادار ا رفتهيذمرتبط با افراد پذيشده در ار فـوقيرش دستين دوره از آزمون

پذيكل. را بر عهده نخواهد داشتيتخصص يمفاد قانونيرفته شدگان ملزم به اجرايه
.بود فوق خواهنديمندرج در بندهاينه تعهدات خاص محضريزمدر
پذيكل غيه ميملزم به سپردن تعهد محضريات علميهريرفته شدگان زان يـ خاص به

ب و آمـوزش پزشـك دو يدر محلهـايرابر مدت آموزش به نفع وزارت بهداشت، درمان
مييتع .باشندين شده
نامه ملزم بـه سـپردن تعهـد بـه محـل اين آئين7مستخدمين مشمول ماده-4/15

و استخدام خود و هستند هـاي كليه هزينه سازمان مربوطه موظف به پرداخت شهريه
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ميتحصيلي، برابر ضوابط وزارت بهداش و آموزش پزشكي .باشد ت، درمان
 شروع دوره)ج

كليه پذيرفته شدگان موظفند پس از انجام ثبت نام، دوره دستياري خـود-16ماده
.را از اول مهرماه سال تحصيلي شروع نمايند

مي:تبصره .باشد مهلت شروع به آموزش افراد جايگزين حداكثر تا پانزدهم آذرماه
 آموزش دوره دستياري)د

و محتواي آموزش هر رشـته فـوق-17ماده آموزش دوره دستياري بر مبناي برنامه
گـردد، پـس از تصـويب تخصصي كه توسط هيات ممتحنه همان رشته پيشنهاد مـي 

و تخصصي قابل اجراء است .شوراي آموزش پزشكي
ماه كامل است كه بنا36تا24هاي دستياري فوق تخصصي طول دوره رشته-1/17

هاد هيات ممتحنه بر حسب برنامه آموزشـي رشـته مربوطـه توسـط شـوراي به پيشن
و به اجرا گذاشته مي و تخصصي تعيين .شود آموزش پزشكي

و درمـاني، اعـم از آمـوزش-2/17 دستياران موظفنـد وظـايف آموزشـي، پژوهشـي
و هــاي نظــري كــارآموزي، برگــزاري كــالستــر يينهــاي پــا دوره هــاي بيمارســتاني

و .كشيك را مطابق برنامه گروه آموزشي مربوطه انجام دهند درمانگاهي
و بـر)16صـبح لغايـت8حداقل از سـاعت(خدمت دستيار بطور تمام وقت-3/17

دستياران در طول دوره آموزش حـق هيچگونـه. باشد اساس برنامه گروه آموزشي مي
را طبابتاشتغال خارج از برنامه گروه آموزشي مربوطه از جمله  .ندارند در مطب

اشتغال دستياران در رشته مربوطه در كلينيك ويژه، به شرط موافقت بخش:تبصره
و پرداخت حق الزحمه اين گـروه آموزش دهنده حداكثر دو روز در هفته بالمانع است

.باشد از دستياران برابر مقررات كلينيك ويژه مي
از از بين قبول شدگان آزمون نهايي فوق تخصصي در رشته-4/17 5هايي كه كمتر

و در صورتي كه بين نفر داوطلب داشته5-9نفر داوطلب داشته باشد فقط رتبه اول
و چنانچه باشد رتبه و دوم و يا بيشتر داوطلب داشته باشد رتبه10هاي اول هـاي نفر

و قبـولي در آزمـون نهـايي  اول تا سوم مجاز هستند پس از اتمام دوره آموزشي مقرر
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و  با كسب موافقت دانشـگاه محـل اسـتخدام در مـورد افـرادي كـه بـا فوق تخصصي
حداكثر به مـدت يكسـاليالتحصيل قبل از فارغ اند، ماموريت آموزشي تحصيل كرده

و منطبق بـا مقـررات  در مراكز آموزشي خارج از كشور كه مورد تائيد هيات ممتحنه
و آمــوزش پزشــكي باشــد تحصــيل نماينــد از. ورازت بهداشــت، درمــان ايــن دســته

و تائيـد  و تعلـق و طي مراحل تائيد صحت صدور دستياران پس از مراجعت به كشور
ارزش علمي گواهي اخذ شده توسط هيات ممتحنه رشته مربوطه براي طـي مراحـل 

.شوند فارغ التحصيلي معرفي مي
از:صرهتب در صورتي كه نفرات برتر آزمون نهايي فوق تخصصـي تـا سـه مـاه پـس

ايج قبولي آمادگي خود را براي اسـتفاده از بـورس پايـان دوره آمـوزش فـوق اعالم نت
و  تخصصي كتباً به دبيرخانه اعالم ننمايند منصرف از استفاده از بورس شناخته شده
و بـا  و به تعداد نفرات بعدي به ترتيب اولويت نمره به شرط تائيد شوراي عالي بورس

م4/17شرايط مندرج در ماده  .توانند از بورس مذكور استفاده نماينديآيين نامه
شـوند هاي فوق تخصصي وارد مـي دستياراني كه با ماموريت آموزشي به دوره-5/17

و ضوابط دوره آموزشي مربوطه مي .باشند مشمول كليه مقررات
 ارتقاي دستياران) هـ

اس ارتقاي دستياران به سال باالتر توسط گروه آموزشي مربوطـه بـر اسـ-18 ماده
مقررات ارتقاي دستياران كه توسط هيـات ممتحنـه رشـته فـوق تخصصـي تنظـيم 

و دانشگاه مي و خـدمات بهداشـتي درمـاني كشـور شود خواهد بود هاي علوم پزشكي
موظف هستند هر سـال نتـايج ارتقـاي دسـتياران را بـه دبيرخانـه شـوراي آمـوزش 

و تخصصي منعكس نمايند .پزشكي
هاي فوق تخصصي، مقررات ارتقاي دستياران رشته خـود هيات ممتحنه رشته-1/18

و تخصصي براي اجـرا  و پس از تائيد دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي را تنظيم كرده
.نمايند به دانشگاه علوم پزشكي ابالغ مي

صدور حكم آموزشي دستياران براي سال باالتر، پس از احـراز شـرايط ارتقـاء-2/18
م در. شـود حل آموزش انجام مـي ساليانه، توسط دانشگاه در صـورت عـدم موفقيـت

.توسط گروه آموزشي نسبت به تمديد دوره اقدام مي شود ارتقاء
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دستياراني كه در طول دوره دستياري فوق تخصصي در امتحـان ارتقـاي-3/18
دستياري سه بار مردود شوند از سيستم آموزش فوق تخصصي بـاليني پزشـكي 

.شوند اخراج مي
دو بار مردود شوند مجـاز بـه ادامـه2به1دستياراني كه در امتحان ارتقاي:تبصره

وق تخصصـي بـالينيفـو از سيسـتم آمـوزش باشـند تحصيل در دوره مربوطه نمـي 
.پزشكي اخراج خواهند شد

ها مرخصي)و
مي-19ماده و زايمان بر حسـب هاي ساليانه توانند از مرخصي دستياران ، استعالجي

.اده نمايندمورد استف
مي-1/19 از دستياران توانند با رعايـت مقـررات، در هـر سـال تحصـيلي پـانزده روز

مي. مرخصي ساليانه استفاده نمايند .گردد مدت مذكور جزء دوره آموزشي محسوب
دستياراني كه همسر آنان با استفاده از فرصت مطالعاتي يـا دوره تكميلـي بـه-2/19

و آمـوزش عـاليو تائيد وزارت بهداشت، درمان و يـا وزارت فرهنـگ آموزش پزشكي
توانند با موافقت دانشگاه محل تحصيل حداكثر از يـك عازم خارج ازكشور هستند مي

و تنها براي يكبار استفاده نمايند .سال مرخصي بدون دريافت كمك هزينه تحصيلي
مي-3/19 ش دستياران وراي پزشـكي توانند با ارائه گواهي پزشكي تائيد شده از سوي

.دانشگاه محل تحصيل از مرخصي استعالجي برابر مقررات استفاده نمايند
از:تبصره ماه تجـاوز كنـد ادامـه6در صورتي كه مدت مرخصي استعالجي دستيار

و بنـا بـه درخواسـت دوره دستياري منوط به نظر گروه آموزشي مربوطـه مـي  باشـد
ف دانشگاه دبيرخانه مي رد جايگزين با رعايت مقررات مندرج در تواند نسبت به معرفي

.اقدام نمايد16تبصره ماده 
استفاده دستياران خانم از چهار ماه مرخصي زايمان بـراي يـك بـار در طـول-4/19

.دوره دستياري بالمانع است
و زايمـان جـزء دوره آمـوزش محسـوب مدت زمان مرخصي-5/19 هاي اسـتعالجي

و در طول دوره افزوده مي .ودش نشده
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و ميهماني)ز  تغيير رشته، انتقال
.باشند پذيرفته شدگان دستياري مجاز به تغيير رشته نمي-20ماده
 انتقال پذيرفته شدگان دستياري-21ماده

ماهه اول دوره بشـرط موافقـت6جابجايي محل تحصيل دستياران فوق تخصصي در
و تائيد دانشگاه و مقصد گروه يا بخش آموزشي .بالمانع استهاي مبدا

 در صورت لغـو صـالحيت بخـش آمـوزش دهنـده برابـر آئـين نامـه ارزشـيابي) الف
 هـاي مـورد ها، انتقال دستياران فوق تخصصي پذيرفته شده بـه سـاير بخـش بخش
و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع است تائيد .، با نظر هيات ممتحنه
صالحيت بخش آموزشي فوق تخصصـيها نامه ارزشيابي بخش در صورتي كه برابر آئين)ب

، تـا احـراز مجـدد هاي مـورد تائيـد انتقال دستياران به ساير بخش. بصورت موقت لغو گردد
و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع است .صالحيت آموزشي با نظر هيات ممتحنه

هـاي ماه بـا موافقـت دانشـگاه6ميهمان شدن دستياران حداكثر به مدت-22ماده
و  .مقصد بالمانع استمبدا
دستياراني كه دوره آموزشـي آنهـا برابـر برنامـه آموزشـي مصـوب رشـته-23ماده

و ميهمـاني مربوطه به صورت چرخشـي انجـام مـي  شـود از شـمول مقـررات انتقـال
.هستنديمستثن

و انصراف)ح  ترك تحصيل
آ-24ماده ن ترك تحصيل با انصراف در طول دوره موجـب انفصـال از آمـوزش در

.شود دوره مي
عدم ثبت نام پذيرفته شدگان در موعد مقرر، يا عدم شروع دوره ثبت نـام شـدگان-1/24

.شود به داليل غير موجه حداكثر تا آخر مهرماه به منزله انصراف قطعي تلقي مي
و يا انصراف از آموزش دستيار، چنانچه مدت انفصـال-2/24 در صورت ترك تحصيل

وميبيش از يك ماه نباشد  تواند باموافقت گروه آموزشي مربوطه به تحصيل بازگردد
و بيش از در صورت انفصال  يك ماه حق ادامـه تحصـيل در دوره مربوطـه را نداشـته

.شود مطابق مقررات با وي رفتار مي
و:تبصره اعالم انصراف در مهرماه اولين سال تحصيلي، انصـراف قطعـي تلقـي شـده
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.باشد مجاز نمي بازگشت به تحصيل درآن دوره
مي-3/24 باشند الزم است در خواست دستياراني كه ضمن تحصيل متقاضي انصراف

.انصراف خود را براي اخذ موافقت به دانشگاه محل تحصيل ارائه نمايند
و خـدمات بهداشـتي درمـاني موظفنـد در صـورت دانشگاه-4/24 هاي علوم پزشكي

ظرف مدت يك هفته به دبيرخانه شـوراي موافقت، مراتب انصراف دستيار را حداكثر 
و در اولين فرصت به ساير مراجع ذيربط اعالم نمايند و تخصصي .آموزش پزشكي

پرونده دستياراني كه پس از پايان مهرماه هر سال تحصيلي حكـم دسـتياري-5/24
و آمـوزش پزشـكي ارسـال آنها لغو مي  شود به دفتر حقوقي وزارت بهداشـت درمـان

تا مي .بر اساس تعهد سپرده شده ومقررات موجود با آنها رفتار شودگردد

 امور رفاهي: بخش چهارم
كمك هزينه تحصيلي دستياران آزاد كـه داراي تعهـد خـدمت بـه وزارت-25ماده

و آموزش پزشكي مي باشند، معادل  و فوق العاده شـغل%80بهداشت، درمان حقوق
و استاديار پاي از محـل درآمـدهاي اختصاصـيم وقـت مزاياي طـرح تمـا%50ه يك

و با تصويب هيات امنـاء مـي  و افـزايش. باشـد دانشگاه محل تحصيل ميـزان عيـدي
ميصيلي دستياران معادل استادياران سنواتي كمك هزينه تح .باشد پايه يك

و-1/25 زايمـان از كمـك هزينـه تحصـيلي دستياران در مدت مرخصي اسـتحقاقي
.باشند برخوردار مي

م-2/25 ، بـه دسـتياران كمـك هزينـه دت مرخصي استعالجي بيش از سـه مـاه در
.گيرد تحصيلي تعلق نمي

مي-3/25 .شود كمك هزينه تحصيلي دستياران ميهمان توسط دانشگاه مبدا پرداخت
در هيـات علمـي كـه بـا ماموريـت آموزشـي پرداخت كمك هزينه دسـتياران غير-4/25

مي دوره د به ميزانـي كـه مجمـوع وجـوه دريـافتي ايشـان كنن هاي فوق تخصصي شركت
.دريافتي داوطلبان آزاد معادل باشد منوط به تصويب هيات امناي دانشگاه خواهد بود

بصـورت خـويش درمـاني خـدمات كه تمايل داشته باشند از مزاياي بيمه دستياراني-5/25
ميفرما استفاده نمايند ا%50توانند با پرداخت، .متياز برخوردار شوندحق سرانه از اين
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 مقررات آزمون دانشنامه فوق تخصصي

تا-1 را15كليه داوطلبان الزم است آذرماه سال جاري مربوطه دوره دستياري خود
. به پايان برسانند

كليه دستياران رشته هاي فوق تخصصي مي بايست حداكثر ظرف مـدت يكسـال-2
و در پس از اتمام دوره آموزش خود در آزمون دانشنامه رش ته مربوطه شركت نماينـد

.صورت عدم شركت يك دوره مردودي محاسبه خواهد شد
و تخصصي، مـردودين سـه بـار آزمـون-3 براساس مصوبات شوراي آموزش پزشكي

كتبي نهايي فوق تخصصي پس از يكسال تمديد دوره بـدون دريافـت كمـك هزينـه 
.باشند تحصيلي مجاز به شركت مجدد در آزمون كتبي مي

افرادي كه در آزمون نهايي كتبي فوق تخصصي پس از يكسـال تمديـد دوره:1تبصره
مي مردود شده .باشند اند منحصراً يك نوبت ديگر مجاز به شركت در آزمون كتبي

مي:2تبصره .باشد تعيين محل تمديد دوره به عهده هيأت ممتحنه رشته مربوطه
ي، مصـوب پنجـاهمين افرادي كه قبل از ابالغ آئين نامـه آمـوزش فـوق تخصصـ-4

و تخصصـي  دوره خـود را بـه اتمـام) 7/11/1377(نشست شوراي آمـوزش پزشـكي
و در آزمون دانشنامه فوق تخصصي شركت ننمـوده انـد پـس از يـك سـال  رسانيده

.شوند تمديد دوره مجاز به شركت در آزمون دانشنامه فوق تخصصي شناخته مي
مي5اعتبار قبولي آزمون نهايي كتبي فوق تخصصي-5 در صـورت عـدم. باشد سال

و يا عدم موفقيت در آزمون شفاهي در مدت مـذكور، متقاضـيان موظـف بـه  شركت
.باشند شركت مجدد در آزمون نهايي كتبي مي

هـاي فـوق تخصصـي مصـوب افرادي كه قبل از تاريخ ابالغ آئـين نامـه دوره:تبصره
و تخصصي مـورخ  در آزمـون 7/11/1377پنجاهمين نشست شوراي آموزش پزشكي

و تاكنون موفق به كسـب قبـ نهايي كتبي فوق تخصصي قبول شده ولي در مرحلـه اند
ن مي گرديدهشفاهي آزمون مذكور بايست مجدداً در آزمون كتبـي دانشـنامه فـوق اند
.تخصصي شركت نمايند
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و بـا تأييـد مـدير-6 ارائه معرفي نامه از طرف رئيس بخش آموزشي فوق تخصصـي
.پس از تكميل دوره آموزشي الزامي است مربوطه گروه رشته
و تخصصـي:تبصره داوطلباني كه قبالً از طرف دبيرخانـه شـوراي آمـوزش پزشـكي

و خدمات بهداشـتي هاي علو تكميل دوره آموزشي به يكي از دانشگاه جهت م پزشكي
م اندرماني مي بايست گواهي صادره از سوي رئيس بخش آمـوزش فـوقدعرفي شده

ت و با بتخصصي ر پايان دوره مربوطه جهت ثبـت أييد مدير گروه رشته مربوطه مبني
.به دانشگاه ذيربط ارائه نمايند نام
ردكليه داوطلبين موظف به دفاع از پايان نامـه فـوق تخصصـي قبـل از شـركت-7

و در صورت عدم دفاع از پايان نامه حق شـركت در آزمـون آزمون دانشنامه مي باشند
.را نخواهند داشت

تحقيقـاتي طـوالني مـدت باشـد، حسـب نظـر گـروه،در مواردي كه پـروژه:هتبصر
،آموزشي حداكثر به مدت يك سال جهت دفاع از پايان نامه فرصت داده خواهد شـد 

.باشند ضمن اينكه در اين مدت مجاز به استفاده از مزاياي فوق تخصصي نمي
نشفاهي پذيرفته شدگان آزمون كتبي موظفند در آزمون.8 .يز شركت نمايندمربوطه
نظر به اينكه قسمتي از نمره آزمون شفاهي بـه پايـان نامـه پژوهشـي دسـتياران.9

از تعلق مي گيرد داوطلباني كه خواستار استفاده از اين امتياز مـي باشـند بايـد قبـل
و از آن دفـاع نمـوده  ثبت نام شركت در آزمون، پايان نامه خود را بـه اتمـام رسـانده

و هنگام آزمو .ن شفاهي به هيأت ممتحنه رشته مربوطه ارائه دهندباشند
:حدنصاب نمره قبولي

 150كـه طراحـي(اي بـوده سؤال چنـد گزينـه 150يا 100ارايد آزمون كتبي.1
و و تأييد دبيرخانه شوراي آموزش پزشـكي سؤال با تشخيص هيئت ممتحنه مربوطه

حـ) باشد تخصصي مي كـل%70داقلو حد نصاب نمره قبولي در آزمون كتبي كسب
.نمره آزمون مي باشد

و مـالك در صورت قبولي.2 در آزمون كتبي، داوطلب مي تواند در آزمون شفاهي شـركت
مي%70قبولي در آزمون شفاهي نيز كسب حداقل  .باشد از كل نمره آزمون شفاهي
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و نمـره آزمـون.3 براي تعيين نفرات برتر هر رشته نمره آزمون كتبي با ضـريب دو
مشفاهي با ضر مييب يك و معدل به دست حاسبه آمده، نفرات برتر را مشخص شود

.يدنما مي
ي فوق تخصصي معرفي شده توسط گروههاي آموزشي مربوطهها تياران رشتهدس.4

نمـره كـل%60جهت شركت در آزمون دانشنامه فـوق تخصصـي در صـورت كسـب
ق بـه كسـب گواهينامـه فـوق تخصصـي موفـ آزمون كتبي دانشنامه فـوق تخصصـي 

.خواهند گرديد
آ دستياراني.5 بايسـت نماينـد مـي زمون دانشنامه فوق تخصصي شـركت مـي كه در

و  باقيمانده دوره تحصيلي خود را پس از آزمون در مراكز آموزشـي مربوطـه گذرانـده
.التحصيلي را ارائه نمايند گواهي الزم مبني بر اتمام دوره تحصيلي خود جهت فارغ

و مقـاالت منتشـره دستورالعمل نحوه محاسبه نم رات ترجيحي پايان نامـه
و فوق تخصصي  علمي توسط دستياران در آزمون دانشنامه تخصصي

:مقدمه
پژ به منظور ترويج فعاليت ت وهشـي در دوره هاي و نيـز جليـل از هـاي دسـتياري

و تالشهاي دستياران و به استناد مصوبات شوراي آموزش پزشـكي و كوشا فعال
ترتخصصي  و مقاالت علمي بـه جيحي براي محاسبه نمرات پايانامتيازبندي نامه

:گردد شرح زير ارائه مي
و نمي امتيازات حاصل از اين دستورالعمل.1 تواند جايگزين نمرات الزم الزامي نيست

.براي احراز قبولي گردد
مي10امتياز معادل10براساس اين دستورالعمل حداكثر.2 توانـد بـه نمره شفاهي

و شفاهي نمره دستياران ي كه حدنصاب الزم براي احراز قبولي در هر دو آزمون كتبي
.اند اضافه گردد دانشنامه تخصصي را احراز نموده

و شــفاهي مجمــوع نمــرات حاصــله از آزمــون.3 و امتيــازات ) OSCE(هــاي كتبــي
.ترجيحي مبناي تعيين رتبه دستياران قرار خواهد گرفت
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علـقت هـاي زيـر از بر مبنـاي شـاخص امتي5/3نامه تحصيلي حداكثر به پايان.4
:خواهد گرفت

.نامه با رشته تحصيلي انطباق داشته باشد موضوع پايان) الف
.هاي پژوهشي رشته تحصيلي باشد موضوع پايان نامه از اولويت)ب
يـا بـاليني رشـته HSR–موضوع پايان نامه در زمره پژوهش هاي اپيـدميولوژي)ج

.تحصيلي باشد
.يق در نگارش پايان نامه منتشر شده باشداصول روش تحق)د
.مقاالت علمي براساس نتايج پايان نامه منتشر شده باشد) هـ
اخالق-فرهنگي-ترويجي-پژوهشي-پايان نامه حداقل يك ويژگي ممتاز علمي)و

و امثال آن داشته است .پزشكي
و بـه:1تبصره ج حداكثر نيم امتياز بـه هـر بنـد و به بندهاي الف تا د تـا بنـدهاي

.امتياز به هر بند تعلق خواهد گرفت1حداكثر 
امتيـاز2به هر مقاله منتشر شده علمي كه داراي ويژگيهاي زير باشـد تـا سـقف.5

.ترجيحي تعلق خواهد گرفت
و اول) الف .هاي پژوهشي رشتهيتوانطباق موضوع با رشته تحصيلي
يـا شـي در داخـل كشـور پژوه-رتبـه علمـي دارا بـودن مشخصات مجله شـامل)ب

يا ساير مراجع معتبر بـين المللـي مشـابه آئـين Med-lineيا ISIايندكس شدن در 
 نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي دانشگاهي

 ميزان مراجعه به مقاله در مجله)ج
ع)د -فرهنگـي-آوري فـن–نـوآوري-ترويجـي-پژوهشـي–لمي ويژگيهاي ممتاز

آن حرفه–اخالقي و امثال .اي
و الزم نامه نحوه اعطاي امتياز به هر مقاله علمي براساس آئين:2تبصره هاي معتبـر

.االجراي ارتقاء اعضاي هيأت علمي دانشگاهي در هر زمان خواهد بود
امتيـاز5/6حداكثر امتياز قابل كسب از مقاالت منتشره علمي دسـتياران:3تبصره

.خواهد بود
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و ارزشـيابي.6 و فـوق تخصصـي مسـئوليت هـا رشـته هيأت ممتحنـه ي تخصصـي
و اعطاي امتيازات ع ارزشيابي دار خواهنـد هـده ترجيحي موضوع اين دسـتورالعمل را

و اعضاي هيأت ممتحنه رسيده مراتب بايد طي صورتجلسه.بود اي كه به امضاي دبير
و براي اعمال به دبيرخانه تحويل گردد .باشد تنظيم

و6مـه مشــتمل بــرنا ايـن آئــين تـ3بنـد بــه تصــويب 22/5/1386اريخ تبصــره در
و از تـاريخ  و تخصصـي رسـيد كميسيون هفت نفره منتخب شوراي آموزش پزشـكي

ال ميتصويب .باشد زم االجراء

و آئين )فلوشيپ(هاي آموزش تكميلي تخصصي هاي دوره نامه مقررات
 كليات: بخش اول

افـزايش) وشـيپفل(تخصصـييلـيتكمهـاي هدف از برقـراري دوره)هدف.1ماده
و دانش نظري پزشكان متخصص در يك حيطه خاص از رشته پيش  مهارتهاي عملي

و نيز توسعه دانش در زير شاخه و نياز ها در راستاي ارتقاء كيفيت خدمات تخصصـي
و نيز دستيابي به آخرين يافته مي آموزش پزشكي .باشد هاي علمي پزشكي

بـاليني پزشـكي طـي آمـوزش در دوره تكميلـي تخصصـي)تعريـف دوره.2ماده
هاي تكميلي تخصصي براي ارتقـاء هايي است كه از يك سو نياز به ارائه آموزش رشته

و از سـوي ديگـر ارائـه آن در قالـب  مهارت عملي تخصصي آن رشته وجـود داشـته
متقاضيان واجد شرايط با داشتن مـدرك. هاي فوق تخصصي وجود نداشته باشد دوره

و گذراندن مراحل زير به اخذ گـواهي تكميلـي تخصصـي دانشنامه تخصصي پزش كي
.شوند نائل مي

)فلوشيپ(پذيرش در آزمون ورودي تكميلي تخصصي) الف
د)ب و عملي(وره آموزشي موفقيت در طي هـاي در يكي از دانشـگاه(مصوب) علمي

و خدمات بهداشـتي درمـاني  مـورد تائيـد دبيرخانـه شـوراي آمـوزش) علوم پزشكي
و  آنو تبصره24تخصصي طبق ضوابط مندرج در ماده پزشكي  هاي

 اعالم موفقيت در اتمام دوره آموزشي تكميلي توسط دانشگاه)ج
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مي)تعريف فلو.3ماده شود كه بـا داشـتن فلوي تكميلي تخصصي به فردي اطالق
و پذيرش در آزمون ورودي، در يـك  و يا گواهي قبولي آن مدرك دانشنامه تخصصي

ك و آموزشرشته به و فعاليتهاي پژوهشي بپردازد سب مهارتهاي عملي .هاي نظري

 شرايط پذيرش: بخش دوم
 شرايط عمومي) الف
 هاي تكميلي تخصصي باليني شرايط عمومي پذيرش فلو در رشته)4ماده

و قبولي در آزمون پذيرش فلو-1-4  شركت
و يا گواهي قبولي-2-4 آن از دانشگاهها داشتن مدرك دانشنامه تخصصي پيش نياز

و آموزش پزشكي و مراكز مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان
 داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا معافي براي آقايان-3-4

و داوطلبـان داراي معافيـت كلمه معافي به مفهوم معافيت دائـم مـي:1تبصره باشـد
و يا كفالت با مسئوليت خـود مـي  پـ موقت پزشكي ذيرش شـركت تواننـد در آزمـون

فر. نمايند ، اين وزارتخانه اخوانده شدن به انجام خدمت وظيفهبديهي است در صورت
.هيچگونه تعهدي براي ترخيص آنان به عهده نخواهد گرفت

داوطلباني كه در حال انجام خدمات قانوني شامل خدمت وظيفـه عمـومي:2تبصره
مي يا پيام مبني بر اينكـه مـدت سـربازي باشند در صورت ارائه گواهي آوران بهداشت
د رمورد داوطلبان آزمون مهر ماه تا تاريخ آنان و در مـورد14، بهمن ماه همان سـال

شهريور ماه سال بعد به اتمام مي رسد مجـاز31داوطلبان آزمون اسفند ماه تا تاريخ 
.به شركت در آزمون پذيرش خواهند بود

ماده يك قانون نحوه تامين هيـات علمـي آن دسته از متقاضياني كه به عنوان:3تبصره
در مشغول انجام خدمت وظيفه در دانشگاههاي علوم پزشكي مـي  باشـند در صـورتي كـه

و در مـورد داوطلبـان14ماه تا تاريخ مورد داوطلبان آزمون مهر بهمـن مـاه همـان سـال
ت ماه سـال بعـد حـداقل معـادل طـول دوره خـدم شهريور31آزمون اسفند ماه تا تاريخ 

را گذرانـده) مـاه21تا18در حال حاضر( وظيفه مصوب ستاد فرماندهي نيروهاي مسلح
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و نداشـتن باشند مي و در صـورت قبـولي توانند به طور مشروط در آزمون شركت نماينـد
.، طبق مقررات شروع به آموزش نمايند منع قانوني از نظر اداره نظام وظيفه

اول تا سـوم امتحانـات دانشـنامه تخصصـي هـر هاي از ميان حائزين رتبه:4تبصره
نياز در هر سال تحصيلي در صورتي كه مشمول خـدمت وظيفـه عمـومي رشته پيش

مي باشند با رعايت ساير شرايط مندرج در آئين توانند به طور مشروط در آزمـون نامه
و و شركت نمايند در صورت قبـولي بـا اسـتفاده از مـاده پذيرش اسفند ماه ثبت نام

ماه سال بعد از خدمت شهريور31تا تاريخك قانون نحوه تامين اعضاء هيات علمي،ي
.ترخيص شده، شروع به آموزش نمايند

مي-4-4 .تواند بدون محدوديت دفعات در آزمون پذيرش فلو شركت نمايد هر داوطلب
 اي بر حسب رشته پيش نياز نداشتن نقص عضو موثر حرفه-5-4
و تحصـيل در يكـي از رشـته عدم اشـتغال بـه-6-4 هـاي فـوق تخصصـي پزشـكي

 Ph.Dو) فلوشيپ(هاي تكميلي تخصصي دوره
را بـا مـذكور تخصصـي يـا كسـاني كـه دوره گواهي دوره تكميلي دارندگان:تبصره

ت نموده موفقيت طي و يا قبول شـدگان آزمـون نهـايي فـوق خصصـي در يكـي از اند
شـ(هاي پزشكي رشته دگان آزمـون نهـايي رشـته فـوق تخصصـي به استثناء قبـول

و عروق .باشند مجاز به شركت در آزمون پذيرش نمي) بيماريهاي قلب
و فلوشـيپ شرط شركت در آزمون پذيرش دستيار دوره-7-4  هـاي فـوق تخصصـي

25ارائه گواهي از سوي معاونت سالمت مبني بر اتمام كليه تعهدات حداكثر تا تاريخ
باشد، بديهي است شروع دوره پذيرفته شدگان آزمـون هـاي شهريور ماه سال بعد مي

مي مذكور منوط به ارائه گواهي فوق .باشد الذكر
در:تبصره آن دسته از شركت كنندگان آزمون دانشنامه تخصصي هر رشته پيشنياز

باشـند، نمـره برتـر آزمـون مـذكور مـي%10همان سال تحصيلي كه حـداكثر جـزء 
.اين موضوع معاف هستندمنحصراً جهت يك نوبت از 

 شرايط اختصاصي)ب
و دانشگاه) قطعي يا آزمايشي(اعضاء هيات علمي رسمي)5ماده هاي علوم پزشـكي

و نيز داوطلباني كه با استفاده از شرايط تبصره خدمات بهداشتي  4-3بنـد4درماني
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ذيـل را بايست هنگام ثبت نام، يكي از مدارك مستند قصد ورود به دوره را دارند مي
:حسب مورد ارائه نمايند

و اعالم نياز دانشگاه محل خدمت) قطعي يا آزمايشي( حكم استادياري رسمي) الف
و)ب گواهي رتبه برتر در رشته پيش نياز به تائيد دبيرخانه شوراي آمـوزش پزشـكي

 تخصصي
هن داوطلبان مشغول خدمت در يكي از وزاتخانه)6ماده و نهادها در گـام ها، سازمانها

ا ثبت نام موظف به ارائه معرفي سازمانها ذيربط مبني بـر موافقـت بـا ماموريـتزنامه
.باشند آموزشي خود در صورت قبولي در آزمون پذيرش مي

:هاي تكميلي تخصصي متقاضيان غير ايراني براي ورود به دوره)7ماده
و ضوابط ادامه الزم است) الف ايداراي كليه شرايط .ران باشندتحصيل در كشور
و ضوابط مندرج در اين آئين)ب .نامه باشند داراي كليه شرايط
و تائيـد دبيرخانـه شـوراي)ج با ارائه معرفينامه از طرف اداره كل امور دانشجويان داخـل

و تخصصي به آزمون مربوطه كه در هر سال دو و اسـفند( بار آموزش پزشكي توسـط) مهر
به دانشگاههاي علوم پزشكي  داشتي درماني داراي مجـوز آموزشـي دوره تكميلـي خدمات

در شود در زمان مقرر ثبت نام تخصصي برگزار مي و پس از طـي مراحـل قـانوني ، معرفي
و به عنوان پذيرفته شده از سوي دانشـگاه محـل برگـزاري آزمون مربوطه شركت نموده

و تخصصي معرفي شوند .آزمون به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي
و هزينهپرد)د هـاي تحصـيلي ايـن دسـته از افـراد بـه عهـده خـود اخت شهريه

.باشد داوطلب مي
و بعد از اتمام دوره)ه ، حق اشتغال به حرفه پزشكي در جمهوري اسالمي را نداشـته

.الزم است پس از اتمام دوره به كشور متبوع بازگردند
 آزمون پذيرش)ج

آ-8-1)8ماده موزشي داراي مجوز آموزشي دوره مـورد آزمون پذيرش فلو در مراكز
هاي آن به صورت غير متمركز توسـطو تبصره24تائيد طبق ضوابط مندرج در ماده 

و يا مهر ماه هر سال  و خدمات بهداشتي درماني در اسفند دانشگاههاي علوم پزشكي
.گردد برگزار مي
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و شـفاهي توسـط آزمون پذيرش در كليه رشته:تبصره دانشـگاه ها به صورت كتبي
دانشگاهها موظفند شيوه برگزاري آزمون راهنگـام ثبـت نـام. گردد مربوطه برگزار مي

.اعالم نمايند
گيـري آزمـون پذيرش نهايي قبول شدگان آزمون پذيرش فلو از طريق معـدل-2-8

بـه صـورت مصـاحبه سـاختارمند يـا آزمـون(و آزمـون شـفاهي) سوال 100( كتبي
ميو1به2به ضريب) ايستگاهي .پذيرد با رعايت كليه مقررات انجام

)2×نمره كتبي+ شفاهي(
3

:رعايت موارد زير در برگزاري آزمون ورودي ضروري است-3-8
.برگزاري آزمون در هر دانشگاه بطور متمركز انجام شود�
و منابع آزمون ورودي براي تمـامي رشـته� هـاي مشـابه زمان برگزاري آزمون

.يكسان باشد
برابر ظرفيت پذيريش از باالترين نمرات آزمـون كتبـي بـراي آزمـون شـفاهي سه�

.معرفي شوند
.آزمون شفاهي بصورت مصاحبه ساختارمند يا آزمون ايستگاهي انجام شود�
و در صـورت اعتـراض مجـدد� رسيدگي به اعتراضات به عهده هيات ممتحنه بوده

.مرجع رسيدگي معاونت آموزشي دانشگاه خواهد بود
و نمـرات داوطلبـان در� مستندات مربوط به آزمون شامل سئوالت كتبـي، شـفاهي

.مدت زمان مقرر بصورت الكترونيك به دبيرخانه ارسال گردد
مي)9ماده و ظرفيـت تواند با توجه به رشته تخصصي هر داوطلب هـاي پـيش نيـاز

پـ، يكي از رشتهتعيين شده و در آزمـون ذيرش هـاي تكميلـي تخصصـي را انتخـاب
.شركت نمايد

خدمات بهداشتي درماني كشـور كـه بت نام در دانشگاههاي علوم پزشكيث)10ماده
و تخصصـي در رشـته  داراي مجوز آموزشـي از دبيرخانـه شـوراي آمـوزش پزشـكي

و يا نيمه) از طريق جرايد( باشند طبق اعالم عمومي مربوطه مي در نيمه اول دي ماه
مي اول مرداد ماه هر سال تحصيلي .شود انجام
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و انتخاب رشته، تغيير رشته به هيچ عنوان مجاز نمي)11ماده .باشد پس از ثبت نام
و خدمات بهداشتي درماني برگزار كننده آزمـون)12ماده دانشگاههاي علوم پزشكي

، مدرك داوطلبان آزمون اسفند ماه را حداكثر تا  موظفند پس از اتمام تاريخ ثبت نام
د 30 و مرداد ماه براي بررسـي بـه30اوطلبان آزمون مهر ماه را حداكثر تا دي ماه

و تخصصي ارسال نمايند .دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي
و پيمـاني دانشـگاهها بـه-1-12 اعضاي هيات علمي رسمي آزمايشي، رسمي قطعي

حدنصاب نمـره%80محل در صورت كسب–ظرفيت هر رشته%50ميزان حداقل 
.پذيرش قرار مي گيرند قبولي مورد

و نيـز عـدم احـراز حـد بديهي است در صورت پر نشدن ظرفيت اعضاي هيات علمي
.نصاب از بين داوطلبان آزاد، پذيرش به عمل خواهد آمد

در شرايط مساوي، اولويت با اعضاي هيات علمـي تمـام وقـت جغرافيـايي:1تبصره
.باشد مي

س:2تبصره 12-1هميه اعضاي هيات علمـي مشـمول مـاده متقاضيان استفاده كننده از
.موظف به سپردن تعهد به ميزان سه برابر مدت آموزش به دانشگاه مربوطه هستند

و خدمات بهداشتي درماني برگـزار كننـده آزمـون-2-12 دانشگاههاي علوم پزشكي
موظفند طي مدت دو هفته پس از برگزاري آزمون، اسامي پذيرفته شدگان هر رشـته 

و را حداك ثر تا ظرفيت از پيش اعـالم شـده بـه دبيرخانـه شـوراي آمـوزش پزشـكي
و تخصصي، اسـامي پذيرفتـه. تخصصي اعالم نمايند دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي

شدگان مشمول خدمات قـانوني را بـراي تـرخيص، بـه معاونـت درمـان دانشـگاه يـا 
.كند سازمان محل خدمت اعالم مي

 دوره آموزشي: بخش سوم
 بت نام پذيرفته شدگانث) الف

خددانشگاههاي علوم پزشكي)13ماده  بـه مات بهداشتي درماني موظفنـد نسـبتو
و پذيرفتـه ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون مهرماه در نيمه دوم دي ماه همـان سـال

.اول شهريور ماه سال بعد اقدام نمايندمهينشدگان آزمون اسفند ماه در 
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ل موظفند نسبت بـه جـايگزيني پذيرفتـه شـدگان دانشگاههاي محل تحصي-1-13
و يا در فاصـله اول مهرمـاه تـا 5آزمون اسفند ماه كه در موعد مقرر ثبت نام ننموده

آبان ماه سـال15آبان ماه سال تحصيلي شروع دوره انصراف دهند، حداكثر تا تاريخ
.تحصيلي مربوطه اقدام نمايند

به جايگزيني پذيرفته شـدگان ازمـون دانشگاههاي محل تحصيل موظفند نسبت)ب
و يا در فاصـله  اسـفندماه20بهمـن تـا15مهرماه كه درموعد مقرر ثبت نام ننموده

سال تحصيلي شروع دوره انصراف دهند، حداكثر تا پايـان اسـفندماه سـال تحصـيلي 
.مربوطه اقدام نمايند

اد-2-13 و درماني مسـئوليت و اجرايـي كساني كه در مراكز آموزشي، بهداشتي اري
.دارند نمي توانند به طور همزمان به تحصيل در رشته تكميلي تخصصي بپردازند

 تعهدات)ب
هـاي علـوم پزشـكي ملـزم بـه سـپردن تعهـد مستخدمين رسمي دانشگاه)14ماده

و دانشگاه محـل محضري به ميزان دو برابر مدت آموزش به محل استخدام مي باشند
هـاي تحصـيلي برابـر ضـوابط وزارت كليـه هزينـه%50استخدام موظف به پرداخـت 

و آموزش پزشكي به دانشگاه محل تحصيل مي .باشند بهداشت، درمان
نامه ملزم به سپردن تعهد به محل استخدام اين آئين6شاغلين مشمول ماده-1-14

و سازمان مربوطه موظف به پرداخت كليه هزينـه  هـاي تحصـيلي، برابـر خود هستند
ميضوابط وزار و آموزش پزشكي به دانشگاه محل تحصيل .باشندت بهداشت، درمان

ــره-2-14 ــتفاده از تبص ــا اس ــه ب ــياني ك ــا3متقاض ــد4ي ــين4-3بن ــن آئ ــه اي  نام
هاي تحصيالت تكميلي تخصصي پذيرفته مي شوند موظف به سپردن تعهد بـه در دوره

و آموزش مي ميزان دو برابر مدت آموزش به وزارت بهداشت، درمان .باشند پزشكي
اخذ تعهد از پذيرفته شدگان به نحوي است كه در صـورت اضـافه شـدن بـه-3-14

.سال تجاوز ننمايد10تعهدات قبلي در مجموع از 
مييه داوطلبان آزاد را هيات امناء ميزان شهر-4-14 .نمايد دانشگاه تعيين
 شروع دوره)ج

مذيرفته شدگان آزمـون اسـفندپ)15ماده و پذيرفتـه ماه از هـر مـاه تحصـيلي بعـد
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بهمن ماه همان سال تحصيلي، موظفند پس از ثبت نام15شدگان آزمون مهر ماه از
.دوره آموزشي را شروع نمايند

عدم ثبت نام پذيرفته شدگان در موعد مقرر، يا عدم شروع دوره ثبـت نـام:1تبصره
د ماه حـداكثر تـا آخـر شدگان به داليل غير موجه براي پذيرفته شدگان آزمون اسفن

و براي پذيرفته شدگان آزمون مهرماه حـداكثر تـا آخـر بهمـن مـاه مهرماه سال بعد
.شود همان سال تحصيلي به منزله انصراف قطعي تلقي مي

مهلت شروع به آموزش افراد جايگزين در مورد پذيرفتـه شـدگان آزمـون:2تبصره
ب30اسفند ماه حداكثر تا  و در مـورد پذيرفتـه شـدگان آبان ماه سـال تحصـيلي عـد

مي15آزمون مهر ماه حداكثر تا  .باشد فروردين ماه همان سال تحصيلي
 آموزش دوره)د

و محتـواي آموزشـي آن دوره كـه توسـط)16ماده آموزش دوره بـر مبنـاي برنامـه
و برنامه ميو تبصره24ريزي طبق ماده كميسيون ارزشيابي گردد قابل هاي آن تائيد

مي.تاجراس تا البته هر دانشگاه در صد تغيير در برنامه آموزشي مصوب بنـا20تواند
.بر مقتضيات خود ايجاد نمايد

مـاه كامـل اسـت كـه بـر24تـا12هاي تكميلي تخصصي طول دوره رشته-1-16
.شود اساس برنامه مصوب تعيين مي

باه گروه آموزشي مجاز است بر اساس توانايي:تبصره و عملي فلو در رابطه اي علمي
تمديد دوره آموزشي وي تصميم گيري نمايد اما در هر صورت سـقف دوره حـداكثر 

، گروه آموزشي بـه چنانچه در حين دوره. برابر زمان مصوب براي هر رشته است5/1
توانـد مراتـب را بـا ذكـر دليـل بـه هر دليل موجه ادامه دوره فلو را صالح نداند مـي

آموزشـي دانشـگاه بـا حضـوري منعكس نمايد تا موضوع در شـوراي ده پزشكدانشك
و در صورت موافقت شورا بـه دوره  و مسئول آموزش رشته مربوطه مطرح مدير گروه

در صورت سپردن تعهـد بـه سـازمان يـا دانشـگاه. شود دستياري وي خاتمه داده مي
ميعلوم پزشكي خاص مراتب جهت هر گونه اقدام الزم به آن .گردد ها اعالم

و درمــاني اعــم از آمــوزش-2-16  فلــو موظــف اســت وظــايف آموزشــي، پژوهشــي
و هــاي نظــري، كــارآموزي تــر، برگــزاري كــالس پــايين هــاي دوره هــاي بيمارســتاني
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و كشيك را مطابق برنامه گروه آموزشي مربوطه انجام دهد .درمانگاهي
در) داخل گـروه آموزشـي(ي فلو موظف است نتيجه يك پروژه تحقيقات:تبصره كـه

. يكي از مجالت تحقيقاتي معتبر داخلي يا خارجي به چاپ رسانيده است را ارائه دهد
در صورت عدم اتمام پروژه تحقيقاتي تا پايان دوره آموزش فلوشـيپي حـداكثر شـش

و ارائه نتيجه پروژه در. شـود به فلو فرصـت داده مـي ماه جهت اتمام دفـاع از پـروژه
مي گروه .شود مربوطه يكي از شرايط فراغت از تحصيل شناخته

و توسعه دانش در عرصه مربوطه داشتن يك به منظور آموزش فعاليت هاي پژوهشي
طرح تحقيقاتي براي هر فلو تحت نظارت يكي از اعضاء هيات علمي گروه كـه منجـر 

ا .ستبه انتشار حداقل يك مقاله در مجالت معتبر نمايه شده گردد، الزامي
.نامه پذيرش مقاله براي چاپ مورد قبول خواهد بود:تبصره

و بـر)16صـبح لغايـت8حـداقل از سـاعت(خدمت فلو به طور تمام وقـت-3-16
و در طول دوره آموزش حـق هيچگونـه اشـتغال اساس برنامه گروه آموزشي مي باشد

.ردخارج از برنامه گروه آموزشي مربوطه از جمله طبابت در مطب را ندا
اشتغال فلو در رشته مربوطه در كلينـك ويـژه، بـه شـرط موافقـت بخـش:1تبصره

و پرداخت حق الزحمه اين گروه  آموزش دهنده حداكثر دو روز در هفته بالمانع است
.از فلوها برابر مقررات كلينك ويژه مي باشد

دانشگاه تربيت كننده فلوشيپ موظف اسـت بـر طبـق ضـوابط دبيرخانـه:2تبصره
و تخصصي از دانش آموختگان دورهش هاي فلوشـيپ ارزشـيابي وراي آموزش پزشكي

.پايان دوره عمل آورد
 هــاي تكميلــي تخصصــي وارد فلوهــايي كــه بــا ماموريــت آموزشــي بــه دوره-4-16

و ضوابط دوره آموزشي مربوطه مي باشند .مي شوند مشمول كليه مقررات
ها مرخصي) هـ

مي)17ماده ا هر فلو و زايمـان بـر حسـب زمرخصي تواند هاي سـاليانه، اسـتعالجي
.مورد استفاده نمايد

مي-1-17 روز15تواند با رعايت مقررات، به ازاي هر سال تحصيلي حداكثر هر فلو
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مي. از مرخصي ساليانه استفاده نمايد .گردد مدت مذكور جزء دوره آموزش محسوب
تائيد شده از سـوي شـوراي پزشـكي هر فلو مي تواند با ارائه گواهي پزشكي-2-17

.دانشگاه محل تحصيل از مرخصي استعالجي استفاده نمايد
در صورتي كه مدت مرخصي استعالجي فلو از سه ماه تجاوز كند، ادامه دوره:تبصره

و بنـا بـه درخواسـت دانشـگاه،  منوط به تائيد گـروه آموزشـي مربوطـه خواهـد بـود
.فرد جايگزين اقدام نمايددبيرخانه مي تواند نسبت به معرفي 

ماه مرخصي زايمان براي يكبار در طول دوره استفاده از فلوهاي خانم از چهار-3-17
.باشد بالمانع مي

و زايمـان جـزء دوره آمـوزش محسـوب مدت زمان مرخصي-4-17 هاي استعالجي
و به طول دوره افزوده مي شود .نشده

و ميهماني)و  تغيير رشته، انتقال
.باشند پذيرفته شدگان مجاز به تغيير رشته نمي)18ماده

:انتقال پذيرفته شدگان جز در موارد ذيل ممنوع است)19هدما
نامـه در صورت لغو صالحيت بخش آموزش دهنده دوره تكميلي تخصصي برابر آئين) الف

هـاي ها، انتقال فلوهاي تكميلي تخصصي پذيرفته شـده بـه سـاير بخـش ارزشيابي بخش
ت و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع استمورد .ائيد با نظر هيات ممتحنه رشته پيش نياز

هـا، صـالحيت بخـش آموزشـي در صورتي كه برابر آئين نامـه ارزشـيابي بخـش)ب
تكميلي تخصصي به صورت موقت لغو گردد انتقال فلوهاي پذيرفتـه شـده تـا احـراز 

، با نظر هيات ممتحنه رشـته هاي مورد تائيد مجدد صالحيت آموزشي، به ساير بخش
و موافقت دانشگاههاي مقصد بالمانع است .پيش نياز

مي ميهمان شدن در دوره)20ماده .باشد هاي تكميلي تخصصي ممنوع
و انصراف)ز  ترك تحصيل

بـه شـرح انفصال از آمـوزش موجب ترك تحصيل يا انصراف در طول دوره)21ماده
:شودمي زير
شدگان براي ثبت نام در موعد مقرر به منزلـه انصـراف عدم مراجعه پذيرفته-1-21

.شود تلقي مي
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از-2-21 و يا انصراف از آموزش، چنانچه مدت انفصال بيش در صورت ترك تحصيل
د يك ماه نباشد مي و تواند با موافقت گروه آموزشـي مربوطـه بـه تحصـيل بـازگردد

را رصورت انفصال بيش از يك مـاه حـق ادامـه تحصـيل در دوره مر  و بوطـه نداشـته
.شود مطابق مقررات با وي رفتار مي

در مورد پذيرفته شدگان آزمون اسفند ماه، اعالم انصراف تا پنجم آبـان مـاه:تبصره
و در مورد پذيرفته شدگان آزمون مهرماه، اعالم انصراف تـا  سال تحصيلي شروع دوره

ش و بازگشـت بـه بيستم اسفند ماه سال تحصيلي شروع دوره انصراف قطعي تلقي ده
.باشد تحصيل در آن دوره مجاز نمي

باشـند بايـد درخواسـت فلوهايي كه ضمن تحصـيل متقاضـي انصـراف مـي-3-21
.انصراف خود را براي اخذ موافقت به دانشگاه محل تحصيل ارائه نمايند

و خدمات بهداشـتي درمـاني موظفنـد در صـورت-4-21 دانشگاههاي علوم پزشكي
.انصراف را حداكثر ظرف مدت دو هفته به مراجع ذيربط اعالم نمايند، مراتب موافقت

پرونده پذيرفته شدگان آزمون اسفند ماه كه پـس از پـنجم آبـان مـاه سـال-5-21
و پذيرفته شدگان آزمون مهرماه كه پس از  اسفند ماه سـال20تحصيلي شروع دوره

ر حقـوقي وزارت شـود بـه دفتـ تحصيلي شروع دوره حكـم فلوشـيپي آنـان لغـو مـي 
و بهداشت و آموزش پزشكي ارسال ميگردد تا بر اسـاس تعهـد سـپرده شـده ، درمان

.مقررات موجود با آنها رفتار شود

 امور رفاهي: بخش چهارم
كمك هزينه تحصيلي فلوهايي كه داراي تعهد خدمت به وزارت بهداشـت،)22ماده

و آموزش پزشكي مي و%80باشند معادل درمان العـاده شـغل اسـتاديار فـوق حقوق
و  مزاياي طرح تمام وقتي از محل درآمدهاي اختصاصـي بـا تصـويب%50پايه يك

مي/هيات امناء دانشگاه  .باشد دانشكده
و افزايش سنواتي كمك هزينه تحصيلي فلوهاي دوره تكميلي تخصصي ميزان عيدي

.باشد معادل استادياران پايه يك مي
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مر-1-22 و زايمــان از كمــك هزينــه تحصــيلي فلوهــا در مــدت خصــي اســتحقاقي
.باشند برخوردار مي

، به فلوها كمك هزينه تحصـيلي در مدت مرخصي استعالجي بيش از سه ماه-2-22
.تعلق نميگيرد

هايي تكميلـي تخصصـي شـركت به فلوهايي كه با ماموريت آموزشي در دوره-3-22
ح مي و و مزاياي آنان توسـط محـل كنند كمك هزينه تحصيلي تعلق نمي گيرد قوق

و براساس مقررات مربوطه پرداخت مي شود .استخدام
ــاي آزاد-4-22 ــه فلوه ــد( ب ــمول بن ــق)13-4مش ــيلي تعل ــه تحص ــك هزين  كم

.گيرد نمي
ا-5-22 مزاياي بيمه خـدمات درمـاني بـه صـورتز فلوهايي كه تمايل داشته باشند

مي خويش فرما استفاده نمايند حـق سـرانه از ايـن امتيـاز%50پرداخـت توانند بـا،
.برخوردار شوند

هـاي پـيش، رفع ابهام به عهده شوراي دبيران رشته نامه در موارد ابهام اين آئين-23
.نياز خواهد بود
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ينيباليتخصصيها رشتهياريبرنامه دستيمشخصات كل
 راديولوژي:عنوان رشته تخصصي

در راديولوژي يك رشته تخصصـي بـاليني پزشـكي مـي:تعريف تخصص باشـد كـه
اي پزشـكي بـاو مداخلـه تشخيصي تصوير برداريهاي برگيرنده مجموعه اي از روش

و سـاير انـواع انـرژي هـاي: استفاده از اشعه ايكس، آلتراسـاند، امـواج مغناطيسـي
ن و تفسير نتايج آنها مي باشدتشعشعي يا .افذ

 سال4:طول دوره آموزش
در:محتواي آموزشي و عملـي الزم است برنامه آموزشي شامل آموزش نظـري
و نيـز فيزيـك راديولـوژي، زمينه كليه گرايش هاي تخصصـي رشـته راديولـوژي

و پزشـكي  و آسيب شناسي عمـومي بيولوژي رادياسيون، محافظت در برابر اشعه
.اي باشد هسته

از اين گرايش :هاي تخصصي عبارتند
و ميان سينه ريه: شامل(برداري قفسه سينه تصوير- و عروق )ها، قلب
و شكمتصوير- عضالني-برداري سيستم استخواني تصوير-  برداري دستگاه گوارش
و تصوير- تناسلي–تصوير برداري دستگاه ادراري- و سـر برداري دسـتگاه عصـبي

 برداري پستان تصوير-برداري كودكان تصوير- گردن
)مطابق اهداف آموزشي(هاي فوق اي در هر يك از زمينه راديولوژي مداخله-

: منابع درسي
 Abram s Angiography /Interventionalآخـرين چـاپ:كتـب اصـلي-الـف

Radiology /آخرين چاپ Wilfride R.Castaneda –Zuniga 
 مجالت اصلي-ب

)Journal of vascular & Interventional Radiology (JVIR 
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يچشم پزشك:عنوان رشته تخصصي
هايكييچشم پزشك:تعريف تخصص باشـديميپزشكينيباليتخصصياز رشته

پـيگـر كه بـه غربـال  ويو جراحـيص ودرمـان طبـي، تشـخيريـگشي، اخـتالالت
و ضمايهايماريب و راهيچشم سنيينايبيهام آن متخصـص. پردازديمنيدر تمام
بايا ويدر مبتاليصيتشخيهايابيد قادر به انجام ارزين رشته ان به اختالالت چشـم

هايضما و راه ايينايبيم آن و بتوانـد در مـورد ب يـ باشـد و هـا،يمـارين اخـتالالت
پ گياقدامات غيجراحي، درمانيريش بير جراحيو و خـدمات رايينـاي، توان بخش
.انجام دهد
د  سال4:يوره آموزشطول

پايار چشم پزشكيدست:ياهداف كل يد دارايـباياريدستيان دوره آموزشيپس از
:ر باشديزيهاييتوانا

يچشـم پزشـكيو طبـيجراحـ مسـائليدر خصوص اصول كلـيكاف دانشاز-1
.برخوردار باشد

پايسايها جنبهيبرخ-2 و بالير علوم يچشم پزشـكيمرتبط با رشته تخصصينيه
ا( را بداند ميمونولوژياز جمله ويـ، ژنتي، پـاتولوژيكروب شناسي، و حلـق ك، گـوش

وك،يپالستي، جراحينيب  ....)پوست
.را اعمال كنديحيصحينيبتواند قضاوت بال-3
جديفراگييتوانا-4 د رمورد چشم پزشكيران اطالعات .را داشته باشديد
ب-5 صحيبتواند با .ر كندبرقرايحيمار ارتباط
و اصول اخالقيپايبه اصول اخالق-6 .را در حرفه خود به كار بندديپزشكيبند باشد
وآنيبوده، قادر به ارتقـايو پژوهشي، آموزشيعلميها مهارتيدارا-7 هـا باشـد
.ها را در حرفه خود به كار بندد آن
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و اعصابيجراح:عنوان رشته تخصصي  مغز
Neurosurgery(Neurological surgery) 

اسـت كـهيك شاخه از علـوم پزشـكيمغز واعصابيرشته جراح:تعريف تخصص
كل رندگانيفراگ زميآن در سيهانهيه ،يمركـزيسـتم عصـبيمربـوط بـه مشـكالت
سيطيمح سايستم عصبي، و ت يـ حماير ساختارهايخودكار، جمجمه، ستون فقرات

س و ميها ستميكننده دريآن به مطالعه و ويص، درمان جراحيجهت تشخ پردازد
و بازتوانير جراحيغ بي، مراقبت ميهايماريانواع .كننديمربوط به آنها اقدام

 سال5:طول دوره آموزش
:يدوره آموزشيساختار كل

 مدت زمان)عرصه آموزش( واحد/بخشياريدستيها سال

 اول

اعصابيبخش جراح
 ماه8

ICUاعصابيجراح
و اورژانس يعموميجراحبخش

كالس درس
 ماه4

 دوم
ماه3بخش اعصاب
ماه9اعصابيبخش جراح

 سوم
ماه3يبخش پاتولوژ
ماه3)2(يبخش انتخاب
ماه6اعصابيبخش جراح

ماه12اعصابيبخش جراحچهارم
ماه12اعصابيبخش جراحپنجم

:يمنابع درس
1- Neurological Surgery YOUMANS 
2- Operative Neurosurgical Technique Schmideck 
3-Merritt s Neurology 
4-Grays Anatomy 
5-Carpenter Neuro Anatomy 
6-Cranial Anatomy &Surgical Approaches Roton 
7-Diagncstic Images of Brain Osborn 
8- Micro neurosurgical Techniques 
Bran , spine& peripheral nerve)(

Shekar 
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يعموميجراح:عنوان رشته تخصصي
General surgery 

است كه به درمـانياز علوم پزشكيا شاخهيعموميرشته جراح:تعريف تخصص
تكيها قسمتيهايماريب يدرمـانيه بـر اسـتفاده از روشـها يـ مختلف بدن انسان با

ايتاك. پردازديميجراح رون رشتهيد ب تروماهاي، كاربر دسـتگاه گـوارش،يهايرماي،
ر محزيشكم، گردن، غدد درون ميطي، عروق و پستان . باشدي، نسوج نرم

 سال4:طول دوره آموزش
:يدوره آموزشيساختار كل

سال اول
و بعــد ازيــهاكارگاه1 ك مــاه كامــل

طول دورهيظهرها
/يعموميبخش جراح/بخش اورژانس2

)pre op & post op care(آموزش
ماهسه

هشت ماهدرمانگاه/اتاق عمل/يعمويبخش جراح/بخش اورژانس3
سال دوم

شش ماهدرمانگاه/اتاق عمل/يعموميبخش جراح/بخش اورژانس1
ك ماهييبخش ارتوپد2
ك ماهياعصابيبخش جراح3
ك ماهييولوژيبخش راد4
ك ماهييبخش اورولوژ5
ك ماهيزنانيبخش جراح6
ك ماهيژهيويومراقبت هايهوشيببخش7

سال سوم
ك ماهييبخش آندوسكوپ1
ك ماهييو سوختگيميترميبخش جراح2
سيبخش جراح3 دو ماهنهيقفسه
دو ماهNICU/اطفاليبخش جراح4
دو ماهيالپاراسكوپيبخش جراح5
ك ماهيويبخش الكت6
سه ماه)و بخشاورژانس(يعموميبخش جراح/بخش اورژانس7

سال چهارم
و بخش(يعموميار ارشد جراحيدست1 نه ماه)اورژانس
سه ماهويالكتيبخش ها2
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:يمنابع درس
1-Schwartz principles of surgery 
2-Sabiston textbook of surgery 
3-ACS Surgery 
4-Maingot s Abdominal Operations 
5-colon and Rectal Surger –Corman 
6-The  ASCRS Text book of Colon and Rectal sugery 
7-Plastic surgery –McCarth 
8- surgery of the chest-Sabiston and Spencer 
9-General Thoracic surgery-Shields 
10-Pediatric surgery-ONeil 
11-Shackleford s surgery of the Alimentary Tract 
12- surgery of the Liver Biliary Tract &Pancreas –Blumgart 
13-Nyhus and Condon Hernia-Fitzgibbons 
14-Vascular surgery-Rutherford 
15-Anatomic Exposures in Vascular surgery-Valentine 
16-Minimally Invasive Abdominal surgery-Kremer 
17-Tips and Techniques in Laparoscopic surgery-Dulucq 
18-Fundamentals of Laparoscopiy,Thoracoscoy and GI endoscopy-The 
Sages Manual 
19-Perioperative Care in Minimally Invasive surgery-the SAGES  
Manual 
20- Atlas of Gastrointestinal surgery –Cameron 
21-Zollingers Atlas of Surgical Operations 

:يمجالت اصل
-Annals of surgery 
-Archieces of surgery 
-Annals of Vascular surgery 
-Journal of Vascular surgery 
- Journal of American College of surgery 
-Surgical Clinics of North Clinics 
-ANZ Journal of surgery 
-British Journal of surgery 
-Annals of Plastic  surgery 
-Canadian  Journal of surgery 
-Current  surgery 
-Current Problems in  surgery 
-Digestive surgery 
- Journal of Pediatric surgery 
- surgery 
-World Journal of surgery 
-Journal of Trauma –Injury Infection and Critical Care 



157 هاي مرتبط جهت ادامه تحصيل رشته: فصل پنجم

 طب كار:عنوان رشته تخصصي
Occupational Medicine 

اسـت كـهيپزشـكينيباليتخصصيها از رشتهيكيرشته طب كار:رشتهتعريف
برياثرات متقابل كار، مح و سالمت و به شناسايگر را بررسيكديط ،يابي، ارزييكرده

مديريشگيپ بيري، كنترل، و درمان آسيماريت و وياز كار در شـاغليناشيهابيها ن
مويعـــوارض ناشـــ زااز محيـــجهـــه بـــا عوامـــل در افـــراد جامعـــهيطـــيان آور

ايمتخصص.پردازديم ،يو بهداشـتيعلـوم پزشـكيريو بكـارگيرين رشته با فراگين
سميولوژيدمياپ اي، ارگونوميشناس، مدي، علوم رفتاريمني، ويت، قوانيري، ن مـرتبط

و مشاوره مسئولانجام آموزش نيـاييهـدف نهـابهيابيت خود را در دستي، پژوهش
و ارتقانيرشته تام ن در حـرفيشـاغليو اجتمـاعي، روانـيسالمت جسـمي، حفظ
م ايمختلف ميباشد .ندينمايفاء

 سال3:طول دوره آمو زش
:دوره آموزشيساختار كل

)ماه(مدت زمان محتواياريسال دست

 اول

يعمومآموزش موضوعات

7

اصــول-از كــاريناشــيتهايمســموم-يشــغليهــايماريب
ينات شغليمعا

ز ا-ط كاريان آور محيعوامل –ي، ارگونـوميبهداشت حرفه
يمنيا-طيبهداشت مح

ح-يولوژيدمياصول اپ قيروش تحق-ياتيآمار
يآموزشـهاين كار در سـالمت شـغليقوان-كاريولوژيزيف

يعموم
نـاتيو معاحـالشـرح–يمستند سـاز–ندهل پرويتشك
و درمانيتشخ-يشغل ب–ص و آموزش  ماريارجاع

ينيباليچرخشيبخشها
5 لد كارخانجاتيف

درمانگاه طب كار
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:دوره آموزشيساختار كل
)ماه(مدت زمان محتواياريسال دست

 دوم

ينيباليچرخشيبخشها

لد كارخانجاتيف 12

طب كاردرمانگاه

 سوم

ينيباليچرخشيبخشها

لد كارخانجاتيف 11

درمانگاه طب كار

1يبا خدمات سالمت شغلييآشنا

:يمنابع درس
و مجالت اصل-الف :يكتب

1-Environmental & Occupational Medicine.William N.Rom.2007 
2-Clinial Occupational and Environmental  Medicine.Linda Rosen stock 
.Second Edition 2005 
3-Current Occupational & Environmental Medicine.Joseph Ladue.Third 
edition2004 
4- Clinial Environmental Health and Toxic exposure.John 
B.Sullivan.Second Edition 1999 
5-Journal of Occupational and Environmental Medicine 
6-Fitness for work, The medical aspect 
7-Hunter s disease of Occupations 
8- Occupational  Medicine ,Carl Zenz 
9-Disability Evaluation 
10-Guides to the Evaluation of Permanent Impairment 
11-  Occupational Health 
12- Occupational& Environmental Medicine Journal 
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يورزشيپزشك:عنوان رشته تخصصي
Sports Medicine 

پتاسينيباليتخصصيورزشيپزشك:تعريف تخصص ويريشـگيكه بـه ، درمـان
بيورزشيهابيآسيباز توان ويا مرتبط با ورزش در ورزشكاران حرفـهيهايماريو

پيي، ارتقاء سطح كارايا حرفهريغ و استفاده از ورزش در ، درمـانيريگشيورزشكاران
ميماريبيو بازتوان و ارتقاء سالمت .پردازديها

 سال4: طول دوره آموزش
:يدوره آموزشيساختار كل

)ماه(مدت زمان محتواياريسال دست
و كالسها–اورژانسيكهايكشاول 12درسيكارگاهها

 دوم

و مركز ورزش درمان 4يبخش قلب
ف 4)3(يورزشيوتراپيزيدرمانگاه

4يبخش ارتوپد
واحد2كالس درس

 سوم

ر و روماتولوژيبخش غدد، 3يه
1يبخش اعصاب داخل

2)4(يورزشيدرمانگاه ارتوپد
و مركز ورزش درمانينيكل 3)4(يك

پ 1)5(و ارتقاء سالمتيريشگيدرمانگاه
2يورزشيهاطيمح

 چهارم

و مركز ورزش درمانينيكل 3)4(يك
ا 3)4(يورزشيرتوپددرمانگاه

2يورزشيهاطيمح
1مناطق خارج از مركز

، جراحـيبخشـهاا چند بخـش ازيكي ويپوسـت ، زنـان
فيولوژيمان، راديزا ،يفني، ارتوپديو توانبخشيكيزي، طب

ب و و حلــق ــيگــوش ــاتولوژي، عفــونين وي، روم ــ، قلــب ا ي
ويبخشها ايـويورزشـيشگاههايا حضور در آزمايمشابه

و بخشها  مشابهيتخصصيمراكز

3
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:يمنابع درس
:يكتب اصل-الف

1-Ameican College of Sports Medicine.ACSM S Resource manual for 
guidelines for exercise testing and prescription .5 Edition .Lippincott 
Williams & Wilkins 2006 
2-Sports Medicine for the Primary Care Physicians , by Birrer and O 
connor , 3 edition ,CRC Press. 
3-Clinical Sports Medicine, by Brukner and Khan, 3 edition,McGraw Hill 
4- Clinical Sports Nutrition, by Brukner and Deakin, 3 edition,McGraw 
Hill 
5-Rehabilitation Techniguse for Sports Medicine and Athletic , by 
Training, by Prentic ,4 edition,McGraw Hill  

:يمجالت اصل-ب

1- Clinical  Journal of Sports Medicine 
2-British Journal of Sports Medicine 
3- Sports Medicine 
4- Medicine &Science in Sports & Exercise 
5-clinics in Sports Medicine 
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يقانونيپزشك:عنوان رشته تخصصي
Forensic Medicine                 

اسـتيشاخه پزشكينيباليها از رشتهيكييقانونيرشته پزشك:تخصص تعريف
ط يو عملـي، ارتباطيذهنياز مهارتهايا مجموعهيريفراگيكه دانش آموخته آن

گ ، بـا توجـه بـهيتخصصـيهاو مشاورهيعلمين اصول، روشهاياز آخريريو بهره
كليبه اظهار نظر كارشناسيقانونيمبان نيكه امور پزشـيدر و اسـتعالم يـ حسـب از

و سـايياعم از محاكم قضايو حقوقيقياشخاص حق ذي، دانشگاهها صـالحير مراجـع
و همچنيم و درمان مسمومين به تشخيپردازد ميص .دينمايتها اقدام

 سال3:طول دوره آموزش
:يدوره آموزشيساختار كل
)ماه(مدت زمانا عرصه آموزشيبخش، واحدياريسال دست

 اول

a.حيسالن تشر
b.يشگاه پاتولوژيآزما
c.ينيباليقانونيواحد پزشك
d.هايمسمومبخش ت
e.يقانونيواحد روانپزشك
f.يولوژيواحد راد
g.يشگاه سم شناسيآزما
h.يشگاه سرولوژيآزما

4
1
2
3
5) )مين/.
5) )مين/.
5) )مين/.
5) )مين/.

