
 
 ھاي آموزش فوق تخصصي پزشكي نامه دوره آيین 

 متن قانون:  عنوان قانون: 

(از آيین نامه  فصل اول

 ھا)
 كلیات 

(از آيین نامه  ١ماده 

 ھا)
ھاي فوق تخصصي پزشكي، تربیت پزشك فوق تخصصي مورد نیاز كشور، به منظور  ھدف: ھدف از برقراري دوره

ھاي علمي  و خدمات پزشكي و نیز دستیابي به آخرين يافتهارتقاء سطح علمي آموزش پزشكي، پژوھش 

 باشد.  پزشكي مي

(از آيین نامه  ٢ماده 

 ھا)
  تعريف دوره: 

دوره فوق تخصصي پزشكي بالیني، باالترين مقطع تحصیالت دانشگاھي پزشكي است. متقاضیان واجد شرايط 

ندن دوره آموزش علمي و عملي مصوب، در ) و گذرا كتبي و شفاھي پس از موفقیت در آزمون پذيرش دستیار (

يكي از مراكز مورد تأيید وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي با دفاع و تأيید رساله و موفقیت در آزمون 

 گردند.  نھايي به اخذ دانشنامه فوق تخصصي نايل مي

(از آيین نامه  ٣ماده 

 ھا)
  تعريف دستیار: 

شود كه با داشتن مدرك دانشنامه تخصصي رشته پیش نیاز يا  دستیار فوق تخصصي به فردي اطالق مي

نامه در مدت زمان مصوب به آموزشھاي  گواھي قبولي آن و پذيرش در آزمون ورودي، با رعايت كلیه مفاد اين آيین

 نظري، كسب مھارتھاي عملي و فعالیتھاي پژوھشي بپردازد 

(از آيین نامه  فصل دوم

 ھا)
 شرايط پذيرش دستیار 

 شرايط عمومي  (از آيین نامه ھا) لفا

(از آيین نامه  ٤ماده 

 ھا)
  ھاي فوق تخصصي بالیني:  شرايط پذيرش دستیار در رشته

  شركت و قبولي درآزمون پذيرش دستیار  - ٤ / ١

ھاي فوق  تبصره الحاقي: شروع به طرح يا انجام خدمات قانوني شرط شركت در آزمون پذيرش دستیار دوره

  شد. با تخصصي مي

  تأيید صالحیت عمومي طبق ضوابط شوراي عالي انقالب فرھنگي  - ٤ / ٢

ھاي فوق تخصصي نیاز به گزينش  قطعي يا آزمايشي) براي تحصیل در دوره : اعضا ھیئت علمي رسمي ( تبصره

  عمومي مجدد ندارند. 

ھا يا مراكز مورد تأيید  شگاهداشتن مدرك دانشنامه تخصصي رشته پیش نیاز و يا گواھي قبولي آن از دان - ٤ / ٣

  وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي. 

  داشتن برگ پايان خدمت نظام وظیفه يا معافي براي آقايان  - ٤ / ٤
باشد و داوطلبان داراي معافیت موقت پزشكي و يا كفالت با  : كلمه معافي به مفھوم معافیت دائم مي  ١تبصره 

پذيرش دستیار شركت نمايند. بديھي است در صورت فراخوانده شدن به  توانند در آزمون مسئولیت خود مي

  انجام خدمت وظیفه اين وزارتخانه ھیچ گونه تعھدي براي ترخیص آنان به عھده نخواھد داشت. 

: داوطلباني كه درحال انجام خدمات قانوني شامل خدمت وظیفه عمومي يا پیام آوران بھداشت ٢تبصره 

شھريور ماه سال بعد به اتمام  ٣١بر اين كه مدت سربازي آنان تا تاريخ  ئه گواھي مبنيباشند در صورت ارا مي

  رسد مجاز به شركت در آزمون پذيرش دستیار خواھند بود.  مي

: آن دسته از متقاضیاني كه بعنوان ماده يك قانون نحوه تامین اعضا ھیئت علمي مشغول انجام خدمت ٣تبصره 

باشند در صورت موافقت دانشگاه محل خدمت و ارائه گواھي  م پزشكي ميھاي علو وظیفه در دانشگاه

شھريور ماه سال بعد معادل طول مدت خدمت سربازي مصوب ستاد فرماندھي كل  ٣١براينكه تا تاريخ  مبني

توانند به طور مشروط در آزمون شركت  ) خواھند گذراند، مي ماه ٢١تا  ١٨در حال حاضر  نیروھاي مسلح را (

  ند و در صورت قبولي و نداشتن منع قانوني از نظر اداره نظام وظیفه، طبق مقررات شروع به آموزش نمايند. نماي

 ٢ھاي آزمون دانشنامه تخصصي ھر رشته پیش نیاز در ھر سال تحصیلي، معادل  : از میان حايزين رتبه٤تبصره 

باشند با  شمول خدمت وظیفه عمومي ھاي فوق تخصصي آن رشته پیش نیاز در صورتي كه م برابر تعداد رشته

توانند به طور مشروط در آزمون پذيرش دستیار ثبت نام و شركت  نامه مي رعايت ساير شرايط مندرج در آيین

نمايند و در صورت قبولي با استفاده از قانون نحوه تامین ھیئت علمي و قانون اجازه ادامه تحصیل درمقاطع 

شھريور ماه سال بعد از خدمت ترخیص شده و شروع به آموزش  ٣١انون، تا تحصیلي باالتر به مشموالن اين ق

نمايند. انتخاب رشته اين افراد در ھنگام ثبت نام براساس رتبه آزمون دانشنامه تخصصي رشته پیش نیاز و تا 

 ھاي باشد. به عنوان مثال در رشته داخلي كه تعداد رشته نفر در ھر رشته فوق تخصصي مي ٢سقف حداكثر 

باشد. به نفرات اول تا چھارم آزمون دانشنامه تخصصي رشته  فوق تخصصي وابسته به آن ھفت رشته مي

