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 مطدمه:
منان و آرزوی توفیق برای تمامی پویندگان و پژوهندگان عرصهه   با سپاس بیکران به درگاه ایزد

دسهيیار در    پذیرش  آزمونو شرایط برگزاری  لبان عزیز، ضوابطعلم و آگاهی و امید سربلندی برای داوط

و قانون  شورای آموزش پزشکی تخصصی  مصوبات بر اساس) موجود  و مقررات  قوانین  طبق 1394  سال

 راهنمها   ایهن   مندرجات  و مطابق (مصوب مجلس شورای اسالمیو اصالحیه آن برقراری عدالت آموزشی 

آتی شورای آموزش پزشکی و تخصصی مصوبه یا  ذكر است چنانچه در نشست. شایان برگزار خواهد شد

مراتب اطهال    ،وضع گردد مرتبط با آزمون فوق االشارهو  نسبت به مقررات قبلی یترجدید دسيورالعمل

  رسانی خواهد گردید.
و از طريهق سهايت    انتخاب رشته و اعالم نتياه آزمون بيهورت اينترنتهي    ثبت ناماز آناا كه كليه مراح  اجرايي 

بهه   ًاداوطلبان محترم جهت دريافت كليه اطالعهات صهرف  اينترنتي مركز سناش آموزش پزشكي اناام مي پذيرد 
 http://sanjeshp.ir:سايت مدتبر زير مراجده نمايند

 

 نام:ثبت -1
 

  دستيار:  پذيرشآزمون  شرکت در  براي  الزم  شرايط - 1-1

 http://sanjeshp.irداوطلب مي بايهت بها مراجدهه بهه سهايت اينترنتهي       جهت آغاز مراح  ثبت نام توجه: 
اقدام نموده و با دريافهت كهد پرداخهت مراحه  ثبهت نهام را آغهاز        ریال  000/575مبلغ نهبت به پرداخت اينترنتي 

 نمايند.)مبلغ پرداختي غيرقاب  استرداد مي باشد(
 . فرهنگي  انطالب  يعاا  شوراي  ضوابط  طبق  عمومي  سأييد صالحيت -الف 
 .  عمومي  پزشكي  دكتراي  در رشته  ااتحييلي فارغ  يا گواهينامه  مدرك  داشتن -ب 
    آقايان  براي  يا مدافي  وظيفه  نظام  خدمت  پايان  كارت  داشتن -ج 

بها    و يها كفااهت    شهكي پز  موقهت   مدافيهت   داراي  باشد و داوطلبان مي  دايم  مدافيت  مفهوم  به  مدافي  كلمه : تبصره
  اناهام   به  شدن  فرا خوانده  در صورت  است  نمايند. بديهي  دستيار شركت  پذيرش  سوانند در آزمون خود مي  مهئوايت
بها    مطهررات   و طبهق   نخواهد داشت  بدهده  آنان  سرخيص  براي  سدهدي  هيچگونه  وزارسخانه  اين   وظيفه  نظام  خدمت
 خورد خواهد شد. افراد بر  اينگونه

  خدمات موضوع قهانون   عمومي  وظيفه  نظام  )خدمت  قانوني  خدمات  اسمامگواهی ارا ه مدافيت از خدمات قانوني و يا  –د 
 هاي ذي .باستثناء سبيره 31/6/1394( سا ساريخ بهداشت آوران  خدمت پزشكان و پيراپزشكان  پيام

ادامه سحيي  دانواويان ممتاز استدداد درخوان به مطاطا بهاالسر در وزارت   سههي نامه كليه مومواين آ ين : 1  تبصره
سهال پها از فراغهت از سحيهي ( در آزمهون       2ماازند فطط يك نوبت )و حداكثر سها  بهداشت  درمان و آموزش پزشكي 
 (1شركت نمايند. )پيوست با رعايت مفاد مندرج در آ ين نامه مذكور ورودي پذيرش دستيار سخييي 

نامهه اجرايهي قهانون خهدمت پزشهكان و پيراپزشهكان مهورخ        آ هين  3و  2مومواين كميهيون موضوع مهواد   :2 رهتبص
 ( 13 در خيو  سههيالت اعطايي به استددادهاي درخوان )پيوست 20/12/1386
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  پزشهكي   علوم  ( دانوگاههاي98سا  97  )صدك  سوم  % رسبه1( و 99سا  98  )صدك  دوم  % رسبه1   اول  % رسبه1 :3  تبصره
 (3نمايند. )پيوست   دستيار شركت  پذيرش  در آزمون  مربوطه  مطررات  با رعايت  قانوني  خدمات  از اناام  سوانند قب  مي

  در آزمون  شركت  متأه   به استناد قانون سههي  ازدواج جوانان با رعايت موارد ذي   مااز به  عمومي  پزشكان :4تبصره
  موافطت  باشند صرفًا در صورت مي  عمومي  وظيفه  نظام  خدمت  در حال  كه  پزشكي  رشته  ااتحييالن )فارغباشند.  مذكور مي
 (گردند. مي  شناخته  سبيره  اين  مومول  مهلح  نيروهاي  ستاد ك 
 و  بهوده   سحيي   به  وغولم 29/12/1393  سا ساريخ  حداق   و آقا( كه  از خانم  )اعم  متاه   عمومي  پزشكي  دانواويان  ااف: 

ااتحيهيالن پزشهكي عمهومي متأهه  از سهاريخ      گردنهد و نيهز كليهه فهارغ     مي  ااتحيي  فارغ 31/6/1394  حداكثر سا پايان
   قب  از شروع به خدمت نظام وظيفه و نيز خدمات اليحه طرح نيروي انهاني. 20/10/1393اغايت  20/10/1392

ااتحيي ( صرفًا مااز به يكبار شركت در آزمهون پهذيرش دسهتيار    از دانواو و يا فارغب: كليه مومواين اين قانون )اعم 
 باشند.ااذكر ميسخييي با استفاده از مطررات فوق

  پزشهكي   و آمهوزش     درمهان  بهداشهت   وزارت  در اين سبيهره بهر عههده     مندرج  وظيفه  نظام  خدمت  موموالن  سرخيص ج:
 باشد. نمي

  انهد بهدون   شده  ااتحيي  فارغ1/9/1380از   قب   كه  و پيراپزشكان  پزشكان  خدمت  قانون  مومول  تأه م  بانوان: 5تبصره
  و آمهوزش   درمهان    بهداشهت   مازاد بر نياز وزارت  بدنوان  سكونت  مح   پزشكي  علوم  نياز از دانوگاه  عدم  نامه  ارا ه  نياز به
 شوند. مي  شناخته  پزشكان و پيراپزشكان مدافقانون   موضوع  خدمات  از اناام  پزشكي
نامه اجرايي قانون خهدمت  آ ين 3و  2موضوع مواد ( ج)ااتحييالن رشته پزشكي مومول كميهيون بند فارغ : 6  تبصره

 (4)پيوست  14/8/1384پزشكان و پيراپزشكان مورخ 
  و همچنهين  ارشهد     كارشناسهي Ph.D   پزشهكي   سخييهي   هاي از رشته  در يكي  داوطلب  سحيي   به  اشتغال  عدم -هـ

 . پزشكي باايني  سخييي  مدرك  نداشتن
 .(5)پيوست   رشته  برحهب  اي عضو مؤثر حرفه  نطص  نداشتن - و

در صورسي كه داوطلب بدون سوجه داشتن به نطص عضو مؤثر حرفه اي كه مانا از سحيهي  و يها اناهام خهدمات بدهد از      
ه اي پذيرفته شود واي سوسط گروه آموزشي به داي  اين نطص عضو مااز شروع به آمهوزش  فراغت سحيي  شود در رشت

 .شناخته نگردد  امكان سغيير رشته سوسط دبيرخانه مطدور نيهت و اعتراضي پذيرفته نمي گردد
 وجود ندارد.  سني  محدوديت  دوره  در اين - ز

 باشد.  ااز نميم  آزمايوي  بيورت  در آزمون  شركت  دوره  در اين - ح
سكمي  ظرفيت مناطق محروم آزمون پذيرش دستيار سخييي  فته شدگان مرحله اصلي و جايگزين مرحله اول پذير –ن 

باايني پزشكي دوره چه  و يكم  در صورت عدم ثبت نام در موعد مطرر و يا عدم شروع به آموزش در مواعيد اعالم شده و 
وزش  مااز به شركت در آزمون پذيرش دستيار سخييي دوره چه  ودوم نمهي  يا انيراف از سحيي  پا از شروع به آم

 باشند.

 

 

 

  مورد نيازجهت ثبت نام اينترنتي  مدارك - 1-2
نهام  بايهت اسكن و بها سوجهه بهه راهنمهاي ثبهت     مي  شده  گرفته  جاري  در سال  كه   3×4عكا  قطده  يك -الف 

و سـایر مـدار     kb 20-100فایل براي عکس بینو حجم    jpgفرمت )با مربوطه ارسال گردد.  اينترنتي در مح  

 (kb100-300بین 
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 اسكن كارت ملي  – ب

 اول شناسنامه   هاسكن صفح – ج
شهكي  پز پروانه دا م و يا موقتسوان سياوير طي دوره پزشكي عمومي )در اين قهمت ميمبين اسكن گواهي  – د

از سوي دانوگاه مح  آموزش با مضهمون اسمهام دوره پزشهكي    گواهي صادره  عمومي/گواهينامه پزشکی عمومی/
مطابق قانون خدمت پزشکان و پيرا پزشهکان  ت مدرفينامه جهت شروع خدم /31/6/1394عمومي حداكثر سا ساريخ 

اسكن و ارا هه  و يا گواهی مدافيت يا اسمام آن/ مدرفينامه جهت شرکت در آزمون از سوی مرکز خدمات آموزشی را 
 د(.نمو

  از مركز خهدمات آموزشهي     نامه  مدرفي و در صورت دريافتاز كوور و اسباع غيرايراني   خارج  ااتحييالن  فارغ - و
نام نماينهد. )سيهوير مدرفينامه     ثبت  سوانند بيورت اينترنتي در آزمون   مي جهت شرکت در آزموننام در زمان ثبت 
 (بايهت همراه ساير مدارك اسكن و ارسال شودمذكور مي

 
 آزمون -2

  :  آزمون  برگزاري -2-1

 ( تاريخ آزمون:الف
  علهوم   ههاي  در دانوهگاه   بطور همزمان 10/2/1394مورخ   روز پناونبه  صبح 9  ساعت  رأس  كتبي  آزمون 
 شود. برگزار مي (6پيوست شماره در )  كوور مندرج  پزشكي

از طريهق سهايت    9/2/1394و 8و7مورخ  و چهارشنبه  نبهش سهدوشنبه    در روزهاي  آزمون  جلهه  ورود به  كارت -ب
در اختيار داوطلبان قرار گرفته و هر داوطلب موظهف بهه پرينهت كهارت خهود از       http://sanjeshp.ir اينترنتي

-آزمون امكانپذير نميباشد. ) حضور در جلهه آزمون بدون همراه داشتن كارت شركت در روي سايت مربوطه مي

 باشد(
 بر روي سايت اينترنتي قرار خواهد گرفت. 12/2/1394ه مورخ شنببددازظهر روز كليد آزمون  -ج
 :  آزمون  دهي نمره  -2-2

  باشد . مي  اي چهار گزينه  سهتي  سؤال 200  آزمون  داد سؤاالتسد -ااف 
 گردد.  انتخاب  است  ممكن  پاسخ  بهترين  شده  ارا ه  هاي گزينه  در ميان  كه  گزينه  بايد سنها يك  هر سؤال  ه براي ب
  گيرد. مي  سدلق  منفي  نمره  يك  اشتباه  با پاسخ  و هر سؤال  مثبت  نمره 3  صحيح  با پاسخ  هر سؤال  به -ج 
 گيرد. نمي  سدلق  اي نمره  پاسخ  بدون  ؤاالتبه س –د 
 گيرد. مي  سدلق  منفي  نمره  باشد يك  شده  داده  پاسخ  گزينه  از يك  بيش  كه  هر سؤال  به  -هه 
 باشد. ها مي آزمون  كلي  مطررات  براساس  دهي و نمره  آزمون  روش -ر
 
 االتؤس رسيدگي به اعتراضات – 3-2

نههبت بهه    14/2/1394اغايهت   12/2/1394از سهاريخ  آزمون اعالم كليد باشند پا از داوطلبان مااز مي 
اقهدام الزم   http://sanjeshp.ir اينترنتهي سهايت   از طريقمنحيرًا اعتراض به سئواالت آزمون مذكور ارسال 

 بدم  آورند.
 به هيچ عنوان مقدور نخواهد بود. الذكراز تاريخ فوق پس واصله اعتراضاترسيدگي به 

http://sanjeshp.ir/
http://sanjeshp.ir/
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 كارنامه آزموناعالم  - 4-2
به همهراه فهرم انتخهاب    داوطلبان اوايه   كارنامه تبه اعتراضات واصله در خيو  طراحي سئواالپا از رسيدگي 

  .مي گردددرج  http://sanjeshp.irپايگاه اطالع رساني در مح   –رشته 
در اختيهار   http://sanjeshp.irاز طريق سهايت اطهالع رسهاني آزمهون      مح   –و نيز فرم انتخاب رشته   كارنامه
 گيرد.   قرار مي  باشند  نموده  را كهب 600از  150  نمره  حداق   كه واجد شرايط پذيرش  داوطلبان

  انتخاب   را در چند دانوگاه  از چند رشته  ها و يا سركيبي دانوگاه  را در سمام  رشته  سواند يك مي  داوطلب توجه:
 .خواهد بودن  پذيرش  باشد  واجد شرايط  رشته نكرده  در موعد مطرر انتخاب  داوطلب  در صورسيكه نمايد.

 خواهد بود.ن  پذيرش  باشد  واجد شرايط  رشته نكرده  در موعد مطرر انتخاب  داوطلب  در صورسيكه

 
 ها: سهميه -3

 :  رزمندگان  سهميه - 3-1
 رزمندگان –ااف 

  بهه   بههياي   داوطلب  و جهادگران  ورود رزمندگان  براي  سههيالت  قانون  اجرايي  نامه  آ ين 1  ماده  براساس
  رزمنهده   نهام   بهه   نامه  آ ين  در اين  كه  بهياي  داوطلب  و جهادگران    رزمندگان عااي  آموزش  دانوگاهها و مؤسهات

يها    متنهاوب   مهاه  6  حهداق   31/6/1367  اغايهت  31/6/1359  از ساريخ  شود كه مي  اطالق  افرادي  شود به مي  ناميده
 باشند.   حضور داشته  عملياسي  در مناطق  داوطلبانه   متوااي

با ارا ه كد ملي نههبت بهه    پاسداران سوانند با مراجده به نواحي نيروي مطاومت بهيج سپاهاين گروه از داوطلبان مي
بايههت  ايهن کهد رهگيهری مهی     نماينهد. نام وارد رقمي اقدام و در مح  مورد نظر هنگام ثبت 12اخذ كد رهگيري 

و درج كد رهگيري ادوار گذشته منار به عهدم ساييهد سههميه و حهذف آن      جهت هر دوره آزمون مادد اخذ گردد
خواهد شد. ساييد نهايي سهميه اين گروه از متطاضيان سوسط نيروي مطاومت بهيج سپاه پاسداران انطالب اسهالمي  

 خواهد بود. 
ناجا و دجا( با مراجده به سهازمان    ستفاده از سهميه رزمندگان ستاد ك  نيروهاي مهلح )آجا داوطلبان متطاضي ا -2

رقمي ايثارگري خود جهت استفاده از سهميه رزمندگان اقهدام و در محه     12نيروهاي مهلح نهبت به دريافت كد 
ون ماهدد اخهذ گهردد و درج    مورد نظر هنگام ثبت نام وارد نمايند. اين كد رهگيري مي بايهت جهت هر دوره آزم

كد رهگيري ادوار گذشته منار به عدم ساييد سهميه و حذف آن خواهد شهد. ساييهد نههايي سههميه ايهن گهروه از       
 باشد.متطاضيان سوسط دفتر خدمات و طرح حكمت مداونت نيروي انهاني ستاد ك  نيروهاي مهلح مي

منـدگان و اياـارگران هبـه جـز     رقمي براي استفاده از سـهميه رز  12توجه مهم: كد رهگيري 
 و هرسال متفاوت است مشمولين تحت پوشش بنياد شهيد و امور اياارگران( براي هر آزمون 

