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 پزشکیپزشکیبالینیبالینیتخصصیتخصصی

 
  

  9191  ماهماهتا شهریورتا شهریورموجودموجودي شده از مقررات و آیین نامه هايي شده از مقررات و آیین نامه هايگردآورگردآور

  

  تهیه کنندگان:تهیه کنندگان:
  دبیر شوراي نمایندگان دستیاريدبیر شوراي نمایندگان دستیاري          دکتر عبدالخالق کشاورزي      دکتر عبدالخالق کشاورزي      

  مسئول تشکیالت شوراي دستیاريمسئول تشکیالت شوراي دستیاري                دکتر مهدي فروغی                دکتر مهدي فروغی                

  دانشکده پزشکیدانشکده پزشکی  تخصصیتخصصی  معاونت آموزشیمعاونت آموزشیمسئول مسئول کارشناس کارشناس           مختارزادگان                مختارزادگان                رقیه رقیه 

  

  جلد اولجلد اول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

۱ 



  به نام خدابه نام خدا

  
  مقدمهمقدمه

با عنایت به لزوم اطالع کامل دستیاران از آیین نامه ها و مقررات با عنایت به لزوم اطالع کامل دستیاران از آیین نامه ها و مقررات 

ارتقاء وضعیت موجود،و ارتقاء وضعیت موجود،و صنفی و رفاهی و در راستاي صنفی و رفاهی و در راستاي __آموزشی آموزشی 

ایجاد بستري جهت خدمت بیشتر به مجموعه دستیاري دانشگاه ایجاد بستري جهت خدمت بیشتر به مجموعه دستیاري دانشگاه 

بر آن شدیم تا مقررات موجود را بر اساس آخرین دستورالعمل بر آن شدیم تا مقررات موجود را بر اساس آخرین دستورالعمل 

ین و مقررات درون ین و مقررات درون ر قوانر قوانها و آیین نامه هاي وزارتی در کناها و آیین نامه هاي وزارتی در کنا

دانشگاهی گردآوري نموده و در اختیار دستیاران محترم قرار دانشگاهی گردآوري نموده و در اختیار دستیاران محترم قرار 

  گیرد.گیرد.دهیم امید است که مورد استفاده بهینه همکاران عزیز قرار دهیم امید است که مورد استفاده بهینه همکاران عزیز قرار 

  

  شوراي نمایندگان دستیاريشوراي نمایندگان دستیاري

  

  9191شهریور شهریور 

  

  

۲ 
 



  آئین نامه آموزشی دوره تخصصی بالینی پزشکیآئین نامه آموزشی دوره تخصصی بالینی پزشکی
  

  بالینی پزشکیبالینی پزشکی  : تعریف دوره دستیاري: تعریف دوره دستیاري11ماده ماده 
دوره دستیاري رشته هاي تخصصی بالینی یکی از مقاطع تحصیالت عالی دانشگاهی دوره دستیاري رشته هاي تخصصی بالینی یکی از مقاطع تحصیالت عالی دانشگاهی 

))AAccaaddeemmiicc) است که متقاضیان واجد شرایط با داشتن مدرك دکتري پزشکی عمومی () است که متقاضیان واجد شرایط با داشتن مدرك دکتري پزشکی عمومی (MM..DD ( (
پس از موفقیت در امتحان پذیرش دستیاري و گذراندن دوره هاي آموزشی تئوري و عملی و قبولی پس از موفقیت در امتحان پذیرش دستیاري و گذراندن دوره هاي آموزشی تئوري و عملی و قبولی 

  الزمه (تکوینی و نهایی)، موفق به اخذ مدرك تخصصی در رشته مربوطه می گردند.الزمه (تکوینی و نهایی)، موفق به اخذ مدرك تخصصی در رشته مربوطه می گردند.در امتحانات در امتحانات 
  

  :تعریف دستیار:تعریف دستیار22ماده ماده 
دستیار به فردي اطالق می شود که با داشتن مدرك دکتري پزشکی عمومی و پذیرش در دستیار به فردي اطالق می شود که با داشتن مدرك دکتري پزشکی عمومی و پذیرش در 
امتحان ورودي دستیاري، جهت آموزشهاي نظري و کسب مهارتهاي عملی در یکی از رشته هاي امتحان ورودي دستیاري، جهت آموزشهاي نظري و کسب مهارتهاي عملی در یکی از رشته هاي 