شود در صورت دارا بودن ساير  باشند اجازه داده مي داخلي در صورتي كه مشمول خدمت وظیفه عمومي مي

  كت نمايند. نفر درھر رشته فوق تخصصي در آزمون پذيرش دستیار شر ٢نامه و حداكثر  شرايط آيین

براي اعضاء ھیئت  تواند حداكثر تا سن مجاز ورود به دوره دستیاري ( داشتن شرط سني: ھر داوطلب مي -٤ / ٥

سال تمام تا پايان شھريور ماه سال  ٤٢سال تمام و ساير داوطلبان  ٤٥» قطعي يا آزمايشي«علمي رسمي 

  يد. بعد) بدون محدوديت دفعات در آزمون پذيرش دستیار شركت نما

نداشتن نقص عضو مؤثر حرفه اي بر حسب رشته، دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي موظف  -٤ / ٦

  ھاي ممتحنه، نقص عضو مؤثر حرفه اي را بر حسب رشته تنظیم و اعالم نمايد.  است با ھمكاري ھیئت

كمیلي تخصصي ھاي ت ھاي فوق تخصصي پزشكي و دوره عدم اشتغال به تحصیل در يكي از رشته -٤ / ٧

  اچ.دي  ) و پي فلوشیپ (
ھاي  : دارندگان مدرك دانشنامه فوق تخصصي و قبول شدگان آزمون نھايي فوق تخصصي در يكي از رشته تبصره



 باشند.  پزشكي مجاز به شركت در آزمون پذيرش دستیار نمي

 شرايط اختصاصي (از آيین نامه ھا) ب

(از آيین نامه   ٥ماده 

 ھا)
صد از كل ظرفیت پذيرش ھر رشته در آزمون پذيرش دستیار به مشمولین قانون ايجاد تسھیالت در ٢٠معادل 

درصد  ٨٠ھا و موسسات آموزش عالي كه حداقل  براي ورود رزمندگان و جھادگران داوطلب بسیجي به دانشگاه

  . يابد نمره آخرين نفر اعالم شده به آزمون شفاھي برابر ظرفیت را كسب نمايند اختصاص مي

: متقاضیان استفاده از سھمیه رزمندگان در كلیه مراحل امتحان كتبي و شفاھي و اعالم نتیجه به  ١تبصره 

عنوان سھمیه رزمنده منظور شود بدين معنا كه متقا ضیان در صورت احراز ھر رتبه از آزمون كتبي ھنگام معرفي 

  به شفاھي به عنوان رزمنده ديده خواھند شد. 

 باشد سھمیه مذكور قابل اعمال نیست.  نفر مي ٥ھايي كه ظرفیت پذيرش كمتر از  : دررشته٢تبصره 

(از آيین نامه  ٦ماده 
 ھا)

ھاي علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني ونیز  دانشگاه» قطعي يا آزمايشي «اعضاء ھیئت علمي رسمي 
بايست  ھاي فوق تخصصي را دارند مي هقصد ورود به دور ٤ / ٤بند  ٤داوطلباني كه با استفاده از شرايط تبصره 

  ھنگام ثبت نام يكي از مدارك مستند ذيل را حسب مورد ارائه نمايند: 

  و اعالم نیاز دانشگاه محل خدمت » قطعي يا آزمايشي «حكم استادياري رسمي  -الف

شكي و گواھي رتبه در آزمون دانشنامه تخصصي رشته پیش نیاز به تأيید دبیرخانه شوراي آموزش پز -ب

 تخصصي 

(از آيین نامه  ٧ماده 

 ھا)
ھا و نھادھا در ھنگام ثبت نام موظف به ارائه معرفي  ھا، سازمان داوطلبان مشغول خدمت دريكي از وزارتخانه

 باشند.  بر موافقت با ماموريت آموزشي خود مي نامه از سازمان ذيربط مبني

 آزمون پذيرش دستیار (از آيین نامه ھا) ج

از آيین نامه ( ٨ماده 
 ھا)

ھا و در اسفند ماه ھر سال توسط دبیرخانه شوراي آموزش  آزمون پذيرش دستیار بصورت متمركز در ھمه رشته
 شود.  پزشكي و تخصصي برگزار مي

(از آيین نامه  ٩ماده 

 ھا)
فوق  ھاي ھاي تعیین شده، يكي از رشته تواند با توجه به رشته تخصصي پیش نیاز و ظرفیت ھر داوطلب مي

  تخصصي را انتخاب ودر آزمون پذيرش دستیار شركت نمايد. 
  ھاي فوق تخصصي وابسته  ھاي تخصصي پیش نیاز و رشته جدول رشته

  رشته تخصصي پیش نیاز 

  ھاي فوق تخصصي  رشته

  داخلي 

  نفرولوژي 

  ھاي قلب و عروق  بیماري

  روماتولوژي 

  خون و سرطان بالغین 

  غدد درون ريز و متابولیسم 

  ھاي ريه  ماريبی

  گوارش 

  اطفال كلیه اطفال 

  قلب اطفال 

  عفوني اطفال 

  اعصاب اطفال 

  خون و سرطان اطفال 

  نوزادان 

  گوارش اطفال 

  ايمونولوژي و آلرژي اطفال 

  غدد اطفال 

  جراحي عمومي 

  جراحي اطفال 

  جراحي قفسه صدري 

  جراحي قلب و عروق 

  جراحي پالستیك، ترمیمي و سوختگي 

   روانپزشكي

 روانپزشكي اطفال 

(از آيین نامه   ١٠ماده 

 ھا)
ثبت نام آزمون پذيرش دستیار در مدت زمان اعالم شده توسط دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي از 

  شود.  ھاي علوم پزشكي كشور انجام مي طريق دانشگاه

یرخانه شوراي آموزش پزشكي و بصورت متمركز در دب ٤ / ٤بند  ٤تبصره: ثبت نام از داوطلبان مشمول تبصره 