 دوم

حيسالن تشر-1
يشگاه پاتولوژيآزما-2
ينيبالينقانويواحد پزشك-3
يمارستانيبيواحد تروماتولوژ-4
هاتيمسمومبخش-5
يپزشكيون هايسيواحد كم-6

2
1
2
2
3
2
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 سوم

حيسالن تشر-1
يشگاه پاتولوژيآزما-2
ينيباليقانونيواحد پزشك-3
هاتيمسمومبخش-4
يمارستانيبيبخش روانپزشك-5
يقانونيواحد روانپزشك-6
كم-7 يپزشكياهونيسيواحد

:يمنابع درس
:كتب

1-Forensic Pathology/Bernard knight/Arnold/3 rd/2004 
2- Forensic Pathology/Dimaio/CRC/2001 
3-Textbook of Radiology and Imaging/Sutton,David/Churchil 
Livingstone/2003 

)44و43يفصلها(
4-Medical Toxicology /Seth Schonwald/lipincott/1 st/2001 
5-Basic Histology:Text &Atlas/Louis Carlos Uchoa J/Mc Graw Hill/10 
edition/2003 
6-Rubin s Pathology/Rubin E et al./Lippincott Williams Wilkins/4  
edition/2005 

ن چاپيآخر-كشوريچاپ روزنامه رسم-ين مجازات اسالميقوان-7
دانشـگاهيقـانوني، گـروه پزشـكيقيدكتر حسن توففي، تاليقانونيكتاب پزشك-8

 تهرانيعلوم پزشك
و دكتـريصـابريد مهـديسـيف دكتـريتـال-يقـانونينگرش نو به روانپزشـك-9

طب-مورزادهيتيانتشاراتيموسسه فرهنگ-يمحمدرضا محمد بينشر

:مجالت
1-American Journal of Forensic Medicine&Pathology 
2- Forensic Science International. 
3- Clinical  Toxicology 
4- Journal of Forensic&Legal Medicine 
5- International Journal of Legal Medicine 
6-  Scientific Journal of Legal Medicine(Iran) 
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يا هستهيپزشك:عنوان رشته تخصصي
Clinical Nuclear Medicine   

كليا هستهيرشته پزشك:رشتهتعريف ويصـيشختيه اقدامات تخصصيعبارت از
حيدرمان بـاز مـواديها باشد كه در آن از چشمهيميكينيو پاراكلينيطه باليدر دو
ميواكتيراد . شوديو استفاده

و، اسـتفاده از پرتوداروهـايولـوژيوبيرادينيباليها كاربرد ، حفاظـت در برابـر اشـعه
حيمتريدوز كايهاطهياز ايرمهم ميدر .شوندين رشته محسوب

 سال4:طول دوره آموزش
:يدوره آموزشيساختار كل
)ماه(مدت زمانا عرصه آموزشيبخش، واحدياريسال دست

 اول
ياهستهيپزشكير برداريبخش تصو

و بخش داخل )يدوره چرخش(يدرمانگاه
9
3

 دوم
يولوژيبخش راد
و بستريربرداريبخش تصو +يا هسـتهيزشـكپي، درمانگاه

يشناسشگاه هورمونيآزما

9

3

 سوم
و تصو ياهستهيپزشكيربرداريدرمانگاه

ياتميسازمان انرژ
9

و درمانگاه داخل 3يبخش

 چهارم
)يدوره چرخش(يولوژيبخش راد

و درمانگاهياهستهيپزشكيهابخش
3
9

:يمنابع درس
:يكتب اصل-الف

1-Nuclear Medicine/Henkin RE/Mosby –Elsevier/Philadelphia 
2-Diagnostic Nuclear Medicine/MP Sandler/ Williams& Wilkins 
3-Physics & Radiobiology of Nuclear Medicine/GB Saha/Springer Ny 

:يمجالت اصل-ب
1-The Journal of Nuclear Medicine(JNM)/Publisher: American Society 
of -Nuclear Medicine 
2- Clinical Nuclear Medicine/Lippincott-Raven 
3-European Journal of Nuclear Medicine &molecular Imaging /Springer 

Grune & Stratton:4-Seminars in Nuclear Medicine / Publisher 
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و زايمان:عنوان رشته تخصصي  زنان
و زايمان يكي از رشته:تعريف تخصص تخصصي باليني است كه بـه هاي رشته زنان

و پـي گيري پيش و، تشخيص، درمان گيـري بيماريهـاي دسـتگاه توليـد مثـل زنـان
و عـواملي كـه بـر سـالمت ايـن اعضـا تـاثير  بيماريهاي پستان مرتبط با ايـن رشـته

و مي و جراحي مناسب در حـين بـارداري و مداخله طبي گذارد، همچنين به مراقبت
و عارضه ميدا زايمان طبيعي .پردازدر

و زايمان پزشكي است كه بعـد از و كسـب متخصص زنان گذرانـدن دوره دسـتياري
و جراحـي بـراي پـيش تخصص مربوط و مهارت مناسب طبـي ، گيـري، داراي دانش

و طيف وسـيعي از شـرايطي اسـت كـه بـر سـالمت) Management(اداره تشخيص
و زايم، پستان سيتسم توليد مثل زنان متخصـص ايـن. گـذارد ان تـاثير مـي، بارداري

و مراقبت رشته عالوه بر ارائه آموزش هاي باليني به بيماران در موارد مربـوط، مشاوره
و عارضه و مامايي در حاالت طبيعي مي دار به زنان تواند در تحقيقات مربوط به ايـن،

.رشته نيز شركت داشته باشد
 سال4:طول دوره آموزش
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و مجاري ادراري:عنوان رشته تخصصي  تناسلي–جراحي كليه
و مجاري ادراري:تعريف تخصص هـاي تناسلي يكي از رشـته–رشته جراحي كليه

و درمـان بيمـاري باشد كه به پيشـگيري، باليني پزشكي مي و تشـخيص هـاي طبـي
و بيمـاري-جراحي دستگاه ادراري و اختالالت جنسي در جنس مـذكر هـاي تناسلي

و جراحي دست و نيـز اعمـال جراحـي مـرتبط بـا طبي گاه ادراري، اختالالت جنسـي
م بي و جراحيؤاختياري ادراري در جنس و نث و غده فـوق كليـوي هاي ابهام جنسي

و صفاتيعناصر خلف  و جراحـات دسـتگاه ادراري هـر دو جـنس مرتبط با اين رشته
.پردازد دستگاه تناسلي جنس مذكر در تمام سنين مي

 سال4:طول دوره آموزش
:محتواي آموزشي

و درمـان بيمـاري-1 و جراحـي دسـتگاه قادر به پيشـگيري، تشـخيص هـاي طبـي
و بيماري-ادراري و اختالالت جنسي در جنس مذكر و جراحـي تناسلي هـاي طبـي

و نيز اعمال جراحي مرتبط با بـي  اختيـاري ادراري دستگاه ادراري، اختالالت جنسي
و جراحي و عناصر خلف صـفاقي هاي ابها در جنس مونث و غده فوق كليوي م جنسي

و دستگاه تناسلي جـنس و جراحات دستگاه ادراري هر دو جنس مرتبط با اين رشته
:به اين منظور الزم است. مذكر در تمام سنين باشد

.بتواند شرح حال مناسب از بيمار تهيه كند) الف
.معاينه فيزيكي كاملي از وي به عمل آورد)ب
و)پ ، راديولوژي وساير روشارزش را اهميت مطالعات آزمايشگاهي هاي تشخيصـي

و بتواند نتايج را تفسير نماي .دبداند
و مناسـب ارزش نسبي درمان)ت تـرين درمـان را بـه هاي جايگزين گوناگون را بداند

.كار برد
و عوارض گوناگون درمان ها، انواع روش، ممنوعيتها انديكاسيون)ث هاي جراحـي ها

و به كاربرد .و غير جراحي را بداند
و)ج و بعـد از اعمـال جراحـي كليـه مشكالت مختلفي كه ممكن است قبل، هنگـام
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و تناسلي-مجاري ادراري .درمان يا پيگيري كند رخ دهد را بشناسد
و غير طبيعي غدد فوق كليوي، كليه-2 و پيشابراه ها، حالب عملكرد طبيعي ها، مثانه

و دستگاه تناسلي خارجي را در جـنس مـذكر بدانـد را در هر دو جنس .و پروستات
و جنــين ، شناســي، ژنتيــك ايــن مــوارد شــامل شــناخت مناســب از تكامــل طبيعــي

و آســيب بيوشــيمي، فارمــاكولوژي ــاتومي و، فيزيولــوژي، آن شناســي ماركروســكوپي
مي-ميكروسكوپي دستگاه ادراري .باشد تناسلي

و فعاليت در حرفه جراحـي كاربردي علوم هاي جنبه-3 پايه مورد نياز براي فراگيري
و مجاري ادراري .تناسلي را فرا گرفته باشد-كليه

در-4 و مهارت و با نگرش صحيح قادر به ارائه دانش اين رشته متناسب بـا فرهنـگ
.اعتقادات جامعه خود باشد

و متخصصين رشته-5 ي متقابل داشـته هاي ديگر همكار با پزشكان ارجاع كننده بيمار
.اي كه در تشخيص ودرمان پيگيري به صورت گروهي همكاري نمايد باشد، به گونه

و مجـاري ادراري-6 را–اصول پزشكي قانوني مرتبط با رشته جراحي كليه تناسـلي
و به كار گيرد .بداند
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و عروق بيماري:عنوان رشته تخصصي  هاي قلب
و رشته بيماري:تعريف تخصص ، يك رشـته تخصصـي بـاليني پزشـكي عروقهاي قلب

و مداخله و،گيري، تشخيص اي پيش است كه با ابعاد طبي بيمـاران مبـتالينـاتوان درمان
و كار دارد و در هر دو جنس سر و عروق در بالغين متخصـص.به بيماريهاي دستگاه قلب

صـي اين رشته بايد شناخت، نگرش ومهـارت الزم بـراي فعاليـت در حيطـه رشـته تخص 
و عروق در زمينه مهارت بيماري و تكنيكي بـه كـارگيري هاي باليني، مشاوره هاي قلب اي

و هاي ها، ابزار صحيح آزمايش و درماني را داشته باشد هاي پيش روش تشخيصي .گيري
 سال4:طول دوره آموزش
:محتواي آموزشي

و عـروق از جملـه آنـاتومي علوم پايه مرتبط با بيماري-1 و، هـاي قلـب فيزيولـوژي
شناســـي، پـــاتوفيزيولوژي، فارمـــاكولوژي، الكتروفيزيولـــوژي، بيوشـــيمي، آســـيب

.شناسي مولكولي گيرشناسي، زيست همه
و دقيـق-2 و ثبـت گرفتن شرح حال منظم و سـازمان دهـي ، انحـام معاينـه كامـل

.مناسب اطالعات كسب شده
كها طرح تشخيص-3 و برنامه درماني بر اساس اطالعات ازي افتراقي شرح سب شده

و ارزيابي حال  هاي تشخيصي، معاينه
الكتركـارديوگرافي، راديـوگرافي، اكوكـارديوگرافي،: هاي تشخيصي از جملـه روش-4

 تست ورزش، هولتر مونيتورينگ
و پروفيوژن ميوكارد، كاتتريزاسـيون قلبـي، برداري هسته هاي تصوير روش اي عملكرد

در محـدوده fast CTو MRI ،PET scan هاي جديـد ماننـد آنژيوگرافي كرونر وروش
و عروق بيماري  هاي قلب

و درمـان بيمـاري پيشگيري، ارزيـابي-5 از، تشـخيص و عـروق، آگـاهي هـاي قلـب
و نيز بيماري اختالالت قلبي عروقي در ساير بيماري و جراحي هاي قلبـي هاي داخلي

 عروقي در شرايط فيزيولوژيك خاص
و قــانوني مــرتبط بــا فعاليــت در رشــته اجتمــاع-، اقتصــادي مســائل اخالقــي-6 ي

و عروق بيماري  هاي قلب
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و گردن:عنوان رشته تخصصي و جراحي سر  گوش، گلو، بيني
و گـردن، رشـته:تعريف تخصص و جراحي سـر اي رشته تخصصي گوش، گلو، بيني

و گـردن در و سـر و جراحي گوش، گلـو، بينـي، حنجـره است كه به اختالالت طبي
و شامل ارزيابيپر تمام سنين مي در دازد و درماني مرتبط با اين رشته هاي تشخيصي

ــه ــومي زمين ــوژي عم ــاي اتوالرنگول ــوژي ه ــرژي، اتول ــوژي، آل ــوژي، رينول ، نورواتول
و نيز جراحي اتوالرنگولوژي و گردن و، برونكوازوفاگولوژي، جراحي سر هـاي ترميمـي

و صـورت اسـت  و فك و گردن، قاعده جمجمه متخصـص ايـن رشـته: پالستيك سر
و غير جراحي الزم را كه شامل تـوان مي تواند در مورد اين اختالالت اقدامات جراحي

و در صورت لزوم ارجاع به پزشكان متخصص ديگر مي شود، انجام دهد .بخشي
 سال4:طول دوره آموزش
:محتواي آموزشي

و و جراحي سر گردن مستلزم از آنجا كه فعاليت در رشته تخصصي گوش، گلو، بيني
و فـوق تخصصـي ديگـر نيـز مـي آموزش در برخـي حيطـه  باشـد، هـاي تخصصـي

و توانند در صورت لزوم با همكاري ساير بخـشمي هاي دستياري اين رشته برنامه هـا
.ها را فراهم سازند هاي آموزشي امكان آموزش دستياران در اين حيطه گروه

و جرا، گلو وسعت رشته تخصصي گوش كنـد كـه حي سرو گـردن ايجـاب مـي، بيني
:هاي زير آموزش ببينند دستياران اين رشته در زمينه

، مورفولوژي، فيزيولوژي، جنين شناسـي، فارمـاكولوژي، پـاتولوژي، ميكربيولـوژي-1
و آلرژيبيوشيمي، ژنتيك و كرينولوژي، نورولوژي مرتبط بـا گـوش،، ايمونولوي ، آند

ت و گردن، دستگاه و ) Upper aerodigestive( گوارش فوقاني–نفسي گلو، بيني، سر
و آسيب شناسي گفتار و علـوم مربـوط بـه توليـد صـوت-همچنين اوديولوژي زبـان

و اختالالت آنها .توسط حنجره
و روش-2 و ارزيابي بخـش تعـادلي گـوش،: هاي تشخيصي تشخيص شنوايي سنجي

و تكلم، تكنيك تكنيك و سـاير روش هـاي الكتروفيزيو هاي ارزيابي صدا هـاي لوژيـك
و اخـتالالت گـوش، دسـتگاه تنفسـي آزمايشگاهي الزم براي تشخيص بيمـاري  -هـا
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و سرو گردن .گوارش فوقاني
برداري سر وگردن تفسير باليني تصوير:درماني راديولوژيك-هاي تشخيصي روش-3

 هاي پارنـازال،و قفسه سينه شامل بررسي استخوان تمپورال جمجمه، بيني، سينوس
و تيروييد و مري،، حنجره، گردنغددبزاقي  ريه

و بيماريهـاي كـه هاي مادرزادي، آلرژي مان آنومالياقدامات تشخيصي ودر-4 ، تروما
و دستگاه هاي مذكور در بند  موثرند1بر نواحي

 نئوپالسـتيك،، آنـدوكروينولوژيك، آشنايي ودرمان اختالالت مـادرزادي، التهـابي-5
و ترومات و ترميمـييكدژنراتيو از، مراقبـت شامل اقدامات جراحي و بعـد هـاي قبـل

و گردن:جراحي مربوط به و صورت، اتولوژيضايعات سر نورواتولـوژي، قاعـده-، فك
و برونكوازو فاگولوژي بر طبق اهداف آموزشي اين رشته  جمجمه، رينولوژي

و روش تكنيك-6 و چشايي،، بلع، حواس بوياي هاي توان بخشي در زمينه تنفس ها ي
و شنواييتعادل ، گفتار

و آندوسكوپيها تكنيك-7 و درماني با استفاده از ليزر  ) rigid , flecible(ي تشخيصي
و قانوني موثر بر آموزش پزشـكي تخصصـي–مسايل اخالقي، اقتصادي-8 اجتماعي

و چگونگي ارائه مقرون به صرفه خدمات درماني



و تخصص 170 بالينيهاي پزشكي

 بيماريهاي داخلي:عنوان رشته
Internal Medicine 

بيماريهاي داخلي يك رشته تخصصي باليني پزشكي است كه دانـش:تعريف تخصص
و رفتارهـاي الزم، در جهـت پيشـگيري،  آموختگان آن با كسب دانش، مهارت، نگـرش

مي ارزيابي، تشخيص، مراقبت، و پيگيري بيماريهاي داخلي اقدام .نمايند درمان
 چهار سال:وزشطول دوره آم

:ساختار كلي دوره آموزش
 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اولها چرخش

Inpatent Care
 ماه3 ماه8 ماه7 ماه7 مراقبت از بيماران بستري

اورژانس
Emergency care

 ماه1 ماه2 ماه2 ماه3

و --ماه2ماهccu 2قلب
ICU

 ماه1 ماه1-- مراقبتهاي ويژه

*ماه1--ديولوژيرا
--ماه1-پوست

ماه6---گرايش خاص
ماه1---طرح خارج از مركز

:منابع درسي
:منابع يا كتب اصلي-الف

Up ToDate ,Electronic Data base, the last edition 
Harrison s Principles of Internal Medicine ,the last edition 
Cecils Texbook of Internal Medicine, the last edition 

يلهاي بين المللي مورد تائيد هيات ممتحنه بورد داخ دستورالعمل-
و بيماريهاي غير واگير شايع مصوب هاي كشوري بيماريهاي ايدز العملدستور- ، سل
)آخرين چاپ(كتاب اپيدميولوژي بيماريهاي شايع در ايران-



171 هاي مرتبط جهت ادامه تحصيل رشته: فصل پنجم

:مجالت اصلي-ب
Annals of Internal Medicine 
New England journal of medicine 

هاي مربوطـه نامه منابع آزمون هاي كشوري از ميان منابع فوق، بر اساس آئين:تذكر
و ارزشيابي رشته مربوطه تعيين خواهد شد .توسط هيات ممتحنه



و تخصص 172 بالينيهاي پزشكي

 هاي پوست بيماري:عنوان رشته تخصصي
باليني پزشـكي اسـت هاي پوست تخصصي رشته تخصصي بيماري:تعريف تخصص

و جراحـي كه به بهداشت پوست، پيشگيري و درمان طبي هـاي اخـتالالت، تشخيص
و بـدخيم پوسـت، غشـاي ) minor surgery(محدود پوست  و بيماريهاي خوش خيم

مي مخاطي و تظاهرات پوستي بيماريهاي آميزشي در تمام سنين .پـردازد، مو وناخن
ان متخصص اين رش هـاي تشخيصـي در مبتاليـان بـه جـام ارزيـابي ته بايـد قـادر بـه

و تظاهرات پوستي بيماري و ناخن هاي آميزشي اختالالت پوست، غشاي مخاطي، مو
و بتواند در مورد اين اختالالت و جراحـي باشد هـاي، قادر بـه انجـام اقـدامات طبـي

و اداره اختالالت زيبايي) minor surgery(محدود 
)cosmetic disorders (و ناخن باشد پوست .، مو

 سال4:طول دوره آموزش
:كلياهداف

در الزم است دستياران در طـول دوره دسـتياري بيمـاري هـاي پوسـت، دانـش الزم
و افزايش دهند زمينه :هاي زير كسب نموده

و علمي جهـت كـار در رشـته تخصصـي بيماريهـايپي-1 ريزي يك اساس منطقي
و كسب مداوم مع و دانستهپوست اي لومات  هاي جديد در طول زندگي حرفه

و تكامـل پوسـت انسـان در كليـه مراحـل زنـدگي،-2 ساختمان طبيعي، عملكـرد
، عواملي كه ممكـن اسـت در ايـن مـوارد عملكرد متقابل و روان و جسم بين پوست

.اختالل ايجاد كند
و عالئم آسيب اتيولوژي،-3 و پـيش شناسي، شكايات آگـاهي بيماريهـاي، تاريخچـه

و افراد مسن در هر دو جنس، نوجوانان پوستي در كودكان ، بالغين
و محـدوديتهاي)diagnostic procedures(روشهاي تشخيصي-4 مـوارد اسـتفاده

 آنها
5-mansgement فيزيكــي، بيماريهــاي پوســتي شــامل درمانهــاي فارماكولوژيــك ،

و روانشناسي تغذيه  اي
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ب-6 و هداشت، پيشگيري از بيماريهـا، اصول آموزش و نـاتواني بيمـاران بهبـود رنـج
.توانبخشي آنها در موارديكه كه قابل انجام باشد

را عواملي-7 و اجتمـاعي وي و محيط فيزيكي كه عملكرد متقابل بين پوست انسان
.دهد تحت تاثير قرار مي

و مسئو) Ethics(اصول اخالق-8 ليتهاي قانوني حرفـه مرتبط با مراقبتهاي بهداشتي
 پزشكي 

و مساله نگر توانايي گرفتن شرح حال دقيق-9 )problem- focused(، منسجم
آن-10 و معاينه عمومي متناسب با  توانايي انجام معاينه فيزيكي دقيق پوست
درشـرايط ) clinical skill(توانايي انتخاب مناسبترين وعملي ترين اقدام بـاليني-11

 مختلف
و معاينه فيزيكـي جهـت رسـيدن بـه توانا-12 و مرتبط نمودن تاريخچه يي تفسير

و تشخيص افتراقي مناسب   تشخيص
ــب-13 ــاب مناسـ ــايي انتخـ ــرين روش توانـ ــرفه تـ ــه صـ ــرون بـ و مقـ ــرين تـ

)diagnistic procedures(تشخيصي
و managementريزي جهت توانايي برنامه-14 بيمار با در نظر گرفتن نظرات بيمـار

ه وي در حد امكانخانواد
و ارائـه مناسـب در مـورد روش جراحـي-15 توانايي ارائه مشاوره در درمـان طبـي

و وي پيشنهاد شده به بيمار  خانواده
و استفاده از منابع اطالعا-16 يتتوانايي تفسير منتقدانه وعلمي شواهد پزشكي
 توانايي ارائه نظريات خود بصورت شفاهي وكتبي-17



و تخصص 174 بالينيهاي پزشكي

 بيهوشي:صيعنوان رشته تخص
از:تعريف تخصص بيهوشي يك رشته تخصصي باليني پزشكي است كه به حمايـت

و تهديـد كننـده حيـات از طريـق  بيمار در مقابل فرآيندهاي مشـخص آزار دهنـده
و آماده سازي بيمار قبل از اقدام به هوشبري، بي اي يـا ناحيـه حسـي ارزيابي، مشاوره

و ايجاد آرا و هوشـبري در بيمـار در جريـان اعمـال بي حسي موضعي، مهاردرد مـش
و اقدامات تشخيصي جراحي و حفـظ تعـادل فيزيولـوژيكي درماني–، مامايي ، پايش

و ايجـاد شـرايطي راحـت،-بيماران در مراحل قبل و پـس از عمـل، مراقبـت حـين
و رضايت بخش در بيماراني كه با يا بدون بي حسي موضـعي تحـت اقـدامات مطمئن

ميتشخيصي يا در و حمايـت ماني قرار هـاي حيـاتي از بيمـاران گيرند، مراقبت ويژه
و بدحال، احيـاي قلبـي  و مـزمن مـي-بحراني و مهـار دردهـاي حـاد پـردازد ريـوي

ا زتـيم پزشـكي  ، بـا متخصصـان متخصص اين رشته بايدبتواند به عنوان عضوي موثر
.هاي ديگر همكاري نمايد رشته
 سال4:طول دوره آموزش-پ

: محتواي آموزشي
،، شـامل ارزيـابي الزم است محتواي آموزشـي برنامـه دسـتياري رشـته بيهوشـي-1

 stand by or monitorسـازي، مشـاوره، مراقبـت هوشـبري بـر بـالين بيمـار آمـاده

anesthesia care حـس كـردن حياتي، درد زدايـي، بـي هاي احياء كاركردهاي اندام ،
هـاي، آزمـايش هاي فـوري، پايش آوري، هوش بريآرامش بخشي، خواب كردن، هوش

و و مـديريتاي، اخالق حرفـه هاي ويژه پزشكي مراقبت فوري پاراكلينيكي ، پـژوهش
.واحدهاي مربوطه باشد

:است اين آموزش در برگيرنده موارد زير باشد ضروري-2
في-الف و زيـك از علوم پايه شـامل آنـاتومي، فيزيولـوژي، فارمـاكولوژي، بيوشـيمي

 هاي مرتبط باكاربرد آنها در اين رشته جنبه
و جراحـي در گـروه شناخت بيماري-ب هـاي مختلـف سـني، مـرتبط بـا هاي طبي
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 بيهوشي
و هوش آوري در حمايت از بيمار در طـي جراحـي ) Principle(اصول-پ هوشبري

و يا اعمال تشخيصي  درماني-زايمان
و حماي-ت و پيشرفته احياء ت از زندگياصول اوليه
اصول مراقبت هوشبري بر بالين بيمـاران بيـدار در جريـان اقـدامات تشخيصـي،-ث

و درماني  مامايي، جراحي
 اصول اداره بيماران مبتال به درد حاد ومزمن-ج
و تفسير باليني آنها-چ  اصول استفاده از امكانات كمك تشخيصي
 هاي ويژه پزشكي اصول مراقبت-ح
اي اصول ايمني حرفه-خ
اي اصول اخالق حرفه-د
و مديريت اصول آموزش-ذ ، پژوهش



و تخصص 176 بالينيهاي پزشكي

 آسيب شناسي:عنوان رشته تخصصي
باليني پزشـكي تخصصيهاي تخصص آسيب شناسي يكي از رشته:تعريف تخصص

و مهارت كافي را در خصوص انجام  است كه فارغ التحصيالن اين رشته دانش، بينش
و آزمايشگاهي مناس و الزم، بر روي كليه نمونهاقدامات تشخيصي و غيرب هاي بافتي

و از بررسي، از دوران قبل از تولدبافتي اخذ شده از بيماران ، طول عمر وپس از مرگ
ــارگيري روش ــه ك ــا ب ــولي ب ــا مولك ــكوپي ت ــب ماكروس ــب كس ــزار مناس و اب ــا  ه

و چگونگي تغييرات پديد آمده بر اسـاس وضـعي مي و تفسير علت ت نمايند تا با بيان
و توصيه باليني بيمار، راهنمايي هـاي مناسـب را بـه پزشـك مسـئول هاي تشخيصي
شناسـي شـامل اقـدامات حيطه كار رشـته تخصصـي آسـيب. درمان بيمار ارائه دهند

و بافـت تشخيصي مختلف بر روي نمونه هـاي بـدن هاي خون، مايعـات، مـواد دفعـي
و متداول فيزيهاي آزمايشي مورد انسان با روش ، كـي، شـيميايي، بيوشـيميايي تاييد

ــولي، ــاتولوژي مولك ــك، پ ــيتوژنتيك، هماتولوژي ــك، س ــك، ايمونولوژي ميكروبيولوژي
و هيستوپاتولوژي مي .باشد سيتولوژي

 سال4:طول دوره آموزش
: محتواي آموزشي

و ساير علوم پايه در حـد نيـاز رشـته كالبد شناسي-1 ، بافت شناسي، جنين شناسي
 شناسي آسيب

ب شناسي عموميمباحث آسي-2
و بيماريهاي مختلف دستگاه هاي-3 و تشخيص آسيب شناسي ضايعات طبقه بندي

 بدن بر اساس يافته هاي آزمايشگاهي
و شرايط نمونه-4 و ارزش كاربرد، روش و تطبيـق گيري، منابع خطا، تفسـير گـذاري

و بيمـاري باليني در روش هـاي هاي آزمايشگاهي مورد استفاده براي بررسي ضايعات
شناسي جراحي،، آسيب هاي اتوپسي هاي مختلف بدن انسان در زمينه اعضاي دستگاه

شناســي،، بــاكتري شناســي، قــارچ ســيتوپاتولوژي، ســيتوژنتيك، بيولــوژي مولكــولي
و شناسي، ويروس انگل شناسي، ايمونـو پـاتولوژي، انتقـال خـون، همـاتولوژي بـاليني
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پزانعقاد خون، بيوشيمي باليني و ساير تكنيك، ميكروسكوپي  هاي تشخيصي شكي
هاي ذكـر هاي انجام شده با روش روش استاندارد تهيه گزارش براي كليه آزمايش-5

 شده فوق
و تضمين كيفيت هاي مديريت، بهره اصول وروش-6  وري، كنترل
و-7 و يا ارائه مشاوره به پزشكان همكار يـا سـاير همكـاران بـاليني روش درخواست

و ترتيب انجام آنها اب ارجح آزمايشهاي الزم از نظر انتخ توصيه  هاي باليني
و ايمني كار آزمايشگاهي اصول اخالقي-8 ، قانوني
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و اعصاب:عنوان رشته تخصصي  بيماريهاي مغز
و اعصـاب يكـي از رشـته رشته تخصصي بيمـاري:تعريف تخصص هـاي هـاي مغـز

و  و درمـان اخـتالالت  تخصصي باليني پزشكي اسـت كـه بـه پيشـگيري، تشـخيص
و عضـالت مـي، اعصاب جمجمه، نخاعهاي مغز بيماري . پـردازد اي، اعصـاب محيطـي

و درمان طبي بيماري هاي دستگاه متخصص اين رشته بايد قادر به ارزيابي، تشخيص
و جراحي باشد-عصبي و عوارض عصبي ساير اختالالت طبي .عضالني

 سال4:طول دوره آموزش
:محتواي آموزشي

و اعصـاب ايجـاب مـي وسعت رشته بيماريهـ در اي مغـز كنـد دسـتياران ايـن رشـته
:هاي زير آموزش ببينند زمينه

و-1  اعصاب علوم پايه مرتبط با رشته بيماريهاي مغز
و سـازمان-2 و دقيـق، انجـام معاينـه كامـل و ثبـت گرفتن شرح حال مـنظم دهـي

 مناسب اطالعات كسب شده
ا طرح تشخيص-3 و برنامه درماني بر اساس طالعات كسب شده از شرح هاي افتراقي

و ارزيابي تشخيصي حال ، معاينه
و اعصــاب بزرگســاالن شــامل-4 و درمــان بيمــاري هــاي مغــز ارزيــابي، تشــخيص

هـاي، حافظه وتكلم اختالالت اعصاب كرانيـال، سـندرم اختالالت هشياري، شناختي
و عدم تعادل، حركت و حسي، سرگيجه هاي غيـر طبيعـي، اخـتالالت ضعف عضالني

و اختالالت ناشي از افزايش سن، سردرد دردهاي صورت اتو نوميك، اختالالت تكاملي
و اندام و سنكوپ، اخـتالالت خـواب،و ستون فقرات و بيماريهـاي ملـين ها، تشنج زدا

و ارثــي، عــوارض عصــبي  دژنراتيــو سيســتم عصــبي مركــزي، بيماريهــاي متابوليــك
و جراحي بيماري و زايمان، اخـتالالت توكسـيك، عوارض عصبي حاملگي هاي داخلي
وو تغذيه و نخاع، بيماريهاي عفوني دستگاه عصبي، تومورها اي، بيماريهاي عروق مغز

و، عوارض عصبي تروماها، بيمـاري اختالالت پارانئوپالستيك هـاي اعصـاب محيطـي
.هاي عضالني بيماري
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ــخيص-5 ــابي، تش ــاري ارزي ــان بيم ــاملو درم ــان ش ــاب كودك و اعص ــز ــاي مغ ه
و نخاع، جنين و رشد مغز وي در سيستمنسي پالستيشناسي عصبي مركـزي، رشـد

نمو طبيعـي نـوزاد وكـودك، اصـول ژنتيـك، اخـتالالت ميتـو كنـدريال، اخـتالالت 
هاي همراه با عقب ماندگي ذهنـي، كروموزمي، اختالالت حركتي، فلج مغزي، سندرم

و رفتـاري، اخـتالالت بينـايي، اخـتالالت  هـاي شـنوايي، بيمـاري اختالالت يادگيري
و ارثي، سندرم پوسـتي، سـرطان سيسـتم عصـبي كودكـان،-هاي عصـبي متابوليك

و سـندرم اپـي لپتيـك،، تشـنج عصـبي، سـردرد-اختالالت هورمـوني  ، اپـي لپسـي
اختالالت حمله اي غير صرعي، اختالالت خواب، اختالالت نخاعي، اختالالت سيستم

ي، اخـتالالت عـروق مغـزي، اخـتالالت عصبي اتونـوم، عفونـت هـاي سيسـتم عصـب 
و شيرخوار–اي ماهيچه و اعصاب نوزاد .عصبي، بيماريهاي مغز

و تشخيصي خاص مثل الكتروانسفالوگرافي، موارد استفاده روش-6 هاي آزمايشگاهي
، هـاي برانگيختـه بينـايي سنجش هدايت جريان عصـبي، الكتروميـوگرافي، پتانسـيل 

و حسي، ساير بررسي ، پلي سومنوگرافي، ENGي التكروفيزيولوژيك نظيرها شنوايي
Brain MapLP سي، بررسي  اسـكن، تـي هاي آسيب شناسي، مطالعات راديوايزوتوپ،

MRI،MRA ،و داپلكــس عــروق گردنــي، داپلــر تــرانس كرانيــال ســونوگرافي داپلــر
و ساير بررسي گرافي، آزمون ميلو ي هـا با رشته بيماري هاي مرتبط هاي روان شناختي

و اعصاب  مغز
هـاي، سـنجش هـدايت جريـان عصـبي، پتانسـيل EEG ،EMGو تفسـير، انجام-7

ــام  ــي، انج و حس ــنوايي ــايي، ش ــه بين ــيات LPبرانگيخت ــير خصوص ، CSFو تفس
و عضالت اندام نمونه  ها مطابق با اهداف آموزشي برداري عصب

و تفســير بررســي-8 ــر مناســب اســت انجــام ــاي الكتروفيزيولوژيــك نظي ، ENGه
ــي ــومنوگرافي پل و Brain Map، س ــي ــروق گردن و داپلكــس ع ــر ــونوگرافي داپل ، س

.داپلرترانس كرانيال جزو محتواي آموزشي باشد
پزشـك، شـناخت-هاي روانشناختي ارتباط بيمـار اصول پايه روان پزشكي، جنبه-9

و نيـز عوامل فردي و نحـوه تظـاهر آن و فرهنگي موثر بر فرآيند بيمـاري ، اجتماعي
و عوارض داروهاي مـورد اسـتفاده در روانپزشـكي در مـوارد مـرتبط بـا موار د كاربرد
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و اعصاب  بيماريهاي مغز
و بيماريهاي عصبي-10  عضالني-اصول پايه توانبخشي در اختالالت
و قانوني موثر بر آموزش پزشكي تخصصـي-مسايل اخالقي، اقتصادي-11 اجتماعي

و چگونگي ارائه مقرون به صرفه خدمات درماني
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و گرمسيري:نام رشته تخصصي  بيماريهاي عفوني
Infectious Diseases & Tropical Medicine 

و گرمسيري شاخه:تعريف تخصص اي از علوم پزشكي است رشته بيماريهاي عفوني
و درمان بيماريهاي ناشي از ارگانيسم كه به پيشگيري : زا نظيـر هاي بيماري، تشخيص

ب و اشكال مختلف و قـارچ هـا، ويـروس اكتريانواع و هـا، انگـل هـا در پريـون هـا هـا
.گروههاي مختلف مي پردازد

هـاي بيمارسـتاني، هاي مسـري، عفونـت هاي بيماري اين رشته در كنترل همه گيري
و ريشه .هاي واگير دار نيز نقش اساسي دارد كن كردن بيماري حذف

 سال4:طول دوره آموزش
:ساختار كلي دوره آموزشي

ــالهاي سـ
 دستياري

 مدت زمان محتوي)عرصه آموزش(واحد/ بخش

 گروه آموزشي داخلي جنرال اول
عيناً مثل دستياران سـال اول

 رشته داخلي
 ماه 12

 دوم

گروه اپيدميولوژي دانشكده پزشكي
 يا پزشكي اجتماعي

ــتي ــديريت بهداشــــ -مــــ
و آمــار روش-اپيــدميولوژي

و–تحقيق   اقتصاد بهداشت
 ماه2

ماه1هاي آزمايشگاهي مرتبطدورهگروه پاتولوژيده پزشكي يادانشك
و گرمسيريگروه بيماري ماه9آموزش بالينيهاي عفوني

و گرمسيريگروه بيماريسوم ماه12آموزش بالينيهاي عفوني

 چهارم

و انكولوژي-بخش پيوند هماتولوژي
 ICUمكانهاي پرخطر مثل 

موارد خاص
يـه مغـزكل: پيوندهاي مختلف

، قلب استخوان، كبد
 ماه2

 بخش عفوني اطفال
ــاي ــاليني بيماريه ــوزش ب آم

 عفوني كودكان
 ماه1

ماه1آموزش راديولوژيبخش راديولوژي
و گرمسيري ماه8آموزش بالينيگروه بيماريهاي عفوني
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:منابع درسي
:كتب اصلي-الف

1- The principle and practice of Infectious (mandel)2005 
2- Principle of internal Midicine ( Harrison)2005        
3-A  practical Approach of Infectius Disease 
4- Sanford Guideline to antimicrobial therapy 2007 

:مجالت اصلي-ب
و CID-NEJMگزيده مقاالت و مجالت معتبر داخلي پيرامـون بيماريهـاي عفـوني

و بـه(يري گرمس كميته تدوين برنامه رشته، به صورت دو ساالنه مقـاالت را گـزينش
)نمايند دانشگاهها معرفي مي
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 روانپزشكي:نام رشته تخصصي
Psychiatry 

وم پزشـكي اسـت كـه بـه آمـوزش، اي از علـ روان پزشـكي رشـته:تعريف تخصص
و توان تشخيص، مشاوره، پيشگيري،پژوهش ) rehabilitation(بخشـي، درمان جامع
و در تمام سنين، مي پردازد در سـال اختالل هـاي اخيـر هاي رواني، در هر دو جنس

هاي رواني در سطح جهان كامالً شـناخته اختالل) global burden(اهميت بار كلي 
و پــژوهش  و هــاي داخلــي نيــز شــيوع بــاالي ايــن اخــتالل شــده اســت  هــا

كشفيات نوين علمـي در زمينـه علـوم. اند آمدهاي نگران كننده آن را تاييد كرده پي
و پيـدايش روش اعصاب يافته هـاي نـوين بررسـي ابعـاد هاي جديد در علوم رفتـاري

و عمق آموزش روانپزشكي را بـه شـكل اجتماعي اختالل هاي رواني ، گسترش دامنه
و–رواني-اي با ابعاد زيستي رشته به ) biopsychosociospiritual(معنوي اجتماعي

شناسي،، جامعه اين رشته با علوم اعصاب، روانشناسي. يك ضرورت تبديل كرده است
و جنبه و همه انسان شناسي .گيري شناسي ارتباط دارد هاي فرهنگي، معنوي
 سال4:طول دوره آموزش

:منابع درسي
:كتب اصلي-الف

1- Compreh ensive Textbook of Psychiatry/Kaplan  ,Sadok  / Williams   
Wilkins /8 edition/2005 

1و3و4و5و6و18و27و30و31-49و53و53-55هاي به استثناي فصل
2- Synopsis of Psychiatry /10 edition /2007 
3- Shorter Oxford Text book of Psychiatry /4 edeition 

 مجالت اصلي-ب
1-American Journal of Psychiatry /2007 
2- British Journal of Psychiatry /2007 

 2007مقاالت روانپزشكي چاپ شده در مجالت انگليسي داخل كشور سال-3
 1386مقاالت روانپزشكي چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي داخل كشور سال-4

ا:تذكر و و ملي، توسط هيات ممتحنه رزشيابي رشـته منابع براي آزمونهاي سراسري
.تعيين خواهد شد
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 طب اورژانس:يرشته تخصص
Emergency Medicine 

، بـاليني اسـت كـه بـه ارزيـابي، احيـاء طب اورژانس يك تخصـص:تخصصتعريف
و مراقبت از بيماران اورژانس مـي در. پـردازد تثبيت، تشخيص ايـن رشـته تخصصـي

ع و مهارتهاي مناسب جهت تشخيص، برگيرنده اطالعات و دانش باليني الزم لوم پايه
و تصميم و نيـز مـديريت بخـش گيري درمان بيماران مراجعـه كننـده بـه اورژانـس

و حوادث غير مترقبه مي متخصص اين رشته همچنين بايد بتوانـد بـه. باشد اورژانس
ني عنوان عضوي موثر از تيم پزشكي با متخصصان رشته و ز نظـام اورژانـس هاي ديگر

.پيش بيمارستاني همكاري نمايد
 ماه36:طول دوره آموزش

:ساختار كلي دوره آموزشي
)ماه(مدت زمانواحد يا عرصه آموزش/بخشسالهاي دستياري

1داخلياول
1جراحي عمومي

1قلب
2بيهوشي
1كودكان
6اورژانس

2ارتوپديدوم
و زايمان 1زنان

2خش مسمومينب
1راديولوژي
5اورژانس

روز15اورژانس هاي چشم
و بيني روز15اورژانس هاي گوش، گلو

1كودكانICUسوم
ICU1

Emergency Medical Services1
7اورژانس
2انتخابي
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:توضيحات
س19حضور دستياران در بخش اورژانس به مدت حداقل- اله ماه در طي دوره سه

.ضروري
از- و حداكثر مدت مجاز انتخاب عبارتند جراحي) ماه1(داخلي: بخشهاي انتخابي

و) مـاه1(چشم پزشكي) ماه1(روانپزشكي) ماه1( كودكان) ماه1( عمومي گـوش
و بيني  )ماه1(مديريت اورژانس) ماه1(نورولوژي) ماه1(گلو

به زمان انجام هر يك از دوره- و شـرايط هـر يـك از هاي چرخشي بسته امكانـات
و اجرا است .گروههاي آموزشي قابل تنظيم

:منابع درسي
 كتب اصلي–الف

1- ROSENS  EMERGENCY MEDICINE :Concepts and clinical practice 
2- EMERGENCY MEDICINE: Acomprehensive study guide (Editor – in 
–chief: Judith E. Tintinalli) 
3- CLINICAL PROCEDURES IN EMERGENCY MEDICINE 
(Robert&Hedges) 

:مجالت اصلي-ب
1- Academic Emergency Midicine 
2- American Journal of Emergency Medicine 
3- Annals of Emergency Medicine 
4- Emergency Midicine Clinics of north America 

و ارزشيابي رشته، منابع مورد نيـاز جهت آزمونهاي كشوري، هيات ممتح:توضيح نه
و تعيين خواهند نمود نامهو سال انتشار آنها را بر اساس آئين .هاي مربوطه انتخاب
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 پزشكي اجتماعي:يرشته تخصص
Community Medicine 

رشته پزشكي اجتماعي يـك شـاخه تخصصـي پزشـكي اسـت كـه:تخصصتعريف
و مهارت را دانش، نگرش و(در زمينه سـنجش نيازهـاي سـالمت فراگيران كنـوني

و ارزشيابي برنامه) آينده و اجراي مداخله براي رفع نيازها هـا بـه مشاركت در تدوين
و ارتقاي سالمت افراد جمعيت و جامعـه در راسـتاي توسـعه منظور تامين، حفظ هـا

.دهد پايدار ملي ارتقاء مي
 سال3:طول دوره آموزش

د :رسيمنابع
:كتب اصلي-الف

Oxford textbook  of public  health,4 edition 2004 
Clinical  preventive medicine , second edition, American Medical 
Association ,2004 
Evidence Based Health Promotion 
Health promotion programs, planning ,implementation & evaluation ,4 
edition 2005 
Community as partner ,5 edition2008  

ــاري- ــت از بيم و مراقب ــگيري ــول پش ــا اص ــديريت ه ــز م ــالمت، مرك ــت س ، معاون
 1385ها بيماري

:مجالت اصلي-ب
Social science & medicine 
Health policy & planning 
Health system research  

 مقاالت برگزيده از مجالت معتبر داخلي

و:1توجه جهت سـاماندهي بـه منـابع، كميتـه تـدوين برنامـه در آينـده، مطالـب
و در اختيــار موضــوعات پراكنــده را طبقــه بنــدي مناســب در يــك مجموعــه تهيــه

.دستياران قرار مي دهند
ت ممتحنه رشته، از بين منـابع فـوق منـابع، هيا هاي كشوري جهت آزمون:2توجه
.ها را مشخص خواهند نمود ازمون
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:ساختار كلي دوره آموزشي
ــالهاي سـ
 دستياري

 مدت زمان محتوي)عرصه آموزش( واحد/ بخش

 اول

و اتـــاق كـــار� كـــالس درس
 گروهي

 اتاق خود آموزي�
هــاي مركــز آمــوزش مهــارت�

)skill lab(پزشكي اجتماعي

و عموميدروس نظري پا يه
و) كارگاهي( دروس عملي پايه

 تخصصي
واحد نظري 36

و كارگاهي
)ماه8(

ــان و درمـ ــت ــبكه بهداشـ شـ
 شهرستان

آشنايي با نظام عرضه خدمات،
ارزيابي جامعـه، مشـاركت در

و كار با سـازمان برنامه هـاي ها
 مردم نهاد مرتبط به سالمت

 ماه2

ــز ــك(مرك و)كلين ــگيري پيش
 ارتقاي سالمت

شناسايي عوامل خطر سـالمت
و جمعيت و ارائه راه در افراد ها

ها حل
 ماه2

 دوم

و اتاق كارگروهي كالس درس
 اتاق خودآموزي

ــاي ــارت ه ــوزش مه ــز آم مرك
)skill lab(پزشكي اجتماعي

درس نظري تخصصي
ــي ــاهي(دروس عملــ ) كارگــ

 تخصصي
 واحد نظري 22

)ماه4(

و درمان استان ــشبكه بهداشت ــنايي ب ــبكهآش ــابيا ش ، ارزي
، انجام پروژه جامعه

 ماه2

، ارزيابي نظاممشاوره پژوهشيمراكز تحقيقاتي دانشگاه
، نقد مقاالت مديريت پژوهشي

 ماه1

واحـــدهاي مـــديريتي وزارت
و سازمان هاي مرتبط  بهداشت

و آشنايي ، انجام پروژهبازديد
 ماه2

ــز و)كلينيــك(مرك پيشــگيري
متارتقاي سال

،شناسايي عوامل خطر، تعيين
ــاخص در شـ ــالمت ــاي سـ هـ

جمعيت تحت پوشش، مشاوره 
 ماه3
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:ساختار كلي دوره آموزشي
ــالهاي س
 دستياري

 واحد/ بخش
)عرصه آموزش(

 مدت زمان محتوي

 سوم

 بخش پزشكي اجتماعي
،هـاارائه گزارش پيرامون پروژه

 ژورنال كالب
هفته اي يك تـا

 دو روز
)ماه3جمعاً(

و) كلينيــك(مركــز پيشــگيري
 ارتقاي سالمت

،شناسايي عوامل خطر، مشاوره
در هاي تعيين شاخص ، سالمت

جامعه، كار بر روي موضـوعات
 اختصاصي

 ماه3

ماه2هاي بين الملليعرصه
ماه4انجام پروژهفيلد انتخابي
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و توانبخشي:يتخصص رشته  طب فيزيكي
Physical Medicine and Rehabilitation (PM&R) 

و توانبخشـي يكـي از رشـته:تخصصتعريف هـاي پزشـكي رشـته طـب فيزيكـي
و درمـان بيماريهـا، باشد كـه بـه پيشـگيري، ارزيـابي تخصصي باليني مي ، تشـخيص

و ضـايعات سيسـتم اسـكلتي   Neuromusculoskeletal، عضـالني عصـبي اختالالت
و همچنين اقدام به ارائه روش و نيـز پرداخته هاي مختلف طب توان بخشي به بيماران

و معلوليت فيزيكـي وشـناختي مـرتبط در تمـام سـنين بصـورت  افراد داراي ناتواني
و بستري مي .نمايد سرپايي
 سال3:طول دوره آموزش

 منابع درسي
:كتب اصلي-الف

Physical medicine and rehabilitation /Randall L.Braddom/W.B  saunders 
2007 
Rehabilitation medicine /joel A..Delisa/4th -2004/lippincott 
Electrodiagnostic medicine /Daniel dumitra /hanley/2002 
Brunnstroms clinical kinesiology /L Dcn lehmkuhl , laura K.smith /F,A 
Davis company /1996 
Funclional anatomy of the limbs and back /hollinshead /W.B saunders 
/1992  
Muscle testing /6 edition /daniels & worthingham/1994 

 مجالت اصلي-ب
Archives of physical medicine & rehabilitation 
American journal of physical medicine & rehabilitation 
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:ساختار كلي دوره آموزشي
ــالهاي س
 دستياري

ي  مدت زمان محتويا عرصه آموزشبخش، واحد

 اول

EDC ياEDO ماه1آموزشهاي عمومي
و-بخــش فيزيــوتراپي درمانگــاه

 بخش بستري
و ويزيت بيماريهاي شايع مشاهده

و سـرپايي انجـام انـواع-بستري
 تزريفات

 ماه9

واحد اكترودياگنوزيس
 بخش طب فيزيكي توانبخشي

مشاهده انواع تستها
ن  امه انتخاب پايان

 ماه2

 دوم

بخش بستري، درمانگاه جنرال
و تخصصي، الكترودياگنوزيس

ــت ــدامات-ويزيــ ــام اقــ انجــ
 پروسيجرال

 ماه 10

بخش روماتولوژي
 بخش نورولوژي

مشاهده بيماران بخش
 مشاهده بيماران بخش

ماه1
 ماه1

 سوم

بخش ارتوپدي
 بخش ارتوپدي فني

 بخش انتخابي مرتبط
ازدر-بخش بستري مانگـاه ودفـاع

 پايان نامه 

ارتوپدي
و پروتز  آموزش ارتز

، جراحينورولوژي اطفال، قلب
، بيهوشــي يــا انجــام اعصــاب

 روشهاي پروسيجرال

ماه1
 ماه1
 ماه1
 ماه9



191 هاي مرتبط جهت ادامه تحصيل رشته: فصل پنجم

 كودكان:يتخصص رشته
Pediatrics 

ك:تعريف تخصص از ودكان شاخه اي از علوم پزشكي است كه خود شـاخه رشته اي
، يعنـي پزشـك متخصـص كودكـان، علوم زيستي است، دانش آموختگان اين رشـته 

.و بيماري مورد توجه قرار مي دهـد)، رواني واجتماعي جسمي(كودك را در سالمت
و خانواده سالمت آن بعنوان عوامـل بسـيار مـوثر در و ارت جامعه قـاي تـامين، حفـظ

و تمـاس بـا  و چگونگي ارتبـاط سالمت در همه ابعاد با تاكيد بر رشد وتكامل كودك
.آن موردتوجه مي باشد
و شش ماه تمام با احتساب مرخصي استحقاقي(سه سال:طول دوره آموزش )سي

ا زمنابع درسي، كتب، مجالت يا ديگـر مـواد آموزشـي معتبـر:منابع درسي منظور
 كه براي آمـوزش كليـه عنـاوين درسـي پـيش بينـي شـده داخلي ياخارجي هستند 

.ضروري اند
:كتب اصلي–الف

1-Nelson Text book of pediatrics / Behrman / Keigman / W.S. 
Saunders/2008 

و  /MANA handbook and Booklet chart /2006-2آموزش پزشكي وزارت بهداشت، درمان
 3- Red book/American Academy & Pediatrics/chapter on 
immunization/27 edition/2006 

:مجالت اصلي-ب
1-Journal of Pediatrics(2005-2007) 
2- Pediatrics in review(2005-2007) 

 دفترچه راهنماي واكسيناسيون كشوري، آخرين چاپ-3
 2006سال-كتاب احياي نوزادان از انتشارات آكادمي اطفال آمريكا-4
 زشي تغذيه با شير مادر از انتشارات وزارت بهداشتمجموعه آمو-5
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 ارتوپدي:يرشته تخصص
Orthopaedic surgery  

رشته تخصصي ارتوپدي رشـته اي اسـت كـه در زمينـه آسـيبهاي:تعريف تخصص
و) تروما(ناشي از ضربه  ، خواناكتسابي در گير كننده استو بيماري هاي مادرزادي

و ستون فقرات بحث مي نمايد و بافتهاي نرم اندام ها .مفاصل
 سال4:طول دوره آموزش

:منابع درسي
:كتب اصلي-الف

- Campbell operative orth opaedic /S.Terry canale / Mosby /4 vol/10 
edition /2003 
- Rockwood &Green fractures in adults/ Bucholz& Heckman /WW/1 vol 
/6 edition 2006 
- Rochkwood & Wilkins fractures in children /Beaty& Kasser/LWW/1 
vol /6 edition 2006 
- Tachdjians pediatric orthopaedics /J.A.herring/WB  Saunders/3 vol /3 
editon /2002 
- Orthoses & prosthesis : آكادمي ارتوپدي امريكا 
- Anatomy of limbs & spine كتابهاي مرجع آناتومي 

:مجالت-ب
Journal of Bone & Joint surgery /American &British volumw 

 سال آخر5
:توضيح

و سـال و ارزشيابي رشته، منابع مـورد نيـاز جهت آزمونهاي كشوري، هيات ممتحنه
نمها نامه انتشار آنها را بر اساس آئين و تعيين خواهد .ودي مربوطه انتخاب
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و زير سطحي:يرشته تخصص  طب هوا، فضا
Aerospace &Diving Medicine 

:تعريف تخصص
ا زعلوم پزشكي است كه دانش آموختگـان رشته طب هوا فضا وزير سطحي شاخه اي

و مراق بـت از كاركنـان شـاغل در پس از طي دوره، توان پيشگيري، تشخيص، درمان
و شرايط غير و زيـر سـطحي را: محيطهـاي خـاص نظيـر متعارف هوا، فضا  سـايتهاي

داري، سايتهاي موشكي، زير درياييها، فرودگاههاي مقدم، برجهاي مراقبت ونظاير آن
و و غوص نقش حرفه اي ايفا نمايند را دارا باشند .در ارتقاي سالمت پرواز

 سال3:طول دوره آموزشي
:محتواي آموزشي

و بهداشت نظامي-1  اپيدميولوژي
هو-2 و زير سطحي نظريطب كار در محيط ا فضا
و غواصي-3  آشنايي با مباني طبي پرواز
و طب زير سطحي-4 و عوامل انساني در پرواز  اصول روانشناسي
و-5 فيزيولــوژي هــوايي وزيــر ســطحي بــر مبنــاي دو مرجــع فيزيولــوژي هــوايي

 فيزيولوژي غواصي 
و زير سطحي كليات بيماري-6  هاي هوا فضا
 هيپرونتيالسيون/ كسي هايپو/ خصوصيات فيزيكي جو زمين-
و پاتولوژيك- و فضا نورادان اثرات فيزيولوژيكي  انواع شتاب بر بدن هوانواردان
و عدم توجيه موقعيت فضايي-  استرسهاي ناشي از تغييرات دمايي/ توجيه
-Egress ا زهواپيماي ناتوان و فرار اضطراري
 لباس فشارب/ تجهيزات اكسيژني خاص پروازهاي هوا فضا-
ازبيماري-  هاي ناشي
در- اثرات فيزيولوژيكي تغييرات فشار جو شـامل اثـرات مكـانيكي تغييـرات فشـار

