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مقدمه:
با سپاس به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان عرصه علم و آگاهي ،به ای ن
وسيله به اطالع داوطلبان میرساند که آزمون پذيرش دستيار تخصصی پزشکی در سال تحصيلی - 1401
 1400مبتنی بر قوانين و مقررات موجود (بر اساس مصوبات شوراي آموزش پزشكي تخصصي و قانون
برقراري عدالت آموزشي و اصالحيه آن مصوب مجلس شوراي اسالمي) مطابق مندرجات اين راهنما برگزار
خواهد شد .شايان ذكر است چنانچه در نشست آتي شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و شورای
سنجش و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوبه يا دستورالعمل جديدتري نسبت
به مقررات قبلي و مرتبط با آزمون فوق وضع گردد ،مراتب اطالع رساني خواهد گرديد.

بخش اول –ضوابط و شرایطونحوهربگزاري آزمون
ا لف :شرایط عمومی
داوطلباني مجاز به شركت در آزمون مي باشند كه داراي شرايط عمومی زير در تمام ادوار تحصيلي و مراحل
شغلي باشند :
 - 1ب رخورداري از سالمت و توانايي جسمي به تناسب رشته انتخابي و عدم اعتياد به مواد مخدر
 - 2واجد كليه شرايط عمومي متداول در آزمونهاي مختلف كشور
 - 3ا عتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان مندرج در قانون اساسي
 - 4پذيرفتن قانون ا ساسي و عدم مخالفت با نظام جم هوري اسالمي ايران
 - 5عدم وابستگي تشكيالتي به احزاب و گروههاي محارب و ملحد و هواداري از آنها
 - 6نداشتن سوء پيشينه كيفري
 - 7عدم اشتهار به فساد اخالقي
 - 8تأیيد صالحيت عمومی طبق ضوابط شورای عالی انقالب فرهنگی

ب :شرایط اختصاصی
الف ) دارا بودن مدرک فراغت از تحصيل در رشته پزشکی عمومی یا دانشجویان سال آخر پزشکی
عمومی مشروط بر اینکه تا تاریخ  1400/6/31فارغ التحصيل شده و مشمول یکی از بندهای ذیل باشند:
بند :1
کليه مشمولين آئين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجویان ممتااز اساتعداد درخشاان باه مقااطع باا تر در
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مجاز می باشاند ،فقاط در یان نوبات و حاداکار تاا  2ساال پاس از
فراغت از تحصيل با رعایت مفاد مندرج در آئين نامه مذکور شرکت نمایند(.پيوست شماره )1
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بند :2
ین درصد رتباه اول ،یان درصاد رتباه دوم ( صادک  98تاا  ) 99و یان درصاد رتباه ساوم ( صادک  97تاا ) 98
دانشگاههای علوم پزشکی مای توانناد قبال از انجاام خادمات قاانونی باا رعایات مقاررات مربوطاه در آزماون
پذیرش دستيار شرکت نمایند(.پيوست شماره)3
بند :3
به استناد قانون تسهيل ازدواج جوانان،پزشکان عمومی متأهل(با تاریخ عقد دائم قبل از فراغات از تحصايل )،
صرفا برای ین بار و با رعایت موارد ذیل ،قبل از شروع به خادمت نظاام وفيفاه و خادمات یحاه طاری نياروی
انسانی مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دستيار تخصصای مایباشاند ( .تارخي

مشامو ن خادمت نظاام

وفيفه مندرج در این تبصره برعهده وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی نمیباشد:).
 : 1دانشجویان پزشکی عمومی متأهل ( اعم از خانم و آقا ) کاه حاداقل تاا تااریخ 1399 /12/29مشاغول باه
تحصيل بوده و حداکار تا پایان  1400/6/31فارغ التحصيل میگردند.
 :2کليه فارغ التحصيالن پزشکی عمومی متأهل(با تاریخ عقد دائم قبل از فراغت از تحصيل ) ،کاه تااریخ فاارغ
التحصيلی ایشان از  1398/10/20لغایت 1399/10/20میباشد،
توجه :صحت مدارک تاهل بعد از ثبت نام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ب) داشتن کارت پایان خدمت نظام وفيفه یا معافی برای آقایان (پيوست شماره )5
تبصره :1
آن دسته از داوطلبان فارغ التحصيل که خدمت نظام وفيفه خود را شروع نکرده اند در صورتی می توانند در
آزمون شرکت کنند که تاریخ اعزام آنها حداکار تا پایان اردیبهشت سال  1400باشد .مدارک تاریخ اعزام
می بایست در زمان ثبت نام اسکن و ارسال شود(در غير اینصورت ثبت نام ابطال خواهد شد و کارت ورود
به جلسه آزمون برای افراد صادر نخواهد شد).
تبصره :2
کلمه معافی به مفهوم معافيت دایم می باشد و داوطلبان دارای معافيت موقت پزشکی و یا کفالت با
مسئوليت خود می توانند در آزمون پذیرش دستيار شرکت نمایند .بدیهی است در صورت فراخوانده شدن
به انجام خدمت نظام وفيفه ،ای ن وزارتخانه هيچگونه تعهدی برای ترخي

آنان بعهده نخواهد داشت و

طبق مقررات با اینگونه افراد برخورد خواهد شد.
ج) داشتن گواهی قبولی در آزمون صالحيت بالينی پایان دوره پزشکی عمومی (مخات

فارغ التصیان ن

سال شهریور ماه  1396و بعد از آن)
توجه :ارائه این مدرک در زمان ثبت نام الزامی ميباشد و چنانچه بعد از پذیرش مشخ

شود داوطلب

فاقد این مدرک می باشد قبولی داوطلب ملغی اعالم می گردد.
د) ارائه معافيت از خدمات قانونی و یا گواهی اتمام خدمات قانونی (خدمت نظام وفيفه عمومی ،خدمات
موضوع قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان ،پيام آوران بهداشت ) تا تاریخ  1400 /6/31به استاناء تبصره -
های ذیل:
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تبصره :3
مشمولين کميسايون موضاوع ماواد  2و  3آئاين ناماه اجرایای قاانون خادمت پزشاکان و پيراپزشاکان ماور
 1386/12/20در خصوص تسهيالت اعطایی به استعدادهای درخشان(.پيوست شماره)4
تبصره :4
فارغ التحصيالن رشته پزشکی در حال خدمت نظام وفيفاه عماومی (وزارت بهداشات هيچگوناه مسائوليتی
در قبال ترخي

این دسته از داوطلبان بر عهده ندارد)

تبصره :5
داوطلبان ذکور دارای گواهی اتمام خدمات قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان و یا معافيت از آن میتوانند با
رعایت مفاد پيوست  5در زمينه قوانين نظام وفيفه در آزمون این دوره شرکت نمایند .در صورت عدم رعایت
مفاد مقررات مذکور داوطلب مورد نظر مشمول قانون خدمت پزشکان و پيرا پزشکان شناخته می شود.
*مدارک مربوطه اعم از شروع خدمت نظام وفيفه و یا معافيت از خدمت نظام وفيفه می بایست در زمان
ثبت نام اسکن و ارسال گردد.
تبصره :6
فارغ التحصيالن رشته پزشکی مشمول کميسيون بند (ج) موضوع مواد 2و 3آیين نامه اجرایای قاانون خادمت
پزشکان و پيراپزشکان(پيوست شماره )4
تبصره :7
بانوان متأهل مشمول قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان که قبل از  80/9/1فارغ التحصيل شاده اناد ،بادون
نياز به ارائه نامه عدم نيااز از دانشاگاه علاوم پزشاکی محال ساکونت بعناوان ماازاد بار نيااز وزارت بهداشات،
درمان و آموزش پزشکی از انجام خدمات موضوع قانون پزشکان و پيراپزشکان معاف شناخته میشوند.
ح) عدم اشتغال به تحصيل داوطلب در یکی از رشاته هاای تخصصای پزشاکی ،PhD ،کارشناسای ارشاد و
همچنين نداشتن مدرک تخصصی پزشکی بالينی
ط) سالمت جسمی و روانی متناسب با رشته انتخابی و فقدان نق

عضو و ياا بي مااري مارثر حرفاه اي بار

حسب رشته (پيوست شماره .)6
تبصره :8
در صورتی که داوطلب بدون توجه داشتن به نق

عضو مرثر حرفه ای که مانع از تحصيل و یاا انجاام خادمات

بعد از فراغت تحصيل شود ،در رشته ای پذیرفته شود ولی توسط گروه آموزشای باه دليال ایان نقا

عضاو

مجااز شاروع باه آماوزش شاناخته نگاردد ،امکاان تغييار رشاته توساط دبيرخاناه شاورای آماوزش پزشاکی و
تخصصی مقدور نيست و اعتراضی پذیرفته نمیشود.
ی) پذیرفته شدگان مرحله اصلی و تکميل فرفيات آزماون پاذیرش دساتيار تخصصای باالينی پزشاکی دوره
چهل و هفتم  ،در صورت عدم ثبت نام در موعد مقرر و یا عدم شاروع باه آماوزش در مواعياد اعاالم شاده و یاا
انصراف از تحصيل ،مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دستيار تخصصی دوره چهل وهشتم نمیباشند (به جاز
مواردی که به دليل بروز بيماری مرثر حرفه ای که مانع از تحصايل و یاا انجاام خادمات بعاد از فراغات تحصايل
شود ،از ادامه تحصيل در رشته منصرف یا اخراج شده اند).
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ج:مدا رک مورد نیاز جهت ثبت انما ینترنتی
عموم داوطلبين از تاریخ  99 /10/6با مراجعه به سایت اینترنتی و تکميل فارم تقاضاانامه ثبات ناام نسابت باه
انجام مراحل ثبت نام اقدام زم بعمل آورند.
جهت آغاز مراحل ثبت نام داوطلب می بایست با مراجعاه باه ساایت اینترنتای  http://sanjeshp.irنسابت باه
پرداخت اینترنتی مبلغ  750/000ریال و  6000ریاال بابات خادمات پياام کوتااه اقادام نماوده و باا دریافات کاد
پرداخت مراحل ثبت نام را آغاز نمایند(.مبلغ پرداختی غيرقابل استرداد میباشد).
مداغک الزم جهت ثبت نرم به شرح ذیل می برشد:
الف – ین قطعه عکس  3 × 4که در سال جاری گرفته شده می بایست اسکن و با توجه باه راهنماای ثبات
نام ای نترنتی در محل مربوطه ارسال گردد( در ابعاد  300 × 400 pxبا فرمت  jpgو حجم .)20- 100 kb
ب – اسکن کارت ملی با حجم 100- 300 kb
ج – اسکن صفحه اول شناسنامه با حجم100- 300 kb
د  -اسکن گواهی مبين طی دوره پزشکی عمومی با حجم  ( 100- 300 kbدر ایان قسامت مای تاوان تصااویر
پروانه دائم و یا موقت پزشکی عماومی  /گواهيناماه پزشاکی عماومی  /گاواهی صاادره از ساوی دانشاگاه
محل آموزش با مضمون اتمام دوره پزشکی عمومی حداکار تا تاریخ  /1400/6/31معرفی ناماه جهات شاروع
خدمت مطابق قانون خدمت پزشاکان و پيراپزشاکان و یاا گاواهی معافيات یاا اتماام آن  /معرفای ناماه جهات
شرکت در آزمون از سوی مرکز خدمات آموز شی را اسکن و ارسال نمود).
ه  -ا سکن گواهی قبولی در آزمون صالحيت بالينی پایان دوره پزشاکی عماومی (مخات

فارغ التصیان ن

سال شهریور ماه  1396و بعد از آن ،آئين نامه و ضاوابط اجرائای آن باه دانشاگاه هاای علاوم پزشاکی اباالغ
شده است) با حجم 100- 300 kb
و – گواهی مربوط به وضعيت طری نيروی انسانی
ز -مدر ک نشان دهنده وضعيت خدمت نظام وفيفه (ویژه آقایان)
ی -فارغ التحصيالن خارج از کشور و اتباع غير ایرانی در صورت دریافت معرفی ناماه از مرکاز خادمات آموزشای
در زمان ثبت نام جهت شرکت در آزمون ،می توانند بصورت اینترنتی در آزمون ثبت نام نمایند ( تصاویر معرفای
نامه مذکور می بایست همراه سایر مدارک اسکن و ارسال شود).
ط  -متقاضيان استفاده از قانون تسهيل ازدواج جوانان ،ملازم باه ارساال اساکن صافحات اول و دوم و ساوم
داوطلب و شناسنامه همسر میباشند.
ی -اسکن فرم تکميل شده استفاده از سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عادالت آموزشای جهات
متقاضيان استفاده از سهميه مذکور(پيوست شماره)12
داوطلبان می بایست جهت ارائه مدارک مربوط به هر بند به بخش سهميه هاا ،شارایط اساتفاده از ساهميه
مناطق محروم مراجعه نمایند و تمامی مدارک را به طور کامل بارگزاری نمایند.
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د :فرایند ثبت انم و پساز ثبت انم
الف  -آزمون كتبي رأس ساعت  9صبح روز پنجشنبه  99/12/7ان شاء هللا بطور همزماان در دانشاگاه هااي
علوم پزشكي كشور(پيوست شماره  )11برگزار مي شود.
ب  -كارت ورود به جلسه آزمون در هفته منتهی باه آزماون از طریاق ساایت اینترنتای  http://sanjeshp.irدر
اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت و هر داوطلب موفف به پرينت كارت خود از روي سايت مربوطه ماي باشاد.
حضور در جلسه آزمون بدون همراه داشتن كارت شركت در آزماون و یان کاارت شناساائی معتبار عکاس دار
(کارت ملی یا گواهينامه رانندگی یا شناسنامه) امكانپذير نمي باشد

ه :نمره دهی آزمون و محاسبه نمرهکل
الف  -تعداد سرا ت آزمون  200سرال تستي چهار گزينه اي مي باشد.
ب  -براي هر سرال بايد تنها يك گزينه كه در ميان گزينه هاي ارائه شده بهترين پاسخ ممكان اسات ،انتخااب
گردد.
ج  -به هر سرال با پاسخ صحيح  3نمره مابت و هر سرال با پاسخ اشتباه يك نمره منفي تعلق مي گيرد.
د – به سرا ت بدون پاسخ نمره اي تعلق نمي گيرد.
ه  -به هر سرال كه بيش از يك گزينه پاسخ داده شده باشد يك نمره منفي تعلق مي گيرد.
و  -براساس مصوبات هشتادمين نشسات شاورای آماوزش پزشاکی و تخصصای ،ماوارد زیار در اساتخراج و
محاسبه نمره کل اعمال خواهد شد.
کليه مواد آزمون ،در  5گروه درسی به شری زیر دسته بندی شده است:
گر وه درسی یک:

جراحی عمومی ،زنان

گر وه درسی دو:

داخلی و قلب

گر وه درسی سه:

کودکان و عفونی

گر وه درسی چهار:

ارتوپدی ،گوش و حلق بینی ،اورولوژی ،چشم ،آمار و اپیدمیولوژی و رادیولوژی

گر وه درسی پنج:

اسیب شناسی ،پوست ،فارماکولوژی ،نورولوژی ،روانپزشکی و اخالق پزشکی

 )1نمره هر گروه درسی فوق ،مطابق با روشهای علمی تراز سازی تراز علمی شاده و باه درصاد محاسابه
خواهد شد.
 )2با توجه به رشته های مختلف دستياری هر ین از  5گروه درسی دارای ضارایب خااص خواهاد باود کاه در
جدول زیر آمده است.

8

تخ
دفترچه راه نماي آزمون پذریش دستیار صصی چهل وهش تمین دوره

جدول ضرایب گروه های درسی آزمون پذیرش دستیار برای رشته های مختلف تخصصی
گروه درسی
رشته های تخصصی
(زیر گروههای آموزشی)

زیر گروه سواالت

زیر گروه

آموزشی 1

گروه درسی

گروه درسی

گروه درسی

گروه درسی

گروه درسی

یک

دو

سه

چهار

پنج

2

4

2

2

2

داخلی -بیماریهای قلب و عروق – پوست
– طب کار – پزشکی قانونی –-آسیب
شناسی  -طب فیزیکی و توانبخشی -

زیرگروه

آموزشی 2

جراحی عمومی –-زنان و زایمان – جراحی
کلیه و مجاری ادراری تناسلی – گوش و
گلو و بینی و جراحی سر و گردن – چشم

2

4

2

2

2

پزشکی
زیر گروه

اموزشی3

کودکان – بیماریهای عفونی – پزشکی
اجتماعی

3

2

4

2

2

آموزشی4

زیرگروه

اموزشی5

زیر گروه

طب اورژانس – بیهوشی – جراحی مغز و
اعصاب – ارتوپدی – پزشکی ورزشی –
رادیو آنکولوژی – پزشکی هسته ای –

3

2

2

2

2

رادیولوژی  -طب هوا و فضا
روان پزشکی – بیماریهای مغز و اعصاب

3

2
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و :رسیدگیهباعتراضاتسؤاالت
الف – داوطلبان مجاز مي باشند پس از اعالم كليد آزمون به مدت  72ساعت نسابت باه ارساال اعتارا
سرا ت آزمون مذکور منحصراٌ از طریق سایت اینترنتی  http://sanjeshp.irاقدام زم بعمل آورند.

باه

ب – رسيدگي به اعتراضات واصله پس از مدت زمان مقرر فوق الذكر به هيچ عنوان مقدور نخواهد بود.

ز:اعالم كارانمه آزمون و نحوهاراهئ رتبه
پس از رسيدگي به اعتراضات در خصوص طراحي سوا ت ،كارنامه اوليه داوطلبان در پايگاه اطالع رساني
 http://sanjeshp.irدر اختيار داوطلبان قرار میگيرد .وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی تنها
داوطلبانی که بدون لحاف نمودن تراز بندی و ضریب دهی نمرات ،حداقل نمره  150از  600نمره کل آزمون را
کسب نموده باشند ،مجاز به انتخاب رشته هستند و میتوانند رشته محلهای مورد عالقه خود را در فرم
انتخاب رشته محل كه در سايت مرکز سنجش آموزش پزشکی همراه كارنامه به آنها ارائه میشود،
انتخاب کنند.
توجه  : 1داوطلب حداکار می تواند برای ده رشته تخصصی اعالم عالقه مندی نماید.
توجه  : 2داوطلب می تواند یان رشاته را در تماام دانشاگاه هاا و یاا ترکيبای از حاداکار ده رشاته را در چناد
دانشگاه انتخاب نماید .
توجه  : 3در صورتيکه داوطلب در موعد مقرر انتخاب رشته نکرده باشد ،باه هايچ وجاه واجاد شارایط پاذیرش
نخواهد بود .

ح :نحوه پذریش
پذيرش دستيار با رعايت مقررات پذيرش و سهميههاي اعالمي با اولويتهاي زير انجام مي شود:
الف  -نمره کل تراز شده آزمون پذيرش دستيار (در هر رشته بطور جداگانه )
ب  -اولويت انتخاب رشته  -محل
حد نصاب عبارت است از :نمره تراز آخرين نفر جايدهي شده اوليه)براي تعيين حدنصاب) بدون در
نظر گرفتن سهميه و جنس بر مبناي فرفيت كل رشته  -محل با رعايت ساير شرايط پذيرش.
توضيح :در اين روش ابتدا كليه داوطلبين بدون در نظر گرفتن سهميه و جنس و براساس نمره تراز شده
آزمون) از با ترين نمره ( و اولويت انتخاب رشته  -محل تا تكميل كل فرفيتهاي موجود) بدون پذيرش مازاد
بر فرفيت( در همه رشته – محلهاي انتخابي قرار داده مي شوند .نمره تراز شده آخرين نفر جايدهي شده
در هر رشته -محل ،حد نصاب آن رشته محل خواهد بود.
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بخش دوم -سهميهاه
ا لف :سهميه رز مندگان وایثارگران
پذیرش با استفاده از سهميه رزمندگان و ایاارگران با رعایت قوانين و مقررات موضوعه و نيز مندرجات این
راهنما به شری زیر انجام خواهد شد.