سازمان ذيربط دريافت نمايد و ارسال مـدارك و   كدرهگيري جديد ازلذا داوطلبان مي بايست 
و سـهميه  ه جهت اين گـروه از افـراد لحـاخ نخواهـد گرديـد      سهميگواهي مرتبط با استفاده 

 داوطلب آزاد تلقي مي گردد. 
  و جههادگران   ورود رزمنهدگان   بهراي   سهههيالت   قهانون   اجرايهي   نامهه   آيين 10  ماده 3  سبيره  به  با سوجه : تبصره
   استفاده  سهميه  بار از اين  يك  كه  در صورسي  رزمندگان  از سهميه  استفاده  واجد شرايط    داوطلبان بهياي  داوطلب

http://sanjeshp.ir/
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حضهور    سهابطه   مهاه  12  حهداق    نماينهد كهه    اسهتفاده   سههميه   از اين  سوانند دوباره مي  صورسي در  باشند  فطط  كرده
  از سهال   قبه    كهه   رزمندگان  از سهميه  استفاده  شرايط  واجدين  ذكر است  شايان باشند.  را داشته  در جبهه  داوطلبانه
در   داوطلبانهه  حضهور   سهابطه   ماه 6  حداق   سوانند با داشتن اند  مي نموده  استفادهمذكور   يكبار از سهميه  براي 1368
  پذيرفتهه   رزمنهدگان   از سههميه   بها اسهتفاده    كه  افرادي  ذكر است  به  مند گردند. الزم مزايا بهره  ماددًا از اين  جبهه
 .  را نخواهند داشت  مادد از سهميه  استفاده  حق  دوره  و يا ادامه  دوره    شروع نام از ثبت  انيراف  شوند در صورت مي

 گردد.   مي  سديين  دفاع  عااي  شوراي  ميوبات  براساس  عملياسي  مناطق: 1  توضيح
 گردد.   مي  سلطي  حضور در جبهه  جزو مدت  اسارت  مدت: 2  توضيح
  مدلوايهت  درصد 10هر   ازاي  % به25از   بيش  با مدلوايت  اسالمي  جانباز انطالب  حضور داوطلبان  مدت :3  توضيح
 خواهد شد.  محاسبه  حضور در جبهه  ماه 6  مدت  اضافي
  و موهمواين   مهلح  نيروهاي    پرسن  مربوطه  نامه اجرايي و آ ين  اسالمي  شوراي  مالا 15/7/1377  ميوبه  طبق
    بطهور داوطلبانهه   در عمليات  شركت  موظفي  بر ميزان  عالوه  متناوب  ماه 9يا   متوااي  ماه  6  كه  وظيفه  نظام  خدمت

اند با مراجده به اداره آجوداني نهبت به اخذ گواهي حضور در جبهه اقدام نموده  حضور داشته  جبهه  مطدم  خطوط در
 و اسكن گواهي مربوطه را از طريق سايت اينترنتي ارسال نمايند.

باشهند )شهام :   زمندگان كه سحت پوشش بنيهاد شههيد و امهور ايثهارگران مهي     متطاضيان استفاده از سهميه ر -ب 
همههر و فرزنهدان     اسراء  آزادگان  شهداء  مفطودين   فرزندانهمهران و   % جانبازي25جانبازان با حداق  آزادگان  
ت نهام و سديهين   مي بايهت نهبت به عالمت گذاري در قهمت بنياد شهيد در فرم اينترنتي ثب ( %25  بااليجانباز 

اين گروه از متطاضهيان نيهازي بهه دريافهت و يها ارا هه كهد        نهبت با ايثارگر )پدر  مادر يا خود ايثارگر( اقدام نمايد. 
 رهگيري از طريق سايت ايثار ندارند.

 
 : محروم  مناطق  سهميه 3-2

 ;حد نصاب مي باشد.د درص 85  ،متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهمیه مناطق محروم پذیرش جهتحدنصاب 
در فرم انتخاب رشته اعالم خواهد شد در این سهمیه در سـال آینـده   شرایط پذیرش سهمیه مناطق محروم متعاقباَ 

 .پذیرش خواهد بود. در صورت عالقمندي به این سهمیه لطفاً در فرم ثبت نام این سهمیه را انتخاب نمایید

 
 تعهدات:  
مزاياي سهميه مناطق محروم جهت پوشش مناطق محروم  سدهد خا  بهه ميهزان   شدگان با استفاده از از پذيرفته

دانوگاه علوم پزشهكي و خهدمات بهداشهتي درمهاني     همان سه برابر مدت آموزش به نفا مناطق محروم مورد نياز 
 اخذ مي گردد.  انتخابي مناطق محروم 

از فراغت از تحصـيل   توجه: پذيرفته شدگان با استفاده از مزاياي سهميه مناطق محروم، پس
 فقط در حوزه مناطق محروم و يا نيازمند تعيين شده خود فعاليت درماني و يا آموزشي خواهند 

داشت و در خارج از منطقه مربوطه حق فعاليت تخصصي در رشته تحصيلي خود را تـا پايـان   
 دوره تعهدات ندارند.
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د نظر مااز مي باشد و پذيرفته شدگان سا پايهان زمهان   ارا ه مدرك فارغ ااتحييلي مومواين بدد از اسمام سدهد مور
سدهدات و ارا ه سهويه حهاب از دانوگاه علوم پزشكي محروم مهذكور امكهان ادامهه خهدمات سخييهي در سهاير       

 مناطق كوور را ندارند.
حداقل نيمي از مدت زمان تعهـدات   توجه: ادامه تحصيل در مقاطع آموزشي باالتر پس از طي

 باشد.امكانپذير مي 
 انتقال و تغيير محل تعهدات ممنوع مي باشد.

 
 نحوه پذيرش 3-3

 شود: مي  زير اناام  هاي با اواويت  هاي اعالمي سهميه و  پذيرش  مطررات  دستيار با رعايت  پذيرش
 نمره آزمون پذيرش دستيار   -ااف 
 مح   –اواويت انتخاب رشته  –ب 
مح  يكهان باشد  ابتهدا نمهره آزمهون     -اري و اواويت انتخاب رشتهدر موارديكه نمرات آزمون پذيرش دستي –ج 

مهالك عمه  قهرار    دوره كارورزي مددل بدون احتهاب  مددل دوره پزشكي عموميو سپا پيش كارورزي جاما 
 .خواهد گرفت
  گهرفتن  در نظهر   ( بهدون  حدنياب  سديين  )براي  اوايه  شده  نفرجايدهي  آخرين  نمره از:  است  عبارت  حد نصاب

 .  پذيرش  ساير شرايط  با رعايت  مح  -  رشته  ك   ظرفيت  بر مبناي  و جنا  سهميه
  بهاالسرين  )از  آزمون  نمره  و براساس  و جنا  سهميه  در نظر گرفتن  بدون  داوطلبين  ابتدا كليه  روش  در اين : سوضيح
  همهه  ( در مازاد بر ظرفيهت   پذيرش  موجود )بدون  هاي يتظرف  ك   سا سكمي   مح  -  رشته  انتخاب  ( و اواويت نمره
  آن  حهد نيهاب    ه محه     در هر رشته  شده  نفر جايدهي  آخرين  شوند. نمره مي  قرار داده  انتخابي  هاي مح  -  رشته
 خواهد بود.    مح   رشته

    سههميه   در نظهر گهرفتن    دون  به  باشهد  پهذيرش   نفهر مهي    دستيار يك  پذيرش  ظرفيت  كه  هايي  در رشته توجه:
 شود. مي  اناام  ساير مطررات  و با رعايت  داوطلبان

 : رزمندگان سهمیهدر پذيرش  نحوهالف: 
در   قبهواي   % حدنياب80افراد واجد شرايط سهميه رزمندگان كه   به  ه مح    هر رشته  پذيرش  ظرفيت  % از ك 20 

 گيرد. مي  ند  سدلقباش  كرده  را كهب  انتخابي  ه مح   رشته
گيرنهد و در   قهرار مهي    آزاد مهورد سهناش    ابتدا همانند ساير داوطلبان  رزمندگان  سهميه  متطاضيان  كليه:1  تبصره
 شوند.  مي  آزاد محهوب  شدگان  جزء پذيرفته  قبواي  صورت

اسهتفاده از سههميه     رايطواجهد شه      نفهر داوطلهب    دو نفر باشد يهك   ه مح    رشته  ظرفيت  در صورسيكه: 2 تبصره
 شود. مي  پذيرفته  ه مح   رشته  آن مازاد در  صورت  رزمندگان به

باشند   داشته  اسارت  سابطه  دوسال  حداق   دانواو ي  در دوران  كه  % و آزادگاني70  با مدلوايت  جانبازان: 3  تبصره
ههر    پهذيرش   ظرفيت  % از ك 20  ميزان داكثر به)ح  انتخابي  مح _ در رشته  قبواي  % حدنياب80  كهب  صورت در

 شوند. مي    پذيرش مازاد بر ظرفيت  دستياري  ورودي  درآزمون (  ه مح   رشته
 دارنهد و   اسهارت   سهابطه   دو سهال   دانوهاويي   در دوران  كهه   % و آزادگهاني 70از   بهيش   با مدلوايت  جانبازان : توجه
در   از آن  و پها   رزمنهدگان   در سههميه   آزاد و سهپا   باشند ابتدا بيهورت  مي  گانرزمند  از سهميه  استفاده  متطاضي
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هها فهرد    از سههميه   در هر يك  قبواي  پردازند. در صورت مي  رقابت  ( به ممكن  اواويت  )در باالسرين  جانبازان  سهميه
  بهه   وجهود( وابههته    )در صهورت   وي  قبهواي   نخواههد كهرد و حدنيهاب     رقابت  بددي  هاي سهميه در  كننده  شركت
 كند.  مي  رقابت  در آن  باشد كه مي  اي سهميه
  شود و سهميه مي  داده  سخييص  ه صورت آزادب  پذيرش  داوطلبان  به  رزمندگان  سهميه  نوده  اشغال  ظرفيت:  توجه
 نخواهد شد.  منتط   اي سهميه  هيچ  به  مازاد رزمندگان  هاي % و نيز ظرفيت70  جانبازان

  شدگان به صهورت آزاد  شدگان با استفاده از سهميه رزمندگان مطابق ساير پذيرفته: از پذيرفتهتعهدات مربوطه 
 اخذ خواهد گرديد.  سدهد محضري 

  
 آزاد:    بصورت  ـ پذيرش 3-4

، سهیه آزاد محسوب شداگران و نیز سهمیه مناطق محروم نبسهمیه های جانبازان، رزمندگان و ايثار جزء یداوطلباگر 

 زاد نمی تواند از ساير سهمیه های خاص استفاده نمايد.آخواهد شد بديهی است سهمیه 

نيهز سهاير   و   محهروم   منهاطق   و سههميه     رزمندگان   ايثارگران جانبازان  هاي از سهميه  كه  مرد و زن  داوطلبين  كليه
 شوند.  مي  آزاد پذيرش  نمايند ابتدا بيورت مي  استفادهمازاد هاي  سهميه

 
نامه اجرايي "تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و پذيرش به صورت مازاد براساس آئين– 3-5

 استعداد درخشان به مقاطع باالتر: 
و  چهه  مومول استفاده از قانون سههي  ادامه سحيي  دانواويان ممتاز و استدداد درخوهان در  داوطلبين  -ااف 
نامهه  آ هين  3مزاياي ماده جهت استفاده از مدارك آنها كه  (1)پيوست پذيرش دستيار سخييي دوره آزمون ميندو

ههاي سخييهي سوسهط شهوراي     سههي  ادامه سحيي  استددادهاي درخوان  نخبگان و استددادهاي برسر در دوره
هنگي و نيهز  هاي آموزشي  پژوهوي  دانواويي و فرمنتخب دانوگاه مح  سحيي  متوك  از نمايندگان مداونت
درفرم ثبت نام مراسب سماي  خود را است مي بايهت  ر يا دفتر استددادهاي درخوان همان دانوگاه ساييد گرديده

 ايند.اعالم نم را به مطاطا باالسر استدداد درخواندانواويان ممتاز و به استفاده از مزاياي سهميه مازاد 
به دانوگاه مح  سحيهي  ارا هه    12/10/1393 حداكثر سا ساريخرا اص  كليه مدارك را همراه با مهتندات مربوطه  

دهند و دانوگاهها موظف به دريافت مدارك و بررسي مدارك مذكور بوده و صرفًا در صورت سا يد مراسب  گهواهي  
الزم جهت اين دوره آزمون به داوطلب اعطا نمايند. )گواهي مذكور مي بايهت در مهلت ثبت نام جهت شهركت در  

هت فرد متطاضي صادر گردد( داوطلب موظف است اسكن گواهی مذكور را همراه ساير مدارك در مهلهت  آزمون ج
 موظههف نيههز دانوههگاه محهه  آمههوزش پزشههكي عمههومي  اعههالم شههده از طريههق سههايت اينترنتههي ارسههال نمايههد.

رخانهه شهوراي آمهوزش    نام  مذكور را راسًا جهت اقدامات بدهدي  بهه دبي  باشد افراد واجد شرايط استفاده از آ ينمي
 پزشكي و سخييي مدرفي نمايد.

هاي دانشگاهي و صالحديد دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و محلهاي آموزشي بنا به ظرفيت
 گردد.محل داوطلب تعيين مي –تخصصي جهت سهميه مذكور و فرم انتخاب رشته 

 باشند.ن سهميه مياستفاده از اي فقط براي يك نوبت مجاز بهتوجه: داوطلبين واجد شرايط 
بديهي است تعيين نهايي صالحيت داوطلب جهت استفاده از سهميه مذكور توسط دبيرخانه شوراي 

 آموزش پزشكي و تخصصي انجام مي شود. 
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 :استعداد درخشان به صورت مازاد نحوه پذيرش 3-6

ايهن راهنمها     2پيوسهت  امتياز براسهاس منهدرجات    40: داوطلبين واجد شرايط كه موفق به كهب حداق  1سوجه 
 مول قهوانين پهذيرش بيهورت مهازاد     محه  انتخهابي موه    –% حهد نيهاب رشهته    90در صهورت كههب    اندشده
 باشند.مي

داوطلب با سوجه به كليه شرايط انتخابي )اعم از سههميه انتخهابي اصهلي و نيهز سههميه انتخهابي       : پذيرش 2سوجه 
 خواهد بود.همواره در باالسرين اواويت ممكن   بيورت مازاد(

شوند در صورت انيراف حق اسهتفاده ماهدد از   : افرادي كه يك نوبت با استفاده از اين سهميه پذيرفته مي3سوجه 
 آن را نخواهند داشت.

