آیین نامه دوره
دستیاری

فصل اول كليات
ماده ) 1

تعريف دوره دستياري باليني پزشكي
دوره دستياري رشتههاي تخصصي باليني يكي از مقاطع تحصيالت عالي دانشگاهي (
) Academicاست كه متقاضيان واجد شرايط با داشتن مدرك دكتراي پزشكي عمومي ) ( M.D

پس از موفقيت در امتحان پذيرش دستياري و گذراندن دورههاي آموزشي تئوري و عملي و قبولي
در امتحانات الزمه (تكويني و نهايي) موفق به اخذ مدرك تخصصي در رشته مربوط ميگردند .

ماده  ) 2تعريف دستيار
دستيار به فردي اطالق ميشود كه با داشتن مدرك دكتراي پزشكي عمومي و پذيرش در امتحان
ورودي دستياري جهت آموزشهاي نظري و كسب مهارتهاي عملي ،در يكي از رشتههاي تخصصي
پزشكي طي مدت زمان مشخصي كه براي آن دوره از طريق شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
تصويب شده است به امر تحصيل ،آموزش ،پژوهش و انجام فعاليتهاي كارورزي تخصصي اشتغال
ميورزد .

ماده  ) 3هدف دوره دستياري
تربيت پزشك متخصص و متعهد در رشتههاي مورد نياز كشور جهت كسب مهارتهاي نظري و
عملي ،آموزش پزشكي ،تعميم و گسترش بهداشت در جامعه ،امور درماني و انجام فعاليتهاي
پژوهشي در راستاي پيشبرد دانش پزشكي است .

فصل دوم
شرايط الزم پذيرش دستيار
الف -شرايط عمومي
ماده ) 4
شرايط الزم پذيرش دستيار در رشتههاي تخصصي باليني بشرح زير است :

 1-4تائيد صالحيت عمومي طبق ضوابط شورايعالي انقالب فرهنگي 2-4داشتن مدرك يا گواهي نامه فارغالتحصيلي در رشته دكتراي پزشكي )  ( M.Dاز دانشگاههاو مراكز مورد تائيد وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
 3-4-داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا معافي جهت آقايان

تبصره :كلمه معافي به مفهوم معافيت دائم آن ميباشد و داوطلبين داراي معافيت موقت پزشكي
و يا كفالت با مسئوليت خود داوطلبين ميتوانند در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايند .بديهي
است در صورت فراخواندن آنان به انجام خدمت نظام وظيفه اين وزارت هيچگونه تعهدي جهت
ترخيص آنان بعهده نخواهد گرفت .

 4-4هر داوطلب ميتواند حداكثر تا سن مجاز ورود به دوره دستياري ( 04سال تمام ،تا پايانشهريور ماه سال تحصيلي مربوطه) بدون محدوديت دفعات در آزمون ورودي دستياري شركت
نمايد .

تبصره 1الحاقي :مدتزمان حضورداوطلبانه در جبهه به حداكثر و مدت اسارت آزادگان به
حداكثر سن مجاز براي ورود به دوره دستياري تخصصي اضافه ميشود .

تبصره 2الحاقي :كساني كه در سالهاي قبل بدليل گزينش در بررسي صالحيت عمومي مجاز به
شروع و يا ادامه دوره شناخته نشدهاند در صورت تاييد صالحيت آنها بعد از  04سالگي ،فقط
ميتوانند در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايند .

 5-4نداشتننقصعضومؤثرحرفه اي برحسب رشته ،نقص عضو حرفهاي توسط دبيرخانهشوراي آموزش پزشكي و تخصصي با همكاري هيأتهاي ممتحنه تهيه و به كليه دانشگاهها ابالغ
شده است .

  6-4عدم اشتغال به تحصيل در يكي از رشتههاي تخصصي پزشكي ،پياچ.دي و يا نداشتنمدرك تخصصي پزشكي
 7-4پذيرفته شدن در آزمون پذيرش دستياريب -شرايط اختصاصي
ماده  )5شرايط استفاده از سهميه رزمندگان و جهادگران
با توجه به قانون تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و
موسسات آموزش عالي به ميزان  04درصد از كل ظرفيت پذيرش هر رشته در آزمون ورودي به
پذيرش دستيار از بين مشمولين قانون مزبور به افرادي كه  04درصد حدنصاب هر رشته -محل را
كسب نمايند اختصاص مييابد .
تعريف حدنصاب :

عبارتست از نمره آخرين فردي كه در جايدهي آزاد كليه داوطلبان واجد شرايط بدون در نظر
گرفتن هر گونه سهميه و جنس براي كل ظرفيت رشته -محل قبل از پذيرش بدست آمده ودر تمام
مراحل پذيرش ثابت است .

ماده  )6شرايط استفاده از سهميه جانبازان و آزادگان
جانبازان با معلوليت  04درصد و آزادگاني كه در دوران دانشجويي حداقل دو سال سابقه اسارت
داشته باشنددر صورت كسب  04درصد حد نصاب هر رشته -محل همان رشته در امتحانات
ورودي دستياري مازاد بر ظرفيت (حداكثر به ميزان  04درصد از كل ظرفيت پذيرش هر رشته)
پذيرفته ميشوند .

٭ ماده  6تصويبنامه شماره 23512/ف/16262/هـ مورخ  76/6/12هيأت محترم وزيران در

رابطه با آييننامه اجرائي ماده  12قانون تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب
اسالمي حذف گرديده است .

« ماده -6مستخدمان جانبازي كه در اجراي اين آييننامه از مأموريت آموزشي استفاده
ميكنند مكلفند دو برابر مدت دوره آموزشي با سپردن تعهد خدمتي در دستگاه متبوع خدمت
نمايند و در صورت انتقال مستخدم جانباز به دستگاه ديگر ،تعهد مربوط نيز به دستگاه جديد
منتقل خواهد شد ».
ماده) 7

شرايطاستفادهاز سهميه مناطق محروم
در اجراي ماده  40قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب مجلس شوراي اسالمي هر سال
حداكثر  02درصد كل ظرفيت پذيرش دستيار در رشتههاي مورد نياز مناطق محروم به عنوان
سهميه مناطق مذكور به افرادي كه  04درصد نمره حد نصاب را كسب نمايند اختصاص مييابد .

تبصره : 1توزيع اين ظرفيت در بين رشته محلهاي مختلف به عهده دبيرخانه شوراي آموزش
پزشكي و تخصصي ميباشد .

تبصره : 2در صورتيكه داوطلبان واجد شرايط استفاده از سهميه عليرغم انتخاب  04رشته از 2
رشته در مرحله اول تا تكميل  02درصد ظرفيت رشته در هيچ رشته محلي پذيرفته نشود ،در 04
رشته -محل انتخابي مجدد ديگر (براساس رشتههاي مجاز طبق جدول اعالم شده از طرف معاونت
سالمت) كه واجد شرايط باشند ميتوانند پذيرش شوند .

تبصره : 3اختالف بين حداقل ظرفيت و حداكثر توان آموزشي پيشنهادي دانشگاه كه بر اساس
نظر هيأت ارزشيابي مورد تاييد حوزه ارزشيابي و صدور مجوز دبيرخانه ميباشند مازاد شناخته
ميشود و به اين سهميه تخصيص داده ميشود .

تبصره الحاقي :امكان پذيرش داوطلبان استفاده از سهميه مناطق محروم بصورت آزاد
تبصره الحاقي :پذيرش دستيار در سهميه مناطق محروم به صورت منطقهاي ،از بين داوطلبان
متقاضي و حائز شرايط استفاده از سهميه مناطق محروم يك استان كه موفق به كسب حدنصاب
قبولي جهت رشته -محل مورد تقاضا گرديدهاند ،براساس اولويت نمره آزمون متقاضيان همان
استان جهت استان مربوطه صورت خواهد پذيرفت .

ماده  )6ليست مناطق محروم
ليست مناطق محروم بهداشتي -درماني و كمبود نيروهاي متخصص مورد نياز هر منطقه توسط
معاونت درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تهيه و تنظيم و بمنظور برنامهريزي جهت
پذيرش و آموزش نيروهاي متخصص در اختيار دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي قرار ميگيرد .

تبصره الحاقي :مناطق محروم و مورد نياز در رشتههاي مورد نياز منطبق با آخرين ليست تعيين
شده از سوي معاونت سالمت خواهد بود ،در ارتباط با روش تعيين مناطق محروم و مورد نياز و
ظرفيت پذيرش در رشتههاي مورد نياز شورا مقرر نمود ،كميته منتخب شورا با تركيب زير تشكيل
و ظرف مدت  0هفته ليست مذكور را مهيا و پس از تائيد معاونت سالمت به دبيرخانه تحويل
گردد .
اعضاي كميته منتخب :

تعداد  4نفر از دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني (دانشگاههاي تيپ يك)
اصفهان و شيراز .

تعداد  4نفر از دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني (دانشگاههاي تيپ دو)
اراك و بندرعباس .

تعداد  4نفر از دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني (دانشگاههاي تيپ سه)
زابل ،شهركرد ،ياسوج ،گلستان .
رياست كميته ،معاونت محترم سالمت و دبير كميته با جناب آقاي دكتر عراقي زاده ميباشد .

موضوع  -6پذيرش براساس آخرين جدول ظرفيت اعالم شده توسط دبيرخانه شورا در زمان

ارائه فرم انتخاب رشته – محل انجام ميگيرد .

تبصره :سهميه و رشتههاي پذيرش براي مناطق محروم و مورد نياز تحت پوشش هر دانشگاه
متناسب با نياز آن مناطق توسط معاونت سالمت تعيين ميشود .

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

الف :پزشكان عمومي بومي
 4داوطلب متولد استان محل خدمت بوده و دو مقطع تحصيلي راهنمايي و متوسطه را در آناستان گذرانده و (تا پايان مهلت ثبت نام پذيرش دستيار) داراي دو سال سابقه كار حرفهاي پزشكي
در مناطق محروم باشد .

 0محل تولد يكي از والدين يا همسر داوطلب استان مربوطه بوده سه مقطع تحصيلي ابتدايي،راهنمايي و متوسطه را در آن استان گذرانده و (تا پايان مهلت ثبت نام پذيرش دستيار) داراي
دوسال سابقه كار حرفهاي پزشكي در مناطق محروم باشد .

ب :پزشكان عمومي غير بومي
 4در استخدام دانشگاه منطقه محروم بوده وداراي سابقه مديريت اجرايي به مدت سه سال تاپايان مهلت ثبتنام پذيرش دستيار در دانشگاه ،محل خدمت بعنوان پرسنل شبكههاي بهداشتي
درماني ،معاونين دانشگاه ،مديران ستادي دانشگاه ،رؤساي مراكز بهداشتي شهرستانها و رؤساي
بيمارستانهاي دانشگاه باشد .

 0پزشكان عمومي كه حداقل به مدت  0سال تا پايان مهلت ثبت نام شركت در آزمون پذيرشدستيار در مناطق محروم همان استان با تائيد رئيس دانشگاه آن منطقه خدمت نموده باشد .

تبصره : 1اولويت استفاده از سهميه مناطق محروم در شرايط يكسان از نظر نمره آزمون پذيرش
دستيار و اولويت انتخاب رشته -محل در مرتبة اول با پزشكان عمومي بومي واجد شرايط و در
مرتبة بعد با پزشكان عمومي غير بومي واجد شرايط ميباشد .

تبصره  : 2در راستاي توزيع متعادل سهميه مناطق محروم ،مناطقي كه با استفاده از سهمية مناطق
محروم در هر يك از رشتههاي تخصصي پذيرش داشتهاند براي يك دوره نميتوانند جزو ليست
مناطق محروم براي رشتههاي مربوطه قرار گيرند .

تبصره : 3متن مربوط به مقررات مشمولين ماده  0مصوبات نشست چهل و هفتم شورا توسط
معاونت سالمت و دفتر حقوقي متبوع تدوين و ابالغ ميگردد .

ماده )12شرايط استفاد از سهميه خانمها

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي موظف است حداقل  02درصد از سهميه ،پذيرش
دستياري در رشتههاي جراحي اعصاب ،ارولوژي ،جراحي استخوان و مفاصل،گوش و گلو و بيني،
چشم ،پرتوشناسي تشخيصي و روانپزشكي و در صورت وجود داوطلب  24درصد سهميه ،جراحي
عمومي ،داخلي و قلب را به خانمهاي پزشك قبول شده درگزينش كتبي دستياري اختصاص دهد .