ا لف – : 1سهميهایثارگرا نشامل جامعههدفبنیاد شهید وامورایثارگران
كليه داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه جامعه هدف بنياد شهيد و امور اياارگران براساس ماده 70
قانون جامع خدمت رسانی به ایاارگران و اصالحيه قانون مذکور ماده  47قانون تنظيم بخشی از مقررات
دولت ( )2و ماده  90قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی جمهوری
اسالمی و تبصره آن شامل:
الف  - 1 - 1 -جانباز -آزاده – فرزند و همسر :شاهد ،آزاده ،جانباز  %25و با تر (در قالب فرفيت  %25سهميه
رزمندگان و ایاارگران)
الف  - 2 - 1 -جانباز کمتر از  - %25فرزند و همسر جانباز کمتر از  - %25همسر و فرزند رزمنده با حداقل 6
ماه حضور داوطلبانه در جبهه (در قالب فرفيت  %5سهميه رزمندگان و ایاارگران)
به منظور استفاده از سهميه ایاارگران ،صرفا بر اساس ورود صحيح اطالعات شناسنامهاي بويژه كد ملي و
عالمت گذاری در قسمت سهميه بنياد شهيد و امور ایاارگران و مشخ

نمودن نسبت با ایاارگر در فرم

ثبت نام مجاز به ارائه درخواست استفاده از سهميه مذکور شناخته می گردند.
این گروه از افراد نيازی به دریافت و یا ارائه کد رهگيری از سایت ایاار یا کد ایاارگری ( پدر ،مادر یا خو د
ایاارگر) ندارند .شایان ذکر است همسر و فرزند رزمنده با حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در جبهه ،می -
بایست کد رهگيری فرد رزمنده را از سایت ایاار یا کد ایاارگری دریافت نموده و در فرم ثبت نام وارد کنند.

ا لف  :2رزمندگان بسيجی
الف  - 1- 2-رزمندگان بسيجي كه براساس ماده  1و تبصره هاي چهارگانه ماده مذكور در آيين نامه اجرايي
قانون ايجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش
عالي از تاريخ  1359/6 /31تا  1367/6 /31حداقل  6ماه متوالي يا متناوب داوطلبانه در مناطق عملياتي
جبه ه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته اند با توجه به مفاد ذیل مجاز به استفاده از سهميه رزمندگان
و ایاارگران شناخته می گردند:
تبصره  : 1مناطق عملياتي براساس مصوبات شوراي عالي دفاع تعيين مي شود .
تبصره  : 2مدت حضور يا خدمت در جبهه سربازان و پاسداران وفيفه و همچنين تعهدات و ماموريتهاي
خدمتي پرسنل وزارتخانهها ،سازمانها و ارگانهاي نظامي در جبهه و نيز طری  6ماهه دانشجويان
دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ،حضور داوطلبانه تلقي نميشود .
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تبصره  :3نيروهاي فعال بسيجي و بسيجيان عادي پايگاههاي مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه
رزمندگان نميشوند .
تبصره  : 4همسر و فرزند رزمندگان بسيجی كه حداقل به مدت  6ماه حضور در جبهه را دارند  ،مشمول
استفاده از فرفيت تخصي

یافته به سهميه رزمندگان و ایاارگران به ميزان  %5مندرج در بند الف 2 - 1 -

می باشند .زم است این افراد نيز جهت دریافت کد رهگيری فرد رزمنده طبق روند فوق الذکر اقدام نمایند و
در فرم ثبت نام آزمون ،وارد کنند.
این گروه از داوطلبان

زم است ضمن مراجعه به سازمانهاي نيروهاي مسلح ]آجا ،سپاه ،ناجا ،ودجا،

نزاجا[ و سازمان بسيج مستضعفين* نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان بسيجی
و دريافت كد رهگيري  12رقمي مربوط به ای ن سهميه ،بر اساس نوع سازمان اقدام كرده و سپس در
تقاضانامه ثبت نام اينترنتي آزمون نسبت به درج سهميه و كد رهگيري خود اقدام نمايند .آمار و اطالعات این
گروه از افراد بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد مربوطه مورد تا ئيد نهايي قرار خواهد گرفت ( .زم است
داوطلب در وارد نمودن کد خود دقت نماید .بدیهی است در صورت اشتباه وارد نمودن کد رهگيری تأیيد
سهميه مربوطه از سوی سازمان یا ارگان مذکور امکانپذیر نبوده و درصورت عدم شناسایی توسط هر ی ن از
سازمانها ،این سهميه برای داوطلب حذف خواهد شد).
تذکر مهم  : 1كد رهگيري  12رقمي براي هر آزمون و هر سال متفاوت ميباشد .لذا داوطلبان ميبايست
براي ثبت نام در هر آزمون با مراجعه به سازمان ذيربط يا ناحيه مربوطه نسبت به دريافت كد رهگيري 12
رقمي جديد مخصوص همان آزمون اقدام كنند .درج کد رهگيری دورههای گذشته منجر به عدم تأیيد
سهميه و حذف آن خواهد شد.
در نهايت تاييديه نهايي میبایست توسط الف  -دفتر خدمات و طری حكمت معاونت نيروي انساني ستاد
كل ن.م (برای متقاضيان ایاارگر) ب  -س ازمان بسيج مستضعفين (برای رزمندگان) به مركز سنجش آموزش
پزشكي ارسال گردد.
تذكر مهم (:*2متقرضنرن سهمنه غزمندگرن سرزمرن بسنج مستضعفنن) :داوطلبان متقاضی
استفاده از سهميه رزمندگان (شخ

داوطلب بسيجی) و سهميه بند الف ماده  90قانون برنامه پنجساله

ششم توسعه (همسر و فرزند رزمنده داوطلب بسيجی) زم است ضمن مراجعه به محل نگهداری پرونده
جبهه (نواحی مقاومت بسيج سراسر کشور) و دریافت کد رهگيری  12رقمی و درج آن در فرم ثبت نام
اینترنتی آزمون اقدام نمایند.
بدیهی است آمار و اطالعات پس از اتمام ثبت نام از طریق سپاه های استانی به سازمان بسيج
مستضعفين ارسال و پس از تجمع اطالعات ،برای تایيد نهایی به مر کز سنجی آموزش پزشکی ارسال
خواهد شد .لذا از مراجعه مستقيم به سازمان بسيج مستضعفين برای اخذ کد رهگيری  12رقمی جدا
خودداری شود.
توجه :اعمال سهميه رزمندگان و ایاارگران تنها در صورت انتخاب سهميه مورد نظر و ارسال مدارک زم در
زمان های مقرر امکان پذیر می باشد.
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تذکر مهم :3پيش کد هر ین از سازمانها و مراجع (اولين رقم سمت چپ کد رهگيری  12رقمی که توسط
این سازمانها در اختيار داوطلبان داده می شود) ،جهت استفاده متقاضيان این سهيه برای ورود به دانشگاه -
ها
و موسسات آموزش عالی به شری زیر میباشد:
ستاد کل نيروهای مسلح ()1

(به عنوان ماال)142525252525 :

ارتش ()3

(به عنوان ماال)320036573159 :

سپاه پاسداران ()4

(به عنوان ماال)420512002183 :

نيروی مقاومت بسيج ()5

(به عنوان ماال)504122003883 :

وزارت دفاع () 6

(به عنوان ماال)619954638591 :

ناجا () 7

(به عنوان ماال)782140010661 :

جهاد کشاورزی ()55

(به عنوان ماال)552415875224 :

الف  - 2- 2-آن دسته از پ رسنل كادر ثابت ،پيماني و وفيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران چنانچه
عالوه بر ميزان موففي از تاريخ  1359 /6/31تا  1367 /6/31حداقل  6ماه پيوسته يا  9ماه ناپيوسته در
مناطق عملياتي و جبهههاي حق عليه باطل حضور داشتهاند با تاييد نهايي ستاد كل ن.م .مجاز می باشند
از امتياز سهميه رزمندگان استفاده نمايند .اين گروه از داوطلبان

زم است ضمن عالمت گذاري در بند

مربوط به سهميه در فرم ثبت نام ،نسبتبه درج كد  12رقمي پيگيري بصورت کامال صحيح در محل مربوط
اقدام نمايند.
الف  3- 2-براساس تبصره  2ماده  10آيين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران
داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب  1368/2/18هيات محترم وزيران و قانون
اصالی قانون مذكور مصوب  1371/9/11مجلس شوراي اسالمي داوطلباني كه از سال  1368به بعد يك
نوبت با سهميه رزمندگان در آزمونهاي سراسري پذيرفته شدهاند ،درصورتي كه داراي حداقل مدت  12ماه
حضور داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل باشند ،مي توانند در اين آزمون با سهميه رزمندگان
شركت نمايند .درغير اينصورت حق استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون ورودي را نخواهند داشت.
تبصره  : 1آن دسته از داوطلباني كه بعد از سال  1368با استفاده از سهميه رزمندگان يك بار در دوره
كارداني و يك بار در دوره كارشناسي ناپيوسته پذيرفته شدهاند ،در صورتي كه داراي حداقل  18ماه حضور
داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل باشند ،مي توانند در اين آزمون با سهميه رزمندگان شركت
نمايند.
تبصره  : 2آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان يك بار در آزمون پزشکی عمومی
پذيرفته شده اند ،طبق ضوابط جهت استفاده مجدد از سهميه رزمندگان در آزمون پذیرش دستيار تخصصی
حداقل ميبایست  12ماه حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق عليه باطل داشته باشند .
تبصره : 3آن دسته از داوطلباني كه بعنوان فرزند یا همسر رزم نده ،با استفاده از فرفيت  %5سهميه
رزمندگان و ایاارگران يك بار در آزمون پزشن عمومی پذيرفته شدهاند ،طبق ضوابط حق استفاده مجدد از
سهميه رزمندگان در آزمون پذیرش دستيار تخصصی را نخواهند داشت
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نحوه پذریش
الف  %25 -از فرفيت پذیرش به رزمندگان و ایاارگران دارای شرایط زیر اختصاص دارد:
 - 1همسر و فرزندان شاهد ،جانبازان ،آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان % 25
و با تر ،به شرط کسب حد نصاب  %70نمره علمی گزینش آزاد در رشته  -محل انتخابی
 - 2فرد رزمنده به شرط کسب حداقل  %80حد نصاب علمی در رشته  -محل انتخابی
ب  %5 -از فرفيت پذیرش به رزمندگان و ایاارگران دارای شرایط زیر اختصاص دارد( به شرط کسب حداقل
 70درصد حدنصاب علمی در رشته  -محل انتخابی):
 - 1جانباز کمتر از  - %25فرزند و همسر جانباز کمتر از %25
 - 2همسر و فرزند رزمنده با حداقل  6ماه حضور داوطلبانه در جبهه
توجه :ممكن است فردي حائز رتبه  1در سهميه رزمندگان و ایاارگران باشد ولي بدليل عدم كسب حد نصاب
زم با سهميه فوق الذکر پذيرفته نشود.
تذكر  : 1در صورتی که سهميه  % 25بند الف با

تکميل نشود و  % 5سهميه بند ب پاسخگوی متقاضيان

واجد شرایط نباشد فرفيت خالی باقی مانده به متقاضيان واجد شرایط سهميه  %5بند ب با

اختصاص

خواهد یافت.
تذكر  : 2در صورت عدم تکميل فرفيت های  %25و  %5رزمندگان و ایاارگران توسط متقاضيان واجد شرایط
طبق قانون فرفيت تخصيصی این سهميه به متقاضيان سهميه آزاد اختصاص می یابد.
تذكر  : 3در صورتي كه هر يك از شركت كنندگان سهميه رزمندگان و ایاارگران در رشته  -محل انتخابی
موفق به كسب نمره قبولي بصورت آزاد گردد ،جزء فرفيت پذیرش بصورت آزاد محسوب خواهد شد.
نکته مهم :عطف به ارسال

یحه جدید سهميه های آزمونهای پذیرش توسط دولت به مجلس شورای

اسالمی چنانچه تغييری در قانون جامع خدمت رسانی به ایاارگران ایجاد گردد و این تغيير قبل از انجام
انتخاب رشته محل باشد تغييرات لحاف خواهند شد.

تعهدا ت:
از پذیرفته شدگان با استفاده از سهميه رزمندگان و ایاارگران مطابق سایر پذیرفته شدگان به صورت آزاد با
رعایت سایر مقررات مرتبط تعهد محضری اخذ خواهد گردید.

ب :سهميهمناطق محرومموضوع اقنون ربقراري عدالت آموزشی:
براساس قانون برقراري عادالت آموزشاي مصاوب مجلاس شاوراي اساالمي و اصاالحيه مااده  3آن،
 %30فرفيت دانشگاههاي علاوم پزشاكي و خادمات بهداشاتي درمااني  10قطاب آمایشای(كالن منطقاه)
كشور در رشته هاي مورد نياز (که متعاقبا اعالم می گردد) باه متقاضايان واجاد شارايط پاذيرش اساتفاده از
سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی ،متناسب با نياز اساتانها و در چهاارچوب نظاام
سطح بندی و با رعايت كليه مندرجات اين راهنما در زم ينه پذيرش در سهميه مذكور تعلق مييابد( .شارايط
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انتخاب رشته  -محل در دانشاگاههااي قطاب آمایشای مربوطاه متعاقباا در راهنمااي مربوطاه اعاالم خواهاد
گرديد).

شرایطاستفادهاز سهميه بومی مناطق محرومموضوعاقنون ربقراري عدالت آموزشی:
فرد متقاضي استفاده از سهميه بومی مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشای ماي -
بايست بطور كامل دارای یکی از شرايط ذیل براساس رای صادره در چهاردهمين جلساه شاورای سانجش و
پذیرش دانشجو وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی باشد.
نکته :با توجه به اینکه نيازهای رشتهها در سهميه بومی متعاقباا اعاالم خواهاد شاد ،میبایسات داوطلاب
استانهایی را که واجاد شارایط اساتفاده از آن در ساهميه منااطق محاروم میباشاند ،در مرحلاه ثبات ناام
انتخاب نمایند(حداکار دو استان واجد شرایط) .بدیهی است پس از اعالم نيازهای درمان امکاان تغييار اساتان
ثبت شده در فرم ثبت نام وجود نخواهد داشت.
- 1متقاضی باید متولد استان مورد تقاضا بوده و حداقل دو مقطع تحصيلی کامل از مقااطع تحصايالت را (اعام
از متوالی یا متناوب) در یکی از شهرهای حوزه دانشگاه مورد تقاضا گذرانده باشد( .فرم بومی بند )2
 - 2متقاضی حداقل سه مقطع تحصايلی را (اعام از متاوالی یاا متنااوب)در یکای از شاهرهای اساتان ماورد
تقاضا گذرانده باشد(.فرم بومی بند )2
 - 3محل تولد یکی از والدین و یا همسر متقاضی در استان مورد نظر بوده و همچناين فارد  5ساال اقامات
اخير (منتهی به سال برگزاری آزمون) در یکی از شهرهای استان مورد تقاضا را داشته باشد.
(فرم بومی بند )3
(ارسااال اسااکن شناساانامه والاادین یااا همساار و ماادرکی دال باار  5سااال اقاماات داوطلااب در آن اسااتان)
استشهاد محلی مبنی بر سکونت دائم و در حال حاضر در آن استان تایيد شده توسط مراجع ذیصالی
توجه  :الزاميست کليه ی بخش های فرم استشهاد محلی مشتمل بر آدرس با قيد استان ،شهر ،خيابان،
کوچه ،پالک ،کدپستی و زمان سکونت با امضای  4نفر از اهالی محل با ذکار مشخصاات و امضاای کالنتاری
و یا شورای شهر محل تعهد تکميل شود و (استشهاد محلی سال های گذشته مورد قبول نمی باشد).
- 4مستخدمين پيمانی ،قراردادی (تمام وقت) ،رسمی آزمایشی یاا رسامی قطعای دانشاگاههای علاوم
پزشکی کشور و سازمانهای وابسته به وزارت بهداشت با حداقل  5سال سابقه استخدام و خادمت اخيار در
مناطق محروم استان متقاضی
(فرم بومی بند )4
 - 5پزشکان عمومی قراردادی(تمام وقت) ،پيمانی یا رسمی آزمایشای یاا رسامی قطعای دانشاگاههای
علوم پزشکی و یا سازمانهای وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با حداقل  3ساال ساابقه
مدیریتی یا سرپرستی درمناطق محروم اساتان متقاضای باه عناوان رئايس شابکه بهداشاتی درماانی و یاا
رئيس بيمارستان
(ارسال اسکن مدارک دال بر تایيد شرایط)
 - 6دارا بودن حداقل  3سال سابقه خدمت به عنوان پزشن اورژانس در مراکز اورژاناس تحات پوشاش وزارت
بهداشت (اعام از بيمارساتانی ،درمانگااهی )....،در منااطق محاروم اساتان متقاضای (بارای داوطلباان واجاد
شرایط متقاضی سهميه بومی در همان استان صرفا جهت پذیرش در رشته تخصصی طب اورژانس)
(ارسال اسکن مدارک دال بر تایيد شرایط)
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- 7متقاضيان تحصيل در مقطع تخصصی کاه ساابقه حاداقل  6ساال خادمت باا مادرک پزشاکی عماومی در
مناطق محروم استان متقاضی را داشته باشند.
(فرم بومی بند )7
توجه  :1مستخدمين دستگاههای اجرائی غير از دانشگاههای علوم پزشکی و مراکاز و موسساات وابساته
به وزارت بهداشت مشروط به قطع رابطه استخدامی باا دساتگاه متباوع خاود و تودیاع ساند تعهاد باه وزارت
بهداشت مجاز به استفاده از این سهميه میباشند.
توجه :2پذیرش دستيار در سهميه مذکور با رعایت سقف فرفيت پذیرش در منطقاه محاروم در رشاته ماورد
تقاضا و نياز استان ها در چارچوب نظام سطح بندی که متعاقبا در هنگام انتخاب رشاته

محال اعاالم مای -

گردد ،خواهد بود.
توجه  :3به اطالع کليه مستخدمين دانشگاههای علوم پزشکی و سازمانهای وابسته باه وزارت بهداشات،
درمان و آموزش پزشکی کاه تمایال باه اساتفاده از ساهميه منااطق محاروم موضاوع قاانون برقاراری عادالت
آموزشی را دارند و محل استخدام آنان با منطقه محروم ماورد تقاضاا دارای مغاایرت مایباشاد ،مایرسااند؛
وفق مقررات کليه پذیرفته شدگان در سهميه مذکور ملزم به انجام تعهدات در منطقه محاروم انتخاابی مای -
باشند .بدیهی است هر گونه فعاليت در زمينه تغيير محل خدمتی و تطبيق آن با محل انجام تعهدات برعهاده
داوطلب میباشد (محل انجام تعهدات قابل تغيير نيست).
توجه  :4در صورت عدم وجود فضاي آموزشي در رشته تخصصي مورد نيااز ياك منطقاه محاروم در دانشاگاه
علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی مستقر در همان منطقه ،و يا ساير دانشگاههااي علاوم پزشاكي
مستقر در همان منطقه آمایشی  ،با نظر دبيرخانه شوراي آموزش پزشاكي و تخصصاي ،پاذيرش افاراد واجاد
شرایط استفاده از سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی ،در رشاته ماذكور در سااير
دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماانی مساتقر در ساایر منااطق آمایشای صاورت خواهاد
پذیرفت.
توجه  :5پس از قبولی با استفاده از سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی باه هايچ
عنوان تغيير سهميه یا تغيير دانشگاه منطقه محروم جهت گذراندن تعهدات خاص امکان پذیر نمیباشد.
توجاه  :6تغييار رشاته و انتقاال پذيرفتااه شادگان ساهميه منااطق محااروم موضاوع قاانون برقاراری عاادالت
آموزشی ممنوع است.