 
 تعهدات : 

 شدگان بيورت آزاد خواهد بود. شدگان مطابق ساير پذيرفتهميزان سدهدات اين قبي  از پذيرفته
 
 
 :  مسلح  نيروهاي  هبورسي  بصورت  ـ پذيرش 3-7

  مههلح   نيروهاي ( )رسمي  كادر ثابت  پذيرش  و سخييي  پزشكي  آموزش  شوراي  نوهت  ونهمين پنااه  ميوبات  به  با سوجه
  % پهذيرش 5/2  ظرفيهت   باقيمانده  در قااب  مازاد بر ظرفيت  زير بيورت  با شرايط  استخدام  نهاد مح   از بورسيه  با استفاده
  دسهتياري   ههاي  برنامهه   ريهزي  برنامهه   باال( با سا يد كميهيون  )با گرد به  از كوور  در هر دانوگاه  از خارج  انتطااي  اندستيار
 پذيرد.  مي  اناام 8پيوست شماره   مندرجات  مطابق

 دستيار   پذيرش  براي  الزم  عمومي  شرايط  دارا بودن - 1
 .  كننده  مدرفي  مهلح  نيروهاي  سازمانهاي  صيو اختيا  عمومي  شرايط  دارا بودن - 2
بنهدهاي    سكميه    عهدم   . در صهورت  اسهت   ثبت نام ضروري  سطاضانامه  در فرم  مربوطه مندرج  بندهاي  نمودن  سكمي  - 3

 نخواهد گرديد.  احاظ  متطاضي  جهت  مزايای پذيرش در سهميه مورد نظرمذكور  
 .  مح  -  رشته  انتخاب  در فرم  مورد سطاضا مندرج  مح  -  در رشته  وايقب  % حدنياب80  حداق   كهب - 4

  از سـوي   كننـده   معرفي  از سازمان  استعالم  بوسيله  از بورسيه  استفاده  افراد واجد شرايط  : تائيد نهايي توجه
  متقاضـياني   جهت ذكورم  و صرفًا بورسيه  خواهد پذيرفت  انجام  و تخصصي  پزشكي  آموزش  شوراي  دبيرخانه

 خواهد گرديد.  لحاخ ،مورد تائيد قرار گيرد  مربوطه  سازمان  از سوي  ايشان  بودن  واجد شرايط  كه

 
 پذيرش به عنوان بورسيه سپاه پاسداران انقالب اسالمي   – 3-8

مي  پيمهاني   در اين دوره كليه شركت كنندگان آزمون پذيرش دستيار سخييي )به استثناء كليه مههتخدمين رسه  
 به  وزارسخانه ها  نهادها و سازمانها و نيز كادر ثابت نيروهاي مهلح( مااز مي باشند در صورت سماي  به پذيرش 

-بطيهه  در رشته هاي سخييي داراي ماوزهاي آموزشي در دانوگاه علهوم پزشهكي  عنوان بورسيه سپاه پاسداران 

ايهن گهروه از   مربوطه فرم ثبت نام اينترنتي اعهالم نماينهد.    سماي  خود را با درج موضوع در قهمت سبا...)عج( مرا
افراد مي بايهت براي استفاده از مزاياي مرسبط در مهلت ثبت نام جهت شركت در آزمهون بهه سهايت اختياصهي     
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دانوگاه علوم پزشكي بطيه ا...)عج( نيز مراجده نموده و اطالعات مورد درخواسهت آن نههاد را در سيههتم مربوطهه     
 ايند.وارد نم

بديهي است پذيرش به عنوان بورسيه مذكور منوط به سا يد مراجا ذيربط در آن نهاد خواهد بود در انتها اضافه مي 
 –و جنهيت مي باشد كه در مرحله انتخهاب رشهته    ورد نظر داراي محدوديت در ظرفيتگردد پذيرش در بورسيه م

 اهد گرفت.مح  به همراه ساير اطالعات در اختيار داوطلبين قرار خو
 

 :   غير ايراني  اتباع - 3-9
  اناهام   مربوطهه   نامهه   آ هين   طبهق   ايوان  و پذيرش  راهنما بوده  مفاد اين  مطابق  غير ايراني  اسباع  و شركت  نام  ثبت
 .دقت الزم بفرمايند 15و  14به مندرجات پيوست هاي شماره   واجد شرايط  داوطلبان  پذيرد مي

 

 
 : مهم  نكات

 :ه داوطلبان عزيز قبل از ثبت نام به نکات مهم زير توجه نمايیدکلی
 نام و انتخاب رشته نمايند از طريق اينترنت اقدام به ثبت منحصرًاداوطلبان بايد  –1
 خواهند بود.  مدارك  ارزشيابي  شورايدااي  مطررات  كوور جهت شروع به آموزش سابا  از خارج  انتطااي  پزشكان - 2
% 1  مشمول  داوطلبان  ترخيص  براي  تعهدي  گونه  هيچ  پزشكي  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت - 3

تسـهيل ادامـه تحصـيل    نامـه  آئـين   دانشـگاهها، مشـمولين    سوم  % رتبه1،  دوم  % رتبه1،  اول  رتبه
 و ديگر  انانجو  ازدواج  تسهيل  قانون  مشموليندانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر 

 .  داشتنخواهد  بر عهدهند ده اش  اعزام  وظيفه  نظام  خدمت  به  كه  آزمون  اين  كنندگان  شركت
  و آزمون  سحيي   ادامه  مح   ها  سديين بخش  ارزشيابي  نامه    برابر آ ين دهنده  آموزش  بخش  اغو صالحيت  در صورت  - 4

  و سخييهي   پزشهكي   آمهوزش   شوراي  دبيرخانه  سوسط  همربوط  رشته  ممتحنه  ر هيأتنظ  دستيار  طبق  بخوي  ارسطاء درون
 خواهد شد.  اناام

  پزشـكي   بـاليني   تخصصـي   هـاي  رشـته   دستياري  هاي دوره  مقررات  تابع  شدگان  پذيرفته  كليه - 5
 باشند مي

  شدگان با استفاده از سهميه منهاطق محهروم( سوسهط    دستياري )به استثناي پذيرفته  ورودي  آزمون  شدگان  از پذيرفته -6
-برابر مدت سحيي  به نفا وزارت متبوع اخهذ مهی   2به ميزان حداق  نيم سا حداكثر   سدهد عام  پزشكي  علوم  دانوگاههاي

 شهود متغيهر  اي كه از سوي مداونت درمان سديهين مهي  گردد. اين مدت با سوجه به ساير مطررات مربوطه و  ضريب منططه
 است.

  پزشهكي   و آمهوزش     درمهان  بهداشهت   وزارت  عههده   بهه   ااتحييلي  از فارغ  پا  پذيرفته شدگان  خدمت  مح   سديين - 7
 باشد. مي
  ههاي  رشهته   بهه   سحيهي    ادامهه   ها  سهازمانها و نهادهها  بهراي    از وزارسخانه  آموزشي  شدگاني كه با ماموريت پذيرفته - 8

 .خود ههتند.  استخدام  مح   خا  به سدهد محضري  سپردن  به  ملزم شوند  وارد مي  سخييي
 و  شـده   پذيرفتـه   بيهوشـي   اسـتريت   عنـوان   خود را تحـت   عمومي  پزشكي  كه  متقاضياني  كليه - 9

  باشند. مي  بيهوشي  تخصصي  در رشته  شركت  اند صرفًا مجاز به گرديده  التحصيل فارغ
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  بـه   ( فقـط  هعج  اهلل  بقيه  پزشكي  علوم  در دانشگاه  تخصصي  هاي رشته  رشپذياصلي   ظرفيت   - 10
 .دارد  اختصاص  اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه  كادر ثابت  داوطلبان

 ظرفيت پذيرش در رشته سخييي طب هوا و فضا صرفًا به داوطلبان كادر ثابت نيروهاي مهلح سدلق دارد – 11
 شته سخييي زنان و زايمان صرفًا به خانمها سدلق دارد.ظرفيت پذيرش در ر – 12
كليه داوطلبين شركت در آزمون پذيرش دستيار سخييي اعم از مومواين آ ين نامه اجرا ي سههي  ادامه سحيي   – 13

آموزشي استددادهاي درخوان  نخبگان و استددادهاي برسر  مومواين قانون سههي  ازدواج جوانان و ... قب  از اسمام دوره 
 پزشكي عمومي صرفًا يكبار مي سوانند در آزمون پذيرش دستيار سخييي شركت نمايند.

كليه قوانين و مطررات مندرج در اين راهنما براساس ميوبات شوراي آموزش پزشكي و سخييي سا آخرين نوهت - 14
همين سهايت اطهالع رسهاني    ميوب مي باشد و چنانچه در نوهت آسي شورا قوانين جديدي وضا گردد مراسب از طريق 

 خواهدگرديد
 

 
 

  1پيوست شماره 
به مقاطع باالتر در وزارت  استعدادهاي درخشانادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و  آيين نامه تسهيل

 بهداشت، درمان و اموزش پزشكي
 

 مقدمه
رمان وآموزش پزشهكي  آ ين نامه شوراي هدايت استددادهاي درخوان وزارت بهداشت  د 2ماده  1در اجراي بند     

و به منظور برقراري سههيالت ويژه آموزشي و پژوهوي بهراي دانوهاويان داراي اسهتدداد درخوهان  و شهكوفايي      
 ملي اين آيين نامه سيويب گرديد. استددادهاي بااطوه آنان با محوريت ارزش هاي واالي اسالمي  انهاني و

 رود.نامه بكار ميين آ ينهاي زير در ابه منظور رعايت اختيار واژه -1ماده 
 منظور وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشكي است. وزارت:

ها علوم پزشكي و مؤسهات وابهته به وزارت بهداشت  درمهان  منظور هر يك از دانوگاهها و دانوكده دانشگاه:
 .كنندكه طبق مطررات وزارت عم  مي استكوور و آموزش پزشكي 

يان شاغ  به سحيي  در دانوگاههاي علوم پزشكي و مؤسهات وابهته به وزارت و منظور كليه دانواو دانشجو:
 باشد.ااه)عج(  ارسش و علوم بهزيهتي( ميدانوكده هاي علوم پزشكي و ابهته به دستگاههاي اجرايي )شاهد  بطيه

 مططا پايين سر: منظور دوره سحيي  فدلي دانواو است
 صله بددي دانواو است.مططا باالسر: منظور دوره سحييلي بالفا

اذا  صرفًا مخيو  پذيرش دانواو در مطاطا كارداني و كارشناسي است )اين بندپذيرش بدون آزمون  -2ماده 
  از درج آن خودداري شده است(

 آزمون با پذيرش  -3ماده 
ا شهركت در  مطهرر در ايهن مهاده و به    مي سوانند با رعايت ديگر شرايط  3-1واجد شرايط مذكور در بند  دانواويان

 آزمون ورودي براي سحيي  در دوره باالسر در دانوگاه ها پذيرفته شوند. 
 دانواويان واجد شرايط عبارسند از: - 1-3
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)بها   500برگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايوي علوم ساربي با كهب رسبه كووري مهاوي و كمتهر از   –الف 
 مدرفي سازمان سناش آموزش پزشكي(  

مدال طال  نطره و برنزكووري از اامپيادهاي علمهي دانهش آمهوزي )بها مدرفهي وزارت آمهوزش و       دارندگان  –ب 
 پرورش(

در هريك اامپياد علمي دانواويان علوم پزشكي كوور و رسبه اول سيمي كووري انفرادي نفرات اول سا سوم  –ج 
% نمهره نفهر سهوم انفهرادي     80ي مذكور ) به شرط آنكه هر يك از اعضاي سيم در مرحله فهرد اامپياد از سه حيطه 

 علمي وزارتهمان حيطه را كهب نموده باشند( با مدرفي دبيرخانه اامپياد 
ي جوهنواره رازي   جوهنواره ههاي ههاي خهوارزمي و جهوان       كوهور برگزيدگان حا ز رسبه هاي اول سا سهوم   –د 

 خوارزمي)در زمينه علوم پزشكي( با مدرفي دبيرخانه هاي مربوطه 
ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علهوم پزشهكي بها سا يهد مداونهت سحطيطهات و فهن آوري وزارت         مااكان  -هـ 

 براساس ضوابط مربوطه
 ي گروه پزشكي با مدرفي ستاد انتخاب دانواوي نمونه كووريدانواويان نمونه كوور –و
يه پزشهكي  دندانپزشهكي و   % پذيرفته شدگان برسر كووري درهر يك از آزمونهاي متمركز جاما علوم پا 5/2 – ز

 داروسازي ؛ جاما پيش كارورزي پزشكي )حداق  سه نفر وحداكثر سا سطف چه  نفر در هر آزمون(

 20سا   :رسبه هاي برسر پذيرفته شدگان در آزمون هاي ورودي دوره هاي سحييالت سكميلي كارشناسي ارشد –ح 
ر پذيرفتهه شهده در ههر رشهته  دو نفهر اول كوهوري و       نفه  50نفر  پذيرفته شده در هر رشته  نفر اول كووري  سا 

 نفر باشد سه نفر اول كووري. 50درصورسي كه سدداد پذيرفته شدگان  بيش از 
اتحييالن هر رشته با ورودي موترك در مطاطا كارشناسي و باالسر در هر دانوگاه )حداق  % برسر فارغ ا10 – ط

 17يك نفر( با كهب مددل ك  حداق  
واردي كه زمان فارغ ااتحييلي متطاضي به دالي  موجه كه مورد سا يهد مداونهت آموزشهي دانوهگاه     ر مدتبصره: 

ويق افتد حداكثر سا يك نيم سال سحييلي به سنوات آموزشهي  دباشد )از قبي  بيماري يا مرخيي زايمان و ...( به س
رسبه وي با گروهي كه همزمان از سحيي  مالك عم  بوده و او اضافه مي گردد و در اين صورت نيمهال فراغت 
 فارغ ااتحيي  شده اند محاسبه و مطايهه مي گردد.

كهه از سهوي    اجرايي ا يد شوراي پژوهوي دانوگاه و براساس دستوراادم سدانواويان پژوهوگر برجهته به  -ي
 .گرديده استمداونت سحطيطات و فنآوري وزارت سدوين و به دانوگاهها ابالغ 

( در مطاطا سحييلي كارشناسهي  3-1داد درخوان مومول هر يك از موارد مذكور در بند )دانواويان استد -2-3
و باالسر براي استفاده از مزاياي مطرر در اين ماده ماازند فطط يك نوبت در آزمهون ورودي مططها بهاالسر شهركت     

ون خدمت پزشكان و قان 3و  2كنند و براي فارغ ااتحييالن حا ز شرايط  آخرين ميوبات كميهيون موضوع مواد 
 پيراپزشكان مالك عم  خواهد بود.

پايهان دوره  بايهد در  در مططها كارشناسهي    3-1موارد مذكور در بند دانواويان واجد شرايط هر يك از  - 3 – 3
 كهب نمايند.را  16 حداق ك  پايان دوره مددل و در مطاطا كارشناسي ارشد و باالسر در  17حداق  ك  مددل 

ناپيوسهته بهيش از    كه در مططا كارشناسي 3-1موارد مذكور در بند يان واجد شرايط هر يك از دانواو - 3 – 4
در  16دو سرم متهوااي يها متنهاوب مدهدل كمتهر      پيوسته بيش از و در مططا كارشناسي  16كمتر از يك سرم مددل 
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 لاز سهه سهرم مدهد    و در مططا دكتراي حرفه اي بهيش  15مططا كارشناسي ارشد بيش از يك سرم مددل كمتر از 
 د.شنامه و سههيالت مربوطه نخواهند آ ينكهب نمايند مومول  15كمتر از 

 نامه حفظ شده باشد.شرط مددل مذكور بايد در ك  دوران سحيي  خواه قب  يا بدد از شمول آ ين - 3 – 5
% نمهره  90كههب  دانواويان حا ز شرايط مطرر در اين ماده مي سوانند به شهرط شهركت در آزمهون و     – 3 – 6

% از ظرفيت پذيرش سهميه آزاد پذيرفته 10مح  مورد سطاضا و حداكثر سا  –آخرين نفر پذيرفته شده آزاد در رشته 
 شوند.
محه  )منهدرج در دفترچهه پهذيرش      –اين ظرفيت مازاد بر ظرفيت رسمي پذيرش دانواو در ههر رشهته    – الف

 دانواو( است.
مح  هاي مورد پذيرش عدد صهحيح نباشهد گهرد     –هر يك از رشته  % محاسبه شده در10در صورسي كه  – ب

نفر حداق  يك نفر پذيرفته مهي   5كرده علمي آن مالك عم  خواهد بود و در مورد رشته هاي با پذيرش كمتر از 
 شود.

  
% نمره آخرين نفر پذيرفته شده آزاد  كف نمره بهوده و پهذيرش دانوهاوي اسهتدداد درخوهان بهر       90كهب  – ج
 ي اواويت نمره و اواويت مح  و همچنين ظرفيت پذيرش سديين شده خواهد بود.مبنا

ايط به دانوگاهها سوسط مركز سناش آمهوزش پزشهكي صهورت مهي     رپذيرش و مدرفي دانواويان واجد ش – د
 گيرد.

 40داروسازي كهب حهداق      Ph.Dبراي استفاده از سهميه مازاد در پذيرش دستيار پزشكي و دندانپزشكي  – ه
امتياز از حيطه هاي آموزشي  پژوهوي  فردي و اجتماعي الزم است كه باالسرين امتياز كهب شهده مهالك عمه     

 خواهد بود.
چگونگي محاسبه امتيازات فوق ااذكر در شيوه نامه اي كه سوسط دبيرخانه هاي برگزار كننده آزمهون سهدوين    – و

 شده است ارا ه خواهد شد.
واويان استدداد درخوان واجد شرايط سوسط دانوگاهها به صهورت سههميه مهازاد    در صورت عدم پذيرش دان – ز

محه  مهورد سطاضها كهم نمهوده و آن را بهه        –دبيرخانه مااز است حداق  يك نفر از ظرفيت پهذيرش آزاد رشهته   
 دانواويان استدداد درخوان اختيا  دهد.