ی، طی مدت زمان مشخصی که براي دوره از طریق شوراي آموزشی پزشکی و ی، طی مدت زمان مشخصی که براي دوره از طریق شوراي آموزشی پزشکی و تخصصی پزشکتخصصی پزشک
تخصصی تصویب شده است، به امر تحصیل آموزش، پژوهشی و انجام فعالیتهاي کارورزي تخصصی تخصصی تصویب شده است، به امر تحصیل آموزش، پژوهشی و انجام فعالیتهاي کارورزي تخصصی 

  اشتغال می ورزد.اشتغال می ورزد.
  
  

  : هدف دوره دستیاري: هدف دوره دستیاري33ماده ماده   
تربیت پزشک متخصص و متعهد در رشته هاي مورد نیاز کشور جهت کسب مهارتهاي تربیت پزشک متخصص و متعهد در رشته هاي مورد نیاز کشور جهت کسب مهارتهاي 
نظري و عملی، آموزش پزشکی، تعمیم و گسترش بهداشت در جامعه امور درمانی و انجام نظري و عملی، آموزش پزشکی، تعمیم و گسترش بهداشت در جامعه امور درمانی و انجام 

  فعالیتهاي پژوهشی در راستاي پیشبرد دانش پزشکی است.فعالیتهاي پژوهشی در راستاي پیشبرد دانش پزشکی است.
  : شرط شرکت دانشجویان مستقیم رشته بیهوشی در آزمون: شرط شرکت دانشجویان مستقیم رشته بیهوشی در آزمون44ماده ماده 

کلیه متقاضیانی که پزشکی عمومی خود را تحت عنوان استریت بیهوشی پذیرفته شده و کلیه متقاضیانی که پزشکی عمومی خود را تحت عنوان استریت بیهوشی پذیرفته شده و 
  فارغ التحصیل گردیده اند صرفًا مجاز به شرکت در رشته تخصصی بیهوشی می باشند.فارغ التحصیل گردیده اند صرفًا مجاز به شرکت در رشته تخصصی بیهوشی می باشند.

  
  
  
  

 

۳ 
 



  دوره آموزشیدوره آموزشی
ع دوره: ع دوره:الف: شرایط شرو   الف: شرایط شرو

  : اخذ تعهد از پذیرفته شدگان: اخذ تعهد از پذیرفته شدگان55ماده ماده 
از کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودي دستیاري توسط دانشگاهها تعهد محضري اخذ از کلیه پذیرفته شدگان آزمون ورودي دستیاري توسط دانشگاهها تعهد محضري اخذ 

پس از فارغ التحصیلی به عهده وزارت بهداشت، درمان و پس از فارغ التحصیلی به عهده وزارت بهداشت، درمان و   خواهد شد. تعیین محل خدمت دستیارانخواهد شد. تعیین محل خدمت دستیاران
  آموزش پزشکی می باشد.آموزش پزشکی می باشد.

* پذیرفته شدگانی که با ماموریت آموزشی از وزارتخانه ها، نهادها وسازمان ها (به استثناي دانشگاه * پذیرفته شدگانی که با ماموریت آموزشی از وزارتخانه ها، نهادها وسازمان ها (به استثناي دانشگاه 
درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)   هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،

دامه تحصیل به رشته هاي تخصصی و فوق تخصصی وارد می شوند، ملزم به سپردن تعهد دامه تحصیل به رشته هاي تخصصی و فوق تخصصی وارد می شوند، ملزم به سپردن تعهد براي ابراي ا
  محضري به محل استخدام خود هستند.محضري به محل استخدام خود هستند.