تعهدا ت:
از پذيرفته شدگان با استفاده از مزاياي سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی  ،تعهاد
خاص به ميزان سه برابر مدت آموزش جهت ارائه خدمت در مناطق محروم و مورد نيااز هماان دانشاگاه علاوم
پزشكي و خدمات بهداشتي درماني انتخابي به منظور استفاده از سهميه مذکور اخذ مايگاردد .ایان تعهاد
قابل خرید یا جابه جایی نمی باشد.
توجه :1پذيرفته شدگان با استفاده از مزاياي سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشای،
پس از فراغت از تحصيل فقط در حاوزه منااطق محاروم و ياا نيازمناد تعياين شاده خاود فعاليات درمااني و ياا
آموزشي خواهند داشت و در خارج از منطقه مربوطه حق فعاليت تخصصي در رشته تحصيلي خود را تا پاياان
دوره تعهدات ندارند.
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توجه  :2ارائه مدرك فارغ التحصيلي این گروه از پذیرفته شدگان بعاد از اتماام تعهادات ماورد نظار مجااز ماي
باشد و پذيرفته شدگان مذکور تا پايان زمان تعهدات و ارائه تسويه حسااب از دانشاگاه علاوم پزشاكي محال
ارائه خدمات امكان ارائه خدمات تخصصي در ساير مناطق كشور را ندارند.
توجه :3ادامه تحصيل در مقاطع آموزشي با تر پس از طي حداقل نيمي از مدت زمان تعهدات امكانپاذير ماي
باشد .انتقال و تغيير محل تعهدات ممنوع ميباشد.
كليه مستندات مرتبط در پيوست شماره  12موجاود مای باشاد کاه مای بایسات در مواعياد مقارر از
طريق سایت مرکز سنجش در فرم ثبت نام ارسال گردد.

ج:پذریشبصورت آزاد
داوطلب متقاضی پذيرش بصورت آزاد ،مجاز به پذيرش در سهميه هاي جانبازان ،رزمندگان و اياارگران نماي -
باشد.
كليه داوطلبين مرد و زن كه از ساهميههاي جانباازان ،ايااارگران ،رزمنادگان و نياز سااير ساهميه هااي ماازاد
استفاده مينمايند (.به غير از سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقاراری عادالت آموزشای کاه داوطلباان
می توانند به طور مجزا رشته محلهای مربوط به آزاد و محروم را انتخااب نمایناد) ابتادا بارای پاذیرش بصاورت
آزاد در رشته محل انتخابی به ترتيب الویت موجود در فرم انتخاب رشته محل مورد بررسی قرار می گيرناد و
چنانچه در رشته محل انتخابی بصورت آزاد قابل پذیر ش نباشند بارای پاذیرش در ساهميه موردانتخااب ماورد
ارزیابی قرار ميگيرند .
نحوه محاسبه طول مدت تعهدات پذیرفته شدگان در رشته های تخصصی بالينی
مدت زمان تعهدات ضریب کای دستياران آزادی که از هيچ گونه سهميه ای جهت پذیرش در دوره دستياری
استفاده ننموده اند ،بشری فرمول ذیل محاسبه می گردد.
طول دوره تحصيل رشته تخصصی ×=Nطول مدت تعهد

) × 0.5 + 0.5

درصد مدتگذراندنطری نيرویانسانیبااحتسابضریب منطقه100−
100

(=N

تخ
د:نحوه پذریش داوطلبان متقاضی رشته صصی روان زپشکی و رشتهزانن وزایمان
برای رشته های روان پزشکی و رشته زنان و زایمان براساس تصميمات اتخاذ شده مقرر شده است کليه
کسانی که رشتههای زنان و زایمان و روانپزشکی را انتخاب مینمایند ،برای مصاحبه معرفی گردند و در
صورتی که براساس نظر هيات ممتحنه شرایط زم جهت پذیرش و ادامه تحصيل در این رشته ها را داشته
و نق

عضو موثر حرفه ای نداشته باشند ،واجد شرایط پذیرش در رشتههای مذکور خواهند شد .کسانی

که دارای شرایط زم نباشند ،در سایر رشته های انتخابی خود که ح د نصاب نمره زم را داشته باشند،
معرفی خواهند شد
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توجه :قبولی در آزمون کتبی این دو رش ته به منزله ی قبولی قطعی نبوده و هيچگونه حقی برای پذیرش
داوطلبان ایجاد نخواهد کرد و قبولی قطعی پس از انجام مصاحبه و با رعایت مقررات کلی پذیرش خواهد
بود.

تخ
ذ :پذریش داوطلبان متقاضی زپكش ژپوهشگر(اجرا ياین بند منوطهبتصویبرب تدا وم مزایايمذکورازسوي نشست شورا ي آموزش زپشکی و صصی آتی خوا هد بود)
متقاضيان سهميه پزشان پژوهشاگر جهات آگااهی از قاوانين و مقاررات و فرمهاای مربوطاه مای توانناد باه
قسمت پزشن پژوهشگر در سایت سنجش آموزش پزشکی مراجعه نمایند.

تسهي تح
ص
ي
ش
ن
ج
ط
مم
خ
ا
ت
س
م
ا
ر :پذریشهب صورتمازادرباساس آئینانمهاجرايی" لادامه ل د ویان تازوا عد د رد شانهب قا ع باالرت
الف  -د اوطلباين مشامول اساتفاده از قاانون تساهيل اداماه تحصايل دانشاجويان ممتااز و اساتعداد
درخشان در چهل و هشت مين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي(پيوست  )1كه مدارك آنها جهت اساتفاده
از مزاياي ماده  3آئيننامه تسهيل ادا مه تحصيل استعدادهاي درخشان ،نخبگان و استعدادهاي برتر در دوره -
هاي تخصصي توسط شوراي منتخب دانشگاه محل تحصايل متشاكل از نماينادگان معاوناتهااي آموزشاي،
پژوهشي ،دانشجويي و فرهنگي و نيز رئيس دفتر استعدادهاي درخشاان هماان دانشاگاه ماورد تايياد قارار
گرفته است ،ماي بايسات درفارم ثبات ناام مراتاب تمايال خاود را جهات اساتفاده از مزايااي ساهميه ماازاد
دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع با تر اعالم نمايند.
اصل كليه مدارك می بایست همراه با مستندات مربوطه حداكار تا تاريخ  1399/10/10باه دانشاگاه
محل تحصيل ارائه شود .دانشگاهها موفف به دريافت و بررسي مدارك ماذكور باوده و صارفا در صاورت تائياد
مراتب ،گواهي زم جهت ايان دوره آزماون باه داوطلاب اعطاا خواهاد شاد( .گاواهي ماذكور ماي بايسات در
مهلت ثبت نام جهت شركت در آزمون جهت فرد متقاضي صادر گردد) .داوطلب موفف اسات اساكن گاواهی
ماذكور را در مهلات اعاالم شاده از طرياق ساايت اينترنتاي ارساال نماياد .دانشاگاه محال آماوزش پزشااكي
عمومي نيز موفف ميباشد اسامی افراد واجد شرايط استفاده از آئيننامة مذكور را همراه با فيزین مادارک
ایشان راسا تا تاریخ  1399/10/20به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ارسال نماید.
توجه  :1محلهاي آموزشي بناا باه فرفياتهااي دانشاگاهي و صاالحديد دبيرخاناه شاوراي آماوزش
پزشكي و تخصصي جهت سهميه مذكور و فرم انتخاب رشته – م حل داوطلب تعيين ميگردد.
توجااه :2داوطلبااين واجااد شاارايط فقااط بااراي يااك نوباات مجاااز بااه اسااتفاده از اياان سااهميه مااي -
باشند(.پيوست شماره)1
بديهي اسات تایياد نهاايي صاالحيت داوطلاب جهات اساتفاده از ساهميه ماذكور توساط دبيرخاناه
شوراي آموزش پزشكي و تخصصي انجام ميشود.

نحوه پذریش:
توجه  :1داوطلبان واجد شرايط كه موفاق باه كساب حاداقل  40امتيااز براسااس منادرجات پيوسات
شماره  2شدهاند ،در صورت كسب  %90حد نصاب رشته – م حل انتخابي مشامول قاوانين پاذيرش بصاورت
مازاد غير شهریه پرداز میباشند.
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توجه  :2پذيرش داوطلب با توجه باه كلياه شارايط انتخاابي (اعام از ساهميه انتخاابي اصالي و نياز
سهميه انتخابي بصورت مازاد) همواره در با ترين اولويت ممكن خواهد بود.
توجه  :3افرادي كه يك نوبت با استفاده از اين ساهميه پذيرفتاه ماي شاوند در صاورت انصاراف حاق
استفاده مجدد از آن را نخواهند داشت.

تعهدا ت :
ميزان تعهدات اين قبيال از پذيرفتاه شادگان مطاابق سااير پذيرفتاه شادگان بصاورت آزاد خواهاد باود.
چنانچه مشمولين آیين نامه استعداد درخشان با استفاده از سهميه مناطق محاروم موضاوع قاانون برقاراری
عدالت آموزشی مورد پذیرش قرار گيرند ،مکلف به تودیع سند تعهد مطاابق مقاررات مربوطاه باوده و تماامی
محدودیت های مقرر در قانون سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی برای این دساته
از داوطلبان نيز اعمال خواهد گردید.

ز :پذریشبصورت بورسيه نيرواهي مسلح
بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی  2.5درصد سهميه مازاد بر فرفيت دستياری به نيروهای مسالح در
رشته های مورد نياز با تایيد وزارت بهداشت منوط به کسب حداقل  80درصد حد نصااب اختصااص مای یاباد.
نحوه اعمال در مراحل پذیرش  ،در راهنمای انتخاب رشته  -م حل اعالم خواهد گردید.
 - 1دارا بودن شرايط عمومي زم براي پذيرش دستيار
 - 2دارا بودن شرايط عمومي و اختصاصي سازمانهاي نيروهاي مسلح معرفي كننده.
 - 3تكميل نمودن بندهاي مربوطه مندرج در فرم تقاضانامه ثبات ناام ضاروري اسات .در صاورت عادم تكميال
بندهاي مذكور ،مزايای پذيرش در سهميه مورد نظر جهت متقاضي لحاف نخواهد گرديد.
 - 4كسب حداقل  %80حدنصاب قبولي در رشته  -م حل مورد تقاضا مندرج در فرم انتخاب رشته  -محل.
توجه :تائيد نهايي افراد واجد شرايط استفاده از بورسيه بوسيله استعالم از سازمان معرفاي كنناده
از سوي مرکز سنجش آموزش پزشکی انجام خواهد پذيرفت و صارفا بورسايه ماذكور جهات متقاضاياني كاه
واجد شرايط بودن ايشان از سوي سازمان مربوطه مورد تائيد قرار گيرد ،لحاف خواهد گرديد.

ل :پذریشهب عنوان بورسيه سپاهپاسدا رانانقالباسالمی
در اين دوره كليه شركت كنندگان آزمون پذيرش دساتيار تخصصاي (باه اساتاناء كلياه مساتخدمين
رسمي ،پيماني ،وزارتخانه ها ،نهادها و سازمانها و نياز كاادر ثابات نيروهااي مسالح) مجااز ماي باشاند در
صورت تمايل به پذيرش به عنوان بورسيه ساپاه پاساداران انقاالب اساالمی در رشاته هااي تخصصاي داراي
مجوز آموزشي در دانشاگاه علاوم پزشاكي بقياها(...عاج) ،مراتاب تمايال خاود را باا درج موضاوع در قسامت
مربوطه در فرم ثبت نام اينترنتي اعالم نمايند .اين گروه از افراد مي بايسات باراي اساتفاده از مزايااي مارتبط
در مهلت ثبت نام جهت شركت در آزمون باه ساايت اختصاصاي دانشاگاه علاوم پزشاكي بقياه ا(...عاج) نياز
مراجعه نموده و اطالعات مورد درخواست آن نهاد را در سيستم مربوطه وارد نمايند.
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بديهي است پذيرش به عنوان بورسيه مذكور منوط به تائيد مراجع ذياربط در آن نهااد خواهاد باود .در
انتها اضافه مي گردد ،پذيرش در بورسيه مورد نظر داراي محدوديت در ف رفيت و جنسيت ماي باشاد كاه در
مرحله انتخاب رشته – م حل به همراه ساير اطالعات در اختيار داوطلبين قرار خواهد گرفت.

م :پذریشاتباع غيراریانی
ثبت نام و شركت اتباع غير ايراني مطابق مفاد ايان راهنماا باوده و پاذيرش ايشاان طباق آئاين ناماه
مربوطه انجام ميپذيرد .داوطلبان واجد شرايط به مندرجات پيوست شماره  9مراجعه نمایند.

ن كات مهم:
 - 1پزشكان انتقالي از خارج كشور جهت شروع باه آماوزش تاابع مقاررات شاوراي عاالي ارزشايابي
مدارك خواهند بود.
 - 2داوطلبان بايد منحصرا از طريق اينترنت اقدام به ثبت نام و انتخاب رشته نمايند .
 - 3وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي هيچ گوناه تعهادي باراي تارخي

داوطلباان مشامول

 %1رتباه اول %1 ،رتباه دوم %1 ،رتباه ساوم دانشاگاهها ،مشامولين آئاين ناماه تساهيل اداماه تحصايل
دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع با تر مشمولين قانون تسهيل ازدواج جوانان و ديگر شركت
كنندگان اين آزمون كه به خدمت نظام وفيفه اعزام شده اند ،بر عهده نخواهد داشت.
 - 4در صورت لغو صالحيت بخش آموزش دهنده ،برابر آئين نامه ارزشيابي بخاش هاا ،تعياين محال
ادامه تحصيل و آزمون ارتقاء درون بخشي دستيار ،طبق نظر هيأت ممتحنه رشاته مربوطاه توساط دبيرخاناه
شوراي آموزش پزشكي و تخصصي انجام خواهد شد.
 - 5پ ذیرفتاه شادگان رشاته هاایی کاه بصاورت برناماه مشاترک آموزشای(  )Joint programباين دو
دانشگاه اداره می شوند ،ملزم هستند از برنامه چرخشی مصوب بين دو دانشگاه تبعيت نمایند.
 - 6كليه پذيرفته شدگان تابع مقررات دوره هاي دستياري رشاته هااي تخصصاي بااليني پزشاكي
ميباشند.
 - 7كليه متقاضياني كه پزشكي عمومي خود را تحت عنوان استريت بيهوشي پذيرفته شده و
فارغ التحصيل گرديده اند ،صرفا مجاز به شركت در رشته تخصصي بيهوشي ميباشند.
 - 8فرفيت اصلي پذيرش رشته هاي تخصصي در دانشگاه علوم پزشاكي بقياه هللا)عاج) فقاط باه
داوطلبان كادر ثابت سپاه پاسداران انقالب اسالمي اختصاص دارد.
 - 9فرفيت پذيرش در رشته تخصصي طب هوا و فضا صرفا به داوطلبان كادر ثابت نيروهااي مسالح
تعلق دارد .در صورت عدم تائيد صالحيت جسمي و عمومي پذيرفته شدگان اين رشته ،مجاز به تغيير رشته
نمي باشند و صرفا بعنوان منصرف شناخته مي گردند .لذا دقت زم را در انتخاب رشته محل مبذول نمايند.
 - 10فرفيت پذيرش در رشته تخصصي زنان و زايمان صرفا به خانمها تعلق دارد.
 - 11پ ذیرفته شدگان رشته تخصصی پزشکی قانونی ملزم به سپردن تعهد به نفع سازمان پزشکی
قاانونی جهات گذرانادن تعهادات قاانونی دوره تخصصاای در ساازمان پزشاکی قاانونی یاا در مراکازی کااه آن
سازمان تعيين می نماید ،خواهند بود.
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 - 12كليه داوطلبان شركت در آزمون پذيرش دستيار تخصصي اعم از مشمولين آئاين ناماه اجرائاي
تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان ،نخبگان و استعدادهاي برتر ،مشمولين قاانون تساهيل ازدواج
جوانان  ،رتبه های برترو  ...قبل از اتمام دوره آموزشاي پزشاكي عماومي صارفا يكباار ماي توانناد در آزماون
پذيرش دستيار تخصصي شركت نمايند.
 – 13پس از اتمام مهلت ثبت نام  ،هيچگونه تغيير در سهميه صورت نمی پذیرد.
 - 14سند تعهد محضری خدمت پذیرفته شدگان (با در نظر گرفتن شرایط پذیرش ) مطاابق مقاررات
می بایست در بدو شروع به آموزش به دانشگاه محل تحصيل ارائه گردد .از آموزش افرادی کاه ساند
تعهد محضری را در موعد مقرر ارائه ننمایند جلوگيری به عمل خواهد آمد.
- 15كلياه قاوانين و مقاررات منادرج در ايان راهنماا براسااس مصاوبات شاوراي آماوزش پزشاكي و
تخصصي تا آخرين نشست مصوب مي باشد و چنانچه در نشست آتي شورا قاوانين جديادي وضاع
گردد ،مراتب از طريق همين سايت اطالع رساني خواهد گردید.
- 16چنانچه داوطلبان بنا به هر دليل از ثبت نام در دانشگاه محل پذیرش خودداری نمایند این قباولی
قابل انتقال به دوره های آتی نخواهد بود .
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بخش سوم :پیو ست اه
پیوستشماره 1
تح
تس
آیین انمه هيلادامه صيل دانشجویاناستعدا د ردخشانهب مقاطع باالرت رد وزارتبهدا شت ،ردمان و آموزش زپشکی
مقدمه

در اجراي بند  1ماده  2آييننامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكي و به منظور تسهيل مسير آموزشي دانشجويان استعداد درخشان در جهت شكوفايي
استعدادهاي آنان ،اين آييننامه تدوين و اجرا ميگردد.