تبصره : 1دانشآموختگان اين رشتهها اعم از مجرد يا متاهل متعهد خواهند شد تا پس از فراغت
از تحصيل طبق برنامه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي خدمات قانوني رادرنقاط محروم
و نيازمند انجام دهند .

تبصره : 2حداقل نمره قبولي در گزينش كتبي دستياري ،كسب  94درصد حد نصاب هر رشته-
محل در رشتههايي كه ظرفيت پذيرش دستيار يك نفر ميباشد ،بدون در نظر گرفتن سهميه و
جنس داوطلبان و با رعايت ساير مقررات پذيرش انجام ميشود .

ماده  )11شرط شركت دانشجويان رشته پزشكي بيهوشي
دانشآموختگان رشته بيهوشي مجاز به شركت در آزمون پذيرش دستياري نميباشند .

تبصره  :دانشجويان رشته پزشكي بيهوشي كه از موقعيت فراهم شده براي شروع دوره دستياري
استفاده ننمودهاند ،مجاز هستند با رعايت مقررات (دستور العمل دوره مربوطه) ،در آزمون پذيرش
دستيار صرفاً در رشته بيهوشي ثبت نام كنند و در صورت قبولي ادامه تحصيل دهند .

ج -آزمون پذيرش دستيار
ماده ) 12
آزمون پذيرش دستيار هر سال يكبار در بهمن يا اسفندماه برگزار ميشود .

دستورالعمل آزمون پذيرش دستيار دورههاي تخصصي باليني پزشكي هر دوره كه مبتني بر
مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تهيه و توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و
تخصصي به دانشگاههاي علوم پزشكي ابالغ ميشود به منزله مصوبه شوراي آموزش پزشكي و
تخصصي ميباشد و الزماالجرا است .

تبصره  : 1الزم است داوطلبان در فرم ثبت نام اوليه حداكثر پنج رشته مورد عالقه خود را بدون
در نظر گرفتن اولويت انتخاب ،ذكر نموده كه انتخاب رشته نهايي نيز صرفاً از ميان همين پنج رشته
صورت ميگيرد .اعالم نتيجه اوليه بصورت كارنامه اي در اختيار داوطلبان قرار ميگيرد كه ضمن
اعالم نمره و رتبه كلي داوطلب( در ميان تمام شركت كنندگان) ،رتبه داوطلب در سهميه مربوطه و
رشتههاي انتخابي او را نيز شامل ميشود تا بتوانددرانتخابرشتهنهاييداوطلبكمك نمايد .
تبصره الحاقي :حذف محدوديت انتخاب  2رشته در آزمون پذيرش دستيار تخصصي .

تبصره : 2داوطلبان مجازند با توجه به كارنامه و تنها در رشتههاي اعالم شده در برگ اوليه ثبت
نام ،حداكثر تا بيست رشته -محل مختلف را در دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور ،انتخاب
نمايند .

تبصره الحاقي :امكان انتخاب  444رشته -محل براي دستياران تخصصي باليني پزشكي و مهيا
شدن شرايط انتخاب  444رشته محل بعد از برگزاري آزمون .

تبصره : 3تعداد سؤاالت آزمون به تعداد مناسب تري كه بتواند توزيع سؤاالت در عناوين
مختلف را رعايت كند افزايش مييابد .
تبصره : 4سؤاالت آزمون به صورت چند گزينهاي بوده و داراي نمره منفي نيز ميباشد .

تبصره : 5مبلغ ثبت نام جهت شركت در آزمون پذيرش دستياراز  24444ريال به  444/444ريال
افزايش يافت .

تبصره الحاقي :حق ثبت نام شركت در آزمونهاي پذيرش دستياري تخصصي و فوق تخصصي
و دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي به ميزان  44درصد افزايش يافت .

٭ صدور كارنامه و انتخاب رشته -محل صرفاً براي داوطلباني كه بيشتر از  25درصد حداكثر

نمره آزمون پذيرش دستيار ( 152از ) 622را كسب نمودهاند مجاز ميباشد .

ماده  )13الزام به ارائه مدارك ثبت نام و مسوليت صحت مدارك ارائه شده
داوطلبان ورود به دوره دستياري ملزم به ارائه مدارك مربوط در زمان ثبت نام( طبق دستوالعمل
هر دوره) ميباشند .چنانچه درهر مرحلهاي از دوره معلوم شود داوطلب واجد شرايط نبوده ويا
صحت مدارك ارائه شده مورد تاييد واقع نشود حق ادامه دوره از دستيار سلب شده و حكم
آموزشي وي لغو ميگردد و به مدت دو دوره از شركت در آزمون ورودي دستياري محروم
ميشود .
ماده الحاقيمصوبپنجاهوسوميننشست شورا :
اولويتهاي پذيرش دستيار :
پذيرش دستيار تخصصي با رعايت سهميههاي مربوطه بر اساس اولويتهاي زير انجام ميشود :

 4نمره آزمون پذيرش دستياري 0اولويت انتخاب رشته -محل 3در مورد داوطلباني كه نمرات آزمون پذيرش دستياري و اولويت انتخاب رشته -محل يكسانباشد نمره آزمون جامع پيش كارورزي و سپس معدل كل دوره پزشكي عمومي بدون احتساب
معدل دوره كارورزي مالك عمل خواهد بود .

ماده  ) 14ممنوعيت تغيير رشته پس از ثبت نام و انتخاب رشته
پس از ثبت نام و انتخاب رشته طبق ضوابط مقرر هر دوره به هيچ عنوان تغيير رشته مجاز
نميباشد .

ماده )15شرايط اتمام خدمات قانوني
داوطلباني كه در حين انجام خدمات قانوني (شامل خدمت وظيفه عمومي ،طرح و توزيع نيروي
انساني ،پيام آوران بهداشت) ميباشند در صورت اتمام دوره مذكور تا تاريخ  34شهريور ماه سال
مورد نظر مجاز به شركت در امتحان پذيرش دستياري خواهند بود .

تبصره : 1انجام خدمات قانوني به استثناء خدمت نظام وظيفه و پيام آوران بهداشت با تائيد مركز
تامين و توزيع نيروي انساني با احتساب ضريب منطقه محاسبه خواهد شد .

تبصره  : 2در صورتيكه بعضي از داوطلبان مدتي از سربازي خود را قبل از ورود به دانشگاه و
دريافت مدرك دكتراي پزشكي انجام داده باشند فقط آن مدت از خدمت آنانكه بعد از دريافت
مدرك دكتراي پزشكي انجام شده جزء خدمات قانوني محسوب ميشود .
مادهالحاقيمصوبپنجاهوسوميننشست شورا :
خدمات قانوني :

دانشآموختگان پزشكي داراي مدال از المپيادهاي علمي جهاني در صورتيكه بدون احتساب
معدل كارورزي جزء  44درصد رتبه برتر دوره پزشكي عمومي دانشگاه محل تحصيل خود باشند
ملزم به گذراندن طرح خدمات نيروي انساني قبل از شروع دوره دستياري نميباشند .

ماده ) 16شرط شركت دانشآموختگان ايراني خارج از كشور
دانشآموختگان ايراني خارج از كشور با ارائه معرفينامه از اداره كل دانشجويان و دانش
آموختگان داخل وزارت متبوع از طريق دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي طبق
دستورالعمل هر دوره ميتوانند در امتحان پذيرش دستيار شركت نمايند .

ماده  ) 17امتياز يك درصد رتبه برتر دانشگاهها
يك درصد رتبه اول هر دانشگاه در صورتي كه تا تاريخ  34شهريور ماه سال مربوط
فارغالتحصيل شوند ميتوانند قبل از انجام خدمات قانوني جهت شركت در امتحان ثبت نام نمايند.
دانشگاههايي كه زير صد نفر فارغالتحصيل در سال تحصيلي مربوطه دارند ميتوانند فقط يك نفر را
بعنوان رتبه اول معرفي نمايند .

تبصره  : 1يك درصد رتبه اول مجموع دانشآموختگان واحدهاي آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي
وساير دانشكدههاي پزشكي مورد تأئيد شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي كشور نيز
مشمول اين ماده خواهند بود .

تبصره : 2چنانچه در محاسبه يك درصد رتبه اول دانشگاهها عدد اعشاري حاصل شود رقم
مربوطه بصورت عدد گرد شده منظور خواهد شد .
تبصره  3الحاقي :

دانشجويان حائز رتبههاي برتر دانشگاهها از صدك  90تا صدك ( 99يعني يك درصد رتبه دوم)
از دوره سي ويكم و از صدك  90تا صدك ( 90يعني يك درصد رتبه سوم ،از دوره سي و سوم
پذيرش دستيار تخصصي ميتوانند با رعايت ساير مقررات قبل از خدمات قانوني به شرط انتخاب
رشتههايي غير از جراحي كليه و مجاري ادراري -تناسلي ،جراحي استخوان و مفاصل ،چشم،
گوش ،گلو و بيني ،پزشكي
هسته اي ،پوست و پرتوشناسي تشخيصي در آزمون پذيرش دستيار
تخصصي سال فارغالتحصيلي خود شركت نمايند .

ماده  )16نحوه احتساب يك درصد رتبه برتر دانشگاهها
نحوه احتساب رتبههاي برتر دانشگاهها براي پذيرشدستيار،با استفاده از  Standard-Scoreبر
اساس  24درصد معدل كل دوره پزشكي عمومي بدون احتساب معدل دوره كارورزي و  24درصد
بقيه ،نمره آزمون پيش كارورزي از مجموع دانشجويان فارغالتحصيل هر دانشگاه در سال تحصيلي
مربوطه (بدون اعمال هر گونه سهميهاي) به صورت زير ميباشد .
+

(ميانگين معدل كل افراد -معدل از )04
( انحراف معيار معدل كل افراد )
( ميانگيننمراتآزموندرهماندوره -نمرهآزمونپيشكارورزي از) 044
( انحراف معيار نمرات آزمون در همان دوره )
معيار مقايسه =

تبصره :در صورت كسب معدل يكسان با دو رقم اعشار ،نمره امتحان جامع علوم پايه پزشكي
مالك عمل خواهد بود .

ماده  )19شرط شركت داوطلبان كادر ثابت و رسمي نيروهاي نظامي و انتظامي
شركت در امتحان و انتخاب رشته داوطلبين كادر ثابت و رسمي نيروهاي نظامي و انتظاميبا ارائه
معرفي نامه از ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران (اداره نهم )و يا ستاد كل سپاه پاسداران
انقالب اسالمي و در مورد كاركنان وزارتخانهها ،سازمانها و نهادهايدولتي با ارائه معرفينامه از
باالترين مقام مسؤل اجرايي بالمانع خواهد بود .

٭ پذيرفتهشدگان آزمون پذيرش دستيار در رشتههاي تخصصي باليني پزشكي كه در استخدام
نيروهاي نظامي و انتظامي ميباشند در صورت ارائه حكم مأموريت آموزشي نيازي به اخذ سند
تعهد خدمتي خاص از آنان نميباشد( موضوع نامه شماره /3/4636آ مورخ  62/7/3دبيرخانه
شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ).

فصل سوم
دوره آموزشي
الف -شرايط شروع دوره
ماده )21اخذ تعهد از پذيرفتهشدگان
از پذيرفتهشدگان آزمون ورودي دستياري به استثناي مشمولين سهميه مناطق محروم ،توسط
دانشگاهها تعهد عام اخذ خواهد شد .تعيين محل خدمت دستياران پس از فارغالتحصيلي به عهده
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ميباشد .

تبصره الحاقي :باعنايت بهاينكه مطابق مقررات دوره آموزش دستياري ،آموزش دورههاي
دستياري باليني بدون پرداخت شهريه منوط به سپردن تعهد خدمت در دانشگاههاي علوم پزشكي و
خدمات بهداشتي درماني مطابق نظر معاونت سالمت پس از دوران تحصيل ميباشد الزمه سپردن
تعهد خدمت پس از دوران تحصيل نداشتن هرگونه رابطه استخدامي از ابتداي شروع به تحصيل تا
پايان مدت قانوني براي خدمات مورد تعهد مربوطه خواهد شد .

مشمولين سهميه مناطق محروم ملزم به سپردن تعهد خاص به دانشگاه علوم پزشكي منطقه
محروم مورد نظر ميباشند .