  گیرد.  تخصصي انجام مي

 باشد.  ) مي ٠٠٠/١٥٠مبلغ ثبت نام براي شركت در آزمون پذيرش دستیار يكصد و پنجاه ھزار ريال ( -١٠ / ١

(از آيین نامه  ١١ماده 

 ھا)
 باشد.  ، تغییر رشته به ھیچ عنوان مجاز نمي پس از ثبت نام و انتخاب رشته



آيین نامه (از  ١٢ماده 

 ھا)
باشد، آزمون كتبي داراي  ھا به صورت كتبي و شفاھي مي آزمون پذيرش دستیار فوق تخصصي در كلیه رشته

اي بوده و داوطلبان بر حسب اولويت نمره به میزان دو برابر ظرفیت ھر رشته به  سوال چند گزينه ١٠٠حداقل 

  شوند.  آزمون شفاھي معرفي مي

كتبي يا شفاھي، داوطلبین نمرات مشابه كسب نمايند اولويت با اعضاء چنانچه در آزمون  -١٢ / ١

  باشد.  كشور مي درماني  وخدمات بھداشتي  ھاي علوم پزشكي  دانشگاه علمي ھیئت

در مرحله آزمون شفاھي، قبول شدگان نھايي آزمون پذيرش دستیار فوق تخصصي حداكثر تا ظرفیت ھر  -١٢ / ٢

يا  معاونت درمان، دانشگاه به قانوني براي ترخیص شدگان مشمول خدمات ي پذيرفتهشوند.اسام رشته برگزيده مي

  شود.  سازمان محل خدمت اعالم مي

تخصصي پس از آزمون كتبي و قبل از برگزاري آزمون  تبصره: حداقل نمره آزمون شفاھي پذيرش دستیار فوق

 شود.  نه به دبیرخانه شورا اعالم ميشفاھي توسط ھیأت ممتحنه ھر رشته تعیین و توسط دبیر ھیأت ممتح

(از آيین نامه   ١٣ماده 

 ھا)
  گردد.  محل آموزش براساس اولويت نمره كسب شده كتبي، توسط داوطلب انتخاب مي

: در صورت يكسان بودن نمره آزمون كتبي، اولويت انتخاب محل با داوطلبان عضو ھیئت علمي  تبصره

داشتي درماني كشور خواھد بود. در مورد داوطلبان آزاد يا اعضاء ھیئت ھاي علوم پزشكي و خدمات بھ دانشگاه

) [ مالك عمل قرار  دو برابر كتبي+ شفاھي ( / ٣با نمرات برابر، نمره نھايي آزمون دانشنامه تخصصي ]  علمي

مره خواھد گرفت. درصورتي كه در يك دوره نتیجه آزمون شفاھي به صورت قبول يا مردود اعالم شده باشد، ن

  آزمون كتبي مالك عمل قرارخواھد گرفت. 

  تبصره الحاقي: 

در مواردي كه تعداد شركت كنندگان در آزمون كتبي كمتر از ظرفیت اعالم شده در ھر رشته باشد، محل آموزش 

 شود.  دستیاران پذيرفته شده آزمون شفاھي توسط ھیأت ممتحنه رشته مربوطه تعیین مي

(از آيین فصل سوم 

 نامه ھا)
 دوره آموزشي 

 شدگان  ثبت نام پذيرفته (از آيین نامه ھا) الف

(از آيین نامه  ١٤ماده 

 ھا)
ھاي علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني موظفند حداكثر تا پانزدھم شھريور ماه ھر سال نسبت  دانشگاه

  شدگان آزمون پذيرش دستیار اقدام نمايند.  به ثبت نام پذيرفته

شدگاني را كه در موعد  ھاي علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني موظفند اسامي پذيرفته دانشگاه -١٤ / ١

مقرر ثبت نام ننموده و يا در مھر ماه سال تحصیلي شروع دوره انصراف دھند حداكثر تا دھم آبان ماه به دبیر 

  خانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اعالم نمايند. 

زشكي و تخصصي حداكثر تا پانزدھم آبان ماه ھر سال تحصیلي نسبت به دبیرخانه شوراي آموزش پ -١٤ / ٢
ونیز افرادي كه صالحیت عمومي آنان مورد تأيید قرار نگرفته اقدام  ١٤ / ١معرفي جايگزين افراد مشمول بند 

  مینمايد. 

بر حسب نفر به دانشگاه محل تحصیل معرفي خواھد شد كه  ٣: به ازاي ھر فرد منصرف شده حداكثر  توضیح

  اولويت نمره تا تاريخ معین شده اقدام به ثبت نام نمايند. 

  تبصره الحاقي: 

) در شرايط  مرحله اصلي و اعالم جايگزين منصرفین در ھر مرحله از آزمون پذيرش دستیار فوق تخصصي (

س نمره مساوي از نظر نمره شفاھي اولويت پذيرش براساس نمره كتبي آزمون پذيرش و در مرحله بعد براسا

  باشد.  كل آزمون دانشنامه تخصصي مي

شدگاني كه صالحیت عمومي آنان  گیري در مورد ارزش قبولي علمي و شروع به تحصیل پذيرفته تصمیم -١٤ / ٣

گیرد با رعايت  پس از پايان مھر ماه ھر سال تحصیلي توسط ھیئت مركزي گزينش دانشجو مورد تأيید قرار مي

  باشد.  ت ممتحنه رشته مربوطه ميبه عھده ھیئ ١٦مفاد ماده 

: ثبت نام اولیه فردي كه تأيید صالحیت مجدد شده موجه تلقي شده و زمان شروع به آموزش وي با نظر  ١تبصره 

  گردد.  ھیئت ممتحنه رشته مربوطه تعیین مي

  : افزايش ظرفیت ناشي از شروع آموزش فردي كه تأيید صالحیت مجدد شده بالمانع است.  ٢تبصره 