ماده  – 1تعاريف :
در اين آييننامه واژههاي زير در معاني مربوطه به كار ميرود.
وزارت  :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
دانشگاه  :هر يك از دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي و مرسسات وابسته به وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي كشور كه طبق مقررات این وزارت عمل ميكنند.
دانشجو :كليه دانشجويان شاغل به تحصيل و فارغ التح صيالن دانشگاهها و دانشکدههاي علوم
پزشكي و مرسسات وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي كشور كه طبق مقررات این
وزارت عمل ميكنند.
مقطع پايينتر :دوره تح صيلي فعلي دانشجو
مقطع با تر :دوره تح صيلي بالفاصله بعدي دانشجو
مرکز سنجش :مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
ماده  – 2پذيرش بدون آزمون
دانشجويان واجد شرايط در بند  1- 2اين ماده ميتوانند با رعايت شرايط ذیل ،بدون شركت در آزمون
ورودي براي تحصيل در دوره با تر در دانشگاهها پذيرفته شوند .این ماده ورود به دورههای تخصصی و
فوق تخ صصی را شامل نمیشود.
 - 1- 2مقطع کارشناسی
الف -دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي ناپيو سته كه رتبه اول را با ميانگين كل حداقل  17در بين
دانشجويان همرشته و هم ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و فرف مدت حداكار چهار
نيمسال تح صيلي دانش آموخته شود.
ب  -د انشجوي ممتاز دوره كارشناسي پيوسته كه رتبه اول را با ميانگين كل حداقل  17در بين
دانشجويان همرشته و همورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و فرف مدت حداكار هشت
نيمسال تح صيلي دانش آموخته شود.
 - 2- 2معرفي دانشجويان مشمول بندهاي ( الف )1- 2و (ب ) 1- 2توسط دانشگاه محل تح صيل به مركز
سنجش انجام میشود.
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 - 3- 2دانشگاه بايد رتبههاي اول فارغ التح صيل با ورودي مشترك در مقطع كارشناسي را كه واجد
شرايط این آييننامه ميباشند بر اساس شيوهنامه تخ صي امتياز پيوست ،امتيازبندي نموده و با توجه
به فرفيت رشته ها و امتياز كسب شده ،متقاضيان را در زمان اعالم شده به مركز سنجش معرفي
نمايد .پذيرش دانشجو بر اساس امتياز ات مكتسبه ،اولويت انتخاب رشته /محل و منوط به اعالم آن
مركز خواهد بود .معرفي متقاضيان واجد شرايط جهت بهره مندي از تسهيالت اين ماده بر عهده معاون
آموزشي دانشگاه بوده و در صورت اثبات صدور گواهي خالف واقع حتی پس از پذيرش دانشجو ،قبولي
فرد كانلميكن شناخته شده و مسئوليت آن بر عهده معاون آموزشي دانشگاه ميباشد.
 - 4- 2در هر دانشگاه اولویت پذیرش با دانشجوی رتبه اول همان دانشگاه میباشد ولی در صورتی که
برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در ین رشته ،بيش از ین نفر از همان دانشگاه متقاضی
باشد اولویت با کسی است که امتيازاتش با تر باشد و در صورتی که امتيازات برابر باشد معدل با تر
در اولویت خواهدبود و در صورت برابری امتيازات و معدل ،هر دو نفر پذیرش خواهند شد.
 - 5- 2در صورت وجو د سهميه بيش از يك نفر یا خالی ماندن فرفيت در هر دانشگاه ،حداقل يك سهميه
به دانشجويان رتبه اول دانشگاههاي ديگر اخت صاص مييابد و در این صورت اولويت پذيرش با
دانشجويي است كه امتيازات مكتسبه وي بيشتر باشد.
 - 6- 2درصورتي كه به علت نحوه ارائه واحدهاي درسي توسط دانشگاهها مدت زمان تح صيل
دانشجويان يك دوره ،افزايش يابد با ارائه تاييديه از معاون آموزشي د انشگاه حداكار یك نيمسال
تح صيلي به مدت معمول تح صيل اضافه خواهدشد.
 - 7- 2در مواردي كه زمان فارغ التح صيلي متقاضي به د يل موجه كه مورد تاييد معاون آموزشي
دانشگاه باشد (از قبيل بيماري و  )...به تعويق افتد ،حداكار تا يك نيم سال تح صيلي به مدت معمول
تح صيل او ا ضافه مي شود و در مورد مرخصی زایمان ،این مدت به دو نيمسال افزایش مییابد که در اين
صورت نيم سال فراغت از تحصيل مالك عمل بوده و رتبه وي با گروهي كه همزمان فارغالتح صيل
شده اند محاسبه و مقايسه ميگردد.
 – 8- 2حداكار  %10از فرفيت پذيرش سهميه آزاد هر يك از رشته /محلهاي کارشناسی ارشد
ناپيوسته موجود در دانشگاه ها در هر دوره ،به صورت مازاد به دانشجويان ممتاز مقطع پایينتر اخت صاص
مییابد .در صورتي كه  %10محاسبه شده در هريك از رشته /محلهاي مورد پذيرش عدد صحيح
نباشد ،گردكرده علمي آن مالك عمل خواهد بود.
 - 9- 2دانشجوي ممتاز هر رشته تح صيلي مجاز است فقط در مقطع با تر از همان رشته به تحصيل
بپردازد و در صورتي كه در مقطع كارشناسي ارشد ،رشته همنام رشته تحصيلي مقطع قبلي وجود
نداشته باشد ،سهميه  %10بدون آزمون حذف و به سهميه پذیرش با آزمون تبدیل میشود .در این
صورت شرکت در آزمون و کسب  %90نمره حد ن صاب در رشته/محل مورد تقاضا الزامی خواهدبود.
 -10- 2در صورتي كه د انشجوی پذیرفته شده با استفاده از سهميه استعداد درخشان از رشته پذيرفته
شده ،ان صراف دهد ،نميتواند مجددا از تسهيالت ويژه استعدادهاي درخشان در آزمون استفاده نمايد.
 - 11- 2دانشجويان مشمول ماده ( 2پذيرش بدون آزمون) در مقطع كارشناسي فقط يك مرتبه و آن
هم صرفا براي سال و دوره تحصيلي بالفاصله بعدي خود ميتوانند از تسهيالت آموزشي موضوع اين
ماده در مقطع با تر استفاده نمايند.
ماده  – 3پذيرش با آزمون
متقاضيان واجد شرايط بند  1-3ميتوانند با رعايت ديگر شرايط مقرر در اين ماده و با شركت در آزمون
ورودي براي تح صيل در دوره با تر (به استانای دورههای فوقتخ صصی) در دانشگاهها پذيرفته شوند.
 - 1- 3و اجدین شرايط عبارتند از:
الف  -برگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبه كشوري مساوي و
كمتر از ( 500با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور)
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ب  -دارندگان مدال طال ،نقره و برنز كشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي (با معرفي مرکز ملی
استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان)
ج  -رتبههای اول تا سوم انفرادي و رتبه اول گروهی كشوري المپياد علمي دانشجويان علوم
پزشكي كشور در هر يك از حيطه های المپياد (به شرط آنكه هر يك از اع ضاي برگزیده رتبه اول
گروهی ،در مرحله انفرادي  %80نمره نفر سوم انفرادي همان حيطه را كسب نموده باشند) با معرفي
دبيرخانه المپياد علمي وزارت متبوع.
د  -برگزيدگان حائز رتبههاي اول تا سوم كشوري جشنواره رازي ،جشنوارههاي خوارزمي و جوان
خوارزمي (در زمينه علوم پزشكي) با معرفي دبيرخانههاي مربوطه.
ها  -مالكان ابدا ع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تأیيد معاونت تحقيقات و فناوري
وزارت متبوع بر اساس ضوابط مربوطه.
و -د انشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي در هر مقطع با معرفي ستاد انتخاب دانشجوي نمونه
كشوري
ز  %2/5 -پذيرفته شدگان برتر کشوري در هر يك از آزمونهاي متمركز جامع علوم پايه پزشكي،
دندانپزشكي و جامع داروسازي و جامع پيشكارورزي پزشكي.
ی – رتبههاي برتر پذيرفته شدگان در آزمون ورودي دورههاي تح صيالت تكميلي كارشناسي
ارشد :تا فرفيت  20نفر پذيرفته شده در هر رشته ،نفر اول كشوري؛ تا  50نفر پذيرفته شده در هر
رشته ،دو نفر اول كشوري و درصورتي كه تعداد پذيرفتهشدگان بيش از  50نفر باشد ،در مجموع سه
نفر اول كشوري.
ط  %10 -برتر فارغ التح صيالن هر رشته با ورودي مشترك در مقاطع كارشناسي و با تر در هر دانشگاه
(مشروط بر اینکه تعداد فارغ التح صيالن هر دوره حداقل  5نفر باشد) با كسب معدل كل حداقل . 17
تب صره  : 1مجموع ورودی ین دانشگاه در ین سال تحصيلی (اعم از دانشجویان بهره مند از آموزش
رایگان ،شهریهپرداز ،پردیسهای خودگردان و بين الملل و  ،)...مالک  %10برتر فارغ التح صيالن قرار
میگيرد.
تب صره : 2معدل کل برای مقطع کارشناسی بدون احتساب ترم آخر ،کارشناسی ارشد بدون احتساب
پایان نامه ،دکترای عمومی پزشکی تا پایان دوره کارآموزی (قبل از آزمون پيشکارورزی) ،دکترای
عمومی دندانپزشکی تا پایان نيمسال  10و برای دکترای عمومی داروسازی تا پایان  180واحد ،مبنای
محاسبه  %10برتر میباشد.
ي  -د انشجويان پژوهشگر برجسته بر اساس دستور العمل اجرایی "نحوه امتيازدهی به فعاليتهای
تحقيقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند ک" كه از سوي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع
تدوين و به دانشگاهها ابالغ شده است .این دانشجویان توسط معاون پژوهشی دانشگاهها جهت
تأیيد نهایی به معاونت تحقيقات و فناوري وزارت معرفی میشوند.
 - 2- 3مدت معمول تح صيل بر ای مقطع کارشناسی ناپيوسته  4نيمسال ،کارشناسی پيوسته 8
نيمسال ،کارشناسی ارشد ناپيوسته  5نيمسال ،دکتری عمومی پزشکی  14نيمسال ،دکتری
عمومی دندانپزشکی  12نيمسال و دکتری عمومی داروسازی  11نيمسال میباشد .در
دانشگاه هایی که بر اساس کوریکولوم آموزشی مربوطه طول مدت معمو ل تح صيل متفاوت میباشد،
مالک کوریکولوم م صوب آن دانشگاه خواهد بود.
 - 3- 3در مواردي كه زمان فارغ التح صيلي متقاضي به د يل موجه كه مورد تاييد معاون آموزشي
دانشگاه باشد (از قبيل بيماري و  )...به تعويق افتد ،حداكار تا يك نيم سال تح صيلي به مدت معمول
تح صيل او اضافه مي شود که در اين صورت نيم سال فراغت از تح صيل مالك عمل بوده و رتبه وي با
گروهي كه همزمان فارغ التح صيل شده اند محاسبه و م قايسه ميگردد .در مورد مرخصی زایمان ،این
مدت به دو نيمسال افزایش مییابد.
 - 4- 3دانشجويان واجد شرايط هر يك از موارد مذكور در بند 1- 3در مقطع كارشناسي باید در پایان
دوره ،معدل کل حداقل  17و در مقاطع کارشناسی ارشد و با تر باید در پایان دوره ،معدل کل حداقل
 16را كسب نمايند( .به استانای بند ط که کسب معدل کل حداقل  17الزامی است).
 - 5- 3دانشجويان واجد شرايط هر يك موارد مذكور در بند  1- 3كه در مقطع كارشناسي ناپيوسته بيش
از يك ترم معدل كمتر از  ،16در مقطع كارشناسي پيوسته بيش از دو ترم متوالي يا متناوب معدل كمتر
از  ،16در مقطع كارشناسي ارشد بيش از يك ترم معدل كمتر از  15و در مقطع دكتراي عمومی
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(پزشکی ،دندانپزشکی و داروسازی) بيش از سه ترم معدل كمتر از  15كسب نمايند ،مشمول
آييننامه و تسهيالت مربوطه نخواهند شد.
تب صره  :1چنانچه دانشجوی استعداد درخشان بر اساس بند  5- 3از زمره مشمولين آیيننامه خارج
شود ،زمه ورود مجدد وی به گروه مشمولين این آیين نامه ،کسب افتخار جدید بعدی است که مجددا
او را طبق همين آیين نامه مشمول میکند.
تب صره  : 2در هر زمان که دانشجو شرایط استعداد درخشان را کسب کرد تا پایان دوره باید آن را حفظ
نماید.
 - 6- 3دانشجويان حائز شرايط مقرر در اين ماده ميتوانند به شرط شركت در آزمون و كسب %90
نمره حدن صاب در رشته /محل مورد تقاضا و حد اكار تا  10درصد از فرفيت پذيرش سهميه آزاد پذيرفته
شوند.
الف -ا ين فرفيت ،مازاد بر فرفيت رسمي پذيرش دانشجو در هر رشته /محل (مندرج در دفترچه
پذيرش دانشجو) است.
ب  -در صورتي كه  %10محاسبه شده در هريك از رشته /محلهاي مورد پذيرش ،عدد صحيح نباشد
گردكرده علمي آن مالك عمل خواهدبود.
ج  -كسب  %90نمره حد نصاب هر رشته /محل ،کف نمره بوده و پذيرش دانشجوي استعداد درخشان
بر مبناي اولويت نمره ،اولويت محل و همچنين فرفيت پذيرش تعيين شده خواهد بود.
د  -پذيرش و معرفي دانشجويان واجد شرايط به دانشگاهها توسط مركز سنجش صورت ميگيرد.
ها  -براي استفاده از سهميه مازاد در پذيرش دستيار پزشكي ،دندانپزشكي ،داروسازی ،كسب حداقل
 40امتياز از حيطههاي "آموزشي"" ،پژوهشي" و "فردي و اجتماعي" زم است .
و -چگونگي محاسبه امتيازات فوق الذكر در شيوهنامه اي كه توسط دبيرخانههاي برگزاركننده آزمون
تدوين شده است ارائه خواهدشد.
ز  -دانشگاه ملزم به پذيرش و ثبت نام دانشجويان استعداد درخشان معرفی شده توسط مرکز
سنجش آموزش پزشکی می باشد.
 - 7- 3واجدین شرايط مقرر در اين ماده مي توانند در هر يك از مقاطع تحصيلي فقط ین نوبت مشروط بر
اينكه بيش از دو سال از زمان فارغ التح صيلي آنها نگذشته باشد ،از تسهيالت بند  6- 3بهرهمند شوند.
 - 8- 3فارغ التح صيالن رشتههاي گروه پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي كه مطابق بندهاي" ج  -ها  -ز  -ي"
در ماده 3آييننامه رتبه كسب نموده اند ،با رعايت ساير شرايط آييننامه ميتوانند از تسهيالت اين ماده
بهره مند شوند.
ماده  – 4دانشجوياني كه داراي حكم محكوميت قطعي از كميته انضباطي دانشگاه يا هيأت تخلفات
آزمون ها (مبني بر تخلف آموزشي يا اخالقي) باشند ،مشمول استفاده از تسهيالت اين آييننامه
نخواهند شد.
ماده  – 5در مورد دانشجویان تغيير رشته ،انتقالی و یا تطبيق واحد داده شده در صورتی که
حداقل %80واحدهای درسی خود را با ین ورودی گذرانده باشند با همان ورودی مقایسه میشوند و
در غير این صورت نمیتوانند از تسهيالت این آیيننامه بهرهمند شوند.
تب صره :دانشجویان مهمان نمیتوانند از تسهيالت این آیيننامه در دانشگاه مق صد استفاده نمایند ولی
در صورتی که حداقل  %80واحدهای خود را با دانشجویان همرشته هم ورودی خود در دانشگاه مبدا
گذرانده باشند میتوانند از تسهيالت این آیيننامه بهرهمند شوند.
ماده –6متقاضيان استفاده از تسهيالت استعداد درخشان ،در هر يك از مقاطع تح صيلي بايد شرايط
آيين نامه را احراز نموده باشند و براي استفاده از تسهيالت ادامه تحصيل در مقطع با تر كسب عنوان
استعداد درخشان در مقطع پايينتر الزامي است.
ماده  – 7رتبههای اول مقطع کارشناسی میتوانند بعد از فارغ التح صيلی در همان سال اول از هر دو
سهميه بدون آزمون و با آزمون (به طور همزمان) استفاده نمایند و در صورت قبولی در هر دو روش،
انتخاب نوع سهميه فوق به عهده دانشجو خواهد بود ولی در صورت عدم قبولی مجاز به است فاده از
سهميه با آزمون در سال بعد نمیباشند .درصورتیکه دانشجو مایل نباشد از هر دو فرصت در ین
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سال استفاده نماید ،می تواند در سال اول از سهميه بدون آزمون و در سال دوم از سهميه با آزمون
استفاده کند.
تب صره  :برای رشتههایی که نياز به دو سال سابقه کار بالينی دارند ،واجدین شرایط به استناد ضوابط
مقرر می توانند در آزمونی که بالفاصله بعد از کسب دو سال سابقه کار بالينی آنها برگزار میشود
شرکت و از تسهيالت ماده  7استفاده نمایند.
ماده –8د انشجويان استعداد درخشان مشمول هر يك از موارد مذكور در بند ( )3-1در مقاطع تحصيلي
كارشناسي و با تر قبل از فارغ التح صيلی مجاز هستند فقط ین نوبت در آزمون مقطع با تر با رعایت
ضوابط مربوط ،شرکت نمایند و براي فارغ التح صيالن حائز شرايط ،آخرين مصوبات كميسيون موضوع مواد
2و 3قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مالك عمل خواهد بود.
ماده  – 9مسئوليت اجراي اين آييننامه بر عهده مركز سنجش آموزش پزشکی میباشد.
ماده  – 10نظارت بر حسن اجراي اين آييننامه بر عهده معاونت آموزشي وزارت متبوع بوده و در شری و
تفسير مفاد آن ،نظر معاونت آموزشي مورد استناد خواهد بود.
اين آييننامه مشتمل بر يك مقدمه 10 ،ماده و  6تب صره ،در تاريخ  97/10/30به تصويب شوراي
هدايت استعدادهاي درخشان رسيد و جايگزين مصوبات قبلي ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و
استعداد درخشان (ورود بدون آزمون و با آزمون) ميگردد و براي پذيرش دانشجو از سال
تح صيلي  1400 - 1401به بعد قابل اجرا ميباشد.
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پیوستشماره2
تخ
مصوهب موضوع  21نشست- 82آیین انمهاجرايیموضوع  5نشست  66شورا ي آموزشی زپشکی و صصی
متنمیوبه :
دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخ ص صي موفف است " آئيننامه اجرائي تسهيل ادامه تح صيل
استعدادهاي درخشان ،نخبگان و استعدادهاي برتردر دورههاي تخ ص صي " را بشری زير تدوين و پس از
توشيح رئيس شورا ابالغ نمايد:
الف) هماهنگي با م صوبات وآئيننامههاي اجرائي ك شوري و وزارتي نخبگان ،استعدادهاي درخشان و
استعدادهاي برتر؛
ب) شرايط عمومي و اخت صاصي؛
ج) تعهدات قانوني متناسب؛
د) تعيين و تعريف امتيازات ترجيحي و ضوابط و شرايط استفاده از آنها؛
مقدمه :
در راستاي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري ،آرمانهاي سند چشم انداز بيست ساله نظام
مقدس جمهوري اسالمي و اهداف برنامه هاي توسعه ،در زمينه استفاده بهينه از فرفيت هاي علمي
نخبگان ،استعدادهاي درخشان و استعدادهاي برتر ،دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اين
مصوبه را تهيه و ارائه نموده است .آئين نامه موضوع  5نشست  66شوراي آم وزش پزشكي و تخصصي
(كه ازاين پس ،بعنوان آئين نامه نام برده مي شود ) به منظور گسترش مرزهاي دانش با الهام از آموزه-
هاي متعالي اسالمي ،دستيابي به افقهاي مدنظر در چشم انداز بيست ساله ،توسعه علمي،
تقويت انگيزهها ،ارتقاء مراتب معنوي ،ايجاد رقابت سالم و شور و نشاط علمي ،گسترش و تعميق
پژوهش و مشاركت اجتماعي در ميان دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور تنظيم گرديده
است .
متن آئنن نرمه اجرائي :
ماده . 1دانشجويان عالوه بر التزام به موازين و شئونات اسالمي و حرفه اي و اخالق پزشكي،
بايدشرايط عمومي استفاده ازتسهيالت راداشته باشند؛
 . 1دانشجويان سال آخر رشته پزشكي عمومي و فارغ التح صيالن اين رشته تاسن  30سالگي تمام
. 2دارا بودن حداقل معدل کل ( 16درخ صوص واجدین شرایط بند ط آیين نامه استعداد درخشان ،معدل
کل باید حداقل  17باشد)
 . 3نداشتن حكم قطعي در زمينه تخلفات آموزشي ،اخالقي ،انتظامي و ق ضائي (مراجع مربوطه)
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تب صره  :1واجدين شرايط مقرر در ماده 1و 2آيين نامه كه داراي حكم محكوميت قطعي از كميته
ان ضباطي دانشگاه يا هيئت بدوي تخلفات آزمون ها (مبني بر تخلف آموزشي يا اخالقي ) باشند،
مشمول اين آيين نامه نخواهند بود.
ماده  - 2شرايط اخت صاصي داوطلبين استفاده از تسهيالت آئين نامه :
دانشجويان و فارغ التح صيالن پزشكي عمومي كه براساس مقررات ،قوانين و آئين نامه هاي م صوب و
معتبر جاري از م صاديق نخبگان ،استعدادهاي درخشاااااان و استعدادهاي برتر در حيطه هاي
آموزشي ،پااااژوهشي ،فرهنگي و فوق برنامه ،توانمنديهاي فردي و اجتماعي به شمارمي روند،
بشری زير ارزيابي مي گردند :
 : 2- 1آموزش
 :1- 2- 1دارندگان رتبه هاي برتر كنكور سراسري
 :2- 2- 1دارندگان رتبه هاي برتر المپياد هاي معتبر جهاني ،كشوري
 :3- 2- 1دارندگان رتبه هاي برتر آزمونهاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي
 :4- 2- 1دارندگان رتبه هاي برتر دوره پزشكي عمومي بر اساس معدل كل
 :2- 2پژوهش
 :1- 2- 2رتبه هاي برتر درجشنواره هاي معتبرداخلي مصوب شورايعالي انقالب فرهنگي در زمينه علوم
پزشكي( :خوارزمي ،رازي و )...
 :2- 2- 2چاپ مقا ت علمي در مجالت معتبر داخلي و خاااارجي داراي رتبه علمي ا پژوهشي در زمينه
علوم پزشكي (مطابق آئين نامه ارتقاي اع ضاي هيئت علمي دانشگاهها )...
 : 3- 2- 2شركت در سمينارهاي معتبرعلمي ا پزشكي داخل يا خارج از كشور با ارائه پوسترياسخنراني
علمي
 : 4- 2- 2ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي كه به تأييد معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت
متبوع رسيده باشد.
 :5-2- 2مجري و همكار طریهاي تحقيقاتي پايان يافته واجد تسويه طری از سوي دانشگاه درزمينه،
طری هاي بنيادي ،توسعه اي ،كاربردي و سايرحيطه هاي هاي معتبر پژوهشي در حيطه علوم
پزشكي با تأييد دانشگاههاي علوم پزشكي مربوطه يا معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت متبوع
 :3- 2فرهنگي و فوق برنامه :
 :1- 3- 2برگزيدگان مسابقات بين المللي قرآنكريم ،احكام و معارف اسالمي
 :2- 3- 2برگزيدگان مسابقات يا المپيادهاي فرهنگي ،ورزشي
 :4- 2توانمنديهاي فردي ا اجتماعي
 :1- 4- 2كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري
 :2- 4- 2كسب مدرك معتبرزبانهاي خارجي
 :3- 4- 2سوابق اجرايي و مديريتي ،ح ضور در اقدامات انساندوستانه و داوطلبانه ،مشاركت فعال در
زمينه اقدامات وياااژه درحيطه علوم پزشكي با محوريت سالمت
ماده  - 3ن ظام امتياز بندي ترجيحي استفاده از تسهيالت آئين نامه
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 :1- 3آموزش
امتيازات كليه مشمو ن بند  2- 1براساس جدول شماره  1نحوه محاسبه امتيازات آموزشي محاسبه
خواهد شد .
 - 2- 3پژوهش
امتيازات كليه مشمو ن بند  2- 2براساس جدول شماره  2نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي محاسبه
خواهد شد .
 :1- 2- 3درصورت مشاركت در رديف هاي  1تا  5جدول شماره  ،2نحوه ا متياز دهي مطابق آئين نامه
ارتقاء اع ضاي هيئت علمي ميباشد .
 - 3- 3فرهنگي و فوق برنامه
امتيازات كليه مشمو ن بند  2-3براساس جدول شماره  3نحوه محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق
برنامه محاسبه خواهد شد.
 :1- 3- 3برگزيدگان مساب قات يا المپيادهاي قرآني ،فرهنگي و ورزشي با تائيد معاونت فرهنگي وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي ميباشد .
 :2- 3- 3مسابقات ورزشي كشوري ،مسابقات معتبري است كه طبق نظر سازمان تربيت بدني اعالم
ميگردد .
 : 3- 3- 3مسابقات ورزشي بين المللي مسابقاتي است كه در رتبهبندي مسابقات بين المللي قرار دارد
و طبق نظر سازمان تربيت بدني با مشاركت چند كشور برگزار ميگردد .
 :4- 3امتيازات توانمنديهاي فردي  ،اجتماعي
امتيازات كليه مشمو ن بند  2-4براساس جدول شماره ( 4نحوه محاسبه امتيازات توانمنديهاي فردي ،
اجتماعي) محاسبه خواهد شد .
 :1- 4- 3نحوه امتياز دهي و ارزشيابي رديف  4جدول شماره  4با ارائه سوابق داوطلب توسط كميسيون
ويژه استعداد درخشان دانشگاه متشكل از معاونتهاي آموزشي ،پژوهشي ،دانشجويي و فرهنگي،
دونفرعضو هيئت علمي و رئيس دفتر استعدادهاي درخشان ،بررسي و جهت تائيد نهايي به دبيرخانه
شوراي آم وزش پزشكي و تخ صصي ارسال ميگردد .
تب صره  : 2در صورتيكه داوطلب اقدام ويژه اي انجام داده كه از نظر شوراي منتخب دانشگاه حائز امتياز
با تري از سقف امتيازات منظور شده ميباشد ،پس از تائيد كميسيون ويژه استعداد درخشان
دانشگاه و دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخ ص صي قابل محاسبه جهت داوطلب خواهد بود.
 - 5- 3دورههاي توانمند سازي علمي نخبگان و استعدادهاي درخشان
يكي ازاهدافي كه پس از شناسايي نخبگان از اهميت خاصي برخورداراست ،توانمند سازي اين
عزيزان در راستاي حل معضالت ملي به منظور تحقق اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسالمي
ميباشد ،لذا بدين منظور بسته هاي خاص آموزشي وپژوهشي با محوريت سالمت تدوين ميگردد
كه نخبگان و استعدادهاي درخشان پس از آموزش ،موفق به كسب امتيازات زم خواهند گرديد.
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تب صره  : 3نحوه امتياز دهي و اعتباربخشي وسرفصل هاي بسته هاي آموزشي وپژوهشي براساس
نيازهاي كشور با محوريت سالمت و با هماهنگي معاونتهاي مربوطه ،توسط دبيرخانه شوراي آموزش
پزشكي و تخ ص صي تدوين و ابالغ خواهد گرديد .
 - 6- 3المپياد علمي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي امتيازبندي ترجيحي مطابق جدول ذيل
ميباشد.
درخ صوص المپياد علمي وزارت بهداشت ،اخت صاص امتيازات جهت المپيادهاي دانشجويي به شرط
مشاركت حداقل  %80دانشگاههاي علوم پزشكي كل كشور درآئين نامه لحاف گرديده است.