و انـــواع بيماريهـــاي گوشـــها سينوســـها  و ششـــها و روده ، دنـــدانها، معـــده
Bends decompression chocl .عروقي-تظاهرات پوستي وكالپس عصبي(
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:منابع درسي
:كتب اصلي-الف

1-Fundamental of Aerospace Medicine 
(Roy L..Dehart) 
2-Aviation Medicine 
(J.Ernsting) 
3-Flight surgeons Guide 
(USAF school of Aerospace Medicine) 
4-  Space medicine of space (Nicogsian) 
5- Fundamentals of space Medicine 
6- Diving medicine (Bove & Danis) 
7- U.S.Navy Diving Manual 
8-Flight surgoon s manual (NAVAL AEROSPACE MEDICAL 
INSTITUTE) 
9- Clinical Aviation Medicine (R.B.Rayman) 

.در كليه موارد فوق، آخرين چاپ مورد نظر است:تذكر

:مجالت اصلي:ب
1-Aerospace And Environmental 
2- Medicine (ASMA) 
3- Military Medicine  
4- Aviation Medicine 

:شرايط ورود به دوره
 پزشك عمومي باشند-
.سال سن داشته باشند35حداكثر-
و رواني در حد كالس- .پروازي برخوردار باشند3از سالمت جسمي
.خدمت در مناطق مورد نياز به نيروي مربوطه تعهد بسپرد-
.شرايط عمومي آزمون دستياري را دارا باشد-
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ينيباليفوق تخصصياريدستيآموزشيها برنامه

 كليه كودكان:يتخصص رشته
Pediatric  Nephrology 

 فوق تخصص:يليتحص مقطع
:رشتهتعريف

هاي رشـته كودكـان اسـت كـه دانـش دوره فوق تخصصي كليه كودكان يكي از دوره
ز آموختگان آن با بهـره  هـاي پيشـگيري، مينـه گيـري از مهارتهـاي كسـب شـده در

و مراقبت از بيماري و تشخيص، درمان، پايش مجاري ادراري بـه هاي سيستم كليوي
.نمايند كودكان ارائه خدمت مي

.ماه است24طول اين دوره در حال حاضر:طول دوره

:اند منابع درسي كه براي اجراي اين برنامه قابل استفاده
:كتب اصلي-الف

Pediatric Nephroligy(Avner)/ Principle of Dialysis /Handbook of Kidney  
Find & Electrolyte (nelson) /Pediatric dialysis /Pediatric Transplantion 

:مجالت اصلي-ب
1- Pediatric Nephrology 
2- KI(kidney international) 
3- Nephron 
4- International Peritoneal dialysis 
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:كلي دوره آموزشيساختار
بخش، واحـد يـا عرصـه

 آموزش
)ماه( مدت زمان محتوي

ــاليز ــوژي دي بخــش نفرول
 صفاقي

و پيگيـري مشـكالت سـالمت بيمـاران ويزيت
هـاي تنظيمـي شركت در كليه برنامه-بستري

و انجام ونظارت بردياليزهاي صفاقي حاد  بخش
و عوارض آنها هاي كليه انجام بيوپسي-و مزمن

 رافبتحت سونوگ

 ماه 18

 بخش همو دياليز
و و مزمن انجام ونظارت برهمو دياليزهاي حاد

 عوارض آنها
 ماه2

درمانگاه نفرولوژي
و بيمـاران و وابسـته بيماران سـرپايي كليـوي

 مشاوره اي

ايحــداقل هفتــه
روز در طـــول3

 دوره 

 پخش پيوند كليه
و ويزيـت همكاري با تيم پيوند كليه كودكـان

 ونديبيماران پي
 ماه2

 بخش پاتولوژي
و خوانــدن الم هــايآشــنايي بــا رنــگ آميــزي

 بيوپسي كليه
 روز 15

 بخش راديولوژي

–هاي راديولوژي سيستم ادراريخواندن فيلم
ــتفاده از ــوه اس ــي نح و عمل ــري ــوزش نظ آم
ســـونوگرافي بـــراي بيوپســـي كليـــه تحـــت 

 سونوگرافي

 روز 15

DTPA-DMSAخواندن اسكناي بخش پزشكي هسته
DRNC- MAG3

 روز 15

روز15---------------)1(بخش انتخابي
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 قلب كودكان:رشتهنام
Pediatric cardiology 

 فوق تخصص:يليمقطع تحص
فو:رشتهتعريف . شـودق تخصـص قلـب كودكـان شـناخته مـي اين دوره كه به نام
در شاخه زمينه پيشگيري، تشخيص ودرمان بيماريهـاي اي از رشته كودكان است كه

و نوجوانان و عروق در كودكان و اكتسابي قلب ، همچنـين مشـكالت قلـب مادرزادي
و. جنين فعاليت دارد دانش آموختگان اين دوره پـس از موفقيـت در آزمـون رسـمي

.كنند ارائه پايان نامه مدرك فوق تخصص دريافت مي
.باشدمي) سه سال(ماه36ي طول دوره آموزش:طول دوره آموزش

:ساختار كلي دوره آموزشي
بخش، واحد يا عرصـه

 آموزش
)ماه(مدت زمان محتوي

 پخش قلب كودكان

و درماني تدوين شدهشركت در برنامه هاي آموزشي
و ماهاننه بخش طبق برنامه هـا هاي تنظيمي هفتگي

در دانشـگاه دوره كه توسط برنامه نويسان آموزشي 
و رئيس بخـش رسـما بـه تاييد  و توسط مدير گروه

و بخش آموزش دهنده ابالغ مي .گردد دستيار

 ماه 24

ويژههايبخش
PICU وCCU كودكان 

وشركت در برنامه درماني تدوين شدههاي آموزشي
و ماهانه طبق برنامه  بخش هاي تنظيمي هفتگي

 ماه4
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:ساختار كلي دوره آموزشي
بخش، واحد يا عرصـه

 موزشآ
)ماه( مدت زمان محتوي

ــي ــش چرخشــ بخــ
:اجباري شامل

 اكوي مري�
 اكوي جنيني�
 الكتروفيزيولوژي�
 تست ورزش�
و اطاق� جراحي قلب

 عمل
CCU  بزرگسال 

شركت در برنامه هاي آموزشي ودرماني تدوين شده
 طبق برنامه هاي تنظيمي هفتگي ماهانه بخش
و چگـونگي اسـتف اده از حضور فيزيكـي درآمـوزش

و چگـونگي  ابزارهاي مربوطـه در بخشـهاي مـرتبط
 انجام آنها جهت تكميل مهارتهاي 

و انجام روشهاي تهاجمي مثـل و درماني تشخيصي
EPS و تفسير هـولتر مانيتورينـگ و گذاشتن پيس

 انجام تست ورزش وتفسير آن

 ماه6

:است منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا
:كتب اصلي–الف

1- Moss and Adam s (Heart disease) 
2-Longman , Embriology 
3- Pediatric cardiac intensive care 
4- Cardiac catheterization pediatric 
5- Snider (Echo cardiography) 

.، آخرين چاپ كتب فوق الذكر است كه در دسترس قرار دارد منظور:تذكر
:اصلي مجالت-ب

1- Pediatric cardiology 
2- Congenital cardiology to day (Electronic) 
3-Cardiology of young 
4- Catheterzation and cardiac intervention  

هايي از مجالت اسـت كـه در طـول دوره دسـتياري بـه چـاپ منظور، شماره:تذكر
.رسند مي

هيـات توسـط، هـاي موجـود نامـهس آئـين منابع آزمونهاي كشوري، بر اسا:توضيح
.ممتحنه دوره تعيين خواهند گرديد
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و متابوليسم كودكان:رشتهنام  غدد درون ريز
Pediatric Endocrinology and metabolism 

 فوق تخصص:يليتحص مقطع

و متابوليسـم كودكـان، زيـر مجموعـه دوره غدد درون:رشتهتعريف اي از طـب ريز
و درمـان بيمـاري كودكان است كه در هـاي زمينه غربـالگري، پيشـگيري تشـخيص

و اكتسابي غدد نظير بيماري هـاي هيپـوفيز تيروئيـد، پاراتيروئيـد، آدرنـال مادرزادي
و بيماري .هاي متابوليك ارثي كودكان فعاليت دارد گونادها، پانكراس

 ماه24:طول دوره آموزشي
و متابوليسم كودكان تنهـا درونبراي ورود به دوره غدد:هاي وروي مجاز رشته ريز

.باشند متخصصين كودكان مجاز مي

:ساختار كلي دوره آموزشي
ــه ــا عرص ــد ي ــش، واح بخ

 آموزش
 محتوي

مدت
)ماه(زمان

و پخــش غــدد درون ريــز
 متابوليسم كودكان

حضور روزانه در بخش
 روز در هفته درمانگاه3حضور حداقل

 ماه 20

و بخـــش غـــدد درون ريـــز
 يسم بالغينمتابول

و بستريFNAيادگيري ، ويزيت بيماران سرپائي
 غدد درون ريز بزرگساالن

 ماه1

 آزمايشگاه غدد درون ريز
آشنايي با روشهاي متـداول آزمايشـگاهي ماننـد

RIA-ELISA-IRMA 
 روز15

اي بخش پزشكي هسته
هـاي اسـكن راديوايزوتـوپ غـددآشنايي با روش

 درون ريز
 روز 15

و آزمايشگاه ژنتيكدرمانگاه
–روشهاي مولكـولي-آشنائي با رسم شجره نامه
و بوكال اسمير  كاريوتايپ

 ماه1

 انتخابي
هـايشـركت در برنامـه-حضور روزانه در بخـش

هـاي مشـاوره شـركت در برنامـه-آموزشي بخش
 بيماران طبق برنامه تنظيمي بخش

 ماه1
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:توضيحات
ب- و:ه اموري نظيردستياران، طبق برنامه تنظيمي بخش، ويزيت بيماران سـرپايي

هـاي آموزشـي مـرتبط بـا هاي پزشكي شـركت در برنامـه بستري، شركت در مشاوره
و راديولوژي، انجام پروسيجرهاي مرتبط، شركت در برنامه و آزمايشگاه هاي آموزشـي

و كشيكهاي مربوطه مي .پردازند پژوهشي
غدد بزرگسـاالن-اي زشكي هستهپ-تغذيه–راديولوژي: بخشهاي انتخابي شامل-

.باشندو ژنتيك مي
مي نگارش پايان نامه در طول دوره- .شود انجام
) كودكـان( هاي آموزشي در رشته مـادر اين برنامه نافي مشاركت در برنامه اجراي-

.باشند نمي
.يك ماه مرخصي طبق مقررات آموزشي در طول دوره گرفته مي شود-

:از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است منابع درسي كه با استفاده
:كتب اصلي-الف

- Williams text Book of Endocrinology 
- Sperling  pediatric  Endocrinology 
- Nelson text book of pediatric  
- Scriver  the metabolic and molecular bases of inhertited disease 

م:تذكر .نابع فوق الذكر است كه در دسترس قرار دارندمنظور، آخرين چاپ

:مجالت اصلي-ب
- Endocrinology and  metabolism  clinics of North America 
- Journal of pediatrin Endocinology and metabolicm 
- Journal of Endocrinology and metabolism 

 مجله بيماريهاي كودكان ايران–

و برنام-ج و روز آمد كشوري دستور العمل ها  هاي مصوب
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 گوارش كودكان:نام دوره
Pediatric Gastroenterology 

 فوق تخصص:مقطع
:رشتهتعريف

فوق تخصصـي گـوارش كودكـان شـاخه اي از رشـته كودكـان اسـت كـه دانـش دوره
و هــاي پيشــگيري از بيمــاري آموختگــان آن در زمينــه كبــد كودكــان، هــاي گــوارش

و مراقبت مبتاليان بـه ايـ همچنين و تغذيـه كودكـانن بيمـاري، تشخيص، درمان هـا
و مهارتدانش هاي الزم را كسب نموده، خدمات خود را به جامعه ارائه خواهند، نگرش
و تجربيات خود را در زمينه ضمناً آموخته.نمود هاي آمـوزش موضـوعات مـرتبط بـه ها
و توليد رده .علم در زمينه تخصصي مربوطه بكار خواهند گرفتهاي مختلف

 سال2:طول دوره آموزش
متخصصين رشـته كودكـان كـه داراي دانشـنامه:متخصصين مجاز به ورود دوره

و براي ادامه تحصيل منع قانوني نداشته باشند  تخصصي مورد تائيد باشند

:ساختار كلي دوره آموزشي
بخش، واحـد يـا عرصـه

 آموزش
 محتوي

دت مــــــــ
)ماه(زمان

 پخش گوارش كودكان

-مراقبـت از بيمـاران-ويزيت بيماران بستري شده
ــده در بخــش ــاران بســتري ش ــت بيم ــام-تثب انج

–پروسيجرهاي تشخيصي درماني بـر بـالين بيمـار 
و اقـدامات ديگـر طبـق هاي پـايين آموزش رده تـر

 هاي تنظيمي بخش برنامه

 ماه 22
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:ساختار كلي دوره آموزشي
ش، واحـد يـا عرصـه بخ

 آموزش
 محتوي

مــــــــدت
)ماه(زمان

 بخش جراحي كودكان
و پيگيري بيماريهاي گوارشي كه مستلزم تشخيص

 عمل جراحي است
 يك ماه

 بخش راديولوژي كودكان
مشاهده تغييـرات راديولوژيـك بيماريهـاي گـوارش

 كودكان

در طول دوره
 هفته اي

 يك جلسه
 ساعته2-1

 آشنايي با تغييرات بافتي بيماريهاي گوارشي بخش پاتولوژي كودكان

ايهفته
 يك جلسه

در2-1 ساعته
 طول دوره 

 بخش اندوسكوپي كودكان
و انجام آندوسـكوپي مشاهده و ،كمك هـاي مربوطـه

و درمان ضايعات دستگاه گوارش كودكان  تشخيص

هفته اي
يــــك روز در

 طول دوره 

 درمانگاه گوارش كودكان

و-اييويزيت بيماران سرپ انتخاب، تشـكيل پرونـده
هـاي تخصصـي پيگيـري مشـاوره-بستري بيمـاران

آمــوزش-انجــام پروســيجرهاي ســرپايي-بيمــاران
هــاي پاســخگويي بــه مشــاوره-تــر هــاي پــايين رده

و اقـدامات ديگـر طبـق  تخصصي درخواسـت شـده
 هاي تنظيمي بخش برنامه

هفتــــه اي دو
ــول  روز در طـ

 دوره 

يك ماهاساس بخش انتخاب شده متفاوت استبرامحتوبخش انتخابي

:توضيحات
و پايان انجام پژوهش- شد هاي مرتبط و نگارش مقاله در طول دروه انجام خواهد .نامه
از بخش- هـاي يكـي از بخـش-بخـش گـوارش بزرگسـاالن: هاي انتخابي عبارتند

از مراكـز بخش پيوند كبد در همـان دانشـگاه يـا در يكـي–مندرج در ساختار دوره 
و موافقت رئيس بخش  ديگر بر حسب نياز دستيار
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:منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است
:كتب اصلي–الف

1- Walker s Pediatric Gastrointestinal Disease 2008 BC  Decker Inc  
Hamilton  
2- Pediatric Gastroinatestinal and Liver Disease Robert Wyllie 
3- Liver Disease in children  Ferederick  J.Suchy 
4- Breastfeeding for Physicians American Academy of Pediatrics ,2006 

و راهنماي ايمن سازي مصوب كميته كشوري ايمن سازي-5  برنامه
:مجالت اصلي-ب

1- Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition  

:توضيح
و پايـاني انجـام مـي در مواردي كه طبق مقررات، آزمون)1 شـود، منـابع هـاي ارتقـا

و نامه آزمونها بر اساس آئين هاي موجود توسط هيات ممتحنه دوره تعيين خواهد شد
.منابع ذكر شده در اين صفحه راهنمايي است براي اجراي اين برنامه

.نسخه چاپ شده در دسترس استدر مورد كتب، منظور آخرين)2
 در مـورد مجـالت، منظـور مجالتـي اسـت كـه در طـول دوره دسـتياري منتشــر)3

.شود مي
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و كبد بالغين:رشتهنام  گوارش
Gastroenterology and Hepatology 

 فوق تخصصي:يليتحص مقطع
ش:رشتهتعريف و كبد بالغين، و اخهدوره فوق تخصصي گوارش اي از علوم پزشـكي

و  زير شاخه طب داخلي است كه دانش آموختگان آن به پيشگيري، تشخيص، درمان
و لوز   المعـده توليد دانش در زمينـه بيماريهـاي گوارشـي، كبـدي، مجـاري صـفراوي

.پردازد بزرگساالن مي
 ماه24:طول دوره آموزش

و اندوســكپي، كولونوســكوپي:هــاي مجــاز ورود بــه دوره رشــته ، بيوپســي كبــد
و آندوسونوگرافي با رشته جن دوره ها و گرمسـيري هاي داخلي ، رال، بيماريهاي عفوني

و گوارش كودكان .جراحي عمومي، راديولوژي

:ساختار كلي دوره آموزشي
 سال دوم سال اولها چرخش

و جـواب بـه مراقبت از بيماران بستري در اورژانس، بخش
 ها ديگر بخشها مشاوره

 ماه2 ماه4

بخش اندوسكپي
)پروسيجر(

 ماه4 ماه6

ERCP12ماه
جلسه در هفته2جلسه درهفته2)2(درمانگاه
)3(انتخابي

و پي اچ متري،: باشد شامل يكي از موارد زير مي مانومتري
و و بيليـاري اندوسونوگرافي، پيونـد كبـد، واحـد پـانكراس

ERCP و تغذيه  تحقيقات باليني يا پايه

 ماه4 ماه1

)1(ERCP مستقل تنها در سال دوم)شد) شش ماهه دوم .انجام خواهد
مي)2( و عصر بودن آن توسط بخش آموزش دهنده طبق مصوبات مشخص .شود صبح
مي)3( و هيات بورد گروه توصيه مـاه2تا1 گوارش شود با هماهنگي كميته تدوين
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.دنيا گذرانده شود از دوره الكتيو در مراكز معتبر فوق تخصصي

و مديريت، در طـول دوره:تذكر رئيس بخش موظف است كه براي آموزش، پژوهش
بديهي اسـت، در صـورت تصـويب افـزايش طـول. براي دستياران برنامه ريزي نمايد

.دوره، آموزش اينگونه موارد در ساختار دوره نيز خواهد شد

:منابع درسي
:منابع يا كتب اصلي-الف

1-Sleisenger  and Fordtran Text book  of Gasrtrointestinal and Liver 
Disease , The Last Edition  
2- Practical  Gastrointestinal Endoscopy : the fundamentals by Peter 
Cotton  

:مجالت اصلي-ب
1-UpToDate: Electronic Database  , the last edition  
2- Gastroeneterology  
3- American Journal of Gastroenterology  
4- New England Journal of medicine 

و بـر اسـاس:تذكر و ارزشيابي رشته فـوق منابع آزمون نهائي توسط هيات ممتحنه
شد نامه آئين .هاي كشوري تعيين خواهد
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و ايمونولوژي باليني: رشتهنام  آلرژي
Allergy & Immunology subspecialty 

 فوق تخصصي:يليتحص مقطع
و ايمونولـوژي بـاليني يكـي از دوره:رشتهتعريف هـاي دوره فوق تخصصي آلـرژي

سه ساله در زمينـه باليني در علوم پزشكي است ودانش آموختگان آن طي يك دوره
، اگزما، كهير، آنافيالكسـي، هاي مختلف آلرژي مانند آسم، آلرژي بيني، چشم بيماري
دا آلرژي و غذاييهاي وو نيز بيماري رويي ، خود ايمني هاي نقص ايمني اوليه، ثانويه

مي هاي بيماري در. بينند مرتبط آموزش تربيت يافتگان اين دوره قـادر خواهنـد بـود
و بزرگسـاالن  هـاي، در جنبـه زمينه تـامين سـالمت افـراد جامعـه اعـم از كودكـان

و بازتواني بيمار پيشگيري و درمان و نيز آموزشي، تشخيص و هاي مرتبط ، پـژوهش
.هاي مرتبط نقش فعال ايفا كنند ترويج مديريت

 ماه36:طول دوره آموزش
 داخلي- كودكان:متخصصين مجاز ورود به دوره

:ساختار كلي دوره آموزشي
)ماه(مدت زمان اقدامات–محتوي بخش، واحد يا عرصه آموزش

و آلـرژيژدرمانگاه ايمونولـو ي
و بالغينكو( )دكان

انتخـاب بيمـاران-ويزيت بيمـاران سـرپايي
 براي بستري

ــداقل( روز3حـــ
)درهفته

ــوژي ــش ايمونول آلــرژي-بخ
و بالغين( )كودكان

شـركت در برنامـه-ويزيت بيماران بسـتري
هـاي شركت در برنامه-هاي پزشكي مشاوره
طبق برنامه تنظيمـي–پژوهشي-آموزشي

 بخش

24

آلـرژي-ولوژيآزمايشگاه ايمون
و بالغين( )كودكان

و هـدايت آزمايشـات تخصصـي مثـل انجام
و اسپيرومتري تست و دارويي  هاي جلدي

3

ماه8طبق آنچه در اين برنامه آورده شده استاي اجباريهاي دورهچرخش
ماه1بخش انتخابي
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:منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است
 كتب درسي:الف

       Nelsonطب كودكان
     Harrisonطب داخلي

Basic & Clinical Immunology (stites) 
Primary Immunodeficiency Diseases :Definition , Diagnosis , and 
Management Middleton Allergy  Principles & Practice 
Cellular and Molecular  Immunology (Abull Abbas) 

Immunology Disorder in infants & children  (Stiehm) 

:ژورنالهاي
NEJM(New England Journal of Medicine) 
Allergy  Watch  
ERS (Education Research  Servinc ) Allergy  
JACI (Journal  of Allergy and clinical Immunology ) 
Iranian Journal Allergy , Asthma & Immunology (IJAAI) 

مي:تذكر .شود منظور، مجالتي است كه در طول دوره دستياري نشر
:توضيح

، توسـط هيـات ممتحنـه هاي موجود نامه كشوري، بر اساس آئين منابع آزمونهاي-1
و منـابع فـوق راهنمـايي و ايمونولوژي تعيين خواهد شـد دوره فوق تخصص آلرژي

 برنامه است براي اجراي اين
.منظور آخرين نسخه چاپ شده در دسترس است، مورد كتبدر-2
مي-3 .شوند در مورد مجالت، منظور مجالتي است كه در طول دوره دستياري منتشر
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 جراحي قفسه صدري:رشتهنام
General Thoracic Surgery  

 فوق تخصص:يليتحص مقطع
اي از جراحي عمومي است كـه در زمينـه شاخه جراحي قفسه صدري:رشتهتعريف

و اكتسابي تشخيص درمان جراحي بيماري قفسـه، پلـور، جـدار ريـه:هاي مادرزادي
و دانـش آموختگـان آن درجـه  و ديافراگم فعاليت دارد سينه، ميان سينه، ناي، مري

.دارند فوق تخصصي دريافت مي
 ماه24:طول دوره آموزش

:شيساختار كلي دوره آموز
بخش، واحد يـا عرصـه

 آموزش
 مدت زمان محتوي

 بخش جراحي توراكس

و درماني بخش شاملحضور در برنامه هاي آموزشي
و ماهانـه كشيك هاي تخصصي طبق برنامه هفتگي

و بسـتري،: بخش شامل ويزيـت بيمـاران سـرپائي
و كنفرانس و نظـاير حضور در برنامه صبحگاهي هـا

و مراقب ت بيماران مشـاركت آن مشاركت در درمان
 هاي پزشكي در مشاوره

و مشاركت در عمل جراحي بـا حضور در اتاق عمل
 روش تفويض تدريجي مسئوليت جراحي

)Graded Responsibility(

 ماه 12
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:ساختار كلي دوره آموزشي
 بخش، واحد يا عرصه

 آموزش
 مدت زمان محتوي

ــي ــش چرخشــ بخــ
 اجباري
:شامل

و- بخش داخلي ريـه
ت هاي ويژهمراقب

و بخـش مراقبـتحضور فيزيكي در درمانگاه ، بخش ريه
و درمــان بيمــاران، و مشــاركت فعــال در مراقبــت ويــژه

و كار با دستگاه آشنائي بيشتر با روش هاي پايش بيماران
و تكميل مهارت و درمـاني تهويه مكانيكي هاي تشخيصي

و مطالعــه نظــري مباحــثو انجـام روش  هــاي تهــاجمي
ا هاي مرجع جراحي توراكس، داخلي ريـهز كتابمربوطه

و شركت در كشيك و مراقبت ويژه هـا طبـقو هوشبري
 برنامه تنظيمي بخش

و مراقبت ويژه  با نظارت رئيس بخش ريه

 ماه2

 بخش جراحي قلب

حضور در بخش، درمانگاه، اتاق عمل، بخـش مراقبـت
و ــوگرافي ــش آنژي ــا، بخ ــرانس ه و كنف ــب ــژه قل وي

آناكوكارديوگرا و نظاير  في قلب
و آشنائي بيشتر با مطالب نظـري تشخيصـي، مطالعه
مراقبتي ودرماني جراحي قلب، از جمله مطالـب پايـه 
و نحـوه اسـتفاده از آن، ترومـاي قلـب،  اي پمپ قلب
و دريچـه اي  اصول اوليه بيماري هـاي عـروق كرونـر
و  و مادرزادي از كتاب هاي مرجع جراحـي قلـب قلب

 جراحي عمومي
ت فعال در اعمال جراحي قلب با هـدف آشـنائي شرك

و پايه اي به اعمال جراحي قلـب، انجـام اسـترنوتومي
ــا  و بيــرون آوردن بيمــار از روي پمــپ قلــب ب رفــتن
نظارت جراح قلب حداقل در ده بيمار، دستيار دوم در 
و دريچه، آشنائي با عوارض  انجام جراحي عروق كرونر

و شركت در جراحي مد و اعمال جراحي ياستينت حاد
 عوارض ديگر بدنبال جراحي قلب

 ماه2
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:منابع درسي
:كتب اصلي-الف

a .Shield s General Thoracic surgery  
b. Pearson s Thoracic and  Esophageal Surgery  

.براي كليه موارد فوق، آخرين چاپ مد نظر است:تذكر

:مجالت اصلي-ب
� Annals of Thoracic Surgery  
� Thoracic Surtgery  Clinics of North  America 
� Tanaffos 

 نشريه جراحي ايران�
� Archives of Iranian Medicine 

مي:تذكر .رسند نشرياتي در نظر است كه در طول دوره دستياري به چاپ
هـاي كشـوري، هيـات ممتحنـه دوره مربوطـه، طبـق بـراي انجـام آزمـون:توضيح

ر نامه آئين .سمي كشوري منابع آزمون را تعيين خواهد كردهاي
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و عروق:رشتهنام  جراحي قلب
Cardiovascular Surgery  

 فوق تخصص:يليتحص مقطع
و عروق دوره:رشتهتعريف اي است كه دانش آموختگان دوره آموزشي جراحي قلب

سـال3حـداقل آن، متخصصين رشته جراحي عمومي هستند كه پس از طي نمودن
و درمـان بيماريهـاي دريچـه  اي قلـب، دوره آموزشي فوق تخصصي، جهت تشـخيص

و بيماري بيماريهاي آئورت هاي ديگـري كـه، عروق كرونر، بيماريهاي مادرزادي قلب
و عروق بزرگ شده و نيـاز دخالـت جراحـي دارنـد، اقـدام منجر به گرفتاري قلب انـد

.خواهند نمود
 سال3:طول دوره آموزشي

 متخصصين جراحي عمومي:هاي مجاز ورود به دوره رشته

:ساختار كلي دوره آموزشي
 بخش، واحد يا عرصه

 آموزش
 مدت زمان محتوي

اتـاق-درمانگاه-بخش(
و) عمل جراحـي قلـب

و عـــروق بزرگســـال
 كودكان

هـايانجام مشـاوره-ويزيت بيماران بستري وسرپائي
و-پزشكي -درمـاني انجام پروسيجرهاي تشخيصـي

انجام اعمال-سازي بيماران براي اعمال جراحي آماده
هـاي كشـيك يـا شـركت در برنامـه-جراحي مرتبط

و شــركت در كليــه برنامــه و آنكــالي هــاي آموزشــي
و اتـاق عمـل طبـق برنامـه پژوهشي بخش، درمانگاه

و بعـد-تنظيمي بخش مراقبت از بيماران قبل، حين
 از اعمال جراحي

ــا 30 ــاه بـ مـ
ســـــــاب احت

هــاي مرخصـي
 قانوني
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:ساختار كلي دوره آموزشي
 بخش، واحد يا عرصه

 آموزش
 مدت زمان محتوي

ICU جراحي قلب 
CICU 

تن دستورات پزشكي، نوشICUآشنايي با تجهيزات
و كار با ونتيالتور، پيگيريو تنظيم پرونده هاي الزم

 ماه1

 واحد پرفيوژن قلب
Pump (CPB) 

شناخت دستگاه واجزاء آن–CPBآشنايي با اصول
 CPBو شركت در چرخش

 هفته2

 بخش
Cardiac Anesthesia 

و گـرفتن و لولـه گـذاري آشنايي با اصول بيهوشي
CVP و شرياني

 هفته2

 بخش
Echocardiography 

و تفسير تصاوير آشنايي با اصول اكوويوهاي مختلف
و در طول دره

هفتــــــــه2
 اختصاصي

امجموعه جراحي قلب بـ
همـــاهنگي بـــا بخـــش

 راديولوژي

و نتـايج تفسـير MRتـي، آشنايي بـا اصـول، سـي
 تصاوير

 در طول دوره

 بخش آنژيوگرافي
)Cath- lab(

و عروق  آشنايي با اصول آنژيوگرافي قلب
هفته2

و ــي اختصاصـ
 در طول دوره

و موارد اورژانس قلبي CCUهاي شنايي با مراقبتآ CCUبخش
در طــول دوره

ــهه2و فتــــ
 اختصاصي

 انتخابي
و فيلـدهايآشنايي با نحوه كار بخـش هـاي ديگـر

و خاص بخش هاي ديگـر بـر حسـب نيـاز دسـتيار
 موافقت بخش

 ماه5/2

و نظارت شده هاي تحقيقات عرصه  در طول دوره انجام كارهاي تحقيقاتي هدفمند
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:است منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا
:كتب اصلي-الف

- Cardiac Surgery  text book (kirklin) 
- Cardiac Surgery in  the adult (Edmon kohn) 
- Surgery for congenital heart disease (Stak,Deleval) 
- Comprehensive Congenital Cardiac Surgery (Jonnas) 

:مجالت اصلي-ب
-Journal of  Cardiothoracic surgery 
- Annals of Thoracic Surgery  
- European Journal of Cardiothoracic surgery  
- Pediatric Cardiology  
- Asian Annals of thoracic Surgery  
- The Journal of Iranian Society of Cardiac Surgeons 

و پايـاني انجـ در مواردي كه طبق مقررات، آزمون)1 شـود منـابع ام مـي هـاي ارتقـا
شد هاي موجود آزمونها بر اساس آئين نامه ، توسط هيات ممتحنه دوره تعيين خواهد

د راين صفحه راهنمايي است براي اجراي اين برنامه و منابع ذكر شده
.در مورد كتب، منظور آخرين نسخه چاپ شده در دسترس است)2
د درمورد مجالت)3 مي، منظور مجالتي است كه در طول .شوند وره دستياري منتشر
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و سرطان كودكان:رشتهنام  خون
Pediatric Hematology and Oncology 

 فوق تخصصي:يليتحص مقطع
و سرطان كودكان، شاخه:رشتهتعريف اي از طب كودكان دوره فوق تخصصي خون

و، درمـان، پيشـگيري بيمـاري كه دانش آموختگان در زمينـه تشـخيص  هـاي خـون
و مراقبت هاي سالمت كودكان از بـدو تولـد تـا انتهـاي سرطان كو سـالگي16دكان

.فعاليت مي نمايند
 ماه24:طول دوره آموزش

متخصصين مجاز ورود بـه ايـن دوره متخصصـين:متخصصين مجاز به ورود دوره
د .اراي دانشنامه تخصصي معتبر باشندكودكاني هستند كه

:ساختار كلي دوره آموزشي
 بخــش، واحــد يــا

 عرصه آموزش
 مدت زمان محتوي

 كالس درس
و و انكولوژي، پروتكـل هـا آشنايي با اورژانس هاي خون
راهنماهاي درماني موجود؛ المهاي طبيعي خون محيطي

و مرور پروسيجرها و مغز استخوان؛ مشاهده

مــــــاه در1
ــال ــداي س ابت

 اول

ــتري ــش بسـ بخـ
و انكولــوژي خــون

 كودكان

و درماني، برخور، شرح حالمعاينه- د تشخيصي
، هـاي افتراقـي، تشخيصها راند روزانه پيرامون پيگيري-

ــان و درم و دارو ــاري ــوارض بيم از ع ــم ــاري اع ــاي ج ه
و درمان  هاي حمايتي كموتراپي، ترانسفوزيون

 آشنائي با داروها-
ها مشاوره بيماران بستري ساير بخش-
 اجراي پروسيجرها-
و حين-  ترخيص پروندهامستند سازي روزانه

 ماه5/18
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:ساختار كلي دوره آموزشي
بخش، واحـد يـا

 عرصه آموزش
 مدت زمان محتوي

و درمانگــاه خــون
 انكولوژي كودكان

و پروسـيجرهاي- و درماني پيگيري اقدامات تشخيصي
 سرپائي بيماران

ها مشاوره بيماران سرپائي ساير درمانگاه-
من- و از جمله تزريق ظم خون به كليه خدمات سرپائي

و هموگلوبينوپاتي  بيماران تاالسمي

در 12 ــاه مـــ
ــول دوره طـــ

 ماه4سالي

واحـــــــــــــد
 ترومبوز/هموفيلي
 هموستاز

و( بســـــــــتري
)سرپائي

ــاري- ــان بيم و درم ــخيص ــاتش ــرايه و اج ــنائي ، آش
، تولورانس OD هاي پروفيالكسي، درمان در منزل، پروتكل

و ايمني تولرانس
ص- و و تجويز عملي  حيح فرآوردهاي انعقاديآشنائي
و تفسير آنهاها آشنائي با تست- ي انعقادي
ــا عــوارض بيمــاري- و آشــنائي ب ــادي ــا انعق و داروه هــا

 انعقادي ضد
 مشاوره-

 ماه1

و درمانگـاه بخش
پيونـــــد مغـــــز

 استخوان
Cell therapy 

و سلول- هاي بنيـاديانتخاب بيمار، آماده سازي بيمار
پي خون ساز الزمه و آلـوژن سـلول جهت هـاي وند اتولوگ

 هاي مختلف روز آمد مذكور بر اساس پروتكل
و درمان- از مراقبت و پـس هاي حمـايتي قبـل، حـين

 پيوند

در5/1 ــاه مــ
 سال سوم

 آزمايشگاه

و مشاهده روند صحيح نمونه- و(گيريآشنائي نگهـداري
و تفسير آزمايشات) ارسال ، انجام

خ� و بانك ونايمونوهماتولوژي
 انعقادي�
و ژنتيك� آزمايشـگاه تشـخيص قبـل از تولـد؛( مولكولي

)تومورها
 فلوسيتومتري�

ماه در سال1
 دوم
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:ساختار كلي دوره آموزشي
 بخش، واحد يا عرصه

 آموزش
 مدت زمان محتوي

 سازمان انتقال خون
وآشنائي با روند اهدا خون- ، جداسازي، نگهـداري

هـاي انتقـالف در پايگـاه هاي مختلـ ارسال فرآورده
 خون

ــه در دو هفتــ
 سال دوم

 راديوتراپي
و انتخـاب بيمـاران، انـواع- آشنايي با روند ارزيابي

و پيگيري برنامه  هاي درماني

هفتـــــه در2
نيمه دوم سال

 اول

 عرصه هاي تحقيقاتي
پيگيري مراحل پايان نامه تحقيقاتي-
مع انتخاب- و انتشار مقاله  تبر، اجراء اتمام

ــاه در24 مـــ
 طول دوره

 فرصت آموزشي
)IPHOS(هاي علمي معتبر ملـيشركت در كنگره-

)…,TIF ,WFH, SIOP(و بين المللي
در طــول دوره
 بر حسب نياز

:منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است
 كتب اصلي–الف

:آخرين چاپ موجود كتب زير در هر دوره
1- Philip A..Pizzo ,et al . Principle and Practice of Pediatric Oncoligy.6 
editon 2006 
2- Nathan & Oski. Hematology of Infancy  and Childhood.6 editon .2003 
3- P.Lanzkowsky .Manual of Pediatric  Hematology and Oncology .4 edit 
4- Weatheral & Cleeg. The Thalasaemia Syndromes .4 edit 2001 
5- Christophet D.Hillyer , et al . Hand book of Pediatric Transfusion 
Medicine .2004 

معاونـت سـالمت وزارت بهداشـت(كتاب بسته جامع خـدمات درمـان تاالسـمي-5
و آموزش پزشكي  )1386-درمان

وزارت بهداشـت معاونـت سـالمت(كتاب بسته جامع خـدمات درمـان همـوفيلي-6
و آموزش پزشكي  ) 1387درمان
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 مجالت اصلي-ب
:سال آخر مجالت زير3مقاالت

1- Journal of Pediartric Hematology  and Oncology  
2- BLOOD (official Journal  of ASH) 
3- Seminars in Hematology (Pediatric Issues) 
4- Hemophilia (offiaial Journal of WFH) 
5- Pediatric blood and cancer 

:مجالت پيشنهادي داخلي
1- Iranian Journal of Blood & Cancer (official Journal of IPHOS) 
2- BLOOD (The Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion 
Organization ) 

:توضيح
ان درمواردي كه طبق مقررات، آزمون)1 و پاياني ميهاي ارتقا شود، منابع آزمونها جام

و منـابع هاي موجود نامه بر اساس آئين ، توسط هيات ممتحنه دوره تعيين خواهد شد
.ذكر شده در اين صفحه راهنمايي است براي اجراي اين برنامه

 مورد كتب، منظور آخرين نسخه چاپ شده در دسترس استرد)2
د)3 ميدر مورد مجالت، منظور است كه در طول دوره .شوند ستياري منتشر
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و اعصاب كودكان:رشتهنام  مغز
Pediatric 

 فوق تخصص:يليتحص مقطع
و اين دوره از زير شاخه:رشتهتعريف هـاي رشـته كودكـان اسـت كـه بـه سـالمت

و هـاي مـادرز بسـياري از بيمـاري. پـردازد اختالالت سيستم عصبي كودكان مـي  ادي
ــا درگيــري  دســتگاه عصــبي مركــزي(نخــاعي–هــاي مغــزي اكتســابي كودكــان ب

Upper motor neuron ( يا درگيري اعصاب محيطـي)Lower motor neuron ( و يـا
مي هاي اصلي پيشگيري در حيطه- حيطه عصبي و پيگيري عمل .نمايد، تشخيص، درمان

 ماه24:طول دوره آموزش
ب رشته  متخصصين كودكان:ه دوره هاي مجاز ورود

:ساختار كلي دوره آموزشي
 بخش، واحد يا عرصه

 آموزش
 مدت زمان محتوي

ــاب-1 ــش اعصــ بخــ
 كودكان

 working roundشامل حضور در بخش به منظور-

و جهت ويزيت بيماران بخش تحـت نظـر اسـاتيد
)روزانه(انجام پروسيجرهاي مرتبط

اه به منظور پس از ويزيت بخش حضور در درمانگ-
)روزانه(ويزيت بيماران سرپايي تحت نظارت اساتيد

 EEG readingحضور در برنامه-
و( ــاران بســتري ــز بيم ــوار مغ و تفســير ن ــه مطالع

)سرپايي
ــاه- ــور در درمانگـ  evokedو EMG NCVحضـ
و انجـام( و EMG- NCYتفسير بيمـاران بسـتري

)سرپايي
 Neuroimagingحضور در برنامه تفسير-
و- و بحــث ارائــه ژورنــال كــالب بصــورت گــزارش

 تفسير مقاالت جديد

22 
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و انجام يـك طـرح تحقيقـاتي در طـي دوره- ارائه
 آموزشي

يك-  در مجالت معتبر Caseارائه
و انجام پايـان نامـه كـه ضـرورتاً تحقيقـاتي- ارائه

و ساير برنامه مي  هاي تنظيمي بخش باشد

ــش روانپزشــكي-2 بخ
 كودكان

و درمانگاه روانپزشكي كودكان- 1 حضور در بخش

و اعصـاب-3 بخش مغز
 بالغين

و- 1 هاي اعصاب بالغين درمانگاه حضور در بخش

:توضيحات
مي همچنين بخش اعصاب نيازمند دوره باشد كـه بـدليل هاي چرخشي به شرح ذيل

:كوتاهي دوره تا بحال ممكن نشده است
 Neurorehabilitation  ,Pediatric Physical medicineماه بخش3-3
 Adult Neurology (movement disorder)ماه بخش4-2

:منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است
:كتب اصلي–الف

1- John H.Menkes , MD –Harvey B.sarnat MD, F.R.C.P.C- Bernard  
L.maria MD .Child Neurology 7. Edition 
2- Gerald M.Fenichel , MD 
Clinical  pediatric Neurology : A signs and symptoms Approach 
3- Kenneth  F.swaiman MD ,Stephen Ashwal ,MD –Donna M.Ferriero , 
MD  Pediatric Neurology :principles & practice.4 . Edition 
4- Richard  E.Behrman , MD –Robert M.kliegman , MD –Hal B.Jenson , 
MD Nelson Textbook of pediatrics 

:مجالت اصلي-ب
1- Seminars in pediatric 
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2- Journal of Pediatric Neurology 

سـال قبـل از شـروع5منظور، شماره هايي از نشريات فوق است كه در طول:تذكر
و درطول دوره دستياري به چاپ  .اند رسيدهدوره دستياري

:توضيح
، توسط هيات ممتحنه مربوطـه هاي كشوري نامه مراجع آزمون پاياني با توجه به آئين

.شوند تعيين مي
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و متابوليسم: رشتهنام  بيماريهاي غدد درون ريز
Endocrinology and  metaboloism 

 فوق تخصص:يليتحص مقطع
و متا:رشــتهتعريــف  بوليســم يكــي از زيــردوره فــوق تخصصــي غــدد درون ريــز

هـاي مربـوط بـه غـدد مترشـحه هاي طب داخلي است كه به بررسي بيمـاري شاخه
ريز شامل هيپوتاالموس، هيپوفيز، تيروئيد، پانكرانس، غـدد فـوق كليـوي، غـدد درون

و مرد، و بيماري توليد مثل زن و فسفر و متابوليسم كلسيم هاي متابوليك پاراتيروئيد
و متابوليسم  مي چربياستخوان .پردازد ها در بدن

 سال2:طول دوره آموزش
 متخصصين داخلي:متخصصين مجاز ورود به دوره

:ساختار كلي دوره آموزشي
 بخش، واحد يا عرصه

 آموزش
 مدت زمان محتوي

و بخـــش غـــدد درمانگـــاه
و متابوليســــم درون ريــــز
 بالغين

و بسـتري و اداره بيماران سرپائي بسـتري-ويزيت
ــ ــردن بيم ــاران ك ــري بيم در-اران پيگي ــركت ش

و كشيك برنامه هـا هاي آموزشي، مشاورات پزشكي
انجام امور مربـوط بـه-طبق برنامه تنظيمي بخش

 انجام پروسيجرها-پايان نامه

19 
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:ساختار كلي دوره آموزشي
 بخش، واحد يا عرصه

 آموزش
 مدت زمان محتوي

و بخـــش غـــدد درمانگـــاه
 ريز كودكان درون

ف 1وقاقدامات

بخـــــــش پـــــــاتولوژي
 هاي غدد بيماري

1 آموزش پاتولوژي آندوكرين

و آزمايشگاه آندوكرينولوژي
 ژنتيك

1 آموزش آزمايشات آندوكرين

ــاتولوژي ــوزش پــــ آمــــ
 هاي غدد بيماري

1

ايخش پزشكي هستهپ

:توضيحات
 حداقل يك روز در هفته در طول دوره-1
 هر روز هفته در طول دوره-2
ب-3 هاي آموزشي، برنامـه هـاي گـزارش صـبحگاهي، ژورنـال كـالب، رنامهمنظور از

و بيمارستاني، كنفرانس و نظـاير آن اسـت كـه الزم  case presentationهاي بخشي
و30، هر دستيار، حداقل در طـول دوره خـود است 10برنامـه گـزارش صـبحگاهي

و .كنفرانس تخصصي را ارائه نمايد10ژورنال كالب را اداره
و در طـول6ياران بايستي در دست-4 ماه اول دستياري، پايان نامه خـود را انتخـاب

.دوره آن را تا نشر نتايج تحقيق پيگيري نمايند
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:منابع درسي
 كتب اصلي-الف

1- kronenberg HM.Melmed S.Polonsky  KS,Larsen PR,Williams  
RH.Wiliams Textbook  of Endocrinology.Philadephia :Saunders/Elsevier 

1-J Clin Endocrnol Metab 
2-N Engl  J Med 
3-Diabetes Care 

 مقاالت آندوكريني در مجالت

:مجالت اصلي-ب
b(و متابوليسم ايران  مجله غدد درون ريز
C(و ليپيد  مجله ديابت
d(و كنترل بيماريهاي شايع عزيزي فريدون، حاتمي حسـين،.در ايراناپيدميولوژي

 1387نشر اشتياق: تهران. جانقرباني، ويرايش سوم
Campbell MJ,  Machin   D.Medical Statistis :a commonsense  approach 
.2 ed.Chichester, New York:Wiley , 1993 
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 ريه كودكان:رشتهنام
Pediatric Pulmonology                

 فوق تخصص:يليصتح مقطع
باشـد دوره فوق تخصصي ريه كودكان، زير شاخه رشـته كودكـان مـي:تعريف دوره

و ارتقاي سالمت، از جمله دستگاه تنفسـي  ودانش آموختگان آن وظيفه تامين، حفظ
.را به عهده دارند

 ماه24:طول دوره آموزش
 متخصصين كودكان:متخصصين مجاز به ورود به دوره

)ماهه24دوره(:ه آموزشيساختار كلي دور
 بخش، واحد يا عرصه

 آموزش
 مدت زمان محتوي

 بخش ريه كودكان

ــتري ــاران بسـ ــت بيمـ ــام–ويزيـ انجـ
و درماني انجام-پروسيجرهاي تشخيصي

شركت در فعاليتهاي آموزشي-مشاورات
 طبق برنامه

 ماه5/7

NICU-PICU 
و برنامــه طبــق برنامــه تنظيمــي بخــش

 ضميمه
 ماه3

و تفسير تستهاي تنفسياسپيرومتريواحد ماه1انجام

 واحد برونكوسكوپي
و مشــاهده ــك ــو فايبرواپتي انجــام برونك
ــاني ــي درم ــدامات تشخيص و اق ــد ريژي

 مرتبط

و انجــام1 مــاه آمــوزش
مكرر آن در طـول دوره
 طبق برنامه ريزي بخش

ماه1طبق برنامه تنظيمي بخشبخش سل كودكان

 قلب كودكان
و برنامــهطبــق برنامــه تنظيمــي بخــش

 ضميمه
 ماه1
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)ماهه24دوره(:ساختار كلي دوره آموزشي
 بخش، واحد يا عرصه

 آموزش
 مدت زمان محتوي

ماه1طبق برنامه تنظيمي بخش وبرنامه ضميمهآلرژي-ايمنولوژي
پاتولوژي

 ميكروبيولوژي
 روز15 طبق برنامه تنظيمي بخش وبرنامه ضميمه

و گل و بينيگوش ماه1طبق برنامه تنظيمي بخش وبرنامه ضميمهو
NICU-PICU ماه2طبق برنامه تنظيمي بخش وبرنامه ضميمه

ماه1طبق برنامه تنظيمي بخش وبرنامه ضميمهانتخابي

 بخش ريه كودكان
انجـام پروسـيجرهاي-ويزيت بيماران بسـتري

فعاليتهاي-انجام مشاورات-تشخيصي ودرماني
و مديريتيآم  وزشي

 ماه3

:توضيحات
 روز حضور در درمانگاه ضروري است3درزمان گذراندن بخشهاي اختصاصي

.هاي چرخشي، حضور در درمانگاه مربوطه، طبق برنامه تنظيمي بخش است در بخش
 هاي مورد نياز براي آموزش به تفكيك،، سيالبوس هاي چرخشي براي بخش

.شده استدر بخش عناوين دروس آورده
.كشيك دستياران طبق برنامه تنظيمي بخش است
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:منابع درسي
:كتب اصلي-الف

- Victor Chernik : Kendig s  disorders of the respiratory tract in children  
- Hilman :Pediatric Respiratory Disegnosis and treatment  

:كتب پيشنهادي
- Taussig :Pediatric Respiratory Medicine Mosby 
- Fuhrman:Critical care medicine (last edition ) 
- West: respiratory  physiology :the essentials 
-Light: Pleural Disease 

 آخرين نسخه در دسترس

:مجالت اصلي-ب
- Pediatric Pulmonology 8tss-6863 John Wiely 
- Pediatric Respiratory Review 1526-0550 Elsevier  

:مجالت پيشنهادي
-Respiratory Medicine      0954-6111 Elseviet 
- Seminar  in Respiratory  and critical care  Medicine  1069-3424  
Theime 
- Pediatric Critical care medicine 1529-7535 Lippincatt Williams & 
Wilkins  
-American Journal of Respiratory and Critical care Medicine .1073-449x 
 ATS 
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و سوختگي:رشتهنام  جراحي پالستيك، ترميمي
Plastic surgery 

 فوق تخصص:يليتحص مقطع
و سوختگي شـاخه:رشتهتعريف اي دوره فوق تخصصي جراحي پالستيك، ترميمي

دانـش آموختگـان دوره از رشته جراحي عمـومي اسـت كـه دسـتياران آن از ميـان
و طـي سـه سـال تخصصي جراحي عمومي داراي دانشـنامه انتخـاب مـي  در، شـوند

و زمينه و فك و زيبايي، جراحي دست هاي جراحي جمجمه صورت، جراحي ترميمي
و مهارت و جراحي سوختگي، دانش ميو ميكروسكوپي كننـد هاي تخصصي را كسب

و توانمنديو آموخته در ها ميهاي خود را .دهند اختيار جامعه قرار
.طول اين دوره سه سال است: طول دوره آموزش

تنها متخصصين جراحي عمومي داراي شناسـنامه:متخصصين مجاز به ورود دوره
.تخصصي مجاز به ورود اين دوره هستند

:منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است
:كتب اصلي–الف

1-Mathes plastic surgery 
2- Grabb and smith plastic surgery 
3- Green hand  surgery 

:مجالت اصلي-ب
1- Plastic & Reconstructive surgery (PRS) 
2- Aesthetic Plastic surgery 
3- Cranio maxillo facial surgery(CMF Surg) 
4-journal of hand surgery 
5- Burn journal  

:حتوضي
هاي موجـود، توسـط هيـات ممتحنـه نامه منابع آزمونهاي كشوري، بر اساس آئين)1

و اين منابع راهنمايي است براي اجراي اين برنامه دوره تعيين خواهد شد
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.، منظور آخرين نسخه چاپ شده در دسترس است در مورد كتب)2
ميدر مورد مجالت، منظور مجالتي است كه در طول دوره دستيا)3  شوند ري منتشر

:ساختار كلي دوره آموزشي
 بخش، واحد يا عرصه

 محتوي آموزش
مدت زمان بر

 حسب ماه

بخش جراحي پالسـتيك
اتاق–درمانگاه-عمومي

 عمل
و–ويزيت بيماران بستري وسرپائي بسـتري كـردن

انجام اعمال-آماده سازي بيماران براي عمل جراحي
-ي بعـد از عمـل انجـام مراقبتهـا-جراحي مربوطـه
در–بستري كردن بيماران-پيگيري بيماران شركت

ــه ــي، برنامــــ ــي، پژوهشــــ ــاي آموزشــــ هــــ
و كشــيك مشــاوره ــا طبــق برنامــه هــاي پزشــكي ه

 تنظيمي وزير نظر استادان بخش

9

و بخش جراحي جمجمه
و صورت درمانگاه –فك

 اتاق عمل
9

6بخش جراحي زيبائي
و بخــش جراحــي دســت

درمانگاه–ي ميكروسكوپ
 اتاق عمل-

6

=بخش جراحي سوختگي
 اتاق عمل–درمانگاه

3

كلينيــك مشــاوره روان
 پزشكي

ارزيـابي–)دفورمـه(ارزيابي رواني بيماران بد شـكل
مـديريت–رواني بيماران خواهـان جراحـي زيبـائي

 بيماران ناخشنود
1

ــگاه بخـــــش آزمايشـــ
 حيوانات

و انجـام كارهـايآشنائي با اصول جراحي حيوانـات
و تكنيكي الزم  تحقيقاتيي

2

پزشكي قانوني يـا سـالن
ــريح ــب(تشـ ــر حسـ بـ
)امكانات

 آموزش پروسيجرهاي الزم بر روي جسد
5حداقل

جلسه در طول
 دوره
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 روماتولوژي كودكان:رشتهنام
Pediatric Rheumatology 

 فوق تخصص:يليتحص مقطع
اي از طب كودكـان دوره فوق تخصصي روماتولوژي كودكان زير شاخه:رشتهتعريف

و نسـوج. است و ارتقاي سالمت كودك را از بعد سالمت بافتها اين دوره تامين، حفظ
و عروق هدف قرار داده اسـت  بـا توجـه بـه. همبند از جمله مفاصل، سيستم اسكلتي

ا ين دوره ارتباط تنگاتنگي بـا اينكه در همه اجزاء بدن انسان بافت همبند وجود دارد
و تربيـت شـدگان ايـن دوره بايـد بـه  ساير رشته هاي فوق تخصصي كودكان را دارد

.بيماران نگاه همه جانبه داشته باشند
 ماه24:طول دوره آموزشي

در اين دوره فقط متخصصين كودكان امكان ورود به دوره:هاي ورودي مجاز رشته
.را دارند

آ :موزشيساختار كلي دوره
 بخش، واحد يا عرصه

 آموزش
 محتوي

مدت زمـان بـر
 حسب ماه

ــاه و درمانگـــ ــش بخـــ
 روماتولوژي كودكان

 معاينات موسكولواسكلتال
و واسـكولوپاتي بيماري در هـاي بافـت همبنـد هـا

و بستري  انجام مشاورات پزشكي-بيماران سرپائي
 ماه 16

 بخش ايمونولوژي باليني
، اي ــوژي ــاني ايمونول ــاري مب ــوژي بيم ــاي مونول ه

 روماتولوژي
 ماه2

و كاردرماني ورزش درماني مركز توانبخشي  ماه1، فيزيوتراپي

 روماتولوژي بزرگساالن
و بزگساالن مروري بر بيماري هاي مشترك كودكان

 با تاكيد بر عالئم بيماري در دوران نوجواني
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:ساختار كلي دوره آموزشي
 بخش، واحد يا عرصه

 آموزش
 محتوي

مــدت زمــان بــر
 حسب ماه

 چرخ گردشي
Rotation 

ــين ــت بخــش از ب و موافق ــتيار ــه دس ــب عالق حس
 بخشهاي زير

 ماه1

 ارتوپدي كودكان
اختالالت آناتوميك اسكلتي، آشـنائي بـا بيماريهـاي
مفصلي كه نياز به مداخله جراحي دارند، آشـنائي بـا

 آسيبهاي اسكلتي
 ماه1

 راديولوژي
ــتفاده از ــايimagingاسـ ــخيص بيماريهـ در تشـ

 روماتولوژي كودكان
 طي دوره

طي دورهآشنائي با تظاهرات چشمي بيماريهاي روماتولوژيكافتالمولوژي
طي دورهآشنائي با تظاهرات پوستي بيماريهاي روماتولوژيكپوست

د آشنائي با تظاهرات كليوي بيماريهاي روماتولوژيك نفرولوژي كودكان  وره طي

 انكولوژي كودكان
آشــنائي بــا بيمــاري هــاي انكولــوژي كــه تظــاهرات

 بيماريهاي روماتولوژيك دارند
 طي دوره

 عفوني كودكان
و بيماريها عفوني آشنائي با بيماريهاي عفوني مفاصل

 كه تظاهرات موسكولو اسكلتال دارند
 طي دوره

 پاتولوژي
ل،خواندن الم نمونه هاي بـافتي نمونـه هـاي مفصـ

ــاي ــرات آن در بيماريهـ و تغييـ ــه و كليـ ــت پوسـ
 رومانولوژيك كودكان

 طي دوره

 كارگاه هاي آموزشي
و روش تحقيق، مقاله نويسي نرم افزارهـاي عمـومي

و استفاده از منابع علمي به ويژه( تخصصي مورد نياز
)الكترونيك

 طي دوره
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:منابع درسي
 كتب اصلي-الف

1- Textbook of pediatric Reumatology (Cassidy) (last edition) 
2- Nelson Textbook of Pediatric.Part Xill to XV(Last Edition) 
3- Kelly Textbook of Rheumatology.Section XV(Last Edition)  
4- Primer on the Rheumatic Diseases (Last Edition) 

.استمورد نظر Editionدر كليه موارد، آخرين:توضيح
:مجالت اصلي-ب

1- Pediatric Rheumatology (http://www.ped- rheum.com) 
2-Arthritis & Rheumatism 
3- Journal of Rhematology 
4- Pediatric Rheumatology Online journal (http://pedrheumonlinejournal 
.org) 
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و پيرامون تولد طب نوزادي:رشتهنام
 وق تخصصف:يليتحص مقطع

و پيرامون تولـد، زيـر مجموعـه فوقدوره:رشتهتعريف از تخصصي طب نوزادي اي
و  رشته تخصصي كودكان است كه دانش آموختگـان آن بـه منظـور تـامين، حفـظ
و  و درمان، آموزش و نوزاد، در حيطه هاي پيشگيري، تشخيص ارتقاي سالمت جنين

و جامعه خدم ميپژوهش، با رويكردي خانواده محور .نمايند ات تخصصي ارائه
 سال2:طول دوره آموزش

 متخصصين كودكان:متخصصين مجاز به ورود دوره

:ساختار كلي دوره آموزش
 بخش، واحد يا عرصه

 آموزش
 مدت زمان چكيده محتواي آموزشي

 آشنائي كلي
)Orientation(

و ، برنامـه هـا و راهنماهـا ، دستورات آشنائي با قوانين
ه  اي تحقيقاتي پروژه

 ماه1

NICU 
بخش نـوزادان سـطح

ــاي-2 درمانگاههــــ
 نوزادان

، كسـب مهـارت ويزيت بيماران، مراقبت هاي تنفسـي
و مراقبـت از نـوزادان هاي عملي، احياء نوزادان درمان
و وزن كم ، مراقبت از نوزاد نارس با بيماري هاي شايع

 درمانگاه پيگيري

 ماه 16

 پريناتولوژي

و و و)high risk(يزيت مـادران پرخطـرراند در بخـش
درمانگاه هـاي مشـاوره، ويزيـت بيمـاران سـرپايي در
، حضور در اطاق عمل زايمان هاي در معرض درمانگاه

 خطر

 ماه1
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 بخش، واحد يا عرصه
 آموزش

 مدت زمان چكيده محتواي آموزشي

و بخش هـاي زايمـان
و نوزاد هم اتاقي مادر

)طبيعي(

ا ــت ــان، مراقب ــاق زايم ــالم، حضــور در ات ــوزادان س ز ن
 درمانگاه پيگيري نوزاد سالم

 ماه2

 جراحي كودكان
ا زجراحي، حضـور در اطـاق و بعد ويزيت بيماران قبل

 عمل
 ماه1

 راديولوژي نوزادان
حضور در بخـش راديولـوژي، آشـنايي بـا سـونوگرافي

،MRI,CT Scanگرافي هاي معمول نوزادان ،
 در طول دوره

ب كودكان قل

هـاي رايـج قلبـي در بخـش،ويزيت نوزادان با بيمـاري
و درمانگاه، آشنايي با اصول اكوكـارديوگرافي مشاوره ها

و ارزيابي قلبي نوزادان از جهـت آنـاتومي طبيعـي، بـاز
و افزايش فشار خون ريوي  بودن مجراي شرياني

 ماه1

 جامعه

و اجتمـاعيشركت در برنامه هـاي خـدمات آموزشـي
و مليمح ، هـاي بهداشـتيو ارزشيابي برنامه، پايش لي

و عوامل اجتماعي موثر تحليل وضعيت سالمت نوزادان
، روش كار با گروه درون وبرون بخش سالمت بر آن

 ماه1

 اختياري
درمانگاه روانپزشكي كودكان، درمانگاه پوست كودكان،

و بخـش اعصـاب كودكــان ، درمانگـاه اعصـاب، بخــش
ت و بازتوانيدرمانگاه  وانبخشي

 ماه1
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:منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است
 كتب اصلي–الف

1- American Acadimy of  Pediatrics The American College of Obstetricians 
and Gynecologist.Breastfeeding Handbook for Physicians.Last ed Elk Grove 
Village ,IL American  Academy of  Pediatric 
2- American Acaemy of Pediatric. Committee on Infectious Diseases , 
Larry K.  
Pickering , Carol J.Baker , and David W.kimberlin .Red Book;Report of 
the  Committee on Infectious Disease.ELK Grove Village ,American 
Academy of Pediatrics. 
3- American Heart Association ,American Academy of Pediatrics 
.Textbook of NeonatalResuscitation .Last ed . Elk Grove Village ,IL 
American  Academy of  Pediatric 
4- Godsmith. JP , Karotkin EH.Assisted Ventilation of the Neonate . .Last 
ed.Philadelphia Saunders . 
5- Karksen  K. the S.T.A.B.L.E.Program .Post –resuscitation/ Pre-
transport Stabilization Care of Sick Infants.Guidelines for Neonatal 
Healthcare Providers .Last ed .Park City, S.T.A.B.L.E 
6-Karlsen K, Tani LY. S.T.A.B.L.E – Cardiac Module. Recongnition  
and Stabilization of  nenates with severe  CHD  Last ed .Park City, 
S.T.A.B.L.E, Inc 
7- Macdonald MG,Seshia MMK,Mullet MD .Avery s Neonatalogy: 
Physiology and management of the newborn Last ed.Philadelphia 
,Lippincott Williams &Wilkins  
8- Remington JS ,Baker C,Klein JO Wilson CB Infectious Diseases of 
the Fetus  and the Newborn Infant . Last ed .Philadelphia ,Elsevier 
Saunders. 
9-Richard JM,Fanaroff AA, Walsh MC .Neonatal-Perinatal Medicine: 
Diseases of the Fetus and Infants . Last ed.Philadelphia.Mosby Elsevier 
10- Volp JJ .Neurology of the Newborn Last ed.Philadelphia Elsevier 
Science 
11- Young TE,Mangum B.Neofax of Drugs Used in Neonatal Care. Last 
ed New Jersey .Thomson Healthcare. 