هر يك از مطاطا سحييلي فطط يك مرسبه )اعم  دانواويان حا ز شرايط مطرر در اين ماده مي سوانند در – 3 – 7
از قبواي يا عدم قبواي( موروط بر اينكه بيش از دو سهال از زمهان فهارغ ااتحيهيلي آنهها نگذشهته باشهد از ايهن         

 سههيالت بهره مند گردند.
 3مـاده  ي در  -ز –ه  –فارغ التحصيالن رشته هاي گروه پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي كه مطابق بندهاي ج  – 8-3

 د.ونآيين نامه رتبه كسب نموده اند با رعايت ساير شرايط آيين نامه مي توانند از تسهيالت اين ماده بهره مند ش
اوياني كه داراي حكم محكوميت قطدي از كميته انضباطي دانوگاه با هيئت بدوي سخلفات آزمون دانو -4ماده 

 .دن آيين نامه و سههيالت مربوطه نخواهند شها )مبني بر سخلف آموزشي يا اخالقي( باشند مومول اي
متطاضيان استفاده از سههيالت استدداد درخوان  در هريك از مطاطا سحييلي بايد شرايط آيين نامهه را    -5ماده 

احراز نموده باشند و براي استفاده از سههيالت ادامه سحيي  در مططا باالسر كههب عنهوان اسهتدداد درخوهان در     
 ازامي است.مططا پايين سر ا
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تطاضيان واجد شرايط ماازند فطط از يك نوع از سههيالت )با آزمون يا بدون آزمهون ( بهراي پهذيرش    متبصره : 
استفاده نمايند و استفاده از هر دو روش براي پذيرش در يك سال امكانپذير نمي باشد. اما مي سواننهد بهه صهورت    

 آزاد در آزمون شركت نمايند.
اين آيين نامه به موجب دستوراادملي است كهه سوسهط مركهز سهناش آمهوزش پزشهكي       وه اجراي نح – 6ماده 

 سدوين و سنظيم مي گردد.
وزارت بهوده و در شهرح و سفههير آن نظهر      معاونت آموزشينامه بر عهده : نظارت بر حهن اجراي آ ين7ماده 
 خواهد بود.آموزشي مورد استناد مداونت 

بـه تصـويب    21/10/1389تبصره در تـاريخ   3ماده و  7نامه مشتمل بر يك مقدمه، اين آئين
جـايگزين مصـوبات قبلـي ادامـه تحصـيل      شوراي هدايت اسـتعدادهاي درخشـان رسـيد و    

دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان هورود بدون آزمون و با آزمون( مي گردد و براي پذيرش 
 به بعد قابل اجرا مي باشد. 1392 – 91دانشجو از سال تحصيلي 

 
 
 
 

  2پيوست شماره 
دامه تحصيل دانشجويان ا نامه تسهيلنامه محاسبه امتيازات جهت مشمولين استفاده از آئين شيوه 

 استعداد درخشان ممتاز و 
 

 داوطلبين استفاده از تسهيالت آئين نامه : شرايط اختصاصي -1ماده 
ن وآ ين نامه هاي ميهوب و مدتبهر جهاري از    دانواويان  و فارغ ااتحييالن پزشكي عمومي كه بر اساس مطررات  قواني

مياديق نخبگان  استددادهاي درخوهههههان  و استددادهاي برسر در حيطه هاي آموزشي   پههههژوهوي  فرهنگي و فوق 
 برنامه   سوانمنديهاي فردي و اجتماعي بورح زير ارزيابي مي گردند :

 :آموزش  1-1
 هاي مدتبر جهاني و كووري  : دارندگان رسبه هاي برسر اامپياد  1-1-1
 : دارندگان رسبه هاي برسر كنكور سراسري 2-1-1
 : دارندگان رسبه هاي برسر آزمونهاي جاما علوم پايه و پيش كارورزي 3-1-1
 : دارندگان  رسبه هاي برسر دوره پزشكي عمومي بر اساس مددل ك 4-1-1
 
 : پژوهش 2-1
 ميوب شورايدااي انطالب فرهنگي در زمينه علوم پزشكي :ر داخلي در جونواره هاي مدتب هاي برسررسبه : 1-2-1
 )خوارزمي   رازي و ...(     
: چاپ مطاالت علمي در ماالت مدتبر داخلي و خهههارجي داراي رسبه علمي ه پژوهوي در زمينه  علهوم پزشهكي    2-2-1

 )مطابق آ ين نامه ارسطاي اعضاي  هيئت علمي دانوگاهها ...( 
 در سمينارهاي مدتبرعلمي ه پزشكي داخ  يا خارج از كوور با ارا ه پوستريا سخنراني علمي  : شركت3-2-1
: ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي كه به سأييد مداونت سحطيطات و فن آوري وزارت متبهوع رسهيده   4-2-1

 باشد.
ردي و ساير حيطه هاي مدتبر پژوهوي در حيطهه  هاي سحطيطات  بنيادي  سوسده اي   كارب : ماري و همكار طرح5-2-1

 علوم پزشكي با سأييد دانوگاههاي علوم پزشكي مربوطه يا مداونت سحطيطات و فن آوري وزارت متبوع
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 : فرهنگي و فوق برنامه :3-1
 كريم   احكام ومدارف اسالمي اامللي قرآن : برگزيدگان مهابطات بين1-3-1
 ه ورزشي ادبي – هنري -  اامپيادهاي فرهنگي: برگزيدگان مهابطات  يا 2-3-1
 
 :توانمنديهاي فردي ـ اجتماعي4-1
 : كهب عنوان دانواوي نمونه كووري1-4-1
 : كهب مدرك مدتبرزبانهاي خارجي 2-4-1
 هاي قاب  قبول و موردنياز  ) در سطح پيورفته ( با مهارت IT: كهب مدرك  3-4-1
ر در اقدامات انهاندوستانه و داوطلبانه  مواركت فدال در زمينه اقدامات ويهههژه :  سوابق اجرايي و مديريتي   حضو4-2-1

 درحيطه علوم پزشكي با محوريت درمان
 

 نظام امتياز بندي ترجيحي استفاده از تسهيالت آئين نامه   -2ماده 

 :  آموزش 1-2

 آموزشي محاسبه خواهد شد .نحوه محاسبه امتيازات  1براساس جدول شماره 1-1امتيازات كليه موموالن بند 

 پژوهش -2-2

 نحوه محاسبه امتيازات پژوهوي محاسبه خواهد شد . 2براساس جدول شماره 1-2امتيازات كليه موموالن بند 
نحوه امتياز دهي مطابق آ ين نامه ارسطا ء اعضاي هيئهت  2جدول شماره    5سا  1: درصورت مواركت افراد در رديف هاي 1-2-2

  علمي مي باشد .
 

 فرهنگي و فوق برنامه   - 3-2 
  نحوه محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق برنامه محاسبه خواهد شد. 3براساس جدول شماره 1-3امتيازات كليه موموالن بند  
: برگزيدگان مهابطات يا اامپيادهاي فرهنگي   هنري   ادبي   احكام و مدارف اسالمي و ورزشي با سا يد مداونهت فرهنگهي   1-3-2
 باشد .  زارت بهداشت   درمان و آموزش پزشكي ميو
 گردد .  مهابطات ورزشي كووري   مهابطات مدتبري است كه طبق نظر سازمان سربيت بدني اعالم مي 2-3-2
اامللي قرار دارد و طبهق نظهر سهازمان سربيهت      بندي مهابطات بين اامللي مهابطاسي است كه در رسبه : مهابطات ورزشي بين 3-3-2

 گردد .  با مواركت چند كوور برگزار مي بدني
 
 امتيازات سوانمنديهاي فردي   اجتماعي-4-2
نحوه محاسبه امتيازات سوانمنديهاي فردي   اجتماعي محاسهبه خواههد    4براساس جدول شماره 1-4امتيازات كليه موموالن بند  

 شد .
سوابق داوطلب سوسط شوراي منتخهب دانوهگاه متوهك  از     با ارا ه 4جدول شماره  4نحوه امتياز دهي و ارزشيابي رديف  1-4-2

مداونتهاي آموزشي   پژوهوي    دانواويي و فرهنگي  ر يا دفتهر اسهتددادهاي درخوهان   بررسهي و جههت سا يهد نههايي بهه         
 دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و سخييي ارسال مي گردد .

كه از نظر شوراي منتخب دانوگاه حا ز امتياز باالسري از سطف امتيهازات  : در صورسيكه داوطلب اقدام ويژه اي اناام داده 1سبيره 
منظور شده مي باشد   پا از سا يد شوراي منتخب دانوگاه و دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و سخييي قاب  محاسهبه جههت   

 داوطلب خواهد بود . 
 
 دوره هاي سوانمند سازي علمي نخبگان و استددادهاي درخوان   -5-2

ازاهدافي كه پها از شناسهايي نخبگهان از اهميهت خاصهي برخورداراسهت سوانمنهد سهازي ايهن عزيهزان در راسهتاي حه                 يكي 
مدضالت ملي به منظور سحطق اهداف عااي نظام مطدس جمهوري اسالمي مي باشد اذا بدين منظور بهته هاي خها   آموزشهي   

تددادهاي درخوان پا از آموزش موفق به كههب امتيهازات الزم   وپژوهوي با محوريت درمان سدوين  مي گردد كه نخبگان و اس
 خواهند گرديد.
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: نحوه امتياز دهي و اعتباربخوي وسرفي  هاي  بهته هاي آموزشي وپژوهوي براساس نيازههاي كوهور بها محوريهت      2سبيره 
 وابالغ خواهد گرديد .درمان و با هماهنگي مداونتهاي مربوطه   سوسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وسخييي سدوين 

 
 اامپياد علمي وزارت بهداشت   درمان و آموزش پزشكي   -6-2

در صورت سيويب و اجراي اين اامپيادعلمي  نظام امتياز بندي سرجيحي  برگزيدگان  سوسط دبيرخانه شوراي آمهوزش پزشهكي و   
  سخييي كارشناسي و به اين آ ين نامه اضافه خواهد شد.

 
 ي دانواويي  نامه ها پايان -2 -7

ها در سطح كوور سدوين و اجرا گردد   نظام امتياز بندي سرجيحهي برگزيهدگان سوسهط دبيرخانهه      نامه بندي پايان چنانچه نظام رسبه
 شوراي آموزش پزشكي و سخييي كارشناسي و به اين آ ين نامه اضافه خواهد شد.  

 
 مهابطات بين اامللي قرآن كريم: -8-2
هاني  كه  در قرا ت قرآن كريم در  مهابطه بين اامللي  رسبه اول را كهب نموده  باشند    مي سوانند  بهدون   نفر از  ك  2هر سااه  

كنكور در رشته علوم قرآني وارد دانوگاه گردند يا اگر در دانوگاه باشند بدون امتحان ورودي به يك رشته بهاالسر برونهد .) طبهق    
 نطالب فرهنگي(   شورايدااي ا 6/11/71جلهه مورخ  299ميوبه
 
 

كليه داوطلبيني كه از مزاياي ادامه سحيي  بر اساس اين آ ين نامه برخوردار مي گردند موظف به سپردن سدهد براي اناام 
خدمات قانوني بدد از فراغت از سحيي   موابه پذيرفته شدگان سهميه آزاد   در مناططي كه وزارت متبوع سديين مي نمايد   

 خواهند بود.
 

تسهيل ادامه تحصـيل  نحوه محاسبه امتيازات ترجيحي  مكتسبه توسط مصاديق آئين نامه ه -4 ماده
 براي ادامه تحصيل در رشته هاي تخصصي : دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان(

ول امتياز از حوزه هاي چهارگانه )با رعايت حداق  امتيازات الزم مطابق جد  40: داوطلبين در صورت كهب  حداق   1-4
 باشند . ( مااز به استفاده از سهميه استددادهاي درخوان مي 5شماره 

 . باشند : داوطلبين فطط براي يك نوبت مااز به استفاده از سهميه استددادهاي درخوان مي  2-4
 : ظرفيت رشته سخييي با نظر دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و سخييي قاب  سغيير است . 3سبيره
فيت و برنامه ريزي سوسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و سخييهي و بها همهاهنگي مداونتههاي     : سديين ظر4سبيره 

 مربوطه اناام مي شود .
 

نامه اجرائي تسهیل ادامـه تحصـیل اسـتعدادهاي درخشـان، نخبوـان و       آئین  3-6در راستاي اجرایي شدن بند  -5ماده 
ئین نامه حمایـت از اسـتعدادهاي نخبوـان( در خصـو      آ 66نشست 5هاي تخصصي )موضوع   استعدادهاي برتردر دوره

المپیاد علمي وزارت بهداشت و برگزاري چند دوره از المپیاد دانشجویي، اختصا  امتیازات جهت المپیادهـاي دانشـجویي   
و توضیحات ذیل آن  5% دانشواههاي علوم پزشکي كل كشور بشرح مندرج در جدول شماره 80به شرط مشاركت حداقل 

 .اسبه استقابل مح
 
 

 : ضمائم

 

 نحوه محاسبه امتيازات آموزشي - 1شماره  جدول
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صلي
ف ا

ردي
 

رديف  محور
  / رتبه  موضوع فرعي

 امتياز
سقف امتياز 

 محور

1 

دارنددان ر ره ددي  دد     
برهر المپي د     معت در  
جهددد ن  ك كريددد ر   

 )دانش آم ز (   

 25 ماال طال  المپي د جه ن     1-1

 20 المپي د جه ن  ماال نقره 2-1 25
 15 ماال برنز المپي د جه ن  3-1
 10 ماال طال  ري ر  4-1

2 

    برهر   دارنان ر ره ي
 سراسر ررنك 

5-1 10-1 20 

20 
6-1 20-11 15 
7-1 30-21 10 
8-1 50-31 5 

3 
 
 

دارنددان ر ره ددي  دد     
برهددر آزم نهدد   جدد م  
علددد ا ه ودددي ك هددديش   

 ر ركرز 

 10 ري ر  1-10ل ا ه ويع 9-1
30 
 

 5 دانيگ    1-3عل ا ه وي 10-1
 20 ري ر  1-10هيش ر ركرز  11-11
 5 دانيگ    1-3هيش ر ركرز  12-1

4 

دارنددان ر ره ددي   -4-1
 دددد   برهددددر  دددد ر   
التحصدديل  بددر اسدد    

 معال رل  

 20 نفر  30نفر اكل در ص رت ظر يت كركد  ه   13-1

20 

 20 نفر  60كدكا  در ص رت ظر يت كركد  ه   نفر اكل 14-1
 20 نفركب ال 90نفر اكل ه   س ا  در ص رت ظر يت كركد  ه   15-1
 15 نفر 120نفر چه را در ص رت ظر يت كركد   ه  16-1
 15 نفر 150نفرچه را ك هنجم در ص رت ظر يت كركد  ه   17-1
 15 نفر 180ر ص رت ظر يت كركد  ه  نفر چه را ، هنجم ك شيم  د 18-1

 

 : در ص رت رسب ره ي جه ن  ، امتي ز ره ي ري ر  مح س ي نم  نردد. 1ه ضيح ردوف 

 : منظ ر از ره ي رنك ر، ره ي رل داكطلب م  ب شا) ره ي منطقي ا  منظ ر نم  ب شا.(    2ه ضيح ردوف 

ر ود  آزمد ر جد م  ، امتيد ز ره دي دانيدگ           : در ص رت رسب ره دي  ريد ر  ك دانيدگ     د    3ه ضيح ردوف 
 مح س ي نم  نردد.