کلیه پذیرفته شدگان که داراي متون تعهد محضري خاص می باشنددر صورت دریافت عدم نیاز کلیه پذیرفته شدگان که داراي متون تعهد محضري خاص می باشنددر صورت دریافت عدم نیاز   --
ر محلی که وزارت ر محلی که وزارت از محل تعهد ،ملزم به معرفی خود به وزارت متبوع بوده و خدمت ایشان در هاز محل تعهد ،ملزم به معرفی خود به وزارت متبوع بوده و خدمت ایشان در ه

  بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تعیین نمایند خواهد بود.بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تعیین نمایند خواهد بود.
  
  : ثبت نام: ثبت نام66ماده ماده   
پذیرفته شدگان قطعی دستیاري موظفند در زمان هاي اعالم شده، به دانشگاههاي ذیربط پذیرفته شدگان قطعی دستیاري موظفند در زمان هاي اعالم شده، به دانشگاههاي ذیربط     

مراجعه و طبق ضوابط و مقررات نسبت به ثبت نام، سپردن تعهد محضري و ارائه مدارك الزم که از مراجعه و طبق ضوابط و مقررات نسبت به ثبت نام، سپردن تعهد محضري و ارائه مدارك الزم که از 
  سوي دانشگاهها تعیین خواهد شد، اقدام نمایند.سوي دانشگاهها تعیین خواهد شد، اقدام نمایند.

: ثبت نام قطعی داوطلبینی که تا پایان شهریور ماه فارغ التحصیل می شوند و یا خدمات : ثبت نام قطعی داوطلبینی که تا پایان شهریور ماه فارغ التحصیل می شوند و یا خدمات 11تبصره تبصره 
قانونی و نظام وظیفه را به پایان می رسانند، در پایان شهریور ماه صورت  می گیرد. در هر صورت قانونی و نظام وظیفه را به پایان می رسانند، در پایان شهریور ماه صورت  می گیرد. در هر صورت 

  در تاریخ هاي اعالم شده الزامی است.در تاریخ هاي اعالم شده الزامی است.  مراجعه پذیرفته شدگان جهت اعالم وضعیتمراجعه پذیرفته شدگان جهت اعالم وضعیت
  

  : مدت ارزش فبولی پذیرفته شدگان: مدت ارزش فبولی پذیرفته شدگان77ماده ماده 
چنانچه پذیرفته شدگان در موعد مقرر به هر دلیل جهت ثبت نام به دانشگاه مراجعه چنانچه پذیرفته شدگان در موعد مقرر به هر دلیل جهت ثبت نام به دانشگاه مراجعه   ::11تبصرهتبصره

آبان ماه از سوي دبیرخانه آبان ماه از سوي دبیرخانه   1010ننمایند، منصرف قطعی تلقی شده، افراد جایگزین حداکثر تا تاریخ ننمایند، منصرف قطعی تلقی شده، افراد جایگزین حداکثر تا تاریخ 
  موزش پزشکی و تخصصی اعالم خواهد شد.موزش پزشکی و تخصصی اعالم خواهد شد.شوراي آشوراي آ

 

 

۴ 
 



  چنانچه فردي در گزینش عمومی مردود گردد، جایگزین اعالم نخواهد شد.چنانچه فردي در گزینش عمومی مردود گردد، جایگزین اعالم نخواهد شد.  ::22تبصره تبصره 
  

ع دوره:  --بب ع دوره:شرو   شرو
  : زمان شروع دوره: زمان شروع دوره88ماده ماده 

کلیه پذیرفته شدگان پس از انجام ثبت نام قطعی موظف می باشند که از اول شهریور ماه کلیه پذیرفته شدگان پس از انجام ثبت نام قطعی موظف می باشند که از اول شهریور ماه   
  ))2020ماده ماده   11شروع نمایند ( به استثناي تبصره شروع نمایند ( به استثناي تبصره سال مربوطه، دوره دستیاري را سال مربوطه، دوره دستیاري را 

  
  : ممنوعیت استفاده از مرخصی در شروع دوره: ممنوعیت استفاده از مرخصی در شروع دوره99ماده ماده 

ماهه اول شروع به تحصیل مجاز به استفاده از مرخصی بدون ماهه اول شروع به تحصیل مجاز به استفاده از مرخصی بدون   66دستیاران پذیرفته شده در دستیاران پذیرفته شده در   
  دریافت کمک هزینه تحصیلی یا تعویق دوره نمی باشند.دریافت کمک هزینه تحصیلی یا تعویق دوره نمی باشند.