امتيازات المپيادهاي دانشجويي انفرادي وگروهي
امتياز
رتبه
10
طال
7
نقره
5
برنز
2
لوی تقدير
امتيازات ترجيحي رتبه هاي طال ،نقره و برنز انفرادي المپياد دانشجويي در2حيطه علوم پايه و استد ل
باليني در حيطه آموزش و در بقيه حيطههاي المپياد ،امتيازات ترجيحي رتبه هاي طال ،نقره و برنز در
حيطه توانمنديهاي فردي واجتماعي فرد (مطابق جدول فوق) قابل احتساب ميباشد.
 - 7- 3پاياننامههاي دانشجويي
چنانچه نظام رتبهبندي پاياننامهها در سطح كشور تدوين و اجرا گردد ،نظام امتياز بندي ترجيحي
برگزيدگان توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كارشناسي و به اين آئين نامه اضافه
خواهد شد.
 - 8- 3مسابقات بين المللي قرآن كريم :
هر ساله  2نفر از كساني كه در قرائت قرآن كريم در مسابقات بين المللي رتبه اول را كسب نموده
باشند ،مي توانند بدون كنكور در رشته علوم قرآني وارد دانشگاه گردند يا اگر در دانشگاه باشند ،بدون
امتحان ورودي به يك رشته با تر بروند .
(طبق م صوبه  299جلسه مور  71 /11/6شورايعالي انقالب فرهنگي)
ماده  - 4تعهدات قانوني استفاده كنندگان از تسهيالت آئين نامه
كليه داوطلبيني كه از مزاياي ادامه تح صيل بر اساس اين آئين نامه برخوردار مي گردند ،موفف به
سپردن تعهد براي انجام خدمات قانوني بعد از فراغت از تحصيل ،مشابه پذيرفته شدگان سهميه آزاد،
درمناطقي كه وزارت متبوع تعيين مينمايد ،خواهند بود.
ماده  - 5ن حوه محاسبه امتيازات ترجيحي مكتسبه توسط مصاديق آئين نامه استعدادهاي درخشان
براي ادامه تح صيل در رشتههاي تخ صصي:
 :1- 5داوطلبين درصورت كسب حداقل  40امتياز از تمامي حوزههاي چهارگانه (با رعايت حداقل
امتيازات زم مطابق جدول شماره  )5مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان ميباشند .
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 :2- 5داوطلبين واجد شرايط بند  5- 1در صورت كسب حد ن صاب  %90نمره قبولي آخرين نفر پذيرفته
شده آزاد در آزمون دستياري ،ميتوانند طبق فرفيتهاي اعالم شده هر سال از امتيازات ترجيحي
موضوع اين آيين نامه بهره مند گردند.
 :1- 2- 5هر دانشگاه ،سا نه تعدادي از فرفيت خود را ب صورت مازاد در رشته هائي كه داراي مجوز
تربيت دستيار ميباشد ،به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخ ص صي اعالم مينمايد  .از مجموع
اين فرفيت تا سقف  % 60به استعدادهاي درخشان (مشمول آئين نامه) همان دانشگاه و بقيه به
داوطلبين ساير دانشگاهها اخت صاص مييابد.
تب صره : 4فرفيت رشته تخ صصي با نظر دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخ ص صي است .
 :2- 2- 5داوطلبين فقط براي يك نوبت مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان ميباشند.
 :3- 2- 5داوطلبين استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان بشرط كسب حداقل امتياز

زم ()40

ميتوانند بدون شركت درآزمون ورودي در دورههاي ( MPHكامل يا پودماني) ثبتنام و تح صيل نمايند.
تب صره  : 5تعيين فرفيت و برنامهريزي براي اين دورهها توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و
تخ ص صي و با هماهنگي معاونتهاي مربوطه انجام ميشود .
ماده  – 6در هر سال تح صيلي پذيرش دانشجو براي ادامه تحصيل براساس اين آئين نامه ،بعد از
بررسي مدارك داوطلبين دردانشگاههاي محل تحصيل مشتمل براستعالم و احراز صحت مستندات
داوطلبين دركليه حيطه هاي آيين نامه و امتيازدهي وفق ضوابط و جداول آيين نامه ،توسط كميسيون
ويژه استعداد درخشان دانشگاه متشكل از معاونتهاي آموزشي ،پژوهشي ،دانشجويي و فرهنگي و
دو نفر عضو هيئت علمي و رييس دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه و ارائه مستندات به دبيرخانه
شوراي آموزش پزشكي و تخ صصي ،برحسب امتيازات مكتسبه و ب صورت متمركز انجام خواهد شد.
ماده - 7احراز كليه شرايط عمومي و اخت صاصي و تعهدات قانوني به شری مندرج در اين آئين نامه و
بويژه ضوابط مذكور در بند  5- 1براي عموم داوطلبين ،رقابت بر اساس اين ماده الزامي است.

31

تخ
دفترچه راه نماي آزمون پذریش دستیار صصی چهل وهش تمین دوره
ضمائم  :جدول شماره  - 1نحوه محاس به امتيازات آموزشي
رديف
اصلي

محور
دارندگان رتبه هاي برتر
المپياد هاي معتبر جهاني،
كشوري داش آموزي و
دانش جويي

1

دارندگان رتبه هاي
برتر كنكورسراسري
2

رديف
فرعي

موضوع  /رتبه
امتياز

1-1

مدال طالي المپياد جهاني

25

2-1

مدال نقره المپياد جهاني

20

3-1

مدال برنز المپياد جهاني

15

4-1

مدال طالكشوري

10

5-1

مدال نقره كشوري

7

6-1

مدال برنزكشوري

5

7-1

لوی تقدير

2

8-1

1- 10

9-1

20-11

10-1

30-21

10

1- 11

50-31

5

12-1

100-51

3

علوم پايه 1- 10ك شوري
13-1

علوم پايه  1- 3منطقه اي
آمايشي
علوم پايه 1- 3دانشگاهي

15-1
3

دارندگان رتبه هاي برتر
آزمونهاي جامع علوم پايه و
پيش كارورزي

پيش كارورزي 1- 10كشوري

اول

10

دوم تا چهارم

7

پنجم تاهفتم

5

هشتم تادهم

3

اول

5

دوم

3

سوم

1

اول

4

دوم

2

سوم

1

اول
دوم تا چهارم

16-1

پنجم تاهفتم
هشتم تادهم

17-1

پيش كارورزي  1- 3منطقه اي
آمايشي
پيش كارورزي 1- 3دانشگاهي

1- 18

4

از  10درصد دارندگان رتبه -
هاي برتر فارغ التحصيلي بر
اساس معدل كل ،درفرفيت
ورودي

25

20
15

14-1

سقف
امتياز
محور

20
14
10
6

اول

10

دوم

6

سوم

2

دوم

8
4
2

اول
سوم

20

19-1

 %3اول

20

20-1

 %3دوم

16

21-1

%4سوم

12

22-1

رتبه اول

30

20

10

ارائه مدرك پايان دوره

5

كسب مدرك  MPHويا Dual
degree

7

23-1

10

توضيح رديف  : 1در صورت كسب رتبه جهاني ،امتياز رتبه كشوري محاسبه نميگردد.
توضيح رديف  : 2منظور از رتبه كنكور ،رتبه كل داوطلب مي باشد(رتبه منطقه اي منظور نميباشد).
توضيح رديف  : 3در صورت كسب رتبه كشوري و دانشگاهي در يك آزمون جامع ،امتياز رتبه دانشگاهي محاسبه
نميگردد.
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توضيح رديف  : 4در صورت کسب رتبه گروهی و انفرادی در ین حيطه المپياد ،فقط ین مورد که امتياز با تری دارد
محاسبه می شود.
توضيح رديف  : 5در هر حيطه المپياد تنها ین بار دانشجو می تواند امتياز کسب کند.

جدول شماره  - 2محاسبه امتيازات پژوهشي

رديف
اصلي

1

2

3

4

5

محور

رتبههاي برتر جشنوارههاي معتبر داخلي مصوب
شورايعالي انقالب فرهنگي در زمينه علوم پزشكي
(خوارزمي  ،رازي و)...

رديف
فرعي
1-2

2-2

چاااپ مقااا ت علمااي درمجااالت معتباار داخلااي و
خااارجي داراي رتبااه علمااي  -پژوهشااي در زمينااه
علوم پزشكي (مطابق آئين نامه ارتقاا اعضاا هيئات
علمي دانشگاهها )*
شااركت در ساامينارهاي معتبرعلمااي ا پزشااكي
داخل يا خارج از كشور با ارائه پوستر ياا ساخنراني
علمي
ابداع يا اختراع ثبت شاده در زميناه علاوم پزشاكي
كاه بااه تائيااد معاونات تحقيقااات و فاان آوري وزارت
متبااوع رساايده باشااد (نفااراول  %70ونفااردوم بااه
بعد %30امتياز)
مجري طریهاي تحقيقاتي بنيادي توسعه
اي،كاربردي وسايرحيطههاي معتبر پژوهشي در
حيطه علوم پزشكي با تائيد دانشگاههاي علوم
پزشكي مربوطه يا معاونت تحقيقات وفن آوري
وزارت متبوع
(ارائه تسويه طری الزامي است )

حداكار

3-2

موضوع  /رتبه
امتياز
اول
دوم
سوم
هر مقاله داخلي
هر مقاله خارجي

4-2
5-2

7-2

هر مورد ثبت شده داخلي
هر مورد ثبت شده در مراكز
معتبر خارجي

9-2

مجري هر طری بينالمللي
مجري هر طری ملي

8-2

10-2

20
15

3

0.25
0.25

20

5

2
10

10

5
4

11-2

مجري هر طری دانشگاهي

12-2

همكار هر طری بينالمللي
همكار هر طری ملي

2
0.5

• داوطلب مجاز است فقط براي يك مقاله پذيرش آنرا جهت كسب امتياز ارائه نمايد و براي بقيه مقا ت ،متن
چاپ شده مورد نياز مي باشد.
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20

10

3

13-2

امتياز
محور

5
هر مورد داخلي
هر مورد خارجي

6-2

سقف
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جدول شماره  - 3محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق برنامه
رديف
اصلي

محور

برگزيدگان مسابقات يا
المپيادهاي
قرآني  ،فرهنگي  ،ورزشي
(موردتائيد وزارت بهداشت)

1

رديف فرعي

رتبه

حداكار
امتياز

1-3

اول كشوري

5

2-3

دوم كشوري

4

3-3

سوم كشوري

3

4-3

اول بين المللي

7

سقف
آمتيازمحور

15
5-3

دوم بين المللي

6

6-3
7-3
8-3
9-3

سوم بين المللي
اول جهاني
دوم جهاني
سوم جهاني

5
15
12
8

جدول شماره  - 4م حاسبه امتيازات توانمنديهاي فردي  ،اجتماعي
رديف
اصلي
1

محور

رديف
فرعي

كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري

2

كسب مدرك معتبر زبانهاي خارجي
(فراگيري دووسه زبان خارجي بترتيب
7و 10امتياز )

4

ساااوابق اجراياااي و ماااديريتي ،حضاااور در
ا قاااادامات انساندوسااااتانه و داوطلبانااااه،
مشاركت درزميناه اقادامات وياژه در حيطاه
علاوم پزشااكي ،ازقبيال مااواد و تجهياازات
كمك آموزشي شامل مولتي مديا (فايلم،
پمفلاااات) ،فعالياااات دربرگاااازاري كارگاااااه
وهمايش ،فعاليتهاي جهادي.

حداكار
امتياز

موضوع

1-4

طبق آئين نامه مصوب
وزارت

2

2-4

 6/ 5 ،IELtsبه با و
معا د ل آن تافل و ديگر
زبانهاي خارجي معادل

5

1-4-4

در سطح دانشگاهي

تا7

2-4-4

درسطح استاني يا
منطقه اي

تا15

3-4-4

در سطح كشوري

تا 20

سقف
امتياز
محور

20

توضيح رديف : 4
همكاري درسطح دانشگاه – هرمورد  0.5امتياز  ،حداكار 7 همكاري درسطح استان  -هرمورد  1امتياز  ،حداكار 15همكاري درسطح كشوري  -هرمورد  2امتياز  ،حداكار 20جدول شماره  - 5امتيازبندي نهايي در حوزههاي  4گانه مشروحه آئين نامه
حوزه امتيازات ترجيحي

حداكار امتياز قابل محاسبه

حداقل امتياز
ضروري

90
30

20
4

20

5

آموزش
پژوهش
فرهنگي – فوق برنامه
توانمنديهاي فردي  -اجتماعي
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پیوستشماره 3
رتبه اهيربرت
  %1رتبااه اول و  %1رتبااه دوم (صاادك  98تااا  )99و  %1رتبااه سااوم ( 97تااا  )98دانشااگاهها بااا توجااه بااهتبصرههاي ذيل تعيين ميگردند.

تبیره :1دانشگاههايي كاه مجماو

تعاداد فارغالتحصايالن آناان (اعام از غوزاناه و داردي

خودگردان) از تاريخ  1399/7/1لغايت  1400/6/31كمتر از  100نفر و بيشتر از  49نفار باشاد،
ميتوانند يك نفر بعنوان رتبه اول ،يك نفر بعنوان رتبه دوم و يك نفار بعناوان رتباه ساوم معرفاي
نمايند .دانشگاههايي كه كمتر از  50نفر تا تاريخ فوق فارغ التحصيل داشته باشند ،صارفا ياك
نفر را بعنوان رتبه اول معرفي مينمايند.
تبیره  :2از مجموع فارغالتحصيالن واحدهاي آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي و همچنين ساير
دانشكدههاي پزشكي مورد تائيد شوراي گساترش دانشاگاههاي علاوم پزشاكي ،نفارات%1
رتبه اول %1 ،رتبه دوم %1 ،رتبه سوم و در صورت وجود داوطلب واجد شرايط قانون  %10رتبه
برتر داراي مدال المپياد علمي ،مشمول اين ماده خواهند بود.
تبیره :3چنانچه در محاسبه  %1رتباه اول %1 ،رتباه دوم و  %1رتباه ساوم دانشاگاهها عادد
اعشاري حاصل شود رقم مربوطه بصورت گرد علمي منظور خواهد شد.
تبیره :4نحوه احتسااب  %1رتباه اول %1 ،رتباه دوم و  %1رتباه ساوم براسااس مصاوبات باه
شری ذيل ميباشد:
نحوه احتساب رتبههاي برتر دانشگاهها براي پذيرش دستيار ،با استفاده از standard - score
بر اساس  50درصد معدل كل دوره پزشكي عمومي بدون احتساب معدل دوره كاارورزي و 50
درصد بقيه ،نمره آزمون پيش كارورزي از مجماوع دانشاجويان فاارغ التحصايل هار دانشاگاه در
سال تحصيلي مربوطه (بدون اعمال هرگونه سهميهاي ) به صورت زير ميباشد:
معیار مقایسه =

میانگین نمرات آزمون در همان دوره  −نمر ه آزمون پیش کارورزی از 200
انحراف معیار نمرات آزمون در همان دوره

+

میانگین معدل کل افرا د  −معدل از20
انحراف معیار معدل کل افرا د

اسامي واجدين شرايط از سوي دانشگاهها به دبيرخانه شوراي آماوزش پزشاكي و تخصصاي
اعالم ميگردد.
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پیو ست شماره4
كم
يسیونموضوعمواد 2و  3آئینانمهاجرايیاقنون خدمت زپش كان و پيرازپش كان
الف  -گروههاي زير مازاد بر نياز بوده و از انجام خدمات موضوع قانون معاف ميگردند:
 - 1فارغ التحصيالن رشتههاي مختلف مشمول قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان به شارط ارائاه گاواهي از
نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي مبني بر انجام  6مااه خادمت داوطلباناه بسايجي در
جبهههاي جنگ تحميلي.
 - 2فارغ التحصيالن رشته مامايي.