 اض  ي  م  نردد.   15نفر ، و  ره ي ب  امتي ز  30: در ص رت ا زاوش ظر يت كركد  ، بي ازا   ر  4ه ضيح ردوف 

 

 

 

 محاسبه امتيازات پژوهشي -2جدول شماره 

صلي
ف ا

ردي
 

رديف  محور
 حداكثر / رتبه  موضوع فرعي

 امتياز

 سقف
امتياز 
 محور

1 

     جين اره ره ي     برهر
ر داخل  مص ب ش راوع ل  معت 

انقالب  ر نگ  در زميني عل ا 
 هزشك  )خ ارزم  ، راز  ك...(

 20 اكل    1-2

20 2-2 
 دكا ك س ا

10 
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2 

چ پ مق الت علم  درمجالت معت ر 
داخلددد  ك خددد رج  دارا  ره دددي  

هژك يد  در زميندي علد ا     -علم 
 بق آئدي  ن مدي ارهقد     هزشدك  )مطد  

 اعض   يئت علم  دانيگ  ه  (*                                              

 3  ر مق لي داخل  3-2

20 
4-2 

  ر مق لي خ رج 
5 

3 
شررت در سمين ر    معت رعلمد   
د هزشك  داخل و  خ رج از ريد ر  
 ب  ارائي ه سترو  سخنران  علم 

 1  ر م رد داخل  5-2
5 

 2 د خ رج  ر م ر 6-2

4 

ابااع و  اختراع ث ت شاه در زميندي  
عل ا هزشك  ري بي ه ئيدا مع كندت   
هحقيق ت ك   آكر  كزارت مت د ع  

 رسياه ب شا 

 2  ر م رد ث ت شاه داخل  7-2

10 8-2 
 ر م رد ث ت شاه در مرارز معت ر 

 10 خ رج 

5 

     هحقيق ه  بني د   مجر  طرح
ي ه سعي ا  ،ر ربرد  كس ورحيط
     معت ر هژك ي  در حيطي

 عل ا هزشك   ب  ه ئيا دنيگ  ه    
 عل ا هزشك  مرب طي و  مع كنت
 هحقيق ت ك   آكر  كزارت مت  ع

 5 الملل  مجر   ر طرح بي  9-2

5 

   4 مجر   ر طرح مل  10-2
 3  مجر   ر طرح دانيگ    11-2
 2 الملل   مك ر  ر طرح بي  12-2
 1  ر  ر طرح مل  مك 13-2

 
  داكطلب مج ز است  قط برا  و  مق لي هذورش آنرا جهت رسب امتي ز ارائي نم وا ك برا  بقيي مق الت ، مت  چ پ

  شاه  م رد ني زم  ب شا

  محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق برنامه -3جدول شماره 

صلي
ف ا

ردي
 

لي   
 

رديف  محور
 حداكثر رتبه فرعي

 امتياز

 سقف
 امتياز

 ورمح

1 
 

برنزودددددددان ر مسددددددد بق ت وددددددد              
المپي د دد    ر نگدد  ، نددر  ، ادبدد  ،  
كرزشدد  ، احكدد ا ك             معدد ر   

 اسالم     
 
 

 5 اكل ري ر  1-3

15 

 4 دكا  ري ر  2-3
 3 س ا ري ر  3-3
 7 اكل بي  الملل  4-3
 6 دكا  بي  الملل  5-3
 5 س ا بي  الملل  6-3
 15 اكل جه ن  7-3
 12 دكا  جه ن  8-3
 8 س ا جه ن  9-3

 

 

 محاسبه امتيازات توانمنديهاي فردي ،اجتماعي -4جدول شماره 
 

صلي
ف ا

ردي
 

 محور
رديف 
 فرعي

 موضوع
 حداكثر
 امتياز

 سقف امتياز
 محور

 7 ط ق آئي  ن مي مص ب كزارت  4-1 رسب عن ار دانيج   نم ني ري ر     1

 
20 

بي ب ال ك ه  ل مع دل ك دوگر زب نه    IELts ،5/6 4-2 رسب مارك معت ر  زب ر      خ رج    2
 خ رج  مع دل

5 

) در سطح هيير تي ( بد    ITرسب مارك  3
 (    ق بل ق  ل ك م ردني ز مه رت

3-4  4 

س ابق اجراو  ك ماوروت  ،  حضد ر در    4
اقددداام ت انس ناكسدددت ني ك داكطل  ندددي ، 

درزمينددي اقدداام ت كوددژه در    ميدد ررت
 حيطي عل ا هزشك   

 

 7 در سطح دانيگ     1-4-4
 15 درسطح است ن  و  منطقي ا   2-4-4

 20 در سطح ري ر  3-4-4
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 المپيادهاي دانشجويي داخل كشورمحاسبه امتيازات  -5جدول شماره 
 

 امتياز رتبه
 10 اكل )انفراد (
 7 دكا)انفراد (
 س ا)انفراد (

  استاالل ب لين »ك « عل ا ه وي»حيطة  2امتي زات هرجيح  ره ي     اكل ك دكا ك س ا انفراد  المپي د دانيج و  در »
در حيطي آم زش ك در بقيي حيطي     المپي د، امتي زات هرجيح  ره ي     اكل، دكا ك س ا در حيطي ه انمنا      

  بل احتس ب م  ب شا. رد  ك اجتم ع   رد )مط بق جاكل امتي زات( ق

       در حيطي هيم  المپي د امتي زات هرجيح   قط جهت هيم اكل بي شرط اونكي  ر و  از اعضد   هديم درمرحلدة انفدراد
بدرا   در ود  از اعضد م هديم ق بدل        5% نمرة نفر س ا انفراد   م ر حيطي را رسب ردرده ب شدنا، امتيد ز    80حااقل 

 احتس ب م  ب شا.
 برا  داكطلب م  ب شا. 17متي زات   ق در حيطة آم زش  او  آئي  ن مي رسب حااقل معال رل: شرط احتس ب ا1تبصره 

 گانه مشروحه آئين نامه 4امتيازبندي نهايي در حوزه هاي  - 6جدول شماره 
 

 حداكثر امتياز قابل محاسبه حوزه امتيازات ترجيحي
حداقل امتياز 

 ضروري
امتياز 

 داوطلب 

  20 90 آم زش
  4 30 هژك ش

   ق برن مي  ر نگ  
20 5  

 اجتم ع  -ه انمناوه    رد 

 
 

  3پيوست شماره 
 هاي برتررتبه

 
  ههاي  سبيهره   بهه   ( دانوگاهها با سوجه98سا  97)  سوم  % رسبه1( و 99سا  98  )صدك  دوم  % رسبه1و   اول  % رسبه1 -

 گردند. مي  سديين  ذي 
از  هاعم از روزانه و پرديس خـودگردان(   آنهان   ااتحييالن سدداد فارغ عمجمو  كه  هايي دانوگاه :1 تبصره
  اول  رسبهه   بدنوان نفر  سوانند يك نفر باشد مي 49بيوتر از  نفر و 100كمتر از  31/6/1394  اغايت 1/7/1393  ساريخ
  فهوق   نفر سا ساريخ 50كمتر از   كه  ييها نمايند. دانوگاه  مدرفي  سوم  رسبه  نفر بدنوان  و يك  دوم  رسبه  نفر بدنوان  يك
 نمايند.  مي  مدرفي  اول  رسبه  بدنوانرا نفر   صرفًا يك  باشند  داشته  ااتحيي   فارغ

  ههاي  سهاير دانوهكده    و همچنهين   آزاد اسالمي  دانوگاه  آموزشي  واحدهاي  ااتحييالن فارغ  از ماموع :2  تبصره
و   سهوم   % رسبه1   دوم  % رسبه1   اول  رسبه %1   نفرات پزشكي  علوم  دانوگاههاي  گهترش  مورد سا يد شوراي  پزشكي

خواهنهد    مهاده   ايهن     مومولداراي مدال اامپياد علمي برسر  % رسبه10  قانون  واجد شرايط  وجود داوطلب  در صورت
 بود.
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شهود    حاصه    دانوگاهها عدد اعوهاري   سوم  % رسبه1و   دوم  % رسبه1   اول  % رسبه1  در محاسبه  چنانچه: 3 تبصره
 منظور خواهد شد.   گرد علمي  بيورت  مربوطه  رقم

 باشد:شرح ذي  مي  به  ميوبات  براساس  سوم  % رسبه1و   دوم  % رسبه1   اول  % رسبه1  احتهاب  نحوه: 4 تبصره

 50  بـر اسـا    standard - score از  فادهاسـت  دستیار، با  ها براي پذیرش هاي برتر دانشواه رتبه  احتساب  نحوه
  پـی    آزمـون   درصد بقیـه، نمـره   50كارورزي و   دوره  معدل  احتساب  پزشکي عمومي بدون  دوره  كل  درصد معدل
  هرگونـه   اعمـال   )بـدون   تحصـیلي مربوطـه    در سـال   هر دانشـواه   التحصیل  فارغ  دانشجویان  مجموع كارورزي از
 باشد زیر مي  صورت  ( به  اي سهمیه

 

 گردد.   مي  اعالم  و سخييي  پزشكي  آموزش  شوراي  دبيرخانه  دانوگاهها به  از سوي  شرايط  واجدين  اسامي
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  4پيوست شماره 
  و پيراپزشكان  پزشكان  خدمت  قانون  اجرايي  نامه آئين 3و  2مواد   موضوع  كميسيون 

 

 گردند: مي  مداف  قانون  موضوع  خدمات  و از اناام  دهزير مازاد بر نياز بو  گروههاي -  الف
  از نيهروي   گهواهي   ارا هه   شهرط   بهه   و پيراپزشكان  پزشكان  خدمت  قانون  مومول  مختلف  هاي رشته  ااتحييالن  فارغ - 1

 .  سحميلي  جنگ  هاي در جبهه  يبهيا  داوطلبانه  خدمت  ماه 6  بر اناام  مبني  اسالمي  انطالب  پاسداران  سپاه  بهيج  مطاومت
 . مامايي  رشته  ااتحييالن  فارغ - 2
برندگان مدال طالي كووري از اامپيادهاي رياضيات  ناوم  فيزيك  شيمي  كهامپيوسر و زيههت شناسهي بهه سا يهد       - 3

ش كوور   افراد وزارت آموزش و پرورش   نفرات اول سا دهم كنكور سراسري گروه ساربي به سا يد سازمان سناش آموز
داراي ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي به سا يهد مداونهت سحطيطهات و فنهاوري وزارت بهداشهت  درمهان و       
آموزش پزشكي  نفرات اول سا سوم آزمونهاي جاما علوم پايه پزشكي  دندانپزشكي  داروسازي  پيش كهارورزي و ورودي  

 ه سا يد مركز سناش آموزش پزشكي.دستياري سخييي پزشكي  دندانپزشكي ب
 % و باالسر 50فرزندان جانبازان  -4

موضوع مدافيت از خدمت پزشكان و پيراپزشكان  كارمندان رسمي و پيماني دوات و كادر ثابهت نيروههاي مههلح     توجه:
در مح  خهدمت  سال  2منتفي بوده و اين گروه از فارغ ااتحييالن مي بايهت پا از فراغت از سحيي  به مدت حداكثر 

 خود ارا ه خدمت نمايند.
 اعالم گرديده است.ما ناين دفترچه راه 11مفاد اين بند در پيوست شماره  –ب 
  دارنـد در آزمـون    اجـازه   ذيـل   شـرايط   با رعايـت   ، دندانپزشكي پزشكي  رشته  التحصيالن  فارغ -  ج

 . نمايند  شركت  دستياري
 باشد.   شده  شروع  از تحصيل  فراغت  بعد از تاريخ  ماه 3داكار ح  قانون  موضوع  مشمول  خدمات - 1
 گيرد.   و محرومتر انجام  چهار پنجم  محروميت  با ضريب  در مناطق  مشمول  خدمات - 2
 يابد.   تداوم  دستياري  دوره  شروع  تا زمان  مشمول  ، خدمت در آزمون  قبولي  در صورت - 3
  بعدي  را تا آزمون  بند ج 3و  2  شرايط  نمايند كه  شركت  بعدي  توانند در آزمون مي  بشرطي  قبولي  عدم  در صورت - 4

 نمايند.   رعايت
آئين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعدادهاي درخشان به مقطع بـاالتر مجـاز مـي      مشمولين - 5

 نمايند.   شركت  يدستيار  در آزمون  كارورزي  در دورهباشند فقط يك بار 

مدت خدمت نظام وظيفه قاب  قبول بدد از فراغت از سحيي  جهت صدور مدافيت از خدمت موضوع قانون خدمت توجه: 
به خدمت نظام وظيفه اعزام بدد به و  1391پزشكان و پيراپزشكان براي فارغ ااتحييالني كه كارت پايان خدمت در سال 

 مهاه نيهز قابه  قبهول      19و  18مهورد بها سوجهه بهه نهوع منططهه خهدمتي         مهاه مهي باشهد كهه حههب       21گرديده انهد  
 مي باشد
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  5پيوست شماره 
   اي عضو مؤثر حرفه  نقص  تعيين  و مقررات  ضوابط

  پزشكي  باليني  تخصصي  هاي شتهر در
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شود. يم  محهوب  اي عضو مؤثر حرفه  موارد زير نطص  و سخييي  پزشكي  در آموزش: 1  ماده
 زو سفكهههههههر ) بهههاالسر ا   ادراكهههههههي  بهههههها عهههال هههههههم   پهههريههههههوي روان  اختهههههالالت(  ااهههف

llusion,delusion,hallucination - ClassII Functional deficit ه اعتيهاد ( وAddiction)  مهواد    بهه
 مخدر.
  دارند در صورسيكه(relapse - recurence)  يا بازگوتي (progressive) سير پيورونده  كه  هايي  بيماري( ب

  باشهند  ايهن    رسهيده (sequelae)  بازگوهت   آثهار غيهر قابه      مرحلهه   شوند و يا به  داده  سوخيص  كنترل  غيرقاب 
 ها عبارسند از : بيماري

  ه ديابت 1
 (Dementia-Delirium)  و دايريوم  ه دمانا 2
 (CVA)  مغزي  هاي ه سكته 3
 Grand mal Epilepsy))  بزرگ  ه صرع 4
    ه پاركينهون 5
   عضالني  ه ديهتروفي 6
    گراويا  ه مياستني 7
 (Periodic Paralysisه  اي دوره  ه فلج 8
 (Cataplexy - Narcolepsy)  پيورفته  و كاساپلكهي  ناركواپهي - 9
 (Multiple Sclerosis)   ه اسكلروز مواتيپ  10
 (HTNه  خون  ه پرفواري 11
   ضديف  آگهي  با پيش  بدخيم  هاي ه سرطان 12

 :  دستیاري  نامه  آئین  متمم5/2بند 
تواند  مي  مربوطه  شوند، گروه  یا رواني  عضو مؤثر جسمي  دچار نقص  آموزش  دوره  در طول  دستیاران  چنانچه
از   نماید. پـس   منعکس  پزشکي  دانشکده  به  دانشواه  منتخب  پزشکي  در كمیسیون  طرح  را جهت  مراتب  با ذكر دالیل
  بعمـل   جلـوگیري  افـراد   ایـن   تحصـیل   از ادامه  و دانشواه  دانشکده  آموزشي  شوراي  مذكور و موافقت  تائید كمیسیون

 آید. مي

 شود. افراد نمي  قبیل  این  شامل  تحصیلي  و غرامت  ساله  یك  محرومیت :1  تبصره

هـا در   رشـته  سـایر   بـراي   اي عضو مؤثر حرفه  نقص  ، چنانچه دانشواه  آموزشي  شوراي  موافقت  در صورت :2  تبصره

را   مربوطه  رشته  شده  هنفر پذیرفت  آخرین  نمره  ها نباشد و فرد حداقل رشته  در آن  تحصیل  از ادامه  مانع  دانشواه  همان
 دهد.  تواند تغییر رشته دارا باشد مي  دانشواه  در همان  سال  و همان  سهمیه  در همان
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 (SLEو   ميوزيت  روماسو يد و پلي  : آرسريت )مث   سيهتميك  روماسيهمي  هاي ه بيماري 13
  و نطهايص (disabilitiesههها     نهاسواني  (Functional impairmentه كهاركردي   اخهتالالت   كليهه  ( پ

 بها   جبران  غير قاب   هاي يا نطص  بازسواني  يا غير قاب   درمان  غير قاب   و عال م (Physical defectsه  جهمي
 سهير (underlying diseaseه  اي زمينهه   بيمهاري   در صهورسيكه   زير  حتي(decompensatedه  نوسواني
 باشد.   نداشته  پيورونده

 (Convulsionه  ه سونج 1
   (Vertigoه ه سرگياه 2
 (Memory lossه  حافظه  دادن  ه از دست 3
 LPيا NLP,HMدر حد  هر دو چوم  كام   نابينايي- (visual lossه  بينايي  ه كاهش 4

 . است  كافي  و ساام  كام   چوم  وجود يك  داخلي  بيماريهاي  سخييي  در رشته ه 1 سبيره

حد   در كمترين  شده  ديد اصالح  قدرت  و سوانبخوي  فيزيكي  در طب - 2 سبيره
10
3 

  حداق   شده  ديد اصالح  قدرت  اي ههته  در پزشكي - 3 سبيره
10
 . است  قبول  قاب  5

    دو طرفه  كام   ناشنوايي -(deafnessه  شنوايي  ه كاهش 5
 سر  آناسوميك  ها يا وضديت چوم  يا ثانويه  اوايه  هاي از وضديت  در هريك(Diplopiaه  ه دو بيني 6
   و آفازي (Dysphasiaه  ه ديهفازي 7
 اندامها  غير ارادي  ه حركات 8
 شديد  سدادل  ه اختالالت 9
 باالسر از زانو  دو طرفه -  سحتاني  اندام  ه قطا 10
  فوقاني  اندام  ه قطا 11
 ها  دست  ه دفورميتي 12
 1  درجه  عضالني  د با قدرتشدي  ( و ضدف0  )درجه  يا يكطرفه  دو طرفه  ها بيورت اندام  ه فلج 13