  
  اعالم جایگزیناعالم جایگزین  : مهلت انصراف بدون غرامت و: مهلت انصراف بدون غرامت و1010ماده ماده 

انصراف دستیاران تا شروع دوره، با اطالع دانشگاه و در نظر گرفتن محرومیت یکساله از انصراف دستیاران تا شروع دوره، با اطالع دانشگاه و در نظر گرفتن محرومیت یکساله از   
  شرکت در آزمون بالمانع است و غرامت به آنان تعلق نمی گیرد.شرکت در آزمون بالمانع است و غرامت به آنان تعلق نمی گیرد.

دانشگاههاي علوم پزشکی موظفند اسامی منصرفین را حداکثر تا پایان مهر هر سال دانشگاههاي علوم پزشکی موظفند اسامی منصرفین را حداکثر تا پایان مهر هر سال   ::11تبصره تبصره 
تحصیلی به دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی ارسال نمایند. اسامی افراد جایگزین تحصیلی به دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی ارسال نمایند. اسامی افراد جایگزین 
حداکثر تا دهم آبان ماه همان سال از سوي دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی به حداکثر تا دهم آبان ماه همان سال از سوي دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی به 

  م می شودم می شوددانشگاه هاي علوم پزشکی اعالدانشگاه هاي علوم پزشکی اعال
در آزمون پذیرش دستیار، به ازاي هر ظرفیت خالی سه نفر با رعایت اولویتهاي مصوب در آزمون پذیرش دستیار، به ازاي هر ظرفیت خالی سه نفر با رعایت اولویتهاي مصوب   ::22تبصره تبصره 

شوراي آموزش پزشکی و تخصصی، به عنوان جایگزین معرفی می شوند به استثناي مشمولین شوراي آموزش پزشکی و تخصصی، به عنوان جایگزین معرفی می شوند به استثناي مشمولین 
، تا بر اساس ترتیب اعالم شده از سوي دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و ، تا بر اساس ترتیب اعالم شده از سوي دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و 2323ماده ماده   44تبصره تبصره 
  ی نسبت به ثبت نام یک نفر با رعایت اولولیت هاي مقرر اقدام شود.ی نسبت به ثبت نام یک نفر با رعایت اولولیت هاي مقرر اقدام شود.تخصصتخصص

در صورتی که هیچ یک از جایگزین ها، ثبت نام و شروع دوره ننمایند و یا انصراف در صورتی که هیچ یک از جایگزین ها، ثبت نام و شروع دوره ننمایند و یا انصراف   ::33تبصره تبصره 
مهر ماه انجام گیرد، در صورت درخواست دانشگاه مربوطه حداکثرتا زما مهر ماه انجام گیرد، در صورت درخواست دانشگاه مربوطه حداکثرتا زما   2020پذیرفته شدگان پس از پذیرفته شدگان پس از 
بت نام آزمون پذیرش دستیار دوره بعد، معرفی جایگزین از بین واجدین بت نام آزمون پذیرش دستیار دوره بعد، معرفی جایگزین از بین واجدین ن ابالغ دستورالعمل ثن ابالغ دستورالعمل ث

روز از تاریخ فوق از طرف دبیرخانه شورا بالمانع روز از تاریخ فوق از طرف دبیرخانه شورا بالمانع   77شرایط و با رعایت اولویت هاي مقرر ظرف مدت شرایط و با رعایت اولویت هاي مقرر ظرف مدت 

 

 

۵ 
 



می باشد و بعد از این تاریخ تحت هیچ شرایطی جایگزین اعالم نخواهد شد. ارزش قبولی علمی می باشد و بعد از این تاریخ تحت هیچ شرایطی جایگزین اعالم نخواهد شد. ارزش قبولی علمی 
شدگان جهت ثبت نام و شروع دوره تا قبل از پایان مهلت ثبت نام دوره شدگان جهت ثبت نام و شروع دوره تا قبل از پایان مهلت ثبت نام دوره این دسته از پذیرفته این دسته از پذیرفته 

بعدي آزمون پذیرش دستیار می باشد..معرفی شدگان در صورت عدم ثبت و شروع دوره مشمول بعدي آزمون پذیرش دستیار می باشد..معرفی شدگان در صورت عدم ثبت و شروع دوره مشمول 
  محرومیت یکساله از شرکت در آزمون پذیرش دستیار نخواهد شد.محرومیت یکساله از شرکت در آزمون پذیرش دستیار نخواهد شد.