توانند به طور  كسانیكه كه در مراكز آموزشي يا بھداشتي درماني مسئولیت اداري و اجرايي دارند، نمي -١٤ / ٤

  دازند.  ھمزمان به تحصیل بپر

شدگاني كه بنا به تأيید وزير بھداشت، درمان و آموزش پزشكي عھده دار  ارزش قبولي علمي پذيرفته -١٤ / ٥

ند حداكثر به مدت يكسال از شروع سال تحصیلي پذيرش شده (اول شو مسئولیت يا مأموريت اداري مي

 باشد.  محفوظ مي ١٦مھرماه) با رعايت مفاد ماده 

 تعھدات (از آيین نامه ھا) ب

(از آيین نامه   ١٥ماده 

 ھا)
اخذ  -١٥ / ١باشد.  شدگان منوط به ارائه تعھد نامه محضري به میزان دو برابر مدت آموزش مي ثبت نام پذيرفته

باشد و محل انجام تعھد خدمت اين  ھاي فوق تخصصي به صورت خاص مي شدگان آزاد، دوره تعھد از پذيرفته

ھاي علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني كشور توسط  شدگان براساس نیاز دانشگاه دسته از پذيرفته

.  ر اختیار داوطلبان قرار میگیردمعاونت آموزشي وزارت بھداشت، درمان وآموزش پزشكي تعیین و قبل از پذيرش د

شدگان  پس از اعالم قبولي برمبناي اولويت نمره آزمون كتبي پذيرش، محل انجام تعھد خاص توسط پذيرفته

ھاي  شود. دانشگاه عمل مي ١٣گردد. درصورت يكسان بودن نمره آزمون كتبي، طبق تبصره ماده  انتخاب مي

رگیري متعھدين فوق تخصص برابر مدت تعھد اقدام نموده و در علوم پزشكي محل تعھد موظفند نسبت به كا

شدگان آزاد پس از طي  صورت نیاز آنان را استخدام نمايند تبصره: ارائه مدرك دانشنامه فوق تخصصي پذيرفته

تواند  ھا بوده و وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي مي مراحل قانوني منوط به اتمام مدت تعھد در دانشگاه

اخذ  -١٥ / ٢اند برابر مقررات اقدام نمايد.  ت به لغو دوره آموزشي افرادي كه از انجام تعھد خدمت سر باز، زدهنسب

سال تجاوز ننمايد.  ١٠تعھد از دستیاران به نحوي است كه در صورت اضافه شدن به تعھدات قبلي، در مجموع از 



تي درماني ملزم به سپردن تعھد محضري به ھاي علوم پزشكي و خدمات بھداش مستخدمین دانشگاه -١٥ / ٣

اين  ٧مستخدمین مشمول ماده  -١٥ / ٤باشند.  میزان دو برابر مدت آموزش به دانشگاه محل استخدام مي

نامه ملزم به سپردن تعھد به محل استخدام خود ھستند و سازمان مربوطه موظف به پرداخت شھريه و  آيین

باشد. در مورد مستخدمین  وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي مي ھاي تحصیلي برابر ضوابط كلیه ھزينه

نامه، تعھد محضري اخذ  آيین ١/١٥نمايند نیز طبق بند  ھا كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مي ساير وزارتخانه

شده و در صورت عدم انجام تعھدات خدمتي، تعھدات مالي به نفع وزارت متبوع استیفاء خواھد شد.(موضوع 

شدگاني كه با مأموريت  دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي) ٭ پذيرفته ٦/٢/٧٩/آ مورخ ٩٣/٣امه ن

ھاي علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني  به استثنا دانشگاه ھا، نھادھا و سازمانھا ( آموزشي از وزارتخانه

شوند  ھاي تخصصي وارد مي وابسته وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي، براي ادامه تحصیل به رشته

ملزم به سپردن تعھد محضري به محل استخدام خود ھستند فرد سازمان مربوطه موظف به پرداخت شھريه و 

باشد. مفاد فوق مشمول  ھاي تحصیلي برابر ضوابط وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي مي كلیه ھزينه

باشد. ٭ پذيرفته شدگان كادر ثابت  مي شوند نمي ھاي تحصیلي افرادي كه با مرخصي بدون حقوق وارد رشته

مشمول پرداخت  ٨١-٨٢ھاي فوق تخصصي با شروع آموزش در سال تحصیلي  نیروھاي نظامي و انتظامي دوره

دبیرخانه  ٢٣/٩/٨١/آ مورخ ٧٧٦١/٣و شماره  ٢٦/٨/٨١/آ مورخ ٦٤٩١/٣باشند. (موضوع نامه شماره  شھريه مي

  شوراي آموزش پزشكي و تخصصي.

 شروع دوره (از آيین نامه ھا) ج

(از آيین نامه   ١٦ماده 

 ھا)
شدگان آزمون دستیاري فوق تخصصي موظفند پس از انجام ثبت نام، دوره دستیاري خود را از اول  كلیه پذيرفته

مھر ماه سال تحصیلي شروع نمايند. تبصره: مھلت شروع به آموزش افراد جايگزين حداكثر تا پانزدھم آذرماه 

 باشد.  مي

 آموزش دوره دستیاري (از آيین نامه ھا) د

(از آيین نامه  ١٧ماده 

 ھا)
آموزش دوره دستیاري برمبناي برنامه و محتواي آموزشي ھر رشته فوق تخصصي كه توسط ھیئت ممتحنه 

  .  گردد، پس از تصويب شوراي آموزش پزشكي و تخصصي قابل اجرااست ھمان رشته پیشنھاد مي

ماه كامل است كه بنا به پیشنھاد ھیأت ممتحنه  ٣٦تا  ٢٤ھاي دستیاري فوق تخصصي  دوره رشتهطول  -١/١٧

بر حسب برنامه آموزشي رشته مربوطه توسط شوراي آموزشي پزشكي و تخصصي تعیین و به اجرا گذاشته 

  شود .  مي

ھاي پايین تر، برگزاري  دستیاران موظفند وظايف آموزشي، پژوھشي و درماني، اعم از آموزشھاي دوره -١٧ / ٢

ھاي بیمارستاني و درمانگاھي و كشیك را مطابق برنامه گروه آموزشي مربوطه  ھاي نظري، كارآموزي كالس
  انجام دھند. 