عضهو    نطهص   داخلي  بيماريهاي  سخييي  نباشد در رشته  عضو غااب  اگر شام   و دفورميتي    فلج اندام  قطا : سبيره
 شود. نمي  محهوب  اي مؤثر حرفه

  بدن  تميسيه  اعضاي(insufficiencyه  كفايت  يا عدم (Failureه  نارسايي  عام   كه  هايي  بيماري  كليه( ت
 زير:  شوند  در شرايط مي
 FC-III,IV در مرحله (Heart Failureه  قلبي  نارسايي - 1
 (Chronic Renal Failureه  مزمن  كليوي  نارسايي - 2
   )خههونريزي  مغههزي  فيزيكههي  آسههيب  هههاي زمينههه  بهها پههيش  (Encephalopathyه  آنهههفااوپاسي - 3

 (   هماسوم سومور آبهه
  ماريههاي بي وCo2,  Narcosis , پيوهرفته   آسهم   مثه   (Respiratory Failure)  سنفههي   نارسهايي  - 4

 .  شديد ريوي  و محدودكننده  انهدادي
 .  و كورسكا  مغز و مخچه  پايه(Strokeه  هاي سكته - 5
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   سيروز كبدي - 6
 ,Position)  عمطي حهي ( واختالالتtouch, lightPain, Temperature) سطحي حهي اختالالت( ث

Vibration, Sterognosis, Sweying, Two discrimination Epicritic 

touchpoint)باشند.   طور كام   به  وقتي 
 شوند. مي محهوب  اي عضو مؤثر حرفه  نطص  جراحي  هاي و اوانار در رشته  راديال  حهي  اختالالت -  سبيره

و    زنهان  جراحهي   ههاي  رشهته   در كليهه   مفاد بند ب  شوند با رعايت مي  منتط   خون  از طريق  كه  بيماريها ي  كليه ( ج
 . اورژانا  و طب    بيهوشي زايمان

   اي زمينههه  بيمههاري  در صههورسيكه  حتههي Motor System (Signه  حركتههي  سيهههتم  اخههتالل  عال ههم ( چ
(Under sying disease) :سير پيورونده نداشته باشد به شرح زير 

    بيهوشهي    راديواهوژي  جراحهي   ههاي  رشته    در همه(Involuntary movementه  غير ارادي  ه حركات  1
 . اورژانا  وطب
 : (Station  &gaitه  رفتن  و راه  ايهتادن  عال م - 2

     آساكهههيكWaddling    پاركينهههونWide ,Scizzor     اسپاسههتيك پلژيههك    همههي هيهههتريك
Staggering اورژانا  و طب    بيهوشي جراحي  هاي رشته  در همه . 

 :    صورت  به  فوقاني  در اندام  عضالني  ه سونوس 3
Hypertonicity (spasticity, rigidity) by passive motion. 

Hypotonicity (pendular, Flaccid) by passive motion. 

    و بيهوشي    راديواوژي جراحي  هاي رشته  در همه
در      نرمهال   حركتهي   درصهد محهدوده   20يها    درجهه  20بيوهتر از    اندازه  به  فوقاني  اندام  حركتدر   ه محدوديت  4

 . ارسوپدي
     جراحي  هاي در رشته 3كمتر از   زير با درجات  عضالت  فدال  در حركات  عضالني  ه ضدف 5

 : اورژانا  و طب  بيهوشي
 :  دست Coarse  حركات  به  مربوط  عضالت -
 (SCM , Deltoid , Biceps , Triceps ,Trapezoid ) 
 :   دست  ظريف  حركات  به  مربوط  عضالت -
(Lumbricoides Extensor Digitorium , Extensor Carpi Radialis , Opponants ( 

 :  در ايهتادن  سونوس  به  مربوط  عضالت-
 (Hamstring , Quadriceps , Plantar Flexor ) 

 :   زير است  بندي  طبطه  بر اساس  عضالني  ه قدرت  ضدف  بندي  درجه - 1 سبيره
00paralysis, 1. severe, 2. moderate, 3. Mild, 4.strong enough, 5. Very strong  

 Coarse  در عضالت 4كمتر از   عضالني  ضدف  ارسوپدي  در رشته - 2 سبيره
  و جراحهي   مغز و اعيهاب     جراحي بيني و جراحي سروگردنگوش  گلو و    چوم  سخييي  هاي در رشته - 3 سبيره
 .   دست Fine  حركات  به  مربوط  در عضالت 4كمتر از   عضالني  ضدف  و عروق  قلب
 (Clonusياreflexia Exagerated Hyperه  سوديد يافته  با واكنش  هاي ه رفلكا 6
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  بهههههه  اورژانههههها  طهههههبو     بيهوشهههههي جراحهههههي  ههههههاي در رشهههههته  سدهههههادل  عهههههدم  عال هههههم- 7
  (Ataxia,Dysmetria,Dysdiadokokinesia.) هرميزان

مهوارد      يها   بنهد چ  7سها   1در مهوارد    نهامبرده   از عهوارض   يكهي   موجب  در صورسيكه -  فطرات  ستون  ه ضايدات  8
 گردد.  حهي  اختالالت

و قد كمتهر از    اورژانا  و طب  راحيج  هاي در رشته  بند چ 5و  4در موارد (Morbid Obesity) مفرط  ه چاقي  9
 . جراحي  هاي متر در رشته  سانتي 150
  گوش  گلو و بيني و جراحي سروگردن   مغزواعياب    جراحي  پزشكي  چوم  سخييي  زير در رشته  موارد خا (  ح
پيونهد    و رشته  سوپديار  هاي   فلوشيپ عمومي  جراحي  هاي سخييي  ها و فوق ها  فلوشيپ رشته  اين  هاي فلوشيپ و

 .   كليه
 (arc Seconds 40<  بر ثانيه )  آرك 40بيوتر از   ه ديد عمق 1

كمتر از   شده  ديد اصالح  ه قدرت 2
10
 (Visual acuityه  در هر چوم 9

    ه كور رنگي 3
 ديد  مؤثر ميدان  ه محدوديت 4
 . اورژانا  و طب  اي ههته    پزشكي   راديوسراپي اوژيدر راديو  دوره  در بدو شروع  حاملگي ( خ

در بهدو    و زايمهان   اسهتحطاقي   از مرخيهي   آموزشي  گروه  موافطت  سواند در صورت دستيار مي  شرايط  در اين : سبيره
 نمايد.  استفاده  دوره  شروع
 (.  PTSDشديد   شديد  فوبياي  شديد  پانيك  )وسواس  رواني -  عيبي  اختالالت د(
 . اورژانا  و طب  اطفال    روانپزشكي روانپزشكي  زا در رشته  استرس  در شرايط  رواني  ثبات  و نداشتن  زبان  اكنت ذ(
  روانپزشكي  هاي در رشته  رواني  و ناپايداري  شخييتي  از سايكوز و نوروزها  اختالالت  اعم  رواني  اختالالت  كليه ر(

 . اورژانا  و طب  بيهوشي
  پزشهكي   كنتهرل   سحهت   كه(disorders)    اختالالت(disabilities)ها   ناسوانايي(diseases)بيماريها: 2  ماده
(medically controlled)يا درمان  بوده (treated)نوسواني    (rehabilitated)يا بازسواني و (adjusted) 

 شوند. نمي  محهوب  اي عضو مؤثر حرفه    نطص ساير مطررات  باشند با رعايت  شده
هها   رشهته   در كليهه  مواد مخدر  به (addiction)و اعتياد  (psychoses) پريوي  روان  هاي بيماري  سابطه : بيرهس

 شود. مي  محهوب  اي عضو مؤثر حرفه  نطص
 شود : مي  زير اطالق  هاي رشته  به  نامه  آ ين  در اين  جراحي  هاي رشته  عبارت: 3  ماده

گهوش  گلهو و بينهي و جراحهي        و سناسلي  ادراري  و مااري  كليه    جراحي و زايمان    زنان ارسوپدي   وميعم  جراحي
    مربوطه  فلوشيپ  هاي و دوره  سخييي  فوق  هاي و رشته    چوم مغز و اعياب    جراحي سروگردن
 باشد. مي  بيهوشي  سخييي  رشته  به  مربوط  بندهاي  باز مومول  قلب  بيهوشي  فلوشيپ  دوره : سبيره
 باشد. مي  پزشكي  سوخيص  هاي مالك  بر اساس  اي عضو مؤثر حرفه  از موارد نطص  هر يك  سدريف: 4  ماده
  از طهرف   شهود سا يهد آن    مطرح  دوره  و يا در طول  نام  ثبت  در زمان  اي عضو مؤثر حرفه  نطص  در موارديكه :5  ماده

 . است  اازامي  سحيي   مح   دانوگاه  پزشكي  شوراي
گردد)بهارز    موهخص   بيمهاري   عال هم   دسهتياري   دوران  در طول  بيماري  كنترل  عدم  بدلت  در صورسيكه ه  1  سبيره

 خواهد شد.  عم   دستياري  نامه  آ ين  متمم 5/2بند  اص   شود(  طبق
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شود)بروز نمايد( دستيار  و كار ايااد  سحيي   رايطبا ش  در مواجهه  اي عضو موثر حرفه  نطص  در صورسيكهه   2 سبيره
 :  خواهد بود. مث   آن  هاي ( و سبيره صفحه  در همين  )مندرج  دستياري  نامه آ ين  متمم 5/2بند   مومول

    و بيهوشي  جراحي  هاي )خطر سيروز(در رشته  هااوسان  كبد به  حهاسيت -
 (  سيسما  )درماسيت  بارز پوستي  هاي حهاسيت -

  شرايط  )مث   سحيي   مح   شرايط  علت  به  اي عضو مؤثر حرفه  و يا نطص  بيماري  بروز عال م  در صورته   3 سبيره
 شود. نمي  آن  هاي و سبيره  دستياري  نامه آ ين  متمم 5/2بند   مومول  و هوا( داوطلب  آب -و   اقتيادي

  و شرايط  كار در رشته  ، نوع محل -  و رشته  رشته  بانتخا  در زمان  است  الزم  داوطلب  بنابراين
 را مدنظر قرار دهد.   تحصيل  محل  و اقتصادي  جغرافيايي
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 6  شماره  پيوست
  آزمون  برگزاري  محل  پزشكي  علوم  دانشگاههاي  نام 

 
  پزشكي علوم دانوگاه نام  پزشكي علوم دانوگاه نام

 موهد اردبي 

  اروميه زاهدان

ازندرانم  اصفهان 

يزدشهيدصدوقي   اهواز 

 همدان شهرسهران

 سبريز شيراز

 بندرعباس گيالن

 كرمان کرمانواه

 بوشهر ارستان

 گلهتان 

 
 

اوطلبان متطاضي شركت در شهرسهران صرفًا شهر سهران را جهت شركت در آزمهون انتخهاب و دانوهگاه    د توجه:
 بندي و اعالم خواهد شد.يممح  آزمون سوسط مركز سناش آموزش پزشكي سطه
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7 شماره  پيوست  

دوره  در اين  ها مورد پذيرش رشته  نام  

  رشته  نام

 ارسوپدي

   سناسلي  ادراري  و مااري  كليه  جراحي

 مغزواعياب   بيماريهاي

  داخلي  بيماريهاي

  و گرمهيري  عفوني  بيماريهاي

  وعروق  قلب  بيماريهاي

  كودكان

  بيهوشي

  اجتماعي  زشكيپ

  اي ههته  پزشكي

   شناسي آسيب

  پوست

  وسوانبخوي  فيزيكي  طب

  عمومي  جراحي

  مغزواعياب  جراحي

  پزشكي  چوم

   پرسودرماني

  راديواوژي

  روانپزشكي

  و زايمان  زنان

  سروگردن  و جراحي  و گلو وبيني  گوش

  قانوني  پزشكي

 كار  طب

  اورژانا  طب

  ورزشي  پزشكي

 و زير سطحي طب هوا وفضا

 طب ساامندان
انـد   گرديـده   التحصـيل  فـارغ  و  شده  پذيرفته  ي بيهوش  استريت  عنوان  خود را تحت  عمومي  پزشكي  كه  متقاضياني  كليه: 1توجه 

 باشند. مي  بيهوشي  تخصصي  در رشته  شركت  صرفًا مجاز به
 .ه استافزايش پيدا كردسال  4و كودكان به    روانپزشكي ،اي زشكي هستههاي تخصصي پطول دوره آموزشي رشته: 2توجه 

 رشته تخصصي طب  هوا و فضا صرفًا جهت كادر نيروهاي مسلح انجام خواهد پذيرفت. : پذيرش در3توجه 
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  مسلح  نيروهاي  بورسيه  سهميه  متقاضيان  به  يافته  مازاد تخصيص  بصورت  اعالمي  حداكثر ظرفيت -8 پيوست

 ب لين  دارا  مج ز آم زش   هخصص       رشتي  در رليي  هذورش حاارثرظر يت
 

  دانيگ ه

  اراك 1

 اردبيل 1

  اركميي 2

  اصفه ر 4

 ا  از 2

 اورار 4

  ب بل 1

  بنارع    1

 ه روز 4

  ههرار 5

  زا اار 1

  زنج ر 1

  سمن ر 1

 شهرررد 1

  شهيابهيت  5

 وزد اصاكق شهي 2

 شيراز 4

  قزكو  1

  ر ش ر 1

  رردست ر 1

  ررم ر 1

  ررم ني ه 1

 نلست ر 1

  نيالر 2

  م زنارار 2

 ميها 5

   ماار 2

محدل بد  اسدتف ده از مزاود   هدذورش بصد رت ب رسديي         –*در سقف ظر يته   اعالم  در جاكل   ق حاارثر و  نفر در  ر رشدتي  
 ش قرار خ ا ا نر ت.نيرك    مسلح م رد هذور

**در او  دكره در رشتي هخصص  چيم هزشك  در دانيگ  ه   عل ا هزشك  نيالر ك شهيا صداكق  ودزد هدذورش بد  اسدتف ده از      
 ب رسيي نيرك    مسلح انج ا نخ ا ا شا
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يتخصصدبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و   

 
 
 
 

    تخصصي  هاي دستيار رشته  پذيرش  آزمون  چهل ودومين دوره  جهت  درماني  يبهداشت  و خدمات  پزشكي  علوم  در دانشگاههاي  آموزشي  تخصصي  هاي رشته  اعالم  جدول -9پيوست 
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 يهاروم * * * * *  *  *  *  *              

 اصفهان * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    * *   

 اهواز * * * * * * * * *  * * * * * * * * *     *   

 ايران * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * *  *

 باب   * * * *  * * *  *  *    * *         

 باسبندرع  * * *   *  *  *  *        *      

 سبريز * * * * * * * * * * * * * * *  * * *    * *   

 سهران * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * *  *

 زاهدان  *  *   * *   *  *  *  * *         

 زناان  *  *  * * * *  *  *    * *         

 سمنان  *  *   *                    

 شهيدبهوتي * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * *  

 شيراز * * * * * * *  * * * * * * * * * * * *   * *   

 كاشان  * * *  * * *   *  *    * *         

 كرمان * * * * * * *  *  * * * *   * * *     *   

 كرمانواه * * * * * * * * *  *  * *   * *         

 گيالن * *  *  * *  *  * * * * *  * * *        

 قزوين  *  *   * * *  *  *     *         

 مازندران  * * * *  * * *  *  * *   * *      * *  

 موهد * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   *   

 همدان * * * * * * * * *  * * *    * * *     *   

 يزد  * * * *  * * *  *  *  *  * * *  *   *   

 ارسش       *                * *  * 

 بطيه ااه *    *  *  *  *  *  *    *    * *   

 بهزيهتي                  *         

 كردستان  *  *   *    *  *     *         

 اراك  *  * *  * *   *  * *   * *      *   

 اردبي   *  *   *    *  *              

 گلهتان  *  *   *    *  *     *         

 شهركرد  *  *   *    *  *              

 ياسوج  *     *                    

 بيرجند  *     *    *      *          
 بوشهر       *   *   *              

 ارستان  *     *    *                

 قم  *     *                    

 فها       *                    
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يتخصصدبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و   