 

و راهنم– 12 ، آخرين سازي اي كشوري ايمنكميته كشوري ايمن سازي، برنامه
و آمــوزش پزشــكي مركــز مــديريت. ويــرايش تهــران، وزارت بهداشــت، درمــان
.هاي واگير بيماري
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:مجالت اصلي-ب
 شماره مربوط به دو سال اخير از مجالت

1- Seminars in Fetal and  Neonatal Medicine 
2- Clinics in Perinatology  
3- Seminars in Perinatology 
4- Pediatric Clinics of North America 
5- Pediatrics  
6- Iranian Journal of Neonatology 

:منابع كارگاهي-ج
گا دستورالعمل و منابع مرتبط ارائه شده در  ههاي آموزشيرهاي كشوري
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 بيماريهاي ريه:رشتهنام
Pulmonary Medicine  

 فوق تخصص:يليحصت مقطع
دوره فوق تخصصي ريه يكي از شاخه هـاي رشـته تخصصـي داخلـي:رشتهتعريف

و درمـان يـا  است كه دانش آموختگان آن به ارتقاي سـالمت پيشـگيري، تشـخيص
و عوارض ناشي از بيماري هاي ريه ديگر مي پردازد .كاهش رنج

.است) ماه24(سال2:طول دوره آموزش
 رشته داخلي تنها رشته مجاز ورودي به اين دوره است:ازرشته هاي ورودي مج

:منابع درسي
:كتب اصلي–الف

1) Mason :Murray & Nadel s Textbook of Respiratory Medicine , 
Saunders , An Imprint of Elsevier 
2) Marino P,The ICU Book 2008 , Lippincott Williams & Wilkins  
3) Fishman 2008 

:مجالت اصلي-ب
1) AJC:American Journal Of Cardiology 
2) Journal Of CHEST 
3) European Respiratory Journal  
4) Clinics In Chest Medcine (North America) 

و نوشته-  هاي مورد نياز گزيده مباحث كتب، مقاالت
:توضيحات

.دارنددر مورد كتب، منظور آخرين چاپي است كه در دسترس قرار-
در مورد مجالت، منظور شماره هايي است كـه در طـول دوره دسـتياري منتشـر-

.شوند مي
در مورد مراجع آزمون هاي كشوري، هيات ممتحنـه مربوطـه، بـر اسـاس آيـين-

.هاي كشوري در خصوص معرفي منابع آزمون ها اقدام خواهند نمود نامه
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 نفرولوژي:رشتهنام
Nephrology 

 فوق تخصص:يليتحص مقطع
دوره فوق تخصصي نفرولوژي يكي از زيـر شـاخه هـاي طـب داخلـي:رشتهتعريف

است كه به بررسي بيماريهاي كليه مي پردازد كه شامل بيماريهـاي پارانشـيم كليـه 
و مـزمن كليـه: شامل و بـاز،-نارسايي حاد و اسـيد و الكترونيـك پـر اخـتالالت آب

و موارد مرتبط ديگر مي باشد فشاري خون، .دياليز، پيوند كليه
.سال است2طول دوره:طول دوره آموزش

 رشته داخلي:هاي ورودي مجاز رشته

:ساختار كلي دوره آموزشي
بخش، واحد يا

 عرصه
 آموزش

 مدت زمان محتوي

بخــــــــــــــش
)1(نفرولوژي

و اداره بيماران بستري در-ارانبستري كردن بيمـ-ويزيت شـركت
و كشيك هـا طبـق)2(هاي آموزشي برنامه ، مشاوره هاي پزشكي

انجـام–)3(انجام امور مربوط به پايان نامه–برنامه تنظيمي بخش
 پروسيجرها

 ماه 14

و پيگيري مشكالت آنان بخش دياليز و اداره بيماران دياليزي  ماه3-5 ويزيت

 بخش پيوند
پ و اداره بيماران و پيگيري مشكالت آنـان ويزيت ارزيـابي–يوندي

و گيرنده كليه  دهنده
 ماه5-3

و اداره بيماران سرپايي درمانگاه  در طول دوره ويزيت

بخــش پـــاتولوژي
و راديولــــــــوژي
 پزشكي هسته اي

و اقدامات پزشكي هسته-خواندن الم هاي مرتبط تفسير كليشه ها
 اي مرتبط با دوره

 به طور مستمر
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:ي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا استمنابع درس
:كتب اصلي-الف

The Kidney 
Berener & rector 's 
Hand book of Dialysis 
Dugerduges  
Handbook  of Transplantation 
Clinical Physiology of acid- base and electrolyte disorders 

و:تذكر .در دسترس از منابع فوق استمنظور آخرين نسخه منتشر
:مجالت اصلي-ب

Kidney in International /NDT/AJLD /AJT 

منظور شماره هايي از نشـريات فـوق اسـت كـه از طـرف گـروه آموزشـي بـه:تذكر
.دستياران معرفي مي شوند
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پيفلوشيها دورهيبرنامه آموزش

 تروما در جراحي عمومي:عنوان دوره
Trauma in General Surgergery 

 فلوشيپ:دوره
ومي اسـت كـه بـه اين دوره يك دوره آموزشي براي جراحان عمـ:دورهتعريف

و مهارتهاي موردمنظور ارتقاي دانش مات نياز بـراي ارائـه خـد، نگرش، عملكرد
و فوريـت جامع پيشگيري، تشخيص، درمان  هـايو آمـوزش در حـوادث، سـوانح

قبت، در كليه مواردي كه مشـاركت سـايرو ايفاي نقش محوري در تيم مرا تروما 
هاي مرتبط ضروريست، طراحي شده است، بديهي است ساير اعضـاي تـيم رشته

و مسـئوليتهاي مراقبت در محـدوده امـور تخصصـي مربـوط بـه خـود نقـش  هـا
.خود را بعهده خواهند داشتياختصاص

.ماه است15مدت دوره فلوشيپ تروما در جراحي:طول دوره آموزش

: ابع درسيمن
:كتب اصلي-الف

)آخرين چاپ در دسترس( كتاب شوارتز-
)آخرين چاپ در دسترس( Depalmaمباحث مرتبط از كتاب-
و نخاع از كتاب-  جراحي اعصاب Textفصول مربوطه تروماي مغز
 Mattoxمباحث مرتبط از كتاب-

 مجالت اصلي-ب
- J of TRAUMA 
-J  of TRAUMA  AND  EMERGENCY MEDICINE 
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:ساختار كلي دوره آموزشي
)ماه(مدت شيوه آموزش موضوع

در طول دورههاي آموزشيكارگاهدروس نظري عمومي
ماه11كارعمليبخش اورژانس يا مركز تروما

2كشيك–كار عمليICUبخش
و درمانگاه سوختگي 2كشيك-كار عمليبخش

 :      Student Methods Assessmentشيوه ارزيابي دستياران
 كتبي-
-Dops 
-Log book 

:دفعات ارزيابي
)log book,Dops(بصورت مستمر-
 انتهاي دوره-
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 جراحي ستون فقرات:عنوان دوره
 فلوشيپ:دوره

ــتعر ــي تخصصــي:ف دورهي ــيپي(دوره تكميل ــرات) فلوش ــتون فق  جراحــي س
)spinal surgery (و جراحـي يك برنامه مشترك از رشته و هـاي ارتوپـدي مغـز

و توانبخشي بيماران مبتال به ضايعات ستون فقرات  اعصاب است كه جهت درمان
و تروماهاي ستون فقرات، بيماري: شامل و انحرافات ستون فقرات در كودكـان ها

و متابوليـك، تومورهـا بزرگساالن، بيمـاري  ، ضـايعات هـا، عفونـت هـاي دژنراتيـو
و وابسته آن، مادرزادي، بيماري همچنين اقدامات مربـوط بـه حفـظ هاي ديسك

.سالمت ستون فقرات در آحاد جامعه طراحي شده است
 ماه24:طول دوره

:ارزيابي دستيار
)Assessment methods( روش ارزيابي) الف

مـورد) پرونـده آموزشـي( دستياران در طي دوره با استفاده از ارزيـابي پـورت فوليـو
ميارزيابي قرار خواهند گرفت كه شامل مو :باشد ارد زير

-loogbook 
و هـايي كـه توسـط اسـتادان، روسـاي بخـش نتايج كليه ارزشـيابي- هـاي اصـلي

و بيمارستان و گروه .هاي مربوطه انجام مي دهند چرخشي
 پذيرش حداقل دو مقاله در مجالت معتبر علمي پژوهشي-
 Dops- minicex-osceاعم از كتبـي( نتايج آزمون هاي انجام شده در طول دوره-

)يا غيره
Osce(Objective strucntured clinical exa mination 
Dops (Direct observation pratical skills) 

)Periods of Assessment( دفعات ارزيابي)ب
 الگ بوك) Day to dayترجيحاً(ارزيابي مستمر�
 Dopsو  Minicexماه يك بار با روش6هر�
 امتحان پاياني�
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 آسيب شناسي پوست:دوره عنوان
)Dermatopathology(

 فلوشيپ:دوره
از آسـيب شناسـي پوسـت زيـر مجموعـه دوره تكميلـي تخصصـي:دوره تعريف  اي
در رشته و پاتولوژي است كـه دانـش آموختگـان آن هاي تخصصي بيماريهاي پوست

دق) joint program( يك برنامه مشترك و تـر بيماريهـاييقدر زمينه تشخيص بهتر
مي پوستي كه منجر به درمان صحيح مي تر .بينند گردد، آموزش

 ماه12:طول دوره آموزش

:ابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا استمن
:كتب اصلي) الف

Histopathology of skin by lever, weedon ,rapini 
Text book of  Dermatology by Rook 
Histopathology of skin(Maclee) 
Differetial diagnisis of skin pathology(Bernard Ackrman) 
Diagnostic clues of dermatopathology (Bernard Ackeman) 
Inflamatory diseases of skin(bernard Ackerman)
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:مجالت اصلي)ب
Journal of American Academy of Dermatology 
International  journal of Dermatology  
Journal of American Acadmy of Dermatopathology 
American jounal of surgical pathology 

:متخصصين مجاز ورود به دوره
و پاتولوژي مجـاز براي ورود به دوره فلوشيپ درماتوپاتولوژي تنها متخصصين پوست

د مي .هاي ياد شده باشندر يكي از رشتهباشند كه واجد دانشنامه تخصصي
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 طب تسكيني:عنوان دوره
)Palliative Medicine(

 فلوشيپ:دوره
هاي اي از علوم پزشكي است كه موضوع آن درمان طب تسكيني شاخه:تعريف دوره

و شـرايط تهديـد كننـده حيـات در بيماريهـاي  تسكيني بيماران مبـتال بـه عـوارض
و پيشرونده  تمركـز مراقبـت در طـب تسـكيني، ارتقـاي كيفيـت. باشـدميپيشرفته

و نشـانه  هـاي آزار دهنـده بطـرق زندگي به حداكثر ممكن از طريـق كنتـرل عالئـم
و اجتمـاعي اسـت  شـيوه ارائـه خـدمات،. تخصصي، حمايتهاي معنوي، روانشـناختي

و با بهره و چند عاملي ذيـربطينگيري از توانمنـديهاي متمركـز در متخصصـ تيمي
متخصصين طب تسكيني در شرايط واماكن مختلفي كه بيماران قرار دارنـد. باشد مي

و امثال آن بايد بتوانند نقش مانند بيمارستان، خانه، و نقاهتگاه هاي حمايتي، درماني
.مراقبتي خود را اعمال نمايند

 ماه18:طول دوره آموزش

:منابع درسي
 كتب اصلي-الف

Oxford(1- Text book of Pallitive Medicine) 

 فصول زير از كتاب-2
Cancer : Princple of Oncology-WODAVIT 

Cancer Palliative Medicine  A- 
Complementary and Alternative Medicine B- 
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.عالوه بر كتب فوق، مطالعه مستمر كتب رشته مادر نيز ضروري است:1 تذكر
.چاپ كتاب است كه در دسترس قرار داردآخرين در كليه موارد فوق منظور،)2

:هاي ورودي مجاز رشته
 بيهوشي عمومي-ارتوپدي-داخلي-هاي جراحي عمومي متخصصين رشته-1
هاي مرتبط كه در هر برنامه در زمان اطالعيـه ورودي بـر متخصصين ساير رشته-2

و تشخيص مسئولين برنامه امكان ورود خواهند است .حسب ترجيح
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 ارتوپدي كودكان:عنوان دوره
Pediatric Orthopedic 

 فلوشيپ:دوره
ــف دوره ــاخه:تعري ــان ش ــدي كودك ــه دوره ارتوپ ــدي اســت ك ــته ارتوپ اي از رش

و مهارتهـاي تجربـي آموختگان آن با گذرانـدن ايـن دوره آگـاهي دانش هـاي علمـي
و پژوهش بيماريهاي ارت خويش را در امر پيشگيري، تشخيص، درمان وپـدي، آموزش

.دهند كودكان ارتقاء مي
 ماه18:طول دوره آموزش

:عناوين مباحث درسي
 عناوين عمومي) الف

- روش پيشرفته تحقيق  - برقراري ارتباط- Evidence Based Med 
 قوانين پزشكي در ارتوپدي كودكان-

 عناوين اختصاصي)ب
 عصبي–عضالني-علوم پايه شامل فيزيولوژي دستگاه اسكلتي

و ستون فقرات-مي كاربردي اندام فوقانيآناتو  اندام تحتاني
 شناسي استخوان، غضروف، نسوج همبند، عضالت بافت

 ژنتيك بيماريهاي ارتوپدي - عضالني-پاتولوژي دستگاه اسكلتي
و اختالالت آن و نمو طبيعي  شرح حال ارتوپدي - رشد

 Gait analysis Limbing child--معاينات ارتوپدي
و رژيونـال( لوژيآنستزيو در بيمـاران) نـروبالك- انواع بيهوشي عمـومي، لوكـال
 ارتوپدي

 عضالني–برداري سيستم اسكلتي تصوير
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:منابع درسي
:كتب اصلي-الف

Tachdjian pediatric orthopeadics 
Lovell &winter pediatric orthopeadics 
Practice of pediatric orthopedics 
Rockwood and green: fractures in children 

در كليه موارد فوق، منظور آخرين نسخه چاپي كتاب اسـت كـه در دسـترس:تذكر
.قرار دارد

:مجالت اصلي)ب
Journal of pediatric orthopaedics 
Journal of bone &joint surgery 

مي منظور، ژورنال:تذكر .شوند هايي است كه در طول دوره دستياري منتشر
هاي رسمي كشوري، هيات ممتحنه دوره تكميلي تخصصـي بـر جهت آزمون: توضيح

مي نامه اساس آئين .نمايند هاي كشوري منابع آزمون را مشخص
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 طب روان تني:عنوان دوره
Psychosomatic Medicine 

 فلوشيپ:دوره
ت:تعريف دوره خصصـي روانپزشـكي اسـت كـه اين دوره يك دوره تكميلي از رشته

و بازتوانبخشـي  دانش آموختگان آن در رابطـه بـا ارائـه مشـاوره، پيشـگيري درمـان
و زمينه بيماري مي هاي روان تني .كنند هاي مرتبط ايفاي نقش

 ماه18:طول دوره آموزش

:منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است
 كتب اصلي-الف

The APP Textbook of Consultation –Liaison 
Psychiatry last edition 
Edited by Michael G.Wise,M.D,and james R 
Consultaion liaison textbook /Cambridge university press last edition 
Psychosomatic Medicine:Bummfield M.lippincott Williams& Wilkins 

 مجالت اصلي-ب
Psychosomatics 
Official Journal of the academy of Psychosomatin  
Medicine 
Psychosomatic medicine 
General hospital psychiatry  
Psychotherapy & psychosomatic 

:توضيح
، هـاي موجـود نامـه بر اسـاس آئـين) در صورت تصويب( منابع آزمونهاي كشوري-1

و منـابع ذكـر شـده در ايـن صـفحه توسط هيات ممتحنه دوره تعيي ن خواهـد شـد
 راهنمايي است براي اجراي اين برنامه
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.در مورد كتب، منظور آخرين نسخه چاپ شده در دسترس است-2
، منظـور مجالتـي اسـت كـه در طـول دوره دسـتياري منتشـر در مورد مجـالت-3

مي مي و در دسترس .باشند شوند

رو: متخصصين مجاز به ورود دوره مـدرك رسـمي دانشـنامه بـا انپزشـكي متخصصين
 تخصصي 
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 جراحي كولوركتال:عنوان دوره
Colorectal fellow ship 

 فلوشيپ:دوره
هايي است دوره تكميلي تخصصي باليني پزشكي طي آموزش در رشته:تعريف دوره

ي كه از يك سو نياز به ارائه آموزشهاي تكميلي تخصصـي بـراي ارتقـاء مهـارت عملـ 
و از سـوي ديگـر ارائـه آن در قالـب دوره هـاي فـوق تخصصي آن رشته وجود داشته

.تخصصي وجود نداشته باشد

:طول دوره آموزش

 كشور شهر نام مركز آموزشي شماره
 طول دوره

)سال(
 نام مدير برنامه

(Program director) 

1Mount Sinai hospital Manhattan USA 1Randolph stein
Hngen M.D

2
Weill cornel medical 

college.Colombia 
university

New York USA 1
Margie 

Toroncoso 
M.D

3
Saints Mark 

hospital.london 
university

London UK 1Edward J erring 

4UCSF,university of 
CaliforniaCalifornia USA 1Julio Garcia- 

M.D  Ph.D

:منابع درسي
:اصلي كتب-الف

1- Corman 2005    
2- Waken 2007 
3- American society of colon & Rectum surgeon 
4- (text book) 2007 

:مجالت اصلي-ب
1- Disease of colon & Rectum 
2- Colorectal Disease 
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 اختالالت كف لگن در زنان:نام دوره
femal pelvic floor medicine & surgery 

پيلوشف:دوره
دوره تكميلي تخصصي اختالالت كف لگن در زنان، يـك دوره بـاليني:تعريف دوره

و مهارتهـاي عملـي در پيشـگيري،  است كه دانش آموختگان آن بـه دانـش نظـري
و اختالالت كـف لگـن شخيص، درمانت و غير جراحي مرتبط با بيماريها هاي جراحي

.پردازد در زنان مي
 ماه18:طول دوره آموزش

:آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است منابع درسي كه با استفاده از
 كتب اصلي-الف

1-A.E.Bent,et al.2008 (Ostergal,s Urogynecology and Pelvic floor 
Dysfunction ) 
Philadelphia Lippincott Williams & Wilkins 
2- Peter Petros 2007 (The Female Pelvice Floor)Springer 

:مجالت اصلي-ب
1- International Urogynecoligic, Journal  
2- American Journal of Ob & Gyn 
3- Journal of Urology  
4- British  Journal of Sexual Medicine 
5- Urology Journal 

:توضيح
نامه موجود، توسط هيـات ممتحنـه دوره منابع آزمونهاي كشوري، بر اساس آئين-1

و اين منابع راهنماتعيي .است براي اجراي اين برنامهيين خواهد شد
.در مورد كتب، منظور آخرين نسخه چاپ شده در دسترس است-2
مي-3 .شوند در مورد مجالت منظور مجالتي است كه در طول دوره دستياري منتشر

و زايمان:متخصصين مجاز به ورود دوره  متخصصين زنان
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اي مداخله راديولوژي:دورهنام
Interventional Radiology 

 فلوشيپ:دوره
و اين دوره:تعريف دوره ، در زير مجموعه رشته تخصصـي راديولـوژي طراحـي شـده

گذراننـد، تحــت هـدايت تصـوير بــرداري پزشـكي، بـه اقــدامات كسـانيكه آن را مـي
و درماني نوين كمتر تهاجمي مبادرت مي ورزند در حال حاضـر ايـن دوره تشخيصي

.هاي متعدد پيدا كرده است خود زير شاخه
 يك سال:طول دوره آموزش

:آموزشي ساختار كلي دوره

 اقدامات-محتوي بخش، واحد يا عرصه آموزش
 مدت زمان

)ماه(

Skill-lab-بخش بيهوشيCPR15روز

 كالس درس
طي دوره بر حسبدروس نظري

 مورد
جاتاق عملي ماه1راحيهاي مربوطمشاهده انواع

ICU 
ــور ــارت-حض ــت نظ ــاهده تح مش

 مسئول بخش
 روز 15

ماه10بخش راديولوژي
در طي دورهپيگيري بيماران مداخله شدهبخش هاي بستري مرتبط

 كلينيك راديولوژي مداخله اي
و انتخاب بيمـاران پيگيـري ويزيت

 بيماران قبلي
روز در1حداقل

 هفته
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:منابع درسي
:كتب اصلي-الف

  Abram s Angiographyآخرين چاپ
Interventional  Radiology 

 Wilfride R.Castaneda –Zunigaآخرين چاپ

:مجالت اصلي-ب
JVIR(urnal of vascular & Intercentional Radioligy)  
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 جراحي زانو:دورهعنوان
Surgery of knee 

 فلوشيپ:دوره
دوره تكميلي تخصصي جراحي زانو يك دوره تكميلي باليني از رشـته:ف دورهتعري

و مهارتهاي باليني در زمينه هاي پيشگيري، ارتوپدي است كه به منظور ارتقاي دانش
و صدمات زانو در دانـش آموختگـان راه، درمان تشخيص و بازتواني بيماريها ، مراقبت

.اندازي شده است
 ماه جدهيه:طول دوره آموزش

:عناوين مباحث درسي
:عناوين عمومي-الف

ــول ــيم Team workاصـ ــري تـ ــول/و رهبـ ــول/ Communication/ اصـ  اصـ
Counseling &  Comsulting / مقررات پزشـكي قـانوني دربـاره مـالتي پـل ترومـا /

و/ هاي آموزش اصول وشيوه و اسـتفاده/ هاي پژوهش شيوه اصول مديريت اطالعات
و/اي اخالق حرفه/ هاي آموزش الكترونيكيو شيوه از اينترنت نظـام سـالمت كشـور

 جايگاه تروماتولوژيست در اين نظام
:عناوين اختصاصي-ب

Orthopaedic Association American
www.aoassn .org/home .htm
EFFORT: European Federation of National Association  of O rthopaedic 

logyand Traumato
www.efort .org/
Brirish  Association for surgery of the knee 
HTTP:/WWW.baskonline .com
The knee Society USA
http:// www.Knee society .org/web/index/.hmtl
European knee society 
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:منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است
:ب اصليكت–الف

Surgery of the knee(Insall) 
Practical orthopaedi , sports Medicine and orthroscopy 
(D-H Jhonson )2007 
Sport medicine 

:مجالت اصلي-ب
Arthrosecopy/ Arthroplasty /American Journal of sport medicine / JBJS 
/Bone & joint 

 وپدي واجد دانشنامه تخصصيمتخصص ارت:هاي ورودي مجاز رشته
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 اندويورولوژي:دورهنام
 فلوشيپ:دوره

از، زيـر مجموعـه انـدويورولوژي) فلوشيپ( تخصصي دوره تكميلي:تعريف دوره اي
و درمــان رشــته اورولــوژي اســت كــه در زمينــه غربــالگري، پيشــگيري ، تشــخيص

و اكتسابي ارولوژي نظيـر بيمـاري بيماري ، حالـب، مثانـه، كليـه هـاي هاي مادرزادي
و آدرنال با رويكرد جراحيهـاي بـا تهـاجم كـم از پروستات و، اسـتفاده انرژيهـاي نـو

.روشهاي آندوسكوپيك فعاليت دارد

 ماه24حداكثر:طول دوره آموزشي

: منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است
:كتب اصلي-الف

- Text book of Laparoscopic Urolrgy(GILL) 
- Campbell s Urology 

 كتاب جامع ارولوژي-
- Endourology Smith    

:مجالت اصلي-ب
- Journal of Endourology 
- Journal of Urology  
- Urology Journal  

 دانشنامه تخصصي از رشته اورولوژي با دانش آموختگان:هاي ورودي مجاز رشته
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 جراحي دست:دورهنام
Hand surgery  

 فلوشيپ:دوره
از دوره جراحـي دسـت، شـاخه:تعريف دوره  اي از جراحـي اسـت كـه بـا اسـتفاده

و غير جراحي نظير روش و بازسـازي: هاي جراحي آرتروسكوپي، آرتروپالستي، انتقال
و و آزاد، فلپ عضله تاندون مي هاي موضعي و پيونـد دسـت، ، بـه تـرميم كروسـرجري

وها ضايعات تاندون و نسـوج نـرم ، اعصاب محيطي، شبكه براكيـان، عـروق، عضـالت
، هــاي مــادرزادي، تومورهــا هــا، ترومــا، ناهنجــاري هــا كــه در اثــر بيمــاري اســتخوان
و آسيب يك مفصلي، عفونتژ، بيماريهاي روماتولوها سوختگي هـاي ورزشـي پديـد ها

مي مي .پردازد آيند
. حيطه كار جراح دست در اين برنامه، از نوك انگشتان تـا شـبكه براكيـان اسـت-

و از جـراح بديهي است كه در صورت نياز ، بايستي كارها به صورت تيمي انجام شـود
و يا حتي فوق تخصص توراكس بهره گرفته شود و فلوي شانه .عروق

 هجده ماه:طول دوره آموزش

:منابع درسي
:تب درسيك-الف

- Hand sugery: Green 
- Hand sugery: Berger 
-Wrist sugery :watson 
- Original related websites 
- Stephan j.Mathes ,plastic sugery 

:مجالت اصلي-ب
- Journal of hand sugery: British & American 
- JBJS :British & American  
- Journal of plastic  & reconstructive sugery 

 ساير منابع-ج
- Original related websites 
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:توضيحات
.در كليه موارد فوق، منظور آخرين چاپ كتاب است كه در دسترس قرار دارد-
در- طول دوره دستياري، مطالعه مسـتمر كتـب اصـلي رشـته عالوه بر كتب فوق،

.مادر نيز ضروري است
ت(هاي رسمي كشـوري در آزمون- ، هيـات ممتحنـه دوره، بـر)صـويب در صـورت

.كشوري، منابع آزمون را مشخص خواهند نمودهاي نامه اساس آيين
مي- .رسند در مورد مجالت، منظور مجالتي است كه در طول دوره دستياري به چاپ

و واحدهاي مورد نياز كه بايد در دسترس يا قابل دسترس باشند ها، بخش رشته :ها
و سوختگيبخش جراحي-بخش ارتوپدي -micro surgery lab-ترميمي، پالستيك

و اعصاب-جراحي عروق-جراحي عمومي-برداري پزشكي مركز تصوير -جراحي مغز
-بيهوشـي-هـاي عمـل مجهـز اتـاق-درمانگـاه مشـترك-هاي اختصاصـي درمانگاه

 -Anomal- labواحـد-اينترنـت-كتابخانـه-بخش فوريتهـاي پزشـكي-توانبخشي

Medical photography-پاتولوژي 

:هاي ورودي مجاز رشته
 متخصص ارتوپدي-
 متخصص جراحي عمومي-

.اولويت پذيرش با هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور است)1توضيح
و بـراي ادامـه تحصـيل)2 توضيح داوطلبين بايستي واجد دانشنامه تخصصي بـوده

.منع قانوني نداشته باشند



: ششمفصل
و شراضوا ليادامه تحصطيبط
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هـاي علـوم پزشـكي براسـاس مقاطع مختلـف رشـته دانش آموختگان ادامه تحصيل
و با و شرايط مربوطه و ضوابط و نوع تعهدات متفاوت است كـه توجه به رشته مقطع

بر اين اساس، پس از پذيرفته شدن دانش آموخته حسب درخواست دانشگاه پذيرنده 
.تحصيل با شرايط خاصي صادر مي گرددفرد، گواهي فراغت از 

الزم به ذكر است درصورتي كه فرد شرايط صدور گواهي فراغت از تحصيل را نداشته
و يا رشته جديد تلقي مي و ادامه تحصيل وي درمقطع باالتر .گردد باشد، ثبت نام

دانش آموختگان مقاطع پزشكي عمومي متقاضي ادامه تحصيل در مقاطع-1
:يتخصصي بالين

زيت شرايبا رعايدانش آموختگان رشته پزشك يارير اجازه دارند در آزمـون دسـتيط
:نديشركت نما

و محروم،خدمات مشمول در مناطق با ضريب محروميت چهار- .تر انجام گيرد پنجم
.، خدمت مشمول تا زمان شروع دوره دستياري تداوم يابددر صورت قبولي در آزمون-
ميدر صورت عدم قبول- توانند در آزمون بعدي شركت نمايند كه شـرايطي بشرطي
.را تا آزمون بعدي رعايت نمايند شگفتيپ
و سوم آئين نامه مشم- و تسهيالت«ولين سطوح دوم سطح بندي عملكرد استثنايي
و اع عالوه بر برخورداري از امتياز فوق اجازه دارنـد» ...طايي به استعدادهاي درخشان

و در .دوره كارورزي در آزمون دستياري شركت نمايند فقط يكبار
و انجـام خصوص ادامه تحصيل اين دسته از دانش آموختگان در رشتهدر هاي مرتبط

و ادامه تحصيل آنهـا  طرح بعد از فراغت از تحصيل مقطع جديد، صدور گواهي موقت
.بالمانع است

كيدانش آموختگان-2 : اند شور استفاده نمودهكه از سهميه قبولي انتقالي خارج از
دسته از دانش آموختگاني كه فاقد گواهي پايان يا معافيت از انجام طرح هستند، اين

و  جهت ادامه تحصيل ملزم به مراجعـه بـه مركـز خـدمات آموزشـي وزارت متبـوع
مي العملدستور .باشند هاي مربوطه



ب: فصل هفتم 261 رتراستعدادهاي

ر وزارت هـاي خـارج از كشـوه يا بورسيهيكه از سهميدانش آموختگان-6
1:متبوع استفاده نموده اند

شوند دانش آموختگاني كه به عنوان بورسيه خارج از كشور وزارت متبوع پذيرفته مي
الزم است با در دست داشتن گواهي مبني بـر پـذيرش فـرد بعنـوان بورسـيه وزارت 
متبوع كه توسـط دانشـگاه علـوم پزشـكي بورسـيه كننـده صـادر شـده اسـت، بـه 

مح دانشگاه و مدارهاي وكل تحصيل مراجعه تحصيلي خود را كه شـامل ريزنمـرات
را مـي) بدون مهمور نمودن به مهر غير قابل ترجمـه(گواهي فراغت از تحصيل  باشـد

.تحويل بگيرند
ضمناً كليه اين دانش آموختگان ملزم به تحويل مدرك تحصيلي پـس از ترجمـه بـه

و در غير اينص ورت اقـدامات بعـدي در خصـوص دانشگاه محل بورس خود مي باشند
.بورس آنان انجام نخواهد شد

از-3 دانش آموختگان غير ايراني كه مدرك دكتري عمومي خود را در يكي
:دانشگاههاي علوم پزشكي داخل اخذ نموده است

خـود) M.D(شرط شركت متقاضيان غير ايراني كه مدرك دكتري عمومي پزشكي
و خدمات بهداشتي درماني داخلي اخذ نموده يكي از دانشگاههاي علوم در را  پزشكي

التحصيل خواهند شد در آزمون پـذيرشو يا تا پايان شهريور ماه سال مورد نظر فارغ
و مجوز ثبت نام از طرف مركز خدمات آموزشي به دبيرخانه  دستيار، ارائه معرفي نامه

و تخصصي مي .باشد شوراي آموزش پزشكي

ا-4 يراني كه مدرك دوره دكتري عمـومي خـود را از دانش آموختگان غير
: اند يكي از كشورهاي خارجي اخذ نموده

خود را از يكي از دانشـگاههاي ) M.D(كه مدرك دكتري عمومي پزشكييانيمتقاض
 بر طبق ضوابط زيـر حـق شـركت در آزمـون پـذيرش. خارج از كشور اخذ نموده اند

 رئيس مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع19/3/87مورخ 8410نامه شماره-1
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.دوره هاي دستياري را خواهند داشت
، مـدارك آنهـا در كميسـيون ارزشـيابي مـدارك ثبـت زمست قبـل از شـروعال-الف

و پيش نيازهاي مربوطه را جهت اخذ عـالي بـر اسـاس مصـوبات شـوراي MDگردد
.ارزشيابي كامل نمايند

)ره(ماه دوره آموزش زبان فارسي در دانشگاه بين المللي امام خميني6گذراندن-ب
وردر دوره مذك14و اخذ نمره قبولي

از) نترنييا(گذراندن موفقيت آميز دوره پيش كارورزي-ج بمـدت يكسـال در يكـي
و خدمات بهداشتي درماني كشور  دانشگاههاي علوم پزشكي

دردانش آموختگان-5 :خارج از كشور با هزينه شخصي متقاضي ادامه تحصيل
ــاده( ــره م ــاد تبص ــ6جهــت مشــمولين مف ــانون مرب و ق ــكان ــه خــدمات پزش وط ب
):يراپزشكانپ

و دانشجويان خارج بر اساس تقاضـاي بسـياري از فـارغ التحصـيالن اداره كل بورسها
و رشته هاي علـوم پزشـكي داخـل كشـور كـه متعهـد بـه انجـام خـدمات پزشـكان

بـه77مي باشـند، آئـين نامـه اي را در سـال) دوره طرح نيروي انساني(پيراپزشكان
ضيان فوق مـي تواننـد بـا سـپردن تضـمين تصويب رساند كه بر اساس آن كليه متقا

و انجـام خـدمات قـانوني پـس  و بازگشت به كشـور كافي مبني بر اخذ مدرك باالتر
و  و دانشنامه تحصيلي خـود را دريافـت ازاتمام تحصيل در خارج از كشور، ريزنمرات

.نسبت به اخذ پذيرش از دانشگاههاي خارج از كشور اقدام نمايند
آاين دسته از و يـا عـدم موختگان دانش درصورت عدم انجام طـرح نيـروي انسـاني

اتمام تعهدات خدمت آموزش رايگان، بايستي جهت سـپردن وثيقـه قـانوني الزم بـه 
1.مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع مراجعه نمايند

6مركز خدمات آموزشي مجاز است درخواست آن دسته از متقاضيان كـه مشـمول مـاده
ميبوده ومايل به در ادامه تحصيل در خارج از كشور، باهزينه شخصي و باشـند را بررسـي

 
 دستورالعمل اجرايي صدور مجوز تحويل مدرك29ماده2تبصره-1
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.صورت بالمانع بودن نسبت به آزاد نمودن مدارك تحصيلي آنان اقدام نمايد
و ضـمانت شـخص ديگـري بـا سـپردن نامبردگان بايستي با تنظيم تعهدنامه رسمي

ب  و با توجـه بـه ضـوابطي كـه وزارت و وثيقه ملكي يا ضمانت بانكي هداشـت درمـان
و  آموزش پزشكي مقرر نمـوده تعهـد نماينـد، پـس از انقضـاء مـدت الزم كـه تعـين
و  تشخيص آن با وزارت متبوع است، جهت انجـام خـدمت بـه ايـران مراجعـه كننـد

يا،درصورت عدم مراجعه درتاريخ مقرر وزارت متبوع مطالبات دولت را از محل وثيقه
1.ضامن وصول خواهد كرد

د :2اوطلبان متقاضي ادامه تحصيل درخارج از كشور با هزينه شخصيشرايط
هـاي گـروه علـوم داشتن حداقل مدرك تحصـيلي دانشـگاهي در يكـي از رشـته-1

و پيراپزشكي  پزشكي
و در طـي-2 افرادي كه بيش از يك سال از زمان دانش آموختگي آنها گذشته باشد

، مجاز به اسـتفاده از ايـن آئـين شنداين مدت خدمات قانوني خود را شروع ننموده با
.نامه نمي باشند

كارت پايان خـدمت يـا معافيـت دائـم(مشخص شدن وضعيت نظام وظيفه آقايان-3
)...و درزمان صلح يا معافيت پزشكي يا معافيت نخبگان

مي-4 و مراكز دولتي باشند، بايـد داراي موافقـت بـاالترين افرادي كه دراستخدام سازمانها
.مركز يا سازمان مبني بر ادامه تحصيل درخارج از كشور باشندآنئول مقام مس

و معاونـت دانش آموختگان-5 مقاطع تخصصي بايستي موافقـت معاونـت سـالمت
و يا عدم نياز كميسيون مشترك معاونت هاي فوق الذكر را ارائه نمايند .آموزشي

طرف تعهـد را ارائـه متقاضيان داراي سند تعهد محضري بايستي موافقت مؤسسه-6
و يا سند محضري سپرده شده را آزاد نمايند .نمايند

و آئين نامه ارسال ريز نمرات متقاضيان ادامه تحصيل درخ13ماده-1 ارج از دستورالعمل تعهد خدمتي متخصصين

.رئيس مركز امور دانشجويي وزارت متبوع27/1/86مورخ 3177كشور به شماره 

رئيس مركز27/1/86مورخ 3177به شماره)7تبصره ماده(آئين نامه اجرايي2آئين نامه مربوط به مشمولين ماده-2

 امور دانشجويي وزارت متبوع
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تحويل مدرك تحصيلي به اناث مجرد براساس اعالم نظر كتبـي دفتـر امـور:تبصره
مشروط به دارا بودن سـاير)8/4/77مورخ 15090به شماره( حقوقي وزارت متبوع 

.شرايط مندرج در دستور العمل بالمانع خواهد بود
و متقاضيان ملزم هستند پس از سپردن وثيقه،- در رشته مورد نظر تحصيل نماينـد

و نسـبت  پس از پايان مدت مجاز تعيين شده با اخذ مدرك باالتر به كشور مراجعـت
.به انجام تعهدات معوقه خود اقدام نمايند

مي- .باشد مدت مجاز تحصيل در خارج از كشور، مطابق با دوره مشابه آن درداخل كشور
.باشند متقاضيان مجاز به ادامه تحصيل بيش از يك مقطع باالتر از مقطع قبلي خود نمي-
مي متقاضيان ملزم به ادامه تحصيل در رشته- .باشند هاي مرتبط با رشته فعلي خود
نحوه آزاد سازي مدارك تحصيلي اين دسته از دانش آموختگـان در فصـل تحويـل-

.استمدرك تحصيلي ذكر گرديده 

:ميزان وثيقه
و دوره طـرح اداره تعهدات با توجه به مقطع قبلي متقاضـي ميـزان تعهـدات قـانوني

.نيروي انساني نسبت به اخذ وثيقه برابر با شرايط ذيل اقدام مي نمايد

 مقطع تحصيلي

 مبلغ وثيقه

و شبانه دانشگاه دولتي ه آزاد  دانشگا

مبالغي كه به ازاء هر
سال خدمت طرح از

بلــغ وثيقــه كســرم
 گردد مي

ــه ــراي حرفــ ايدكتــ
 پزشكي

 ريال000/000/30 ريال 000/000/300 ريال 000/000/400

ريال000/000/15ريال000/000/150ريال000/000/200كارشناسي ارشد

م- همـراه بـا تعهـد(توانـد بصـورت ملكـي يـا نقـدييالزم به توضيح است وثيقه
مي) محضري و نامـهتو باشد، متقاضيان اي بـه عنـوان انند پس از سپردن تعهـد الزم

و ريزنمـرات  را دانشگاه محل تحصيل به منظور دريافت اصل دانشنامه ، دريافـت آنهـا
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و پس از ترجمه مدارك، اصل آن را به اداره تعهدات عودت نماي و عدم ارائـهننموده د
و در مورد وثيقه آنان اقدام قانوني به مي آن به منزله تخلف محسوب . آيد عمل

و دريافت مدارك تحصـيلي در صـورت انجـام طـرح- مبلـغ،پس از سپردن وثيقه
و  وثيقه كاهش نخواهد يافت، بديهي است متقاضي بايد بعـد از اتمـام دوره تحصـيل
و  اخذ مدرك باالتر جهت انجام خدمات تعهدات قانوني معوقه خود به كشور بـازگردد

.ت نمايدبا مدرك باالتر در داخل كشور خدم
و اخـذ پـذيرش از دانشـگاههاي- متقاضياني كه بعد از دريافت مدارك تحصـيلي

معتبر خارج از كشور تقاضاي نامه اعـالم نيـاز از وزارت متبـوع را بـراي دانشـگاه يـا 
عالوه بر سپردن وثيقه در خصوص خدمات قانوني مربوط،موسسه محل داشته باشند

ال و پيراپزشكان، زم است مبلغ يكصد ميليون ريال نيز وثيقـه بـه به خدمات پزشكان
.صورت نقدي يا ملكي بسپارند

در صورتيكه متقاضي ظرف مدت شش ماه از تاريخ سپردن وثيقه بـه وزارتخانـه،-
به هر دليل موفق به شروع تحصيل نگردد، مكلف اسـت بالفاصـله بـه وزارت متبـوع 

و پيراپز و خدمات آموزشـي جهت انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشكان شكان
و وثيقه  و اقدام نمايد و قراردادي خود مراجعه و ساير تعهدات قانوني يعيتـود رايگان

. پس از انجام كليه تعهدات مسترد خواهد شد
وثيپس از ارائه مدارك، تشك- و سپردن و نسـبتقهيل پرونده بـه ارائـه دانشـنامه
و اخـذ پـذيزنمرات افراد متقاضير ازيرش از دانشـگاه هـايبه منظور ترجمه خـارج

ميضمناً متقاض.ديكشور اقدام خواهد گرد مـاه2باشد حداكثر ظـرف مـدتيملزم
ــار دريازت ريخ و ــنامه ــت دانش ــودتياف ــدارك را ع ــل م ــه آن، اص ــرات وترجم زنم

ايهمچن.ندينما و ارائـه مـدارك اشـتغال بـه تحصـيـن افـراد در صـورت تماين ليل
ط وصـدور مهـر خـروجيف بلـيـر اسـتفاده از تخفينظييدانشجويايتوانند از مزايم

.مند گردند بهرهيدانشجوئ
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 استعدادهاي درخشاننامه ئينآ

:مقدمه
آئـين نامـه شـوراي هـدايت اسـتعدادهاي درخشـان وزارت2مـاده1در اجراي بند

و به منظـور بهداشت، و درمان وآموزش پزشكي برقـراري تسـهيالت ويـژه آموزشـي
و شـكوفايي اسـتعدادهاي بـالقوه  پژوهشي براي دانشجويان داراي استعداد درخشـان

و اي واالي اسالمي،ه آنان با محوريت ارزش آ انساني .نامه تصويب گرديدينئملي اين
.به منظور رعايت اختصار واژه هاي زير به كار مي رود-1ماده

و آموزش پزشكي استبهداشت ور وزارتمنظ:وزارت .، درمان
، درمان وآمـوزش استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت منظور شوراي هدايت:شورا

.باشد پزشكي مي
و دانشـكده:دانشگاه و موسسـات هـاي علـوم پزشـكي منظور هر يك از دانشـگاهها

، درمان وآموزش پزشكي كشـور اسـت كـه طبـق مقـررات وابسته به وزارت بهداشت
ميوزار .كنندت عمل

و:دانشجو منظور كليه دانشجويان شاغل به تحصيل دردانشـگاههاي علـوم پزشـكي
و دانشكده هـاي علـوم پزشـكي وابسـته بـه دسـتگاههاي موسسات وابسته به وزارت

و علوم بهزيستي( اجرايي .ميباشد) شاهد، بقيه اهللا، ارتش
از-2ماده :دانشجويان موضوع اين آيين نامه عبارتند
برگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبـه كشـوري-الف

و كمتراز  آ( 500مساوي ) موزش كشوربا معرفي سازمان سنجش
و برنزكشوري از المپيادهاي علمـي دانـش آمـوزي-ب بـا(دارندگان مدال طال، نقره

و پرورش )معرفي وزارت آموزش
ال رتبه-ج بـا مپيادعلمي دانشجويان علـوم پزشـكي كشـور هاي اول انفرادي كشوري

 معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت
المللـي دانشـجويي در زمينـه علـوم اي بـين دارندگان مدال طـال از المپيادهـ-د



ب: فصل هفتم 269 رتراستعدادهاي

 پزشكي با تائيد وزارت
و جشـنواره برگزيدگان حائز رتبه-هـ هـاي هاي اول تا سـوم نهـايي جشـنواره رازي

و جوان خوارز هاي مورد تاييـدو ساير جشنواره) در زمينه علوم پزشكي(ميخوارزمي
 هاي مربوطه وزارت با معرفي دبيرخانه

ا-و بداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تائيد معاونت تحقيقـات مالكان
و فن آوري وزارت بر اساس ضوابط مربوطه

 ذيربطدانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي با معرفي نهاد-ز
در%5/2-ح هر يك از آزمونهاي متمركز جامع علـوم پذيرفته شدگان برتر كشوري
و داروسازي يه پزشكي،پا ؛ جامع پيش كارورزي پزشكي، پذيرش دستيار دندانپزشكي

و دندانپزشكي و(پزشكي )حداكثر تا سقف چهل نفر در هر آزمون حداقل سه نفر
آز رتبه-ط هاي تحصيالت تكميلي هاي ورودي دوره مونهاي برتر پذيرفته شدگان در

و :به شرح زير  Ph.Dكارشناسي ارشد
پذيرفته شده در هر رشـته نفـر نفر20تا: ناسي ارشدهاي ورودي كارش در آزمون-

و نفر پذيرفته شده در هر رشته50اول كشوري، تا  درصـورتي دو نفـراول كشـوري
از كه تعداد پذيرفته شدگان .باشد در مجموع سه نفر اول كشورينفر50بيش

در صـورت شـركت حـداقل پنجـاه نفـر در آزمـون: Ph.D هاي ورودي در آزمون-
نفـر پذيرفتـه11-20، نفر پذيرفته شده در هـر رشـته نفـراول10ورودي هر رشته تا 

و از درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان شده در هر رشته دو نفراول نفـر20بيش
.اول وع سه نفرباشد در مجم

دانشجويان برتر هر رشته با ورودي مشترك در هر دانشگاه در پايان هر سال%1-ي
براي دوره كـارداني،5/18به شرط كسب حداقل معدل)حداقل يك دانشجو(يتحصيل

و بـراي مقـاطع باالتركسـب معـدل18حداقل معدل  يـا17 براي دوره كارشناسـي
.بيشتر در آن سال تحصيلي

بـر اسـاسو ويان پژوهشگر برجسته به تاييد شـوراي پژوهشـي دانشـگاه دانشج-ك
تدستور فنالعملي كه از سوي معاونت و و بـه دانشـگاهها حقيقات آوري وزارت تدوين

.شود ابالغ مي
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از–3ماده در)بـه غيـر از بنـدي(2بندهاي مـاده دانشجويان واجد شرايط هر يك
و كارشناسـي بايـد در كـل و در مقـاطع17 دوره معـدل بيشـتر از مقاطع كـارداني

و از معدل در كل دوره باالتر كارشناسي ارشد ن16بيشتر .مايندكسب
و2دانشجويان واجد شرايط هر يك از بنـدهاي مـاده:1تبصره در مقـاطع كـارداني

از كارشناسي كه دو ترم متوالي يا متناوب و در مقـاطع كارشناسـي16معدل كمتر
و از بيش از دو ترم متوالي يا متناوب معـدل باالتركه ارشد كسـب نماينـد15كمتـر

و تسهيالت مربوط شدمشمول آيين نامه .ه نخواهند
شرط معدل مذكور بايد در كل دوران تحصيل خواه قبل يا بعـد از شـمول:2تبصره

.نامه حفظ شده باشدينئآ
اطي دانشـگاه قطعي از كميته انضـب دانشجوياني كه داراي حكم محكوميت-4ماده

باشند مشـمول) مبني بر تخلف آموزشي يا اخالقي(ها آزمونيا هيئت بدوي تخلفات 
آ شدينئاين و تسهيالت مربوطه نخواهند .نامه
از دانشجويان داراي-5ماده شـاغل بـه استعداد درخشان هر مقطع تحصـيلي اعـم

و يا فارغ التحصيل مجازند فقط يك نوبت قبـل از انجـام خـدم  و تحصيل ت سـربازي
. طرح نيروي انساني در آزمون ورودي مقطع باالتر شركت نمايند

درصد از ظرفيت پذيرش مازاد در هر رشته به دانشجويان داراي10حداكثر-6ماده
جهـت اسـتفاده.شود استعداد درخشان دوره روزانه مقاطع مختلف تخصيص داده مي

و كسب حداقل آخـرين نفـر اي كـهد نمـره درصـ90از اين سهميه شركت در آزمون
مي/گزينش آزاد رشته .باشد محل مربوطه به دست آورده است الزم

و پـذيرش دانشـگاهي دانشـجوياني كـه حـد نصـاب الزم را كسـب:1بصرهت جايابي
مي اند توسط دبيرخانه نموده .گيرد هاي تخصصي مربوطه صورت

از:2تبصره هـاي آموزشـي، حيطـه براي استفاده از سهميه مازادكسب حداقل امتياز
و اجتماعي الزم است كه باالترين امتيـاز كسـب شـده مـال پژوهشي، ك عمـل فردي

.خواهد بود
در چگـونگي محاسـبه امتيـازات فـوق:3تبصره  اي كـه توسـط شـيوه نامـه الـذكر
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شد هاي برگزار كننده آزمون تدوين شده است ارائه دبيرخانه .خواهد
ميدانشجويان مشمول اين:4تبصره توانند فقط يك مرتبه مشروط بر اينكه بـيش ماده

.مند گردند آنها نگذشته باشد از اين تسهيالت بهره التحصيلي از دو سال از زمان فارغ
و  Ph.Dبه استثناي دانشجويان مقاطع(دانشجويان مشمول اين آيين نامه-7ماده

وم مي توانند طرح نيـروي انسـاني خـود را درسـازمان) تخصصي راكـز آموزشـي، هـا
و و هـاي علـوم پزشـكي يا مـديريتي مـرتبط بـا دانشـگاه پژوهشي، درماني زارت يـا

هـاي فـوق بـه بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي بگذرانند مشروط بر اينكـه سـازمان 
.خدمات آنان نياز داشته باشند

در دانشـجويان داراي اسـتعداد درخشـان دوره دكتـراي حرفـه-8ماده اي مجازنـد
و تائيد استاد مشـاور بطـور17شتن حداقل معدل صورت دا در دو نيمسال تحصيلي

يا همزمان در يكي از رشته دانشگاههاي كشور در همان شـهر MPH هاي كارشناسي
. محل تحصيل رشته اول به تحصيل ادامه دهند

دو دانشجو پس از ورود به رشته دوم مـي:1تبصره بايسـت واحـدهاي درسـي از هـر
ن را حوي اخذ نمايد كه در مدت مجاز تحصيل در رشته اولرشته را به ، هر دو رشـته

. به پايان رساند
از اي مـي دانشجويان مشمول اين آيين نامه در مقطع دكتري حرفه:2تبصره تواننـد

ارائه اين تسهيالت.در حين تحصيل رشته اول استفاده نمايند MD-Ph.Dتسهيالت 
.ريزي خواهد بود راي عالي برنامهبر اساس ضوابط مصوب مربوطه در شو

پژ-9ماده و وهشي دانشجويان داراي اسـتعداد به منظور هدايت فعاليتهاي آموزشي
درخشان ونظارت بر آنها، دانشگاه يكي از اعضاي هيئت علمي ترجيحـاً داراي مرتبـه 

.نمايد استادياري به باال را بعنوان استاد مشاوردانشجو تعيين مي
ميدانشجو-10ماده تواند به پيشنهاد دفتر اسـتعدادهايي داراي استعداد درخشان

و تائيــد معاونــت آموزشــي دانشــكده دروس عمــومي را بطــور  درخشــان دانشــگاهها
آن اين دروس جزء حـد نصـاب واحـدهاي درسـي دانشـجو. غيرحضوري بگذراند در

.گردد نمي نيمسال تحصيلي منظور
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ني:1 تبصره و كسب حداقل نمره زمان دادن امتحان ابتداي بـه14م سال تحصيلي
.عنوان شرط قبولي لحاظ شود

مـيدانشجو:2تبصره كليسـت بـه صـورت حضـوريبايان استعداد درخشان ه يـ در
.نديشركت نمايدروس معارف اسالميكالسها
دانشجوي داراي استعداد درخشان ميتوانـد در هـر نيمسـال تحصـيلي بـه-11ماده

و تا معاونت آموزشي دانشكده مربوطه تائيد پيشنهاد استاد مشاور واحـد27حداكثر
.درسي را بگذراند

مي-12ماده تواند به منظور آموزش مباحث جديـد علمـي بـه دانشـجويان دانشگاه
.اي تشكيل دهد ويژه هاي، كالس داراي استعداد درخشان

را دانشگاه موظف است كالس-13ماده  اي، يانـه هاي ويـژه آمـوزش زبان،مهارتهـاي
و مديريت ن ساير موارد مشابه بر اساس نيـاز سـنجي بـراي دانشـجويا، روش تحقيق

.داراي استعداد درخشان با تخفيف ويژه تشكيل دهد
توانـد امكانـات الزم را بـراي شـركت دانشـجويان داراي دانشـگاه مـي-14ماده

و كارگاه و خـا استعداد درخشان در كنفرانسهاي علمي رج از هاي آموزشي داخـل
.كشور فراهم نمايد

هـاي الزم جهـت دانشگاه موظف است نسبت بـه پرداخـت كمـك هزينـه-15ماده
و تهيه و شرايط هـر نامه پايان تحقيق در زمينه موضوع هاي تحقيقاتي بر حسب مورد

.دانشگاه اقدام نمايد
مي: تبصره .اشدب كمك هزينه مذكور از محل اعتبارات پژوهشي دانشگاه قابل پرداخت
و كمـك هزينـه دانشگاه موظف است اقدامات الزم را در جهت اعطاي-16ماده وام

وتحصيلي، خوابگاه ، ها، آزمايشـگاه هـا ده از كتابخانهتسهيالت استفا، بن خريد كتاب
و امكانات زيارتي و اينترنت تفريحي، ورزشي براي دانشـجويان داراي اسـتعداد، رايانه

.درخشان به عمل آورد
و اعتباري برنامه هزينه-17ه ماد و پژوهشي دانشجويان هاي مالي هاي ويژه آموزشي

و حفــظ اســتعدادهاي  داراي اســتعداد درخشــان از محــل اعتبــارات برنامــه پــرورش
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و ساير منابع دانشگاه تامين مي .شود درخشان
از: تبصره مبناي تخصيص بودجه دانشـگاهها نتـايج ارزشـيابي بـه عمـل آمـده
و متناسب با تعداد دانشجويان داراي اسـتعداد درخشـانوها برنامه عملكرد آنها

.باشد هر دانشگاه مي
و-18 ماده نظارت بر حسن اجراي آيين نامه بر عهده معاونت آموزشي وزارت بوده

.در شرح وتفسير آن نظر اين معاونت مالك خواهد بود
و18 اين آيين نامه كه مشتمل بر يـك مقدمـه،  بصـره اسـت در تـاريخت12مـاده

و از تاريخ ابـالغ4/12/87 به تصويب شوراي هدايت استعدادهاي درخشان رسيد
.باشد الزم االجرا مي
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آئيازات جهت مشموليوه نامه محاسبه امتيش التينامه تسهنين استفاده از

 درخشانيژه استعدادهايويو رفاهي، پژوهشيآموزش

آئين استفاده ازتسهيبداوطليط اختصاصيشرا-1ماده :ن نامهيالت
و فـارغيدانشجو ويكـه بـر اسـاس مقـررات، قـوانيعمـوميپزشـكالنيالتحصـ ان ن

و معتبر جـاريها نامهنيآئ وي، اسـتعدادهاق نخبگـانياز مصـاديمصوب درخشـان
حياســتعدادها ،و فــوق برنامــهي، فرهنگــي، پژوهشــيآموزشــيطــه هــايبرتــر در

ايفرديهايتوانمند زيجتماعو :گردنديميابير ارزيبشرح
 آموزش:1-1
هايبرتر المپيها دارندگان رتبه:1-1-1 يو كشوريمعتبر جهانياد
يبرتر كنكور سراسريها دارندگان رتبه:2-1-1
پايبرتر آزمونهايها دارندگان رتبه:3-1-1 پيجامع علوم و يش كارورزيه
كليعموميكبرتر دوره پزشيها دارندگان رتبه:4-1-1  بر اساس معدل
 پژوهش:2-1
يانقـالب فرهنگـيعاليمصوب شورايبرتر در جشنواره معتبر داخليها رتبه:1-2-1

 ...)ي، رازيخوارزم(ينه علوم پزشكيدر زم
-يرتبـه علمـيدارايو خـارجيدر مجالت معتبر داخليچاپ مقاالت علم:2-2-1

زميپژوهش يات علمـيـهياعضـايامـه ارتقـاننيمطـابق آئـ(ينه علوم پزشـكيدر
 ..)دانشگاهها

سم:3-2-1 ا خارج از كشور بـا ارائـهيداخليپزشك-يمعتبر علميها ناريشركت در
يعلميا سخنرانيپوستر

زميابداع:4-2-1 تاينـه علـوم پزشـكيا اختراع ثبت شـده در د معاونـت ييـ كـه بـا
فنيتحق و رسيآور قات .ده باشديوزارت متبوع

بنيتحقيهاو همكار طرحيرمج:5-2-1 ريو سـاي، كـاربرديا، توسـعهياديـ قـات
حيمعتبر پژوهشيهاطهيح تايطه علوم پزشكيدر يعلوم پزشـكيد دانشگاههاييبا
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فنيا معاونت تحقيمربوطه و  وزارت متبوعيآور قات
:و فوق برنامهيفرهنگ:3-1
بيبرگز:1-3-1 كريالمللنيدگان مسابقات و معارف اسالم، احكميقرآن يام
يورزش–يادب-يهنر–يفرهنگيادهايا المپيدگان مسابقاتيبرگز:2-3-1
ياجتماع–يفرديهايتوانمند:4-1
ينمونه كشوريكسب عنوان دانشجو:1-4-1
يخارجيكسب مدرك معتبر زبانها:2-4-1
پ( ITكسب مدرك:3-4-1 نيها با مهارت) شرفتهيدر سطح ازيقابل قبول ومورد
مدييسوابق اجرا:4-2-1 ايتيريو وانسـن، حضور در اقـدامات داوطلبانـه دوسـتانه

زممشاركت  ويفعال در حينه اقدامات ت درمانيبا محوريطه علوم پزشكيژه در

آئياستفاده از تسهيهيترجيبندازينظام امت-2ماده  نامهنيالت
 آموزش:1-2
كليامت يازات آموزشـ يـ نحوه محاسـبه امتنديفرآ بر اساس1-1ه مشموالن بنديازات

.محاسبه خواهد شد
 پژوهش:2-2
كليامت يازات پژوهشـ يـ امت نحوه محاسبهنديفرآبر اساس1-2ه مشموالن بنديازات

.محاسبه خواهد شد
هايا المپيدگان مسابقاتيبرگز:1-3-2 وي، ادبي، هنريفرهنگياد معـارف، احكـام

.باشديمي، درمان پژشكوزارت بهداشتيت فرهنگد معاونيباتائيو ورزشياسالم
مسـابقاتيبنـد اسـت كـه در رتبـهي، مسابقات معتبـريكشوريمسابقات ورزش:2-3-2
و طبق نظر سازمان تربيالمللنيب ميت بدنيقرار داد .گردديبامشاركت چند كشور برگزار

ي، اجتماعيفرديهايا زات توانمنديامت:4-2
منتخـبيبا ارائه سوابق داوطلب توسـط شـورايابيو ارزشيدهازينحوه امت:1-4-2

رئيو فرهنگي، دانشجوئي، پژوهشيآموزشيدانشگاه متشكل از معاونتها س دفتـري،
دبييد نهـايـو جهت تائيدرخشان، بررسياستعدادها آمـوزشيرخانـه شـورايبـه
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ميتخصصويپزشك .گردديارسال
ويدر صورت:1تبصره منتخـبيانجام داده كه از نظـر شـوراياژهيكه داوطلب اقدام

مـياز سقف امتياز باالتريدانشگاه حائز امت د يـ باشـد، پـس از تائيازات منظور شـده
دبيشورا و قابل محاسـبهيتخصصويآموزش پزشكيرخانه شورايمنتخب دانشگاه

.جهت داوطلب خواهد بود
ها:5-2  درخشانينخبگان واستعدادهايعلميتوانمند سازيدوره

برخوردار است توانمنـديت خاصينخبگان از اهمييكه پس از شناساياز اهدافيكي
عزيايساز مليزان در راستاين نظـاميبه منظور تحقق اهـداف عـاليحل معضالت

ويخـاص آموزشـيهـان منظـور بسـتهيلـذا بـد باشديمياسالميمقدس جمهور
ميت درمان تدويبا محوريپژوهش درخشـانيو اسـتعدادها نخبگـان گردد كـهين

.ديازات الزم خواهند گرديپس از آموزش موفق به كسب امت
ويآموزشـيهـا بسـتهيهـاو سرفصـلياعتباربخشـويازدهيـ نحوه امت:2 تبصره
نيپژوهش و باهماهنگيكشور با محوريازهايبر اساس مربوطه،يمعاونتهايت درمان

.دين ابالغ خواهد گرديتدويتخصصويوزش پزشكمآيرخانه شورايتوسط دب
يوزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكيادعلميالمپ:6-2