  
  

  ترك تحصیل و انصرف:ترك تحصیل و انصرف:  --پپ
  از پذیرشاز پذیرش  : انصراف و محرومیت یک ساله: انصراف و محرومیت یک ساله1111ماده ماده 

پس از اعالم نتیجه آزمون، پذیرفته شدگان اصلی و جایگزین در صورت انصراف در هر پس از اعالم نتیجه آزمون، پذیرفته شدگان اصلی و جایگزین در صورت انصراف در هر   
زمان یا عدم ثبت نام در موعد مقرر یا عدم شروع دوره مشمول یک سال محرومیت از پذیرش در زمان یا عدم ثبت نام در موعد مقرر یا عدم شروع دوره مشمول یک سال محرومیت از پذیرش در 

  دوره هاي دستیاري رشته هاي تخصصی بالینی پزشکی خواهند شد.دوره هاي دستیاري رشته هاي تخصصی بالینی پزشکی خواهند شد.
  ائه تسویه حساب با دانشگاه خواهد بود.ائه تسویه حساب با دانشگاه خواهد بود.انصراف قطعی منوط به ارانصراف قطعی منوط به ار  ::11تبصره تبصره 
در صورتیکه شرکت کنندگانی که در مرحله اصلی پذیرش دستیار دوره هاي آموزش در صورتیکه شرکت کنندگانی که در مرحله اصلی پذیرش دستیار دوره هاي آموزش   ::22تبصرهتبصره

تخصصی پذیرفته نشده اند حداکثر تا پایان مرداد ماه قبل از شروع سال تحصیل مربوطه از شرکت تخصصی پذیرفته نشده اند حداکثر تا پایان مرداد ماه قبل از شروع سال تحصیل مربوطه از شرکت 
در فرآیند پذیرش در مرحله جایگزینی کتبًا اعالم انصراف نمایند محرومیت یکساله شامل آنان در فرآیند پذیرش در مرحله جایگزینی کتبًا اعالم انصراف نمایند محرومیت یکساله شامل آنان 

  نمی شود.نمی شود.
  محرومیت یکساله از زمان اعالم انصراف قطعی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.محرومیت یکساله از زمان اعالم انصراف قطعی به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.  ::33  تبصرهتبصره

هرگونه انصراف از تحصیل بعد از اعالم قبولی تا پایان سه ماه اول دوره دستیاري هرگونه انصراف از تحصیل بعد از اعالم قبولی تا پایان سه ماه اول دوره دستیاري   ::44تبصره تبصره 
  انصراف قطعی تلقی شده و ادامه تحصیل در دوره مربوطه مجاز نمی باشد.انصراف قطعی تلقی شده و ادامه تحصیل در دوره مربوطه مجاز نمی باشد.

ذیرش دستیار افراد جایگزین (که اسامی آنان حداکثر تا ذیرش دستیار افراد جایگزین (که اسامی آنان حداکثر تا ارزش قبولی علمی آزمون پارزش قبولی علمی آزمون پ  ::55تبصره تبصره 
آبان ماه همان سال می باشد. آبان ماه همان سال می باشد.   3030آبان ماه سال تحصیلی اعالم می شود) حداکثر تا آبان ماه سال تحصیلی اعالم می شود) حداکثر تا   1010تاریخ تاریخ 

ضمن اینکه غرامت تحصیلی به آنها تعلق نمی گیرد ولی مشمول یکساله محرومیت از پذیرش در ضمن اینکه غرامت تحصیلی به آنها تعلق نمی گیرد ولی مشمول یکساله محرومیت از پذیرش در 
  واهند شد.واهند شد.دوره هاي دستیاري رشته هاي بالینی پزشکی خدوره هاي دستیاري رشته هاي بالینی پزشکی خ