 10پيوست شماره  

 آزمونها  كلي  مقررات

  فهوق   و نههايي   سخييهي   دانوهنامه  متمركهز     امتحانات سخييي و فوق  دستيار سخييي  پذيرش  هاي آزمون :1ماده 
شهود.   برگزار مي  ممتحنه مربوطه  هاي هيأت  همكاري باو   و سخييي  پزشكي  آموزش  دبيرخانه شوراي  سوسط  سخييي
  محه    پزشهكي   علهوم   دانوهگاههاي   در كليهه   همزمهان  بطور  دبيرخانه  نيز با هماهنگي  ساايانه گواهينامه -ارسطاء  آزمون
 گردد. برگزار مي  دستياران  آموزش
 گردد.  مي  يطراح  ممتحنه مربوطه  هاي هيأت  سوسط  آزمون  هاي سؤال :2ماده 
  راهنمهاي    در دسهتوراادم    شهده   سديهين   ضوابط  طبق  كنندگان  شركت  سوسط  آزمون  هاي سؤال  به  دهي  پاسخ :3ماده 
 باشد.  مي  و دفترچه سؤاالت  آزمون
 د. گير قرار مي  كنندگان در اختيار شركت  و كليد پاسخنامه    دفترچه سؤاالت آزمون  از برگزاري  پا :4ماده 
  دبيرخانهه   از سوي  مطرر كه  سوانند در مهلت مي  كنندگان    شركت آزمون  نتايج  از اعالم  كليد وقب   از اعالم  پا :5ماده 
  به  اعتراضات  مخيو   فرم  و در قااب  شده  ارايه  راهنماي  خود را درباره سؤااها  صرفًا مطابق  گردد  اعتراضات مي  اعالم

ارسطهاء    گيهرد. )در آزمهون   قرار نمهي   شوند مورد رسيدگي  مطرر ارسال  از مهلت  پا  كه  نمايند. اعتراضاسي  لارسا  دبيرخانه
 نمايد(. مي  ارا ه  آموزش  مح   دانوگاه  واحد دستياري  خود را به    دستيار اعتراضات دستياران  ساايانه
  ميزان  سديين از نظر  آماري  سؤااها  سحلي   كيفي  كنترل    براي دهكنن  نفر شركت 30از   با بيش  در مورد آزمونهاي :6ماده 

و   بررسهي   جههت   آن  و نتهايج   گرفتهه   اناهام   دوره  همهان   كنندگان  شركت  بين  هر سؤال  افتراق  و قدرت  سؤال  دشواري
از   كهه   ارسطاء سهاايانه   آزمون استثناء  . )بهگيرد قرار مي  ممتحنه  كليد در اختيار هيأت  اصالح  در زمينه  نهايي  گيري سيميم
 نمايد(. مي  پيروي  مربوطه  مطررات
  مرجها   ههيچ  گيهرد و  مي  اناام  و دبيرخانه  آن  يا نمايندگان  ممتحنه  هيأت  سوسط  واصله  اعتراضات  به  رسيدگي :7ماده 
از   پها   آن  نماينهدگان  يها   ممتحنهه   هيهأت   اسهت   زمرا ندارد. ال  در مورد سؤاالت  داوري  صالحيت  از نظر علمي  ديگري
  صهورت   به  اعتراضات  به  رسيدگي   نظر خود را در زمينه نتياه از سؤاالت  در مورد هر يك  واصله  اعتراضات  كليه  بررسي
 نمايند.   ارايه  مكتوب
 گردد:  مي  زير اصالح  بيورت  د پاسخنامهوارد باشد كلي  اعتراض  ممتحنه  هيأت  بنا بر سوخيص  در صورسيكه :8ماده 
  سدلق  سؤال اند نمره نموده  را انتخاب  صحيح  از دو جواب  هر يك  كه  كهاني    به صحيح  وجود دو جواب  در صورت ـ  الف
 گيرد.  مي
  باشد به  نوده  طراحي  شده  ماعال  باشد يا از منابا  داشته  از دو گزينه صحيح  يا بيش  بوده  غلط  سؤااي  كه  در صورسيـ   ب

 گيرد.  مي  سدلق  نمره سؤال  كننده  همه افراد شركت
را   صهحيح   گزينهه   كهه   كههاني   باشد  سنهها بهه    صحيح  و گزينه ديگري  بوده  غلط  شده  گزينه اعالم  كه  در صورسيـ    ج

 گيرد.  مي  سدلق  اند نمره سؤال نموده  انتخاب
 گردد.  مي  و اعالم  محاسبه  شده  كليد اصالح  براساس  كنندگان  نمره شركت :9ماده 
 .  است  نهايي  و نتياه رسيدگي  نيهت  رسيدگي  قاب   ديگري    اعتراض نتياه  و اعالم  اعتراضات  از بررسي  پا :10ماده 
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 11شماره پيوست 
   پزشكي  علوم  هاي دانشگاهها و يا دانشكده  نام 

  عمومي  پزشكي  مقطع در  تحصيل  محل
 

پزشكي  علوم دانوكده يا  دانوگاه  نام

  

پزشكي  علوم دانوكده يا  دانوگاه  نام

  

پزشكي  علوم دانوكده يا  دانوگاه  نام

  

  اراك رفهناان همدان

  اروميه زاهدان يزد

 اصفهان زناان ارستان

 اهواز سمنان بوشهر

 ايران شهركرد كردستان

  باب  شيراز ياسوج

  كرمانواه فها ايالم

 بندرعباس قزوين ااهبطيه

 شهيدبهوتي كاشان اردبي 

 بيرجند كرمان گلهتان

 سبريز گيالن ارسش

 سهران مازندران آزاداسالمي

 جهرم موهد شاهد

 فاطميه قم خارج از كوور شاهرود

 گناباد سبزوار زاب 



 

34 

 

 

 

 
يتخصصدبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و   

  
 
 

 12پيوست شماره 
  پزشكي  علوم  ايه و دانشگاهها و يا دانشكده  نام

 و سازمانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 

 و يا سازمان وابسته پزشكي علوم دانشكده يا  دانشگاه  نام

  اراك رفهناان همدان

  اروميه زاهدان يزد

 اصفهان زناان ارستان

 اهواز سمنان بوشهر

 زاب  شهركرد كردستان

  باب  شيراز ياسوج

  كرمانواه فها ايالم

 بندرعباس قزوين بانورد

 شاهرود كاشان اردبي 

 بيرجند كرمان گلهتان

 سبريز گيالن موهد

 جهرم مازندران سبزوار

 قم گناباد علوم بهزيهتي و سوانبخوي

 صندوق رفاه دانواويان شركت سهامي دارويي و ساهيزات پزشكي سازمان انتطال خون ايران

 انهتيتوپاستورايران 
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 13پيوست شماره 
جهـت تبيـين و   نامه اجرايي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان آئين 3و  2كميسيون موضوع مواد  

نامـه آموزشـي،   الـذكر از تسـهيالت آئـين   مندي مشمولين قـانون فـوق  تصميم گيري چگونگي بهره
 استعدادهاي درخشانپژوهشي و رفاهي ويژه 

سوكي  و مطهرر   23/1/1389نامه اجرايي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان در ساريخ آ ين 3و  2كميهيون موضوع مواد 
شهوراي ههدايت    3/12/1387نامه آموزشي  پژوهوي و رفاهي ويژه اسهتددادهاي درخوهان ميهوب    گرديد مومواين آ ين

 مند گردند:استددادهاي درخوان وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشكي از سههيالت زير بهره
 هاي پزشكي  دندانپزشكي  داروسازي:مكان شركت در آزمون ورودي مطاطا باالسر در رشتها (1

 ااهف( دانوهاويان سههرم آخهر رشهته پزشههكي  دندانپزشهكي و داروسهازي اجههازه دارنهد فطهط يههك نوبهت در آزمههون          
 هاي سخييي شركت نمايند.دوره

ماه بدد از فراغت از سحيي  خدمات مربوط  3ثر ب( فارغ ااتحييالن رشته پزشكي  دندانپزشكي  داروسازي كه حداك
ههاي سخييهي شهركت و در صهورت     انهد ماازنهد در آزمهون   به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان را شروع نموده

از افهراد مهابطي    پذيرش در آزمون مكلفند خدمات خود را سا شروع دوره دستياري ادامه دهند. بديهي است ايهن گهروه  
 غت از سحيي   در مطاطا باالسر اناام خواهند داد.خدمات را پا از فرا

نامه باستثناء دانواويان مطهاطا  )مبني بر اينكه دانواويان مومول اين آ يننامه فوق ااذكر آ ين 7در اجراي ماده ( 2
Ph.D  سوانند طرح نيروي انهاني خود را در سازمانها و مراكز آموزشي  پژوهوي  درمهاني مهرسبط بها    و سخييي مي

دانوگاههاي علوم پزشكي و يا وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشكي بگذرانند موروط بر اينكه سازمانهاي فهوق  
 به خدمات آنان نياز داشته باشند( مطرر گرديد :

كليه فارغ ااتحييالن ذكور )اعم از مارد و متأه ( و فارغ ااتحييالن خانم مارد صرفًا در سال دوم خهدمت   –ااف 
ي باشند سا خدمات موضوعه را در شهرهاي غيرمااز )اصفهان  سهران  شيراز  سبريهز و موههد( بهه شهرط     خود مااز م

 اعالم نياز از آن مراكز به اناام رسانند.
خانم هاي فارغ ااتحيي  متأه  مااز مي باشند در صورت ارا ه اعالم نياز  خدمات موضوعه خهود را در مراكهز    –ب 

 صفهان  سهران  شيراز  سبريز و موهد( به اناام رسانند.مهتطر در شهرهاي غيرمااز )ا
سواننهد در آزمونههاي ورودي مطهاطا بهاالسر شهركت      فارغ ااتحييالن رشته هاي پيراپزشكي بدون محدوديت مهي ( 3

 نمايند.
اين كميهيون در خيهو  اسهتددادهاي درخوهان بهه      20/12/1386هاي موضوع ميوبه الزم به ذكر است مدافيت

 باشد.ه قوت خود باقي ميشرح ذي  ب
برندگان مدال طالي كووري از اامپيادهاي رياضيات  ناوم  فيزيك  شيمي  كهامپيوسر و زيههت شناسهي بهه      –ااف 

 سا يد وزارت آموزش و پرورش.
 نفرات اول سا دهم كنكور سراسري گروه ساربي به سا يد سازمان سناش آموزش كوور. –ب 
ع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي به سا يد مداونت سحطيطات و فناوري وزارت بهداشت  افراد داراي ابداع يا اخترا –ج 

 درمان و آموزش پزشكي.
نفرات اول سا سوم آزمونهاي جاما علوم پايه پزشكي  دندانپزشكي  داروسازي  پيش كارورزي و ورودي دستياري  –د 

 سخييي پزشكي  دندانپزشكي به سا يد مركز سناش آموزش پزشكي.
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 14پيوست شماره 

 مناطق ممنوعه اسكان و اقامت اتباع خارجي در جمهوري اسالمي ايران
 

 ب شا.ممن ع م در سطح است ر اق مت اه  ع ا غ ن   است ر آذرب وج ر شرق  – 1
شدهر    مدرز     ك س ور اه  ع غير اوراند  در در سطح است ر اق مت اه  ع ا غ ن   است ر آذرب بج نغرب   – 2

 ب شا.ممن ع م  است ر
ك اق مددت اه دد ع عراقدد  در    در سددطح اسددت ر اق مددت اه دد ع ا غدد ن      است ر اردبيل   – 3

 ب شا.شهرست نه   ه ر  آب د، هيلي س ار، نرم ، ميكي  شهر ك نمي  ممن ع م 
شهرست نه   نظنز،  روار، رواكر شهر، سدميرا،  اق مت اه  ع ا غ ن  در   است ر اصفه ر – 4

، د  ق ر، ن ئي ، نلپ وگ ر ك اردسدت ر ممند ع   )ح مي شهر اصفه ر(  ر، بخش مررز  اصفه رچ دن ر، خ انس
 ب شا.م 
در سدطح اسدت ر ك اق مدت رليدي اه د ع خد رج  در       اق مت اه د ع ا غد ن       است ر اوالا   – 5

 ب شا.شهرست نه   مهرار ك د لرار ك  مچني  شهر    مرز  ممن ع م 
 ب شا.ك نن كه ممن ع م  لمشهرست نه   دودر  ع ا غ ن  صر  ً اق مت اه   است ر ب شهر – 6
 ب شا.ممن ع م در سطح است ر اق مت اه  ع ا غ ن   است ر چه رمح ل ك بختي ر   – 7
 ب شا.ممن ع م در سطح است ر اق مت اه  ع ا غ ن  ك عراق    است ر خراس ر شم ل  – 8
شهرست نه   مرز ، هربت جد ا، ق چد ر، ه و د د،    در اق مت اه  ع ا غ ن   است ر خراس ر رض   – 9

 خ ا ، سرخس، رالت ن در  ك درنز ممن ع است.
شهرسددت نه    ددردك  ك سددراو ر ك  اق مددت رليددي اه دد ع خدد رج  در    است ر خراس ر جن ب   – 10

 .م  ب شاممن ع عراق  در سطح است ر اق مت اه  ع ب شا. شهر    مرز  ممن ع م 
ا غ ن  در سطح است ر ب ستثن م، مهم نيهر بن  هج ر نت ندا  اق مت اه  ع   است ر خ زست ر – 11

ممن ع است( ك اق مت س ور اه  ع خ رج  در شهرست نه   آب دار، خرميدهر ك دشدت    10/4/1392)از ه روخ 
 آزادن ر ممن ع م  ب شا.

ك خرميهر ك دق قد ن ر   در شهرست نه   آب دار دارناه نذرن مي ك اق مت معت ر ه صره: اق مت اه  ع خ رج  
 بالم ن  م  ب شا. 1310كركد ك اق مت اه  ع خ رج  مص ب س ل 

اق مت اه  ع ا غ ن  در سطح است ر ممن ع م  ب شدا. صدر  ً شهرسدت ر       زنج ر  – 12
     زنج ر ك خاابناه برا  اق مت اه  ع عراق  مج ز م  ب شا.