دگان يـ برگزيحيترجياز بندي، نظام امتياد علمين المپيايب واجرايدر صورت تصو
ايكارشناسيو تخصصيآموزش پزشكيرخانه شورايتوسط دب ن نامـهين آئـيـو بـه

.اضافه خواهد شد
هيپا:7-2 يدانشجوئياان نامه

د رسـطح كشـور تـدو نامـهانيـپايبند چنانچه نظام رتبه نظـامن واجـرا گـردد،يهـا
دبيبرگزيحيترجيبندازيامت يو تخصصـيآموزش پزشكيرخانه شورايدگان توسط

ايكارشناس آئيوبه .ن نامه اضافه خواهدشدين
ب:8-2 كرين الملليمسابقات :ميقرآن

دينفر از كسان2هر ساله كركه بير قرائت قرآن راين المللـيم در مسابقه رتبـه اول
م دانشـگاه گردنـد وارديتوانند بدون كنكور در رشته علوم قرآنيكسب نموده باشند،
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طبق مصـوبه(ك رشته باالتر برونديبهيا اگر در دانشگاه باشند بدون امتحان ورودي
)يانقالب فرهنگيعاليشورا6/11/71جلسه مورخ 299

آئياستفاده كنندگان از تسهيتعهدات قانون-3 ماده :ن نامهيالت
ايادامـه تحصـيايكه از مزاينيه داوطلبيكل ن نامـه برخـوردارين آئـيـل بـر اسـاس
،ليبعد از فراغت ازتحصـيانجام خدمات قانونيگردند موظف به سپردن تعهد برايم

سهيمشابه پذ د، يـ نماين مـ يـيتع كه وزارت متبوعيه آزاد، در مناطقيمرفته شدگان
.خواهند بود

آئيمكتسبه توسط مصاديحيازات ترجينحوه محاسبه امت-4ماده  نامهنيق
وينخبگان، استعدادها( دريادامـه تحصـيبـرا)برترياستعدادها درخشان ل

:يتخصصيها رشته
ت يـ بـا رعا( چهارگانهيها از از حوزهيامت40ن در صورت كسب حداقليداوطلب:1-4

ميه استعدادهايبه استفاده ازسهممجاز)ازات الزميامتحداقل .باشنديدرخشان
يه اسـتعدادهايك نوبـت مجـاز بـه اسـتفاده از سـهميـين فقط بـرايداوطلب:2-4

م .باشنديدرخشان
دبيت رشـته تخصصـيظرف:3تبصره ويآمـوزش پزشـكيرخانـه شـورايبـا نظـر
تغيتخصص .ر استييقابل
دبيزير برنامهوتين ظرفييتع:4تبصره ويآمـوزش پزشـكيرخانه شـورايتوسط
ميمعاونتهايو با هماهنگيتخصص .شوديمربوطه انجام
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 برتريهاط احراز رتبهين نامه شرايآئ

)98تـا97صـدك(رتبـه سـوم%1و)99تا98صدك(رتبه دوم%1رتبه اول،1%
تعيزيدانشگاهها با توجه به تبصره ها ميير .گردندين

ت يـ لغا1/7/89خيالن آنـان از تـاريكه تعـداد فـارغ التحصـييدانشگاهها:1تبصره
از31/6/90 ب 100كمتر و ازينفر م49شتر ك نفـر را بعنـوان يـ توانندينفر باشد

و ويرتبه اول . نـدينمايك نفر به عنـوان رتبـه سـوم معرفـيك نفر بعنوان رتبه دوم
تا50كه كمترازييها دانشگاه كيـل داشته باشند صـرفاًيخ فوق فارغ التحصيتارنفر

.ندينمايمينفر بعنوان رتبه اول معرف
يدانشـگاه آزاد اسـالميآموزشـيالن واحـدهاياز مجمـوع فـارغ التحصـ:2تبصره

سايو همچن) آباد ل، نجفيز، مشهد، اردبيزد، تبريتنكابن،،تهران( يهـار دانشـكدهين
رتبـه اول،%1، نفـراتيعلوم پزشـكيها دانشگاهگسترشيد شورايتائ مورديپزشك

د رصورت وجود داوطلب واجـد شـرا%1، رتبه دوم1% و %10ط قـانونيرتبه سوم
ا رتبه برتر .ن ماده خواهند بودي، مشمول
ر محاسبه:3تبصره د رتبه سوم دانشگاهها%1رتبه دوم،%1رتبه اول،%1چنانچه

شديطه بصورت گرد علمحاصل شود رقم مربويعدد اعشار .منظور خواهد
ميز شرحبه رتبه سوم%1، رتبه دوم%1رتبه اول،%1 نحوه احتساب:4تبصره :باشدير

ازيرش دسـتيپذيبرتر دانشگاه براينحوه احتساب رتبه ها – Scoreار، بـا اسـتفاده
Standard بدون احتساب معـدليعموميدرصد معدل كل دوره پزشك50بر اساس

بق50ويوره كارورزد پيدرصد انياز مجمـوع دانشـجويش كـارورزيه، نمره آزمون
)ياهيبدون اعمال هر گونه سـهم( مربوطهيليل هر دانشگاه درسال تحصيالتحص فارغ

ز ميبه صورت :باشدير
پ-ن نمرات آزمون در همان دورهيانگيم  200ازيش كارورزينمره آزمون

+
ازمع-ن معدل كل افراديانگيم( )20دل

مع( ار نمرات آزمون در همان دورهيانحراف مع )ار معدل كل افراديانحراف

سوين شرايواجدياسام دبيط از ويآمـوزش پزشـكيرخانـه شـورايدانشگاهها بـه
ميتخصص .گرددياعالم
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پينامه اجرانيآئ و تبيقانون خدمت پزشـكان ويـي راپزشـكان جهـت ن

التيالـذكر از تسـهن قانون فوقيمشموليمند بهرهيچگونگيريگميتصم

 درخشانيژه استعدادهايويو رفاهي، پژوهشينامه آموزشنيآئ

پينامه جرانيآئ3و2ون موضوع مواديسيكم و راپزشـكانيقانون خـدمت پزشـكان
و مقرر گرديتشك23/1/88خيدر تار آئيد مشموليل وي، پژوهشـين نامه آموزشـين

يت اسـتعدادهايهـدايشـورا3/12/87مصـوب درخشـانيژه استعدادهايويرفاه
ذياز تسهي، درمان آموزش پزشكدرخشان وزارت بهداشت :مند گردندل بهرهيالت

،ي، دندانپزشـكيپزشكيها مقاطع باالتر در رشتهيامكان شركت در آزمون ورود-1
:يداروساز

اجازه دارند فقـطيو داروسازي، دندانپزشكيان ترم آخر رشته پزشكيدانشجو) الف
.نديشركت نمايتخصصيها دورهك نوبت در آزموني

از3كه حداكثري، داروسازي، دندانپزشكيالن رشته پزشكيفارغ التحص)ب ماه بعـد
پيفراغت از تحص و راپزشـكان را شـروعيل، خدمات مربوط به قانون خدمت پزشـكان

ويشـركت نمايتخصصـيهـا اند مجازند در آزمون نموده دريدر صـورت پـذ نـد رش
ايهيبد. ادامه دهندياريآزمون مكلفند خدمات خود را تا شروع دوره دست ن يـ اسـت

ل در مقـاطع بـاالتر انجـاميخـدمات را پـس از فراغـت از تحصـيگروه از افراد مـابق
.خواهند داد

ايمبن( الذكرن نامه فوقيآئ7مادهيدر اجرا-2 اينكـه دانشـجويبر ن يـ ان مشـمول
نيميو تخصص Ph.Dان مقاطعيه باستثناء دانشجونامنيآئ يانسـانيرويتوانند طرح

علـوميهـا مرتبط بـا دانشـگاهي، درماني، پژوهشيخود را درسازمانها ومراكز آموزش
و آموزش پزشـكايويپزشك ايوزارت بهداشت، درمان نكـهيبگذراننـد مشـروط بـر

نيسازمانها :ديمقرر گرد)از داشته باشنديفوق به خدمات آنان
ويماده4به استثناء تبصره(الن ذكوريالتحص فارغهيكل)الف ك قانون خدمت پزشـكان

ويدر مراكــز بهداشــترايكســال اول خــدمات قــانونيراپزشـكان موظفنــديپ يدرمــان،
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و بخشها ا) كشور انجـام دهنـديروستاها ـ يـ مشـمول نامـه صـرفاً در سـال دومنين آئ
يپژوهشيآموزشيدرمان،يالذكر در مراكز بهداشت فوق، خدمات موضوع قانون خدمت

اصـفهان،(مجـازريغيوابسته واقع در شهرهايهاا سازمانيتحت پوشش وزارت متبوع
شيتهران، تبر ن) رازيز، مشهد، :از از مراكز فوق انجام دهنديبشرط ارائه اعالم

ايخانمها)ب آئيمجرد مشمول نين مـز صرفاً در سال دومين نامه تواننـديخدمت،
تحت پوششيپژوهشيآموزشي، درمانيالذكر رادر مراكز بهداشت خدمات قانون فوق

اصـفهان، تهـران،(ر مجـازيـغيوابسته واقع در شـهرهايهاا سازمانيوزارت متبوع 
شيتبر ن) رازيز، مشهد، .از از مراكز فوق انجام دهنديبشرط ارائه اعالم
مـيبدون محدودراپزشكانيپيها رشتهالنيفارغ التحص-3 يتواننـد در آزمونهـايت

.نديمقاطع باالتر شركت نمايورود
كميـا20/12/86موضوع مصـوبهيتهايالزم بذكر است معاف ون در خصـوصيسـين

ذياستعدادها .باشديميل به قوت خود باقيدرخشان به شرح
طال-الف فياضـيريادهاياز المپيكشوريبرندگان مدال شـيـزيات، نجـوم، يميك،
زيكامپ و تايشناسستيوتر و پرورشييبه .د وزارت آموزش

تايگروه تجربينفرات اول تا دهم كنكور سراسر-ب د سـازمان سـنجش ييـ بـه
 آموزش كشور

زميابداعيافراد دارا-ج تاينه علـوم پزشـكيا اختراع ثبت شده در د معاونـت ييـ بـه
و فناوريتحق و آمويقات يزش پزشكوزارت بهداشت، درمان

پايها نفرات اول تا سوم آزمون-د ،ي، داروسـازي، دندانپزشـكيه پزشـكيجامع علوم
تاي، دندانپزشـكيپزشـكيتخصصياريدستيو وروديش كارورزيپ د مركـز ييـ بـه

يسنجش آموزش پزشك



: هشتمفصل
 بورس تحصيلي
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و آئين نامه اعطاي بورس تحصيلي خارج از كشور وزارت بهدا شت درمان

 آموزش پزشكي

:هدف كلي
و پژوهشـي و آموزش پزشكي با توجـه بـه نيازهـاي آموزشـي وزارت بهداشت درمان
و متخصـص  جمهوري اسالمي ايران در راستاي كمك به تامين نيروي انساني متعهد
و آشـنايي بـا آخـرين  و شـناخت نوآوريهـاي علمـي مورد نياز دانشـگاههاي وابسـته

و امكانـات خـارجي در زمينـه تجربيات كشورهاي  و تخصصـي هـاي مختلـف علمـي
و نيز انتقال فن و به منظور موسسات آموزش عالي مربوطه آوري نوين به داخل كشور

هـاي تالش در جهت خودكفا نمودن جامعه علمي اقدام به اعزام دانشـجويان در دوره 
و كوتاه بلند ك مدت و مقـررات مدت بر اساس قانون اعزام دانشـجو بـه خـارج از شـور

و دستور مي شوراي اجرائي بورس نمايد كه آئين نامه آن بر اساس اصل العمل اجرائي
.قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تدوين گرديده است 138
هاي بلند مدت دوره
و راه:هدف و رشـته اندازي دوره به منظور تامين كادر هيات علمي هـاي هاي جديـد

از Ph.Dدانشـجو در مقطـع دكتـري پزشكي،مخاص در دانشگاههاي علو بـه خـارج
.گردد كشور اعزام مي

:هاي مورد نياز رشته-1ماده
دانشگاههاي علوم پزشكي وموسسات وابسته ملزم به اعالم رشـته هـاي مـورد-1-1

:نياز خود تا پايان دي ماه هر سال با شرايط ذيل مي باشند
د بود كه امكان ادامه تحصـيل در آن رشـته در هايي خواه در رشتهاعزام صرفاً-1-1-1

5مگر اينكه ظرفيت پذيرش دانشگاهها در رشته مذكور طـي. ود نداردداخل كشور وج
و اين امر به تاييد شوراي اجرائي بورس برسدسال .آتي كمتر از نياز كشور باشد

ور قصد هايي باشد كه دانشگاه مذك اعالم نياز دانشگاهها بايستي جهت رشته-2-1-1
و سرمايه راه و بـر اسـاس اولويـت اندازي و گذاري در آن رشته را داشـته هـاي كشـور
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و اين امر به تاييد شوراي اجرائي بورس برسد نيازهاي منطقه .اي بوده
هاي مرتبط با وزارت متبوع دارند با تقبل پرداخـت ساير دستگاهها كه رشته:تبصره

مي معادل ريالي هزينه هاي موردنيـاز خـود را بـه ايـن وزارتد رشتهتوانن هاي بورس
.اعالم نمايند

و سهميه ساليانه هر دانشگاه در اولين شوراي اجرائي بورس هـر سـال رشته-2-1 ها
و به دانشگاه مربوطه اعالم مي .گردد در وزارت متبوع بررسي، مصوب

:شرايط عمومي متقاضيان اعطاي بورس-2ماده
:عمومي زير باشندد شرايطجمتقاضيان بايد وا

دارا بودن ضوابط آئين نامه جذب اعضاي هيات علمـي مصـوب شـوراي عـالي-1-2
19/4/86انقالب فرهنگي مورخ 

و با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي:تبصره ، سياسـي كشـور
مصـوب24/7/86مـورخ 109740/385خدمات كشوري به شـماره قانون مديريت

و مامو مجلس ي ريت آموزشي به كارمندان دسـتگاهها شوراي اسالمي، اعطاي بورس
.باشد اجرائي جهت اخذ مدرك دانشگاهي ممنوع مي

يا دكتري عمومي پزشـكي، دارا بودن مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي ارشد-2-2
و دامپزشكيدندانپزشكي، داروسازي ، علوم آزمايشگاهي

.سال باشد35است بورس بايستي حداكثر سن متقاضيان در زمان درخو-3-2
ومي ها بر حسب مورد حداكثر سن بورسيه:تبصره تواند به شرح زيـر افـزايش يابـد

.سال باشد40درهر حال نبايد بيش از 
از- الف اعضاي هيات علمي دانشگاهها يك سال به ازاي هر سـال خـدمت اعـم

 پيماني يا رسمي
)حداكثر دو سال(ه عمومي معادل طول خدمت دارندگان كارت پايان خدمت وظيف-ب
، يك سال به ازاي هر سال حضور-ج شركت كنندگان در جبهه هاي جنگ تحميلي

 داوطلبانه در جبهه
، يك سال به ازاي هر سال اسارتآزادگان جنگ تحميلي-د
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متقاضيان مذكور بايد داراي كـارت پايـان خـدمت نظـام وظيفـه يـا معافيـت-4-2
و يا  كارت معافيت دائم يا دفترچه آماده به خدمت كه مهلـت آن تـا تـاريخ تحصيلي

.تصويب بورس منقضي نگرديده باشند
،چنانچه در تاريخ اعزام، متقاضي درحـال انجـام خـدمت وظيفـه عمـومي باشـد:تبصره

.وزارت متبوع در چارچوب قانون وظيفه عمومي نسبت به ترخيص وي اقدام خواهد نمود
م-5-2 ونث طبق اصالحيه قانون اعزام دانشجو به خارج از كشـور مصـوب متقاضيان

قانون گذرنامـه مجـاز بـه18مجلس شوراي اسالمي با رعايت مفاد ماده14/12/79
.باشند اعزام مي

 شرايط اختصاصي اعطاي بورس-3ماده
:د شرايط اختصاصي زير باشندجمتقاضيان بايد وا

ت استخدام رسمي نبايد با موسسه معرف محل اشتغال بكار متقاضيان در صور-1-3
.متفاوت باشد

و يـا-2-3 متقاضيان نبايد به موسسه يا دستگاه ديگري غير از محل سهميه قبـولي
و محل تعهـد متقاضـيان بـراي اسـتفاده از  موسسه معرف تعهد خدمت داشته باشند
 بورس داخل در مقطع كارشناسي ارشد نبايـد متفـاوت بـا محـل سـهميه قبـولي در 

.مقطع دكتري باشد
و دانشجويان شاغل به تحصـيل در ) Ph.D(دارندگان مدارك دكتري تخصصي-3-3

و معرفـي ) Ph.D(هاي دكتري تخصصي دروه يا دستياري مجاز به شركت در آزمون
.باشند جهت اخذ بورس نمي

و شرايط برگزاري آزمون بر اساس مصـوبه سـاليانه شـوراي اجرائـي-4-3 ضوابط
.خواهد بود بورس

مت-5-3 و اعطاي بورس به پـس قاضيان معرفي شده توسط دانشـگاه پذيرش نهايي
و از از تائيد هيات مركزي  طريـق شـوراي اجرايـي جذب، در چارچوب ضوابط شـورا

و آموزش پزشكي صورت مـي  و نقـش دانشـگاه بورس وزارت بهداشت، درمان پـذيرد
.اشدب صرفاً معرفي افراد به وزارت متبوع مي
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و سهميه مربي(هاي پذيرش در آزمون سهميه-6-3 بر اساس مصـوبات) سهميه آزاد
.باشد ساالنه شوراي اجرايي بورس مي

مي-الف گـردد كـه عضـو هيـات علمـي رسـمي يـا داوطلب مربي به شخصي اطالق
.پيماني دانشگاه معرف باشد

.استفاده نمايند داوطباني كه مشمول بند الف نمي شوند بايد از سهيمه آزاد-ب
)20(بيست درصد-7-3 را از سهميه% هاي فوق كـه حـد نصـاب نمـره علمـي الزم

، بـر اسـاس مصـوبه مجلـس شـوراي اسـالمي مخـتص سـهميه كسب كـرده باشـند 
و فرزندان جانبـازان بـاالي پنجـاه درصـد، آزادگـان، جانبازان رزمندگان ،، همسران
مي فرزندان .باشدو همسران شهدا

و موسسات وابسته به وزارت حد نصاب پذيرش براي سهميه مربيان دانشگاه-8-3 ها
و سهميه رزمندگان نمره) هشتاددرصد(%80، اخذ بهداشت، درمان وآموزش پزشكي

.باشد آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه آزاد مي
مي هر دانشگاه-9-3 را بـدون%50باشد از سهميه تعيين شده در هـر رشـته مجاز

و تصويب نهايي در شوراي اجرائـي بـورس بـه شركت در آزمون  جهت اعطاي بورس
و مركز  خدمات آموزشي معرفي نمايد متقاضـيان عـالوه بـر احـراز شـرايط عمـومي

:اختصاصي بايستي داراي يكي ازشرايط زير باشند
و هشـي تسـهيالت آموزشـي، پژو نامه استعدادهاي درخشان به استناد آئين-1-9-3

 رفاهي ويژه استعداد درخشان
كه مربيان-2-9-3 .نمره ارتقاء را كسب نموده باشند%80آموزشي دانشگاهها
بـا( اجرائي داراي خـدمات ارزنـده باشـند–هاي علمي افرادي كه در پست-3-9-3

و تشخيص شوراي اجرايي بورس وزارت متبوع )تاييد
و آموزش پزشكي مي تواند بـر اسـاس حوزه ستادي وزارت بهداشت،: تبصره درمان

مصوبه شوراي اجرائي بورس در هر سال سهميه اي از شوراي اجرائي بورس دريافـت 
و بر اساس بند  .عمل نمايد3-9كرده

مرجع نظارت بر حسن انجام مراحل اعطاي بورس، وزارت متبوع خواهد بـود-10-3
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فـوق در معرفـي افـراد از سـوي گردد كه روندو در صورتيكه در هر مرحله مشخص
و است بورس اعطائي لغو مـي دانشگاه رعايت نگرديده  دراز گـردد سـهميه دانشـگاه

.شود سال آتي كاسته مي
مي-11-3 كه بورس همراه به اشخاصي تعلق : گيرد
و حـداكثر-الف 6مدت تحصيل بورسيه با مدت بورس همسر همخواني داشته باشد

.تحصيل وي به اتمام برسداصلي بورسيه ماه پس از اتمام بورس
و اعالم نياز از يكي از دانشگاه-ب يـا مراكـز تابعـه وزارت متبـوع هاي علوم پزشكي
.را اخذ نمايد) نگ با محل تعهد خدمت بورسيه اصليهماه(
.نامه را داشته باشد شرايط عمومي متقاضيان مندرج در اين آئين-ج

اجرايـي بـورس وزارت، منوط به تصويب شـوراياهاعطاي نهايي بورس همر:تبصره
.باشد متبوع مي

 ساير شرايط اعزام دانشجو-4ماده
مي2مدت اعتبار بورس از تاريخ موافقت نهايي حداكثر به مدت-1-4 .باشد سال
 طــي ســال اول ضــروري IELTSاحــراز حــد نصــاب نمــره زبــان در آزمــون-2-4

مي باشد در غير اين صورت بورس مي .گردد فرد لغو
در خصوص دانشگاههايي كه نمره زبان مورد درخواسـت آنهـا بـيش از حـد:تبصره

مي نصاب تعيين شده باشد، بورسيه ملزم به اخذ نمره مورد نظـر دانشـگاه اين وزارت
.باشد محل تحصيل قبل از اعزام مي

ك براي پذيرفته شدگان نهايي تعيـين نـوع بـورس، گـرايش تحصـيلي-3-4 و، شـور
و تاييد دانشگاه دانشگاه  و مركـز خـدمات محل تحصيل با انتخاب محل تعهد خدمت
.خواهد بود) براساس ضوابط شوراي اجرائي بورس(آموزشي 

نامـه تشـكيل هيـات آئـين5ماده4و3انتخاب كليه متقاضيان بر اساس بند-4-4
لي كشـور مصـوبو مراكـز آمـوزش عـا جذب اعضاي هيات علمـي دانشـگاهها عالي
.وراي عالي انقالب فرهنگي خواهد بودش

 دوره دكتري مشترك-5ماده
و برقراري ارتبـاط علمـي به منظور توانمندي دانشگاههاي علوم پزشكي داخل كشور
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هـايي كـه دانشـگاههاي مندي از تجربيات سـاير كشـورها در رشـته موثر جهت بهره
مي ري مشترك برنامهدكت هاي پزشكي داخل نياز دارند، دوره علوم .شوند ريزي

:شرايط انعقاد قرار داد-1-5
مي-1-1-5 ، توانند پـس از اخـذ مجـوز از شـوراي نظـارت دانشگاههاي داخل كشور

و مراكـز معتبـر خـارج ارزشيابي و گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي با دانشگاهها
.نمايندتمشارك

ق-2-1-5 و مراكز علمي خارجي طرف و مورد تاييد دانشگاهها رار داد بايستي معتبر
.وزارت متبوع باشند

قرارداد تربيت دانشجو بر اساس فرم قـراردادي كـه از طريـق وزارت متبـوع-3-1-5
و اعالم مي و خـارج و همچنين توافق سه جانبه دانشگاه داخل مركـز خـدمات گردد

.شود آموزشي منعقد مي
م تربيت دانشجو در رشته-4-1-5 و هايي صورت ي گيرد كـه در اولويـت دانشـگاهها

و در داخل كشور برگزار نمي و يـا موسسات تحقيقاتي تربيت كننده داخل بوده گردد
سال آتي كمتر از نياز كشـور باشـد5ظرفيت پذيرش دانشگاهها در رشته مذكورطي 

.بورس برسدو اين امر به تاييد شوراي اجرائي
ب-5-1-5 دوره را در داخـل%50ايسـتي حـداقل دانشجويان دوره دكتري مشترك

و مدت حضور دانشجو در خارج با در نظر گرفتن طول دوره بورسهاي  كشور بگذرانند
.كوتاه مدت حداكثر دو سال خواهد بود

در صورت دعوت از اساتيد خارجي ممكن اسـت كـل دوره در داخـل كشـور:تبصره
.برگزار گردد

دا-1-1-5 نشگاه مبدا برگزار ومدارك فراغت از تحصـيل جلسه دفاع از پايان نامه در
.دانشجو توسط دانشگاه مبدا صادر مي گردد

:شرايط تحصيل-2-5
مدت تصـويب بورس بلندداوطلبان متقاضي ورود به اين دوره بايستي داراي-1-2-5

و قوانين موجود در آئـين( شده در شوراي اجرائي بورس نامـه اعطـاي مطابق مقررات
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.باشند) كشور بورس خارج از
را-2-2-5 داوطلبان بايستي حد نصاب نمره زبان مورد نياز جهت بـورس بلندمـدت

.كسب نمايند
و موضوعات برنامه درسـي بايسـتي بـه تاييـد مركـز مرحله برنامه-3-2-5 آموزشي

.خدمات آموزشي برسد
در مرحله آموزشي در صورتي كه نياز به تـدريس برخـي از دروس توسـط:1تبصره

ستادان خارجي وجود داشته باشد، دانشگاه يا موسسه علمي معتبر خارجي بايسـتيا
و اسـكان اسـتاد. مربوطه را بـه ايـران فـراهم نمايـد امكان اعزام استاد هزينـه بلـيط

.خارجي به عهده دانشگاه مبداء خواهد بود
ميمباحثي كه بعنوان-2تبصره گردد بايستي پيش نياز مرحله پژوهشي محسوب

.توسط دانشگاه يا موسسه علمي معتبر خارجي در مرحله پژوهشي تدريس شوند
، امتحان جامع بر اساس مقـررات وزارت متبـوع پس از اتمام دوره آموزشي-4-2-5

و پذيرفته شدگان مي .توانند مرحله پژوهشي را آغاز نمايند برگزار شده
يـك نفـر از دانشـگاه(ا پايان نامه دوره تحت نظر مشترك دو اسـتاد راهنمـ-5-2-5

و يك نفر از دانشگاه خارج و نحوه انجام آن بـر اسـاس) داخل و انتخاب موضوع ارائه
.موافقت طرفين صورت خواهد گرفت

كليه مقاالت مربوط به پايان نامه مي بايست با نام هر دو دانشگاه يا موسسه-6-2-5
و و خارجي استادان راهنما .ار برسددانشجو به انتش ايراني

.كليه حقوق كسب شده از طريق پايان نامه متعلق به طرفين مي باشد-7-2-5
و پژوهشـي تامين هزينه-8-2-5 دوره دكتـرا بـا توافـق دو هـاي مراحـل آموزشـي

ميدانشگاه  و بر اساس قرار داد سه جانبه و خارج .باشد داخل
ل يـك مقالـه از مجـالت دانشجو در مرحله پژوهشي ملزم به ارائه پذيرش حداق-9-2-5

مي نمايه شده در بانكهاي اطالعاتي معتبر جهت كسب مجوز دفاع از پايان .باشد نامه
: هاي دوره هزينه-3-5
و برگشت به كشـور مـورد نظـر-1-3-5 به دانشجو بابت هر بار اعزام يك بليط رفت
مي) جمعاً دو نوبت( .گيرد تعلق
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و:تبصره از دو نوبت شگاه مبداء استفاده از بليط بيشبا تاييد داندر صورت ضرورت
خواهد بود كـه در ايـن صـورت پذير راي اجرائي بورس نيز امكانپس از موافقت شو

.هزينه مربوطه توسط دانشگاه مبداء تامين خواهد شد
و بـر-2-3-5 مقرري دانشجو در زمان حضـور در خـارج از كشـور بـه صـورت ارزي

.گرددميم وزيران پرداخت مصوبه هيات محتراساس آخرين 
در:تبصره و مزايـاي وي در صورتيكه بورسيه رابطه استخدامي داشته باشـد حقـوق

زمان حضور در خارج از كشور پس از كسر كسورات قانوني به حساب متمركـز وزارت 
.گردد متبوع واريز مي

بدر صورتيكه بورسيه-3-3-5 ايـران اشد در زمان حضور در رابطه استخدامي داشته
وي پرداخـت مـي مزايا به صورت ريالي به نامبردهو حقوق و پرداخـت ارز بـه گـردد

.باشد ممنوع مي
و زمـان دفـاع از پايـان نامـه استاد راهنمـاي داخـل-4-3-5  در طـول انجـام طـرح

و و برگشت .مند گردد هاي مربوطه بهره هزينه مي تواند يكبار از مزاياي بليط رفت
و درمان بر اساس بخشنامه ارزي نامه، كتاب، بيمنهزينه پايا-5-3-5  وزارت متبوعه
مي) هاي دكتري مشترك در خصوص دوره( .باشد قابل پرداخت
و پرداخت هزينه-6-3-5 و نحوه اجرا هاي دوره دكتري مشترك بـر اسـاس ضـوابط

و مصوبات شوراي اجرايي بورس صورت خواهد گرفت .مقررات مربوطه
مد دوره تهاي كوتاه
 Ph.Dدوره تكميلي-6ماده

:شرايط متقاضيان-1-6
دانشـگاهها يـا موسسـات وابسـته بـه وزارت Ph.Dمتقاضي دانشـجوي مقطـع-الف

.بهداشت باشد
و دانشـگاههاي غيـر وابسـته بـه:تبصره دانشجويان شاغل به تحصيل در موسسـات
يـن وزارتا اراتاز طريق اعتبـ از دوره مذكورت متبوع در صورتي امكان استفاده وزار

و دارند كه يا بورس داخل  وزارت متبـوع بـوده يـا رابطـه اسـتخدامي بـا دانشـگاهها
.موسسات وابسته به اين وزارت داشته باشند
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 گذراندن امتحان جامع-ب
 تاييد سطح زبان دانشجو توسط دانشگاه محل تحصيل-ج
از-د و موسسات معتبر خارج  كشور داشتن پذيرش از يكي از دانشگاهها
فر-ه و معاون آموزشـيم تاييد پذيرش توسط استاد راهنماتكميل و دانشكده ، گروه

 دانشگاه مربوطه
 احراز صالحيتهاي عمومي طبق ضوابط مربوطه-و
.موافقت محل خدمت درخصوص بورسيه هايي كه رابطه استخدامي دارند-ز
:وضعيت تحصيلي-2-6
خا-1-2-6 و زمان استفاده از دوره تكميل رج از كشور پس از قبولي در امتحان جـامع

نامـه ماه قبل از اتمام مهلت قـانوني جهـت ادامـه تحصـيل بـر اسـاس آئـين6حداكثر 
و در صورت اتمام مهلـت آموزشي دوره دكتري تخصصي مي و سـنوات تحصـيلي باشد

و اخذ مدرك امكان استفاده از دوره مذكور وجود ندا و يا فراغت از تحصيل .رددانشجو
و دانشجويان داراي تعهد عام بـه-2-2-6 مقرري تحصيل دانشجويان بورسيه داخل

و برقراري مجـدد مقـرري پـس از بازگشـت دانشـجو بـه  محض خروج از كشور قطع
و آئين نامه مربوطه خواهد بود و برابر با ضوابط .كشور در صورت عدم اتمام تحصيل

سن-3-2-6 .گرددمي وات تحصيلي دانشجو محسوبدوره تكميلي خارج از كشور جزء
مي-4-2-6 .باشد مهلت استفاده از بورس كوتاه مدت يك سال
مي6حداكثر مدت بورس-5-2-6 .باشد ماه
مي-6-2-6 كه مدت بورس كوتاه مدت از مدت بورس داخل كسر و در صورتي گردد

داخـل سـال از مزايـاي بـورس4ماه در خـارج از كشـور باشـد حـداكثر6دانشجو 
شد بهره .مند خواهد

 تعهدات وزات متبوع-3-6
و پرداخت كليه هزينه-1-3-6 و برگشـت هاي دانشجويان همراهان شامل بليط رفت

و بيمه وو هزينه كتاب بر اساس دسـتورو مقرري زندگي العمـل ارزي وزارت متبـوع
مي مصوبه هيات دولت در خصوص مقرري دانشجويان .باشد قابل پرداخت

در مورد مستخدمين ساير دستگاهها پرداخت معادل ريـالي ارز بـه عهـده:1تبصره
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.دستگاه مربوطه خواهد بود
و مزايـاي افـرادي كـه در ايـن مـدت از ماموريـت آموزشـي:2تبصره كليه حقـوق

مي استفاده مي .گردد نمايند نيز به حساب وزارت واريز
د بابت اين دوره هيچگونه شهريه-2-3-6 شداي به .انشگاه خارج پرداخت نخواهد
 ارائه گزارش-4-6
دانشجويان بورسيه موظف هستند پـس از پايـان دوره در خـارج بـه كشـور-1-4-6

و گواهي پايان دوره را با تاييد نماينـدگي  و گزارش جامعي از فعاليت علمي مراجعت
.علمي دركشور مربوطه به مركز خدمات آموزشي ارائه دهند

ميدانشج-2-4-6 در ويان بايست پايان نامه خـودرا بـا سرپرسـتي اسـتادان راهنمـا
.محل اصلي آموزش خود در داخل انجام دهند

 دوره تكميلي فوق تخصص-7ماده
انـد دستياران فوق تخصص كه تعهد خود را به صورت عضو هيات علمي سپرده-1-7

ننـد از بـورس دوره تواو در امتحان بورد فوق تخصص نمرات برتر را اخذ نمايند مـي 
.ماه در خارج از كشور استفاده نمايند تكميل فوق تخصصي حداكثر به مدت شش

و-2-7 اعطاي بورس به اين افراد بر اساس معرفي دبيرخانه شوراي آموزش پزشـكي
و پس از تصويب شوراي اجرائي بورس ميسر مي .باشد تخصصي

بو-3-7 رس خدمت خود را بـه صـورت متقاضيان اين دوره بايستي در زمان اعطاي
.عضو هيات علمي شروع نموده باشند

و پيماني طرح موضوع در شورا پـس:تبصره در خصوص اعضاي هيات علمي رسمي
از معرفي دبيرخانه مربوطه بالمانع است ليكن در خصوص اعضاي هيات علمي متعهد 

و داراي ماه از خدمت ايشان به صورت هيات علمي گذشـته باشـد6خدمت بايستي 
 نامه حسن انجام كار از محل خدمت باشند

اي بـه دانشـگاه خـارج از كشـور پرداخـت شـهريه مذكور هيچگونه بابت دوره-4-7
.نخواهد شد

و سـپردن وثيقـه بـه دانشـگاه محـل-5-7 تاييد پذيرش اخذ شده توسـط دانشـگاه
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.باشد خدمت به منظور انجام تعهدات بورس اعطائي پس از بازگشت الزامي مي
مي-6-7 .باشد احراز صالحيتهاي عمومي جهت اعزام افراد ضروري
و پيمــاني دانشــگاهها-7-7  در خصــوص افــرادي كــه عضــو هيــات علمــي رســمي
و جهت طي اين دوره از ماموريت آموزشي اسـتفاده مـي مي نماينـد الزم اسـت باشند

و ز وزارت متبـوع مزاياي ايشان در مدت استفاده از بورس بـه حسـاب متمركـ حقوق
.واريز گردد

 هاي كوتاه مدت جهت اعضاي هيات علمي دوره-8ماده
:شرايط متقاضيان-1-8
عضو هيات علمي رسمي يا پيماني تمام وقت جغرافيايي دانشگاه يا موسسه-1-1-8

.وابسته به وزارت متبوع باشند
سـ:1تبصره ابقه در خصوص اعضاء هيات علمي پيماني دارا بودن حداقل سـه سـال

.باشد خدمت الزامي مي
د رصـورتيكه در خصوص افرادي كه كمتر از سه سـال خـدمت كـرده:2تبصره انـد

و مورد نياز دانشگاه باشند بـا تصـويب شـوراي اجرائـي  دانشگاه ايشان را تاييد كرده
.بورس بالمانع است

يا-2-1-8 .باشند Ph.Dحداقل داراي مدرك تخصص
از-3-1-8 و فرصـت هـاي خـارج از كشـور كوتـاه دوره طي سه سال گذشته مـدت

و در خصوص بورسيه مدت از زمان مراجعت هاي بلند مطالعاتي استفاده ننموده باشند
.باشد گذشتهبه كشور برابر مدت بورس 

و تعداد مقـاالت در بـين اعضـاي هيـ-4-1-8 ات علمـي آن از نظر فعاليتهاي علمي
و مورد .دتاييد دانشگاه باش دانشگاه شاخص

و اولويـت دوره درخواستي بر اسا-5-1-8 بـا تشـخيص(هـاي كشـور باشـدس نيـاز
)شوراي اجرائي بورس وزارت متبوع

 نحوه تخصيص سهيه هر دانشگاه-2-8
 نفر عضو هيات علمي يك نفر سهميه50الي20به ازاي�
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 نفر عضو هيات علمي دو نفر سهميه 100الي50به ازاي�
 نفر عضو هيات علمي سه نفر سهميه 200الي 100به ازاي�
 نفر عضو هيات علمي چهار نفر سهميه 400الي 200به ازاي�
 نفر عضو هيات علمي پنج نفر سهميه 600الي 400به ازاي�
 نفر عضو هيات علمي هفت نفر سهميه 800الي 600به ازاي�
عل 1000الي 800به ازاي�  مي نه نفر سهميه نفر عضو هيات
 نفر عضو هيات علمي ده نفر سهميه 1000بيش از�

و مورد نياز كشور با نظر شوراي اجرائي بورس سهميه فوق:1تبصره در موارد خاص
.قابل افزايش است

و قابل انتقال به سال بعد سهميه:2تبصره .باشد نمي هر سال مختص همان سال بوده
در در شـوراي پس از تصويب موارد-3-8 و معرفـي افـراد موضـوع بـورس دانشـگاه

و تصـويب مـي  از شوراي اجرائي بورس وزارت متبوع بررسي گـردد مهلـت اسـتفاده
مي بورس اعطائي از زمان تصويب شوراي .باشد اجرائي بورس به مدت يك سال

و تاييد آن توسـط مراجـع ذيصـالح بـراي متقاضـيان-4-8 احراز صالحيت عمومي
.است الزامي

مي-5-8 .باشد طول دوره سه ماه
و احراز شراي:تبصره تا(ط زير طول دوره به مدت سه ماه با موافقت رياست دانشگاه

مي) سقف شش ماه .باشد با نظر رئيس مركز خدمات آموزشي قابل تمديد
و ارائه گزارش دوره به همراه نامه استاد مربوطه بورسيه درخواست-الف
 يندگي علمي يا سفارت جمهوري اسالمي ايران در كشور محل تحصيلتاييد نما-ب
و هـاي ارزي العمل پرداخـت هزينـه هاي بورس بر اساس دستور پرداخت هزينه-6-8

.باشد ريالي دانشجويان بورسيه مي
.گيرد سال حمايت مالي انجام نمي18جهت فرزندان باالي:تبصره

بـا ضـمانت يـك نفـر كارمنـد رسـمي(ي محضر بورسيه ملزم به سپردن تعهد-7-8
و بـا مركـز خـدماتمي) دولت و پس از اتمام دوره بايستي به كشـور مراجعـت باشد

برابـر مـدت بـورس بـا ارائـه2آموزشي تسويه حساب نمايد پس از خدمت به ميزان 
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.گواهي از دانشگاه نسبت به ابطال سند تعهد اقدام نمايند
)قبل از اعزام(به داخل شرايط تبديل بورس خارج-9ماده

و در محـدوده ظرفيـت مـازاد بـا-1-9 تبديل بورس خارج به داخل در همان رشـته
.تصويب شوراي اجرائي بورس بالمانع است

.اخذ پذيرش از دانشگاه بر عهده دانشجو است-2-9
پرداخت شهريه بر عهده وزارت متبوع است كه از محل صرفه جوئي ارزي، بـه-3-9

مياسم دانشج .رديگو در اختيار دانشگاه قرار
 تعهدات-10ماده

 بـراي اسـتفاده از كليـه بورسـهاي تحصـيلي وثيقـه ملكـي پذيرفته شـدگان-1-10
و حداقل دو برابر سپارند كه پس از اتمام تحصيل موظف هستند مي به كشور مراجعه

د رصـورت عـدم نيـاز آن دانشـگاه در  و يكـي از مدت تحصيل در دانشـگاه مربوطـه
و يـا موسسـات  و ابسـته دانشگاههاي علوم پزشكي يا موسسات آموزشي، تحقيقـاتي

ميكهدولتي ديگري  و در صـورت انجـام نـدا وزارت تعيين ندنمايـد خـدمت كننـد
و ضوابط روز بازپرداخت تعهدات ،ملزم به پرداخت عين ارزهاي دريافتي برابر مقررات

و هزينه ر بعالوه پنج برابر وجوه و يا هر گونه خسارت ديگر به هاي يالي پرداخت شده
.تشخيص وزارت خواهند بود

و بـر اسـاس طـول:1تبصره و ميزان وثيقه توسط شوراي اجرايي بورس نوع تعهد
و تصميم و شرايط اعزام دانشجو مورد بررسي مي دوره تحصيلي .گيرد گيري قرار

ميبا بورس ميزان وثيقه بورسيه همراه برابر:2تبصره .باشد يه اصلي
بـه)8موضـوع مـاده(هاي كوتاه مـدت اعضـاي هيـات علمـي تعهد دوره:3تبصره

.باشد صورت تعهد محضري مي
شـوند اعزام مـي ) Ph.D(داوطلباني كه بعنوان بورسيه دوره دكتري تخصصي-2-10

ذ بايد پس از پايان دوره تحصيلي با توجه به مقررات آموزشي دانشگاه مربوطه به اخـ 
و در غير) مصوب شورا(درجه دانشگاهي تعيين شده اينصـورت ملـزم بـه نائل گردند

و بازپرداخت پرداخت  و ضوابط روز هـاي برابر هزينه5عين ارز دريافتي برابر مقررات
.ريالي يا هر گونه خسارت ديگر به تشخيص وزارت خواهند بود
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خ-3-10 ود را در يك رشته به پايـان دانشجوياني كه با استفاده از بورس تحصيالت
و يـا بـدون اجـازه دانشـگاه  برسانند مجاز نيستند در رشته ديگري به تحصيل ادامه
و محل تحصيل  و شوراي بورس وزارت نسبت به تغيير رشته يا تغيير گرايش مربوطه

.خود اقدام نمايند
كمـك دانشجوي بورسيه در حين استفاده از بورس حق استفاده از بورس يـا-4-10

.هزينه تحصيلي ساير موسسات دولتي يا خصوصي داخلي را نخواهد داشت
مـاه گـزارش پيشـرفت6دانشجويان استفاده كننده از بورس موظف هستند هـر-5-10

و يا نمايندگي جمهوري اسالمي ايـران در كشـور تحصيلي خود را پس از تاييد سرپرستي
آ و مركز خدمات در. موزشي ارسال دارندمحل تحصيل به دانشگاه مربوطه بـديهي اسـت

صورتيكه پيشرفت تحصيلي دانشجو مورد تاييد شوراي اجرايي بورس قـرار نگيـرد شـورا 
و بازگشت دانشجو اقدام خواهد كرد در ايـن قبيـل مـوارد دانشـجو. نسبت به قطع بورس

.خواهد بود2،10يا10،1ها بر اساس بند ملزم به بازپرداخت كليه هزينه
بر اساس شواهد مستدل از طريق مراجع رسمي محرز گردد كـه در صورتيكه-6-10

ملزم بـه بازگشـت بـه، نمايد بورسيه شئونات اسالمي را در خارج از كشور رعايت نمي
و پرداخت خسارت مي .باشد كشور

 تركيب شوراي اجرايي بورس وزارت-11ماده
.شدبا تركيب شوراي اجرايي بورس وزارت به شرح زير مي

 بعنوان رئيس شورا آموزشي معاون-1
فن-2 و  آوري معاون تحقيقات
 رئيس مركز خدمات آموزشي به عنوان دبير شورا-3
و تخصصي-4  دبير شوراي آموزش علوم پايه پزشكي بهداشت
 چهار نفر عضو هيات علمي با حكم وزير-5
 معاون مركز خدمات آموزشي در حوزه بورسها-6

 وظايف شوراي اجرايي بورس-12ماده
:باشد وظايف شوراي اجرايي بورس بشرح زير مي

 ارائه پيشنهاد در خصوص سياستهاي كالن-1
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و ظرفيتها در اعزام دانشجو به خارج از كشور، اولويتهاي رشـتهتياولوتعيين-2 هـاي ها
و مورد نياز جهت اعزام توسط دبيرخانه هاي شوراي آموزش علوم پايه پزشـكي، بهداشـت

و تخصصــي، شــوراي آمــوزش دن و شــوراي آمــوزش داروســازي و تخصصــي دانپزشــكي
و در شـوراي  و تخصصـي مشـخص شـده و دبيرخانه شوراي آمـوزش پزشـكي تخصصي

مي اجرايي بورس بر اساس سياستهاي كالن مورد بررسي .گيرد نهايي قرار
و موسسات-3  تعيين سهميه دانشگاهها
 تصويب نهايي بورس بر اساس ضوابط مربوطه-4
حس-5 و ارزيـابي وضـعيت تحصـيلي نظارت بر ن اجراي عملكرد دانشگاههاي خارج

 دانشجويان بورسيه شاغل به تحصيل در خارج از كشور
و يا تغيير در آئين نامه اعطاي بورس تحصيلي-6  پيشنهاد اصالح
و خارج كشور-7  نظارت بر حسن اجراي فرآيند هاي دانشگاه هاي داخل
آئ تصميم-8 ين نامه بر عهده شوراي اجرايي بـورس گيري در كليه مواردي كه طبق

.گذاشته شده است
و تاييد دانشگاههاي خارج از كشور جهت اعزام بورسيه-9 و تصميم گيري  بررسي

 تركيب شوراي بورس دانشگاهها-13ماده
 رئيس دانشگاه بعنوان رئيس شورا

 معاون آموزشي دانشگاه-1
 معاون پژوهشي دانشگاه-2
 مربوطهدبيرهيات اجرائي جذب دانشگاه-3
 سه نفر از اعضاي هيات علمي به انتخاب رئيس دانشگاه-4

يكي از اعضاي شورا به انتخاب رئيس دانشگاه به عنوان دبير شوراي بـورس:تبصره
.دانشگاه منصوب مي گردد

:ها وظايف شوراي بورس دانشگاه-14ماده
 معرفي افراد متقاضي بورس بر اساس مفاد اين آيين نامه-1
 متقاضيان قبل از اعزامپيگيري امور-2
به-3 و تعيـين وضعيت تحصيلي دانشجويان بورسيه رسيدگي پس از اعزام به خارج
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و معرفي به مركز خدمات آموزشي  اساتيد ناظر داخلي
و ساليانه-4  نياز سنجي مدون
 ارائه پيشنهاد اصالحي به وزارت متبوع-5
و عدم بازگشت دانشجويان بورسيه-6 و اعالم بازگشت  پيگيري

 نحوه پرداخت هزينه هاي دانشجويان بورسيه-15ماده
:هاي تحصيلي دانشجويان بورسيه بشرح زير است نحوه پرداخت هزينه

و مزاياي دانشجويان بورسيه مامور به تحصيل پس از كسر كسـورات-1-15 حقوق
و بازنشستگي( قانوني هـاي تحصـيلي از قبيـل جهت پرداخـت كليـه هزينـه) ماليات

و بليط هواپيما جهت دانشجو شهريه، مقرري( ، هزينه كتاب، هزينه بيمه، چاپ رساله
و و فرزندان بورسيه از طريق دانشـگاه محـل خـدمت در اختيـار وزارت ...)و همسر

و  و مزاياي بورسيه پـس از كسـر ماليـات و در صورتي كه حقوق متبوع قرار ميگيرد
مابه التفاوت آن از محـل اعتبـار هاي فوق الذكر را ننمايند بازنشستگي تكافوي هزينه
.وزارت پرداخت خواهد شد

و همراهـان، شهريه هاي مربوط به مقرري كليه هزينه-2-5 ،، هزينـه بلـيط دانشـجو
و و چاپ رساله هايي كه رابطه استخدامي ندارند بعهـده وزارت بورسيه... هزينه بيمه

.خواهد بود
و معـادل پرداخت هزينه-3-15 هـاي ارزي دوران تحصـيل ريـالي هزينـه هاي ريالي

و هزينـه بورسيه هـاي ارزي بنـابر هاي ساير دستگاهها به عهده دستگاه بورس دهنده
و آموزش پزشكي خواهد بود ، درمان .مورد به عهده وزارت بهداشت

و خـانواده وي بـر اسـاس-4-15 پرداخت هزينه هاي ارزي ريالي متعلقه به بورسيه
، دستور العمل بانـك مركـزي جمهـوري اسـالمي ايـران دولت مصوبات هيات محترم

.خواهد بود مطابق موافقت نامه رديف بودجه هر سال
مي-5-15 و حداكثر سه فرزند تعلق .گيرد هزينه ارزي عالوه بر بورسيه به همسر
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: نهمفصل
 هيات علمي
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م اعضاي هيات علمي دانشگاه جذبشرايط عمومي و  راكز آموزشها

 عالي كشور

، عضـويت هيـات علمـي بايـد واجـد شـرايط عمـومي بـه شـرح متقاضيان استخدام
:زير باشند

 تابعيت كشور جمهوري اسالمي ايران-1
 تدين به يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي-2
و مـردم سـاالري-3 وفاداري به نظام جمهوري اسالمي، اعتقـاد بـه كارآمـدي نظـام
و پرهيز از وارد كردن خطوط سياسي ناسازگاري در حوزه فعاليتدي  هاي علمي ني
و التزام عملي به فرامين رهبريتعهد به قانون اساسي-4 ، اصل واليت فقيه
و پرهيـز از محرمـات(التزام عملي به احكام اسالم-5 و آشـنايي بـا) انجام واجبـات

 احكام شرعي كثير االبتالء
التزام عملي متقاضيان به احكام اسالمي، مـالك وضـع فعلـي در تشخيص:1تبصره

.آنان در هنگام استخدام است
اقليتهاي ديني رسمي، مندرج در قانون اساسي به شرط آنكه متظـاهر بـه:2تبصره

.نقض احكام اسالمي نباشند، از حكم اين بند مستثني هستند
و نداشتن سـابقه وابسـتگي عدم سابقه فعاليت موثر عليه نظام جمهوري اسالمي-6

و معاند با نظام جمهوري اسالمي و تشكلهاي محارب .يا گرايش به سازمانها
و سياسـي-7 ، عـدم اعتيـاد بـه مـواد برخورداري از حسن شهرت اخالقي، عقيـدتي

ك و انتظاميمخدر نداشتن سوابق محكوميت و يفري و فجـور ، عدم اشتهار بـه فسـق
و رف  تار خالف حيثيت شغلياعمال منافي عفت عمومي

و مقررات صنفي-8 )طبق سوگند نامه(اي، اخالق حرفهالتزام به قوانين
و نداشتن نقص عضو موثر-9 و روحي الزم  برخورداري از سالمت جسمي

 عدم منع قانوني از لحاظ خدمت نظام وظيفه-10
 برترياعتقاد به فناور-11
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 الي كشورطرح فراخوان جذب اعضاي هيات علمي آموزشع

 روال فراخوان جذب نيرو)1
 نگارش متن فراخوان-1-1

:متن فراخوان بايد داراي موارد زير باشد
و سايت دورنماي موسسه- و روشن از مشخصات كلي  خالصه كوتاه
و مهلت ارسال مدارك-  ارائه زمان دقيق
و امكانات دانشـگاه توضيح مختصر در مورد نيازمندي- و گـروه هاي شغلي هـاي هـا

و پژوهشي  آموزشي
و توانمندي-  هاي مربوط به افراد مورد نياز خصوصيات
شـامل مـدارك مـورد( راهنمايي در مورد چگونگي ارسال تقاضا از طرف داوطلب-

و نحـوه پيگيـري نياز، فرم مربوطه، آدرس ، نحـوه اعـالم بـه پذيرفتـه، تاريخ ارسـال
و مهلت پذيرش اعتراضات شدگان ، تعيين زمان

ف- و نـام خـانوادگي، سـال تولـد: ردي داوطلب شاملمشخصات ، محـل صـدور نام
، سوابق تحصيلي از ديپلم تا آخرين مدرك تحصيلي شـامل شناسنامه، وضعيت تاهل

و محل آن و خاتمه، نام دانشگاهها  سال شروع
و اجرايي، پژوهشي شناسنامه علمي داوطلب با تاكيد برسوابق آموزشي- ، فرهنگي
.وان بايستي به تائيد هيات اجرايي جذب موسسه برسدمتن فراخ–2-1
 چاپ در روزنامه كثير االنتشار، پايگاه اطالع رساني اينترنتي، وب سايت دانشگاه-3-1
و بهمن ماه هر سال(بار در سال2طرح فراخوان به صورت متمركز-4-1 ) شهريور

.اعالم خواهد گرديد
.باشدمي كليه مراحل جذب به عهده خود متقاضيمسئوليت پيگيري پرونده متقاضي در

شدمدارك پس از دوره مقرر شده .، پذيرفته نخواهد
 انتخاب هيات علمي روال)2
 دريافت مدارك كامل توسط دبيرخانه هيات اجرايي جذب موسسه-2-1
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و مستنداتبر-2-2 .، با توجه به فرم پيوسترسي دقيق مدارك
ا–2-3 و مسـتندات بـه صـورت دقيـق در فـرم امتيازات توسط هيات جرايي جذب

.مربوطه كامل مي گردد
 Ph.Dهاي تخصصي، دكتراي در رشته) بورد تخصصي(مدارك دانشنامه تخصصي-

و و ارسال مدارك تحصيلي مربوطه جزء معيارهـاي اصـلي يا مدرك كارشناسي ارشد
.ضروري براي عضويت هيات علمي است

 هاي حذف كننده فرد شاخص-
و رواني-  مشكالت روحي
 بيماريهاي جسمي ناتوان كننده-
 مشكالت اخالقي-
و خالف شئونات اسالمي-  داشتن ظاهر نامناسب
 عدم رعايت موازين اخالقي-
و رسمي كه مدرك كارشناسي ارشـد- حداكثر سن براي داوطلبين استخدام پيماني

و براي دارندگان مدارك دكتراي35داشته باشند  و Ph.Dسال و دانشنامه تخصصي
و خاص با كسب مجوز از هيات مركزي. سال است45فوق تخصصي موارد استثنايي

در داوطلبين دانشگاه. جذب وزارتين خواهد بود هاي مربوطه به وزارت بهداشـت كـه
مي50خارج از كشور استاديار هستند تا  .توانند در فراخوان شركت كنند سال

.ويت با متقاضي بومي هر منطقه استدر شرايط مساوي اول-
هـا واجدين شرايط نخبگي با امتياز ويژه در فرآيند پذيرش هيـات علمـي دانشـگاه-

.داراي اولويت مي باشند
و–دوم-در شرايط مساوي اولويت با رتبه هاي اول- سوم امتحانات بورد تخصصي

و )وزارت بهداشت هيات عالي جذب موسسه تابعه ويژه(  Ph.D فوق تخصصي
در متقاضيان كه يك سال از شروع تعهدات قانوني آنهـا گذشـته باشـد مـي- تواننـد

.طرح فراخوان شركت نمايند
، فعاليتهـاي هـاي انجـام شـده روز آمدي در حيطه تخصصـي بـه اسـتناد پـژوهش-

و يا فعاليت درسازمان و علمي و كنفرانس نگارشي ها توسط داوطلـب بايـد هاي علمي
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سـال گذشـته باشـد،4-5يد شود فعاليتهاي انجام شده بايد حـداكثر مربـوط بـه تائ
.توصيه نامه معتبر از اساتيد قبلي خود متقاضي ضروري است2تصوير حداقل 

هاي باليني پس از گذشت يك سـال از شـروع تعهـدات قـانوني داوطلبين در گروه-
.توانند در روند فراخوان شركت نمايند خود مي

،ا-2-4 به معاونت آموزشي موسسـه عالم نتايج امتيازات عضو هيات علمي آموزشي
و تائيد شوراي پژوهشي به معاونت پژوهشي بر اساس تكميل فـرم پيوسـت موسسـه 

.جهت شروع جذب
ا-2-5 و يـا دوره(زموسسـه محـل آمـوزش كسب اطالع هـاي تحصـيالت دسـتياري

و عمومي ي از قبيلها در خصوص بعضي از ويژگي) تكميلي
 مهارتهاي تدريس-عالقه مندي افراد به شغل هيات علمي-عامل به احكام بودن-
و توانـايي كـارگروهي-اهميت به آموزش- تخلفـات انضـباطي-ارتباط با همكـاران

 برخورد اجتماعي-تعهدات اخالقي-توانايي مواجهه با ناماليمات-احتمالي
 پذيري ئوليتمس-تعهدات كاري-توانايي مديريت-
.ات قرار خواهند گرفت تمام موارد فوق در قالب فرم امتياز-2-6
 برابر افراد داراي امتياز حد نصاب2دعوت حداقل-2-7
 انجام مصاحبه ساختارمند-2-8
كميته مصاحبه كننده از متقاضي عضويت هيات علمي آموزشي متشكل از شـوراي-

و با حضور   معاون آموزشي موسسهآموزشي دانشكده يا دانشگاه
كميته مصاحبه كننده از متقاضي عضويت هيات علمي پژوهشي متشكل از شوراي-

و يا نماينده وي خواهد بود .پژوهشي مركزوبا حضور معاون پژوهشي موسسه
يا انجام آزمون-2-9 ، نماينده دانشكده و يـا EDCهاي مرتبط توسط گروه آزمايشي

 مركز تحقيقاتي نماينده
:هاي پيشنهادينآزمو

ماننـد(ارائه يـك سـخنراني كوتـاه/ يك سخنراني موثر/ انجام يك تدريس آزمايشي
/ ارائه يك مدل آموزشـي نـو/كار با رايانه/ترجمه يك مقاله علمي/)خالصه مقاالت

/) هاي پزشكي براي رشته( Role- Playingهدايت يك گزارش صبحگاهي به صورت
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 نگارش يك نامه انگليسي
مي بررسي توانايي-2-10 و صالحيت عمومي به صورت همزمان انجام .يردگ هاي علمي
انعقاد قرار داد استخدام پيماني داوطلب پذيرفته شـده در صـورت هـر گونـه-2-11

 نياز به تغيير دانشگاه محل خدمت
لغو قرار داد استخدام پيماني داوطلب پذيرفته شده در صورت هر گونـه نيـاز-2-12

 يير دانشگاه محل خدمتبه تغ
از-2-13 سال خواهان جابجايي به موسسـه5در صورتي كه عضو هيات علمي پس

و مقررات موسسه مبدا تصميم گيري خواهد گرديد .ديگري بود بر اساس نياز
 توانايي علمي توسط هيات اجرايي جذب استاد- تاييد نهايي صالحيت عمومي-2-14
ن دوره اعالم نتايج به مردودي-2-15
 ماهانه براي رسيدگي به اعتراضات2تعيين دوره-2-16
در)3 و تاييـد نهـايي روال معرفي افراد تا دو برابر ظرفيت جهـت پـذيرش

 هيات مركزي جذب
 بررسي مدارك ارسالي از موسسات-1-3
 تطبيق امتيازات با مدارك ارسالي-2-3
صو-3-3  رت نيازانجام مصاحبه كوتاه با افراد معرفي شده در
 انتخاب اصلح-4-3
و آموزش داوطلب)4  روال توجيه
 شركت داوطلب در سمينار توجيهي-1-4

و اهداف موسسه، شرح وظايفتوجيه درمورد قوانين موسسه، ، رسالت ، شيوه ارزيابي
و ترفيع ساالنه ضروري است .ارتقاء تغيير مرتبه

د راختيار قرار دادن كتاب راهنماي هيات-2-4 و علمي شامل موارد ذكر شـده تهيه
1-4در بند 

روشـهاي آموزشـي، مشـاوره، روش( سـازي هـاي توانمند شركت در دوره-3-4
و مديريت )تحقيق
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 روال انعقاد قرار داد بكارگيري)5
و شـرح وظـايف اختصاصـي در اين قرار داد بايد ميزان ساعات حضور، حـق الزحمـه

و شـرح وظـايف مصـوب هيـات مستخدم هيات علمي بر اساس مقررات اسـتخدام  ي
از ساير مفاد قرار داد بايد. علمي درج شود منطبق بر شرايط يك قرار داد قابل قبـول

.نظر قواعد حقوقي باشد
اي روال ارزشيابي دوره)6
و يـا6ارزيابي-1-6 و دانشـكده ماه اول عضو هيات علمـي توسـط گـروه آموزشـي

 ارزيابي مصوبشوراي مركز تحقيقاتي بر اساس شيوه هاي 
ها-2-6 و يا معاونت پژوهشي دانشگاه  اعالم نتايج ارزيابي اوليه به معاونت آموزشي
 يا پژوهشييآموزشاعالم نتايج ارزيابي به هيات مميزه دانشگاه يا شوراي-3-6
 سال بعدي اعالم نتايج ارزيابي طبق شرايط فوق2ارزيابي-4-6
 طبق شرايط فوقساله5اعالم نتايج ارزيابي-5-6
 پنجم-تمديد قرار داد بكارگيري در پايان سال دوم-6-6

:فرآيند جذب اعضاي هيات علمي
گونـه اسـتخدام عضـو منظور از جذب اعضاي هيات علمي در اين دسـتورالعمل هـر

و هيات علمي به صورت قراردادي، پيماني  رتبـه، طـرح سـربازي، ماموريـت، انتقـال
مي فرآيند جذب. تحصيلي است .باشد اعضاي هيات علمي به شرح زير

و)1 تحصـيلي كـه بـر رتبهپس از اعالم فراخوان عمومي جذب اعضاي هيات علمي
و شرايط مربوطه اعالم شده انجام خواهـد شـد، دبيرخانـه نسـبت بـه  اساس فرم ها

و درخواست متقاضيان اقدام مي )روز5حداكثر( نمايد دريافت انجام فراخوان
دراعضاي هيات علمي دو بار در سال راخوان عمومي براي جذبف:تبصره هاي ماهو