  
  
  

 

۶ 
 



  :  لغو دوره دستیاري:  لغو دوره دستیاري1212ماده ماده 
ترك تحصیل، انصراف و انقطاع در دوران تحصیل بیش از یک ماه به دالیل غیر موجه، ترك تحصیل، انصراف و انقطاع در دوران تحصیل بیش از یک ماه به دالیل غیر موجه،   

منجر به لغو دوره دستیاري خواهد شد. بازگشت به تحصیل دستیار قبل از یک ماه، به درخواست منجر به لغو دوره دستیاري خواهد شد. بازگشت به تحصیل دستیار قبل از یک ماه، به درخواست 
  ))2828ماده ماده   33استثناي مشمولین تبصره استثناي مشمولین تبصره خود متقاضی و موافقت دانشگاه بالمانع می باشد. (به خود متقاضی و موافقت دانشگاه بالمانع می باشد. (به 

دستیاري آنها لغو می شود، به دفتر حقوقی وزارت دستیاري آنها لغو می شود، به دفتر حقوقی وزارت   تبصره: پرونده داوطلبانی که پس از شروع دوره،تبصره: پرونده داوطلبانی که پس از شروع دوره،
درمان و آموزش پزشکی ارسال می گردد تا بر اساس تعهد سپرده شده و مقررات موجود درمان و آموزش پزشکی ارسال می گردد تا بر اساس تعهد سپرده شده و مقررات موجود   بهداشت،بهداشت،

  با آنها رفتار شود. با آنها رفتار شود. 
  

  : بازگشت به تحصیل: بازگشت به تحصیل1313ماده ماده 
زگشت به تحصیل دستیار منصرف یا غایب در صورتی که مدت انفعال وي از تحصیل از زگشت به تحصیل دستیار منصرف یا غایب در صورتی که مدت انفعال وي از تحصیل از بابا  

یک ماه بیشتر نباشد، به تقاضاي ذینفع و موافقت گروه آموزشی و تایید دانشکده پزشکی مربوطه یک ماه بیشتر نباشد، به تقاضاي ذینفع و موافقت گروه آموزشی و تایید دانشکده پزشکی مربوطه 
باشد تشخیص موجه بودن غیبت باشد تشخیص موجه بودن غیبت   شش ماهشش ماهبالمانع خواهد بود. در صورتیکه غیبت دستیار کمتر ازبالمانع خواهد بود. در صورتیکه غیبت دستیار کمتر از

آن به عهده شوراي آموزش دانشگاه که با حضور مدیر گروه ذیربط خواهد بود، آن به عهده شوراي آموزش دانشگاه که با حضور مدیر گروه ذیربط خواهد بود، و چگونگی جبران و چگونگی جبران 
  می باشد. می باشد. 

  
  : انصراف و تسویه حساب : انصراف و تسویه حساب 1414ماده ماده 

دستیارانی که در حین تحصیل متقاضی انصراف می باشند می بایست درخواست انصراف دستیارانی که در حین تحصیل متقاضی انصراف می باشند می بایست درخواست انصراف   
ارائه تسویه ارائه تسویه خود را به انضمام موافقت دانشگاه مربوطه پس از احتساب هزینه هاي دریافتی و خود را به انضمام موافقت دانشگاه مربوطه پس از احتساب هزینه هاي دریافتی و 

تا جهت تا جهت حساب، از طریق دانشگاه به دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی ارائه نمایند، حساب، از طریق دانشگاه به دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی ارائه نمایند، 
استیفاي حقوق دولت اقدام شود. بدیهی است پس از دریافت وجوه مربوطه و  تسویه حساب ارائه و استیفاي حقوق دولت اقدام شود. بدیهی است پس از دریافت وجوه مربوطه و  تسویه حساب ارائه و 

ها موظفند ها موظفند انصراف قطعی به دانشگاه مربوطه اعالم خواهد شد.پس ازاعالم  انصراف قطعی دانشگاهانصراف قطعی به دانشگاه مربوطه اعالم خواهد شد.پس ازاعالم  انصراف قطعی دانشگاه
مراتب انصراف قطعی دستیار را به مراجع ذیصالح (نظام وظیفه، اداره فارغ التحصیالن، اداره طرح، مراتب انصراف قطعی دستیار را به مراجع ذیصالح (نظام وظیفه، اداره فارغ التحصیالن، اداره طرح، 

  محل بورس و یا سازمان محل تعهد) اطالع دهند. محل بورس و یا سازمان محل تعهد) اطالع دهند. 
  