) و براساس برنامه گروه آموزشي ١٦صبح لغايت  ٨ حداقل از ساعات خدمت دستیار به طور تمام وقت ( -١٧ / ٣

  باشد.  مي

دستیاران در طول دوره آموزش حق ھیچ گونه اشتغال خارج از برنامه گروه آموزشي مربوطه از جمله طبابت در 

مطب را ندارند. تبصره: اشتغال دستیاران در رشته مربوطه در كلینیك ويژه، به شرط موافقت بخش آموزش 

ر دو روزه در ھفته بالمانع است و پرداخت حق الزحمه اين گروه از دستیاران برابر مقررات كلینیك دھنده حداكث

  باشد.  ويژه مي

نفر داوطلب داشته باشد فقط  ٥ھايي كه كمتراز  از بین قبول شدگان آزمون نھايي فوق تخصصي در رشته -١٧ / ٤

نفر يا بیشتر  ١٠ھاي اول و دوم و چنانچه  د رتبهنفر داوطلب داشته باش ٥ -٩رتبه اول و در صورتي كه بین 

ھاي اول تا سوم مجاز ھستندپس از اتمام دوره آموزشي مقرر و قبولي در آزمون  داوطلب داشته باشد رتبه

نھايي فوق تخصصي وبا كسب موافقت دانشگاه محل استخدام در مورد افرادي كه با ماموريت آموزشي تحصیل 

لتحصیلي حداكثر به مدت يكسال در مراكز آموزشي خارج از كشور كه مورد تأيید ھیئت ا اند، قبل از فارغ كرده

  ممتحنه و منطبق با مقررات وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد تحصیل نمايند. 

اين دسته از دستیاران پس از مراجعت به كشور و طي مراحل تأيید صحت صدور و تعلق و تأيید ارزش علمي 

  شوند.  التحصیلي معرفي مي ذ شده توسط ھیئت ممتحنه رشته مربوطه براي طي مراحل فارغگواھي اخ

  تبصره الحاقي: 

ماه پس از اعالم نتايج قبولي آمادگي خودرا براي  ٣در صورتیكه نفرات برتر آزمون نھايي فوق تخصصي تا 

ننمايند منصرف از استفاده از بورس استفاده از بورس پايان دوره آموزش فوق تخصصي كتباً به دبیرخانه اعالم 

شناخته شده و نفرات بعدي به ترتیب اولويت نمره به شرط تائید شوراي عالي بورس و به تعداد و يا شرايط 

  مذكوراستفاده نمايند.  توانندازبورس مي نامه آئین ٤/١٧مندرج در ماده 

شوند مشمول كلیه مقررات و  وارد ميھاي فوق تخصصي  دستیاراني كه با ماموريت آموزشي به دوره -١٧/ ٥

 باشند.  ضوابط دوره آموزشي مربوطه مي

 ارتقاء دستیاران  (از آيین نامه ھا) ھـ

(از آيین نامه   ١٨ماده 

 ھا)
ارتقاء دستیاران به سال باالتر توسط گروه آموزشي مربوطه براساس مقررات ارتقاء دستیاران كه توسط ھیئت 

ھاي علوم پزشكي و خدمات بھداشتي  شود خواھد بود و دانشگاه نظیم ميممتحنه رشته فوق تخصصي ت

درماني كشور موظف ھستند ھر سال نتايج ارتقاء دستیاران را به دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي 

  منعكس نمايند. 

و پس از تأيید  ھاي فوق تخصصي، مقررات ارتقاء دستیاران رشته خود را تنظیم كرده ھیئت ممتحنه رشته -١٨ / ١

  نمايند.  ھاي علوم پزشكي ابالغ مي دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي براي اجرا به دانشگاه

صدور حكم آموزشي دستیاران براي سال باالتر، پس از احراز شرايط ارتقاء سالیانه، توسط دانشگاه محل  -١٨ / ٢

سط گروه آموزشي نسبت به تمديد دوره اقدام شود. در صورت عدم موفقیت در ارتقاء تو آموزش انجام مي



شود. الحاقیه: دستیاراني كه در طول دوره دستیاري فوق تخصصي در امتحان ارتقاء دستیاري سه بار مردود  مي

شوند. تبصره: دستیاراني كه در امتحان ارتقاء  شوند از سیستم آموزش فوق تخصصي بالیني پزشكي اخراج مي

باشند و از سیستم آموزش  جاز به ادامه تحصیل در دوره مربوطه نميدوبار مردود شوند م ٢به١

تواند  اخراج خواھند شد. ٭ در صورت نیاز به تمديد دوره با نظر مدير گروه دستیار مي پزشكي بالیني تخصصي فوق

 ) برخوردار گردد .  در بخش حاضر گرديده و از مزاياي دستیاري (دريافت حق الزحمه دستیاري

 ھا  مرخصي ین نامه ھا)(از آي و

(از آيین نامه   ١٩ماده 

 ھا)
  ھاي سالیانه، استعالجي و زايمان حسب مورد استفاده نمايند.  توانند از مرخصي دستیاران مي

روز از مرخصي سالیانه استفاده  ١٥توانند با رعايت مقررات در ھر سال تحصیلي حداكثر  دستیاران مي -١٩/ ١
  گردد.  وره آموزشي محسوب مينمايند. مدت مذكور جزء د

دستیاراني كه ھمسر آنان با استفاده از فرصت مطالعاتي يا دوره تكمیلي به تأيید وزارت بھداشت، درمان  -٢/١٩

توانند با موافقت  و آموزش پزشكي و يا وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري عازم خارج از كشورھستند. مي

مرخصي بدون دريافت كمك ھزينه تحصیلي و تنھا براي يكبار استفاده دانشگاه محل تحصیل حداكثر از يك سال 

  نمايند. 