 - 3ب رندگان مدال طالي كشوري از المپيادهاي رياضايات ،نجاوم ،فيزياك ،شايمي ،كاامپيوتر و
زيست شناسي به تائيد وزارت آموزش و پارورش ،نفارات اول تاا دهام كنكاور سراساري گاروه
تجربي به تائيد سازمان سنجش آموزش كشور ،نفرات اول تا سوم آزمون هاي جامع علوم پاياه
پزشاكي ،دندانپزشااكي ،داروساازي ،پاايش كاارورزي و ورودي دسااتياري تخصصاي پزشااكي،
دندانپزشكي به تائيد مرك ز سنجش آموزش پزشكي.
 - 4فرزندان جانبازان  %50و با تر
توجه :موضوع معافيات از خادمت پزشاكان و پيراپزشاكان ،كارمنادان رسامي و پيمااني دولات و كاادر ثابات
نيروهاي مسلح منتفي بوده و اين گروه از فارغ التحصايالن ماي بايسات پاس از فراغات از تحصايل باه مادت
حداكار  2سال در محل خدمت خود ارائه خدمت نمايند.
ب – مفاد اين بند در پيوست شماره  8اين دفترچه راهنما اعالم گرديده است.
ج  -فرغ

التصین ن غشته دزشكي ،دندانپزشكي بار غعريات شاراي

ذيال اجارزه داغناد دغ آزماون

دستنرغي شركت نمريند.
 - 1خدمرت مشمول موضو

قارنون حاداكرر  3ماره بعاد از تارغي

فراغات از تصیانل شارو شاده

برشد.
 - 2خدمرت مشمول دغ منرطق بر ضريب مصرومنت چهرغ دنجم و مصرومتر انجرم گنرد.
 - 3دغ صوغت قبولي دغ آزمون ،خدمت مشمول تر زمرن شرو

دوغه دستنرغي تداوم يربد.

 - 4دغ صوغت عدم قبولي بشرطي ميتوانند دغ آزمون بعدي شركت نمريند كه شراي

 2و  3بناد

ج غا تر آزمون بعدي غعريت نمريند.
 - 5مشمولنن آئنن نرمه تسهنل اداماه تصیانل دانشاجويرن ممتارز و اساتعدادرري دغخشارن باه
مقطع برالتر مجرز مي برشند فق

يك برغ دغ دوغه كرغوغزي دغ آزمون دستنرغي شركت نمريند.

توجه :مدت خدمت نظام وفيفه قابل قبول بعد از فراغت از تحصيل جهات صادور معافيات از خادمات موضاوع
قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان باراي افارادی کاه دغ سارل  91باه بعاد باه خادمت نوارم و نفاه
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اعزام شده اند 21 ،مره می برشدکه حسب موغد بر توجاه باه منطقاه خادمتی ،باه مادت  19و 18
مره ننز قربل قبول می برشد.
 مدت خدمت نو رم و نفه قربل قبول بعد از فراغات از تصیانل جهات صادوغ معرفنات از خادمرتموضو

قرنون خدمت دزشکرن و دنرادزشکرن برای افرادی که دغ سرل  88تر سارل  91باه خادمت

نورم و نفه اعزام شده اند 16 ،مره می برشد كه حسب موغد بر توجه باه ناو منطقاه خادمتي،
 15و 14مره ننز قربل قبول است.

مدت خدمت نظام وفيفه قابل قبول بعد از فراغت از تحصيل جهت صدور معافيت از خدمات
موضوع قانون فوق الذکر ،برای افرادی که قبل از سال  88به خدمت نظام وفيفه اعزام
شدهاند 17 ،ماه میباشد.
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پیوستشماره (5مختص داوطلبانیکههب هر دليل مشمول -اقنونخدمت زپش كان وپيرازپش كان نمی باشند)معافیت خدمات طرح))
تخ
مقررات وظیفه عمومیربا ي ش کرت ردآزمون دوره دکتري صصی زپشکی سال  1400رباساس آخرین تغیيرات قوانین سازماننظام وظیفه
داوطلبان مرد كه در آزمون دوره دكتري تخ ص صي ) (Ph.Dرشته هاي علوم پايه پزشكي و بهداشات،
طب سنتي ،داروسازي و دندانپزشكي و دستيار تخ صصی سال  1400شركت ميكنند ،ضروری است
به هنگاام پاذيرش در دانشاگاه (قباولي قطعاي و ثبات ناام) يكاي از شارايط زيار را از لحااف وضاعيت
مشموليت و مقررات وفيفه عمومي دارا باشند ،در غير اين صورت مجاز به ادامهی تح صيل نخواهند بود:
 ) 1داشتن كارت پايان خدمت .
 ) 2داشتن كارت معافيت دائم (كفالت ،پزشكي ،اياارگران و موارد خاص).
 ) 3واجدان شرايط معافيت سني عنايت مقام معظم رهبري (دارندگان مادرك دكتاراي گاروه پزشاكي
متولدین تا پایان سال  .) 1344اين قبيل مشمو ن بايد پس از اعالم قبولي و در زماان ثبتناام ،كاارت
معافيت دائم (معافيت سني عنايت مقام معظم رهبري) را ارائه کنند.
 ) 4مشمو ن فارغ التح صيل دکتری داراي برگ آماده به خدمت بدون غيبت كه زمان پذيرش و ثبتنام
آنان در دانشگاه ،قبل از تاريخ اعزام به خدمت (مندرج در برگ اعزام) باشد .
تب صره ا افرادي كه تاريخ اعزام به خدمت آنان قبل از اعالم قبولي دانشگاه ميباشاد ،زم اسات در
تاريخ مقرر (مندرج در برگ اعزام) به خدمت اعزام شوند .بديهي است درصورت قبولي در دانشگاه و
دارا بودن ساير شرايط و ضوابط ،جهت ادامهی تح صيل از خدمت ترخي

خواهند شد .در غير اين صورت

غايب محسوب شده و مجاز به ادامهی تح صيل نخواهند بود .
 ) 5دانشجويان سال آخر مقطع دكتراي عمومي كه تا تاريخ  1400/6 /31در سانوات مجااز تح صايلي
فارغ التح صيل ميشوند.
 )6فارغ التح صيالن مقطع دكتراي عمومي كه در سقف مجاز سنوات تح صيلي فارغ التح صيل شده و از
تاريخ فراغت از تح صيل تا زمان پذيرش در مقطع دكتري تخ ص صي بيش از يك سال سپري نشده باشد .
* داوطلباني كه مدت تح صيل آنان در دكتراي عمومي بيش از سقف مجاز سنوات تح صيلي به طاول
انجاميده ،شرايط استفاده از معافيت تح صيلي در مقطع با تر را ندارند .
 ) 7كاركنان متعهد خدمت در سازمانها يا وزارتخانهها ،با ارائهی گواهي اشتغال به خدمت و موافقت
با ترين مقام اجرايي سازمان مربوط براي ادامه تح صيل  .برای این افراد معافيت تح صيلی صادر نمی -
شود و تابع ضوابط متعهدان خدمت هستند.
 )8كاركنان پايور شاغل در نيروهاي مسلح با ارائه ی گواهي اشتغال باه خادمت و موافقات ساازمان
مربوطه براي ادامهی تح صيل .
 )9طالبعلوم ديني دارندهی مدرک دكتراي عمومي كه داراي معافيت تح صيلي حوزوي هستند .
* در صورتيكه مركز مديريت حوزههاي علميه يا مركز مديريت حوزهی علميهی خراسان و اصفهان تأييد
کنند كه طلبه قادر است ضمن اشتغال به تح صيل در حوزه ،به موازات آن در دانشگاه نيز تح صيل كند ،با
همان معافيت تح صيلي حوزه ،اشتغال به تح صيل وي در دانشگاه بالمانع است .
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* اينگونه دانشجويان ،براي ثبتنام در هر ترم تح صيلي بايد موافقتنامهی حوزهی علميهی مربوطه را
ارائه کنند .بديهي است هر موقع حوزهی علميه معافيت تح صيل طلبه اي را خاتمه يافته اعاالم كناد،
ادامه ی تح صيل وي در دانشاگاه مناوط باه تطبياق و احاراز شارايط بهاره منادی از معافيات تح صايلي
دانشگاهي توسط معاونت وفيفهی عمومی استان محل استقرار د انشگاه خواهد باود .در غيار ایان
صورت مجاز به ادامهی تح صيل نخواهند بود .
 )10مشمو ن فارغ التح صيل داراي برگه ی معافيت موقت بدون غيبت (پزشكي ،كفالت و )...در مدت
اعتبارآن .
* اين دسته از افراد پس از اتمام اعتبار معافيت موقت ،بدون معافيت تح صيلي مجاز به ادامه تح صيل
نيستند و باید برابر فرایند تعریف شده ،درخواست معافيت تح صيلی کنند و در صورت بررسی و داشتن
شرایط ،مجوز ادامهی تح صيل صادر خواهد شد  .در غير این صورت شرایط ادامه ی تح صيل را از دست
می دهند.
 ) 11كاركنان وفيفه (سربازان حين خدمت) داراي مدرك دكتراي عمومي فاقد غيبت اوليه .
* اين دسته از داوطلبان پس از اعالم قبولي از سوي دانشگاه ،با ارائهی گواهي اشتغال به خدمت از
يگان مربوطه و صدور مجوز تح صيل از سوي دفاتر پليس ( 10 +به شرط اين که پس از بررسی ،واجد
شرایط برخورداری از معافيت تح صيلی شناخته شوند) ،براي ادامهی تح صيل از خدمت ترخي

خواهند

شد .
تب صره ا سربازان وفيفه اي كه خدمت آنان تا تاريخ  1400 /6/31به پایان ميرسد مجاز به شاركت در
آزمون هستند و در صورت قبولی ،بايد هنگام ثبتنام در دانشگاه ،گواهي اتمام خدمت ياكاارت پاياان
خدمت را ارائه کنند .
 ) 12دانشجويان ان صرافي فاقد غيبت که قبال دارای مادرک دکتاری باوده اناد ،در صاورتی کاه از تااریخ
( 90/8/22ابالغ قانون جدید وفيفه عمومی) الزاما ین بار از تح صيل ان صراف داده باشند و تاریخ ان صراف
آنها در سنوات اوليه بوده باشد و هم چنين از تاريخ ان صراف در دانشگاه و رشته قبلي تا زمان پذيرش
در دانشگاه و رشته جديد بيش از يك سال سپري نشده باشد.
* به استناد مادهی  30آیيننامهی دورههای دستياری دندانپزشکی ،من صارفان از تح صايل در دورهی
دستياری ،تا دو سال از شرکت دوباره در آزمون دستياری محروم هستند.
 ) 13مشمو ن ع ضو هيأت علمي دانشگاهها كه در راستاي «قانون نحوهی تامين هيأت علمي مورد
نياز دانشگاهها» در حال انجام خدمت هستند .ايان افاراد پاس از قباولي در دانشاگاه ،پاس از احاراز
شرایط ،جهت ادامه ی تح صيل برابر فرآیند تعيين شده از خدمت ترخي

خواهندشد.

تذكر:
 ) 1مشمو ن غايب مجاز به ادامه تح صيل نيستند و درصورت شركت در آزم ون و قبولي در دانشاگاه،
مجوز تح صيلي براي آنان صادر نگرديده و دانشگاهها مجاز به ثبتنام از آنان نميباشند.
 ) 2دانشجويان اخراجي دانشگاهها تا پايان خدمت دورهی ضرورت يا اخذ معافيت دائم ،شرايط استفاده
از معافيت تح صيلي را نخواهند داشت.
 )3فارغ التح صيالن دورههای دستياری تخ ص صی دندانپزشکی از نظر معافيت تح صيلي ،مجاز به شركت
مجدد در اين آزمون نيستند.
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 )4كاركنان وفيفه (سربازان درحال خدمت) مجاز به تحصيل همزمان با انجام خدمت نيستند .اين
دسته از كاركنان در صورت قبولي در دانشگاه و در صورت نداشتن غيبت اوليه و دارا بودن ساير شرايط،
جهت ادامهی تح صيل از خدمت ترخي

خواهند شد.
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پیو ست شماره 6
تخ
ضوابط و مقررات تعيین نقص عضومؤرث حرفهاي رد رشتهاهي صصی بالينی زپشکی
بند 2/5متمم آئين نامه دستياري :

چنانچه دستياران در طول دوره آموزش رشته هاي تخصصی بالينی دچار نقص ضوصو و صا بيمصاري مصو
ح فه اي شوند ،گ وه م بوطه میتواند با ذك دال ل و ارا ه مدارک م اتب را جهت ط ح در كميسيون پزشكی منتخب
دانشگاه به دانشكده پزشكی منعكس نما د .پس از تائيد كميسيون مذكور و موافقصت شصوراي آموزشصی دانشصكده و
دانشگاه از ادامه تحصيل ا ن اف اد جلوگي ي بعمل میآ د.
تبصره  :1مح وميت ك ساله و غ امت تحصيلی شامل ا ن قبيل اف اد نمیشود.
تبصره  :2در صورت موافقت شوراي آموزشی دانشگاه ،چنانچه نق ضوو مؤ ح فهاي ب اي سا رشصتهها در همصان
دانشگاه مانع از ادامه تحصيل در آن رشتهها نباشد و ف د حداقل نم ه آخ ن نف پذ فته شصده رشصته م بوطصه را در
همان سهميه و همان سال در همان دانشگاه دارا باشد میتواند تغيي رشته دهد.
ماده  :1در آموزش پزشكي و تخصصي موارد زير نق

عضو مرثر حرفهاي محسوب ميشود.

الاااااف) اختااااااااال ت روانپاااريااااااااشي باااااااااا عاااالئاااااااااام ادراكاااااااااي و تفكاااااااااار ( بااااااا تر از

 )llusion,delusion,hallucination - ClassII Functional deficitو اعتياد ()Addiction
به مواد مخدر.
ب)بيماري هاايي كاه ساير پيشارونده( )progressiveياا بازگشاتي ( )recurence - relapseدارناد در صاورتيكه
غيرقابل كنترل تشخي

داده شوند و يا به مرحلاه آثاار غيار قابال بازگشات ()sequelaeرسايده باشاند ،ايان

بيماريها عبارتند از :
 1ا ديابت
 2ا دمانس و دليريوم ()Dementia-Delirium
 3ا سكتههاي مغزي ()CVA
 4ا صرع بزرگ ((Grand mal Epilepsy

 5ا پاركينسون
 6ا ديستروفي عضالني
 7ا مياستني گراويس

 8ا فلج دورهاي ()Periodic Paralysis
 - 9ناركولپسي و كاتاپلكسي پيشرفته ()Cataplexy - Narcolepsy
 10ا اسكلروز مولتيپل ( )Multiple Sclerosis

 11ا پرفشاري خون ()HTN
 12ا سرطانهاي بدخيم با پيش آگهي ضعيف

41

تخ
دفترچه راه نماي آزمون پذریش دستیار صصی چهل وهش تمین دوره

 13ا بيماريهاي روماتيسمي سيستميك (مال :آرتريت روماتوئيد و پلي ميوزيت و )SLE
پ) كليااه اخااتال ت كاااركردي(  ،)Functional impairmentناتوانيهااا ()disabilitiesو نقاااي
جسمي ( )Physical defectsو عالئم غير قابل درمان يا غير قابل بازتواني يا نق

هاي غير قابل جباران

باااا نوتاااواني ()decompensatedزيااار ،حتاااي در صاااورتيكه بيمااااري زميناااهاي (

underlying

)diseaseسير پيشرونده نداشته باشد.

 1ا تشنج ()Convulsion
 2ا سرگيجه()Vertigo
 3ا از دست دادن حافظه ()Memory loss
 4ا كاهش بينايي (- )visual lossنابينايي كامل هر دو چشم در حد NLP,HMيا LP
تبصره 1ا در رشته تخصصي بيماريهاي داخلي وجود يك چشم كامل و سالم كافي است.

3
تبصره - 2در طب فيزيكي و توانبخشي قدرت ديد اصالی شده در كمترين حد 10

5
تبصره - 3در پزشكي هستهاي قدرت ديد اصالی شده حداقل  10قابل قبول است.
 5ا كاهش شنوايي ( - )deafnessناشنوايي كامل دو طرفه
 6ا دو بيني (  )Diplopiaدر هريك از وضعيتهاي اوليه يا ثانويه چشمها يا وضعيت آناتوميك سر
 7ا ديسفازي (  )Dysphasiaو آفازي
 8ا حركات غير ارادي اندامها
 9ا اختال ت تعادل شديد
 10ا قطع اندام تحتاني  -دو طرفه با تر از زانو
 11ا قطع اندام فوقاني
 12ا دفورميتي دستها
 13ا فلج اندامها بصورت دو طرفه يا يكطرفه (درجه  )0و ضعف شديد با قدرت عضالني درجه 1
تبصره :قطع اندام ،فلج و دفورميتي اگر شامل عضو غالب نباشد در رشته تخصصي بيماريهاي داخلي نق
عضو مرثر حرفهاي محسوب نميشود.
ت)كليااه بيماااري هااايي كااه عاماال نارسااايي (  )Failureيااا عاادم كفاياات ()insufficiencyاعضاااي
سيستمي بدن مي شوند ،در شرايط زير:

 - 1نارسايي قلبي (  )Heart Failureدر مرحلهFC-III,IV
 - 2نارسايي كليوي مزمن ( )Chronic Renal Failure
 - 3آنسااافالوپاتي ( )Encephalopathyباااا پااايش زميناااههاي آسااايب فيزيكاااي مغااازي (خاااونريزي،
تومور،آبسه،هماتوم )
 - 4نارسايي تنفسي (  )Respiratory Failureمال آسم پيشارفتهNarcosis ,Co2 ,و بيماريهااي انسادادي
و محدودكننده شديد ريوي.
 - 5سكتههاي ( )Strokeپايه مغز و مخچه و كورتكس.
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 - 6سيروز كبدي

ث)اختال تحسيسطحي( lightPain, Temperature

 )touch,واختال تحسيعمقي ( Position,

)Epicritic touchpoint Vibration, Sterognosis, Sweying, Two discriminationوقتي به طور كامل باشند.
تبصره  -اختال ت حسي راديال و اولنار در رشتههاي جراحي نق

عضو مرثر حرفهاي محسوب ميشوند.