توضيح :باتوجه به مصوبات مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان( ماده  40و تبصرههاي  4و
 )0دستياران تخصصي ،برابر و يا نيم برابر طول دوره تخصصي بعنوان خدمات قانوني موضوع اين
قانون در نقاط مربوطه (حسب اينكه داراي پرونده دائم پزشكي نبوده و دارا ميباشند) انجام دهند .

تبصره الحاقي :پرداخت شهريه و هزينههاي تحصيلي

 4پذيرفتهشدگاني كه با مأموريت آموزشي از وزارتخانهها ،نهادها و سازمانها( به استثناءدانشگاههاي علوم پزشكي ،خدمات بهداشتي و درماني وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشكي) براي ادامه تحصيل به رشتههاي تخصصي وارد ميشوند ملزم به سپردن تعهد محضري به
محل استخدام خود هستند و فرد يا سازمان مربوطه موظف به پرداخت شهريه و كليه هزينههاي
تحصيلي برابر ضوابط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ميباشند .

 0پرداخت شهريه و كليه هزينههاي تحصيلي پذيرفته شدگاني كه با مأموريت آموزشي از نهادهاو سازمانهاي دولتي وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي براي ادامه تحصيل به
رشتههاي تخصصي و فوق تخصصي وارد ميشوند به موافقت فيمابين دانشگاه محل تحصيل و
سازمان محل استخدام داوطلب محول ميگردد .
سازمانهاي وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به شرح زير ميباشد :
§ دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي .
§ سازمان بهزيستي كشور .
§ سازمان تأمين اجتماعي .
§ سازمان انتقال خون .
§ سازمان بيمه خدمات درماني .
§ انستيتو پاستور ايران .
§ شركت سهامي دارويي كشور .
§ شركت پخش توسعه فراوردههاي پزشكي .

§ صندوق رفاه دانشجويان
( § موضوع نامه شماره /23440ح/ن مورخ  00/0/40دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت متبوع ).

 3داوطلباني كه با مرخصي بدون حقوق وارد دورههاي تخصصي ميشوند ملزم به سپردن تعهدمحضري به محل استخدام خود بوده و فرد يا سازمان مربوطه موظف به پرداخت شهريه و كليه
هزينههاي تحصيلي برابر ضوابط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي مي باشند .اين افراد در
حين آموزش كمك هزينه تحصيلي از دانشگاه محل تحصيل دريافت نخواهند داشت .

٭ معافيت شهريه شامل سازمانهايي كه وابسته به وزارت متبوع نميباشند مانند جمعيت هالل

احمر و ...سازمانهايي كه وابسته به وزارت متبوع ميباشد مانند مراكز اطالعات اورژانس
تهران ،اداره كل پيشگيري و مبارزه با بيماريها و ...نميباشد( .موضوع نامه شماره /3729ن
مورخ  62/6/13اداره كل امور حقوقي وزارت متبوع ).

تبصره ماده 21مشمول افرادي كه با مرخصي بدون حقوق وارد رشتههاي تحصيلي ميشوند
نميباشد .
( موضوع نامه شماره /9492ن مورخ  04/44/42دفتر امور حقوقي وزارت متبوع )

٭ از پذيرفتهشدگان امتحانات پذيرش دستيار رشتههاي تخصصي باليني پزشكي جهت افراد

فاقد پروانه دائم پزشكي برابر طول دوره تخصص و افراد داراي پروانه دائم پزشكي برابر
نصف دوره تخصص تعهد اخذ ميگردد( .موضوع نامه شماره /3/3642آ مورخ 76/6/24
دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي )

٭  1-براي پزشكان مستخدم رسمي( دانشگاههاي علوم پزشكي) كه در دورههاي تخصصي
دستياري در دانشگاهها پذيرفته ميشوند حتياالمكان با مأموريت آموزشي ادامه تحصيل دهند
و طبق مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به اينگونه دستياران كمك هزينه تحصيلي
پرداخت نخواهد شد .

 2چنانچه امكان صدور مأموريت آموزشي يا تمديد مأموريت آموزشي وفق مقررات مقدورنباشد پزشك پذيرفته شده ميتواند با جلب نظر محل استخدام خود با مرخصي بدون حقوق و
دريافت كمك هزينه تحصيلي از دانشگاه محل تحصيل دوره دستياري را طي نمايد .بديهي
است در اين صورت ملزم به سپردن تعهد محضري خواهد بود .

 3با توجه به اينكه موضوع تعهد فوقاالشاره اشتغال پزشك پس از فراغت از تحصيل درمناطق مورد نياز وزارت بهداشت ميباشد در صورتيكه پزشك مذكور در استخدام دانشگاههاي
وابسته به وزارت بهداشت و درمان باشد و آن دانشگاه جزء مناطق مورد نياز وزارت بهداشت
و درمان باشد دانشگاه محل تحصيل مي تواند بعداز هماهنگي الزم با مديريت طرح و توزيع
نيروي انساني وزارت متبوع از دستيار تعهد خاص براي همان منطقه اخذ نموده و بدين ترتيب
موضوع تعهد مربوطه با اشتغال دستيار پس از فراغت از تحصيل در منطقه مذكور انجام مي
گيرد و اگر دانشگاه محل استخدام پزشك جزء مناطق مورد نياز وزارت متبوع نباشد دانشگاه
محل تحصيل با اخذ تعهد عام امكان ادامه تحصيل را به دستيار ميدهد و پس از فراغت از
تحصيل دستيار ميتواند با انتقال به صورت مأمور موضوع تعهد را در منطقه مورد نظر وزارت
انجام دهد .

 4اگر پزشك پذيرفتهشده در استخدام وزارتخانهها و سازمانهاي ديگر باشد و امكان انجامتعهد پس از فراغت از تحصيل به صورت مأمور مقدور نباشد دستيار فارغ التحصيل با استفاده

از مرخصي بدون حقوق ميتواند موضوع تعهد را انجام دهد و يا با پرداخت هزينهها و شهريه
مربوطه موضوع تعهد را منتفي كند .

الزم به ذكر است انجام تعهدات فراغت از تحصيل در هر مورد عالوهبر تعهدات استفاده از
مأموريت آموزشي بوده و دستيار فارغالتحصيل موظف به انجام هر دو موضوع تعهد خواهد
بود( .موضوع نامه شماره /3/1775آ مورخ  61/4/17دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و
تخصصي .

توضيح :مفاد بندهاي  0و  0نامه شماره /3/4002آ مورخ  04/0/40در مورد دستياراني ميباشد كه
با استفاده از سهميه مأموريت آموزشي وارد دوره دستياري ميشوند و بدليل عدم كسب حدنصاب
نمره قبولي در امتحانات ارتقاء و گواهينامه تحصيلي تمديد دوره آموزشي ميشوند و مدت مذكور
به طول دوره دستياري ايشان افزوده ميگردد .ضمن اينكه سازمان محل استخدام افراد مذكور با
تمديد مأموريت آموزشي آنان موافقت نميكند و جهت ادامه تحصيل ملزم به استفاده از مرخصي
بدون حقوق ميشوند و در اين مسير دچار مشكالتي در مورد چگونگي پذيرفتن سند تعهد و انجام
تعهدات خود ميگردند .
ماده ) 22

پذيرفتهشدگان قطعي دستياري موظفند از اول لغايت  42شهريور ماه سال مربوطه به دانشگاههاي
ذيربط مراجعه و طبق ضوابط و مقررات نسبت به ثبت نام ،سپردن تعهد محضري و ارائه مدارك
الزمي كه از سوي دانشگاهها تعيين خواهد شد اقدام نمايند .

تبصره : 1ثبت نام قطعي داوطلبيني كه تا پايان شهريور ماه فارغالتحصيل ميشوند و يا خدمات
قانوني و نظام وظيفه را به پايان ميرسانند در پايان شهريور ماه صورت ميگيرد .

در هر صورت مراجعه پذيرفتهشدگان جهت اعالم وضعيت در تاريخ فوق الذكر (اول تا 42
شهريور) الزامي است .
ماده ) 23

مدت ارزش قبولي پذيرفتهشدگان
ارزش قبولي علمي در آزمون پذيرش دستياري براي رشتههاي تخصصي حداكثر تا  42شهريور
ماه سال مربوطه خواهد بود .

تبصره  : 1چنانچه پذيرفته شدگان تا  42شهريورماه بهر دليل جهت ثبت نام به دانشگاه مراجعه
ننمايند منصرف قطعي تلقي شده ،اسامي افراد جايگزين حداكثر تا تاريخ  42آبانماه از سوي
دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اعالم خواهد شد .

تبصره  : 2ارزش قبولي علمي آزمون پذيرش دستيار افراد جايگزين حداكثر تا  34آبان ماه همان
سال ميباشد .در صورتيكه شروع دوره دستياري اين افراد تا تاريخ  34آبان ماه سال مورد نظر باشد
با رعايت مقررات ميتواند در همان سال تحصيلي در آزمون ارتقاء  4به  0شركت نمايد .

تبصره  : 3ادامه دوره دستياري مردودين گزينش كه صالحيت عمومي آنان طبق رأي صادره از
سوي ديوان عدالت اداري در تجديد نظر مورد تاييد قرار ميگيرد در رشته پذيرفته شده بالمانع
ميباشد ،درغير اين صورت اعتبار قبولي آنها تا مهر ماه سال تحصيلي بعد (يكسال) ميباشد .
تبصره : 4چنانچه فردي در گزينش عمومي مردود گردد جايگزين اعالم نخواهد شد .

ب -شروع دوره
ماده  :24زمان شروع دوره
كليه پذيرفتهشدگان پس از انجام ثبت نام قطعي موظف ميباشند كه از اول مهرماه سال مربوطه
دوره دستياري را شروع نمايند (به استثناي تبصره  4ماده ) 03

ماده  )25ممنوعيت استفاده از مرخصي در شروع دوره
دستياران پذيرفته شده در شش ماهه اول شروع به تحصيل مجاز به استفاده از مرخصي بدون
دريافت كمك هزينه تحصيلي و تعويق دوره نميباشند .

ماده)27مهلت انصراف بدون غرامت و اعالم جايگزين
انصراف دستياران تا بيستم مهر ماه سال تحصيلي شروع دوره با اطالع دانشگاه و درنظر گرفتن
محروميت يكساله از شركت در آزمون بالمانع است وغرامت به آنان تعلق نميگيرد .

تبصره  : 1دانشگاههاي علوم پزشكي موظفند اسامي منصرفين را حداكثر تا پايان مهرماه هر سال
تحصيلي به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ارسال نمايند .

اسامي افراد جايگزين حداكثر تا دهم آبانماه همان سال از سوي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي
و تخصصي به دانشگاهها اعالم ميشود .

تبصره  : 2ارزش قبولي علمي آزمون پذيرش دستياري افراد جايگزين حداكثر تا سيامآبانماه
همان سال ميباشد .

تبصره  : 3در آزمون پذيرش دستياري به ازاي هر ظرفيت خالي  3نفر با رعايت اولويتهاي
مصوب شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به عنوان جايگزين معرفي ميشود (به استثناي تبصره
 0ماده  )03تا بر اساس ترتيب اعالم شده از سوي دبيرخانه شوراي آموزشي پزشكي و تخصصي
نسبت به ثبت نام يك نفربا رعايت اولويتهاي مقرر اقدام شود .

تبصره  : 4در صورتيكه هيچ يك از جايگزينها ثبت نام و شروع دوره ننمايند ويا انصراف
پذيرفتهشدگان پس از  04مهرماه انجام گيرد ،در صورت در خواست دانشگاه مربوطه حداكثر تا
زمان ابالغ دستورالعمل ثبت نام آزمون پذيرش دستيار دوره بعد ،معرفي جايگزين از بين واجدين
شرايط و با رعايت اولويتهاي مقرر ظرف مدت  0روز از تاريخ فوق از طرف دبيرخانه شورا،
بالمانع ميباشد و بعد از اين تاريخ تحت هيچ شرايطي جايگزين اعالم نخواهد شد .ارزش قبولي
علمي اين دسته از پذيرفتهشدگان جهت ثبت نام و شروع دوره تا قبل از پايان مهلت ثبت نام دوره
بعدي آزمون پذيرش دستياري ميباشد .معرفي شدگان در صورت عدم ثبت نام و شروع دوره
مشمول محروميت يكساله از شركت در آزمون پذيرش دستيار نخواهند شد .
تبصره : 5در كليه مراحل پذيرش جايگزين فقط از بين پذيرفتهنشدگان تعيين ميشود .