و روزنامـه  و بهمن از طريق منزلگاه موسسـه هـاي كثيـر االنتشـار بـه شـكل شهريور
.گيرد استاني يا متمركز صورت مي

و با نظـر)2 دبيرخانه كليه در خواستهاي واصله رابه هيات اجرايي جذب ارسال نموده
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و نسـبت بـه ارسـال پاسـخ تشكيل دادهي جذب افراد واجد شرايط پروندهيهيات اجرا
)روز5حداكثر( اند اقدام خواهد نمود براي افرادي كه شرايط اوليه را دارا نبوده

دبيرخانه بعد از تكميل پرونده براي متقاضيان واجد شرايط همزمان پرونـده آنـان)3
و روهرا بنا به تشخيص هيات اجرايـي جـذب بـه كـارگ  هـاي بررسـي توانـايي علمـي

و در مورد دروس معارف اسالمي به معاونـت امـور اسـاتيد  صالحيت عمومي موسسه
)روز7حداكثر( نمايد نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري ارسال مي

از كارگروه بررسي توانايي علمي)4 و دعـوت و صالحيت عمومي بـا تشـكيل جلسـه
و نتيجـه بررسـيي پرونده افراد تعيين شده نسبت به بررس متقاضـيان اقـدام نمـوده
مكتسبه از فرم مربوطـه، بـه هيـات اجرايـي جـذب صالحيت را با توجه به امتيازات

)روز45حداكثر( نمايند ارسال مي
و صالحيت عمومي، پرونـده)5 هـا دبيرخانه پس از دريافت نتيجه بررسي توانايي علمي

)روز5حداكثر( رايي جذب ارسال خواهد كردرا براي اتخاذ تصميم به هيات اج
هيات اجرايي جذب پس از بررسي پرونده، متقاضيان نتيجه تصميم خود را اعـالم)6

)روز15حداكثر(خواهد نمود 
دبيرخانه خالصه پرونده متقاضياني كه مورد تاييد اوليه هيات اجرايي جذب قـرار)7

ا لكترونيك به دبيرخانه هيات مركـزي گرفته است مطابق فرم مربوطه از طريق پست
)روز7حداكثر(نمايد جذب ارسال مي

در)8 روز به موسسه اعـالم خواهـد45هيات مركزي جذب نيز تصميم نهايي را حداكثر
و موسسه موظف است حداكثر طي  .روز نتيجه را به اطالع متقاضي برساند10كرد

اي هيـات علمـي پـس از تائيـد صدور ابالغ استخدام رسمي آزمايشي اعض:1تبصره
و ارسال مدارك مـورد نيـاز از طـرف موسسـه توسـط معاونـت  هيات مركزي جذب

.آموزشي وزارت اقدام خواهد شد
بررسـي(با توجه به محدوديت استخدام مربـي، قبـل از هـر گونـه اقـدام:2تبصره
و صالحيت عمومي متقاضيان توانايي  رعايـت بخشـنامه مربوطـه وكسـب) هاي علمي

.مجوز از معاونت آموزشي وزارت متبوع است
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، ابتدا توسط هياتهاي كليه درخواستهاي استخدام در دانشگاه آزاد اسالمي:3تبصره
و از طريـق آن سـازمان و به سازمان مركزي آن دانشگاه اجرايي جذب استان بررسي

ا با امضاء رئيس يا معاون آموزشي آن دانشگاه رسـال به هيات مركـزي جـذب وزارت
دانشگاه آزاد اسالمي نيز موظف اسـت نسـبت بـه ايجـاد يـك دبيرخانـه. خواهد شد

و مكانيزه مطابق ماده  و امور محولـه توسـط6متمركز اين دستورالعمل اقدام نمايد
را هيات .انجام دهد هاي مركزي جذب

و تبـديل وضـعيت اعضـاي گـروه معـارف اسـالمي:4تبصره در رابطه با اسـتخدام
و صـالحيت عمـومي را از دبير خانه هيات اجرايي موسسه موظف است توانايي علمي

و بـه هيـات  دفتر امور اساتيد نهاد نمايندگي مقـام معظـم رهبـري اسـتعالم نمـوده
.اجرايي جذب موسسه ارسال نمايند

:تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيات علمي
و نحوه تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيات علمي از پيما ني به رسـمي آزمايشـي

.باشد از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي به شرح زير مي
شوراي عالي انقالب فرهنگي،19/4/86مورخ 608مصوبه5ماده4بر اساس بند-1

تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيات علمي از پيماني به رسمي آزمايشي مشـروط 
.باشدمي به احراز شرايط براي ارتقاء به مرتبه باالتر

و پژوهشي با توجه به مالك دانشگاه:1تبصره و موسسات آموزش عالي د هـايي ماننـ ها
و هـرم اعضـاي علمـي سابقه تاسيس، موقعيت جغرافيايي، توسعه زير ساختها ، شاخص

توانند براي احراز شرايط ارتقاء به مرتبه باالتر در تبديل وضعيت استخدامي اعضـاي مي
ماني به رسمي آزمايشي امتيازات الزم براي ارتقاء را بـه ميـزان هيات علمي خود از پي

يك 100تا 70 براي موسسـات(در صد حداقل امتيازات الزم را از جدول موضوع ماده
.و ساير جداول آئين نامه ارتقاء انجام دهند) آموزشي
و تصـويب امتيازات موضوع تبصره فوق بر اساس پيشـنه:2تبصره  اد هيـات مميـزه

و هر هيات امنا هاي فاقـد در دانشگاه. سال يكبار قابل بازنگري است4ء موسسه بوده
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شدور توسط هيات مميزه مركزي تعيين هيات مميزه امتيازات مزب .خواهد
شـوراي عـالي انقـالب19/4/86مـورخ 608مصوبه5ماده5براساس بند:10ماده

از رسمي آزمايشي به رسمي فرهنگي، تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيات علمي
.باشد قطعي مشروط به احراز مرتبه دانشياري مي

براي تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيات علمـي از پيمـاني بـه رسـمي:11ماده
و از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي اخذ مجدد تائيديه صالحيت عمـومي آزمايشي
.الزامي است

ه:12ماده هاي تربيت مـدرس يات علمي دانشگاهتبديل وضعيت استخدامي اعضاي
و همچنين اسـتخدام-آزمايشي به رسمي-و تربيت معلم از پيماني به رسمي قطعي

مي ضاي هيات علمي گروه معارف اسالمياع .باشد تابع مقررات خاص خود
و مقررات، آئين:13ماده و بخشنامه كه مغـاير ايـن دسـتورالعمل نامه كليه ضوابط ها

.ن به قوت خود باقي استنباشند كماكا
به:14ماده و14اين دستورالعمل اجرايي مشتمل ،17تبصره در جلسـات17ماده

و موسسـات هيات عالي جذب اعضاي هيـات علمـي دانشـگاه41و24،39، 18 هـا
.آموزش عالي كشور به تصويب رسيد



: دهمفصل
 دانش آموختگي
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:دانش آموخته
ب ميدانش آموخته شود كـه برابـر ضـوابط اعـالم شـده جهـت ادامـهه فردي اطالق

و  و دوره تحصـيلي را بـه طـور كامـل تحصيل در مراكز آموزش عالي پذيرفتـه شـده
هاي آموزشي در مدت مجـاز سـنوات تحصـيلي بـا نامه ئينآبراساس موارد مندرج در 

.موفقيت به پايان رسانده باشد
:تاريخ دانش آموختگي

آ موختگي روزي است كه آخـرين نمـره درسـي دانشـجو توسـط اسـتاد تاريخ دانش
.مربوطه به اداره آموزش دانشگاه تحويل گردد

و قبـولي در امتحانـات نهـايي- بديهي است در رابطه با مقاطع تحصيلي كه شـركت
و دفـاع از رسـاله پايـان تحصـيالت ضـروري اسـت  و نيـز نگـارش، ارائـه  پايان دوره

پ مانند( ، مبناي فراغت از تحصـيل طـي مراحـل فـوق)زشكي عموميرشته دكتراي
.خواهد بود

و قبـولي در امتحـان گواهينامـه- در مورد مقاطع تخصصي، در پايان دوره شـركت
و دفاع پايان نامه) بورد(و دانشنامه) پره بورد( به) براساس تاخر زماني(و نيز نگارش

.باشدمي دانش آموختگيمنزله
ف- پذ وق تخصصيدر مورد مقاطع بيبا و چهـارميرفته شدگان دوره آزمـوننيسـت
و پنجم9به بعد طبق مادهيار فوق تخصصيرش دستيپذ ين نشسـت شـورايشصت

ميو تخصصيآموزش پزشك هم.شوديرفتار كليبر ه افراد موظف به دفـاعين اساس
يقبـل از شـركت در آزمـون دانشـنامه فـوق تخصصـيان نامـه فـوق تخصصـياز پا
ويم پا باشند حق شـركت در آزمـون دانشـنامه فـوق ان نامهيدر صورت عدم دفاع از

، حسـب نظـر مدت باشديوطوالنيقاتيكه پروژه تحقيدر موارد.را ندارنديتخصص
پايحداكثر به مدتيگروه آموزش ان نامه فرصـت داده خواهـديكسال جهت دفاع از
ا ايشد، ضمن باشـندينمـيفوق تخصصياياز مزان مدت مجاز به استفادهين كه در
رسيكه قبالً دوره آموزشيضمناً افراد ده است وموفق به كسـب نمـرهيآنان به اتمام

ويگرديدر آزمون دانشنامه فوق تخصصيقبول حـداكثر بـه مـدت اند،دهيا نگرديده
ايخ تصويكسال از تاري پايب وين مصوبه جهت دفاع از ان نامه فرصت خواهند داشـت
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طپس پاياياز اين مدت . باشـدينمـياران قابـل بررسـين گـروه از دسـت يـ ان نامـه
باز رفته شدگانيپذ ويقبل پذنيچهارم ست يار فوق تخصصيرش دستيدوره آزمون
اين ليز مشمول و ان نامه ندارنيجهت دفاع ازپايت زمانيكن محدودين مقررات بوده د

ازيكليطآنهاخ فراغتيتار مـيـپاه مراحل از جمله دفـاع .گـردديان نامـه موكـول
آملذا و،هر رشته وزشي بر اساس برنامه آموزشي مصوبپس از تكميل دوره شـركت

و دفـاع از پايـان) بورد( فوق تخصصي دانشنامهقبولي در آزمون   نامـهو نيز نگـارش
مي) بر اساس تاخر زماني( و به منزله دانش آموختگي ياعـالم دانـش آمـوختگ باشد

كيپس از رعا ميلت .رديگيه ضوابط فوق انجام
شـركتيدانشنامه فوق تخصصـيو شفاهيكه در امتحان كتبيان ذكر است پزشكانيشا-

دب نشدهيموفق به كسب نمره قبولو نموده  ويآمـوزش پزشـكيرخانـه شـورايانـد از نظـر
پ(به عنوان متخصصيتخصص مـ)ازيشنيرشته %60و در صـورت كسـب شـونديشناخته

.گردند نمره كل آزمون كتبي فوق موفق به كسب گواهينامه فوق تخصصي مي
ن هـايي دانشـجو، رونـد آموزشـي فـرد توسـط دانشـكده لذا پس از صدور ريز نمرات

و پس از تأييد مراتب توسـط مـديريت  و بررسي مي گردد و معاونـت مربوطه كنترل
و شرايط خاص آن رشته انعكاس فراغـت از تحصـيل امور آموزشي با توجه به ضوابط

مي فرد از .باشد طريق امور دانش آموختگان به وزارت متبوع بالمانع
هاي گـروه پزشـكي كليه دانش آموختگان رشتهيدانش آموختگر اعالم درحال حاض

و دانشكده مراكز آموزش عـالي وابسـته هاي علوم پزشكي، دانشگاه شاهد، دانشگاهها
و پيرا و سپاه، دانشگاه آزاد وساير مؤسسات آموزش پزشكي پزشكي به مركـز به ارتش

و آموزش پزشكي خدمات آموزشي ميوزارت بهداشت درمان . گردد ارسال
را دانش آمـوختگي، مراتب واصلهاي اين مركز پس از بررسي اطالعات رايانه دانشـجو

.نمايد تأييد مي
 تعهد چيست؟

و جوانـان ايرانـي، كليـه دانـش و امكانات تحصيل اطفال باستناد قانون تأمين وسايل
بـه تناسـب آموختگان مكلفند، پس از انجام يا قطع تحصيل بـه منظـور اداي ديـن 

خد مدت تحصيالت عالي خود، در رشته حتي بعضي. مت نمايند هاي مورد نياز كشور
و پيراپزشـكان مصـوب از رشته مجلـس12/2/75ها مشمول قانون خدمت پزشـكان
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.خواهند بود) طرح نيروي انساني(شوراي اسالمي
م شـمول لذا برهمين اساس دانش آموختگان علوم پزشكي قبل از انجام مراحل فـوق

و جهت اشتغال به كار نياز به ارائه مدرك  و ريز نمرات نخواهند بود دريافت دانشنامه
و محـدوديت  هـاي قابل قبولي مبني بر فراغت از تحصيل دارند كه با توجه به ضوابط

مي،قانوني .گردد چگونگي معرفي افراد به واحدهاي مذكور درصفحات بعدي بيان
ع نوان تعهدات مطرح مي گردد كـه هـر دانشـگاه يـا همچنين مدت انجام خدمات با

و رسيدگي به اين امر را بر عهده دارد .دانشكده علوم پزشكي وظيفه بررسي
و الزم به ذكر است بررسي تعهدات دانش آموختگان از نظر سـهميه ثبـت نـامي

و مدت تحصيل بر اساس آئين و مقـررات وزارت نامه قبولي، تعهدات محضري هـا
.اشدب بهداشت مي

:چيست؟هيسهم
پذيهر ليبا توجه به محل تحصـ(يه ثبت ناميسهميرفته شدگان كنكور دارايك از

دبآسه سال ويخر پيرستان آنمـو دوسـاليش دانشگاهيا سال هيو سـهم)ا قبـل
و تمـاميقبول ويمشخص هستند براسـاسيو اسـتخداميخـدمات قـانون تعهـدات
ميه ثبت ناميسهم .شوديانجام
االز ازين معنيبد.استمشابهه در اكثر مواردين سهميم به ذكر است كـه داوطلـب
كـهياستفاده كرده مگر در موارديقبوليش برايه ثبت ناميت مربوط به سهميظرف
و پس از سنجش نمرات قبوليت ثبت ناميظرف دريداوطلب پرشده ازيديكيش گـر
ميپذ،ت آن پر نشده استيها كه ظرفهيسهم تعهـدات بـر حسـب الكـن.شوديرفته
م،يرفته شدگان دركنكور سراسريپذيه ثبت ناميسهم .رديگيمالك عمل قرار
:تعهداتانوع
را(: تعهدات عام: الف )گانيتعهدات آموزش

يكه درآزمون سراسـرياهيآموختگان براساس سهم تعهدات عام تمام دانش، برابر مقررات
ميپذ ميرفته راكه،گردديشوند مشخص نيتعهدات آموزش ميز ناميگان هيـكل.شوديده

ا54بعد از ساليآموختگان روزانه ورود دانش ميمشمول .باشندين تعهد
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:تعهدات خاص:ب
را(ادشدهيعالوه بر تعهدات و منطقـهيتعهدات آموزش مقطـع، براسـاس رشـته)يا گـان

پذيو محل تحصيليتحص شـيل ممكن است درهنگام ثبت نام از و دگان دانشـگاه رفته  هـا
ايتعهدات محضر،يعلوم پزشكيها دانشكده مربـوط غالبـاًن نوع تعهداتياخذ شود كه

و سايو درموارديآموزش پزشك به وزارت بهداشت درمان ويمربوط به سـازمانهار ارگانها
م دانش آموختهكهين موارديدرچن. باشديم با،باشديمتعهد خاص د مـتن سـنديحتماً

م ميحضرتعهد و گيتعهد مورد بررسحلجهت اطالع از مدت .رديقرار

:ها با توجه به نوع سهميهزان تعهداتيم
 تعهدات عام–الف

يكيرفته شدگان سهميپذ-1 آزاد، شاهد، رزمندگان، نهادهـا، نهضـت،ه منطقه
دريبرابر مدت تحص)ديجد(هرزمندويسوادآموز نقطههر الت خود متعهد خدمت
ماز كشو .باشندير

دوياه منطقهيرفته شدگان سهميپذ-2 وي، عشـا سه، مناطق محـرومو، مناطق ر
ويبرابر مدت تحص دويبوم ك برابـر آن بـه جهـتيـل خـود متعهـد خـدمت بـوده

اياستفاده از سهم بايه منطقه پذيستيالزاما گيدرمنطقه مورد .رديرش انجام
منيمتعهد:تبصره هركه حـائ3و2 اطقن خدمت ذيك از شـرايـز ازيـط ل باشـند
و،باشـديك برابـر مـ يـ تعهدات درمنطقه مورد تعهد كه به مدت انجام معـاف بـوده

دريميليكه دو برابر سنوات تحص،توانند تعهدات خوديم نقطه از كشورهر باشد را
:انجام دهند

شه،ثارگران شامليا- و همسر ـ يـ د، آزاده، مفقوداالثريفرزند ازيا آزاده ب  سـال3ش
جنـگيهـا مـاه متنـاوب درجبهـه12ايـيمـاه متـوال9ا رزمنده باحضوري اسارت
٪70يو همسر جانباز باال٪25يا جانباز باالييليتحم

در- ازيـغدريمراجع قانونيكه محل اشتغال همسر به گواهيصورت بانوان متأهل ر
.منطقه مورد تعهد باشد
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پيشياآزمي، رسميقطعين رسميشاغل- و نهادهـايمانيو دريدولتـيمؤسسـات
.باشد30/12/80خيكه زمان استخدام آنها قبل از تاريصورت

.سال تمام گذشته باشد15ل آنها حداقليكه از زمان فراغت از تحصينيمتعهد-
و)كيـ منطقـه(كار معتبر درمناطق آزاد كشوريكه گواهينيمتعهد- ارائـه نمـوده

.مانده باشديآنها باقيا تعهد منطقهكمتر از نصف مدت 
نيدانش آموختگان:1تذكر كشـور3ايـو2 را در منـاطقيانسـانيرويـ كه طـرح

مي،گذرانده باشند ا تواند اين مدت نـان مـوردآيبعنوان خدمات مورد تعهد منطقـه
گ .رديمحاسبه قرار

وياز تحصـ را بعد از فراغـتيمدت خدمت سرباز دانش آموختهچنانچه:2 تذكر ل
و مراكز خدمات بهداشـت پيدرمـانيدركل مناطق كشور آور بهداشـتاميـ بـا عنـوان

و به شرط ارائـه گـواهيگذران ن مـدتيـا،معتبـر از محـل مـورد خـدمتيده باشد
اتواند مي گيبعنوان خدمات منطقه .رديمورد محاسبه قرار

:تعهدات خاص–ب
اسـتان محـروم9ه مخصـوصين سـهميا:هايه استانداريرفته شدگان سهميپذ-3

و بلوچستان( كشور چهارمحـال-بوشهر-كهكيلويه وبوير احمد-هرمزگان-سيستان
و كردستان-و بختياري ويم)كرمانشاه-لرستان-ايالم پذيرفتـه شـدگان ايـن باشد

به ميزان سه برابر مدت تحصيل خود متعهد خدمت بـه اسـتان مـورد تعهـد سهميه 
. باشند خود مي

از- در صورتي كـه دانـش آموختگـان متعهـد بـه اسـتانداري، گـواهي عـدم نيـاز را
در هـر، برابر مدت تحصـيل3تعهدات آنان به ميزان،استانداري مربوطه ارائه نمايند
ا زكشور قابل انجام مي .باشد نقطه

و يا استفاده كنندگان از ماموريت آموزشي-4 :پذيرفته شدگان سهميه كارمندي
كه بـه جهـت بهـره منـدي از مزايـاي است دانش آموختگانياين سهميه مربوط به
و يا  سـند تعهـد هـا به آن سازمان،آموزشي ساير موسسات ماموريتبورس تحصيلي
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و معموالً ميزان تعهد آن برابر مـدت اسـتفاده از ماموريـت3ها محضري مي سپارند
و يا  كه با موافقت محـل اشـتغال دانـش باشدميبرابر طول دوره تحصيل3آموزشي

.آموخته قابل تمديد است
موظف به انجـام تحصيل ضمن در صورت نياز محل اشتغال اين دانشجويان:1تذكر
ميتساعا باشند بنابراين سند محضري با توجه بـه سـاعات معيني كاردر طول هفته

ت آموزشـي اخـذ برابر طول دوره تحصيل يا مأموريـ2يا برابر5/1موظف به ميزان 
و مي مي گردد .شود تعهدات نيز با توجه به متن سند محاسبه

مي:2 تذكر كنند نسبت به سپردن تعهـد جانبازاني كه از ماموريت آموزشي استفاده
د رقبال ماموريت آموزشي خود معاف هستند .خدمتي

:ميزان تعهدات افراد انتقالي از خارج از كشور-5
ميدانش آموختگاني كه انتق باشند با توجه به ايـن كـه سـهميه الي از خارج از كشور

و قبولي ندارد، در صورت عدم پرداخـت شـهريه بـه مـدت دو برابـر مـدت  ثبت نامي
.تحصيل تعهد آموزش رايگان دارند

:يپزشكيمقاطع تخصص پذيرفته شدگان-6
و4/2/69مـورخ 1966به استناد نامه شـماره بـر معاونـت آموزشـي وزارت متبـوع

و تخصصـ  و يكمين نشست شوراي آموزشي پزشكي 10/9/62مـورخياساس بيست
انـد ملـزم بـه سـپردن كليه دستياراني كه از تاريخ مصوبه وارد دوره دستياري شـده

و مقررات مربوط مي باشند ودر صورتي كه بعللـي تعهـد  تعهد بر اساس كليه ضوابط
ميمشمول اين مقررات،سپرده باشند نيزنالزم را  و متعهد .باشند بوده
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:تعهدات دانش آموختگان مقاطع تخصصي پزشكي ميزان
 از پذيرفته شدگان با استفاده از سهميه رزمندگان مطابق ساير پذيرفتـه شـدگان-1

شدبه صورت .آزاد تعهد محضري اخذ خواهد
بـهيت آموزشـ يـ ازسـپردن تعهـد ماموريپذيرفته شدگان جانباز با هـر در صـد-2

مدستگاه  .باشنديمتبوع معاف
پذيرفته شدگان آزمون ورودي دستياري توسـط دانشـگاه علـوم پزشـكي از ساير-3

برابر مدت تحصـيل بـه نفـع وزارت متبـوع اخـذ2به ميزان حداكثريمحضرتعهد 
و ضريب منطقه. گردد مي اي كـه از سـوي اين مدت با توجه به ساير مقررات مربوطه

.متغير استشود معاونت درمان تعيين مي
ت يـ كـل ظرف%25حـداكثر:ينيبـاليه مناطق محروم در مقاطع تخصصـيسهم-4
نيها ار در هر رشته از رشتهيرش دستيپذ ياز منـاطق محـروم شـامل جراحـ يـ مورد

زا، كودكانيداخليهايماريب،يعموم و بي، زنان ويولـوژي، رادي، ارتوپـديهوشيمان،
و عروق بعنوان سهميهايماريب كهيطين واجد شرايق محروم به داوطلبه مناطيقلب

ميرا كسب نمايمحل انتخاب–در رشتهيحد نصاب قبول% 80 .ابدييند اختصاص
بياه مناطق محروم بصورت منطقهيار در سهميرش دستيپذ ن داوطلبان واجـديو از
ايشرا ويه كه متقاضين سهميط استفاده از سپردن تعهد خاص بـه منطقـه محـروم

ن مازيمورد مبايمعاونت سالمت .رديپذيشند انجام
ه مـذكور در صـورت كسـب حـديط استفاده از سهميان واجد شرايمتقاض:1تبصره

درينصاب پذ رش قـراريمحـل بصـورت آزاد مـورد پـذ-ك رشتهيرش داوطلبان آزاد
.خواهند گرفت

يله مناطق محروم در صورت قبويط استفاده از سهميان واجد شرايمتقاض:2 تبصره
منطقـهيه مربوطه ملزم به سپردن تعهد خـاص بـه دانشـگاه علـوم پزشـكيدر سهم

م نيزان برابريمحروم مورد تقاضا به ا(م برابر مدت آموزشيا نكه پروانه دائـميحسب
.باشنديم)ا نداشته باشنديويپزشك

در هـا ها، نهادهـا، سـازمان كه با اخذ موافقت از وزارتخانهيكاركنان رسم:3 تبصره
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م و سـهميكنند مجاز به استفاده از سهميآزمون شركت ه خانمهـايه مناطق محـروم
و خـدماتيعلـوم پزشـكيدانشـگاههاياسـت كاركنـان رسـميهيبـد.باشندينم

و آمـوزش پزشـكيهاو سازمانيدرمانيبهداشت يوابسته به وزارت بهداشت، درمان
ا نميمشمول موضوع .باشندين تبصره

نمياستفاده از سهميطلبان خانم متقاضداو:4تبصره يتواننـد متقاضـيه مناطق محروم
نياستفاده از سهم و منـاطقيدر صورت انتخاب هر دو سـهم(ز باشنديه خانمها ه خانمهـا

شديرش سهميمحروم، در مرحله پذ )ه خانمها در نظر گرفته نخواهد
م، با توجه به مصوباته مناطق محرويرفته شدگان با استفاده از سهمياز پذ:تعهدات

يدرمـانيو خـدمات بهداشـتيعلوم پزشـكيمربوطه تعهد خاص به نفع دانشگاهها
ن و تعيمناطق محروم ن شده توسط معاونت سالمت وزارت بهداشت، درمـانييازمند،

ميآموزش پزشكو بيـ است شـهريهيبد.گرددياخذ نيا ز يـ مارسـتان محـل تعهـد
مييتعتوسط معاونت سالمت وزارت متبوع .گرددين

تيمحـدوديمحل دارا-ه مناطق محروم هنگام انتخاب رشتهيان سهميمتقاض:توجه
ه مربوطـه صـرفاً جهـتيرش در سـهميت پـذاسيهيبد.باشنديدر انتخاب رشته نم

نيمورد تقاضايها رشته و و در صـورت كسـب حـد نصـابيمنطقـه محـروم ازمنـد
ميپذ .باشديرش داوطلبان

ط استفاده از مناطق محروم هنگام انتخاب منطقه محـروميواجد شراداوطلبان:نكته
ن نيها از جهت گذراندن تعهد خاص به رشتهيمورد راياز هر منطقه دقت كـافيمورد

ه.نديمبذول نما تغيپس از ثبت نام به تغيهير سهمييچ عنوان ر منطقـه محـروم ييـا
نميپذ جهت گذراندن تعهد خاص امكان .باشدير

باين استفاده از سهمداوطلبا طيد عالوه بر انتخاب استان واجد شـرايه مناطق محروم
نيجهت استفاده از سهم م از معاونـت سـالمت را در فـريـه حتماً منطقه محروم مورد
بديثبت نام مشخص نما نينوسيند كه ز جهت سپردن تعهد خـاصيله انتخاب خود را

م غينماياعالم ايند در نمير ازينصورت در. نـديه مـذكور اسـتفاده نمايسـهم توانند
ه مـذكور جهـت فـرديه منـاطق محـروم، سـهميصورت عدم درج درخواسـت سـهم
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.ديلحاظ نخواهد گرديمتقاض
از پذيرفته شدگان با اسـتفاده از سـهميه مـازاد منـاطق محـروم، جهـت پوشـش-5

، به نفع دانشگاههاي علـوم برابر مدت آموزش3ميزان به تعهد خاص مناطق محروم،
ميپز و خدمات بهداشتي درماني مناطق محروم نيازمند اخذ .گردد شكي

از پذيرفته شدگان با استفاده از مزاياي سهميه مازاد منـاطق محـروم:1توجه ، پـس
و يا نيازمند تعيين شده حق فعاليـت فراغت از تحصيل فقط در حوزه مناطق محروم

و در خـارج از منطقـه  و يا آموزشـي خواهنـد داشـت مربوطـه حـق فعاليـت درماني
.دنتخصصي در رشته تحصيلي خود را تا پايان دوره تعهد ندار

ش:2توجه ، داراي سـوابق دگان در سـهميه مـازاد منـاطق محـروم چنانچه پذيرفته
سـال5حـداكثر تـا سـقف( خدمت در مناطق محروم باشند، سابقه خدماتي ايشـان

و كسر از سنوات تعه) بصورت روز شمار د خاص ايـن گـروه از پذيرفتـه قابل محاسبه
.باشد شدگان مي

وز-6 ارت بهداشـت، تعيين محل خدمت دستياران پس از فارغ التحصيلي بـه عهـده
و آموزش پزشكي .باشدمي درمان

و نهادهـا بـراي پذيرفته شدگاني كه با ماموريت آموزشي از وزارتخانه-7 ها، سازمانها
مي ادامه تحصيل به رشته ملزم به سـپردن تعهـد محضـري شوند، هاي تخصصي وارد

.خاص به محل استخدام خود هستند
يت آموزشيوابسته به وزارت بهداشت كه ازماموريها دانشگاهين رسميمستخدم-8

م باينماياستفاده ل بـه معاونـت سـالمت وزارتيد پـس از اتمـام دوره تحصـ يـ نـد
1.ن محل خدمت آنها اقدام گرددييبهداشت مراجعه تا نسبت به تع

:يرفته شدگان مقاطع فوق تخصصيپذ-7
به ثبت نام پذيرفته شدگان مي، منوط به ارائه تعهد نامه محضري :باشند شرح زير

و يا نهادها با موافقـت سـازمان، سازمانها كه كاركنان رسمي وزاتخانهيدر صورت ها
و مورد پذيرش  گرفته باشـند قرارمتبوع بصورت داوطلب ازاد در آزمون شركت نموده

 
و13/8/87مورخ 48163نامه شماره-1  زارت بهداشتمعاونت سالمت
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مدت آمـوزش جهـت ملزم به سپردن تعهد محضري خدمتي خاص به ميزان دو برابر
و آموزش پزشكي خواهند مناطق محروم تعيين شده از سوي وزارت بهداشت، درمان

در. بود ارائه موافقت سازمان محل استخدام در هنگام ثبـت نـام بـه منظـور شـركت
م  و انجـام خـدمت در منـاطق و نيز ادامـه تحصـيل حـروم مـورد نيـاز وزارت آزمون

و آموزش پزشكي تا پايان بهداشت .مدت خدمت ضروري است، درمان
كليه پذيرفته شدگان غير هيات علمي ملزم به سپردن تعهـد محضـري خـاص بـه-

و آمـوزش پزشـكي در ميزان دو برابر مدت آموزش به نفع وزارت بهداشـت  ، درمـان
.باشند محلهاي تعيين شده مي

مد- رك دانشنامه فوق تخصصـي پذيرفتـه شـدگان آزاد پـس از طـي مراحـل ارائه
و قانوني منوط به اتمام مدت تعهد در دانشـگاه  و وزارت بهداشـت، درمـان هـا بـوده

مي آموزش تواند نسبت به لغو دوره آموزشي افرادي كه از انجام تعهد خدمت پزشكي
.نمايداقدام مقررات اند برابر سرباز زده

، ياران به نحوي است كه در صورت اضافه شدن به تعهدات قبلـي اخذ تعهد از دست-
.سال تجاوز ننمايد10در مجموع از

ملـزم بـه)ر وابسته به وزارت بهداشتيغيسازمانها(7مستخدمين مشمول ماده-
سپردن تعهد به محل استخدام خودهستند وسـازمان مربوطـه موظـف بـه پرداخـت 

و آمـوزش هاي تحصيل شهريه وكليه هزينه ي، برابـر ضـوابط وزارت بهداشـت، درمـان
.باشد پزشكي مي
در آئين نامه دوره دسـتياري فـوق تخصصـي پذيرفتـه9طبق ماده شـدگان ايـن مقطـع

برابـر مـدت تحصـيل در دوره فـوق تخصصـي تعهـد2ها موظفند به ميزان تمامي رشته
مي اين آئين به بعد مشمول67و كليه پذيرفته شدگان آذرماه خدمت بسپارند .شوند نامه

:پذيرفته شدگان اعضاء هيات علمي در مقاطع فوق تخصصي-8
 اعضاي هيـات علمـي پذيرفتـه شـده در آزمـون پـذيرش دسـتيار فـوق تخصصـي-
3ملزم به سپردن تعهد محضري خاص به ميـزان)اعضاي هيات علمي%50سهميه(

ام مهرمـاه سـال ورود ريخ سـي محل استخدام، تـا تـا برابر مدت تحصيل به دانشگاه



و تخصص 320 بالينيهاي پزشكي

.خواهند بود
، در مواردي كه به پيشـنهاد دانشـگاه در خصوص اعضاي هيات علمي پذيرفته شده-

و آموزش پزشكي نياز مبرم آموزشـي و تائيد معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان
ميزان تعهدات به دو برابـر مـدت تحصـيل،وجود ندارد زمان شروع به انجام خدمات

.قليل خواهد يافتت
كه جهت پوشش مناطق مورد نياز پذيرفته خواهند شـد ملـزم بـه سـپردنيافراد-

. تعهد محضري براي همان منطقه خواهند بود
:)فلوشيپ( هاي تكميلي تخصصي پذيرفته شدگان دوره-9

هـاي مـورد نيـاز در رشـته) فلوشـيپ(هاي تكميلـي تخصصـي پذيرفته شدگان دوره
ان دو برابر مدت تحصيل ملزم به سپردن تعهد محضري خاص به ميزمعاونت سالمت 

ميبه مراكز  و از پرداخت شهريه معاف باشند در ساير موارد ضمن الـزام مربوطه بوده
.باشند به پرداخت شهريه از سپردن تعهد معاف مي

در:1تبصره و دسـتور پذيرش هـاي العمـل شرايط خاص اخذ تعهـد مطـابق قـوانين
.خواهد بود مربوطه
هر سـاله توسـط دبيرخانـه) فلوشيپ(شهريه دوره هاي تكميلي تخصصي:2تبصره

و به هيـات امنـاء دانشـگاههاي  شوراي آموزش پزشكي تخصصي كارشناسي گرديده
مي علوم و خدمات بهداشتي درماني پيشنهاد .گردد پزشكي

و نيـز تعيـين محـل اسامي رشته:3تبصره ي بـه عهـده هـاي خـدمت هاي مورد نياز
.باشد معاونت سالمت مي



: يازدهمفصل
 مطبسيتاس
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:قانون اجازه تاسيس مطب
و متخصصين رشته:ماده واحده و دندانپزشكان هـاي تاسيس هر نوع مطب پزشكان

و تغيير محل مطب نامبردگان از شهري به شهر ديگر بايـد بـا اجـازه  مختلف پزشكي
و كسب  .پروانه باشدوزارت بهداري

و متخصصـين رشـته هـاي مختلـف پزشـكي:1تبصره و دندانپزشكان  كـه پزشكان
و موظف به درخواست پروانه داراي مطب و وزارت بهـداري مكلـفميهستند باشند

.هاي قطعي براي آنان پروانه صادر نمايد است در محل

 مدارك الزم جهت پروانه دائم پزشكي
 تكميل فرم درخواست كتبي-1
جهـت متخصصـين پايـان طـرح) بـرگ2(تصوير گواهي پايان طرح يا معافيـت-2

.تخصص الزامي است
)كپي از دو طرف2(گواهي وضعيت خدمت نظام وظيفه يا كارت پايان خدمت-3
 تصوير از تمام صفحات شناسنامه دو سري-4
)3×4(سه قطعه عكس-5
س 90022ريال به حساب 000/100فيش بانكي-6 ازمان حمايت از مصـرف شعبه

يپك2+ بانك ملي 560كد–كننده 
سيبا نزد بانـك ملـي 2173319008000ريال به حساب 150000فيش بانكي-7

)كپي2( 1458شعبه شهرك قدس 
و توزيع نيروي انساني يا اصل پروانه موقت پزشكي-8 )كپي(اصل معرفينامه دفتر تامين
)تندر صورت داش( تصوير پروانه مطب-9

 تعهد كتبي مبني بر عدم اشتغال به دستياري-10
و تكميل فرم مربوطه-11  امضاء فرم سوگند نامه
)كپي2( تصوير كارت نظام پزشكي-12
)اند جهت كساني كه معافيت گرفته( گواهي علت معافيت از طرح-13
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)كپي2(نامه تسويه حساب از صندوق هاي رفاه دانشجويان تهران-14
)كپي2(كارت ملي تصور-15
 يك عدد پوشه پالستيكي-16

:آموزش مداوم
و متخصصين، دندانپزشكان(ه پزشكي مشمولين آموزش مداوم جامع پزشكان عمومي

و دكتـري علـوم پايـهو داروسازان و متخصصين علوم آزمايشـگاهي از زمـان)، دكترا
از25بايد ساليانه)kسربازي ضريب–طرح(التحصيلي فارغ هاي آمـوزش برنامه امتياز

در50(آن%40 كـه كسـب نماينـد) امتياز 125سال5هر(مداوم  ) سـال5امتيـاز
و در5/62(امتيـازات از ايـن%50حتماً بايد برنامـه مـدون باشـد ) سـال5امتيـاز

.كسب شود) ...و CD، نوار، كتاب، مقاله( هاي خودآموزي تواند از برنامه مي
سا متخصصين لهاي تحصيل دوره تخصص از كسـب امتيـاز آمـوزش مـداوم در طول
از باشند، معاف مي و تخصص چنانچه بـيش 5ولي فاصله بين دوران پزشكي عمومي

.امتياز آموزش مداوم دارند25باشد، ساليانه نياز به كسب سال
و مامـايي بايـد سـاليانه و پرسـتاري 15مشمولين آموزش مداوم جامعه پيراپزشـكي

.كسب نمايندرا زآموزش مداوم امتيا
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و اصول هدف و نوآموزي جامعه پزشـكي كشـور ايـن-:ها هدف از اجراي باز آموزي
:است كه در ميان صاحبان تخصص هاي مختلف تحت پوشش قانون

و عملي افزايش يابد-الف .سطح آگاهيهاي علمي، فني
و تحكيم شود آموخته-ب .هاي صحيح قبلي تقويت
.اي در ارتباط با وظايف مختلف ارتقا يابد حرفه سطح مهارتهاي-ج
و تخصصي در هر رشته افزايش يابد آگاهي نسبت به تازه-د . هاي علمي
و گروههـاي علمـي-ه و ارتباط اعضاء جامعه پزشـكي بـا سـازمانها ميزان مشاركت

. افزايش يابد
و سازمانهاي علمي علوم پزشكي سطح شناخت نسبت به فعاليت-و نظـام عرضـه، ها

و بطور كلي احسـاس پيونـد بـا جامعـه پزشـكي در  خدمات بهداشتي، درماني كشور
.تماميت آن افزايش يابد

و در نهايت خود آموزي بيشتر شود-ز .تمايل به بازآموزي
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و آموزشي مورد پذيرش در برنامه بازآموزي جامعه پزشكي  جدول انواع فعاليتهاي علمي

 فعاليتنوع نوع
حداكثر
 امتياز

حداقل
 امتياز

 مالحظات

 اول
و ســــــمينارها

ها كنگره
--

سمينار ها بـه دو دسـته داراي برنامـه بـازآموزي-1
.وبدون برنامه بازآموزي تقسيم مي شود

و كنگره ها بـراي شـركت-2 امتياز تمامي سمينارها
و سخنرانان از طريق گروه آموزشـي ذيـربط  كنندگان

ش .ودتعيين مي

 دوم
ــاي دوره هــــــ

آموزشــي كوتــاه 
اي مدت حرفه

--

ــاي-1 ــته ه ــه اي در رش ــاي آموزشــي حرف دوره ه
و آموزشـي  مختلف كـه از طريـق سـازمانهاي علمـي

.برگزار مي گردد در اين رديف قرار مي گيرد
امتياز هـر مـورد توسـط گـروه آموزشـي ذيـربط-2

.تعيين مي شود

 سوم

هاي بدون برنامه
هربازآموزي در 

شته تخصصـير
:بشرح

 برنامه الف

ب  برنامه
ح  برنامه
د  برنامه

-50

اين برنامه بطور كلي در اغلب رشته ها در قسمت-1
)به صورت مجزا(ساعته عرضه مي شود25هاي 

امتيــاز اســت كــه معمــوال25ًهــر قســمت داراي-2
و يا معـادل آن بطـور25شامل  ساعت آموزش نظري

.عملي خواهد بود
ــهدر-3 ــي برنام ــته تخصص ــر رش ــاوت ه ــاي متق ه

)ح/ب/ هاي الـف برنامه شـود كـه هـر عرضـه مـي / ...
داوطلب مي تواند از هر مركز مجاز بـازآموزي آنهـا را 

.اخذ نمايد
هـاي هر يك از مراكز مجاز تقويم سـاليانه مصـوبه-4

.خود را عرضه خواهد كرد
و برنامه به هر يك از مراكز در رشته-5  هاي خـاص ها

.مجوز داده خواهد شد
قابـل افـزايش هـا ها تعداد برنامه از رشته در برخي-6

.خواهد بود

 چهارم
ــاي فعاليتهـــــ
و  آموزشـــــــي

 پژوهشي 
75 -

ــره شــامل ســخنراني در ســمينار-1 و كنگ ــا و ه ــا ه
 هاي بدون بازآموزي برنامه

-25 خود آموزي پنجم
 كـار عملـي يـا شامل مطالعه مجالت كارآموزي-1

 در بخشهاي آموزشي ذيربط
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: دوازدهمفصل
 طرح نيروي انساني
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ن :يانسانيرويطرح
 اطالعـات ارسـالي، دانش آموختگان به وزارت متبوع دانش آموختگي،پس از اعالم

م گردد،ميو تائيد كنترل خدمات آموزشيمركز در تواند اقـدامات الزميدانشگاه
طيجهت معرف نفرد به رايانسانيرويرح دانـش بـه،و يا ساير خـدمات مربوطـه

.ارائه نمايد آموخته
م24 دكترا مقاطع طرح نيروي انسانيمدت خدمات الزم به ذكـر اسـت.باشديماه

ضريرعا يهـا دانـش آموختگـان رشـته.خواهد بـوديت منطقه ضروريب محروميت
ن قـادر،شـونديم انش آموختهد1/4/83خيكه بعد از تاريانسانيرويمشمول طرح

ا شـهريـليمحـل تحصـيا دانشكده علوم پزشـكيخواهند بود با مراجعه به دانشگاه 
همـانييايـ محـدوده جغرافيبـرا طـرح را نامه شروع خدماتيمورد نظر خود معرف

دريدانشگاه  .نديافت نمايا دانشكده
ايدانش آموختگان درچهارچوب سهميريضمنا به كارگ كـه هـر سـه خواهد بوديه

طريماه  مديك بار از ربط ابـالغيـذيوزارت متبوع به مباديت منابع انسانيريق دفتر
ل دانــشيمراتـب فراغــت از تحصــ،رنــدهيا دانشــكده بكارگيـ دانشــگاه.خواهـد شــد 

ن و يـايانسانيرويآموختگان مشمول طرح را از محل تحصيل آنان اسـتعالم نمـوده
خـارج از كشـور، دانشـگاههاي،يآزاد اسـالم دانشـگاه درخصوص دانش آموختگـان 

اسـتعالم وزارت متبـوعيت منـابع انسـانيرياز دفتر مـد ...ويمؤسسات آموزش عال
، دانـش آموختـهل فـرديمحل تحصيا دانشكده علوم پزشكيدانشگاه. شود انجام مي
طـياحـراز فراغـت از تحصـ، رنـدهيافت استعالم از واحد بكارگيپس از در يل فـرد را

ويليه موقت تحصيدييتأيها فرم سپس به اطالع واحد استعالم كننده خواهد رساند
وينامـه شـروع خـدمات قـانونيآن واحد نسـبت بـه صـدور معرف  خـدمت پزشـكان

و رونوشت آن را به دفتـر مـديپ و وزارت متبـوعيت منـابع انسـانيريراپزشكان اقدام
.ارسال خواهد نمود دانشگاه محل تحصيل

ر علـومي، دكتـراي، داروسـازي، دندانپزشـكيپزشـك(دار پروانهيها شتهدرخصوص
ــگاهيآزما ــيش ــاي، كارشناس فييمام ــزي، ــنوايوتراپي ــنجيي، ش ــانيس ،ي، گفتاردرم



329 طرح نيروي انساني: فصل دوازدهم

ويها نامهيمعرف)يسنجيينايب و ممهور به مهـر دانشـگاه صادره بهمراه الصاق عكس
م،علوم پزشكيا دانشكدهي .باشديدر حكم پروانه موقت
تعيشمولم وين محل خدمت خود دقـت كـافيين قانون مكلفند در مبـذول داشـته

مديليا دانشكده محل تحصيدانشگاه  يمكلفنـد فقـط بـرايت منابع انسانيريا دفتر
چني درصـورت. درخصوص دانش آموختگـان پاسـخ دهنـديين استعالمهايك بار به
عقييتغ اير و انتقـال برابـر ضـوابط مر دسته از دانش آموختگـاننيده بـوط بـه نقـل

شديمشمول .ن درخصوص آنان رفتار خواهد
هـاي مشـمول طـرح نيـروي در صورتي كه فرد قبالً در يكي ديگـر از رشـته:تبصره

و انجام دادهيخدمت موضوع قانون را در مقاطع قبل انساني دانش آموخته شده باشد
يبعـد عمومي مقاطعرد طرحاز انجام،اخذ نموده باشدان خدمتيپايو گواه باشد
و فـوق شايان ذكر است اين موضـوع در خصـوص مقـاطع تخصصـي.باشدميمعاف

و خـدمات موضـوع قـانون در ايـن مقـاطع تخصصي از)kضـريب(مصداق نداشـته
.نمايندمي تبعيت قبلي العمل ياد شده در بخش دستور

اطع قبلـي از معافيـت مقـ ضمناً كساني كه به داليلـي از خـدمات موضـوع قـانون در
و برخوردار گرديده ايـن گـروه از دانـش آموختگـان اند، مشـمول ايـن امتيـاز نبـوده

 درمقاطع بعدي نياز بـه اظهـار نظـر دفتـر مـديريت منـابع انسـاني وزارت بهداشـت 
.خواهند داشت

نيزيها گروه و معـاف از انجـام موضـوع قـانون خـدمتير مازاد بر از شناخته شده
پ و ازيايت بـرا يـ معافياخـذ گـواه باشـند لـيكنيمـ راپزشكانيپزشكان  ندسـته

وزارتيت منـابع انسـانيريو مرجـع صـدور آن دفتـر مـديموختگان الزامـآ دانش
م .باشديبهداشت

شريها دانش آموختگان رشته-الف نيارائه گواهطمختلف مشمول طرح به يروياز
و سپاه پاسداران انقالب اسالميمقاومت بس ماه خدمت داوطلبانه6بر انجاميبنميج

يليجنگ تحميها جبههدريجيبس
نيمانيپويكارمندان رسم-ب و كـادر ثابـت مسـلح بـا ارائـه حكـميروهـايدولت
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 نامه معتبر از محل كاريو معرفيرسمياستخدام
آن سطح اوليمشمول-ج و سوم ييالت اعطـايو تسهين نامه عملكرد استثنائيئ، دوم

.درخشانيعدادهابه است
اياستعدادها در بخـش اسـتعدادهاي درخشـان توضـيحن مصوبهيدرخشان موضوع

.داده شده است
:ن محل خدمتييتع

پ)الف و را يـ محل خدمت دانش آموختگـان جهـت انجـام قـانون خـدمت پزشـكان
درفصـل تعهـدات قـبالً(،يآنها درآزمـون سراسـريه قبوليپزشكان با توجه به سهم

تأ)شدح دادهيتوض ا دانشـكده يـ صـادره از دانشـگاهيليه موقت تحصيدييكه درفرم
تعيل فرد ذكر گرديمحل تحص مييده است، و به ترتگين ذيردد ميب :باشديل

ويه منطقهيمحل خدمت دانش آموختگان سهم-1 كهايك از موارديكيدرصورتي
.ذكر شده باشديه قبولير به عنوان سهميز
) ثـارگرانيا،رزمنـدگان،شـاهد،هيبدون سهم،منطقه آزاد،آزاددرصد20،كد صفر(
نكليه در ا دانشكدهياز آن دانشگاهيمناطق مورد
دودرمناطق3و2ه منطقهيمحل خدمت دانش آموختگان سهم-2
سهدرمناطق5و4ه منطقهيمحل خدمت دانش آموختگان سهم-3
ي كه متعهد خـدمت دراسـتان محل خدمت دانش آموختگان سهميه بومي استان-4

.باشند در همان استان محل تعهد محل تعهد مي
مـيپذ باالتركه درمقاطعيمحل خدمت دانش آموختگان)ب براسـاس،شـونديرفته

تعيآخريه قبوليسهم شديين مقطع آنان .ن خواهد
ز:تذكر ميردر حكم منطقهيموارد :باشنديك

ه/ دولـتيشـيزماآيو رسـمين رسـميشـاغل/ بانوان متأهـل يأت علمـ يـ اعضـاء
و دانشكده دانشگاه و مؤسسات آموزش عال ها يها
يذكور مكلفند كه سال اول خدمات خود را در مراكز بهداشتيپزشكان عموم:تذكر
.نديخدمت نماييروستايدرمان
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و مشهد جهت خدمت دانش آموختگـانيتبر،اصفهان،رازيش،تهرانيشهرها)ج ز
مختلـفيهـان رشـتهيو متخصصـيو داروسـازيو دندانپزشكيپزشكيها رشته
غيپزشــك درخشــانيخــدمات اســتعدادها.شــده اســتر مجــاز اعــالم يــنقــاط
نامـهنيموضـوع آئـيو داروسـازي، دندانپزشـكيپزشـكيهـال رشتهيالتحص فارغ
درخشـانيبـه اسـتعدادهاييالت اعطـايو تسـهييعملكـرد اسـتثنايبنـد سطح

و مرا آدرسازمانها ويتيريا مـديـي، پژوهشيوزشمكز وابسـته بـه وزارت بهداشـت
و آموزش پزشك و دانشـكدها دانشگاهييدرمان و خـدماتيزشـكپ علـوميهـا هـا

دريدرمانيبهداشت ويشـ، اصـفهان،زيـ تبر، تهـران(ر مجازيغيشهرها مستقر راز
.بالمانع است) مشهد

با باليني متخصصتعيين محل خدمت :لينيو فوق تخصص
تعيتوز و ق تخصـصو آموختگان متخصصن محل خدمت دانشييع يهـا رشـته فو

فيمختلف پزشك و دبير خانه شـوراي تخصصـي توسط معاونت سالمت،السابقيكما
مو فوق تخصصي .رديگيوزارت متبوع صورت
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: سيزدهمفصل
 گواهينامه موقت
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:گواهي فراغت از تحصيل
قبـل از انجـام تعهـداتيدانش آموختگان علوم پزشك،ديهمانگونه كه قبالً ذكر گرد
و خاص مشمول در ريعام و ويافت دانشنامه در گـريدييسـوازز نمرات نخواهند بود

و سازمانهاياز به ارائه مدركين،مواردي ديجهت ارائه به واحدها در اين. ارندمختلف
ا صزصورت گواهي فراغت گـواهي فراغـت از تحصـيل در مـوارد. ادر ميگرددتحصيل

.زير صادر ميگردد
 جهت شركت در آزمونهاي استخدامي) الف
 جهت شركت در آزمونهاي مقاطع باالتر)ب

:مدارك الزم جهت صدور گواهي فراغت از تحصيل
 هاي مشمول طرح روشن شدن وضعيت طرح نيروي انساني جهت رشته-1
طرا( و يا معافيت از )هاي مشمول طرح نيروي انسانيح در رشتهتمام
)تقسيط بدهيياتسويه حساب(وضعيت بدهي به صندوق رفاه-2
)يا معافيتپايان(نظام وظيفه آقايان-3

وت طـرحياز روشن شـدن وضـعپسنامه موقتيزمان صدور گواه شايان ذكر است
درتا) براي آقايان(نظام وظيفه ميزمان .باشديافت دانشنامه

:هاهيبا توجه به سهميلينامه موقت تحصيصدور گواهطيشرا
پـس از مشـخص شـدنا نهادهـاي، آزادكيدرخصوص دانش آموختگان منطقه-1

و نظام وظيفه وضعيت و بدهطرح نيروي انساني .ها بالمانع استيبا ذكر تعهدات
ويا، مناطق محروم، منطقـه2،3،5ه منطقهيدرخصوص دانش آموختگان سهم-2

نيعشا ميرا انجام دادهيانسانيروير كه خدمت طرح درصـورت ذكـر،اف هسـتندعا
ميد برايو تأكيا تعهدات منطقه منطقه مورد تعهددررا شدهاديست مدتيباين كه

م،نديخدمت نما .باشديبالمانع
20(كـد صـفريه قبـوليبا سـهم3و2مناطقيه ثبت ناميدارندگان سهميبرا-4

و صـرفاًبياز نمـيـنيا ذكر تعهدات منطقه)ه مناطقيآزاد منفك از سهمدرصد اشـد
ايك برابر مدت تحصي .باشنديم رانيل متعهد خدمت در
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ن(دار پروانهيها دانش آموختگان رشته-5 نيمورد با ارائه پروانه)يانسانيروياز طرح
ن دائم خود .انجام طرح ندارنديبه ارائه گواهيازي،

و تعهدات محضريهگوا :ينامه موقت
ويسند تعهد محضريدارا دانش آموختهكهيدرصورت ا سـازمان يـ به وزارت متبوع

و ابطال سند بالمانع استي، صدور گواه باشديگريد .نامه موقت بعد از انجام تعهدات

و دانش آموختگان چند مقطعيگواه :ينامه موقت
درا چند مقطعيدو دانش آموختهكهيدرصورت ك دانشگاه به اتمـام رسـاندهيخود را

نيباشد، درصورت روشن شدن وضع پايـتيمعاف(يانسانيرويت طرح و) ان طـرحيـا
جد)ه حسـابيا تسـويط،يتقس(هايت بدهيروشن شدن وضع د، صـدور يـ درمقطـع

.نامه موقت درهردومقطع بالمانع استيگواه

:يليامه موقت تحصينضوابط صدور گواه
نينامه موقت بعد از روشن شدن وضعير گواهزمان صدو-1 يانسـانيرويـت طـرح
ويمعاف( آنيت در)ا اتمام ميتا زمان .باشديافت دانشنامه
هايا معرفينامه موقتيصدور هرگونه گواه-2 ليكه داللت بر فراغت از تحصـيينامه

نيوضع شدنقبل از روشن،دارد و)تيـا معافيـ انجـام(يانسانيرويت خدمت طرح
وظين رفـاهيبـه صـندوقهايت بـدهيضـعوو)انيدرخصوص آقا(فهيز خد مت نظام

ويتسو(يان علوم پزشكيدانشجو .دارديمنع قانون)طيا تقسيه حساب
نـه مـوارد مطـرحينامه موقت الزم است مدارك مسـتند درزميقبل از صدور گواه-3

.اخذ گردد) شگفتيپ(شده 
راه اطالعات مربوط به مدت استيكل-4 ويه قبـولي، سـهم گـانيفاده از آمـوزش

نامـهيدرگواهيسـتيبايمـ دانـش آموختـهيان تعهدات منطقهيهمچننامي ثبت
.موقت درج گردد
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ه دانش آموختگان از زمان صدور به مـدتيكلينامه موقت برايمدت اعتبار گواه-5
.باشديمسال5
تم5نامه موقت به مدتيمدت اعتبار گواه-6 .ديد استسال قابل
درياصل گواه-7 مينامه موقت به هنگام .مسترد گردديستيبايافت دانشنامه

:المثني نامه موقتيصدور گواهيچگونگ
پايكه گواهيدرصورت نامـهيمفقـود شـود، صـدور گواهيالت شخصـيان تحصـينامه
زيپس از انجام تشريالمثن موقت .ر استيپذر امكانيفات

رس3كه به امضاء حداقليمحلك برگ استشهاديهيته-1 .ده باشدينفر
ي، كالنتـر محاضر ثبت اسناد(ياز مراجع رسميكيلهياز امضاءها بوسيكيدييتأ-2

و ارائه آن به اداره كل امـور)يانقالبياز نهادهايكيايياز ادارات دولتيكيايمحل
.دانشگاه مربوطهيآموزش

بهيارائه-3 آمك برگ تعهد . وزشيمعاونت

 اشتغال به كار اتباع غير ايراني
باشد زيرا گواهينامـه صدور گواهينامه موقت جهت اتباع غير ايراني خالف مقررات مي

.باشد موقت غير قابل ترجمه مي
ا و تنظيم بازار كار الزم است ارائـه هـر گونـهزبه منظور حمايت از نيروي كار ايراني

و يا خدماتي كه منجر به ايجا و گواهي د تعهداتي براي جمهوري اسالمي ايران بشـود
و بستر مناسبي را براي اشتغال دانش آموختگان اتباع خارجي در كشور فراهم زمينه

.اكيداً خودداري شود،نمايد

:جهت محل اشتغال والدين چگونگي صدور گواهي اشتغال به تحصيل
د نظر به محل اشـتغال صدور گواهي اشتغال به تحصيل با ذكر اطالعات آموزشي مور

و با ذكر جمله ايـن گـواهي مجـاز مـه ترج" والدين دانشجويان به صورت محرمانه
.بالمانع است"يباشدنم



: چهاردهمفصل
 تائيديه تحصيلي
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 چيست؟ تائيديه تحصيلي
است كـه بـه دانش آموختهبيان كننده وضعيت تحصيلي وتعهدات تائيديه تحصيلي،

ومصورت محر ميؤمانه به مراكز نآمزايـاي قـانونياز تـا، شـود سسات ذيربط ارسال
.مند گردد بهره

و، الزم به ذكر است  شرط اصلي صدور تائيديه تحصـيلي همـاهنگي تعهـدات خـاص
.باشدمي دانش آموختهاي، با محل به كارگيري تعهدات منطقه

امـور دانـش( وم پزشـكي دانشگاه يا دانشكده علـ واحد صدور تائيديه تحصيلي در هر
و،)آموختگان .رسيدگي به اين امر مهم را به عهده دارد وظيفه بررسي

:شرايط الزم جهت صدور تائيديه تحصيلي
و، توانـد بــه ســازمانها مــي دانـش آموختــه ارگانهــاي متقاضــي اســتخدام يـا نهادهــا

و با ارائـه فـرم پايـان وضـعيت خـدمآ دانش ت طـرح موختگان علوم پزشكي مراجعه
و در، يا گواهي موقت تحصيلي نيروي انساني راآدرخواسـت انجـام خـدمت ن واحـد

و دانشكده دانشگاه. نمايد ،هسـتند موظـف هـاي صـادر كننـده تأييديـه تحصـيلي ها
و كليـه مقـاطع قبلـي را بـه آموختـه دانـش اطالعات كلي در خصوص مقطـع فعلـي

زيـرا بـهدناعالم نمايعلوم پزشكي ارگانهاي متقاضي استخدام دانش آموختگان گروه 
مي هنگام موختگـان از اولـينآ دانـش بايسـت كليـه تعهـدات صدور تائيديه تحصيلي

.مقطع تا اخرين مقطع بررسي گردد
و يا هرگونه نقص مدارك- از، الزم به ذكر است در صورت عدم وجود سوابق مراتـب

. دانشگاه محل تحصيل قبلي استعالم خواهد شد
هـاي كه يك يا چندين مقطع قبلي خود را در رشته، موختگانيآخصوص دانشدر-

و يـان مقطـعآو سـوابق انـد فناوري تحصيل نموده وابسته به وزارت علوم تحقيقات
وصول تصوير دانشـنامه يـا گـواهي موقـت يـا گـواهي، قابل دسترسي نيستمقاطع 

جهـت صـدور تائيديـه مذكور، تسويه حساب با صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارتخانه
.تحصيلي براي مقطع فعلي الزامي است
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و يـا خصوصـي- و سـازمانهاي رسـمي تأييديه تحصيلي براساس درخواست مؤسسات
و ذكر نام مؤسسه درخواست كننده تأييديه تحصيلي الزامي مجاز صادر مي .ستا گردد

مي- و نمي تأييديه تحصيلي براي يك ارگان دولتي صادر دو شود تواند همزمان براي
آموختـه درمحـل اوليـه، مگر اينكه استخدام دانش سازمان دولتي تأييديه صادر گردد

تا منتفي گردد  بتوان براي ارگان دولتي ديگري تأييديـهو تأييديه صادره عودت شود
وو يـا اينكـه دانشـگاه مـي كردصادر  توانـد تأييديـه تحصـيلي دوم را صـادر نمـوده

و درخواست عودت اصل آن ارسال نمايدرونوشتي برا .ي لغو تأييديه قبلي
 پـذير، امكـان تائيديه تحصـيلي بطـور همزمـان بـراي دو مركـز دولتـيدو صدور-

باشد ولي در صورتي كه يكي از مراكز درخواست كننده بخـش خصوصـي باشـد نمي
و يك مركز خصوص بالمانع .است صدور تائيديه تحصيلي براي يك مركز دولتي

الزم به ذكر است صدور تأييديه تحصيلي جهـت محـل اشـتغال فـرد، همزمـان بـا-
و واحـدهايي كـه بـدون درنظـر گـرفتن  درخواست تأييديه تحصيلي جهت سـازمانها

شود به دليل آنكه جهت عضويت دانش آموختگان تعهدات تأييديه تحصيلي صادر مي
.بالمانع است،باشد درساير سازمانهاي مذكور مي

و مكاتبات بعـدي تأييديـه تحصـيلي- و جلوگيري از مراجعات جهت تسريع در امور
و ممهور مي مهربه درپاكت دربسته .گردد محرمانه به فرد تحويل

: چگونگي صدور تائيديه تحصيلي
در چـه دانـش آموختـه شود تـا مشـخص گـردد ابتدا سوابق كليه مقاطع بررسي مي

و به چه ارگاني منطقه . يا سازماني متعهد استاي
سپس منطقه واحد درخواست كننده تائيديه تحصـيلي ونـوع ارگـان يـا سـازمان يـا

به وزارتخانه مي،ن وابسته استآاي كه و بررسي  هماهنگي هـر دو مـورد نهايتاً گردد
وي دانش آموختهمنطقه مورد تعهد( .شـود كنتـرل مـي)و منطقه متقاضي استخدام