توانند با ارائه گواھي پزشكي تأيید شده از سوي شوراي پزشكي دانشگاه محل تحصیل از  دستیاران مي -٣/١٩

  مرخصي استعالجي برابر مقررات استفاده نمايند. 

از شش ماه تجاوز كند ادامه دوره دستیاري منوط به نظر تبصره: در صورتي كه مدت مرخصي استعالجي دستیار 

تواند نسبت به معرفي فرد جايگزين  باشد و بنا به در خواست دانشگاه، دبیرخانه مي گروه آموزشي مربوطه مي

  اقدام نمايد.  ١٦با رعايت مقررات مندرج در تبصره ماده 

  راي يكبار در طول دوره دستیاري بالمانع است. استفاده دستیاران خانم از چھار ماه مرخصي زايمان ب -٤/١٩

ھاي استعالجي و زايمان جزء دوره آموزش محسوب نشده و به طول دوره افزوده  مدت زمان مرخصي -٥/١٩

 .  شود مي

 تغییر رشته، انتقال و میھماني (از آيین نامه ھا) ز

(از آيین نامه  ٢٠ماده 

 ھا)
 باشند.  رشته نمي شدگان دستیاري مجاز به تغییر پذيرفته

(از آيین نامه   ٢١ماده 

 ھا)
  شدگان دستیاري جز در موارد ذيل ممنوع است:  انتقال پذيرفته

ھا، انتقال دستیاران فوق  نامه ارزشیابي بخش در صورت لغو صالحیت بخش آموزش دھنده برابر آيین -الف

تحنه و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع ھاي مورد تأيید، با نظر ھیئت مم تخصصي پذيرفته شده به ساير بخش

  است. 

ھا صالحیت بخش آموزشي فوق تخصصي به صورت موقت لغو  نامه ارزشیابي بخش در صورتي كه برابر آيین -ب

ھاي مورد تأيید، تا احراز مجدد صالحیت آموزشي با نظر ھیئت  گردد انتقال دستیاران به ساير بخش

  ع است. وموافقت دانشگاه مقصد بالمان ممتحنه

ماه اول دوره به شرط موافقت گروه يا بخش  ٦الحاقیه : جابجائي محل تحصیل دستیاران فوق تخصصي در 

 ھاي مبدأ و مقصد بالمانع است.  آموزشي و تأئید دانشگاه

(از آيین نامه  ٢٢ماده 
 ھا)

 .  است ھاي مبداومقصدبالمانع ماه با موافقت دانشگاه ٦مدت  حداكثربه میھمان شدن دستیاران

(از آيین نامه  ٢٣ماده 

 ھا)
شود از  دستیاراني كه دوره آموزشي آنھا برابر برنامه آموزشي مصوب رشته مربوط به صورت چرخشي انجام مي

 شمول مقررات انتقال و میھماني مستثني ھستند. 

 ترك تحصیل و انصراف (از آيین نامه ھا) ح

(از آيین نامه  ٢٤ماده 

 ھا)
  شود.  نصراف در طول دوره موجب انفصال از آموزش در آن دوره ميترك تحصیل يا ا

شدگان در موعد مقرر، يا عدم شروع دوره ثبت نام شدگان به داليل غیر موجه  عدم ثبت نام پذيرفته -١/٢٤

  شود.  حداكثر تا آخر مھرماه به منزله انصراف قطعي تلقي مي

تواند  ستیار، چنانچه مدت انفصال بیش از يك ماه نباشد ميدر صورت ترك تحصیل و يا انصراف از آموزش د -٢/٢٤

با موافقت گروه آموزشي مربوطه به تحصیل بازگردد و در صورت انفصال بیش از يك ماه حق ادامه تحصیل در دوره 

  شود.  مربوطه را نداشته و مطابق مقررات با وي رفتار مي

انصراف قطعي تلقي شده و بازگشت به تحصیل درآن دوره : اعالم انصراف در مھرماه اولین سال تحصیلي،  تبصره

  باشد.  مجاز نمي

باشند الزم است در خواست انصراف خود را براي اخذ  دستیاراني كه ضمن تحصیل متقاضي انصراف مي -٣/٢٤

  موافقت به دانشگاه محل تحصیل ارائه نمايند. 

فند در صورت موافقت، مراتب انصراف ھاي علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني موظ دانشگاه -٤/٢٤

دستیار را حداكثر ظرف مدت يك ھفته به دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و در اولین فرصت به ساير 

  مراجع ذيربط اعالم نمايند. 

شود به دفتر  پرونده دستیاراني كه پس از پايان مھرماه ھر سال تحصیلي حكم دستیاري آنھا لغو مي -٥/٢٤

گردد. تا بر اساس تعھد سپرده شده و مقررات  وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال ميحقوقي 

 موجود با آنھا رفتار شود. 