ج -ترك تحصيل و انصراف
ماده )26انصراف و محروميت يكساله از پذيرش
پس از اعالم نتايج آزمون پذيرفتهشدگان اصلي و جايگزين در صورت انصراف در هر زمان يا
عدم ثبت نام در موعد مقرر يا عدم شروع دوره مشمول يكسال محروميت از پذيرش در دورههاي
دستياري رشتههاي تخصصي باليني پزشكي خواهند شد .
تبصره  :1انصراف قطعي منوط بر ارائه تسويه حساب با دانشگاه خواهد بود .
تبصره : 2محروميت يكساله از زمان اعالم انصراف قطعي به مورد اجراء گذاشته خواهد شد .

تبصره : 3هرگونه انصراف از تحصيل بعد از اعالم قبولي تا پايان سه ماه اول دوره دستياري
انصراف قطعي تلقي شده و ادامه تحصيل در دوره مربوطه مجاز نميباشد .
تبصره الحاقي :

در صورتيكه شركت كنندگاني كه در مرحله اصلي پذيرش دستيار دورههاي آموزش تخصصي
پذيرفته نشدهاند حداكثر تا پايان مرداد ماه قبل از شروع سال تحصيلي مربوطه از شركت در فرآيند
پذيرش در مرحله جايگزيني كتباً اعالم انصراف نمايند .محروميت يكساله شامل آنان نميشود .

تبصره : 4پذيرفتهشدگان مرحله جايگزين پذيرش دستياري در صورت هرگونه انصراف از
تحصيل تا پانزدهم آذرماه سال مربوطه مشمول محروميت از پذيرش در دوره بعد ميباشند ولي
غرامت تحصيلي به آنان تعلق نمي گيرد .

ماده  )29لغو دوره دستياري
ترك تحصيل ،انصراف و انقطاع در دوران تحصيل بيش از يك ماه به داليل غير موجه منجر به
لغو دوره دستياري خواهد شد .بازگشت به تحصيل دستيار قبل از يك ماه به درخواست خود
متقاضي و موافقت دانشگاه بالمانع ميباشد( .به استثناي مشمولين تبصره  3ماده ) 00

تبصره :پرونده داوطلباني كه پس از شروع دوره ،دستياري آنها لغو ميشود به دفتر حقوقي
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ارسال ،تا بر اساس تعهد سپرده شده و مقررات موجود
با آنها رفتار شود .

ماده )32بازگشت به تحصيل
بازگشت به تحصيل دستيار منصرف يا غايب در صورتيكه مدت انفصال وي از تحصيل از يكماه
بيشتر نباشد به تقاضاي ذينفع ،موافقت گروه آموزشي و تائيد دانشكده پزشكي مربوطه بالمانع
خواهد بود در صورتيكه غيبت دستيار كمتر از شش ماه باشد تشخيص موجه بودن غيبت و
چگونگي جبران آن بعهده شوراي آموزش دانشگاه كه با حضور مدير گروه ذيربط خواهد بود،
ميباشد .

ماده )31انصراف و تسويه حساب
دستياراني كه درحين تحصيل متقاضي انصراف ميباشند ميبايست در خواست انصراف خود را
به انضمام موافقت دانشگاه مربوطه پس از احتساب هزينههاي دريافتي و ارائه تسويه حساب ،از
طريق دانشگاه به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ارائه نمايند تا جهت استيفاي حقوق
دولت اقدام شود .

بديهي است پس از دريافت وجوه مربوطه ،تسويه حساب ارائه و انصراف قطعي به دانشگاه
مربوطه اعالم خواهد شد .پس از اعالم انصراف قطعي دانشگاهها موظفند مراتب انصراف قطعي
دستيار را به مراجع ذيصالح (نظام وظيفه ،اداره كل دانشجويان و دانش آموختگان داخل وزارت
متبوع ،اداره طرح ،محل بورس و يا سازمان محل تعهد) اطالع دهند .

د-انتقال،جابجائي،تغييررشتهوميهماني

ماده ) 32
انتقال ،جابجائي و تغيير رشته دستياران در طول مدت تحصيل ممنوع ميباشد .

انتقال دستيار به دانشگاه ديگر به تبع همسر به شرط اخذ موافقت دانشگاههاي مبدأ و مقصد در
موارد ذيل بالمانع ميباشد .

تبصره  : 1انتقال دستيار به دانشگاه ديگر به تبع همسر در صورتي مورد موافقت قرار ميگيرد كه
همسر داوطلب در استخدام دولت يا سازمانهاي وابسته به دولت بوده و موضوع انتقال همسر
داوطلب پس از ثبت نام و پذيرش قطعي وي صورت گرفته باشد .

٭ هر نوع استخدام در مؤسسات و سازمانهاي وابسته به دولت ميتواند مشمول اين مصوبه

قرار گيرد( .موضوع نامه شماره /3/1629آ مورخ  62/4/14دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و
تخصصي ).

٭ همسر داوطلب بعد از پذيرش قطعي به استخدام دولت و يا سازمانهاي وابسته به دولت

درآيند مشمول استفاده از اين مصوبه نميباشند( .موضوع نامه شماره /5311ن مورخ 62/6/26
دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت متبوع ).

تبصره : 2در شرايطي كه همسر دستيار ،دستيار رشتههاي تخصصي پزشكي باليني باشد انتقال
وي به تبع همسر (اعم از خانم يا آقا) بالمانع ميباشد .

تبصره : 3چنانچه همسر دستيار ،دستيار رشتههاي فوق تخصصي باشد ،انتقال دستيار رشتههاي
تخصصي به تبع دستيار رشتههاي فوق تخصصي بالمانع ميباشد .

تبصره الحاقي :انتقال دستيار به دانشگاه ديگر (به استثناي انتقال به دانشگاههاي مستقر در تهران)
بر اساس ضوابط مصوب شوراي آموزش دانشگاههاي مبدأ و مقصد و راي كميته نقل و انتقاالت
دستيار در دانشگاه بالمانع است .

تبصره الحاقي :رسيدگي در خواستها و انجام نقل و انتقال دستياران فقط در مدت پس از اعالم

نتايج كتبي سراسري ارتقاء – گواهينامه و قبل از شروع سال تحصيلي (اول مهرماه) سال مربوطه
مجاز ميباشند .

تبصره : 4تغيير رشته بعلت بيماري فقط با تائيد كميسيون پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه ،به
شرط شركت مجدد در آزمون پذيرش دستياري و موفقيت در آن امكان پذير ميباشد ضمن اينكه
غرامت تحصيلي و محروميت از پذيرش در دوره بعدي آزمون شامل حال اين افراد نميشود .

تبصره : 5چنانچه دستياران در طول دوره آموزش دچار نقص عضو موثر جسمي يا رواني شوند،
گروه مربوطه ميتواند با ذكر داليل ،مراتب را جهت طرح در كميسيون پزشكي منتخب دانشگاه به

دانشكده پزشكي منعكس نمايد .پس از تائيد كميسيون مذكور و موافقت شوراي آموزشي دانشكده
و دانشگاه از ادامه تحصيل اين افراد جلوگيري بعمل ميآيد .
تبصره  : 1محروميت يك ساله و غرامت تحصيل شامل اين قبيل افراد نميشود .

تبصره  : 2در صورت موافقت شوراي آموزشي دانشگاه ،چنانچه نقص عضو موثر حرفهاي براي
ساير رشتهها در همان دانشگاه مانع از ادامه تحصيل در آن رشتهها نباشد و فرد حداقل نمره آخرين
نفر پذيرفته شده مربوط را در همان سهميه و همان سال در همان دانشگاه دارا باشد ميتواند تعيير
رشته دهد .
تبصره الحاقي :

پذيرش دستياران انتقالي از خارج از كشور در سقف حداكثر  0/2درصد ظرفيت دانشگاه پس از
ارزشيابي علمي و عملي بر اساس اولويت زماني تاريخ مراجعه و درخواست داوطلب پس از
معرفي از اداره كل دانش آموختگان ،ابتدا از طرف دانشگاه داوطلب پذيرش و در صورت پر شدن
از طرف ساير دانشگاهها به شرط كسب حداقل نمره قبولي سال مربوطه در آزمون ارتقاء-
گواهينامه يا كسب حداقل  94درصد حدنصاب قبولي رشته  -محل مربوطه در آخرين دوره آزمون
پذيرش دستيار الزامي است .در مورد كسانيكه انتقال آنان قبل از شركت در آزمون ارتقاء-
گواهينامه يا پذيرش دستيار تخصصي انجام ميگيرد موافقت گروه آموزشي بعهده شخص داوطلب
ميباشد .
ماده الحاقي :

در صورت لغو صالحيت بخش آموزش دهنده برابر آئيننامه ارزشيابي بخشها ،تعيين محل ادامه
تحصيل و امتحان ارتقاء درون بخشي دستيار ،طبق نظر هيأت ممتحنه رشته مربوطه توسط دبيرخانه
شوراي آموزشي پزشكي و تخصصي انجام خواهد شد .

ماده  )33ميهماني
ميهمان شدن دستياران حداكثر بمدت شش ماه با توافق دانشگاههاي مبدأ و مقصد صرفاً به منظور
تبادالت علمي و آموزشي فقط يكبار در طول تحصيل و از سال دوم دستياري به بعد مجاز
ميباشد .
تبصره : 1ميهماني در شش ماه آخر دوره دستياري مجاز نميباشد .
تبصره : 2پرداخت كمك هزينه تحصيلي در طول مدت ميهماني بعهده دانشگاه مبدأ ميباشد .

هـ آموزش دوره دستياري

ماده  )34فعاليتهاي موظف برنامه آموزش دستياران :

دستياران موظفند طبق برنامهاي كه از طرف گروه آموزشي مربوطه تنظيم ميشود ،در فعاليتهاي
آموزشي ،پژوهشي و درماني از جمله :كالسهاي نظري ،گزارش صبحگاهي ،گزارشهاي مرگ و مير
و گزارش موردي )  ( Case Reportژورنان كالب ،كارورزيهاي بيمارستاني و درمانگاهي و
آزمايشگاهي و كشيكهاي بخش و درمانگاه مربوطه و مأمورتهاي علمي و طرحهاي تحقيقاتي بطور
فعال شركت نمايند .
ماده) 35
حداقل ساعاتكار در دورههاي دستياران :

تحصيل در دوره دستياري بطور تمام وقت بوده و بر اساس برنامه ايست كه از طرف مدير گروه
تنظيم ميشود .
حداقل ساعات كار بشرح زير است :

 4روزهاي شنبه الي چهارشنبه از ساعت  0/34لغايت 46/34 0پنج شنبهها از ساعت  0/34لغايت 40/34تبصره  : 1گزارش ماهانه حضور و غياب و كاركرد دستياران توسط رؤساي بخشها به معاونين
آموزشي گروه يا مدير گروه مربوطه و از طريق معاونين مراكز به دانشكده ذيربط ارسال خواهد
شد .
تبصره : 2پرداخت كمك هزينه تحصيلي منوط به ارائه گزارش كارماهيانه دستياران ميباشد .
تبصره : 3افزايش سنوات تحصيلي با تمديد دوره دستياري تابع مقررات مربوطه خواهد بود .
ماده  )36حداقل برنامه كشيك دستياران :
حداقل برنامه كشيك دستياران در زمينههاي باليني به شرح زير خواهد بود .

سال اول  40كشيك در ماه
سال دوم  44كشيك در ماه
سال سوم  0كشيك در ماه
سال چهارم و پنجم  6كشيك در ماه
تبصره  : 1كليه دستياران شاغل به تحصيل در بيمارستان ،از ناهار و دستيارن كشيك عالوه بر آن
از خوابگاه ،صبحانه و شام برخوردار خواهند بود .

تبصره : 2تنظيم برنامه و افزايش كشيك موظف طبق ضوابط ،بعهده مدير گروه
است .

تبصره : 3حكم آموزشي دستيار يكساله است و صدور حكم سال باالتر بعد از احراز شرايط
ارتقاء ميباشد .

٭ با عنايت به دستور مقام محترم وزارت گذراندن طرح يكماهه طبق مصوبه شوراي آموزش
پزشكي و تخصصي شرط معرفي به آزمون گواهينامه نميباشد( .موضوع نامه شماره /3/664آ
مورخ  62/2/13دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ).
ماده  )37انتصاب و وظايف دستيار ارشدگروه آموزشي :

همه ساله دو نفر از بين دستياران تخصصي دو سال آخر در هر گروه آموزشي بيمارستاني با توجه
به كفايت ،تعهد ،و وجدان كاري و ميزان فعاليت آنها ،توسط دستياران پيشنهاد ،و از بين آنها يك
نفر به تأئيد شوراي گروه انتخاب و با حكم رئيس دانشكده به عنوان دستيار ارشد منصوب ميشود .