قصر بهراا، مررز آزم وش معدراج   بي استثن   منطقي نرمس ر ك كركد   است ر سمن ر – 13
مررز آزم وش سراج، سد ور شدهر    اسدت ر بدرا  اق مدت اه د ع         و  ك منطقي دامغ ر از ج ده جناق بطر

 خ رج  بالم ن  م  ب شا.
اق مت اه  ع خ رج  بي استثن   دارنان ر هركاني اق مت )حسب هيخيص  است ر سيست ر ك بل چست ر – 14

 ت ر( ممن ع م  ب شا.ر رنركه اه  ع بيگ ني اس
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شهرسددت نه    يركزآبدد د،  راشدد نا، داراب،   اق مددت اه دد ع ا غدد ن  در     است ر   ر  –15

 ب شا.ارسنج ر،  س ، مهر ك خنج ممن ع م 
 
 
بي استثن م شهرست ر قزكو ، س ور شهر    اسدت ر بدرا  اق مدت اه د ع       است ر قزكو  – 16

 ب شا.ا غ ن  ممن ع م 
بخدش   در سدطح اسدت ر ك اق مدت اه د ع خد رج  در     اق مت اه  ع ا غد ن     ست راست ر ررد – 17

 ب شا.مررز  شهرست ر سقز ك شهرست نه   ب ني ك مرو ار ك شهر    مرز  است ر ممن ع م 
، عن رآب د ،اق مت اه  ع ا غ ن  در شهرست نه   شهر ب ب ، من ج ر، ب  ت  است ر ررم ر – 18

 ب شا.ممن ع م  سطح است رراق  درعروگ ر، بم ك  هرج ك اه  ع 
در شدهر     خد رج   در سطح اسدت ر ك رليدي اه د ع    اق مت اه  ع ا غ ن    است ر ررم ني ه – 19

 ب شا.ممن ع م مرز  است ر 
 ب شا.ممن ع م در سطح است ر اق مت اه  ع ا غ ن   است ر رهگيل وي ك ب وراحما – 20
-ن ر ك نن ا برا  اق مت اه  ع ا غد ن  مجد ز مد    صر  ً شهرست نه   نر  است ر نلست ر – 21

 ب شا.
 ب شا.ممن ع م در سطح است ر اق مت اه  ع ا غ ن    است ر نيالر – 22
 ب شا.ممن ع م در سطح است ر اق مت اه  ع ا غ ن    است ر لرست ر  – 23
، ن شدهر،  در شهرست نه   رامسدر، هنكد ب ، چد ل     اق مت اه  ع ا غ ن    است ر م زنارار  – 24

 ن ر، محم دآب د، ب بلسر ك آمل ممن ع م  ب شا. )رل است ر متع ق  ً ابال  م  نردد(
شهرسدت نه   آشدتي ر، هفدرش، خمدي ، شد زنا،      اق مت اه  ع ا غد ن  در    است ر مررز   – 25

 ب شا.محالت، زرناوي، رميج ر ك بخش خنااب از ه اب  اراك ممن ع م 
 ك عراق  در سطح است ر ممن ع م  ب شا. ه  ع ا غ ن اق مت ا  است ر  رمزن ر – 26
 در سطح است ر ممن ع م  ب شا. اق مت اه  ع ا غ ن   رااست ر  ما – 27
 ب شا.شهرست نه   خ هم ك ب  ق ممن ع م در صر  ً اق مت اه  ع ا غ ن     است ر وزد – 28
 .در است ر بالم ن  است غيراوران اق مت اه  ع   است ر ههرار – 29
 در است ر بالم ن  است. غيراوران  اق مت اه  ع   است ر قم – 30
 در است ر بالم ن  است. غيراوران اق مت اه  ع    است ر ال رز – 31

مرز    ري ر ش مل اردكن ه  د   كودژه اه د ع خد رج      ممن عيت اسك ر ك اق مت اه  ع خ رج  در  :1تذكر
زند ر اوراند    اه  ع بيگ ني سد ر  اودرار ردي بد      «   م در اوران  رزناار دارا»ك  مچني  من طق مستقر در او  
 نرددانا ك ث ت ازدكاج آنه  بي ه ئيا كزارت ري ر رسياه است نم ازدكاج نم ده
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بدي اق مدت در مند طق    م جدي مجد ز   ث ت ن ا ك ادامي هحصيل دانيج و ر غير اوران  ري بن  بي دالودل   :2تذكر 
م  ب شنا صدر  ً براسد   معر د  ن مدي اداره ردل اه د ع ك مهد جرو  خد رج           ممن عي اسك ر اه  ع خ رج 
 /ح.هذورداست ناار  ذوربط انج ا م  
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 15پيوست 
  پزشكي  باليني  تخصصي  هاي در دوره  غير ايراني  دستياران  و آموزش  پذيرش  شرايط

از كوور اخذ   خارج  از دانوگاههاي  خود را از يكي (M.D)  پزشكي  يعموم  دكتري  مدرك  كه  ه متطاضياني 1
 .  را خواهند داشت  دستياري  هاي دوره  پذيرش  در آزمون  شركت  حق  ذي   ضوابط  اند. بر طبق نموده
را   مربوطه  نيازهاي گردد و پيش مي  ثبت  مدارك  ارزشيابي  آنها در كميهيون    مدارك از شروع  قب   ه الزمهت  ااف
 نمايند.   كام   ارزشيابي  شورايدااي  ميوبات  براساس MDاخذ   جهت
در  14  قبواي  ( و اخذ نمره )ره  خميني  امام  اامللي  بين  در دانوگاه  فارسي  زبان  آموزش  دوره  ماه 6  ه گذراندن  ب
 مذكور.   دوره
و   پزشكي  علوم  از دانوگاههاي  در يكي  يكهال  ( بمدت ترني)ان  كارورزي  پيش  آميز دوره موفطيت  ه گذراندن  ج

 كوور.   درماني  بهداشتي  خدمات
  از دانوگاههاي  خود را از يكي (M.D)  پزشكي  عمومي  دكتري  مدرك  كه  غير ايراني  متطاضيان  شركت  ه شرط 2

مورد نظر   سال  شهريور ماه  و يا سا پايان  دهبیماریهای داخلی اخذ نمو  درماني  بهداشتي   و خدمات  پزشكي  علوم
مركز خدمات   از طرف  نام  و ماوز ثبت  نامه  مدرفي  دستيار  ارا ه  پذيرش  خواهند شد در آزمون  ااتحيي   فارغ

 باشد. مي  و سخييي  پزشكي  آموزش  شوراي  دبيرخانه  آموزشی به
 . يار سخيييدست  پذيرش  كتبي  در آزمون  و قبواي  ه شركت 3

 .  است  مربوطه  مح    در رشته  آزاد ايراني  شده  نفر پذيرفته  آخرين  % نمره70  حداق   كهب  به  منوط  ه قبواي  ااف
نياز   رفا  جهت  كه    مازاد بر ظرفيتي مربوطه  دانوگاه  پذيرش  % ظرفيت5  در سطف  شدگان  پذيرفته  ه مدرفي  ب

  اناام  قانوني  مراح   از طي  پا  و سخييي  پزشكي  آموزش  شوراي  دبيرخانه  شود سوسط مي  كوور سديين
 گيرد. مي

 .  حداكثر دو نفر است  سحييلي  در هر سال  مح    در هر رشته  از داوطلبان  اينگونه  پذيرش  : ظرفيت1 سبيره
كوور را   پزشكي  علوم  اير دانوگاههايس  به  انتطال  درخواست  حق  هيچوجه  به  از دستياران  : اينگونه2 سبيره

 .  نخواهند داشت
  در آزمون  شركت  و راهنماي  اجرايي  دستوراادم   بر اساس  ذكر شده  با شرايط  متطاضيان  مدرفي  است  ه الزم 3

  يييو سخ  پزشكي  آموزش  شوراي  دبيرخانه  به  مركز خدمات آموزشي  مطرر  سوسط  و در ساريخهاي  سال  همان
 پذيرد.   صورت

 باشند: مي  مداف  شهريه  از پرداخت  سخييي  دستياري  در آزمون  شدن  پذيرفته  در صورت  ذي   ه افراد موروحه 4
 .  مربوطه  دستيار سال  پذيرش  در آزمون  هر رشته  شده  پذيرفته  نفر اول  - ااف
 .  و سخييي  پزشكي  آموزش  شوراي  ميوبات  كوور طبق  پزشكي  علوم  برسر دانوگاههاي  % رسبه1ه   ب
  و آمد و ... دستياران    رفت سغذيه  شام   شخيي  هاي هزينه  هواپيما و كليه  و برگوت  رفت  بليط  هزينه  ه سأمين 5

 باشد.  مي خود آنان   عهده  ااذكر به  فوق
 

 ت بدي شدررت در آزمد ر ك نيدز انتخد ب     ه جي : اه  ع غيراوران  ب  ه جي بي جاكل من طق ممن عي جهت اق مت نسد  
 الزا بعمل آكرنا. محل خ د )در م عا مرب طي( هصميم نير  ك اقااا –رشتي 
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  كليه  است  شده  و ديگر كوورها پذيرفته  ايران  يمابينف  و قراردادهاي  نامه  مطابله  از طريق  داوطلبي  ه چنانچه6

 باشد.  قرارداد مي  طرف  وزارسخانه  بدهده  آن و شهريه  سحييلي  هاي هزينه
  شهريه  شود از پرداخت  مدرفي  غير ايراني  دانواويان  پذيرش  هماهنگي  شوراي  از طريق  داوطلبي  : چنانچه سبيره
 باشند. مي  مداف
خواهد شد.   سأمين  خوابگاه  دانوگاه  امكانات  به  و با سوجه  االمكان  حتي  مارد غير ايراني  دستياران  هته ج 7

  جهت  گيرد. ايكن قرار مي  در اختيار داوطلبين  اطالعاسي  بروشورهاي  از طريق  در هر دانوگاه  خوابگاه  وضديت
 وجود ندارد.   سدهدي  هيچگونه  دانوگاه و  متبوع  توزار  از طريق  متأه   دستياران  خوابگاه  سأمين
  اخذ مدرك  به  منتهي  كه  هايي و ساير دوره  مطااداسي  از فرصتهاي  استفاده  متطاضي  غير ايراني  ه دستياران 8

  پزشكي  علوم  دانوگاههاي  مهتطيمًا از طريق 1  ماده  شرايط  با رعايت  بايهت مي گردد  نمي  و سخييي  دانوگاهي
 نمايند.   كوور اقدام  درماني  بهداشتي  و خدمات

  مطابق  دستياري  ورودي  در آزمون  شده  پذيرفته  غير ايراني  متطاضيان  علمي  قبواي  مراسب  از اعالم  ه پا 9
خواهد   اعالم  اطالع  دانوگاهها جهت  نيز از سوي  آنان  عمومي  سا يد صالحيت  مراسب كوور  داخ   شدگان  پذيرفته
 شد. 
كوور   داخ   دستياري  و مطررات  قوانين  از كليه  دستياري  دوره  در طول  شده  پذيرفته  غير ايراني  ه دستياران 10

نخواهند   ايران  اسالمي  را در جمهوري  پزشكي  حرفه  به  اشتغال  خود حق  سحيي   اسمام نمايند و بدد از مي  سبديت
  دوره  بدد از اسمام  كوور متبوع  به  بر بازگوت  مبني  سدهد محضري  دستياري  نام  در بدو ورود و ثبت  و از آنان  داشت
 اخذ خواهد شد.  مركز خدمات آموزشی  سوسط  دستياري  دوران  سدهد محضري  بااي
  ارزشهاي  به  و احترام  قوانين  كليه  رعايت  به  موظف  حضور در ايران  مدت  در طول  شدگان  : پذيرفته1  سبيره

 برخورد خواهد شد.   با آنان  ضوابط  مطابق  سخلف  بروز هرگونه  در صورت و  بوده  ايران  اسالمي  جمهوري
  شدگان  پذيرفته  اقامت  رواديد و صدور پروانه  را در مورد سبدي   الزم    هماهنگي پذيرش  شوراي  : دبيرخانه2  سبيره

  ورود و خروج  اجازه  خواهد آورد و در مورد كهب  بدم   ذييالح  مراجا  از طريق  هر سااه  دستياري  دوره  را سا پايان
 خواهد داد.   را اناام  الزم  اقدامات  آنان

  اغو گردد هيچگونه  شدگان  از پذيرفته  دسته  اين  اقامت    پروانه ذييالح  مراجا  سوخيص  به  : در صورسيكه3  سبيره
 نخواهد گرديد.  آنها ايااد  رايب  حطي
    براي دانواويي  اقامت  از انطضاء پروانه  قب   دو ماه  حداق   است  موظف  سحيي   مح   : دانوگاه4  سبيره

 بنمايد.   اقامت  ساديد پروانه  سطاضاي  دستياران
از افراد   دسته  اين  براي  ور متبوعهكو  به  و بازگوت  سحييالت  از اسمام  پا  از سحيي   فراغت  : مدارك5  سبيره
 خواهد شد.   ارسال
  منزاه  مطرر به  در ساريخ  داوطلب  سوسط  دوره  شروع  و عدم  مدتبر بوده  سال  همان  براي  دستيار فطط  ه پذيرش 11

 ايااد نخواهد كرد.   آنان  را براي  و حطي  شده  سلطي  از سحيي   انيراف
 باشد.  مي  داوطلب  بدهده 3  ماده 6بند   به  با سوجه  سحييلي  هاي و نيز هزينه  شهريه  ه پرداخت 12
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 16ِپيوست شماره 
 ارسال مداركنحوه راهنماي 

 
مي بايهت در مهلت ثبت نامي و از  يه انتخابين قهمت اعالم شده است بنا به سهميه مدارک الزم که در ايسوجه: کل

 ال گردد. ارس ينترنتيطريق سايت ثبت نام ا
 

 سهميه رزمندگان: –الف 
از سهميه رزمندگان از نوع نيروي مطاومت بهيج و ستاد ك  نيروهاي مهلح )آجا  ناجا  و دجا( با  استفاده داوطلبان متطاضي

مراجده به سازمان مربوطه نهبت به دريافت كد رهگيري جهت استفاده از سهميه اقدام و صرفًا در فرم ثبت نام درج نمايند 
 نيازي به ارسال مدارك نخواهند داشت. و

داوطلبان متطاضي استفاده از سهميه رزمندگان از نوع بنياد شهيد و امور ايثارگران صرفًا نهبت به ورود اطالعات مربوطه در 
ر نوع فرم ثبت نام شام  سديين نهبت اقدام نمايند. اين گروه از متطاضيان نيازي به دريافت و يا ارا ه كد رهگيري و يا ه

 مدرك ديگر نخواهند داشت.
 

 سهميه بورسيه نيروهاي مسلح  -ب
داوطلبان متطاضي استفاده از سهميه بورسيه نيروهاي مهلح صرفًا به انتخاب سهميه در فرم مربوطه اقدام و نهبت به 

جد شرايط استفاده از انتخاب سازمان مربوطه اقدام نمايند و نيازي به ارسال مدارك نخواهند داشت سا يد نهايي افراد وا
بورسيه بوسيله  استدالم از سازمان مدرفي كننده از سوي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و سخييي صورت مي پذيرد و 
صرفًا بورسيه جهت متطاضيان واجد شرايط که از سوي سازمان مربوطه مورد سا يد قرار گيرد  احاظ خواهد گرديد. اذا نيازي 

 باشد.يي نمبه ارسال هيچگونه مدارك
 

 داوطلبان متقاضي استفاده از بورسيه سپاه پاسداران انقالب اسالمي:  -ج 
در فرم انتخاب سهميه  مراسب سماي  خود به پذيرش بدنوان بورسيه سپاه پاسداران انطالب اسالمي را اعالم نمايند و به 

ت مورد درخواست آن نهاد مراجده نمايند و سايت اختياصي دانوگاه علوم پزشكي بطيه ا...)عج( نيز جهت ارا ه اطالعا
 ازي به ارسال مدارك نخواهند داشت.ني

 
 نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان:مشمولين آئين -ـ د 

( د ترچي را نم   آزم ر بي د تر استعااد    درخي ر دانيگ  ه  مراجعي نم ونا 2ك 1)هي ست     شم ره 
ن مي را بي دانيگ ه محل هحصيل هح ول نم ونا. ك ن ا   درو  ت شاه را مستناات مره ط ب  آئي ك اصل رليي 

 اسك  ك بي شي ه اونترنت  ارس ل نم ونا.
بي دانيگ ه محل هحصيل مراجعي  12/10/1393ب وستً حاارثر ه ه روخ ن مي م ميم لي  او  آئي  تذكر:

ش و ر ذرر است ميم لي  استف ده از مزاو   آئي  ن مي استعااد  نم ونا ك ن ا   مرب طي را درو  ت نم ونا.
درخي ر صر  ً جهت شررت در آزم ر ري ه سط دانيگ ه محل هحصيل هزش  عم م  معر   ك ه ئيا 

 نردواه ب شنا، مج ز بي انتخ ب رشتي محل خ ا نا ب د
( 2ر، )هي ست     شم ره ميم لي  متق ض  استف ده از سهميي هذورش بص رت م زاد استعااد    درخي 

 د ترچي را نم   آزم ر، بي د تر استعااد    درخي ر دانيگ  ه  مراجعي نم ونا ك اصل رليي مستناات 
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ن مي را بي دانيگ ه محل هحصيل هح ول نم ونا. ك ن ا   درو  ت شاه را اسك  ك بي شي ه مره ط ب  آئي 

 اونترنت  ارس ل نم ونا.
بي دانيگ ه محل هحصيل مراجعي  12/10/1393ب وستً حاارثر ه ه روخ ن مي م  ميم لي  او  آئي تذكر:

ش و ر ذرر است احتس ب شراوط هذورش او  نركه از متق ضي ر  نم ونا ك ن ا   مرب طي را درو  ت نم ونا.
در سهميي م زاد استعااد    درخي ر من ط بي ه ويا امتي زات مكتس ي در دبيرخ ني ش را  آم زش 

   ك ب  رع وت س ور مقررات هذورش در او  آزم ر خ ا ا ب د.هزشك
 
مدارك مورد نياز جهت متقاضيان استفاده از مزاياي شركت در آزمـون بـا اسـتفاده قـانون تسـهيل       - و

 ازدواج جوانان:
 اسكن صفحات دوم و سوم شناسنامه داوطلب   –الف 

 اسكن صفحات اول و دوم و سوم شناسنامه همسر داوطلب   –ب 
 

ساير افراد شركت كننده در آزمون به غير از موارد ذكر شده در اين مرحلـه نيـازي بـه ارسـال مـدارك      
 ./حندارند

 
 