ج) كليه بيماريهائي كه از طريق خون منتقل ميشوند باا رعايات مفااد بناد ب در كلياه رشاتههاي جراحاي،
زنان و زايمان ،بيهوشي و طب اورژانس.
چ) عالئاام اخااتالل سيسااتم حركتااي ( (Sign Motor Systemحتااي در صااورتيكه بيماااري زمينااهاي
) (Under sying diseaseسير پيشرونده نداشته باشد به شری زير:
 1ا حركات غير ارادي (  ،)Involuntary movementدر همه رشتههاي جراحي ،راديولوژي ،بيهوشاي
وطب اورژانس.
 - 2عالئم ايستادن و راه رفتن (:)gait & Station

هيساااتريك ،هماااي پلژياااك ،اسپاساااتيك,Scizzor،

 ،Wideپاركينساااون ،Waddling ،آتاكسااايك،

 Staggeringدر همه رشتههاي جراحي ،بيهوشي و طب اورژانس.
 3ا تونوس عضالني در اندام فوقاني به صورت:

Hypertonicity (spasticity, rigidity) by passive motion.
Hypotonicity (pendular, Flaccid) by passive motion.
در همه رشتههاي جراحي ،راديولوژي و بيهوشي
- 4محدوديت در حركت اندام فوقاني به انادازه بيشاتر از  20درجاه ياا  20درصاد محادوده حركتاي نرماال در
ارتوپدي.
 - 5ضعف عضالني در حركات فعال عضالت زير با درجات كمتار از  3در رشاتههاي جراحاي ،بيهوشاي و طاب
اورژانس:
 عضالت مربوط به حركات  Coarseدست:( ) SCM , Deltoid , Biceps , Triceps ,Trapezoid

 عضالت مربوط به حركات فريف دست:(( Extensor Digitorium , Extensor Carpi Radialis , Opponants Lumbricoides

عضالت مربوط به تونوس در ايستادن:( ) Hamstring , Quadriceps , Plantar Flexor

تبصره - 1درجه بندي ضعف ا قدرت عضالني بر اساس طبقه بندي زير است:
00paralysis, 1.severe, 2.moderate, 3.Mild, 4.strong enough, 5.Very strong

تبصره2

 -در رشته ارتوپدي ضعف عضالني كمتر از  4در عضالت Coarse

تبصره - 3در رشتههاي تخصصي چشم ،گوش ،گلو و بيني و جراحي ساروگردن ،جراحاي مغاز و اعصااب و
جراحي قلب و عروق ضعف عضالني كمتر از  4در عضالت مربوط به حركات  Fineدست.
 6ا رفلكسهاي با واكنش تشديد يافته (Exagerated Hyper reflexiaيا)Clonus

- 7عالئااااام عااااادم تعاااااادل در رشاااااتههاي جراحاااااي ،بيهوشاااااي و طاااااب اورژاناااااس باااااه هااااار
ميزان)Ataxia,Dysmetria,Dysdiadokokinesia (.
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 8ا ضايعات ستون فقارات  -در صاورتيكه موجاب يكاي از عاوار

ناامبرده در ماوارد  1تاا  7بناد چ ياا

ماوارد

اختال ت حسي گردد.
 9ا چاقي مفرط( )Morbid Obesityدر موارد  4و  5بناد چ در رشاتههاي جراحاي و طاب اورژاناس و قاد كمتار از
 150سانتي متر در رشتههاي جراحي.
ی) موارد خاص زير در رشته تخصصي چشام پزشاكي ،جراحاي مغزواعصااب،گوش ،گلاو و بيناي و جراحاي
سروگردن و فلوشيپهاي اين رشتهها ،فلوشيپها و فاوق تخصصايهاي جراحاي عماومي ،فلوشايپهاي
ارتوپدي و رشته پيوند كليه.

 1ا ديد عمق بيشتر از  40آرك بر ثانيه ( )>40 arc Seconds
9
 2ا قدرت ديد اصالی شده كمتر از  10در هر چشم ()Visual acuity
 3ا كور رنگي
 4ا محدوديت مرثر ميدان ديد
) حاملگي در بدو شروع دوره در راديولوژي ،راديوتراپي ،پزشكي هستهاي و طب اورژانس.
تبصره :در اين شرايط دستيار ميتواند در صورت موافقت گروه آموزشي از مرخصي اساتحقاقي و زايماان در
بدو شروع دوره استفاده نمايد.
د) اختال ت عصبي  -رواني (وسواس شديد ،پانيك شديد ،فوبياي شديد.)PTSD ،
ذ) لكنت زبان و نداشتن ثبات رواني در شرايط استرس زا در رشاته روانپزشاكي ،روانپزشاكي اطفاال و طاب
اورژانس.
ر) كلياه اخاتال ت رواناي اعام از ساايكوز و نوروزهااا ،اخاتال ت شخصايتي و ناپاياداري رواناي در رشااتههاي
روانپزشكي بيهوشي و طب اورژانس.
ماااده  :2بيماريهااا( ،)diseasesناتواناييهااا( ،)disabilitiesاخااتال ت ()disordersكااه تحاات كنتاارل پزشااكي
()medically controlledبوده يا درمان( ،)treatedنوتواني ()rehabilitatedو يا بازتواني( )adjustedشده باشاند باا
رعايت ساير مقررات ،نق

عضو مرثر حرفهاي محسوب نميشوند.

تبصره :سابقه بيماريهاي روان پريشي( )psychosesو اعتيااد ( )addictionباه ماواد مخادر در كلياه رشاتهها
نق

عضو مرثر حرفهاي محسوب ميشود.

ماده  :3عبارت رشتههاي جراحي در اين آئين نامه به رشتههاي زير اطالق ميشود:
جراحي عمومي ،ارتوپدي ،زنان و زايماان ،جراحاي كلياه و مجااري ادراري و تناسالي ،گاوش ،گلاو و بيناي و
جراحي سروگردن ،جراحي مغز و اعصاب ،چشم و رشتههاي فوق تخصصي و دورههاي فلوشيپ مربوطه
تبصره :دوره فلوشيپ بيهوشي قلب باز مشمول بندهاي مربوط به رشته تخصصي بيهوشي ميباشد.
ماده  :4تعريف هر يك از موارد نق
ماده  :5در موارديكه نق

عضو مرثر حرفهاي بر اساس مالكهاي تشخي

پزشكي ميباشد.

عضو مرثر حرفاهاي در زماان ثبات ناام و ياا در طاول دوره مطاری شاود ،تائياد آن از

طرف شوراي پزشكي دانشگاه محل تحصيل الزامي است.
تبصره  1ا در صورتيكه بعلت عدم كنترل بيماري در طول دوران دستياري عالئم بيمااري مشاخ
شود) ،طبق اصل بند 2/5متمم آئين نامه دستياري عمل خواهد شد.
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تبصره 2ا در صورتيكه نق

عضو موثر حرفهاي در مواجهه باا شارايط تحصايل و كاار ايجااد شاود(بروز نماياد)

دستيار مشمول بند  2/5متمم آئيننامه دساتياري (منادرج در هماين صافحه) و تبصارههاي آن خواهاد باود.
مال :
 حساسيت كبد به هالوتان (خطر سيروز)در رشتههاي جراحي و بيهوشي حساسيتهاي بارز پوستي (درماتيت تماسي )تبصره 3ا در صورت بروز عالئم بيماري و يا نق

عضاو مارثر حرفاهاي باه علات شارايط محال تحصايل (ماال

شاارايط اقتصااادي و  -آب و هااوا) داوطلااب مشاامول بنااد  2/5مااتمم آئيننامااه دسااتياري و تبصاارههاي آن
نميشود.
بنربراين داوطلب الزم است دغ زمرن انتخارب غشاته و غشاته  -مصال ،ناو
جغرافنريي و اقتیردي مصل تصینل غا مدنور قراغ درد.
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پیوستشماره 7
انم دانش گاه اه و یا دانشكدهاهيعلوم زپشکی و سازمانهايوابستههب وزارتبهدا شت ،ردمان و آموزش زپشکی
نام دانشگاه يا دانشكدهعلومپزشكي و يا سازمان وابسته
اراك

رفسنجان

همدان

اروميه

زاهدان

يزد

اصفهان

زنجان

لرستان

اهواز

سمنان

بوشهر

زابل

شهركرد

كردستان

بابل

شيراز

ياسوج

كرمانشاه

فسا

ايالم

بندرعباس

قزوين

بجنورد

شاهرود

كاشان

اردبيل

بيرجند

كرمان

گلستان

تبريز

گيالن

مشهد

جهرم

مازندران

سبزوار

قم

گناباد

صندوق رفاه

شركت سهامي دارويي و تجهيزات

دانشجويان

پزشكي

انستيتوپاستورايران
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پیوستشماره 8
كم
يسیونموضوعمواد 2و  3آئینانمهاجرايیاقنون خدمت زپش كان و پيرازپش كان جهت تبيین وتصميم گيري چگونگیبهره مندي مشمولیناقنون فوقالذكرازتسهیالت
آئین انمه آموزشی ،ژپوهشی و رافهی وژیهاستعدا داهي ردخشان
كميسيون موضوع مواد  2و  3آئيننامه اجرايي قاانون خادمت پزشاكان و پيراپزشاكان در تااريخ
 1389/1/23تشكيل و مقرر گردياد مشامولين آئاينناماه آموزشاي ،پژوهشاي و رفااهي وياژه
اسااتعدادهاي درخشااان مصااوب  1387/12/3شااوراي هاادايت اسااتعدادهاي درخشااان وزارت
بهداشت ،درما ن و آموزش پزشكي از تسهيالت زير بهرهمند گردند:
 ) 1امكان شاركت در آزماون ورودي مقااطع باا تر در رشاته هااي پزشاكي ،دندانپزشاكي،
داروسازي:
الف) دانشجويان ترم آخر رشته پزشكي ،دندانپزشكي و داروسازي اجازه دارند فقط يك
نوبت در آزمون دوره هاي تخصصي شركت نمايند.
ب) فارغ التحصيالن رشاته پزشاكي ،دندانپزشاكي ،داروساازي كاه حاداكار  3مااه بعاد از
فراغت از تحصيل خدمات مربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان را شروع نمودهاند،
مجازند در آزمون هاي تخصصي شركت و در صورت پذيرش در آزمون مكلفند خدمات خاود را
تا شروع دوره دستياري ادامه دهند .بديهي است اين گروه از افراد مابقي خدمات را پاس
از فراغت از تحصيل ،در مقاطع با تر انجام خواهند داد.
 )2در اجراي ماده  7آئيننامه فوق الذكر (مبني بر اينكه دانشجويان مشمول اين آئاينناماه
باستاناء دانشجويان مقاطع  Ph.Dو تخصصاي مايتوانناد طاری نياروي انسااني خاود را در
سازمانها و مراكز آموزشي ،پژوهشي ،درماني مرتبط با دانشگاههاي علاوم پزشاكي و ياا
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي بگذرانند ،مشروط بر اينكه ساازمانهاي فاوق باه
خدمات آنان نياز داشته باشند) مقرر گرديد :
الف – ك ليه فارغ التحصيالن ذكور (اعم از مجارد و متأهال) و فاارغ التحصايالن خاانم مجارد
صرفا در سال دوم خدمت خود مجاز مي باشند تا خدمات موضوعه را در شهرهاي غيرمجاز
(اصفهان ،تهران ،شيراز ،تبريز و مشهد) به شرط اعالم نياز از آن مراكز به انجام رسانند.
ب – خ انم هاي فارغ التحصيل متأهل مجاز مي باشند در صورت ارائه اعاالم نيااز ،خادمات
موضوعه خود را در مراكز مستقر در شهرهاي غيرمجااز (اصافهان ،تهاران ،شايراز ،تبرياز و
مشهد) به انجام رسانند.
 ) 2فارغ التحصيالن رشته هاي پيراپزشكي بدون محدوديت ميتوانناد در آزمونهااي ورودي
مقاطع با تر شركت نمايند.
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زم به ذكر اسات معافيات هااي موضاوع مصاوبه  1386/12/20ايان كميسايون در خصاوص
استعدادهاي درخشان به شری ذيل به قوت خود باقي ميباشد.
الف – برندگان مدال طالي كشوري از المپيادهاي رياضيات ،نجوم ،فيزيك ،شيمي ،كامپيوتر
و زيست شناسي به تائيد وزارت آموزش و پرورش.
ب – ن فرات اول تا دهم كنكور سراسري گاروه تجرباي باه تائياد ساازم ان سانجش آماوزش
كشور.
ج – نفرات اول تا سوم آزمونهاي جامع علوم پايه پزشكي ،دندانپزشكي ،داروسازي ،پايش
كارورزي و ورودي دستياري تخصصي پزشكي ،دندانپزشكي به تائيد مركز سنجش آموزش
پزشكي.
توجه :افرادی که خدمات مربوط به قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان را در ین مقطع انجام
داده و گواهی پایان خدمت (پایان طری) دریافت نموده باشند ،چنانچه مدرک دیگری دریافت
نمایند ،مجددا مشمول قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان نمیباشند.

48

تخ
دفترچه راه نماي آزمون پذریش دستیار صصی چهل وهش تمین دوره

پیوستشماره 9
مناطق ممنوهعاس كان وااقمتاتباع خارجی ردجمهوري اسالمیاریان
 – 1استان آذربايجان شرقي اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع ميباشد.
 – 2استان آذربابجان غربي اقامت اتباع افغاني در سطح اساتان و سا اير اتبااع غيار ايراناي در
شهرهاي مرزي استان ممنوع ميباشد.
 – 3استان اردبي ل اقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت اتباع عراقي در شهرستانهاي
پارس آباد ،ب يله سوار ،گرمي ،مشكين شهر و نمين ممنوع ميباشد.
 – 4اساتان اصافهان اقامات اتبااع افغااني در شهرساتان هااي نظناز ،فريادن ،فريادون شاهر،
سميرم ،چادگان ،خوانسار ،بخاش مركازي اصافهان (حوماه شاهر اصافهان) ،دهاقاان ،ناائين،
گلپايگان و اردستان ممنوع ميباشد.
 – 5اسااتان ايااالم اقاماات اتباااع افغاااني در سااطح اسااتان و اقاماات كليااه اتباااع خااارجي در
شهرستانهاي مهران و دهلران و همچنين شهرهاي مرزي ممنوع ميباشد.
 – 6استان بوشهر اقامت اتباع افغاني صرفا در شهرستانهاي ديلم و گناو ه ممنوع ميباشد.
 – 7ا ستان چهارمحال و بختياري اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع ميباشد.
 – 8استان خراسان شمالي اقامت اتباع افغاني و عراقي در سطح استان ممنوع ميباشد.
 – 9استان خراسان رضوي اقامت اتباع افغاني درشهرستانهاي م رزي ،تربات جاام ،قوچاان،
تايباد ،خواف ،سرخس ،كالت نادري و درگز ممنوع است.
 – 10استان خراسان جنوبي اقامت كليه اتباع خارجي در شهرستان هاي فردوس و سرايان و
شهرهاي مرزي ممنوع ميباشد .اقامت اتباع عراقي در سطح استان ممنوع ميباشد.
 – 11استان خوزستان اقامت اتباع افغاني در سطح استان به استاناء ،مهمانشهر بني تجاار
گتوند (از تاريخ  1392/4/10ممنوع است) و اقامت ساير اتباع خارجي در شهرستانهاي آبادان،
خرمشهر و دشت آزادگان ممنوع ميباشد.
تبصره :اقامت اتباع خارجي دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در شهرستانهاي آبادان و خرمشهر
وفق قانون ورود و اقامت اتباع خارجي مصوب سال  1310بالمانع ميباشد.
 – 12زنجان اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممناوع ماي باشاد .صارفا شهرساتان هااي
زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقي مجاز ميباشد.
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 – 13استان سمنان به استاناي منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام ،مركز آزمايش معراج يك
و منطقه دامغان از جاده جندق بطرف مركز آزمايش سراج ،ساير شهرهاي استان براي اقامت
اتباع خارجي بالمانع مي باشد.
 – 14استان سيستان و بلوچستان اقامت اتباع خارجي به استاناي دارنادگان پرواناه اقامات
(حسب تشخي

كارگروه اتباع بيگانه استان) ممنوع مي باشد.

 – 15استان فارس اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي فيروزآباد ،فراشبند  ،داراب ،ارسنجان،
فسا ،مهر و خنج ممنوع ميباشد.
 – 16استان قزوين به استاناء شهرستان قزوين ،ساير شاهرهاي اساتان باراي اقامات اتبااع
افغاني ممنوع ميباشد.
 – 17استان كردستان
اقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت اتباع خارجي در بخش مركزي شهرستان سقز و
شهرستانهاي بانه و مريوان و شهرهاي مرزي استان ممنوع ميباشد.
 – 18استان كرمان اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي شهر بابك ،منوجا ن ،بافت ،عنبرآباد،
ريگان ،بم و فهرج و اتباع عراقي درسطح استان ممنوع ميباشد.
 – 19استان كرمانشاه اقامت اتباع اف غاني در سطح استان و كليه اتباع خارجي در شهرهاي
مرزي استان ممنوع مي باشد.
 – 20استان كهگيلويه و بويراحمد اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع ميباشد.
 – 21استان گلستان صرفا شهرستانهاي گرگان و گنبد براي اقامت اتبا ع افغاني مجااز ماي -
باشد.
 – 22استان گيالن اق امت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع ميباشد.
 – 23ا ستان لرستان اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع ميباشد.
 – 24استان مازندران اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي رامسر ،ت نكابن ،چالوس ،نوشاهر،
نور ،محمودآباد ،بابلسر و آمل ممنوع مي باشد(.كل استان متعاقبا ابالغ مي گردد)
 – 25استان مركزي اقامت اتباع افغاني در شهرساتانهاي آشاتيان ،تفارش ،خماين ،شاازند،
محالت ،زرنديه ،كميجان و بخش خنداب از توابع اراك ممنوع ميباشد.
 – 26استان هرمزگان اقامت اتباع افغاني و عراقي در سطح استان مم نوع مي باشد.
 – 27استان همدان اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد.
 – 28استان يزد اقامت اتباع افغاني صرفا در شهرستانهاي خاتم و بافق ممنوع ميباشد.
 – 29استان تهران اقامت اتباع غيرايراني در استان بالمانع است.
 – 30استان قم اقامت اتباع غيرايراني در استان بالمانع است.
 – 31استان البرز اقام ت اتباع غيرايراني در استان بالمانع است.
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تذكر :1ممنوعيت اسكان و اقامت اتباع خارجي در مرزهاي كشور شامل اردوگااه هااي وياژه
اتباع خارجي مستقر در اين مناطق و همچنين « فرزندان داراي مادر ايراني» اتباع بيگانه ساكن
ايران كه با زنان ايراني ازدواج نمودهاند و ثبت ازدوا ج آنها باه تائياد وزارت كشاور رسايده اسات
نميگردد.
تذكر  :2ثبت نام و ادامه تحصيل دانشجويان غير ايراني كه بنا به د يل موجاه مجااز باه اقامات
در مناطق ممنوعه اسكان اتباع خارجي مي باشند ،صرفا براساس معرفي نامه اداره كل اتباع
و مهاجرين خارجي استانداري ذيربط انجام ميپذيرد.
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پیوستشماره 10
تخ
شرایط پذریش و آموزش دستیاران غيراریانی رد دورهاهي صصی بالينی زپشکی
توجه  :اتبر غنرايراني بر توجه به جدول منرطق ممنوعه جهت اقرمت نسبت به شركت دغ
آزمون و ننز انتخرب غشته – م صل خود (دغ موعد م ربوطه) تیمنم گنري و اقدام الزم بعمل
آوغند.