تبصره :وظايف دستيار ارشد به موجب آئيننامه اي است كه به پيشنهاد مدير گروه و تصويب
رئيس دانشكده پزشكي مربوطه به اجرا گذاشته ميشود .
و -مرخصيها :

دستياران با توجه به نياز و در صورت بروز موارد ناخواسته و ضرورت ميتوانند در هر سال
دستياري از مرخصيهاي استحقاقي ،استعالجي ،زايمان و بدون مزايا استفاده نمايند .

ماده  )36مرخصي استحقاقي
دستياران ميتوانند به ازاء هر ماه 0/2
روز و هرسال تحصيلي جمعاً بمدت
يكماه از مرخصي استحقاقي استفاده
نمايند .

تبصره :در صورت عدم استفاده از مرخصي در طول سال تحصيلي فقط  42روز ذخيره و به
سالهاي بعد موكول ميشود دستيار مجاز است در سال آخر حداكثر از  02روز مرخصي ذخيره
عالوه بر مرخصي استحقاقي همان سال استفاده كند .
ترتيب استفاده از مرخصي با نظر رئيس بخش و تائيد مدير گروه مربوطه خواهد بود .

ماده  )39مرخصي بدون مزايا
هر دستيار ميتواند در طول دوره معادل مجموع مدت مرخصي استحقاقي خود با موافقت رئيس
بخش و مدير گروه آموزشي و دانشكده انقطاع تحصيل داشته باشد (براي مثال دستيار دورههاي 0

ساله ميتواند از  0ماه مرخصي بدون كمك هزينه تحصيلي استفاده نمايد )بديهي است مدت
مذكور به طول دوره دستياري افزوده خواهد شد .
تبصره : 1پرداخت كمك هزينه تحصيلي دستياري در مدت انقطاع تحصيلي مجاز نيست .

تبصره  : 2دستياراني كه همسر آنان جزء كاركنان دولت بوده و به دليل مأموريت يا ادامه تحصيل
عازم خارج از كشور هستند ميتوانند (با ارائه مدارك مستدل) صرفاً از يك سال مرخصي بدون
كمك هزينه تحصيلي تنها يك بار در طول دوره تحصيلي بهرهجويند .

ماده  )42مرخصي استعالجي
استفاده از مرخصي استعالجي براي دستياران به ميزان حداكثر يك ماه در طول دوره دستياري بر
اساس گواهي پزشك و تائيد پزشك معتمد و شوراي پزشكي دانشگاه بالمانع است .در صورتيكه
غيبت دستيار به علت بيماري در طول دوره تحصيلي از يكماه بيشتر باشد برابر مابه التفاوت مدت
مذكور به دوره دستياري وي با استفاده از كمك هزينه تحصيلي اضافه خواهد شد .اما در مدت
بيماري بيش از سه ماه به دستيار كمك هزينه تحصيلي پرداخت نخواهد شد .

تبصره : 1در صورت بروز بيماري دستيار موظف است مراتب را ظرف يك هفته به دانشگاه
اطالع دهد و ارائه گواهي استعالجي براي شروع مجدد دوره الزامي است .

تبصره : 2درصورتيكه مدت بيماري دستيار از  6ماه تجاوز كند تصميمگيري در مورد ادامه يا لغو
دوره دستياري پس از تائيد شوراي پزشكي دانشگاه بعهده شوراي آموزشي دانشگاه خواهد بود .
ماده ) 41

استفاده دستياران خانم از  6ماه مرخصي زايمان براي يكبار در طول دوره دستياري بالمانع
ميباشد .
فقط يك ماه از اين مدت جزء دوران آموزشي محاسبه ميشود .

تبصره :فقط براي يكبار در طول دوره دستياري استفاده كنندگان از مرخصي زايمان از كمك
هزينه تحصيلي استفاده خواهند كرد .

فصل چهارم
امور رفاهي
ماده  :42كمك هزينه تحصيلي
به دستيار ماهانه مبلغي بعنوان مقرري دستياري پرداخت خواهد شد .

تبصره : 1در مدت مرخصي استعالجي بيش از سه ماه به دستياران مقرري دستياري تعلق نمي
گيرد .
تبصره : 2مقرري دستياري دستياران ميهمان توسط دانشگاه مبدأ پرداخت ميشود .
ماده ) 43

(در حال حاضر ميزان كمك هزينه براساس مصوبه هيات امنا هردانشگاه ميباشد.
تبصره : 1در صورتيكه همسر دستيار نيز دستيار باشد حق تأهل به هر دوي آنها تعلق ميگيرد .

تبصره  : 2به دستياران ارشد معادل ده درصد كمك هزينه تحصيلي ماهيانه بعنوان حق ارشديت
پرداخت خواهد شد .
تبصره: 3پرداخت مبالغ فوق در صورت تائيد هيأت امناي دانشگاهها قابل اجرا خواهدبود .
ماده ) 44
مبناي كمك هزينه تحصيلي پايه با محل آموزش تخصصي و رشته تخصصي تغيير نميكند .
ماده ) 45

كمك هزينه دستياران همه ساله به ميزان افزايش ضريب حقوقي كاركنان دولت مشمول قانون
نظام هماهنگ پرداخت ،افزايش يافته كه از محل اعتبارات دانشگاه مربوطه پرداخت خواهد شد ).

مصوبه هيات امنا ء دانشگاه قابل اجرا ميباشد )
ماده ) 46

افزايش سنواتي كمك هزينه تحصيلي پس از قبولي در امتحان ارتقاء به سال باالتر قابل اجرا
ميباشد و ميزان افزايش سنواتي ساالنه معادل  2درصد كمك هزينه تحصيلي ميباشد .
ماده ) 47

مبلغ عيدي دستياران معادل عيدي مصوب كارمندان دولت خواهد بود كه با تصويب هيأت امناي
دانشگاهها قابل پرداخت ميباشد .
ماده ) 46

درتمام مدت دوره دستياري ،دستياران به هيچ وجه حق تأسيس و اداره مطب خصوصي يا
درمانگاه را ندارند و نميتوانند حتي بصورت قراردادي و ساعتي به استخدام هيچيك از موسسات
دولتي يا وابسته به آن ،بخش خصوصي و يا خيريه درآيند .

تبصره :درصورت لزوم دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل دستيارميتواند از خدمات وي در
واحدهاي تابعه با عقد قرارداد خاص استفاده نمايد .
ماده ) 49

دستياراني كه تمايل داشته باشند از مزاياي بيمه خدمات درماني بصورت خويش فرما استفاده
نمايند ،ميتوانند با پرداخت  24درصدحقسرانه از اينامتياز برخوردارشوند .
ماده ) 52

در صورتيكه شرايط خاصي خارج از موارد مشمول آئيننامه مطرح شود تعيين تكليف بعهده
دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي خواهد بود .
ماده ) 51

كليه مصوبات قبلي شورا كه مغاير با مواد اين آئيننامه ميباشد از تاريخ تصويب اين آئيننامه از
اعتبار ساقط است .

شرايط خروج از كشور مشموالن خدمت وظيفه عمومي جهت زيارت با گذرنامه زيارتي در
سال 1362

٭ بدينوسيله ضوابط خروج از كشور مشموالن خدمت وظيفه عمومي جهت زيارت با پروانه

گذرنامه زيارتي در سال  1362به شرح زير اعالم ميگردد :

§ دارندگان كارت معافيت تحصيلي معتبر ،صادره از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و
همچنين دبيرستانها و مراكز آموزشي پيشدانشگاهي آموزش و پرورش يا حوزه علميه قم و يا
نمايندگان حوزه علميه در شهرستان مربوط .
§ متعهدين به خدمت در وزاتخانهها با معرفي نامه از وزارتخانه مربوط .
§ پرسنل نيروهاي مسلح با معرفي نامه از نيروي مربوط .
§ دارندگان كارت معافيت دائم (كامپيوتري ).
§ دارندگان كارت معافيت موقت (در مدت اعتبار آن ).

§ دارندگان دفترچه آماده بخدمت بدون مهر غيبت به شرطي كه تاريخ اعزام آنان پس از مراجعت
از سفر باشد .

§ كسانيكه خدمت ضرورت را به اتمام رسانيده و داراي كارت پايان خدمت كامپيوتري هستند و
در مورد كارت غير كامپيوتري با تأييد نيروي مربوط .

§ مشروحه ذيل به استناد ماده  00آييننامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي از خدمت دوره
ضرورت معاف هستند ،نياز به معرفينامه از معاونت وظيفه عمومي نبوده و شناسنامه آنان به منزله
موافقت خواهد بود.مشموالن عادي و ديپلم متولدين تا پايان سال . 4330

§ مشموالن ليسانس و فوق ليسانس و دكتري غير گروه پزشكي متولدين تا پايان سال 4333.

§ مشموالن دكتري پزشكي و دندانپزشكي و داروسازي و دامپزشكي متولدين تا پايان سال .4334
(موضوع نامه شماره  03/4/040/43/03/040مورخ ). 04/44/42

فصل پنجم
آيين نامه اجراي ضوابط پرداخت شهريه و كليه هزينه هاي تحصيلي
دورههاي آموزش پزشكي تخصصي
موضوعبند2/13مصوبچهلونهمين نشست
شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
 4ميزان شهريه براي كليه دوره هاي آموزش پزشكي تخصصي باليني در هر رشته 9444444ريال(نه ميليون ريال) در هر سال ميباشد درسال تحصيلي  4300-09اين مقدار بعنوان كل ميزان
شهريه سال مربوطه دريافت مي گردد .

 0پرداخت كل شهريه ساالنه حداكثر تا يكماه قبل از شروع سال تحصيلي الزامي است .در غيراين صورت دستيار پذيرفته شده مشمول كليه مقررات مربوطه در زمينه سپردن تعهدات خدمتي مي
باشد .

تبصره : 1پرداخت شهريه براي كسانيكه در بيست و ششمين دوره پذيرش شدهاند تا قبل از
پايان مهلت قانوني انصراف قابل جايگزين (  34مهرماه) مي باشد .
تبصره : 2پرداخت شهريه براي افراد جايگزين تا قبل از شروع دوره الزامي است .

 3شهريه در رشته هاي مختلف با توجه به برنامه آموزشي آن رشته در سالهاي مختلف متفاوتمي باشد كه ميزان آن هر ساله وزارتخانه تعيين و جهت اجرا از سال تحصيلي  04-09به بعد به
دانشگاهها ابالغ خواهد شد .

 0در صورت عدم تسويه حساب در خصوص شهريه از طرف سازمان مربوطه يا شخص دستيارقبل از پايان سال آخر ( براي كسانيكه افزايش طول دوره دارند) گواهي پايان دوره يا مدرك فارغ
التحصيلي تحويل نخواهد شد .

 2دانشگاههاي علوم پزشكي كشور نسبت به پرداخت كمك هزينه تحصيلي به كسانيكه باماموريت آموزشي از ساير سازمانها در دورههاي تخصصي به تحصيل ميپردازند هيچگونه تعهدي
ندارند .

 6در صورت انصراف دستيار در هر مقطعي از دوره ،سازمان محل استخدام يا شخص دستيارملزم به پرداخت هزينههاي تحصيلي طبق ضوابط مربوطه خواهد بود .

 0شهريه پرداختي براي يكسال تحصيلي است و در صورت انصراف از تحصيل دستيار و يااخراج وي از دانشگاه ،شهريه پرداخت شده سال تحصيلي مربوطه قابل استرداد نميباشد .

 0در صورتيكه در هر مقطعي از دوره رابطه استخدامي دستيار با سازمان محل خدمت وي دچارتغيير شود بطوريكه ادامه دوره با ماموريت آموزشي از طرف سازمان مربوطه ممكن نباشد .دستيار
ميتواند با قبول كليه تعهدات و يا پرداخت شهريه و طبق ضوابط مندرج دراين آئيننامه به تحصيل
ادامه دهد .
 9-در صورت مردودي ،شهريه همان سال در مدت تمديد دوره اخذ خواهد شد .