(از آيین فصل چھارم 

 نامه ھا)
 امور رفاھي 



(از آيین نامه  ٢٥ماده 

 ھا)
، درمان و آموزش عام يا خاص) به وزارت بھداشت كمك ھزينه تحصیلي دستیاران آزاد كه داراي تعھد خدمت(

درصد مزاياي طرح تمام  ٥٠درصد حقوق و فوق العاده شغل استاديار پايه يك و  ٨٠باشند، معادل  پزشكي مي

  باشد.  وقتي از محل درآمدھاي اختصاصي دانشگاه محل تحصیل و با تصويب ھیئت امناء مي

  باشد.  ران پايه يك ميمیزان عیدي و افزايش سنواتي كمك ھزينه تحصیلي دستیاران معادل استاديا

  باشند.  دستیاران در مدت مرخصي استحقاقي و زايمان از كمك ھزينه تحصیلي برخوردار مي -١/٢٥

  درمدت مرخصي استعالجي بیش از سه ماه، به دستیاران كمك ھزينه تحصیلي تعلق نمیگیرد.  -٢/٢٥

  شود.  ت ميكمك ھزينه تحصیلي دستیاران میھمان توسط دانشگاه مبدأ پرداخ -٣/٢٥

كنند كمك ھزينه تحصیلي  ھاي فوق تخصصي شركت مي به دستیاراني كه با مأموريت آموزشي در دوره -٤/٢٥

  شود.  تعلق نمي گیرد و حقوق و مزاياي آنان توسط محل استخدام و براساس مقررات مربوطه پرداخت مي

ني بصورت خويش فرما استفاده نمايند دستیاراني كه تمايل داشته باشند از مزاياي بیمه خدمات درما -٥/٢٥

 درصد حق سرانه از اين امتیاز برخوردارشوند.  ٥٠توانند، با پرداخت  مي

(از آيین  فصل پنجم

 نامه ھا)
 )  دانشنامه آزمون نھايي فوق تخصصي (

 درآزمون نھايي نام وشركت ثبت (از آيین نامه ھا) الف

(از آيین نامه   ٢٦ماده 

 ھا)
ن نھايي در مدت زمان اعالم شده توسط دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي از طريق ثبت نام آزمو

  شود.  ھاي علوم پزشكي (محل تحصیل) انجام مي دانشگاه

مردودين سه بار آزمون كتبي نھايي فوق تخصصي پس از يكسال تمديد دوره بدون دريافت كمك ھزينه  - ١/٢٦

  باشند.  كتبي ميتحصیلي مجاز به شركت مجدد در آزمون 

: عدم شركت در آزمون كتبي پس از معرفي توسط مسئول گروه آموزشي، يكبار مردودي محسوب  ١تبصره

  شود.  مي

  باشد.  : تعیین محل تمديد دوره به عھده ھیأت ممتحنه مربوطه مي ٢تبصره 

اند حداكثر تا سه  مردود شده نامه در آزمون نھايي كتبي فوق تخصصي : افرادي كه قبل از اعالم اين آيین ٣تبصره 

  سال مجاز خواھند بود بدون تمديد دوره در آزمون كتبي شركت نمايند. 

٭ شركت در آزمون نھايي فوق تخصصي به منزله ارتقاء سال آخر نیست چون دستیاران واجد شرايط صرفاً به 

ودوم آزمون دانشنامه فوق  اند و مردودين بار اول عنوان شركت در آزمون دانشنامه فوق تخصصي معرفي شده

  تخصصي نیاز به تمديد دوره ندارند. 

٭ درصورت عدم معرفي مدير گروه آموزشي جھت شركت در آزمون دانشنامه فوق تخصصي موضوع به منزله 

دبیرخانه شوراي آموزش  ١٤/١٠/٧٨/آ مورخ ٨٣٢٨/٣موضوع نامه شماره  گردد.( مردودي در آزمون تلقي نمي

  پزشكي و تخصصي) 

ريال) نوبت دوم  ٠٠٠/١٥٠حق ثبت نام شركت در آزمون نھايي براي نوبت اول يكصد و پنجاه ھزار ريال ( - ٢/٢٦

)  ريال ٠٠٠/٤٥٠) و براي نوبت سوم و بعد چھار صد و پنجاه ھزار ريال ( ريال ٠٠٠/٢٥٠دويست و پنجاه ھزار ريال (

  باشد.  مي

٣/٢٦-   

بايست حداكثر ظرف مدت يكسال پس از اتمام دوره آموزش  ي ميھاي فوق تخصص الف) كلیه دستیاران رشته

خود در آزمون دانشنامه رشته مربوطه شركت نمايند و در صورت عدم شركت يك دوره مردودي محاسبه خواھد 

  شد. 

ب) افرادي كه قبل از ابالغ اين آئین نامه دوره آموزش فوق تخصصي خود را به اتمام رسانیده و در آزمون 

سال در آزمون مذكور شركت نمايند و  ٣بايست حداكثر ظرف مدت  اند مي ه فوق تخصصي شركت ننمودهدانشنام

موفق به كسب قبولي در آزمون مذكور گردند بديھي است در صورت اتمام مھلت مذكور به مدت يك سال تمديد 

  دوره خواھند شد. 

و فوق تخصصي و دانشنامه تخصصي ھاي پذيرش دستیاري تخصصي  حق ثبت نام شركت در آزمون -٧موضوع 

 درصد افزايش يافت.  ١٠به میزان 

(از آيین نامه  ٢٧ماده 

 ھا)
  شرايط ثبت نام در آزمون نھايي: 

  تكمیل دوره آموزشي براساس برنامه آموزشي مصوب ھر رشته  -١/٢٧

  لف ارائه فرم تكمیل شده فعالیتھاي علمي مربوط به ارتقاء دستیاران در سالھاي مخت -٢/٢٧

ارائه معرفي نامه از طرف رئیس بخش آموزش فوق تخصصي و با تائید مدير گروه رشته مربوطه، پس از  -٣/٢٧

  تكمیل دوره آموزشي. 