آدرصورتي كه التحصـيلي نسبت به سهميه اعالم شـده در سـوابق فـارغ موختهدانش
.گردد خود معترض باشد، مراتب از سازمان سنجش استعالم مي
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و :عدم نيازصدورچگونگي انتقال تعهدات
بـا محـل بكـارگيري وي همـاهنگي دانـش آموختـهاي درصورتي كه تعهدات منطقه

درمنطقـه مـورد دانش آموختهنداشته باشد، بايستي درخصوص عدم نياز به خدمات 
درحقيقت با ارسال فرم عدم نيـاز. ربوطه مكاتبات الزم صورت پذيردمتعهد با استان 
به دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي استان محل اخذ ديپلم دبيرسـتان دانش آموخته

مي،خود را معرفي و چنانچه آن دانشگاه يا دانشكده نتواند فـرد معرفـي شـده گردد
روز به دانشگاه صادر كننده تأييديـه15ايد، بايد مراتب را كتباً درطي مدت جذب نم

اي شخص به تعهدات منـاطق آزاد تحصيلي اعالم نمايد دراين صورت تعهدات منطقه
مي كشور تبديل مي و متعهد خدمت دو شود برابـر تواند كليـه تعهـدات خـود را كـه
.ام دهدباشد را درهر منطقه از كشور انج مدت تحصيل مي

،)روز15(صورت عدم ارسال پاسخ از سـوي آن دانشـگاه ظـرف مـدت يـاد شـده در
مي دانش آموختهمراتب عدم نياز ذكـر،صورت اخذ عـدم نيـازدروشود رسماً اعالم

در سهميه قبولي دانش آموختگان در و ذكر شماره آن  تأييديه تحصيلي لزومي ندارد
.تذيل تأييديه تحصيلي صادره الزامي اس

:3تائيديه تحصيلي منطقه
و درخواســت تأييديــه تحصــيلي از چنانچــه فــردي داراي تعهــد منطقــه ســه باشــد
سازمانهاي مستقر درمنطقه دو ارسـال شـده باشـد، جهـت تسـريع در رونـد صـدور 

بكارگيري نامبرده صـرفاً« نمودتوان در بند توضيحات اين جمله را عنوان تأييديه مي
.را صادر نمودتحصيليو تأييديه» است درمنطقه سه بالمانع

:ي كه لزومي به ارسال فرم عدم نياز ندارد موارد
و پيراپزشـكان مـورخ آئـين نامـه اجرايـي قـانون خـدمت7مـاده براساس پزشـكان

:باشد در موارد زير نيازي به اخذ عدم نياز نمي19/3/82
مف: ايثارگران-1 و يـا و همسر شـهيد يـا آزاده ،%70، جانبـاز بـاالي قـوداالثر فرزند

يا9رزمنده با حضور هاي جنگ تحميلي، جانبـاز ماه متناوب درجبهه12ماه متوالي
%25باالي 



341 تائيديه تحصيلي: فصل چهاردهم

در:بانوان متأهل-2 از غيـر درصورتيكه محل اشتغال همسر به گواهي مراجع قانوني
.منطقه مورد تعهد باشد

دو-3 و نهادهاي و پيماني مؤسسات درصورتيكه زمان اسـتخدام:لتيشاغلين رسمي
.باشد1/1/81آنها قبل از تاريخ 

.سال تمام گذشته باشد15،متعهديني كه از زمان فراغت از تحصيل آنها-4
.اي خود را كار كرده باشند متعهديني كه بيشتر از نصف طول مدت تعهد منطقه-5
در-6 يـاو3و2قـه منطقبـولي سـهميه داراي مقاطع قبلـي دانش آموختگاني كه

درآخرين مقطع از سـهميه منطقـه يـك يـا آزاد اسـتفاده كـرده بوده منطقه محروم 
و3و2تعهدات منطقه،باشند  مقاطع قبلي بـه تعهـدات منـاطق آزاد تبـديل شـده
ميد تعهدات خود را كه دوبنتوان مي درمنطقـه آزاد را باشـد رابر مدت سنوات تحصيل

.دنانجام ده

:يموختگان چند مقطعآصدورتائيديه تحصيلي دانش شرايط خاص جهت
و پيراپزشـكان مـورخ7بر اساس ماده آئين نامـه اجرايـي قـانون خـدمت پزشـكان

ياسالميمجلس شورا12/2/75
موفق به اخـذ مـدرك،مقطع اوليهيا متعهديني كه قبل از انجام تعهدات منطقه-1

يهـا يا دانشكدهها از دانشگاهييكيشوند، چنانچه به عضويت هيئت علميميباالتر
مآدريعلوم پزشك را در همـان دانشـگاه بـهيو فعليتوانند كليه تعهدات قبلييند،

.انجام برسانند
و يا فوق تخصصي تعهدات در تائيديه تحصيلي دانش آموختگان-2 مقاطع تخصصي

و مقطع تخصصي(قبلي مقطع  مي) مقطع عمومي .گردد ذكر

: متعهدين خاصييه تحصيلي براچگونگي صدورتائيد
و آموزش پزشكي تعهدبه وزارت) الف  بهداشت، درمان

نميتعهد محضريچنانچه شخص غيرياز سازمان توانديبه وزارت متبوع داشته باشد
وياز واحدها هـا يـا دانشـگاه(نآوابسـته بـهيواحـدها تحت پوشش وزارت متبوع
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،يسـازمان تـامين اجتمـاع، هـاآنابسته بـهويواحدهاويعلوم پزشكيها دانشكده
ســازمانو هــالل احمــر، ســازمان انتقــال خــون،ياداره كــل بيمــه خــدمات درمــان

وآمگـر،تائيديه تحصيلي دريافت نمايـديتقاضا)يبهزيست نآبـهين كـه تعهـدات
و، سازمان منتقل شود يبا سازمانها دانش آموختهيمقطع تحصيل كه براساس رشته

مذيربط مكات مذكور تعهـدات نـامبرده بـهيدر صورت موافقت سازمانهاو گردديبه
در ايـن حالـت صـدور تائيديـهوگرديـده ارگان درخواسـت كننـده تائيديـه منتقـل 

. تحصيلي بالمانع است
،وابسته به وزارت متبوع با انتقـال تعهـدات موافقـت نكردنـديچنانچه سازمانهايول

و تعهدات محضـر اه محل تحصيلدانشگبه توانديم دانش آموخته  خـوديمراجعه
درآدرو نمايديخريدار بر اساس ضوابط خاص مربوطه را ن صـورت مجـاز اسـت،

.اشتغال ورزديهر ارگان يا سازمان
و، شايان ذكر است خريد تعهدات در مقاطع تخصصـي- غيـر Ph.Dفـوق تخصصـي

.قانوني است

:تعهد به ساير سازمانها وارگانها)ب
غيـر از وزارت بهداشـت تعهـديارگـان بـه سـازمان يـا دانش آموختـهكهيدر صورت
مل( ارائه نموده باشديمحضر تـوانينمـ .....)ويانتطـامينيرو، سپاه، ارتش،يبانك

آ از دانـش آموختـه نكـهآمگـر، ديگـر انتقـال دادينها را به سازمان يا ارگانتعهدات
. يا ابطال تعهدات را تحويل دهد پايانيسازمان مورد تعهد خود گواه

:سازمانهاي مرجع جهت مكاتبات انتقال تعهدات خاص
 دفتر امور حقوقي وزارت متبوع:اي دكتراي حرفه-1
دفتـر مـديريت(:غيـر هيـات علمـي متخصـص بـاليني دانـش آموختگـان جهت-3

و تعالي خدمات باليني وزارت متبوع )بيمارستاني
مركـز امـور هيـات علمـي: متخصص باليني هيات علمـي جهت دانش آموختگان-4

و امور دانشجوئي وزارت متبوع   معاونت آموزشي



343 تائيديه تحصيلي: فصل چهاردهم

:استخدام در حين طرح
دركليـه صـدور هـر گونـه تائيديـه تحصـيلي در صفحات قبل بيان شد، همانگونه كه

جهـت(در صورت ارائه گواهي پايان يا معافيت از طـرح نيـروي انسـاني صرفاًمقاطع 
مي امكان)ي طرح دارها رشته به استثناي مشمولين خدمت طرح نيـروي.باشد پذير

نهـا درخواسـتآجهت استخدام توسط سازمان مربوطه،آنانساني كه در حين انجام 
كهو گردد تائيديه تحصيلي مي مغـاير بـا دانـش آموختـه محـل خـدمت درصورتي

نيـروي انسـاني بـه پيوسـت اي وي نباشد، با ارسال تصوير ابالغ طرح تعهدات منطقه
.توان تاييديه تحصيلي صادر نمودمي،فرم درخواست تاييديه

دار، هاي طرح صدور هرگونه تأييديه تحصيلي درمقطع كارشناسي ارشد جهت رشته-
.باشد منوط به ارسال گواهي پايان طرح يا معافيت از آن مي

مشـروط بـه) وي انسـاني مشمول طرح نيـر(هاي پروانه دار دانش آموختگان رشته-
آنكه داراي پروانه دائم رشته مربوطه باشند، با ارائه پروانه دائم خـود نيـازي بـه ارائـه 

.گواهي پايان طرح نيروي انساني ندارند

و صدور تاييديه تحصيليءاعضا :نيروهاي نظامي
،ارتش جمهوري اسالمي ايران(موختگان عضو نيروهاي سه گانهآر مورد دانشد

در صـورتي كـه تـاريخ عضـويت) نيروي انتظامي،ه پاسداران انقالب اسالميسپا
نان در نيروي مربوطه قبل از تاريخ فراغت از تحصيل باشد، كليه تعهداتآرسمي 

ميآ و نيازي به ارائه تصوير گواهي پايان خـدمت نان به واحد متبوع منتقل گردد
ند سايرين، مشمول گذراندن در غير اين صورت مان. باشد طرح نيروي انساني نمي

و انجام تعهدات خريد يـا انتقـال  كليه تعهدات اعم از خدمت طرح نيروي انساني
. سند تعهد محضري خواهند بود

:تخصصيKبعد از اتمام ضريبينمتخصص اشتغالجهت تحصيليتائيديه
ات خود را به پايان رسـانيده انـد،با ارائـه نامـه انجـام تعهـدkتخصصيني كه ضريبم

و يـا تاييديه تحصيلي دريافت نماينـد ده،توانند، براي واحد درخواست كنن مذكور مي
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شـايان. را درخواست نمايـدKتواند گواهي پايان يا ابالغ ضريب دانشگاه مربوطه مي
و تـاريخ،هاي مذكور ذكر است در تائيديه Kپايـان تعهـدات ضـريب گـواهي شـماره

.بايستي ذكر گردد تخصصي صادره از طرف وزارت متبوع

و انتقالي موختگانآدانش :صدور تائيديه تحصيلي خارج از كشور
با توجه به ايـن كـه سـهميه موختگاني كه انتقالي از خارج از كشور ميباشند،آدانش

مـدت بـه مـدت دو برابـر در صورت عدم پرداخت شـهريه، ثبت نامي وقبولي ندارند،
موختگـاني كـهآدور تائيديه تحصيلي دانشص.موزش رايگان دارندآتحصيالت تعهد 

مقطع باالتر تحصيلي خود را در داخل كشوربه اتمام رسانده انـد ودر مقطـع قبلـي از 
اند، مشروط بـه ارائـه گـواهي از اداره هاي خارج از كشور فارغ التحصيل شده دانشگاه

و يا ارائه تصوير دانشنامه فارسي مقطع قبل و دانشجويان خارج و يا ارائه كل بورسها ي
و دانشـجويان خـارج تصوير ارزشنامه فارسي دائم صـادره توسـط اداره كـل بورسـها

. خواهد بود

:صدور تاييديه تحصيلي بدون در نظر گرفتن تعهدات
و نيزو متقاضي اخذ پروانه دائم پزشكي پزشكاني كه و يـاآيا پروانه مطب زمايشگاه

و  بع يـا اخذ شماره نظام پزشـكي نـوان كارشـناس رسـمي دادگسـتري در عضـويت
سازمان نظام پزشـكي،(تخصص مربوطه ميباشند، در صورت درخواست مراكز ذيربط 

و طبيي تشـخيص هـا زمايشـگاهآهـا، اداره امـور اداره كل امور پروانـه   ،كـانون وكـال
نـانآبـدون در نظـر گـرفتن تعهـدات) ناسان رسمي دادگستري قـوه قضـائيه كارش

ص ميتاييديه تحصيلي كليـه تعهـدات قـانوني دانش آموختـه در صورتيكه.گردد ادر
و اصل مدارك تحصيلي خود را دريافت نمـوده باشـد، صـدور  خود را انجام داده باشد

.صادر ميگردد) به دليل انجام كليه تعهدات(تعهدات تاييديه تحصيلي بدون ذكر



: پانزدهمفصل
و شرا يطتحويل مدرك تحصيلي ضوابط



و تخصص 346 بالينيهاي پزشكي

يتعهـدات قـانون كليـه پـس از انجـام گـان دانـش آموخت همانگونه كه قبالً ذكر شـد
را( و تعهدات خاصيتعهدات آموزش در) گان ريمجاز به و ز نمـرات يـ افـت دانشـنامه

.خواهند بودبراساس ضوابط خاص
ميدانشنامه به افراد آئيگيتعلق و مـدركيآموزشـيهـا نامـهنيرد كه براساس مقررات

دري، كارشناسيكارشناس،ي، كاردانيوم دانشگاهمرس و دكترا .اند افت كردهيارشد
:تحويل مدارك تحصيلي

مـدارك خـوديمقـاطع جهـت آزادسـازيدرتمـام دانش آموختگـانيتمام-الف
و برايرا از اوليليست اخذ مدرك تحصيبايم يمقـاطع بعـدين مقطع شروع نموده

استيدرمقطع قبل الزاميليل مدارك تحصيز تحوا مجوييارائه دانشنامه مقطع قبل
ضميتصويستيو با .مه مدارك گرددير آن
ويا چند بار در كنكور سراسـريدو دانش آموختهكهيدرصورت-ب شـركت نمـوده

ت يـ بـا اولويليمدارك تحصيآزادساز،ن رشته را به صورت مجزا خوانده باشديچند
من رشته شرويل از اوليسال فراغت از تحص .شوديع

و با توجه به سـهم دانش آموختگان تعهدات-ج هيمذكور درهرمقطع بطور جداگانه
را(يقبول م) گانيتعهدات آموزش و پـس از اتمـاميو تعهدات خاص آن مقطع باشـد

 دانـش آموختـه)ل همـان مقطـعيخ فراغت از تحصيبعد از تار(مقطعهر تعهدات در
دريم .ديافت نمايتواند مدارك مربوط به آن را
و بندهايصدور مجوز تحو-د مرتبط با آن براساس دستورالعمل مركـزيل دانشنامه

تغ تهيهوزارت متبوع خدمات آموزشي و هرگونه جاييشده نمير درآن .باشديز
ذ پالزم به زميكر است هرگونه بايشنهاد در خـدمات بـه مركـزيسـتينه اصالح فـرم
گواعاليارسال تا مورد بررس آموزشي  رديم نظر قرار

دانشگاهيمعاون آموزش،يليل مدرك تحصيمجوز تحون عنوان جهت امضاءيآخر-ه
.بال مانع استيض امضاء توسط معاون آموزشيحق تفووباشديم
و بـه او تأك يـ تحو دانـش آموختـه صـادره بـهيك نسخه از رونوشت مجوزهـاي-و ديـل

ب مي و اخذ مدرك مقاطع رونوشـت را بـه مركـزيسـتيبايعدگردد جهت ترجمه مدارك
.ديارائه نمايل مقطع بعديا دانشگاه محل تحصيو خدمات آموزشي وزارت متبوع 
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:مدارك مورد نياز جهت صدور مجوز تحويل مدرك تحصيلي
ن گواهي-1 يانسانيرويطرح

از ارائه مدرك ن اتمام يا معافيت كـهيه دانش آموختگـانيكليبرايانسانيرويطرح
نيليتحصرشته  خ شـموليتـار.استيلزاما، باشديميانسانيرويآنها مشمول طرح
.باشديم24/9/58طرح

ميزان مدت محاسبه شده جهت طرح نيـروي انسـاني بايسـتي در بنـد مـرتبط ذكـر
.گردد

:يعلوم پزشكانيرفاه دانشجويصندوقهاه حسابيتسو-2
ل يـ زمـان تحودرر كليـه مقـاطعد بعدبه53ساليه دانش آموختگان وروديكل-

. دهندليرا تحورفاهيصندوقهاه حسابيتسويستيمدرك با
پا-3 وظيكارت :يفه عموميان خدمت

ميل مدرك آقايجهت صدور مجوز تحو-الف و تصويبايان ر دوطرف كارتيست اصل
.ت ارائه گردديا معافيان خدمتيپا
بهيكسان-ب پاياجكه دريان خـدمت گـواهيكارت افـتياتمـام خـدمت خـود را

جايميخ اعتبار گواهيتا اتمام تار،اند نموده اري، گواه كارتيتوانند به ئـهامذكور را
وينما و تار،درفرم مجوز ند قيخ گواهيشماره .د گردديمذكور
و پرورش تا اتمام تعهدات خوديمتعهد-ج پا،ن خدمت به آموزش ان خـدمتيكارت
نميدر و صدور كارت،يليل مدارك تحصيتحو لذا،دنكنيافت منوط به اتمام تعهدات
ميپا .باشديان خدمت
ميانيآقا-د را بـدون ارائـهيليتواننـد مجـوز مـدرك تحصـيكه كفالت موقت دارند

دريكارت پا .نديافت نمايان خدمت
وظيم-هـ دريفه عموميزان مدت محاسبه شده خدمت فـرم مجـوز دربنـد مـرتبط،

م م گردديثبت وظيو مدت قابل محاسبه فقط به فه پس از فراغـتيزان خدمت نظام
مياز تحص .باشديل

يكه دانش آموخته تعهدات خاص داشته باشـد مـدت خـدمت سـربازيدر صورت-و
ن ستيبعنوان تعهدات خاص محاسبه
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:پروانه دائم-4
ازياخذ تصو- وپز( دار پروانـهيها رشته دانش آموختگانر پروانه دائم )...شـكي

.استيالزام
:كاريگواه-5
بايگواه- زيستيكار ارائه شده :ر باشديشامل موارد

.معتبر صادر شده باشديا بخش خصوصيوياز سازمان دولت) الف
و شماره دربااليتاريدارا)ب و امضاء معتبر درپايخ و مهر .ان آن باشدينامه
پايتار)ج و نيخ شروع ويان كار با ذكر  آموخته دانشا تمام وقت بودن اشتغاليقت مه
.د گردديق
او،كـار توسـط پزشـك صـادر شـده باشـديكـه گـواهيدرصـورت)د و امضـاء  مهـر
تأيبايم .ا معاونت درمان دانشگاه برسديد شبكه بهداشت ودرمانييست به
ميگواه) هـ اين اجتماعيتواند توسط سازمان تأميكار ن يـ صادر شده باشد كـه در
بمو ميرد مدت و محل قرار داد ذكر . شوديمه

:ها انواع گواهي
:هاي بخش دولتي گواهي

:دولتيكاركنان رسم

توانـد بـه عنـوانيمـيدرصـورت،يدربخش دولتينياستفاده از احكام كارگز)الف
.در آن ذكر شده باشد) سنوات(كار مورد قبول واقع شود كه سابقه خدمتيگواه
مـيخ شروع اجرايكار تاريسبه جهت گواهخ مورد محايتار)ب و اگـريحكم باشـد

مـ دانش آموختهبعد از آن  سـتيبايتا زمان صدور مجوز به كار اشتغال داشته اسـت
ازيبرا .ديارائه نمايخ تا زمان صدور مجوز گواهيتارآنزمان بعد
ــم)ج ــدان رس ــورد كارمن ــيدرم ــان تحص ــه درزم ــت ك ــتغاليدول ــار اش ــه ك ل ب

ساييت آموزشيا عدم استفاده از مأموريند استفادها داشته ميا قيباير تعهدات ديست
و همراه حكم گواه .ت ارائه شوديا مأموريبر عدم استفاده از بورسيمبنيگردد
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:ع دفاعيصنا سازمانيلشكروينظاميپاسداران، ارتش، اعضا سپاهيرسم عضاءا

ل مدرك بـهيتحو،ق استفاده ننموده باشنده مناطيفوق الذكر اگر از سهم اعضاء)الف
ميآنها منوط به ارائه گواه .باشديانجام خدمت

ا)ب و يـا استفاده كرده باشـند3اي2ه مناطقيازسهم دانش آموختگاننيچنانچه
م بورسيه آن نيرو باشند ازيمنـد زان دوبرابر مـدت بهـرهيموظف به انجام خدمت به

ميروهاينيگان درواحدهايآموزش را .باشنديمسلح
ايهايدرگواه)ج ازيصادره و ذكـريت رسميخ عضويذكر تار آموختگان دانشن دسته

و بالمانع بودن تحو .استياز نظر آن سازمان الزاميليل مدرك تحصياتمام تعهدات
پا)د .نداردين افراد لزوميايان خدمت برايارائه كارت

:يبخش خصوصيهايگواه����
برعال)الف در مـوردين اجتمـاعيصادره از سازمان تـإميكار معتبر، گواهيگواه وه

ب بيمه قرار داشتن فرد درمدت اشتغال به كاريتحت پوشش ويا دفترچه ياگواهيـ مه
ازيكسر مال .گرددمي اخذ دانش آموختهات

دل دانش آموختهكه فرديدرصورت)ب ل تحت پوششيدرمدت اشتغال به كار به هر
قيب در،رار نگرفته باشدمه ريتصـو،ل مـدرك خـود الزمسـت يـ افت مجوز تحويجهت

يمحل خدمت خود كـه درروزنامـه رسـميا مؤسسه خصوصيه ثبت شركتياطالع
تأرا ده باشديكشور درج گرد بـهيدانشـگاه علـوم پزشـكيد معاون آموزشـييپس از

.ديكار ارائه نمايعنوان گواه

نيونگچگ���� :كاريبه عنوان گواهيانسانيرويمحاسبه مدت طرح
نيمدت گذران)الف بعنـوان تعهـداتيليهر مقطع تحصـيبرايانسانيرويدن طرح

ويآموزش را .قابل محاسبه استيا مقطع قبليگان همان مقطع
ميدرصورت)ب پيب محروميزان ضرايكه و راپزشـكانيت نقاط، جزء خدمت پزشكان

ن محيانسانيرويبعنوان طرح درموقع محاسـبه تعهـدات،اسبه شده باشدتمام وقت
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نيآموزش را ميگان .شوديز به همان صورت محاسبه
ن)ج انـدازهب منـاطق محـروم بـه همـانيبدون ضـريانسانيرويمدت انجام طرح

.شوديممحاسبه 
ميدرصورت)د زيكه بيكسـال باشـد بـا درنظـر گـرفتن ضـرايريزان گذراندن طرح

ويمناطق محروم زيدرموردكسال تمام بير دوسال باشد با درنظرگـرفتن ضـرايكه
م2مناطق محروم .شوديسال تمام محاسبه

،چنانچه طرح نيروي انسـاني بعنـوان تعهـدات آمـوزش رايگـان محاسـبه شـود)هـ
.درفرم مربوطه مدت زمان مورد احتساب درج گرددبايستي

ايچگونگ���� :ثارگرانيمحاسبه خدمت جهت
هامدت خدمت درج)الف عليبهه به شرط ارائـهييباطل درزمان دانشجوهينبرد حق
م گواهيه دانش آموختگان به عنوانيكليمعتبر برايگواه .باشديكار قابل محاسبه
ل كه مشمول خدمات موضوعيهرسال سابقه اسارت آزادگان پس از شروع به تحص)ب
ميا مينمقرر درقوايسال خدمات قانوندومعادل،باشندين قانون .باشدين مذكور

 جهــت آنــان صــادريدرصــد كــه حكــم ازكارافتــادگ70يجانبــازان بــاال)ج
ميمعتبر از ارائه گواهيشود باارائه گواهيم .شونديكار معاف

:كاريبه عنوان گواهيمحاسبه مدت خدمت سربازيچگونگ����
بيمدت خدمت سرباز)الف اشـد درصورتي كه تاريخ آن بعـد از فراغـت از تحصـيل

خديبرطبق مدت ذكر شده دركارت پا را،تمان گـانيبعنوان انجام تعهـدات آمـوزش
م .باشديقابل محاسبه

يخاص داشته باشند مدت خدمت سـربازتتعهدا آموختگان دانشكهيدرصورت)ب
ن .ستيبعنوان تعهدات خاص قابل محاسبه

ازيقبل از تـارياز خدمت سربازيكه مدتيدرصورت)ج ويتحصـخ فراغـت ل باشـد
از مدت قابل محاسبه انجام تعهدات،بعد از آن باشديمقدار ، مدت زمان خدمت بعـد
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ميخ فراغت از تحصياتمام تار و درصورتي كه بعنوان تعهدات آموزش رايگان باشديل
.فرم درج گردد محاسبه شود بايستي مدت زمان مورد احتساب در

.شودينميت سربازخدميب مناطق محروم شامل گواهيضرا)د

:كاريمحاسبه گواهيچگونگ
كليخ قابل احتساب برايتار)الف خيبعد از تار دانش آموختگانهيانجام تعهدات
و گواهيميليالتحص فارغ ايباشد ن مقطـع قابـلآيخ بـراين تـار يـ كار قبـل از

.باشديمحاسبه نم
و دانش آموختهكه مدت اشتغاليدرصورت)ب قـت باشـد تمـام مـدت بصورت تمام

و درصورت نيكاركرد م،مه وقت باشديكه .اشدبينصف مدت كاركرد قابل محاسبه
دريدرصورت)ج ك زمان دردو محل متفاوت به صورت تمام وقـت بـه كـاريكه فرد

كـار مـورد قبـولياز آنها بـه عنـوان گـواهيكي)يتداخل زمان(اشتغال داشته باشد
ايم دريباشد مگر ندهر نكه كهيو بصورت بـهيگـواهدومه وقت اشتغال داشته باشد

.كار تمام وقت قابل محاسبه استيك گواهيعنوان 
بهيگواه)د نمكار ارائه شده با توجه منـاطقيانسانيرويحل اشتغال همانند طرح

م ضريب محروميت  پ.گردديمربوطه محاسبه داكردن محـل اشـتغال يـ لذا پـس از
بيب آن محـل را بـه صـورت عكـس در مـدت اشـتغال ضـريضرا،درجدول مربوطه

طو.ميينمايم 5/3ب مربوطـه محـليمـاه بـا ضـر12مدت اشـتغاليمثال براربه
ايگواه ميكار به .گرددين صورت محاسبه

20 =
3
60 =

12
512×

:دانش آموختگانيليرك تحصانحوه صدور مجوز مد
ص-1  دور مجوز دانش آموختگان مقاطع دكتراي پزشكي عمومينحوه

ايپزشك رشتهدانش آموختگان زان تعهداتيم)الف ينترنـيبـدون احتسـاب مـدت
م) ماه18حداكثر( .گردديمحاسبه
يهـا، در دورهيعمـوميكـه بعـداز اتمـام دوره پزشـكيدانش آموختگـان صرفاً)ب
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ميپذيتخصص يكـار بـرايبـه عنـوان گـواهي، طول مدت دوره تخصصشونديرفته
.قابل احتساب استيمقطع عموم

ضر)ج رايمتخصصKبيمدت قابـل،يگان مقطع عمـومين جهت تعهدات آموزش
ن .ستيمحاسبه

گـان قابـليرايبه عنـوان تعهـدات آموزشـيل دوره فوق تخصصيمدت تحص)د
ن .ستيمحاسبه

يا چند مقطعيدو دانش آموختگان نحوه صدور مجوز-2

.يقبليليا مقاطع تحصير دانشنامه مقطعيتصو)الف
.يصدور مدارك مقاطع قبل مجوزر برابر با اصل شدهيتصو)ب
.ليخ فراغت از تحصيبعد از تار،از كار جهت هر مقطعيزان گواهيم)ج
پايهايگواه- مـنييكار مقاطع باالتر جهت مقاطع لكـن،باشـديتر قابل احتسـاب

نيپذبالعكس آن امكان .ستير
ميجهت محاسبه تعهدات صرفاً،كاريهرگواه- .باشديك مقطع قابل استفاده

دريدانشـنامه مقطـع قبلـ(الزم به ذكـر اسـت درج عبـارت ) افـت نمـوده اسـتيرا
.استيصادره الزاميدرمجوزها

ي كه مقطع قبلي خود را درخـارج از كشـور دانش آموختگاننحوه صدور مجوز-3
دان گذرانيده

جهت اخذ دانشنامه مقطع فعلي مـي بايسـت، اصـل ارزشـنامه دانش آموختگان اين
و تصـوير  دائم فارسي صادره از مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع را ارائـه نماينـد

.گردد برابر با اصل شده ارزشنامه فوق الذكر در پروند متقاضي ضبط مي
و محاسبه ميزان تعهدات مامو-4  زشيريت آمونحوه صدور مجوز
كهكاركنان- جهـت اخـذ دارنـد در زمان انجام خـدمت بـه تحصـيل اشـتغال رسمي

را كـه يا عدم استفاده از ماموريت آموزشـي بر استفاده مبني بايست گواهيميمدرك 
و نيمه وقت يا تمام وقت بودن آن ذكر شده باشد .ارائه نمايندرا در آن مدت ماموريت

برابر مدت3شده در قبال استفاده از ماموريت آموزشي معموالً سند محضري اخذ-



و شرايطتحويل مدرك تحصيل: فصل پانزدهم 353ي ضوابط

ي و و با موافقت محـل اشـتغال برابر طول دوره تحصيل بوده3ا استفاده از ماموريت
.قابل تمديد است

، سـند محضـري بـا توجـه بـه ال در ساعات معيني در طول هفتـه در صورت اشتغ-
اخـذ تحصـيل يـا ماموريـت آموزشـي برابر طـول2يا5/1ميزان ساعات موظف به

و تعهدات  مي با توجه به متن گرديده است .شود سند تعهد محضري محاسبه
از- بـه بـودن آن بـا توجـه ماموريت آموزشي، نيمه وقت يا تمام وقت مدت استفاده

مي دانش آموختگي محل اشتغال گواهي  .گردد مشخص
آماي چناچه دانش آموخته- از اشتغالشنموده ولي محل وزشي استفادهاز ماموريت

ن آموزشـي صـادر شـدهو فقط حكـم ماموريـتدباش مودهنسند تعهد محضري اخذ
، ميزان تعهدات با توجه به گواهي محل اشتغال مبني بـر اسـتفاده از ماموريـت باشد

يـت تمام وقت يا نيمه وقت بودن، سه برابر طول دوره استفاده از مامور نيزو آموزشي
.گردد محاسبه مي

امـا بـه گـواهي،اي سند تعهد محضري اخـذ شـده باشـد چنانچه از دانش آموخته-
، پـس از ابطـال سـند، فقـط فوق اسـتفاده ننمـوده باشـد ماموريتاز محل اشتغالش

.باشد مشمول تعهدات آموزش رايگان مي
ازاناستخدامي جانباز قانون تسهيالتئياجرا نامه مطابق مفاد آئين- ، جانبازاني كـه

نسبت به سـپردن تعهـد خـدمتي در قبـال، ماموريت آموزشي استفاده نموده باشند
.ماموريت آموزشي خود معاف هستند

:انتقال تعهدات ماموريت آموزشي
و در صـورت جهت انتقال تعهدات دانش آموختگان با مركز امور هيات علمي مكاتبـه

در مات دانـش آموختـه اعالم عدم نياز مركز فوق بـه خـد  ، گـواهي كـار ارائـه شـده
با رعايت كليه ضـوابط مربوطـه) دولتي يا خصوصي(واحدهاي غير از وزارت بهداشت

.قبل احتساب است
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:نحوه محاسبه تعهدات ماموريت آموزشي
مي)1 .گردد تعهدات ماموريت با توجه به متن سند تعهد محضري محاسبه
در ميـزان مشـخص شـده در سـند تعهـد،آموزشـي مدت اسـتفاده از ماموريـت)2

يا2-3( محضري مـدت تعهـدات ماموريـت آموزشـيو شـود ضـرب مـي) برابـر5و
.مشخص ميگردد

مي)3 و تعهـدات مدت استفاده از ماموريت آموزشي از كل مدت تحصيل كسر گـردد
مي وزشآم .آيد رايگان بدست
و تعهـدات آمـوزش كل تعهدات دانش آموخته مجموع تعهدات ماموري)4 ت آموزشي

.باشد رايگان مي
جهت مأموريت آموزشي نيمه وقت، نصف مدت استفاده از ماموريت آموزشي:تبصره

.گيريم را در نظر مي

:نحوه خريد تعهدات ماموريت آموزشي
موافقت خود را مبني بـر خريـد،بايستمي دانش آموخته نيروي انساني محل كار)1

و مزايـاي دريـافتي در مـدت بهمراه،ش آموختهتعهدات توسط فرد دان ميزان حقوق
.را كتباً اعالم نمايدياز ماموريت آموزش استفاده

و مزايـاي)2 و ميـزان حقـوق ضمن ارسال تصوير سند تعهـد محضـري اخـذ شـده
.گردد دريافتي جهت خريد تعهدات با دفتر امور حقوقي وزارت متبوع مكاتبه مي

آ)3 را پس از دانـش آمـوختگي انجـام داده موخته مدتي از تعهداتشچنانچه دانش
ص ، جهت خريـد از مدت تعهداتش باشد ورتي كه گواهي كار ارائه شده كمترباشد در

نامه مـذكور بـه دفتـر امـور حقـوقي مابقي تعهدات گواهي محل اشتغال او را بهمراه
 نماييم ارسال مي

 تخصصي پزشكي نحوه صدور مجوز دانش آموختگان مقاطع-5
دانش آموختگان مقطع تخصصي كه از آنان سند محضري جهـت انجـام تعهـد اخـذ

بايست جهت اخذ مدارك تحصيلي، گـواهي اتمـام تعهـدات تخصصـي شده است مي
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.را ارائه نمايند)kضريب(
دفتـر جهت اخذ مدارك تعهدات تخصصي جهت اعضاء درمـاني دانشـگاهها، توسـط

بيريمد و بـراي اعضـاء هيـات معاونـت سـالمتينيخدمات باليلو تعايمارستانيت
مي علمي دانشگاه .گردد ها توسط مركز امور هيات علمي معاونت آموزشي صادر

آموختگـان هاي صادره اتمام تعهدات تخصصي با عنـوان اداره دانـش يكي از رونوشت
و در آن مـدت تعهـدات تخصصـي دانـش دانشگاههاي محل تحصيل صادر مي گردد

ميآموخ .گردد ته ذكر
خاتمـه)kضـريب(تصوير گواهي اشتغال به كار كه به استناد آن تعهدات تخصصي

.بايست اخذ گردد يافته نيز مي
و ادارات دولتي غير وابسـته بـه وزارت بهداشـت كـه) الف كارمندان رسمي سازمانها

.آموخته مقطع تخصصي هستند دانش
و ادارات دولتـي آموختگان مقطع تخصصي كه از كارمند دانش ان رسمي ساير سـازمانها

و ارتـش( و پــرورش مــورخ 993باشــد، بـه اسـتناد نامــه شـماره مـي) ماننـد آمـوزش
و تخصصي كه اعالم داشته اينگونه دسـت29/11/79 ياران كـه شوراي آموزش پزشكي

مي با ماموريت آموزشي وارد شـوند از آنجـا كـه دوره دستياري تخصصي باليني پزشكي
مي هزينه و كمـك هزينـه تحصيلشان توسط سازمان مربوطه پرداخت اي از وزارت شود

و تعهـد خـاص  بهداشت دريافت نمي كنند لذا تعهدي نسبت به وزارت بهداشت ندارند
و سازمان مربوطه مي سپارند بنابراين جهت اخـذ مـدارك تحصـيلي خـود به وزارتخانه

از مي نكته مهـم. محل اشتغال ارائه نمايد بايست گواهي اتمام تعهدات تحصيلي خود را
در اين خصوص جهت تحويل مدارك تحصيلي به اينگونه دانش آموختگـان ايـن اسـت 

و به نفع محل اسـتخدام آنـان اخـذ كه ، طبق سند محضري اخذ شده كه بابت آموزش
غير از دانش آموختگـاني كـه در اسـتخدام نيروهـاي(. گردد گواهي كار ارائه نمايند مي

م ميمسلح و صرفاً معرفينامه از سازمان محل استخدام خود ارائه .)نمايند يباشند
 شهريه دانش آموختگان مقاطع تخصصي با پرداخت نحوه صدور مجوز-6

انـد دانش آموختگان مقطع تخصصي كه در زمان تحصيل خود شهريه پرداخت نموده
و وزاتخانه و يا سازمان از رنـد، مـي ديگر ندا هايو تعهد به وزارت متبوع تواننـد پـس
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تسـويه حسـاب-پايـان طـرح، پروانـه دائـم(فراغت از تحصيل با ارائـه مـدارك الزم
و در خصوص آقايان تصوير دو طرف كارت پايان خدمت نظـام وظيفـه  ) صندوق رفاه

.مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايند
از نحوه صدور مجوز-7 ض دانش آموختگان مقاطع تخصصي معاف kريب تعهدات

و اعتبـار بخشـي امـور درمـان معاونـت متخصصيني كه طبق گواهي مركـز نظـارت
باشند مشمول تعهـدات معاف ميkسالمت بعلل بيماري يا ناتواني از خدمات ضريب 

دفتر30/11/86مورخ 430166باشند كه با توجه به نامه شماره آموزش رايگان مي
ـ  و اسـناد تعهـد امور حقوقي در خصوص افراد فوق بـا توجـه ب ه موضـوعات مختلـف

و متفاوت ماخوذه از آنان، در هر مورد، آن دفتـر موضـوع را جداگانـه مـورد بررسـي
.دهد اظهار نظر قرار مي

و فوق تخصصي  خريد تعهدات تخصصي
، ختگان مقاطع تخصصيبا توجه به نياز دانشگاههاي علوم پزشكي كشور به دانش آمو

ميخريد تعهدات درمقفوق تخصصي .باشد اطع مذكور ممنوع
حسـب مـورد بـاآن انجـام در حين چنانچه)Kضريب(مشمولين خدمات تخصصي

مي مدتي از تعهدات فوق، صالحديد وزارت متبوع عـالوه،بايست را خريداري نمايند
و امور  بر گواهي اتمام تعهدات تخصصي گواهي خريد تعهدات را از دفتر امور حقوقي

و ذيحسابي  .ارائه نمايند به دانشگاه مربوطه وزارت متبوعمالي
بـه71تسويه حساب صندوقهاي رفاه مقطع تخصصي از دانـش آموختگـان سـال�

.گردد بعد اخذ مي
 نحوه صدور مجوز دانش آموختگان مقاطع فوق تخصصي-8
از آئين8طبق ماده- نامه دوره دستياري فوق تخصصي مـدت تحصـيل در هـر يـك

ت رشته .خواهد بود) ماه كامل24(سال تمام2خصص حداقل هاي فوق
ي صرفاً بـا گـواهي اتمـام دانش آموختگان فوق مي توانند پس از پايان دوره آموزش-

.جهت شروع تعهدات اقدام نماينددوره
كسـب،ارائه پايان نامـه هاي تاريخ فراغت از تحصيل موخرترين تاريخ از بين تاريخ-
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.اتمام دوره خواهد بودو مه قبولي در آزمون دانشنا
موفق به كسب نمـرهيدانشنامه فوق تخصصيو شفاهيكه در امتحان كتبيافراد-

پ(اند به عنوان متخصص نشدهيقبول م)ازيشنيرشته .شونديشناخته
شدگان اين مقاطع به ميزان دو برابر مدت تحصيل پذيرفته نامه آئين9طبق ماده-

يتعهد محضـر خدمتو بايستي در زمان پذيرش داشته در دوره فوق تخصصي تعهد
به بعد مشمول ايـن67كليه پذيرفته شدگان امتحان فوق تخصصي آذرماه( بسپارند
مي آئين .)شوند نامه

بـ- اخـذ مـدارك مقـاطع قبلـيرجهت صدور مجوز دانش آموختگان فوق عـالوه
، گـواهي پروانـه دائـم،، كارت پايان خـدمت تسويه حساب، بهمراه مجوزهاي مربوطه

اتمام تعهدات فوق تخصصي كه توسط مركـز امـور هيـات علمـي معاونـت آموزشـي
وزارت متبوع صادر گرديده است به همراه آخرين حكـم اسـتخدامي دانـش آموختـه 

.گردد اخذ مي
پا- هيان تعهدات مقطع فوق تخصصياعالم يات علمـ يـ منحصراً توسط مركز امور

م .رددگيوزارت متبوع صادر
 اتباع خارجنحوه صدور مجوز دانش آموختگان-9
ايا و درفرم فراغت از تحصـيرانيندسته از افراد فاقد شناسنامه تيـل آنهـا تابعيبوده
ايغ ميقيرانير :گردديد

و نامه بورس آنها با امضاء معاونت اموريكه بورسيافراد)الف ه وزارت متبوع هستند
ديو دانشگاهيآموزش وزارت خـدمات آموزشـيا مركـز يـ ان داخليانشجواداره كل

 انــد تحصـيلي نيـز دريافـت كـردهو كمـك هزينــه،متبـوع درپرونـده موجـود اسـت 
ويبا مراجعه بـه دانشـگاه محـل تحصـ صدور فرم فراغت از تحصيلپسمي توانند ل
ريارائه تصو و در،ازراز نمرات خودير گذرنامه معتبر، دانشنامه .ندينماافتيدانشگاه

نيكــه بورســيدانــش آموختگــان)ب طريه و از رشيپــذيق آزمــون سراســريــســتند
بادهيگرد كمك هزينه تحصيلي نيز دريافتونديپرداخت نمايليه تحصيشهريستياند
و تسويو درصورت پرداخت شهر كنند نمي انيه حساب با صندوق رفاه دانشـجويه كامل
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ريم ويتوانند راز نمرات درياز دانشـگاه محـل تحصـ دانشنامه خود و،نـديافـت نمايل
دريدرصورت عدم پرداخت شهر مليزمان تحصه التيسـت پـس از اتمـام تحصـيباي،

رايليه تحصيشهر و با دانشگاه تسويخود .دنيه حساب نمايكجا پرداخت نموده
پذيدانش آموختگان فوق درصورت ضمناًَ- و73ساليرفته شده آزمون سراسريكه

نيمشـمول پرداخـت شـهر،آن باشـند قبل از و74سـاليهـاي، لكـن ورود يسـتنده
.باشنديميليه تحصيبعد از آن ملزم به پرداخت شهريسالها

ايالزم به ذكر است صدور مجوز تحو- ويل مدرك جهت ندسته از دانش آموختگـان
و مدرك معتبر مبنيه حساب صندوقهايپس از اخذ مدرك تسو براقامت مجازيرفاه

بيدرطول دوران تحص يهايا اسـتاندار يـ گانه وزارت كشوريل صادره از اداره كل اتباع
ذ م،ربطياستان .رديگيانجام

بيجهت صدور مجوز تحو)د از دفتـريبه ارائه گواهيازين،ياتباع افغان رايل مدرك
اتافغانسيمشترك دانشگاهيهايهمكار و نميان .باشديران

 مسلحيروهاينياعضاء رسمش آموختگان داننحوه صدور مجوز-10
بس ارتشكاركنان نجي، سپاه، سـازمان، وزارت دفـاعي، كاركنان لشكريانتظاميروي،

و واحدهايصنا هليع دفاع از اعضاي رسـميويساز، اسلحهيكوپترسازيوابسته مثل
.نيروهاي مسلح مي باشند

ازياخذ گواه-الف قيگان خدمتيكار ديـو بـا تأكيت رسـميعضـوخيد تـار يـ بـا
كليبرا نينكه نامبرده و تحويرويه تعهدات خود را به بهيمربوطه انجام داده ل مدرك

.نامبرده بالمانع است
نيكه افراد فوق بورسيدرصورت-ب كـار ارائـه شـدهيگـواهيستيبا،رو باشنديه آن

.لشان باشديحداقل دوبرابر مدت تحص
خ صـدوريل تـا تـاريخ فراغت از تحصـيبعد از تار كار محاسبه شدهيزان گواهيم-ج

مينامه گواه .باشديكار
پا-د .ندارديان خدمت لزوميارائه كارت
 صدور مجوز دانش آموختگاني انتقالي از خارج از كشور-11

و بورسيه آموختگان دانشنحوه صدور مجوز هاي سهميه قبولي انتقالي خارج از كشور
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:بوعخارج از كشور وزارت مت
درصـورتي كـه از مزايـاي دانش آموختگـان تحويل مدارك تحصيلي به اين دسته از

و شهريه كامل دانشگاهي مربوط به آموزش رايگان را پرداخـت  ارزي استفاده ننموده
و محضري به وزارت متبوع نداشته باشند، به  و نيز هيچگونه تعهد خاص كرده باشند

برگه گواهي وضـعيت طـرح نيـروي انسـاني، شرط داشتن مدارك الزم قانوني شامل
و تسـويه حسـاب از صـندوقهاي رفـاه) دار هـاي پروانـه درخصوص رشته(پروانه دائم 

و تصوير كارت پايان خدمت و همچنـين اسـتعالم مراتـب)براي آقايـان(دانشجويان
الزم. عدم استفاده از ارز دولتي از مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع بالمـانع اسـت

ذكر است با توجه به عدم پرداخت ارز دولتي در سالهاي اخير استعالم فـوق فقـط به
مي76درخصوص دانش آموختگان سالهاي  .بايست انجام گيردو ماقبل آن

و ارز دولتـي اسـتفاده صدور مجوز دانش آموختگـان انتقـالي كـه از مزايـاي بـورس
به دانشگاهها واگـذار26/2/86ف مورخ/9146/17/3اند طبق بخشنامه شماره ننموده

دانشگاهها قبل از صـدور مجـوز دانـش آموختگـان الذكر طبق بخشنامه فوق.شده بود
و ارز انتقالي خارج از كشور مي بايست اسـتفاده از بـورس تحصـيلي خـارج از كشـور
ت و و در صـورت عـدمعدولتي را از اداره بورسها هدات مركز خدمات آموزشي استعالم

.اياي فوق، مجوز تحويل مدارك دانش آموختگان را صادر نماينداستفاده از مز
از) دار هـاي طـرح براي رشـته(براي صدور مجوز تحويل مدرك ارائه معافيت از طرح

.نيروي انساني الزامي است طرف
تحويل مدارك تحصيلي در صورت استفاده دانش آموخته از مزاياي بـورس تحصـيلي

و يا ارز دولت و تعهـدات خارج از كشور ي ملزم به ارائه تسويه حساب بـا اداره بورسـها
.باشد خارج مركز خدمات آموزشي مي
و ساير دانشجوياني كه بـه هـر علـت از پرداخـت71دانشجويان انتقالي قبل از سال

دو«شهريه معاف اعالم شده يا خواهند شـد در ازاي بهـره منـدي از آمـوزش رايگـان
و در صـورت درخواسـت مـدرك» هد خدمت بـوده برابر مدت تحصيل در ايران متع

ميتوانند با پرداخت هزينه آموزش رايگان به ميزان مورد تعهد، مدارك تحصيلي خود
.را دريافت نمايند
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را بـه كـه مطـابق ضـوابط جـاري شـهريه خـود71بعد از سـال دانشجويان انتقالي
و يا خواهند نمود از تعهدات ناشي از بهره مندي از آموزش دانشگاهها پرداخت نموده

.باشد رايگان معاف مي
و يا بورس تحصيلي خارج از كشور چنانچه دانش آموختگان فوق از مزاياي ارز دولتي
و اداره تعهدات ايـن  استفاده نموده باشند پس از تسويه حساب كامل با اداره بورسها

ا(.توانند مدارك تحصيلي خود را دريافت نمايند مركز، مي و بـورس بـراي استعالم رز
الزم به ذكر است اين دانش آموختگان چنانچه) همه اين دانش آموختگان الزاميست

انـد جهـت اخـذ هاي مشمول طرح نيروي انساني به تحصيل اشتغال داشـته در رشته
.مدرك تحصيلي بايد مدرك طرح نيروي انساني را ارائه نمايند

ه نحوه صدور مجوز-12 يئت علمياعضاء
اد سازي مدارك تحصيلي اعضاء هيات علمي همانند ساير آزادسازي مـدارك جهت آز

تسويه(اولين مقطع شروع مي شود شايان ذكر است عالوه بر مدارك ياد شده قبل از 
) پايـان طـرح نيـروي انسـاني-كارت پايان خدمت جهت آقايان-پروانه دائم-حساب

م و يا سازمان ربوط مبني بر طول مـدت اشـتغال الزم است گواهي صادره از دانشگاه
و بالمانع بودن تحويل مدرك الزامـي اسـت  شـايان. ذكر اتمام تعهدات به آن سازمان

و نيـز گـواهي اتمـامKاست گواهي اتمام تعهدات تخصصي ضريب ذكر متخصصين
توسـط مركـز امـور هيـات علمـي Ph.Dتعهدات تخصصي دانش آموختگان مقـاطع 

.وزارت متبوع صادر ميگردد
ر و مدارك تحصيارسال يليالت تكميه دانش آموختگان مقاطع تحصيكليليز نمرات

و باالتريكارشناس( ه)ارشد يپزشـك علوميها دانشگاهيئت علميكه به عنوان اعضاء
يشوند با ارائه نامه از دانشگاه محل خدمت مبنميرفتهيپذيا دانشگاه آزاد اسالميو

هنامبردگان بعنوان اعضشريبر پذ . بالمانع استيئت علمياء
ك نسـخه از يـ تعهد خاص نباشد ارساليدارا دانش آموختهكهيدرصورت:1تبصره

قيويليمدارك تحص و با كليبه صورت محرمانه و بدهيد ويهايه تعهدات مربوطه
ذيد برعدم تسليبا تأك مفنيم به .باشديع بالمانع
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 بازنشستگان نحوه صدور مجوز-13
رايوختگاندانش آم دريكه قبل از انجام كامل تعهدات آموزش يسـازمانها گان خـود

نائـليبـه درجـه بازنشسـتگيو انتظـامينظاميا وابسته به دولت وارگانهاييدولت
و تصو تعهدات آموزشياز انجام مابقيبازنشستگير حكم رسميگردند، با ارائه اصل

و با ارائه تسويگان معاف گرديرا صيده ل مدركيندوق رفاه صدور مجوز تحوه حساب
م .باشديبه آنان بالمانع

راينحوه خر :گانيد تعهدات آموزش
رايا دانش آموختهچنانچه ويكل تعهدات آمـوزش ازآن را انجـاميا مقـدار يـ گـان

و ما ميليل به اخذ مدارك تحصينداده باشد هزيبايباشد، مربـوط بـهيهـا نـهيست
رايبرخوردار وزارتين دسـتورالعمل هـايآخـرين خـود را بـر مبنـاگاياز آموزش

.ديمتبوع پرداخت نما
رايمربوط به برخورداريهانهيهز باياز آموزش سـيستيگان بايبـه حسـاب شـماره

مل 2173319001003 بـه نـام) 1458كـد(شعبه جامع شـهرك قـدسيدربانك
و آموزش پزشك فـيواريوزارت بهداشت، درمان و اصـل بهمـراهيزيـش واريز گردد

خـدمات آموزشـي وزارت به مركـزو ذكر مبلغ خريد تعهدات رونوشت مجوز صادره 
و تصو متبوع  فيارسال .گرددميضبط دانش آموختهش مذكور درپروندهير

 به بعد1/7/73مهرماه)ساليانه(1/7/73تا1/1/66)ساليانه(3/12/65تا19/3/55 دكترا
 انهيسال

 ريال 7000000 ريال 2000000 ريال 330000 پزشكي

:چگونگي تحويل مدارك تحصيلي به دانشجويان انصرافي

منـدي از آمـوزش رايگـان بـر اسـاس هـاي بهـره دانشجويان انصرافي پس از پرداخت هزينه
و متغير  و واحـدهاي اخـذ شـدهالنيمس(شهريه ثابت و تسـويه حسـاب بـا) هاي تحصيلي

و ريز نمرات دروس گذرانده را اخذ نمايندتوانندمي،صندوق رفاه دانشجويان .مدارك خود
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و گواهي پايان دوره پيش دانشگاهي :نحوه تحويل ديپلم دبيرستان
و گواهي پايان دوره پـيش دانشـگاهي بـه كليـه دانـش تحويل اصل ديپلم دبيرستان

مي آموختگان و تأييد گواهي پيش دانشگاهي بالمانع درصورت داشتن تأييديه ديپلم
 پــس از فراغــت از تحصــيل درصــورت دانــش آموختگــان لــذا كليــه.دباشــ

تأييديه ديـپلم دبيرسـتان درپرونـده آموزشـي قبـل از انجـام تعهـدات موجود بودن
.آموزش رايگان مي تواننداصل ديپلم خود را از دانشگاه محل تحصيل دريافت نمايند

:چگونگي تحويل مدرك به وراث
ادانش آموختگان نجام كليـه تعهـدات فـوت نماينـد يـا بـه درجـه رفيـعي كه قبل از

دفتـر حقـوق وزارت9/5/72مورخ 1593به استناد نامه شماره(شهادت نائل گردند 
و گواهي انحصـار تسليم مدارك تحصيلي به وراث درصورت ارائه گواهي) متبوع فوت

و با  .تسويه حساب صندوقهاي رفاه بالمانع استوراثت

:جهت ترجمهيليل مدارك تحصيتسج
ترجمـه آنهـايخـود متقاضـيليكـه پـس از اخـذ مـدارك تحصـيندانش آموختگا

بهيجهت تسج،باشنديم و ممهور شدن تأمل د ترجمه، الزم اسـت بـا دردسـتييهر
.نديوزارت متبوع مراجعه نما خدمات آموزشي داشتن اصل مدارك به مركز

ازيليالزم به ذكر است استعالم مدارك تحص يجمهـوريهـاينـدگيق نمايطرتنها
ازيخـارجيكشـورهايهاينـدگيا نمايـ ران درخارج از كشورياياسالم و در تهـران

ويپــذيوزارت امورخارجــه انجــام مــيو بورســهاييق اداره امــور دانشــجويــطر رد
ميشخصياستعالمها .باشديو خارج از روال مذكور فاقد اعتبار

ر و :يز نمرات المثنيصدور دانشنامه
:دانشنامه)الف

ا يـ مفقـود شـود صـدور دانشـنامهينامه دائم شخصـيا گواهيكه دانشنامهيدرصورت
ازيـت دسـتورالعمل ته يـ ضمن رعاينامه دائم المثنيگواه و صـدور دانشـنامه پـس ه
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ز .ر استيپذر امكانيمراحل
تأيه استشهاد محليته-1 محاضـر ثبـت(ياز مراجـع رسـميكـيلهيد آن بوسييو

آن)يانقالبـياز نهادهايكيايياز ادارات دولتيكيايمحلي، كالنتراسناد و ارائـه
 دانشگاهيبه حوزه معاونت آموزش

 تعهد به اداره دانش آموختگان سپردن-2
وارسـال آن بـه اداره مطبوعـات وزارت ارشـاديليفقدان مدرك تحصيه آگهيته-3

ياسالم
كثياز جرايكيدرينشر آگه-4 درراالنيد هز( نوبت به فاصـله ده روز3تشار نـهيبـه

)خود فرد
:ز نمراتير)ب

ريدرصورت  دانـش آموختگـانل شده به شخص مفقود شـود ادارهيز نمرات تحويكه
رييتواند با گرفتن تعهد طبق فرم ذكر شده فقط برايم راينمـرات المثنـزيـك بـار

.ديصادر نما

و ريز نمرات :تعويض دانشنامه
و اي خـود مـي وختگاني كه مبادرت بـه تغييـر اطالعـات شناسـنامه دانش آم نماينـد

مي متقاضي لحاظ شدن تغييرات حاصله در باشند، از آن جايي مدارك تحصيلي خود
مي كه شناسنامه معتبرترين مدرك شناسايي براي افراد محسوب مي د بـا نـ توان گردد

و نيز ارائه كپي برابر اص ل آن كه به تأييد دادگستري دردست داشتن اصل شناسنامه
و ريـز نمـرات رسيده باشد به دانشگاه مراجعه نمايند تا دانشگاه با دريافـت داشـنامه
و به آنـان تحويـل  قبلي از فرد، مدارك تحصيلي با اطالعات شناسنامه جديد را صادر

و مراتـب اصـالحيه را جهـت درج در  سـوابق تحصـيلي فـرد بـه وزارت متبـوع دهد
.منعكس نمايد
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: شانزدهمفصل
 نظام وظيفه
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:نيسن مشمول
ا طـين مـاه سـاليفـروردياز ابتـدايرانيهرفرد ذكور  سـاله19آن آن سـاليكـه

وظيم شديفه عموميشود مشمول مقررات خدمت .خواهد
:سال احضار

آنييقـه شناسـايشوند وطريميسالگ19سن واردكه افراد ذكوردر آن ساليسال
زب :ر استيه شرح

18+ سال تولد= سال احضار
:سال اعزام

ص داده شـود وافـراد ذكوربـهيدوره ضـرورت بالمـانع تشـخ كه انجام خـدمتيسال
زيطر. خدمت اعزام شوند :ر استيقه محاسبه آن به شرح

19+ ال تولدس= سال اعزام
:يليت تحصيمعاف

غيها پلميد ويكـيب كـه طبـق مقـررات در يـ رغايمشـمول موسسـات ازدانشـگاهها
هايمورد تائيآموزش عال اوزارت بهداشـت،يويقات وفن آوريعلوم تحقيد وزارتخانه

و آموزش پزشك پذيويدرمان پايا دانشگاه آزاد تعيرفته شوند تا ن شـده يـي ان مـدت
ميدوره تحص .برخوردار خواهند بوديليت تحصيعافل از

ل خـوديش از سقف مجاز، تحصيبيليكه در هر مقطع تحصيان ذكر است افراديشا
شديرا ادامه دهند غا يليهرمقطـع تحصـيبرايليت تحصيمعاف.ب شناخته خواهند

ميدكتريليكبار وحداكثر تا اخذمدرك تحصي .شوديصادر
ديمشموالن فوق كه قصد ادامه تحص- بال د ظـرف مـدتيـر مقاطع باالتررا دارنـد
نـد ودريل در آزمـون مقـاطع بـاالتر شـركت نمايخ فراغـت از تحصـيماه پس از تار6

غيصورت قبول .ل خواهند بوديبت مجاز به ادامه تحصيدر آزمون وعدم
.خواهدبوديليت تحصيآنها از معافيبت مشموالن مانع برخورداريغ-
بايان منصرف ازتحصيدانشجو- طيل ماه مدارك خود را جهت اعزام بـه4مدتيد

.نديارسال نمايفه عموميخدمت به سازمان وظ



367 نظام وظيفه: فصل شانزدهم

و صدور تاييديه تحصيلي :نظام وظيفه
جهت صدور تاييديه تحصيلي آقايان مي بايست، تصوير كارت پايان خدمت سـربازي
و اخذ گردد، لذا براي مشمولين خدمت نظام وظيفه تـا پايـان آن هيچگونـه گـواهي 

. گردد تاييديه تحصيلي صادر نمي
الزم به ذكر است اطالعات ارسالي از آموزش دانشگاه محل تحصـيل بـه حـوزه نظـام

.وظيفه جهت شناسائي فرد تا پايان خدمت سربازي كافي است

:مشمولين خدمت نظام وظيفه معافيت ازطرح نيروي انساني
و پيراپزشكان كه هاي تحصيلي مشمول قانون خدمت دانش آموختگان رشته پزشكان

در17حداقل  حـرف پزشـكي ماه از خدمت نظام وظيفه را پس از فراغت از تحصـيل
و دانشگاهها يا دانشكده هاي انجام داده باشند از خدمت موضوع اين قانون معاف بوده

مكلف خواهند بود درصورت ارائه كـارت پايـان) مديريت نيروي انساني(علوم پزشكي 
ف رد دانش آموخته، نسبت به صدور گواهي معافيـت از انجـام خـدمات خدمت توسط

و پيراپزشكان جهت دانش آموختگان همـان دانشـگاه  موضوع قانون خدمت پزشكان
و درصورتي كه مدت خدمات آنـان كمتـر از  مـاه باشـد، مكلفنـد تـا17اقدام نمايند

را24سقف  و با احتساب مدت خدمت سربازي خدمت موضوع قانون برابر ضوابط ماه
.موجود به انجام برسانند

 مشمولين خدمت نظام وظيفه
و دانش آموختگاني كه قبل از ورود به دانشگاه خدمت وظيفه عمومي را انجام نـداده
يا به اتمام نرسانده اند، پس از فراغت از تحصيل به حوزه نظام وظيفه معرفي شده تـا 

. مراتب اعزام آنها صورت پذيرد
:هان دانش آموخته دانشگاهيمشمولزمان اعزام

ديمشموالن و باالتر در داخل كشور دانش آموخته شده انـديكه در مقاطع فوق پلم
نـد تـا غائـبينمايتـا خـود را معرفـ شش ماه مهلت دارنديخ دانش آموختگياز تار

.نشوندشناخته 



و تخصص 368 بالينيهاي پزشكي

هيك قانون نحوه تامين مادهيدوره ضرورت مشمول :يات علمين
كـاهش،سـپاهيانسـانيرويـنمعاونـت6/3/88مورخ 4249العمل دستوربر اساس

هيخدمت دوره ضرورت افراد پذ دانشـگاهيات علمـ يـ كه به عنوان اعضاء رفتـهيهـا
زيم ميشوند به شرح :باشدير

 ماهPh.D 3ويتخصصيدكتر
 ماه4يفوق تخصصيدكتر

ا- نيضاء مشمول مادهعلذا خدمت ضرورت از شـروعين علمـيحوه تـامك قانون
ز در مقاطع مختلف)يه خدمتيپا(يدوره آموزش نظام :ر استيبه شرح

 ماهPh.D 15ويتخصصيدكتر
 ماه14يدكتر فوق تخصص

ن مـادهيسـاله مشـمول4اي3ان ذكر است كسر خدمت مذكور در كل خدمتيشا-
هيك قانون نحوه تـامي ويتـاثيات علمـيـن ازيـانيمشـمولر نـدارد ن قـانون پـس