 44براي دوره هاي كوتاه مدت كه در دانشگاه ديگري گذرانده ميشود مانند  M.P.Hميهماني ياروتيشن ،سازمان مربوطه يا دستيار هيچ تعهدي نسبت به پرداخت شهريه به دانشگاه مقصد ندارد و
كليه پرداختها بطور يكسان انجام خواهد گرفت .

 44در صورت انتقال دستيار به دانشگاه ديگر كليه تعهدات قبلي بقوت خود باقي ميماند و كليهپرداختهاي بعدي طبق ضوابط انجام خواهد شد( .موضوع نامه شماره  44049مورخ 00/9/43
مشاور وزير و مدير كل دفتر وزارت ).

٭ بخشنامه شماره  11629مورخ  76/9/13دفتر وزارتي شامل كليه پذيرفته شدگان آزمون

ورودي در تاريخ پس از ارسال بخشنامه مي باشد(.موضوع نامه شماره /3/7246آ مورخ
) 61/9/25

٭ پذيرفته شدگان كادر ثابت نيروهاي نظامي و انتظامي آزمون پذيرش دستيار تخصصي

بهمنماه  1362با شروع به آموزش در سال تحصيلي  62-1361مشمول پرداخت شهريه
خواهند بود (موضوع نامه شماره /3/6241آ مورخه  61/6/1دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و
تخصصي )

فصل ششم
آئيننامه تقلب و تخلف در آزمونها
دستورالعمل نحوه برخورد با تقلب و تخلف
 4در صورتيكه تقلب براساس شواهد از سوي كميته تقلب و تخلف مسلم شناخته شود،صالحيت علمي فرد مردود و در نتيجه آزمون در صورت قبولي فاقد اعتبار است .

 0-جرائم تقلب مسلٌم

الف :در آزمون پذيرش دستيار ،در صورتيكه موضوع تقلب يا شواهد يا ادله كافي براي كميته
تقلب و تخلف محرز گردد فرد متقلب در صورت قبولي از شروع دوره محروم ميشود .اين افراد
بمدت  4تا  3سال از شركت در آزمون پذيرش دستيار محروم خواهند شد .

ب :در آزمون ارتقاء  -پره بورد ،تجديد دوره دستيار متقلب در سال مربوطه و چهار ماه تمديد
دوره وي در پايان دوره با درج در پرونده اين افراد الزامي است .در صورت تكرار اين عمل حكم
دستياري فرد مذكور لغو و از ادامه آموزش وي جلوگيري بعمل ميآيد .

ج :در آزمون بورد (دانشنامه) فرد متقلب معلق و براي دو دوره از شركت در آزمون دانشنامه با
درج در پرونده محروم ميشود .

تبصره : 1در صورتيكه فردي بر اساس قرائن از سوي كميتة تقلب وتخلف مشكوك به تقلب
شناخته شود صالحيت علمي فرد مشروط ميباشد .قرائن در پروندة محرمانه و جداگانه جهت
بررسي درج ميشود پس از بررسي كميته تقلب و تخلف موظف به تعيين تكليف قطعي حداكثر
طي دو هفته ميباشد .

تبصره  :2صالحيت اخالقي
در صورتيكه اقدام فرد در ارتكاب تقلب يا تخلف موجب تضيع حق ديگري گردد يا تعدٌي
حقوقي به حقوق ديگران دربرداشته باشد بسته به ميزان آن و متناسب با جنبههاي حقوقي اقدام
مربوطه ،مدت محروميت و نوع مجازات از طرف كميتة تقلب و تخلف تعيين ميشود .

٭ بدينوسيله آخرين مصوبات وزارت متبوع در خصوص ادامه تحصيل دانش آموختگان
رشتههاي مختلف علوم پزشكي كه قبل از گذراندن طرح نيروي انساني ،در آزمون مقاطع
تحصيلي باالتر رشتههاي غير مرتبط با علوم پزشكي شركت نموده و احياناً قبول ميشوند،
بشرح ذيل اعالم ميگردد .

 4درمورد دانشجوياني كه طبق وضعيت تحصيلي موجود ،با گذراندن يك نيمسال تحصيليدانشآموختگان ميگردند ،تائيد فرم درخواست ثبتنام در آزمون مقطع باالتر بصورت محرمانه و
ارسال آن به مرجع برگزار كننده آزمون بالمانع است .

 0افرادي كه در آزمون مقطع تحصيلي باالتر در رشتههاي غير مرتبط پذيرفته مي گردند ،قبل ازارسال هر گونه گواهي دال بر فراغت از تحصيل ،ريز نمرات و ...بايستي ابتدا به اداره كل امور
دانشجويان و دانشآموختگان داخل مراجعه و اقدام به سپردن وثيقه قانوني نمايند و پس از سپردن

وثيقه و با اعالم كتبي اداره كل مذكور ،ارسال گواهي فراغت از تحصيل و ريز نمرات گذرانده
متقاضي به دانشگاه جديد بطور محرمانه بالمانع است و الزمست در هنگام ارسال گواهي و ريز
نمرات ،با ارسال نامهاي به دانشگاه ذيربط تأكيد گردد كه صدور هرگونه گواهي يا مدرك فراغت از
تحصيل جهت اينگونه دانشآموختگان در مقطع جديد ،منوط به صدور مجوز از طرف دانشگاه
علوم پزشكي ايران خواهد بود( .موضوع نامه شماره /06940آ مورخ  00/4/00معاونت آموزشي و
امور دانشگاهي وزارت متبوع )

فصل هفتم
آييننامه پذيرش اتباع غير ايراني در دورههاي آموزش تخصصي ،فوق تخصصي و دورههاي
تكميلي تخصصي «فلوشيپ »

به منظور گسترش روابط علمي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي ديگر و عرضه
بخشي از امكانات تحصيلي كشور بر اساس جهانبيني اسالمي به جوانان مستعد ساير كشورها
خصوصاً كشورهاي اسالمي و فرآهم آوردن تسهيالت براي شناساندن بهتر انقالب اسالمي و به
جهت تداوم و تكميل پذيرش دانشجويان خارجي ،به استناد مصوبه مورخ  44/0/4304شوراي
عالي تبليغات خارجي دولت همه ساله تعدادي از اتباع خارجي را كه عالقمند به تحصيل در
دورههاي تخصصي ،فوق تخصصي و يا دورههاي تكميلي تخصصي( فلوشيپ) گروه پزشكي در
جمهوري اسالمي ايران باشند بر اساس اين آئيننامه پذيرش مينمايد .پذيرش در دو گروه صورت
خواهد پذيرفت .
الف :پذيرش در دانشگاههاي فارسي زبان (تدريس و كليه امتحانات به زبان فارسي )

ب :پذيرش در دانشگاههاي داراي گروههاي انگليسي زبان (تدريس و كليه امتحانات به زبان
انگليسي ).

ماده  )1شرايط عمومي پذيرش تحصيل در دورههاي دستياري در جمهوري اسالمي ايران
الف :داشتن مدرك دكتري عمومي ) (M.Dيا معادل آن كه به تأييد مراجع ذيصالح در كشور
مربوطه رسيده و برابر مدرك دكتري پزشكي عمومي در ايران شناخته شده و ارزشيابي توسط مركز
امور دانشجويي صورت پذيرفته باشد .

تبصره : 1متقاضيان كشورهائي كه ارزش مدرك آنان با ارزش مدرك دكتري پزشكي عمومي
برابري نميكند ،پس از احراز شرايط و تطابق با مدرك  M.Dكشور ايران توسط مركز امور
دانشجويي مي توانند اقدام به ثبتنام نمايند .

تبصره : 2اتباع خارجي كه از دانشگاههاي ايران فارغالتحصيل شوند از شمول ارزشيابي مدارك
مستثني ميباشند .

ب :كليه مدارك فوق بايد به تائيد نمايندگيهاي جمهوري اسالمي ايران در كشور مربوطه و يا
وزارت امور خارجه رسيده باشد .

ج :معرفينامه از سه نفر از اعضاء هيأت علمي دانشگاه محل تحصيل در مورد تائيد صالحيت
علمي داوطلب و تائيد صالحيتهاي عمومي داوطلبان توسط مراجع ذيصالح براي شروع و ادامه
تحصيل .

د :گواهي پزشكي معتبر در خصوص عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتالء به بيماريهاي واگير
كه به تائيد نمايندگيهاي متبوع رسيده باشد .

هـ :كليه داوطلبين خارجي ميبايست با شركت در آزموني به زبان فارسي و يا طي دورة فراگيري
زبان فارسي در دانشگاه امام خميني (ره) موفق به اخذ حداقل نمره  40گردند .

و :اتباع خارجي كه متقاضي گذراندن دورههاي بعد پزشكي عمومي در ايران مي باشند اعم از
اينكه دوره  M.Dرا در ايران و يا كشور ديگري گذرانده باشند بر اساس تعرفه موجود ملزم به
پرداخت هزينههاي تخصصي (به دالر) يا يورو ميگردند( .به استثناي بورسيهها )

ز :پذيرش وآموزش در گروههاي آموزشي انگليسي زبان مورد تائيد دبيرخانه شوراي آموزش
پزشكي و تخصصي در كليه مقاطع براي اتباع غير ايراني واجد شرايط عمومي پذيرش و ادامه
تحصيل در دورههاي دستياري در ايران بر عهدة دانشگاه و گروه آموزشي مربوطه بوده و با نظارت
هيأتهاي ممتحنه مربوطه انجام ميگيرد .

ماده  )2نحوه درخواست و نظارت بر پذيرش
مرجع رسيدگي و بررسي كليه درخواستهاي متقاضيان اعم از اينكه مقيم ايران و يا در خارج از
كشور باشند وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ميباشد و بايد مدارك واصله مستقيماً
جهت رسيدگيهاي الزم به شوراي پذيرش اتباع غير ايراني ارسال گردد .

تبصره :شوراي پذيرش موظف است ضمن هماهنگي وپيگيريهاي الزم از طريق وزارتخانههاي
امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسالمي از كليه راههاي ممكن اطالعات و شرايط الزم براي ادامه
تحصيل در دانشگاههاي ايران را به آگاهي متقاضيان برساند .از طريق تهيه بروشورهايي با اطالعات
كامل و به زبان انگليسي جهت ارائه به داوطلبين توسط سفارتخانهها و يا كنسولگريهاي خارج از
كشور و در داخل كشور از طريق مركز امور دانشجويي اين امر انجام ميپذيرد .نظارت بر پذيرش
دانشجويان غيرايراني در رشتههاي گروه پزشكي در كليه مقاطع بعهده شورايي در وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي متشكل از :

 4نماينده دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي . 0-نماينده معاونت آموزشي و امور دانشگاهي .

 3نماينده مركز امور دانشجوييلذا افراد واجد شرايط شركت در آزمون پذيرش دستيار پس از طي مراحل الزم به دبيرخانه
شوراي آموزش پزشكي و تخصصي معرفي ميشوند .

ماده  )3شرايط پذيرش وآموزش دستياران غيرايراني در دورههاي تخصصي باليني پزشكي
 4متقاضياني كه مدرك دكتري عمومي پزشكي ) (M.Dخود را از يكي از دانشگاههاي خارج ازكشور اخذ نمودهاند .بر طبق ضوابط ذيل حق شركت در آزمون پذيرش دورههاي دستياري را
خواهند داشت .

الف :الزمست قبل از شروع ،مدارك آنها در كميسيون ارزشيابي مدارك ثبت ميگردد و
پيشنيازهاي مربوطه را جهت اخذ  M.Dبر اساس مصوبات شورايعالي ارزشيابي كامل نمايند .

ب :گذراندن  6ماه دوره آموزش زبان فارسي در دانشگاه بينالمللي امام خميني (ره) و اخذ نمره
قبولي  40در دوره مذكور .

ج :گذراندن موفقيتآميز دوره پيش كارورزي (انترني) بمدت يكسال در يكي از دانشگاهاي
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور .

 0شرط شركت متقاضيان غيرايراني كه مدرك دكتري عمومي پزشكي ) (M.Dخود را از يكي ازدانشگاههاي علوم پزشكي  .خدمات بهداشتي و درماني داخل اخد نموده و يا تا پايان شهريور ماه
سال مورد نظر فارغالتحصيل خواهند شد در آزمون پذيرش دستيار ،ارائه معرفينامه و مجوز ثبتنام
از طرف مركز امور دانشجويي به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ميباشد .
 3-شركت و قبولي در آزمون كتبي پذيرش دستيار تخصصي .

الف :قبولي منوط به كسب حداقل  04درصد نمره آخرين نفر پذيرفته شده آزاد ايراني در رشته
 -محل مربوطه است .