 1ا متقاضياني كه مدرك دكتري عمومي پزشكي ( )M.Dخود را از يكي از دانشگاههاي خارج
از كشور اخذ نمودهاند ،بر طبق ضوابط ذيل حق شركت در آزمون پذيرش دورههاي دستياري را
خواهند داشت.
الف ا

زم است قبل از شروع ،مدارك آنها در كميسيون ارزشيابي مدارك ثبت ميگردد و

پيشنيازهاي مربوطه را جهت اخذ  MDبراساس مصوبات شورايعالي ارزشيابي كامل نمايند.
ب ا گذراندن  6ماه دوره آموزش زبان فارسي در دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) و اخذ
نمره قبولي  14در دوره مذكور.
ج ا گذراندن موفقيتآميز دوره پيش كارورزي (انترني) بمدت يكسال در يكي از دانشگاههاي
علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور.
 2ا شرط شركت متقاضيان غير ايراني كه مدرك دكتري عمومي پزشكي ( )M.Dخود را از يكي
از دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيماريهای داخلی اخذ نموده و يا
تا پايان شهريور ماه سال مورد نظر فارغ التحصيل خواهند شد ،در آزمون پذيرش دستيار ،ارائه
معرفي نامه و مجوز ثبت نام از طرف مركز خدمات آموزشی به دبيرخانه شوراي آموزش
پزشكي و تخصصي ميباشد.
 3ا شركت و قبولي در آزمون كتبي پذيرش دستيار تخصصي.
الف ا قبولي منوط به كسب حداقل  %70نمره آخرين نفر پذيرفته شده آزاد ايراني در رشته
محل مربوطه است.
ب ا معرفي پذيرفته شدگان در سقف  %5فرفيت پذيرش دانشگاه مربوطه  ،مازاد بر فرفيتي
كه جهت رفع نياز كشور تعيين ميشود ،توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
پس از طي مراحل قانوني انجام ميگيرد.
تبصره :1فرفيت پذيرش اينگونه از داوطلبان در هر رشته محل در هر سال تحصيلي حداكار دو
نفر است.
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تبصره : 2اينگونه از دستياران به هيچ وجه حق درخواست انتقال به ساير دانشگاههاي علوم
پزشكي كشور را نخواهند داشت.
 3ا زم است معرفي متقاضيان با شرايط ذكر شده بر اساس دستورالعمل اجرايي و راهنماي
شركت در آزمون همان سال و در تاريخهاي مقرر ،توسط مركز خدمات آموزشي به دبيرخانه
شوراي آموزش پزشكي و تخصصي صورت پذيرد.
 4ا افراد مشروحه ذيل در صورت پذيرفته شدن در آزمون دستياري تخصصي از پرداخت شهريه
معاف ميباشند:
الف  -نفر اول پذيرفته شده هر رشته در آزمون پذيرش دستيار سال مربوطه.
ب ا  %1رتبه برتر دانشگاههاي علوم پزشكي كشور طبق مصوبات شوراي آموزش پزشكي و
تخصصي.
 5ا تأمين هزينه بليط رفت و برگشت هواپيما و كليه هزينههاي شخصي شامل تغذيه ،رفت و
آمد و ...دستياران فوق الذكر به عهده خود آنان ميباشد.
 6ا چنانچه داوطلبي از طريق مقابله نامه و قراردادهاي فيمابين ايران و ديگر كشورها پذيرفته
شده است ،كليه هزينههاي تحصيلي و شهريه آن بعهده وزارتخانه طرف قرارداد ميباشد.
تبصره  :چنانچه داوطلبي از طريق شوراي هماهنگي پذيرش دانشجويان غير ايراني معرفي
شود از پرداخت شهريه معاف ميباشند.
 7ا جهت دستياران مجرد غير ايراني حتي ا مكان و با توجه به امكانات دانشگاه خوابگاه
تأمين خواهد 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.
 8ا دستياران غير ايراني متقاضي استفاده از فرصتهاي مطالعاتي و ساير دورههايي كه
منتهي به اخذ مدرك دانشگاهي و تخصصي نميگردد ،ميبايست با رعايت شرايط ماده 1
مستقيما از طريق دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور اقدام
نمايند.
 9ا پس از اعالم مراتب قبولي علمي متقاضيان غير ايراني پذيرفته شده در آزمون ورودي
دستياري مطابق پذيرفته شدگان داخل كشور مراتب تائيد صالحيت عمومي آنان نيز از سوي
دانشگاهها جهت اطالع اعالم خواهد شد.
 10ا دستياران غير ايراني پذيرفته شده در طول دوره دستياري از كليه قوانين و مقررات
دستياري داخل كشور تبعيت مينمايند و بعد از اتمام تحصيل خود حق اشتغال به حرفه
پزشكي را در جمهوري اسالمي ايران نخواهند داشت و از آنان در بدو ورود و ثبت نام
دستياري تعهد محضري مبني بر بازگشت به كشور متبوع بعد از اتمام دوره بجاي تعهد
محضري دوران دستياري توسط مركز خدمات آموزشی اخذ خواهد شد.
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تبصره  :1پذيرفته شدگان در طول مدت حضور در ايران موفف 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

زم را در مورد تبديل رواديد و صدور پروانه

اقامت پذيرفته شدگان را تا پايان دوره دستياري هر ساله از طريق مراجع ذيصالی بعمل خواهد
آورد و در مورد كسب اجازه ورود و خروج آنان اقدامات زم را انجام خواهد داد.
تبصره  : 3در صورتيكه به تشخي

مراجع ذيصالی ،پروانه اقامت اين دسته از پذيرفته شدگان

لغو گردد ،هيچگونه حقي براي آنها ايجاد نخواهد گرديد.
تبصره  :4دانشگاه محل تحصيل موفف 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.
 11ا پذيرش دستيار فقط براي همان سال معتبر بوده و عدم شروع دوره توسط داوطلب در
تاريخ مقرر به منزله انصراف از تحصيل تلقي شده و حقي را براي آنان ايجاد نخواهد كرد.
 12ا پرداخت شهريه و نيز هزينههاي تحصيلي با توجه به بند  6ماده  3بعهده داوطلب
ميباشد.
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مح
انم دانش گاه اهيعلوم زپشکی ل ربگزاري آزمون
نام دانشگاه علوم پزشکی

نام دانشگاه علوم پزشکی

اراک

شهرکرد

اردبیل

شیراز

ارومیه

کرمان

اصفهان

کرمانشاه

اهواز

گلستان

بندر عباس

گیالن

بوشهر

لرستان

بیرجند

مشهد

تبریز

مازندران

شهر تهران

همدان

زاهدان

یزد (شهید صدوقی )

سمنان

قزوین

کاشان

کردستان
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پیوستشماره12
فرم ردخواست استفاده كنندگان از سهميهمناطق محروم موضوعاقنونربقراري عدا لت آموزشی
فرم درخواست استفاده كنندگان از سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی (بومی ،بند –)2
در چهل و هشتمين دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
اداره آموزش و پرورش شهرستان /شهر ....
اينجانبآقاي /خانم
استان /شهرستان

متولدسال

13

خواهشمندم نسبت به تاييد موارد اشاره شده زير اقدام فرمائيد.

گواهي طي دوره كامل ابتدايي
شهرستان..............
استان...........

از سال............لغايت سال............
محل مهر و امضاء رئيس اداره
آموزش و پرورش شهرستان مربوطه

گواهي انجام طي دوره كامل راهنمايي
شهرستان..............
استان...........

از سال............لغايت سال............
محل مهر و امضاء رئيس اداره
آموزش و پرورش شهرستان مربوطه

گواهي انجام طي دوره كامل متوسطه
شهرستان..............
استان...........

از سال............لغايت سال............
محل مهر و امضاء رئيس اداره
آموزش و پرورش شهرستان مربوطه

* گواهی طی  2يا  3دوره تحصيلی بصورت كامل با توجه به بند انتخابی الزامی میباشد.
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استشهاد محلي
فرم درخواست استفاده كنندگان از سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی (بومی ،بند –)3
در چهل و هشتمين دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
مشخصات داوطلب :
نام و نام خانوادگي :
شماره ملي :
تاريخ تولد :
آدرس  :استان ........ :

محل تولد :
شهر ........ :

زمان سكونت:از تاريخ .... ......

خيابان ....... :

كوچه.......... :

پالك :

لغايت........

محل امضا و مشخصات اهالي تاييد كننده سكونت داوطلب بر اساس مراتب فوق :
رديف

نام و نام خانوادگي

تاريخ تولد

كد ملي

محل تولد

1
2
3
4

مهر و امضاي كالنتري يا شوراي شهر  /روستا
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امضاء

فرم درخواست استفاده كنندگان از سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی (بومی ،بند – )4
در چهل و هشتمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصی
رياست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکي......
رياست محترم سازمان .....
اينجانبآقاي /خانم دكتر
استان /شهرستان

متولدسال

13

خواهشمندم نسبت به تاييد موارد اشاره شده زير اقدام فرمائيد.

بدينوسيله گواهي مي شود آقاي /خانم دكتر..........................................
به عنوان مستخدم رسمي /پيماني/قراردادي تمام وقت
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني/...........................
سازمان .........................................
از تاريخ .........................تاكنون در منطقه محروم و نيازمند تحت پوشش
اين دانشگاه /اين سازمان مشغول به خدمت بوده است.

محل مهر و امضاء رئيس دانشگاه/

محل مهر و امضاي باالترين مقام سازمان در استان

عالوه بر امضاء فرم فوق اسکن آخرين حکم استخدامي سال 1399و بهمراه في
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حقوقي آذر ماه  1399نيز الزامي است.

فرم درخواست استفاده كنندگان از سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی (بومی ،بند – )7
در چهل و هشتمين دوره آزمون پذيرش دستيارتخصصی
رياست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکي......
رياست محترم سازمان .....
اينجانبآقاي /خانم دكتر
استان /شهرستان

13

متولدسال

خواهشمندم نسبت به تاييد موارد اشاره شده زير اقدام فرمائيد.

بدينوسيله گواهي مي شود آقاي /خانم دكتر..........................................
به عنوان پزشک عمومي از تاريخ  ....................لغايت .....................در واحد هاي
تحت پوش مستقر در مناطق محروم موضوع قانون برقراري عشدالت آموزششي و
مشششورد نيشششاز ايشششن دانششششگاه علشششوم پزششششکي و خشششدمات بهداششششتي
درماني/...........................سازمان ..... ....................................مشغول ب ه خ دمت بوده
است.
محل مهر و امضاء رئيس دانشگاه/

محل مهر و امضاي باالترين مقام سازمان در استان
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پیوستشماره 13
تخ
هش
نموهن فرم ثبت انما ینترنتی چهل و تمین دوره آزمونپذریش دستیار صصی زپشکی
مواردی كه با * مشخص شده است در صورتی كه به اشتباه وارد شود قابل ويرايش نبوده  ،لذا در تکميل آن دقت
الزم را مبذول داريد.
مشخصات فردی
نام

فارسي تايپ شود

نام خانوادگي

فارسي تايپ شود ( به صورت كامل و مطابق شناسنامه وارد شود)

نام پدر
شماره شناسنامه

ارسال همزمان اسکن اصل شناسنامه

محل صدور شناسنامه

ارسال همزمان اسکن اصل كارت ملي

جنسيت

زن –مرد (دقت نماييد جنسيت به طور صحيح انتخاب شود)

وضعيت تاهل

مجرد -متاهل

كد ملي *
مليت

ايراني – غير ايراني

دين

اسالم -كليمي -مسيحي -زرتشتي -ساير

تاريخ تولد
استان محل تولد
شهر/شهرستان محل تولد
نوع معلوليت
داوطلب چپ دست

نوع معلوليت مشخص شود( :هيچکدام -نابينا -ناشنوا -معلول
جسمي حركتي)
بلي  -خير
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آدرس و مشخصات تماس
استان
شهر
آدرس پستي شامل (منطقه  -كوچه  -پالك)
كد پستي  10رقمي
تلفن ثابت (همراه با كد شهرستان و بدون فاصله)
تلفن همراه (به طور كامل و بدون فاصله) *

لزوما شماره پاسخگو باشد تا در صورت نياز پيام هاي ضروري به
اطالع داوطلب رسانده شود.
لزوما پست الکترونيکي معتبر و قابل دسترس باشد تا در صورت
نياز پيام هاي ضروري به اطالع داوطلب رسانده شود.

پست الکترونيک (* ) e-mail

مشخصات تحصيلی
دانشگاه محل تحصيل دوره پزشکي عمومي
معدل كل دوره پزشکي عمومي
نمره امتحان جامع پي

كارورزي

تاريخ شركت در امتحان جامع پي

كارورزي

تاريخ فراغت از تحصيل پزشکي عمومي
شماره نظام پزشکي

دانشجويان سال آخر ميتوانند عدد صفر را به جاي شماره نظام
پزشکي وارد نمايند.
مدارک مربوطه عالوه بر ارسال در فرم ثبت نام می بايست پس
از پذيرش جهت تاييد نهايی به دانشگاه محل قبولی تحويل
گردد.

وضعيت انجام خدمات قانوني

- 1اتمام خدمات قانوني
- 2م عاف از طرح (طبق ليست معافيتهاي قانون طرح نيروي انساني)
 - 3م عاف از طرح (مشمول خدمت سربازي)
 - 4در حا ل انجام خدمات قانوني تا پايان شهريور 1400
- 5آغاز طرح درمناطق محروم موضوع ق انون برقراري عدالت آموزشي
در فاصله سه ماه از فارغ التحصيلي
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 - 6مشمول  %1رتبه اول ،دوم يا سوم
- 7مشمول آئين نامه استعداد درخشان
- 8م شمول قانون حمايت از ازدواج جوانان(اسکن صفحه اول و دوم
شناسنامه داوطلب و همسر الزامي است)
مدارک مربوطه عالوه بر ارسال در فرم ثبت نام می بايست پس
از پذيرش جهت تاييد نهايی به دانشگاه محل قبولی تحويل
گردد.
- 1كارت پايان خدمت
- 2كارت مع افيت دائم يا موقت
- 3مشمول  %1رتبه اول ،دوم يا سوم
- 4مشمول آئين نامه استعدادهاي درخشان

وضعيت نظام وظيفه

- 5مشمول قانون حمايت از ازدواج جوانان
- 6ت اريخ اعزام حداكثر تا پايان ارديبهشت 1400
- 7در حال انجام خدمات نظام وظيفه
- 8فرصت يکساله (مختص داوطلباني كه معاف از طرح يا گواهي پايان
طرح دارند)
 - 9پرسنل شاغل در نيروهاي مسلح
انتخاب محل برگزاري امتحان *

از پيوست شماره 11

مشخصات سهميهای
- 1آزاد
- 2رزمندگان و ايثارگران %25
متقاضي استفاده از سهميه - 3رزمندگان و ايثارگران %5
- 4جانبازان بي
 - 5اتباع خارجي

از  %70و يا آزادگان بي

از دو سال اسارت در زمان دانشجويي

تحويل مدارک مربوطه پس از پذيرش جهت تاييد نهايی به دانشگاه محل قبولی
*در انتخاب نوع سهميه رزمندگان دقت نمائيد .نوع سهميه انتخابي بايستي متناسب با خود

نوع سهميه رزمندگان

داوطلب شركت كننده باشد ،نه فردي كه به تبع آن سهميه به شما تعلق ميگيرد.
رزمندگان و ايثارگران  %25شامل:
 - 1رزمندگان بسيجي و ايثارگراني كه فقط حضور در جبهه دارند -با حد نصاب - %80با كد رهگيري
 12رقمي
 - 2جهادگران جهاد كشاورزي  -با حد نصاب - %80با كد ملي(مراجعه به جهاد كشاورزي)
 - 3فرزند شهيد -با حد نصاب  - %70با كد ملي -جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران
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 - 4همسر شهيد -با حد نصاب  - %70با كد ملي -ج امعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران
 - 5جانباز  %25و باالتر -با حد نصاب - %70با كد ملي -جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران
- 6جانباز كمتر از  - %25با حد نصاب - %70با كد ملي -جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران
 - 7فرزند جانباز  %25و باالتر  -با حد نصاب - %70با كد ملي -جامعه هد ف بنياد شهيد و امور
ايثارگران
 - 8همسر جانباز  %25و باالتر  -با حد نصاب - %70با كد ملي -جامعه هد ف بنياد شهيد و امور
ايثارگران
 - 9آزاده  -با حد نصاب - %70با كد ملي -جامعه هدف بنياد شهي د و امور ايثارگران
 - 10همسر آزاده  -با حد نصاب - %70با كد ملي -ج امعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران
 - 11فرزند آزاده  -با حد ن صاب - %70با كد ملي -جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران
 - 12همسر مفقوداالثر  -با حد نصاب - %70با كد ملي -جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران
 - 13فرزند مفقوداالثر  -با حد نصاب - %70با كد ملي -ج امعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران
رزمندگان و ايثارگران  %5شامل:
 - 1همسر رزمندگ ان بسيجي و ايثارگراني كه فقط حضور در جبهه دارند -با حد نصاب - %70با كد
رهگيري  12رقمي
 - 2فرزند رزمند گان بسيجي و ايثارگراني كه فقط حضور در جبهه دارند -با حد نصاب - %70با كد
رهگيري  12رقمي
 - 3همسر جهادگران جهاد كشاورزي كه فقط حضور در جبهه دارند -با حد نصاب - %70با كد
رهگيري  12رقمي
 - 4فرزند جهادگ ران جهاد كشاورزي كه فقط حضور در جبهه دارند -با حد نصاب - %70با كد
رهگيري  12رقمي
 - 5همسر جانباز كمتر از - %25با حد نصاب - %70با كد ملي  -ج امعه هدف بنياد شهيد و امور
ايثارگران
 - 6فرزند جانباز كمتر از - %25با حد نصاب - %70با كد ملي  -جامعه هدف بنياد شهيد و امور
ايثارگران
 - 7جانباز كمتر از - %25با حد نصاب - %70با كد ملي  -جامعه هد ف بنياد شهيد و امور ايثارگران
بنياد شهيد و امور ايثارگران
جهاد كشاورزي
نيروي مقاومت بسيج
ارگان مربوط به سهميه
رزمندگان و ايثارگران

ستادكل نيروهاي مسلح
ارت
سپاه پاسداران
ناجا
وزارت دفاع

نام و نام خانوادگي فرد
رزمنده
كد ملي فرد رزمنده
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شماره شناسنامه فرد
رزمنده
استفاده از سهميه
رزمندگان (سال  68و بعد

بله  -خير

از آن)
مدت رزمندگي بر حسب
ماه
درصد جانبازي
كد 1

- 1ستاد كل نيروهاي مسلح با پي

- 2ارت با پي كد 3
كد ايثارگري 12
رقمي(مخصوص متقاضيان - 3سپاه پاسداران با پي كد 4
- 4نيروي مقاومت بسيج با پي كد 5
سهميه رزمندگاني كه
كد 6

فقط حضور در جبهه
دارند)

- 5وزارت دفاع با پي
- 6ناجا با پي كد 7
- 7جهادگران جهاد كشاورزي با پي

متقاضي مناطق محروم
موضوع قانون برقراري

مي باشم  -نمي باشم

كد 55

(به عنوان مثال) 142525252525 :
(به عنوان مثال) 320036573159 :
(به عنوان مثال)420512002183 :
(به عنوان مثال)504122003883 :
(به عنوان مثال)619954638591 :
(به عنوان مثال)782140010661 :
(به عنوان مثال) 550040010661 :

عدالت آموزشي
استان محل تهعد -انتخاب درصورت متقاضي بودن مناطق محروم ،انتخاب يک استان اجباري مي باشد .در صورت انتخاب
نکردن استان محل تعهد ،اين سهميه براي داوطلب لحاظ نخواهد شد.
اول
استان محل تعهد -ا نتخاب در صورت مشمول بودن در ديگر بندهاي سهميه مناطق محروم (اختياري)
دوم

ارسال مدارك در صورت انتخاب

در استخدام وزارت
بهداشت و سازمان هاي

مي باشم -نمي باشم

تابعه
محل استخدام
(ويژه داوطلبان واجد شرايط  40امتيازي )
واجد شرايط استفاده از
سهميه مازاد استعدادهاي مي باشم -نمي باشم
درخشان  40-امتيازي
نمي باشم
كادر ثابت

ارت
سپاه پاسداران
نيروي انتظامي
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وزارت دفاع
متقاضي استفاده از سهميه ميباشم -نميباشم
بورسيه نيروهاي مسلح
*** ويژه مستخدمين
ارگانهاي نيروهاي مسلح
متقاضي پذيرش بعنوان
بورسيه سپاه دانشگاه بقيه اله

ميباشم  -نميباشم

متقاضي پزشک پژوهشگر ميباشم  -نمي باشم (همراه با مصاحبه)
متقاضي رشته روانپزشکي ميباشم  -نمي باشم (همراه با مصاحبه)
متقاضي رشته زنان و
زايمان

ميباشم  -نمي باشم (همراه با مصاحبه)
(مختص داوطلبان خانم)

كد رهگيری و زمان ثبت نام
كد  16رقمي

كد رهگيري
كد پرداخت
زمان ثبت نام

اين جانب متعهد ميگردم دفترچهي راهنماي ثبت نام و ساير اطالعيههاي مركز سنج آموزش پزشکي را به دقت مطالعه
كرده و هم چنين بندهاي مندرج در فرم ثبت نام را بدون اشتباه و بر اساس مدارك موجود و مفاد دفترچه ،تکميل و در صورت
هر گونه مغايرت ،عدم صحت مندرجات يا ارسال نکردن مدارك (حتي اسکن ناخوانا) ،مسئوليت آنها بر عهدهي ا ينجانب
خواهد بود و در صورت صادر نشدن كارت ورود به جلسه آزمون يا حتي پذيرفته شدن در آزمون ،نسبت به ممانعت از تحصيل
در هر مرحله ،اعتراضي نداشته و قبوليام كان لم يکن تلقي شود.
مي پذيرم
چاپ

iranmoshavere.com
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