پا كـاريها با ارائه گواه سال خدمت در دانشگاه4اي3گذراندن ان خـدمتيـ، كـارت
ميدر .ندينمايافت

:استخدام مشموالن
وظ62برابر مـاده يكلـراسـتخدام مشـموالن بـه طـويفـه عمـوميقـانون خـدمت

و دروزارتخانه ون ها كارگاههـا وموسسـات،اهـ زدر كارخانـهيموسسات وابسته به دولت
هريخصوص زيبدون داشتن .ر ممنوع استيك از موارد

پا-1  ان خدمتيكارت
ت دائميمعاف-2
ت موقت در زمان اعتباريمعاف-3
هايبر استخدام درنيمبنيگواه-4 يو انتظامينظاميرو
 اشتغال به خدمت در دوره ضرورتيگواه-5
غ-6 آنيبرگ اعزام بدون مهر  بت در مدت اعتبار



: هفدهمفصل
 جداول



و تخصص 370 بالينيهاي پزشكي

 جدول هيات علمي
واحد محل
 خدمت

 رديف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي گروه آموزشي

 پزشكي دانشكده
و داخلي قلب

 عروق
1 مرتضي آبداراصفهاني قلب وعروق

2 طالب آذرم هماتولوژي وانكولوژي داخلي پزشكي دانشكده
3 شهناز آرام ان وزايمانزن زنان ومامائي پزشكي دانشكده
4 سرور آرمان روان پزشكي روانپزشكي پزشكي دانشكده

 بيهوشي بيهوشي پزشكي دانشكده
آقاداودي
 جلفائي

5 اميد

6 شهال آكوچكيان روانپزشكي روانپزشكي پزشكي دانشكده

 پاتوبيولوژي ايمني شناسي پزشكي دانشكده
آل صاحب

 فصول
7 فرشته السادات

كيپزش دانشكده  عفوني
بيماريهاي عفوني

 وگرمسيري
8 مجيد آويژگان

 جراحي پزشكي دانشكده
جراحي پالستيك

 وترميمي
9 حسين ابدالي

 10 سيدعليرضا ابراهيم زاده ارتوپدي ارتوپدي پزشكي دانشكده

 11 امراهللا ابراهيمي روانشناسي روانپزشكي پزشكي دانشكده

 پزشكي دانشكده
جراحي

 مغزواعصاب
م  12 سعيد ابريشم كار غزواعصابجراحي

 پزشكي دانشكده
و  گوش وحلق

 بيني
 13 سيد حميد رضا ابطحي گوش وحلق وبيني

 پزشكي دانشكده
و  گوش وحلق

 بيني
 گوش وحلق وبيني

ابطحي
 فروشاني

 14 سيدمجتبي

 15 روشنك ابوترابي علوم تشريحي علوم تشريحي پزشكي دانشكده

 16 غالمحسين احمدزاده شكيروانپز روانپزشكي پزشكي دانشكده

 17 اميد احمدي طب اورژانس فيزيك پزشكي پزشكي دانشكده

 18 عليرضا احمدي قلب كودكان اطفال پزشكي دانشكده

و رتين چشم پزشكي پزشكي دانشكده  19 محمدرضا اخالقي ويتره

 پزشكي دانشكده
و  گوش وحلق

 بيني
 20 احمدرضا اخوت گوش وحلق وبيني



و فرمها: فصل هفدهم 371 جداول

واحد محل
تخدم

 رديف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي گروه آموزشي

 21 خديجه ـمينو اديب ايمونولوژي ايمني شناسي پزشكي دانشكده

 جراحي پزشكي دانشكده
و  جراحي پالستيك

 ترميمي
 22 مهرداد اديب پارسا

 23 آتوسا اديبي سده راديولوژي راديولوژي پزشكي دانشكده

ينگوارش بالغ داخلي پزشكي دانشكده  24 پيمان اديبي سده

 ازهر روانپزشكي اطفال علوم تشريحي پزشكي دانشكده
سيد محمد

 مسعود
25 

 26 سيدرضا اسحاقي پزشكي اجتماعي پزشكي اجتماعي پزشكي دانشكده

 27 اسداله اسديان بيماريهاي ريه داخلي پزشكي دانشكده

 28 ابراهيم اسفندياري آناتومي علوم تشريحي پزشكي دانشكده

و پزشكي دانشكده  29 عباسعلي اسكندريان انگل شناسي شناسي انگل قارچ

 گوارش اطفال اطفال پزشكي دانشكده
اسماعيلي
 سودرجاني

 30 مهران

 31 مهرداد اسمعيليان طب اورژانس پزشكي اجتماعي پزشكي دانشكده

 32 فرشته اشتري بيماريهاي اعصاب اعصاب داخلي پزشكي دانشكده

يپزشك دانشكده  33 عليرضا اشتري لركي چشم پزشكي چشم پزشكي

 34 فرزانه اشرفي خون وسرطان بالغين داخلي پزشكي دانشكده

 35 محمدرضا اعتمادي فر جراحي ستون فقرات ارتوپدي پزشكي دانشكده

 36 مسعود اعتمادي فر نورولوژي اعصاب داخلي پزشكي دانشكده

ينخون وسرطان بالغ چشم پزشكي پزشكي دانشكده  37 مژگان اعلم صميمي

 38 حميد افشارزنجاني روانپزشكي روانپزشكي پزشكي دانشكده

 آسيب شناسي پزشكي دانشكده
آسيب شناسي

و  باليني تشريحي
 39 نوشين افشارمقدم

 40 حميد امامي راديوتراپي پرتودرماني پزشكي دانشكده

دمحم امامي اردستاني بيماريهاي داخلي داخلي پزشكي دانشكده 41 

 داخلي پزشكي دانشكده
بيماريهاي كليه

)نفرولوژي( بالغين
 42 افسون امامي نائيني

 عفوني پزشكي دانشكده
و  بيماريهاي عفوني

 گرمسيري
 43 عليرضا امامي نائيني

 گوارش داخلي پزشكي دانشكده
امامي نجفي
 دهكردي

 44 سيدمحمدحسن



و تخصص 372 بالينيهاي پزشكي

واحد محل
 خدمت

گروه
 آموزشي

 رديف نام خانوادگينام رشته تحصيلي

 45 بابك امراء ريه داخلي دانشكده پزشكي

 داخلي دانشكده پزشكي
غددداخلي
 ومتابوليسم

 46 اشرف امين الرعايايميني

 دانشكده پزشكي
جراحي

 مغزواعصاب
جراحي

 مغزواعصاب
 47 بهرام امين منصور

 48 عباسقلي اميني اطفال اطفال دانشكده پزشكي

 دانشكده پزشكي
معارف
 اسالمي

 49 عليرضا اميني علوم قرآني

 50 مسعود اميني داخلي داخلي دانشكده پزشكي

 51 شهال انشائيه پوست پوست دانشكده پزشكي

 52 رامين ايرانپور نوزادان اطفال دانشكده پزشكي

 دانشكده پزشكي
پزشكي
 اجتماعي

 53 بيژن ايرج بيماريهاي داخلي

 54 فريبا اباديايرجي آسي پوست پوست دانشكده پزشكي

 55 محمدحسين ايزدپناهي اروانكولوژي ارولوژي دانشكده پزشكي

 56 نسترن ايزدي مود سم شناسي بيهوشي دانشكده پزشكي

 دانشكده پزشكي
معارف
 اسالمي

 57 محمود ايوبي تاريخ اسالم

 58 كيوان باقري قهفرخي بيهوشي بيهوشي دانشكده پزشكي

 روانپزشكي دانشكده پزشكي
نشناسي روا

 سالمت
 59 رضا باقريان سرارودي

 60 زهره بديعي گورتي نوزادان اطفال دانشكده پزشكي

 دانشكده پزشكي
گوش وحلق

 وبيني
گوش وحلق

 وبيني
 61 بهروز براتي سده

- دانشكده پزشكي
آسيب شناسي

 باليني وتشريحي
 62 آذر برادران قهفرخي

نيبرجيان بروج ارتوپدي ارتوپدي دانشكده پزشكي  63 ابوالحسن

 دانشكده پزشكي
گوش وحلق

 وبيني
گوش وحلق

 وبيني
 64 نظام الدين برجيس



و فرمها: فصل هفدهم 373 جداول

واحد محل
 خدمت

 رشته تحصيلي گروه آموزشي
نام

 خانوادگي
 رديف نام

 65 مجيد بركتين روانپزشكي روانپزشكي پزشكي دانشكده

 راديولوژي پزشكي دانشكده
پرتوشناسي

)راديولوژي(تشخيصي
 66 رضا بصيرت نيا

 پزشكي دانشكده

ميكرب
و  شناسي

و  ايمونولوژي
 بيولوژي

 67 مهران بهادران انگل شناسي

 پزشكي دانشكده
جراحي قلب

 وعروق
 68 غالمرضا بهدادمهر جراحي قلب وعروق

 علوم تشريحي علوم تشريحي پزشكي دانشكده
بهراميان
 رناني

 69 حميد

فرب زنان وزايمان زنان ومامائي پزشكي دانشكده  70 فريبا هنام

 پزشكي دانشكده
جراحي قلب

 وعروق
 71 حميد بيگدليان جراحي قلب

 جراحي عروق وتروما جراحي پزشكي دانشكده
بيگي

 بروجني
 72 علي اكبر

 پزشكي دانشكده
قارچ وانگل
 شناسي

 73 نادر پسته چيان انگل شناسي پزشكي

 پزشكي دانشكده
جراحي

 مغزواعصاب
 74 رضا ليليپورخ جراحي مغزواعصاب

 پزشكي دانشكده
و داخلي قلب

 عروق
 75 علي پورمقدس اينترونشنال كارديولوژي

 پزشكي دانشكده
و داخلي قلب

 عروق
 76 مسعود پورمقدس قلب وعروق

 پزشكي دانشكده
جراحي

 مغزواعصاب
 77 همايون تابش جراحي مغزواعصاب

پزشكي دانشكده  78 مينا تجويدي پرتودرماني پرتودرماني

پزشكي دانشكده  79 فرهاد تدين ارولوژي ارولوژي

پزشكي دانشكده  80 بابك تميزي فر داخلي عفوني

پزشكي دانشكده و داخلي قلب
 عروق

 81 علي اكبر توسلي قلب وعروق



و تخصص 374 بالينيهاي پزشكي

واحد محل
 خدمت

گروه
 آموزشي

 رشته تحصيلي
نام

 خانوادگي
 رديف نام

پزشكي دانشكده  82 حميد توكلي گوارش داخلي

پزشكيدهدانشك  83 محمدباقر توكلي فيزيك پزشكي فيزيك پزشكي

پزشكي دانشكده  84 اعظم تيموري بيماريهاي داخلي ايمني شناسي

پزشكي دانشكده گوش وحلق
 وبيني

 85 منصور ثالثي روماتولوژي

پزشكي دانشكده  86 محمد جاودان جراحي استخوان ومفاصل ارتوپدي

پزشكي دانشكده  87 كيوان جباري پزشكي فيزيك فيزيك پزشكي

پزشكي دانشكده  88 ميترا جبل عاملي بيهوشي بيهوشي

پزشكي دانشكده قارچ وانگل
 شناسي

 انگل شناسي پزشكي
حجازي
 دهاقاني

 89 سيدحسين

پزشكي دانشكده قارچ وانگل
 شناسي

 90 بهزاد حق پناه انگل شناسي

پزشكي دانشكده
 فيزيولوژي فيزيولوژي

حــق جــوي
 جوانمرد

 91 ايقشق

پزشكي دانشكده  92 علي حكمت نيا راديولوژي راديولوژي

پزشكي دانشكده
 آسيب شناسي

و  آسيب شناسي تشريحي
 باليني

 93 ميترا حيدرپور

پزشكي دانشكده و داخلي قلب
 عروق

 94 رامين حيدري بني اينترونشنال كارديولوژي

پزشكي دانشكده
 بيهوشي بيهوشي

حيدري
 طبائي زواره

يسيدمرتض 95 

پزشكي دانشكده  96 محمدعلي خامي بافت شناسي علوم تشريحي

پزشكي دانشكده  97 بهناز خاني رباطي زنان وزايمان زنان ومامائي

پزشكي دانشكده  98 رضا خديوي پزشكي اجتماعي روانپزشكي

پزشكي دانشكده  99 محمدهاتف خرمي ارولوژي ارولوژي

 100 مجيد زاعيخ فيزيولوژي فيزيولوژي پزشكي دانشكده



و فرمها: فصل هفدهم 375 جداول

واحد محل
 خدمت

 رديف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي گروه آموزشي

پزشكي دانشكده
 اعصاب داخلي

توانبخشي وطب
 فيزيك

 101 سعيد خسروي

پزشكي دانشكده ميكروب
وويروس
 شناسي

اينترونشنال
 كارديولوژي

خسروي
 فارساني

 102 عليرضا

پزشكي دانشكده  103 غالمرضا خليلي بيهوشي بيهوشي

پزشكي دانشكده
 عفوني

بيماريهاي عفوني
 وگرمسيري

 104 فرزين خوروش

پزشكي دانشكده
 اعصاب داخلي

بيماريهاي
 مغزواعصاب

 105 فريبرز خوروش

پزشكي دانشكده  106 آذر دانش شهركي زنان وزايمان زنان ومامائي

پزشكي دانشكده  107 حيدرعلي داوري جراحي اطفال جراحي

پزشكيهدانشكد
 آناتومي علوم تشريحي

دشتي رحمت
 آبادي

 108 غالمرضا

پزشكي دانشكده  109 حامد دقاق زاده داخلي داخلي

پزشكي دانشكده قارچ وانگل
 شناسي

قارچ شناسي
 پزشكي

 110 پروين دهقان

پزشكي دانشكده و رتين چشم پزشكي  111 عليرضا دهقاني ويتره

پزشكي دانشكده  112 محمد دهقاني جراحي دست ارتوپدي

پزشكي دانشكده  113 پرهام رئيسي فيزيولوژي انساني فيزيولوژي

پزشكي دانشكده
 خون وسرطان اطفال

رئيسي
 دهكردي

 114 ناهيد

پزشكي دانشكده
 جراحي

جراحي پالستيك
وترميمي
 وسوختگي

 115 مهدي راستي اردكاني

پزشكي دانشكده  116 حسين رباني مهندسي پزشكي فيزيك پزشكي

پزشكي دانشكده
 راديولوژي

پرتوشناسي
 تشخيصي

 117 مسعود رباني



و تخصص 376 بالينيهاي پزشكي

واحد محل
 خدمت

 رديف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي گروه آموزشي

 118 عباسعلي ربيعي علوم تشريحي علوم تشريحي دانشكده پزشكي
 119 پروين رجبي پاتولوژي آسيب شناسي دانشكده پزشكي

 فيزيولوژي دانشكده پزشكي
وغ دد درون ريز

 متابوليسم
 120 نوشين خليلي بروجني

 121 محمد علي رجبي جراحي عمومي جراحي دانشكده پزشكي

 122 عليرضا رحماني داخلي داخلي دانشكده پزشكي

 عفوني اطفال ارتوپدي دانشكده پزشكي
رحيمي حاجي

 آبادي
 123 حميد

 124 مجتبي رحيمي ورپشتي بيهوشي بيهوشي دانشكده پزشكي

و رتين چشم پزشكي دانشكده پزشكي  ويتره
 رزم جو

 چهارمحالي
 125 حسن

 126 مجتبي رستمي جليليان بيماريهاي عفوني عفوني دانشكده پزشكي

 127 بهمن رشيدي بافت شناسي علوم تشريحي دانشكده پزشكي

 128 عباس رضائي ايمونولوژي ايمني شناسي دانشكده پزشكي

 دانشكده پزشكي
جراحي

 عصابمغزوا
 جراحي مغزواعصاب

رضواني حبيب
 آبادي

 129 مجيد

 130 مهران آبادي رضواني حبيب بيهوشي بيهوشي دانشكده پزشكي

 داخلي دانشكده پزشكي
غددداخلي
 ومتابوليسم

 131 حسن رضوانيان

 132 شهناز رضوي دليگاني علوم تشريحي علوم تشريحي دانشكده پزشكي

لجراحي اطفا جراحي دانشكده پزشكي  133 محمدهادي رفيعي دمنه

 134 محمد رفيعي نيا مهندسي پزشكي فيزيك پزشكي دانشكده پزشكي

 135 محمدعلي رقائي زنان وزايمان زنان ومامائي دانشكده پزشكي

 دانشكده پزشكي
و و گوش  حلق

 بيني
 136 مهرداد رقاع گوش وحلق وبيني

ينروح االم زنان وزايمان زنان ومامائي دانشكده پزشكي  137 صفورا

 138 تورج روشن ضمير داخلي داخلي دانشكده پزشكي

 آسيب شناسي دانشكده پزشكي
اينترونشنال
 كارديولوژي

 139 فرشاد روغني

 140 اكرم ريسمانچيان چشم پزشكي چشم پزشكي دانشكده پزشكي



و فرمها: فصل هفدهم 377 جداول

واحد محل
 خدمت

 رديف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي گروه آموزشي

 141 ابوالقاسم زارع زاده ارتوپدي رتوپديا دانشكده پزشكي

 142 محمد زارع مهرجردي مغزواعصاب اعصاب داخلي دانشكده پزشكي
 143 الهه زارعان زنان وزايمان زنان ومامائي دانشكده پزشكي
 144 سيد حميد زركش اصفهاني ايمنولوژي باليني ايمني شناسي دانشكده پزشكي

 145 ندا زماني شكي اجتماعيپز اجتماعي پزشكي پزشكي دانشكده
 146 احمدرضا زماني آب نيلي پزشكي اجتماعي اجتماعي پزشكي دانشكده پزشكي
 147 عليرضا زندي اصفهاني چشم پزشكي چشم پزشكي دانشكده پزشكي
 148 فريبرز زنديه ايمونولوژي وآلرژي اطفال دانشكده پزشكي

پزشكي دانشكده  149 پروين ساجدي بيهوشي بيهوشي
پزشكي دانشكده  150 مهدي سالك اردستاني بيماريهاي كودكان اطفال

پزشكي دانشكده
 آسيب شناسي

آسيب شناسي
 تشريحي

 151 احمد سبحان اردكاني

پزشكي دانشكده
 اعصاب داخلي

بيماريهاي
 مغزواعصاب

 152 محمد سعادت نيا

پزشكي دانشكده  153 مرتضي سعدي نژاد كودكان زنان ومامائي

پزشكي دانشكده جراحي قلب
 وعروق

 154 محمود سعيدي جراحي قلب وعروق

پزشكي دانشكده  155 محمود سقائي بيهوشي بيهوشي

پزشكي دانشكده  156 محمد رضا سالمت فيزيك پزشكي فيزيك پزشكي

پزشكي دانشكده  157 حسنعلي سلطاني بيهوشي بيهوشي
پزشكي دانشكده  158 فرشته سليمي جراحي عمومي جراحي

پزشكي انشكدهد و عروق  159 محمدرضا سميعي نسب قلب وعروق داخلي قلب
پزشكي دانشكده گوش وحلق

 وبيني
 160 سيدمهدي سنبلستان گوش وحلق وبيني

پزشكي دانشكده و و گوش  حلق
 بيني

- اتولوژي
 نورواتولوژي

 161 سعيد سهيلي پور

پزشكي دانشكده  162 اميرحسين سيادت پوست پوست
شكيپز دانشكده  163 زهرا دانا سيادت پزشكي اجتماعي اجتماعي پزشكي
پزشكي دانشكده

 داخلي
غددداخلي
 ومتابوليسم

سياوش
 دستجردي

 164 منصور



و تخصص 378 بالينيهاي پزشكي

واحد محل
 خدمت

 رديف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي گروه آموزشي

پزشكي دانشكده  165 زهرا سيدبنكدار روماتولوژي داخلي
پزشكي دانشكده  166 مهري سيروس راديولوژي راديولوژي
پزشكي دانشكده  167 احمد شانئي فيزيك پزشكي فيزيك پزشكي
 168 ذبيح اله شاهمرادي پوست پوست پزشكي دانشكده
 169 زهرا شاهي پزشكي هسته اي فيزيك پزشكي پزشكي دانشكده
پزشكي دانشكده  170 وحيد شايگان نژاد بيماريهاي اعصاب اعصاب داخلي
زشكيپ دانشكده و  ميكروب

 ويروس شناسي
 171 حسن شجاعي ميكروبيولوژي

پزشكي دانشكده  172 محمدرضا شريفي فيزيولوژي فيزيولوژي
پزشكي دانشكده  173 كتايون شفيعي روانپزشكي روانپزشكي
پزشكي دانشكده  174 پروانه شكراني فيزيك پزشكي فيزيك پزشكي
پزشكي دانشكده جراحي

 مغزواعصاب
 175 احمد شكرچي زاده اعصابجراحي مغزو

پزشكي دانشكده  176 فرشته شكيبائي روانپزشكي اطفال روانپزشكي
پزشكي دانشكده  177 بهزاد شمس موركاني اطفال اطفال

 داخلي پزشكي دانشكده
اينترونشنال
 كارديولوژي

 178 حسن شميراني

پزشكي دانشكده
 فيزيك پزشكي فيزيك پزشكي

شهبازي
 گهرويي

 179 داريوش

پزشكي دانشكده  180 منصور شهپريان پور داخلي داخلي

پزشكي دانشكده  181 زهرا شهشهان زنان وزايمان زنان ومامائي

پزشكي دانشكده
 داخلي

بيماريهاي كليه
 مجاري ادرار

 182 شهرزاد شهيدي

پزشكي دانشكده  183 احمد شواخي گوارش بالغين داخلي

پزشكي دانشكده  184 جمشيد شوشتريان راديولوژي راديولوژي

پزشكي دانشكده و داخلي قلب
 عروق

 185 شاهين شيراني داخلي

پزشكي دانشكده  186 عليرضا صادق نيا نوزادان عفوني

پزشكي دانشكده  187 حسين صادقي علوم تشريحي علوم تشريحي
 188 حسن صالحي بيماريهاي عفوني عفوني پزشكي دانشكده



و فرمها: فصل هفدهم 379 جداول

واحد محل
 خدمت

يگروه آموزش  رديف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي

پزشكي دانشكده  189 مهرداد صالحي روانپزشكي روانپزشكي
پزشكي دانشكده و  ژنتيك

 بيولوژي ملكولي
 جانور شناسي

صالحي
 كهريزسنگي

 190 رسول

پزشكي دانشكده و  ژنتيك
 بيولوژي ملكولي

ژنتيك انساني
 باگرايش ملكولي

صالحي
 كهريزسنگي

 191 منصور

پزشكي دانشكده  192 بهنام صانعي جراحي عمومي جراحي
پزشكي دانشكده و داخلي قلب

 عروق
 193 حميد صانعي قلب وعروق

پزشكي دانشكده
 آسيب شناسي

آسيب شناسي
 تشريحي وباليني

 194 محمد حسين صانعي

پزشكي دانشكده  195 حسين صانعيان گوارش اطفال اطفال
پزشكي دانشكده

 اطفال
ي قلب بيماريها

 اطفال
 196 محمدرضا صبري

پزشكي دانشكده و جراحي مغز
 اعصاب

 197 مسيح صبوري سيچاني جراحي مغزواعصاب

پزشكي دانشكده
 داروسازي اجتماعي پزشكي

صدري
 سوادجاني

 198 غالمحسين

پزشكي دانشكده و داخلي قلب
 عروق

 199 نضال صراف زادگان داخلي

پزشكي دانشكده  200 منصور صفائي قهنويه جراحي عمومي جراحي
پزشكي دانشكده  201 سيدمحمدرضا صفوي همامي بيهوشي بيهوشي
پزشكي دانشكده  202 شيوا صيرفيان نفرولوژي داخلي
پزشكي دانشكده

 ارولوژي
جراحي كليه

 ومجاري ادراري
 203 مهتاب ضرغام

پزشكي دانشكده  204 اردشير طالبي پاتولوژي آسيب شناسي
پزشكي دانشكده  205 مجيد طالبي اناركي داخلي داخلي
پزشكي دانشكده

 معارف اسالمي
الهيات ومعارف

 اسالمي
طالقاني
 اصفهاني

 206 حميدرضا

پزشكي دانشكده  207 ديانا طاهري پاتولوژي آسيب شناسي



و تخصص 380 بالينيهاي پزشكي

واحد محل
 خدمت

 رديف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي گروه آموزشي

پزشكي دانشكده ينكليه بالغ داخلي  208 شهرام طاهري
پزشكي دانشكده  209 سيدعباس طباطبائي جراحي قفسه صدري جراحي

پزشكي دانشكده  210 ريحانك طالكوب بيهوشي بيهوشي

پزشكي دانشكده
 ايمني شناسي

مراقبتهاي(بيهوشي
)ويژه پزشكي

 211 سعيد عباسي درچه

پزشكي دانشكده پزشكي
 اجتماعي

 212 رضا عزيزخاني طب اورژانس

پزشكي دانشكده  213 بهروز عطائي بيماريهاي عفوني عفوني

پزشكي دانشكده  214 عبداالمير عطاپور كليه بالغين داخلي

پزشكي دانشكده  215 حسين عطارزاده چشم پزشكي چشم پزشكي

پزشكي دانشكده  216 عباس عطاري روانپزشكي روانپزشكي
پزشكي دانشكده  217 محمدعلي عطاري بيهوشي بيهوشي
پزشكي دانشكده  218 حجت اله عالئي فيزيولوژي فيزيولوژي
پزشكي دانشكده  219 تاج السادات عالمه زنان وزايمان زنان ومامائي
پزشكي دانشكده  220 زهرا عالمه زنان وزايمان زنان ومامائي
پزشكي دانشكده

 جراحي
جراحي پالستيك

 وترميمي وسوختگي
 221 محمد علي پور

پزشكي دانشكده  222 فرشيد عليزاده ارولوژي اطفال ارولوژي
پزشكي دانشكده  223 منيرالسادات عماداالسـالمي عفوني اطفال اطفال
پزشكي دانشكده

 جراحي
جراحي پالستيك

 وترميمي
 224 محمود عمراني فرد

پزشكي دانشكده  225 ويكتوريا عمراني فرد روانپزشكي روانپزشكي
پزشكي دانشكده  226 علي رضا عندليب مونولوژياي ايمني شناسي
پزشكي دانشكده  227 علي غالمي دهقي تاريخ معارف اسالمي
پزشكي دانشكده قارچ وانگل

 شناسي
 228 زهرا آبادي نجف غيور انگل شناسي

پزشكي دانشكده
 چشم پزشكي چشم پزشكي

فاضل
 آبادي نجف

 229 فرهاد

پزشكي دانشكده و  ميكروب
 شناسي ويروس

 230 حسين فاضلي ميكروب شناسي



و فرمها: فصل هفدهم 381 جداول

واحد محل
 خدمت

 رديف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي گروه آموزشي

پزشكي دانشكده  231 علي محمد فاطمي روماتولوژي ايمني شناسي
پزشكي دانشكده  232 فرحناز فاطمي نائيني پوست پوست
پزشكي دانشكده پزشكي

 اجتماعي
 233 زيبا فرج زادگان پزشكي اجتماعي

زشكيپ دانشكده  234 عبدالعلي فروزمهر راديولوژي راديولوژي
پزشكي دانشكده  235 حميد فشاركي چشم پزشكي چشم پزشكي
پزشكي دانشكده و  ميكروب

 شناسي ويروس
 236 جمشيد فقري ميكروبيولوژي

پزشكي دانشكده  237 گيتا فقيهي حبيب آبادي بيماريهاي پوست پوست
ن اطفال اطفال پزشكي دانشكده يافقيهي  238 جمال
پزشكي دانشكده  239 اصغر قائمي اطفال اطفال

پزشكي دانشكده  240 صديقه قائمي اطفال اطفال

پزشكي دانشكده  241 مجيد قاسمي مغزواعصاب اعصاب داخلي

 روانپزشكي پزشكي دانشكده
 مددكاري اجتماعي

)بهداشت رواني(
قاسمي

 تودشكچوئي
 242 غالمرضا

و پزشكي دانشكده  ميكروب
 شناسي ويروس

 243 حاجيه قاسميان صفائي ميكروب شناسي

پزشكي دانشكده  244 حافظ قاهري نجف آبادي جراحي عروق وتروما جراحي قلب وعروق

پزشكي دانشكده  245 مرجان قراگوزلو ايمني شناسي ايمني شناسي

پزشكي دانشكده  246 عباس قرباني مغزواعصاب اعصاب داخلي

پزشكي دانشكده  247 محمد قريشي چشم پزشكي شكيچشم پز

 اعصاب اطفال اطفال پزشكي دانشكده
قضاوي

 خوراسگاني
 248 محمدرضا

پزشكي دانشكده  246 عباس قرباني مغزواعصاب اعصاب داخلي

پزشكي دانشكده  247 محمد قريشي چشم پزشكي چشم پزشكي

 اعصاب اطفال اطفال پزشكي دانشكده
قضاوي

 خوراسگاني
 248 محمدرضا

پزشكي انشكدهد  249 پروين قلع ريز آموزش پرستاري اجتماعي پزشكي

پزشكي دانشكده و رتين چشم پزشكي  250 حشمت اله قنبري مباركه ويتره

پزشكي دانشكده  251 عطااهللا قهيري زنان وزايمان زنان ومامائي



و تخصص 382 بالينيهاي پزشكي

واحد محل
 خدمت

 رديف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي گروه آموزشي

 اطفال شكيپز دانشكده
و  بيماريهاي كليه
 مجاري ادراركودكان

 252 آالله قيصري

پزشكي دانشكده  253 مژگان كاراحمدي روانپزشكي اطفال روانپزشكي

 بيهوشي بيهوشي پزشكي دانشكده
كاشفي
 خيرآبادي

 254 پرويز

پزشكي دانشكده  255 اكبر كاظمي زهراني اطفال اطفال

 ارولوژي ارولوژي پزشكي دانشكده
بيريك

 آبادي نجف
 256 محمود

 داخلي پزشكي دانشكده
و غدد  داخلي

 متابوليسم
 257 علي كچوئي

پزشكي دانشكده  258 سعيد كرباسي مهندسي پزشكي پزشكي فيزيك

و پزشكي دانشكده  ژنتيك
 بيولوژي ملكولي

 259 حسن كربكندي بيوتكنولوژي

 پزشكي فيزيك پزشكي دانشكده
-مهندسي پزشكي
 بيوالكتريك

 260 سعيد كرماني

پزشكي دانشكده  261 مهدي كرمي نوگوراني پرتوشناسي راديولوژي
پزشكي دانشكده  262 هادي كريم زاده روماتولوژي داخلي

پزشكي پزشكي دانشكده
 اجتماعي

 263 منصور كريمي فر روماتولوژي

پزشكي دانشكده  264 حميد كالنتري داخلي داخلي
 265 محسن كالهدوزان صدري قفسهجراحي جراحي پزشكي دانشكده
 266 فرزان كيان ارثي چشم پزشكي چشم پزشكي پزشكي دانشكده

 پزشكي دانشكده
و داخلي قلب

 عروق
 267 محمد گرك يراقي قلب وعروق

پزشكي دانشكده  268 محمد گلپرور بيهوشي بيهوشي

پزشكي دانشكده و داخلي قلب
 عروق

 269 جعفر گلشاهي داخلي

كيپزش دانشكده  270 فرهاد گلشن ايرانپور علوم تشريحي علوم تشريحي

پزشكي دانشكده و  ميكروب
 شناسي ويروس

 271 كيهان گلشني طب اورژانس



و فرمها: فصل هفدهم 383 جداول

واحد محل
 خدمت

گروه
 آموزشي

 رديف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي

پزشكي دانشكده پزشكي
 اجتماعي

 272 پرستو گلشيري پزشكي اجتماعي

پزشكي دانشكده  273 عباس گوكي زاده راديوتراپي درمانيپرتو

پزشكي دانشكده
 جراحي

جراحي پالستيك
 وترميمي

 274 شهريار لقماني

پزشكي دانشكده  275 غالمحسين مباركي روانپزشكي روانپزشكي

پزشكي دانشكده  276 پيمان متقي روماتولوژي داخلي

پزشكي دانشكده
 زنان وزايمان زنان ومامائي

محرابيان
 محمدي

 277 فردوس

پزشكي دانشكده  278 پروين محزوني آسيب شناسي آسيب شناسي

پزشكي دانشكده  279 احمد محمدي جزي ارولوژي ارولوژي

پزشكي دانشكده
 آسيب شناسي

آسيب شناسي
 تشريحي وباليني

 280 فرشته محمدي زاده

پزشكي دانشكده  281 مجيد محمدي زاده نوزادان اطفال

پزشكي دانشكده
ژيارولو  اندويورولوژي

محمدي
 سيچاني

 282 مهرداد

 فيزيك پزشكي پزشكي دانشكده
و هماتولوژي
 انكولوژي بالغبن

 283 مهدي محمودزاده

 دانشكده پزشكي
پزشكي
 اجتماعي

 284 احمد محموديان داخلي

 اعصاب اطفال اطفال دانشكده پزشكي
محموديان
 اصفهاني

 285 توران

 286 محسن محموديه وميجراحي عم جراحي دانشكده پزشكي

 آسيب شناسي دانشكده پزشكي
آسيب شناسي
 باليني وتشريحي

 287 مژگان مختاري

 288 محمدرضا مدرسي اطفال اطفال دانشكده پزشكي

 راديولوژي دانشكده پزشكي
پرتوشناسي
 تشخيصي

 289 مريم مرادي

 290 سيدعلي اكبر مرتضوي چشم پزشكي چشم پزشكي دانشكده پزشكي



و تخصص 384 بالينيهاي پزشكي

د محل واح
 خدمت

 رديف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي گروه آموزشي

 كليه بالغين علوم تشريحي دانشكده پزشكي
مرتضوي نجف

 آبادي
 291 مژگان

 292 محمد مرداني علوم تشريحي علوم تشريحي دانشكده پزشكي

اف.نازائي زنان ومامائي دانشكده پزشكي  293 فرح ناز مردانيان آي وي

كيدانشكده پزش  294 عليرضا مريخي نفرولوژي اطفال ارتوپدي

 295 حميد مزدك ارولوژي ارولوژي دانشكده پزشكي

 زنان وزايمان زنان ومامائي دانشكده پزشكي
مستاجران
 گورتاني

 296 فاطمه

 297 محسن مسجدي ايمونولوژي ايمني شناسي دانشكده پزشكي

 298 مهرداد مسعودي فر بيهوشي بيهوشي دانشكده پزشكي

 دانشكده پزشكي
جراحي قلب
 وعروق

 عفوني اطفال
مصطفوي
 اصفهاني

 299 سيدناصرالدين

 عفوني دانشكده پزشكي
بيماريهاي عفوني
 وگرمسيري

مصطفوي زاده
 اردستاني

 300 سيدكاميار

 301 مسعود مصلحي پزشكي هسته اي فيزيك پزشكي دانشكده پزشكي

 302 مهدي مطيفي فرد ارتوپدي ارتوپدي دانشكده پزشكي

 اطفال دانشكده پزشكي
هماتولوژي

 وآنكولوژي اطفال
 303 عليرضا معافي

 304 محسن معروفي روان پزشكي روانپزشكي دانشكده پزشكي

 دانشكده پزشكي
پزشكي
 اجتماعي

 305 بابك معصومي طب اورژانس

 چشم پزشكي دانشكده پزشكي
و بيهوشي

 مراقبتهاي ويژه
 306 غالمرضا معصومي

 307 مهرداد معمارزاده جراحي اطفال جراحي ده پزشكيدانشك

 چشم پزشكي چشم پزشكي دانشكده پزشكي
معيني نجف
 آبادي

 308 حيدرعلي

 دانشكده پزشكي
ميكروب
وويروس
 شناسي

ويروس شناسي
 پزشكي

 309 شراره مقيم

 310 فريبرز مكاريان رجبي داخلي داخلي دانشكده پزشكي



و فرمها: فصل هفدهم 385 جداول

واحد محل
 خدمت

گروه
 آموزشي

 رديف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي

 311 كامران منتظري بيهوشي بيهوشي دانشكده پزشكي

 312 مجتبي منصوري بيهوشي قلب ارتوپدي دانشكده پزشكي
 313 غالمرضا مهاجري جراحي توراكس جراحي دانشكده پزشكي

 عفوني دانشكده پزشكي
خون وسرطان

 بالغين
 314 ولي اله مهرزاد

كيدانشكده پزش  315 عليرضا مهري دهنوي مهندسي پزشكي فيزيك پزشكي

 دانشكده پزشكي
جراحي

 مغزواعصاب
 مغزواعصاب

مهوري حبيب
 آبادي

 316 جعفر

 317 مينو موحدي زنان وزايمان زنان ومامائي دانشكده پزشكي
 318 محمدحسن مودب غدداطفال پرتودرماني دانشكده پزشكي
 319 سيدعلي موسوي ريهاي اعصاببيما اعصاب داخلي دانشكده پزشكي
 320 سيدغفور موسوي روانپزشكي روانپزشكي دانشكده پزشكي

 ارتوپدي دانشكده پزشكي
جراحي استخوان

)ارتوپدي(ومفاصل
 321 حميد موسوي طادي

 معارف اسالمي پزشكي دانشكده
و( معارف ديني  فقه
)اصول

 322 قدرت اهللا مومني واناني

پزشكي دانشكده
 عفوني

يماريهاي عفونيب
 وگرمسيري

 323 محسن ميداني

پزشكي دانشكده جراحي
 مغزواعصاب

 324 سيداحمد ميرحسيني جراحي اعصاب

پزشكي دانشكده جراحي قلب
 وعروق

 جراحي قلب وعروق
ميردهقاني
 تفتي

 325 سيدابوالقاسم

پزشكي دانشكده  326 علي ميرعالئي داخلي داخلي

)فقه واصول(عارف دينيم معارف اسالمي پزشكي دانشكده  322 قدرت اهللا مومني واناني
پزشكي دانشكده و  جراحي قلب

 عروق
 327 محسن ميرمحمدصادقي جراحي قلب وعروق

پزشكي دانشكده و  ميكروب
 شناسي ويروس

 328 محمد ميناكاري گوارش بالغين

پزشكي دانشكده  329 فاطمه ناصري نوزادان اطفال

پزشكي دانشكده ا ناظم وپديارت ارتوپدي  330 ...خليل



و تخصص 386 بالينيهاي پزشكي

واحد محل
 خدمت

گروه
 آموزشي

 رديف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي

پزشكي دانشكده  331 مسعود ناظم جراحي اطفال جراحي

پزشكي دانشكده  332 محمدرضا نجفي مغزواعصاب اعصاب داخلي

پزشكي دانشكده  333 علي نسيمي فيزيولوژي انساني فيزيولوژي

شكيپز دانشكده و  ميكروب
 شناسي ويروس

باكتري شناسي
 پزشكي

 334 بهرام نصراصفهاني

پزشكي دانشكده فيزيك
 پزشكي

 335 محمد نصراصفهاني طب اورژانس

پزشكي دانشكده معارف
 اسالمي

الهيات ومعارف
 اسالمي

 336 محمد نصراصفهاني

پزشكي دانشكده  337 كبري نصرالهي چشم پزشكي چشم پزشكي

كيپزش دانشكده  338 حميد نصري پاتولوژي داخلي

پزشكي دانشكده و داخلي قلب
 عروق

 339 علي نصري نصرآبادي قلب وعروق

پزشكي دانشكده  340 مهدي نعمت بخش مهندسي پزشكي فيزيولوژي

پزشكي دانشكده  341 الهام نقشينه زنان وزايمان زنان ومامائي

پزشكي دانشكده  342 خسرو نقيبي بيهوشي بيهوشي

پزشكي انشكدهد  343 محمدهادي نورائي ارتوپدي ارتوپدي

پزشكي دانشكده جراحي قلب
 وعروق

 جراحي عمومي
نورمحمدي نجف

 آبادي
 344 اسماعيل

پزشكي دانشكده )ارولوژي(جراحي ارولوژي  345 كيا نوري مهدوي

پزشكي دانشكده  346 سيدابراهيم نوريان جراحي عمومي جراحي

پزشكي دانشكده
ت  علوم تشريحي شريحيعلوم

نيك بخت
 دستجردي

 347 مهدي

پزشكي دانشكده و  ژنتيك
بيولوژي
 ملكولي

زيست شناسي
 ژنتيك مولكولي

 348 پروانه نيك پور

 اطفال پزشكي دانشكده
بيماريهاي قلب

 اطفال
 349 عبدالرسول نيك يار

پزشكي دانشكده  350 سيد جالل هاشمي بيهوشي بيهوشي
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واحد محل
 خدمت

ه گرو
 آموزشي

 رديف نام نام خانوادگي رشته تحصيلي

پزشكي دانشكده
 جراحي

جراحي قفسه
 صدري

 351 سيدمظفر هاشمي

پزشكي دانشكده  352 بتول هاشمي بني علوم تشريحي علوم تشريحي

پزشكي دانشكده
 اطفال

غددداخلي
 ومتابوليسم

 353 مهين هاشمي پورزواره

پزشكي دانشكده و داخلي قلب
 عروق

 354 سيدمحمد هاشمي جزي وعروق قلب

پزشكي دانشكده گوش وحلق
 وبيني

 355 سيدمصطفي هاشمي جزي گوش وحلق وبيني

پزشكي دانشكده  356 سيمين همتي راديوتراپي پرتودرماني
پزشكي دانشكده  357 عظيم هنرمند بيهوشي زنان ومامائي
پزشكي دانشكده ميكروب

وويروس
 شناسي

 358 داصغرسي هوائي ميكروب شناسي

پزشكي دانشكده  359 علي والياني آناتومي علوم تشريحي
پزشكي دانشكده  360 احمد يراقي بيهوشي بيهوشي
پزشكي دانشكده  361 محمد يزداني كچوئي ارولوژي ارولوژي
پزشكي دانشكده  362 اميد يقيني اطفال اطفال
پزشكي دانشكده  363 حسين يوسفي انگل شناسي انگل شناسي

پزشكي شكدهدان قارچ وانگل
 شناسي

 364 حسينعلي يوسفي انگل شناسي



و تخصص 388 بالينيهاي پزشكي

 برنامه دروس علوم پايه دانشجويان رشته پزشكي

 عنوان درس
 نوع درس تعداد واحد

 عمومي
 اختياري تخصصي اصلي عملي نظري

�12معارف

�2)2(معارف

�2 زيست شناسي

�2 جمعيت شناسي

�1)1(ي تربيت بدن

�1)2(تربيت بدني

�3 زبان عمومي

�1 تربيت بدني

�2 تاريخ اسالم

�2 تنظيم خانواده

�13زبان تخصصي

�3 فارسي

�2 متون اسالم

�2 انقالب اسالمي

و مبارزه با بيماريها �2 اصول اپيدميولوژي

ت �3)2(خصصي زبان

�2 آناتومي اندام نظري

�1 آناتومي اندام عملي

2 ايمني شناسي نظري
�2 ژنتيك

�2 تغذيه

�2 روانشناسي

�1 ايمني شناسي عملي

�3 باكتري شناسي نظري

�1 ويروس شناسي

و فارچ شناسي �5/25/1 انگل

�4 يب شناسي عمومي نظريآس

�1 ميكروب شناسي عملي

�2 بهداشت خانواده



و فرمها: فصل هفدهم 389 جداول

 برنامه دروس علوم پايه دانشجويان رشته پزشكي

 وان درسعن
 نوع درس تعداد واحد

 عمومي
 اختياري تخصصي اصلي عملي نظري

�13بيوشيمي

�22بيوشيمي

�1 بيوشيمي عملي

�75/125/0 پزشكي فيزيك

�2 اصول خدمات بهداشتي

�3 بافت شناسي نظري

�11بافت شناسي عملي

�2 جنين شناسي

�14فيزيولوژي

�4 نظري)2(فيزيولوژي

�1 عملي)2(فيزيولوژي

�3 آناتومي تنه نظري

�1 آناتومي تنه عملي

هافيزي و عالئم نشانه �4 وپاتولوژي

و نشانه ها و عالئم �3 پاتولوژي

�3 پاتوفيزيولوژي بيماريها

�3 فارماكولوژي

�5/1 آسيب اختصاصي

�2 روش معاينه فيزيك طبيعي



و تخصص 390 بالينيهاي پزشكي

 برنامه دروس علوم پايه دانشجويان رشته پزشكي

 عنوان درس
 عمومي نوع درس تعداد واحد

 اختياري تخصصي اصلي عملي نظري
�1 آسيب شناسي عمومي عملي

�5/1 آناتومي سروگردن نظري

و اعصاب عملي �1 آناتومي سروگردن

�5/1 آناتومي اعصاب

 برنامه دروس دوره كارورزي رشته پزشكي

 عنوان درس
 عمومي نوع درس تعداد واحد

 اختياري خصصيت اصلي عملي نظري
�4 كارورزي بخش روانپزشكي

�4 كارورزي بخش عفوني

و بيني و حلق �4 كارورزي بخش گوش

�4 كارورزي بخش اعصاب

و مسمومين �4 كارورزي بيهوشي

�6 پايان نامه

�8 زنان

�16 داخلي

�12 جراحي

�4 ارتوپدي

�12 طفالا

�4 پوست

�4 بهداشت

�4 چشم



و فرمها: فصل هفدهم 391 جداول

 برنامه دروس دوره كارآموزي رشته پزشكي

 عنوان درس
 عمومي نوع درس تعداد واحد

 اختياري تخصصي اصلي عملي نظري
�3 بيماريهاي عفوني

�3 كارآموزي عفوني

�2 بيماريهاي اعصاب

�3 كارآموزي اعصاب

و بيني و حلق �3 كارآموزي بخش گوش

�3 كارآموزي بخش راديولوژي

�12 كارآموزي بخش داخلي

�6)1(كارآموزي بخش جراحي

�6)1(بيماريهاي بخش جراحي

�6)2(كارآموزي جراحي

�4)1(بيماريهاي بخش جراحي

�2 فارماكولوژي باليني

�2 بيماريهاي نظري روانپزشكي

�3 كارآموزي بخش روانپزشكي

�6 بيماريهاي نظري اطفال

�9 كارآموزي بخش اطفال

و مامائي �4 بيماريهاي نظري زنان

و مامائي �6 كارآموزي بخش زنان

�3 كارآموزي بخش پوست

�3 كارآموزي بخش چشم

و روش تحقيق �2 آمار

و اخالق پزشكي �2 تاريخ

و مسمويت �2 پزشكي قانون

�2 اپيدميولوژي

�2 كارآموزي بهداشت



و تخصص 392 بالينيهاي پزشكي

 هاي دستياري باليني تخصصي رشته

 نام رشته دكتري تخصصييتخصصيدكترنام رشته

و زايمان  ارتوپدي زنان
و عروق  بيماريهاي داخلي بيماريهاي قلب

و مجاري ادراري و گرمسيري تناسلي–جراحي كليه  بيماريهاي عفوني
 طب اورژانس آسيب شناسي

 پزشكي اجتماعي بيهوشي
 پزشكي قانوني بيماريهاي پوست

 پزشكي ورزشي چشم پزشكي
و جراحي سرو گردن ، بيني ، گلو اي گوش  پزشكي هسته

و اعصاب عم بيماريهاي مغز  ومي جراحي
و اعصاب راديولوژي  جراحي مغز
 روانپزشكي طب كار

و زير سطحي و فضا و توانبخشي طب هوا  طب فيزيك
 كودكان



و فرمها: فصل هفدهم 393 جداول

و رشته جدول رشته  هاي فوق تخصصي وابسته هاي تخصصي پيش نياز

رشته تخصصي
 پيش نياز

 رشته هاي فوق تخصصي
رشته تخصصي

 پيش نياز
 رشته فوق تخصصي

 داخلي

ينفرولوژ
 بيماري هاي قلب وعروق

 روماتولوژي
و سرطان بالغين  خون

ايآلرژ ينيباليمونولوژيو
و متابوليسم  غدد درون ريز

 بيماري هاي ريه
و كبد بالغين  گوارش

 كودكان

 كليه كودكان
 قلب كودكان

 عفوني كودكان
 مغز واعصاب كودكان

و سرطان كودكان  خون
ــوزاد پيطــب ن ــونيو رام

 تولد
 گوارش كودكان

و ايمونولــــوژييآلــــرژ
 كودكان

ر ــغــــــدد درون و يــــ ز
 سم كودكانيومتابول

ه كودكانير

 جراحي عمومي

 جراحي كودكان
 جراحي قفسه صدري
و عروق  جراحي قلب

و ، ترميمـي جراحي پالسـتيك
و جراح  روانپزشكي عروقيسوختگي

و روانپزشــــكي كــــودك
 نوجوان

يعفون
يولوژيراد

يعموميجراح
يداخل

و كبد بالغگو نيارش



و تخصص 394 بالينيهاي پزشكي

 هاي دوره فلوشيپ رشته
 نام رشته تكميلي تخصصي نام رشته پيشنياز تخصصي

و مجاري ادراري  جراحي كليه

 ارولوژي اطفال
 ارولوژي زنان
 پيوند كليه

 اندويورولوژي
 ارولوژي ترميمي

 اوروانكولوژي

 آسيب شناسي

 پاتولوژي اطفال
 پاتولوژي مولكوالر سيتوژنتيك

ب ــي ــوق تخصص و ف ــي ــي بيهوش ــاي داخل يماريه
، بيماريهاي ريه  تخصصي

 ICUمراقبت هاي ويژه

 بيهوشي

 ICU-بيهوشي قلب
 بيهوشي قلب–بيهوشي پيوند اعضاي داخلي شكم

 بيهوشي كودكان
و اعصاب  بيهوشي در جراحي مغز

 چشم
 گلوكوم-قرنيه-ويتره ورتين

 پاتولوژي چشم–استرابيسم-اكولوپالستيك
و اعصابج  ستون فقرات-استريوتاكسي راحي مغز

و مفاصل  جراحي دست جراحي عمومي–جراحي استخوان

 جراحي عمومي

 جراحي سرطان-جراحي عروق
-ترومادر جراحي عمومي–پيوند كبد

 جراحي-سوختگي-لجراحي كولوركتا

و پوست  پاتولوژي
 درماتوپاتولوژي
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 رشته تكميلي تخصصي نام نام رشته در پيشنياز تخصصي

و عروق  بيماريهاي قلب

 پيس ميكرو الكترفيزيولوژي
 اكوكارديوگرافي

 بيماريهاي مادرزادي قلب در بالغين
 نارسايي قلب

 اينترونشنال كارديولوژي

و زايمان  زنان
IVF  -نازائي-انكولوژي زنان 

 اختالالت كف لگن در زنان-پريناتولوژي

 روانپزشكي
 طب روان تني

 انپزشكي نظاميرو

پزشـكي-طب اورژانس-كودكان–بيماريهاي داخلي
 سم شناسي با پايه پزشكي PHD-بيهوشي-قانوني

 سم شناسي پزشكي

 طب تسكيني ارتوپدي-جراحي عمومي-بيهوشي-داخلي

و جراحي سروگردن-گلو–گوش  بيني
 نورواتولوژي–اتولوژي
 رينولوژي

يالرنكولوژ-جراحي سروگردن
اي راديولوژي  راديولوژي داخلي مداخله

و نوزادان فوق تخصص قلب اطفال  اينترونشنال كارديولوژي در كودكان
و اعصابيجراح–يارتوپد  ستون فقراتيجراح مغز
 زانويجراح-كودكانيارتوپديارتوپد



و تخصص 396 بالينيهاي پزشكي

 مناطق محروم مورد نياز جهت متقاضيان سهميه مازاد مناطق محروم
 دانشكده/دانشگاه نشكدهدا/دانشگاه

 يزد آذربايجان غربي
 كردستان اردبيل
 كرمان ايالم
 كرمانشاه بوشهر
و بوير احمد بيرجند  كهگيلويه
 زابل همدان

و بختياري و بلوچستان چهارمحال  سيستان
 لرستان خراسان شمالي

 جيرفت خوزستان
 هرمزگان جهرم

 تربت حيدريه

د مناطق محروم هاي مورد نياز مازا رشته
 نام رشته تخصصي

 ارتوپدي
و مجاري ادرار  تناسلييجراحي كليه

 كودكان
 بيهوشي

 جراحي عمومي
و اعصاب  جراحي مغز

 چشم پزشكي
 بيماريهاي داخلي

و اعصاب  بيماريهاي مغز
 راديولوژي

و زايمان  زنان
و عروق  بيماريهاي قلب

گ و جراحي سرو و بيني  ردنگوش، گلو



و فرمها: فصل هفدهم 397 جداول

 بسمه تعالي
 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 رئيس محترم اداره دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
 سالم عليكم

 معاون آموزشي دانشگاه
: رونوشت

و آموزش پزشكي مركز امور دانشجويي وزارت-1 ا بهداشت، درمان  طالع جهت
.اطالع آقا/خانم–2

:و كد ملي به شماره: بشماره شناسنامه فرزند نظربه اينكه

:دوره:مقطع رشته:آموخته سال دانش:متولد:از صادره

:با توجه به سوابق موجود در پرونده آموزشي دانش آموخته وارائه مدارك ذيل
رئيس مركز امور هيات علمي وزات متبوعمورخشمارهنامه-1

اداره كل صدور پروانه هامورخشمارهنامه-2

 شماره نامه-3
كليهتسويهصندوقهاي رفاه دانشجويان مبني برمورخ

وامهاي دريافتي

دفتر امور حقوقيمورخشمارهنامه-4

-:بشماره پايان خدمت وظيفه عمومي كارت-5
و تعهد مورخ فيش شماره-6 ات بانك ملي ايران بابت پرداخت هزينه هاي مربوط به آموزش رايگان

 اي به مبلغ منطقه

از مورخ گواهي كار شماره-1  مدت صادره

و ريز نمرات(تعهدات خود را انجام داده اند لذا تحويل مدارك تحصيلي و ساير مدارك ثبـت نـامي بـه ايشـان) دانشنامه

ج.بالمانع اعالم مي گردد ميارائه يك نسخه از اين مجوز 21/10./باشد هت اخذ مدارك مقطع بعدي الزامي

مجوز تحويل مدارك تحصيلي

..................................شماره

 : .................................تاريخ

شيحوزه معاونت آموز



و تخصص 398 بالينيهاي پزشكي

 :...................شماره بسمه تعالي
 :..................خيتار

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

فرزند صاحب عكس فوق دارنـده شـمارهيآقا/شود خانميميگواه
 الت خـود را در مقطـعيشناسنامه صادره از متولد تحصـ 

پاخيرشته دوره در تار ميبه و ن كـليانگيان رسانده
ا مينمرات .باشديشان

و نيدر دوران تحصيدر ضمن رايل در مجموع ل از آموزش بايمسا و توجـه بـه گان بهره مند بوده
ميه قبوليسهم ميتعهد خدمت درا باشد مدتيكه  ست مدتيبايران دارند كه

ن.ديدر خدمت نما ريعالوه بر آن هايز مبلغ انيصندوق رفاه دانشـجويال از كمك
 استفاده نموده است

:تذكر
.باشديمفاقد ارزش ترجمهين گواهيا-1
ا-2 مين گواهيمدت اعتبار .باشدينامه پنج سال
تاين گواهيا-3 و صـرفاً جهـت شـركت در آزمـون اسـتخدامينميليه تحصيدييدر حكم ويباشـد

ديباالتر صادر گرديليشركت در آزمون مقاطع تحص و فاقد هر گونه ارزش از جمله ترجمهيگريده
.باشديم
سا-4 و و تسويلير مدارك تحصيدانشنامه يه حساب بـدهينامبرده پس از انجام مدت تعهد خدمت

شديافتيدريوامها .صادر خواهد
ا-5 درين گواهياصل مينامه به هنگام .مسترد گردديستيبايافت دانشنامه
.ديد اعتبار گرديسال تمد5خ به مدتيو از تاريمجدداً بررسين گواهيا-6

 دانشگاهيمعاون آموزش

ليگواهينامه موقت تحصي

حوزه معاونت آموزشي



و فرمها: فصل هفدهم 399 جداول

 بسمه تعالي
 جمهوري اسالمي ايران

و آموزش پزشكي  وزارت بهداشت درمان
و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان  دانشگاه علوم پزشكي

ر و برنامه  اصفهانيسازمان نظام پزشكيزيمعاون محترم نظارت

:حاتيتوض
صيدين تائيا-1 و ضبط در پرونده استخدامه نامبرده بصورت محرمانه صادر شدهيرفا جهت اطالع

د ميگريو فاقد هر گونه ارزش نياز جمله ترجمه .از عودت داده شوديباشد لطفاً در صورت عدم
نيه به منزله اتمام تعهدات دانش آموخته تلقيدين تائيا-2 و در حكم دانشنامه ميتسل.ستينشده

ذيديتائريا تصوياصل .داردينفع منع قانونيه به

 دانشگاهيآموزشمعاون

:عطف به نامه شماره مورخ بدينوسيله گواهي مي شود

از خانم/ آقاي :متولد فرزند داراي شناسنامه شماره صادره

و سهميه تحصيالت خود را در رشته مقطع تحصيلي

و دانش آموخته رشته مذكور شناخته مي .شود درتاريخ به پايان رسانيده

حوزه معاونت آموزشي

 ..................................شماره
 : .................................تاريخ



و تخصص 400 بالينيهاي پزشكي

حوزه معاونت آموزشي
 بسمه تعالي

 جمهوري اسالمي ايران
و آموزش پزشكي  وزارت بهداشت درمان

و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان  دانشگاه علوم پزشكي

تأئيديه تحصيلي

توضيحات
ــامب-1 ــن ــهميرده تحص ــا س ــع ب ــود را در مقط ــارهيالت خ ــگاهيدر ت خ از دانش

.ده استيان رسانيبه پا
و ضبط در پرونده استخدامي نامبرده بصورت محرمانه صادر شـده2 اين تأييديه صرفا جهت اطالع

.باشد لطفا در صورت عدم نياز عودت داده شودو فاقد هرگونه ارزش ديگري از جمله ترجمه مي 
و درحكم دانشنامه نيست–3 تسـليم. اين تأئيديه به منزله اتمام تعهدات دانش آموخته تلقي نشده

.اصل يا تصوير تأئيديه به ذينفع منع قانوني دارد
و محضري ايشان صادر شده استنيا-4 .تأييديه پس از بررسي از لحاظ تعهدات خاص

 دانشگاهيآموزش معاون
:رونوشت

از ريالصندوق رفاه دانشجويان توضيح اينكه عالوه بر آن مبلغ– بابت اسـتفاده
و آموزش پزشـكي  و ساير تسهيالت رفاهي به صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت، درمان وامها

ك و واريز آن بدهي دارد ه الزم است طبق مقررات آن صندوق نسبت به بازپرداخت بدهيهاي خويش
صندوق رفاه دانشجويان گروه پزشكي نزد بانك ملي شعبه حسابهاي دولتي تهـران 95565بحساب

.اقدام نمايد
و در پرونده نامبرده موجود است- . موارد ذيل جهت صدور تأئيديه اخذ

Xمورخ مارهبش وي انساني گواهي انجام طرح نير 
Xمورخ بشماره نامه انتقال تعهد ات از منطقه 

: شود عطف به نامه شماره مورخ بدينوسيله گواهي مي

از خانم فرزند داراي شناسنامه/آقاي : متولدشماره صادره

و سهميه تحصيالت خود را در رشته مقطع كلتحصيلي تاريخدر با ميانگين

و دانش آموخته رشته مذكور شناخته مي .شودبه پايان رسانيده

 محرمانه

 : ...................................تاريخ
پ/3/12: .......................شماره



و فرمها: فصل هفدهم 401 جداول

 .............استانيدرمانيو خدمات بهداشتيس محترم دانشگاه علوم پزشكيرئ
و احترام  با سالم

س و سالم ودرود بر محمدپس از او)ص(تايش خداوند يكتا و خاندان پاك
دانش آموخته رشته در آزمـون سراسـريمخان/نظر به اينكه آقاي

و متعهد خدمت به آن استان مي باشد . با استفاده از سهميه آن استان پذيرفته شده
كه7ماده2به مصوبه اخير الحاقي به آئين نامه تبصره با توجه و پيراپزشكان قانون خدمت پزشكان

و مجلـس9/7/74ف مورخ/4279طي نامه شماره  معاونت محترم امور دانشجويي فرهنگي حقـوقي
و خدمات بهداشتي درماني ابالغ گرديده است به كليه دانشگاههاي علوم متقاضـي اشـتغال. پزشكي

ميدرمناطق  .باشد آزاد كشور
آن خواهشمند است دستور فرمائيد چنانچه به وجود نامبرده در مناطق واحدهاي تابعـه

نياز وي را با امضاء جنابعالي جهت اقدام بعدي به اين معاونت اعالم عدم باشد،مراتب دانشگاه نياز نمي
.اشاره شود لطفاً در پاسخ به شماره پرونده. نمايند

 دانشگاهيموزشآمعاون



و تخصص 402 بالينيهاي پزشكي

:يليتحصيگواه

و سالم ودرود بر محمد او)ص(پس از ستايش خداوند يكتا و خاندان پاك
لدمتو خانم فرزند/يآقا: شوديميگواه

 به شماره شناسنامه صادره از از رشته مقطع
ميدر تار ايانگيخ با .ن دانشگاه دانش آموخته شده استين كل از

 دانشگاهيمعاون آموزش



و فرمها: فصل هفدهم 403 جداول

: به
و دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكي اصفهان: از  مدير امور آموزشي

 پاسخ استعالم: موضوع
و احترام  با سالم

و سالم ودرود بر محمد او)ص(پس از ستايش خداوند يكتا و خاندان پاك
 خانم/ه مورخ درخصوص آقادر پاسخ به نامه شمار

 به شماره شناسنامه دانش آموخته رشته مقطع
و اصل دانشـنامه بـه شـماره به اطالع ميرساند نامبرده كليه تعهدات قانوني خود را انجام داده است

ر مورخ  را يز نمـرات بـه شـماره مـورخو اصل
.دريافت نموده كه در صورت نياز مي تواند تصاوير آنها را جهت بهره برداري به آن امور ارائه نمايد

 دانشگاه معاون آموزشي
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