ب :معرفي پذيرفتهشدگان در سقف  2درصد ظرفيت پذيرش دانشگاه مربوطه ،مازاد بر ظرفيتي
كه جهت رفع نياز كشور تعيين ميشود توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي پس از
طي مراحل قانوني انجام ميگيرد .

تبصره: 1ظرفيت پذيرش اينگونه از داوطلبان در هر رشته – محل در هر سال تحصيلي حداكثر

دو نفر است .

تبصره : 2اينگونه از دستياران به هيچوجه درخواست انتقال به ساير دانشگاههاي علوم پزشكي
كشور را نخواهند داشت .

 3الزماست معرفي متقاضيان با شرايط ذكر شده بر اساس دستورالعمل اجرايي و راهنمايشركت در آزمون همان سال و در تاريخهاي مقرر ،توسط مركز امور دانشجويي به دبيرخانه شوراي
آموزش پزشكي و تخصصي صورت پذيرد .

 0افراد مشروحه ذيل در صورت پذيرفته شدن در آزمون دستياري تخصصي از پرداخت شهريهمعاف ميباشند .
الف :نفر اول پذيرفته شده هر رشته در آزمون پذيرش دستيار سال مربوطه .

ب : 4درصد رتبه برتر دانشگاههاي علوم پزشكي كشور طبق مصوبات شوراي آموزش پزشكي و
تخصصي .

 2تأمين هزينه بليط رفت و برگشت هواپيما و كليه هزينههاي شخصي شامل تغذيه ،رفت و آمدو ...دستياران فوقالذكر به عهده خود آنان ميباشد .

 6چنانچه داوطلبي از طريق مقابلهنامه وقراردادهاي فيمابين ايران و ديگر كشورها پذيرفته شدهاست كليه هزينههاي تحصيلي و شهريه آن بعهده وزارتخانه طرف قرارداد ميباشد .

تبصره :چنانچه داوطلبي از طريق شوراي هماهنگي پذيرش دانشجويان غيرايراني معرفي شود از
پرداخت شهريه معاف مي باشند .

 0جهت دستياران مجرد غيرايراني حتياالمكان و با توجه به امكانات دانشگاه خوابگاه تأمينخواهد شد .وضعيت خوابگاه در هر دانشگاه از طريق بروشورهاي اطالعاتي در اختيار داوطلبين
قرار ميگيرد .ليكن جهت تأمين خوابگاه دستياران متأهل از طريق وزارت متبوع و دانشگاه
هيچگونه تعهدي وجود ندارد .

 0دستياران غيرايراني متقاضي استفاده از فرصتهاي مطالعاتي وساير دورههايي كه منتهي به اخذمدرك دانشگاهي و تخصصي نميگردد ،ميبايست با رعايت شرايط ماده  4مستقيماً از طريق
دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور اقدام نمايند .

 9پس از اعالم مراتب قبولي علمي متقاضيان غيرايراني پذيرفته شده در آزمون ورودي دستياريمطابق پذيرفته شدگان داخل كشور مراتب تائيد صالحيت عمومي آنان نيز از سوي دانشگاهها
جهت اطالع اعالم خواهد شد .

 44دستياران غيرايراني پذيرفته شده در طول دوره دستياري از كليه قوانين و مقررات دستياريداخل كشور تبعيت مينمايند و بعداز اتمام تحصيل خود حق اشتغال به حرفه پزشكي را در
جمهوري اسالمي ايران نخواهند داشت و از آنان در بدو ورود و ثبتنام دستياري تعهد محضري
مبنيبر بازگشت به كشور متبوع بعداز اتمام دوره بجاي تعهد محضري دوران دستياري توسط مركز
امور دانشجويي اخد خواهد شد .

تبصره: 1پذيرفته شدگان در طول مدت حضور در ايران موظف به رعايت كليه قوانين و احترام
به ارزشهاي جمهوري اسالمي ايران بوده و در صورت بروز هرگونه تخلف مطابق ضوابط با آنان
برخورد خواهد شد .

تبصره : 2دبيرخانه شوراي پذيرش ،هماهنگي الزم را در مورد تبديل رواديد و صدور پروانه
اقامت پذيرفتهشدگان را تا پايان دوره دستياري هر ساله از طريق مراجع ذيصالح بعمل خواهد آورد
و در مورد كسب اجازه ورود و خروج آنان اقدامات الزم را انجام خواهد داد .

تبصره : 3در صورتيكه به تشخيص مراجع ذيصالح ،پروانه اقامت اين دسته از پذيرفته شدگان
لغو گردد هيچگونه حقي براي آنها ايجاد نخواهد گرديد .

تبصره: 4دانشگاه محل تحصيل موظف است حداقل دو ماه قبل از انقضاء پروانه اقامت
دانشجويي ،براي دستياران تقاضاي تجديد پروانه اقامت بنمايد .

تبصره : 5مدارك فراغت از تحصيل پس از اتمام تحصيالت و بازگشت به كشور متبوعه براي
اين دسته از افراد ارسال خواهد شد .

 44پذيرش دستيار فقط براي همان سال معتبر بوده و عدم شروع دوره توسط داوطلب در تاريخمقرر به منزله انصراف از تحصيل تلقي شده و حقي براي آنان ايجاد نخواهد كرد .
 40-پرداخت شهريه و هزينههاي تحصيلي با توجه به بند  6ماده  3بعهده داوطلب ميباشد .

ماده  )4شرايط انتقال و ادامه تحصيل در دورههاي تخصصي بر اساس مقررات شورايعالي
ارزشيابي مستقر در اداره امور دانشجويي
الف :پس از بررسي مدارك تحصيلي دستياري تخصصي در كميتههاي تخصصي مستقر در مركز
امور دانشجويي در رشته مربوطه بر حسب تائيد كميته تخصصي ،شركت در آزمون ارتقاء و ارزيابي
علمي و عملي در مراكز آموزشي و تعيين مقطع ادامه تحصيل در يكي از مراكز آموزشي با معرفي
دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي انجام ميگيرد( .مطابق مقررات ارزشيابي مدارك
خارج از كشور )

ب :ادامه تحصيل به زبان انگليسي و يا فارسي بسته به دانشگاه محل آموزش وزبان تدريس آن
دانشگاه (بصورت انگليسي يا فارسي) دارد .و كليه پذيرفتهشدگان جهت ادامه آموزش تخصصي
موظفند در كالسهاي مخصوص آموزش زبان فارسي و يا فقط در امتحان پايان دوره شركت نمايند
و پذيرش قطعي داوطلبين منوط به موفقيت در امتحان فوق ميباشد .

ج :كليه متقاضيان انتقالي پس از طي مراحل قانوني و معرفي جهت ادامه آموزش مشمول كليه
مقررات دستياري مصوب شوراي آموزش پزشكي و تخصصي خواهند بود .
د :رعايت كليه مقررات و آئيننامههاي آموزشي و انضباتي دانشگاه محل تحصيل الزامي است .

ه :دارا بودن پروانه اقامت معتبر .

و :تأييد مجدد صالحيت عمومي از دانشگاه محل پذيرفته شده جهت افراديكه بيش از طول يك
دورة آموزشي بصورت مستمر اقامت در ايران داشته باشند .

ن :پرداخت شهريه مابقي دوره و نيز هزينههاي تحصيلي بعهده خود داوطلب ميباشد

چكيده مقررات
امتحانات ارتقاء و

گواهينامه
تخصصي
رشتههاي باليني
پزشكي براساس
آيين نامه سال 92

ماده ) 5

در صورت عدم شركت در امتحان كتبي سراسري (به داليل غير موجه) و يا عدم كسب هر يك
از حد نصابهاي ارزيابي درون دانشگاهي آزمون كتبي سراسري دستيار مردود آن سال شناخته شده
و الزمست براساس برنامه آموزش مدون همان سال با دريافت كمك هزينه تحصيلي تمديد دوره
شود .

.
( تبصره الحاقي ماده  2مقررات امتحانات ارتقاء-گواهينامه مصوب چهل و هشتمين نشست شورا )
ماده ) 6
دستياران زير ميتوانند در آزمون ارتقاء به صورت دو ارتقاء همزمان شركت كنند .

الف -دستياراني كه حد نصاب ارزيابي درون دانشگاهي و حد نصاب آزمون كتبي سراسري را
كسب نمودهاند ولي موفق به كسب حد نصاب سوم (مجموع) نشدهاند .اين دسته از دستياران
بصورت مشروط و طبق برنامه آموزشي سال باالتر ادامه دوره داده و در سال
بعد اجازه شركت در آزمون ارتقاء را بصورت دو ارتقاء همزمان خواهند داشت (اين مصوبه از
دوره نوزدهم قابل اجرا خواهند بود ).

ب -دستياراني كه حد نصاب الزم ارزيابي درون دانشگاهي را كسب نموده باشند و به داليل
موجه درامتحان كتبي سراسري شركت ننموده باشند .

پ -دستياراني كه بدليل گزينش يا استفاده از مرخصي زايمان يا شروع ديرتراز موعد مقرر و يا
تصويب كميسيون  0نفره براي شروع دوره از طرف دبير خانه با كسر دوره روبرو شده و صرفاً به
همين دليل به يكي از امتحانات ارتقاء كتبي سراسري معرفي نشدهاند ،در صورتي كه دوره آنان تا
قبل از پايان اسفند ماه سال مربوطه به اتمام برسد ميتوانند با رعايت ساير مقررات در آزمون ارتقاء
سال ماقبل آخر در دانشگاه مربوطه و آزمون سراسري گواهينامه و دانشنامه تخصصي در سال آخر
شركت نمايند .

تبصره : 1مواردي كه ميتواند به عنوان غيبت موجه تلقي شود از طريق دبيرخانه شوراي آموزش
پزشكي و تخصصي به دانشگاهها ابالغ ميگردد( .جدول صفحه بعد )

موارد غيب براساس تبصره  2ماده  5چهل و هشتمين نشست شوراي آموزش پزشكي و
تخصصي كشور
موارد
رديف غيبت موجه

مدرك
شرايط و تعريف شرايط زماني
سابقه وجود

4

بيماريهاي
غيراورژانس

مزمن و صعب

مستند قابل

گواهي

تائيد

قبول

مورد

گواهي

گواهي

بيماري قبل از

استعالجي به

آزمون و شدت

تاريخ قبل از

يافتن آن قبل از

آزمون و

العالج تشديد يافته آزمون بطوريكه با گواهي شدت
(فعال)

تائيد شوراي

مرجع

مرجع

يافتن و فعال

پزشك
معالج

شوراي
پزشكي
دانشگاه

پزشكي بتواند روي شدن بيماري
كارايي فرد در

در زمان

آزمون مؤثر باشد

آزمون

وقوع آن قبل از
آزمون باشد

بيماريهاي
حاد
0

اورژانسي
داخلي و

بيمارستان

بطوريكه شوراي
منجر به بستري پزشكي دانشگاه
شدن در بيمارستان حضور فرد را در
جلسه آزمون

رواني

محل
گواهي و

پرونده بستري روانپزشك پزشكي
در بيمارستان معالج
مورد

دهد
اعمال
3

بطوريكه درمان

جراحي

غير اورژانس ممكن آزمون باشد

اورژانس

نباشد و يا ترجيح بطوريكه شوراي

دانشگاه

برحسب

غيرممكن تشخيص
وقوع آن قبل از

بستري يا

شوراي

گواهي

بيمارستان شوراي

بستري و عمل محل
جراحي

بستري

پزشكي
دانشگاه

داده نشود

پزشكي دانشگاه
حضور فرد را در
جلسه آزمون
غيرممكن تشخيص
دهد
وقوع آن قبل از
آزمون باشد