توانند با رعايت  تبصره: داوطلباني كه تاريخ پايان دوره آنان حداكثر تا پانزدھم آذر ماه ھر سال باشد مي

  آن سال شركت نمايند.  سايرقوانین در آزمون دانشنامه فوق تخصصي

انتخاب يك برنامه پژوھشي بعنوان رساله فوق تخصصي در جھت رفع نیازھاي كشور به راھنمايي حداقل  -٤/٢٧

  يك نفر از اعضاء ھیئت علمي گروه مربوطه 

  : موضوع رساله بايد تا پايان شش ماه اول دوره دستیاري به ثبت رسیده باشد. ١تبصره 

بايست قبل از معرفي به امتحان  ديد گروه آموزشي فوق تخصصي مربوطه داوطلب ميالحاقیه: در صورت صالح

  نام و شركت در آزمون دانشگاه مربوطه ارائه نمايد.  نامه خود دفاع نموده و براي ثبت نھايي فوق تخصصي از پايان

فوق تخصصي  نامه فوق تخصصي قبل از شركت در آزمون دانشنامه كلیه افراد موظف به دفاع از پايان« 

  » نامه حق شركت در آزمون دانشنامه فوق تخصصي را ندارند. باشند و در صورت عدم دفاع از پايان مي

: در مواردي كه پروژه تحقیقاتي و طوالني مدت باشد، حسب نظر گروه آموزشي حداكثر به مدت يك  ١تبصره 

ين مدت مجاز به استفاده از مزاياي فوق سال جھت دفاع از پايان نامه فرصت داده خواھد شد ضمن اينكه در ا

  باشند.  تخصصي نمي

: افرادي كه قبالً دوره آموزشي آنان به اتمام رسیده و موفق به كسب قبولي در آزمون دانشنامه فوق  ٢تبصره 

نامه  اند، حداكثر به مدت يكسال از تاريخ تصويب اين مصوبه جھت دفاع از پايان تخصصي گرديده و يا نگرديده

 باشد.  صت خواھند داشت. بديھي است پس از تاريخ فوق پايان نامه اين گروه از دستیاران قابل بررسي نميفر



 

 چگونگي برگزاري آزمون نھايي و اعالم نتايج (از آيین نامه ھا) ب

(از آيین نامه  ٢٨ماده 

 ھا)
تبي و شفاھي توسط دبیرخانه ھا بصورت متمركز و در شھريور ماه ھر سال بصورت ك آزمون نھايي در كلیه رشته

  شود.  شوراي آموزش پزشكي و تخصصي برگزار مي

  شود.  ھاي مربوطه طرح مي سؤاالت آزمون نھايي براساس منابع تعیین شده توسط ھیئت ممتحنه رشته -١/٢٨
از درصد  ٧٠آزمون كتبي بصورت چند گزينه اي بوده و حد نصاب نمره قبولي در آزمون كتبي كسب حداقل  -٢/٢٨

  باشد.  كل نمره آزمون مي

تواند در آزمون شفاھي شركت كند و مالك قبولي در آزمون  در صورت قبولي در آزمون كتبي، داوطلب مي -٣/٢٨

  باشد.  درصد از كل نمره آزمون مي ٧٠شفاھي نیز حداقل كسب 

ني كه خواستار گیرد.داوطلبا قسمتي از نمره آزمون شفاھي به رساله پژوھشي دستیاران تعلق مي -٤/٢٨

استفاده ازاين امتیاز باشند بايد قبل از برگزاري آزمون، رساله خود را به اتمام رسانیده، و از آن دفاع نموده باشند 

  و ھنگام آزمون شفاھي به ھیئت ممتحنه ارائه دھند. 

ھر رشته تعیین تبصره: نحوه تعلق امتیاز فوق و درصد تأثیر آن در آزمون نھايي شفاھي با نظر ھیئت ممتحنه 

  شود.  مي

براي تعیین نفرات برتر ھر آزمون، نمره آزمون كتبي با ضريب دو و نمره آزمون شفاھي با ضريب يك  -٥/٢٨

  شود.  محاسبه مي

دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي موظف است قبولي نھايي داوطلب را به اداره كل امور دانش  -٦/٢٨

و خدمات بھداشتي درماني محل تحصیل، معاونت آموزشي و معاونت درمان  آموختگان، دانشگاه علوم پزشكي

  وزارت متبوع اعالم نمايد. 
در صورت عدم قبولي داوطلب در آزمون نھايي (دانشنامه) ھیچگونه مدرك و يا گواھي از طرف دبیرخانه  -٧/٢٨

  شود.  شوراي آموزش پزشكي و تخصصي براي اين افراد صادر نمي

باشد. در صورت عدم شركت و يا عدم  سال مي ٥قبولي آزمون نھايي كتبي فوق تخصصي  اعتبار - ٨/٢٨

  باشند.  موفقیت درآزمون شفاھي در مدت مذكور، متقاضیان موظف به شركت مجدد در آزمون نھايي كتبي مي

 ٥اند حداكثر تا  نامه در آزمون نھايي كتبي فوق تخصصي قبول شده تبصره: افرادي كه قبل از تاريخ ابالغ اين آيین

  سال مجاز خواھند بود در آزمون شفاھي شركت نمايند. 

التحصیلي دستیاران را پس از ارائه تسويه حساب قطعي  دانشگاه محل آموزش موظف است مراتب فارغ -٩/٢٨

  به اداره كل امور دانش آموختگان اعالم نمايد. 

نھايي و اعالم فراغت از تحصیل با رعايت مقررات  صدور دانشنامه فوق تخصصي، پس از قبولي در آزمون -١٠/٢٨

 شود.  مربوطه صرفاً توسط اداره كل امور دانش آموختگان انجام مي

(از آيین نامه   ٢٩ماده 

 ھا)
  باشد.  نامه، رفع ابھام به عھده شوراي دبیران فوق تخصصي مي در مورد ابھام مواد اين آيین

و يك توضیح در پنجاھمین نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تبصره  ٢٤ماده و  ٢٩نامه در  اين آيین

به تصويب رسید. از تاريخ ابالغ، كلیه مصوبات  ١٢/١٢/١٣٧٧و شوراي دبیران فوق تخصصي  ٧/١١/١٣٧٧مورخ 

  گردند.  ھاي فوق تخصصي لغو مي قبلي شورا در خصوص دوره

 مراجعه فرمائید.  ٢٤٠-٢٤٧ي فوق تخصصي به صفحه ھا نامه پذيرش اتباع غیرايراني در دوره توضیح:در مورد آئین

 