0

حوادث

2

زايمان

بصورت

بطوريكه شوراي

غيرمترقبه مثل

پزشكي دانشگاه

تصادف رانندگي و حضور فرد را در
سوانح

جلسه آزمون

گزارش
پليس يا
مراجع انتظامي
ذيربط

مراجع

شوراي

انتظامي

آموزشي

ذيربط

دانشگاه

غيرممكن تشخيص
دهد
فقط يك نوبت

از يك هفته قبل

بشرط آنكه موجب تا سه روز بعد از
كسر دوره نگردد

آزمون
يك هفته قبل از

6

فوت افراد
درجه يك

0

حج تمتع

گواهي

فرزند

دانشگاه اطالع داده شناسنامه باطل قانوني

احضار غيرقابل

جمعاً يكبار با

دفن يا

بيمارستان شوراي

برادر ،همسر و

مراجع قضائي تغيير به روز ديگر

سفرهاي

در بيمارستان زايمان

دانشگاه

دفتر آموزش

كپي احضاريه
0

پزشك معالج زنان و

پزشكي

پدر،مادر،خواهر ،آزمون بايد كتباً به فوت ،گواهي

شود

احضار به

گواهي

متخصص شوراي

دانشگاه

شده
دفتر

گواهي

رسمي بايد قبل از باالترين
روز آزمون به دفتر مسئول
آموزشي دانشگاه

محكمه

ارائه شود

قضائي

قبل از روز آزمون پاسپورت

اطالع از يكماه قبل بايد كتباً به دفتر

يا پزشكي آموزشي

داراي مهر

حقوقي
دادگاه

دانشگاه

مربوطه

يا هيأت
رئيسه
دانشگاه

اداره
گذرنامه

شوراي
آموزشي

آموزشي دانشگاه

ورود و

اداره حج و دانشگاه

اطالع داده شود

خروج از

زيارت

كشور
9

مرخصي
زايمان
بروز
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هرگونه
مشكل در
جلسه آزمون

بشرط آنكه
موجب كسر دوره
نگردد
منجر به عدم

تاريخ آزمون در

زمان مرخصي باشد پزشك
سر جلسه و در

توانايي ادامه امتحان ساعات برگزاري
گردد

گواهي

آزمون

صورت
جلسه آزمون

پزشك
معالج

شوراي
پزشكي
دانشگاه

نمايندگان شوراي
دبيرخانه و آموزشي
دانشگاه

دانشگاه

تبصره  : 2شرط معرفي دستياراني كه ميتوانند طبق ضوابط مندرج دراين آئيننامه درامتحان
كتبي سراسري سال بعد به صورت دو ارتقاءي همزمان شركت نمايند ،كسب حد نصاب الزم
ارزيابي درون دانشگاهي سال باالتر خواهد بود .

تبصره : 3هر دستيار فقط براي يكبار در طول دوره ميتواند با رعايت مقررات اين آئيننامه در
آزمون ارتقاء به صورت دو ارتقاءي همزمان شركت نمايد .

٭ دستياراني كه مطابق با مصوبه پنجاه و چهارمين نشست شوراي آموزش پزشكي و

تخصصي مشمول استفاده از دو ارتقاء همزمان ميشوند عبارتند از :

 1دستياراني كه قبل از مهرماه  1376شروع دوره نمودهاند و در آزمون ارتقاء و يا گواهينامهسال  1379و يا  1362شركت نمودهاند و واجد شرايط شركت در دو ارتقاء همزمان با توجه
به مقررات وقت شناخته نشدهاند ،در صورت تائيد گروه آموزشي و به شرط اتمام طول دوره
در موعد مقرر سال مربوطه و داشتن نمره قبولي براي ارتقاء سال باالتر و يا گواهينامه اعالم
قبولي آنان مجاز محسوب ميشود بديهي است با رعايت مفاد بند مربوطه در صورتيكه مراتب
شامل آزمون گواهينامه گردد ،گروه آموزشي ميتواند نسبتبهاعالم فارغالتحصيلي افراداقدام
نمايند .

 2دستياراني كه در آزمون ارتقاء و گواهينامه سالها  1379و يا  1362شركت ننمودهاندميتوانند مشمول بند فوق گردند .

ماده الحاقي :

دستياراني كه حد نصاب ارزيابي درون دانشگاهي سال آخر (گواهينامه) و حد نصاب
ماده ) 7

دستياراني كه در طول دوران دستياري سه بار مردود شوند از سيستم آموزش تخصصي باليني
پزشكي خارج خواهند شد .

تبصره : 1دستياراني كه در مقطع تحصيلي سال اول دوبار مردود شوند ،مجاز به ادامه تحصيل در
دوره مربوطه نميباشند و از سيستم آموزشي تخصصي باليني پزشكي خارج خواهند شد .

تبصره : 2دستياراني كه در دوران دستياري به جز مرحله گواهينامه تخصصي ،دوبار مردود شوند،
حداكثر ميتوانند در دو دوره متوالي ،و بدون وقفه تحصيلي در امتحان گواهينامه تخصصي شركت
نمايند .

تبصره: 3شركت در آزمون ارتقا گواهينامه بصورت همزمان براي دستياراني كه قبل از سال 4300
شروع دوره نمودهاند ،بدون در نظر گرفتن دفعات شركت آنان در آزمون دو ارتقاء همزمان تا تاريخ
فوق فقط براي يكبار از تاريخ فوق به شرط تائيد گروه آموزشي مربوطه مجاز محسوب
ميشود(مصوبات پنجاه و چهارمين نشست شوراي آموزشي پزشك و تخصصي )

تبصره : 4كساني كه در دو ارتقاء همزمان موفق به كسب حد نصاب سال پائين تر يا سال باالتر
نشوند از نظر تعداد دفعات مردودي ،يكبار مردود محسوب ميشوند .
ماده ) 6

دستياران سال اول كه تا پايان تيرماه سال مربوطه حداقل  9ماه از دوره تحصيلي خود را طي كرده
باشند ملزم خواهند بود در امتحان كتبي سراسري ارتقاء  4به  0شركت نمايند .

تبصره : 1دستياراني كه به داليلي (جايگزيني ،گزينش و ) … ديرتر از موعد مقرر به دانشگاه
معرفي ميشوند ،با گذراندن حداقل  0ماه از دوره تحصيلي ،ملزم به شركت درامتحان ارتقاء كتبي
سراسري  4به  0ميباشند .

تبصره : 2دستياران سالهاي باالتر در صورتي كه در مجموع سنوات تحصيلي حداكثر  3ماه كسر
دوره داشته باشند ،ميتوانند درامتحان ارتقاءكتبيسراسريسالمربوطه شركت نمايند .

بعنوان مثال
در دورههاي  3ساله :

براي ارتقاء  4به  9 ،0ماه

براي ارتقاء  0به  04 ،3ماه
و براي گواهينامه تخصصي  3به  33 ،3ماه
و در شرايط موضوع تبصره  4ماده : 0

براي ارتقاء  4به  0 ،0ماه
براي ارتقاء  0به  04 ،3ماه
و براي گواهينامه تخصصي  3به  30 ،3ماه
تبصره : 3داشتن مرخصي استحقاقي ذخيره باعث كاهش طول دوره نخواهد شد .
ماده ) 9

دانشگاه موظف است نتايج امتحان درون دانشگاهي را حداكثر يكماه قبل از برگزاري امتحان
كتبي سراسري به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور ارائه نمايد اين نتايج در يك
نوبت ارسال شده و غير قابل تغيير است .
تبصره :شركت در امتحان كتبي سراسري منوطبه قبولي درامتحاندروندانشگاهي است .
ماده ) 12

كليه دستياران موظفند موضوع پايان نامه خود را در دورههاي سه ساله حداكثر تا زمان معرفي به
امتحان كتبي ارتقاء  4به  0و در دورههاي بيش از  3سال حداكثر تا زمان معرفي به امتحان كتبي
ارتقاء  0به  3دستياري تعيين و به ثبت رسانده باشند .

٭ تبصره الحاقي ماده  :12ثبت موضوع پاياننامه به عنوان شرط معرفي به آزمون ارتقاء كتبي

سراسري  1به  2الزامي ميباشد .

تبصره :كليه دستياراني كه درامتحان گواهينامه تخصصي شركت مينمايند موظفند دفاعيه پايان
نامه خود را قبل از معرفي امتحان كتبي سراسري انجام دهند .

تبصره الحاقي :رسيدگي نهايي به اعتراضات به سواالت آزمون ارتقاء-گواهينامه كه در آنها بين
هيأت ممتحنه ارتقاء-گواهينامه و ناظر دبيرخانه طبق صور تجلسه رسيدگي به اعتراضات عدم
توافق وجود دارد به عهده هيأتي متشكل از دبير هيأت ممتحنه دانشنامه تخصصي ،نماينده هيأت
ممتحنه ارتقاء-گواهينامه و نماينده دبيرخانه است .
ماده ) 11
اين مصوبه از سال تحصيلي  4300-09قابل اجرا خواهد بود .

مقررات امتحانات دانشنامه تخصصي (بورد )

به منظور سنجش آگاهيها و مهارتهاي دانشآموختگان رشتههاي تخصصي (دارندگان گواهينامه
تخصصي) دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ،هر ساله در سطح كشوري و
توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي امتحانات دانشنامه تخصصي در يك نوبت و
در دو قسمت كتبي و شفاهي برگزار ميگردد .
ماده ) 1

دارندگان گواهينامه تخصصي(دانشآموختگان مراكز آموزش پزشكي و تخصصي )ميتوانندجهت
اخذ مدرك دانشنامه تخصصي (بورد) در امتحان مربوطه كه بصورت متمركز و بوسيله دبيرخانه
شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور برگزار ميشود شركت نمايند .

تبصره : 1از نظرتعداد دفعات شركت در امتحان دانشنامه تخصصي هيچگونه محدوديتي وجود
ندارد .

تبصره : 2داوطلبان شركت در آزمون دانشنامه تخصصي كه فارغالتحصيل گواهينامه در سالهاي
قبل ميباشند جهت شركت در آزمون مربوطه در دورههاي بعد ملزم به ارائه گواهي اشتغال به كار
از دانشگاه محل خدمت
(طرحوضريب)  Kياگواهياتمامخدمات مربوطه با تائيد معاونت سالمت ميباشند .
ماده ) 2

ثبت نام مشروط دستياراني كه دوره دستياري آنان حداكثر تا آخر آبانماه سال مربوطه پايان
مييابد به شرط موفقيت در امتحانات گواهينامه تخصصي بالمانع ميباشد .

تبصره : 1داشتن مرخصي استحقاقي ذخيره باعث كاهش طول دوره( تا آخر آبان ماه) نخواهد
شد .

تبصره  : 2الزم است دستياراني كه به صورت مشروط در امتحان دانشنامه تخصصي شركت
مينمايند ،باقي مانده دوره تحصيلي خود را در مراكز آموزشي مربوطه گذرانده و گواهي الزم
مبنيبر اتمام دوره تحصيلي خود را ارائه نمايند .

ماده ) 3

كليه سواالت امتحانات دانشنامه تخصصي بر اساس منابع تعيين شده توسط هيأت ممتحنه
رشتههاي مربوطه تهيه ميگردد .
ماده ) 4

حد نصاب نمره قبولي جهت كسب مدرك دانشنامه تخصصي  04درصد كل نمره امتحان
كتبي و  04درصد كل نمره امتحان شفاهي خواهد بود .

تبصره : 1شرط شركت در امتحان شفاهي دانشنامه تخصصي كسب حداقل  04درصد كل نمره
امتحان كتبي خواهد بود .

تبصره : 2درصورتمردودي درامتحان شفاهي ،اعتبار قبولي امتحان كتبي حداكثر تا پنج سال به
قوت خود باقي خواهد بود و در صورت عدم شركت و يا عدم موفقيت در امتحان شفاهي
متقاضيان موظف به شركت مجدد در امتحان كتبي دانشنامه تخصصي ميباشند .

تبصره : 3افرادي كه تا قبل از تاريخ ابالغ اين مصوبه در امتحان كتبي دانشنامه تخصصي قبول
شدهاند حداكثر تا پنج سال ديگر مجاز خواهند بود در امتحانات شفاهي شركت نمايند .
ماده ) 5

رسيدگي به اعتراضات دريافت شده در مورد امتحان كتبي در موعد مقرر اعالم شده از سوي
دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كشور ،توسط هيأتهاي ممتحنه انجام ميگيرد .
ماده ) 6

به مقاالت پژوهشي كه در ارتباط با رشته تحصيلي مربوطه توسط دستياران ودر طول دوره
دستياري در يكي از مجالت معتبر به چاپ رسيده و يا پذيرفته شده باشند بر طبق دستور العمل
دبير خانه و با نظر هيئت ممتحنه حداكثر تا  42نمره به شرط قبولي در آزمون شفاهي تعلق
ميگيرد .
ماده ) 7

تعيين نفرات برتر بر اساس امتحان كتبي با ضريب  0و امتحان شفاهي با ضريب  4محاسبه
خواهد شد .
ماده ) 6

اين مصوبه از سال تحصيلي  4300 -09قابل اجرا خواهد بود.