  
  

 
۷ 

 



  انتقال، جابجایی، تغییر رشته و میهمانی :انتقال، جابجایی، تغییر رشته و میهمانی :  --تت
  ممنوع  باشد. )ممنوع  باشد. )  تحصیلتحصیلطول مدت طول مدت انتقال، جابجایی و تغییر رشته دستیاران در انتقال، جابجایی و تغییر رشته دستیاران در   ::1515(ماده (ماده 

انتقال دستیار به دانشگاه دیگر به تبع همسر بشرط اخذ موافقت دانشگاههاي مبدا و مقصد انتقال دستیار به دانشگاه دیگر به تبع همسر بشرط اخذ موافقت دانشگاههاي مبدا و مقصد   انتقال:انتقال:
  در موارد زیر بالمانع است:در موارد زیر بالمانع است:

انتقال دستیار به دانشگاه دیگر به تبع همسر در صورتی مورد موافقت قرار می گرد که انتقال دستیار به دانشگاه دیگر به تبع همسر در صورتی مورد موافقت قرار می گرد که   ::11تبصره تبصره 
سازمانهاي وابسته به دولت بوده و موضوع انتقال همسر سازمانهاي وابسته به دولت بوده و موضوع انتقال همسر همسر داوطلب در استخدام دولت و یا همسر داوطلب در استخدام دولت و یا 

  داوطلب پس از ثبت نام و پذیرش قطعی وي صورت گرفته باشد.داوطلب پس از ثبت نام و پذیرش قطعی وي صورت گرفته باشد.
در شرایطی که همسر دستیار، دستیار رشته هاي تخصصی پزشکی بالینی باشد انتقال در شرایطی که همسر دستیار، دستیار رشته هاي تخصصی پزشکی بالینی باشد انتقال ::22تبصره تبصره 

  وي به تبع همسر  (اعم از خانم یا آقا) بالمانع است.وي به تبع همسر  (اعم از خانم یا آقا) بالمانع است.
ر دستیار، دستیار رشته هاي فوق تخصصی باشد، انتقال دستیار تخصصی ر دستیار، دستیار رشته هاي فوق تخصصی باشد، انتقال دستیار تخصصی چنانچه همسچنانچه همس  ::33تبصره تبصره 

  به تبع دستیار رشته هاي فوق تخصصی بالمانع است.به تبع دستیار رشته هاي فوق تخصصی بالمانع است.
انتقال دستیار به دانشگاه دیگر (به استثناي دانشگاه هاي مستقر در تهران) بر اساس انتقال دستیار به دانشگاه دیگر (به استثناي دانشگاه هاي مستقر در تهران) بر اساس   ::44تبصره تبصره 

ضوابط مصوب شوراي آموزش دانشگاههاي مبدا و راي کمیته نقل و انتقاالت دستیار در دانشگاه ضوابط مصوب شوراي آموزش دانشگاههاي مبدا و راي کمیته نقل و انتقاالت دستیار در دانشگاه 
  بالمانع است. بالمانع است. 

الم الم رسیدگی به درخواست ها و انجام نقل و انتقال دستیاران فقط در مدت پس از اعرسیدگی به درخواست ها و انجام نقل و انتقال دستیاران فقط در مدت پس از اع  ::55تبصره تبصره 
  گواهینامه و قبل از شروع سال تحصیلی مجاز می باشد. گواهینامه و قبل از شروع سال تحصیلی مجاز می باشد.   --نتیجه امتحانات کتبی سراسري ارتقاءنتیجه امتحانات کتبی سراسري ارتقاء

  * معرفی جایگزین براي دستیاران انتقالی مجاز نمی باشد. * معرفی جایگزین براي دستیاران انتقالی مجاز نمی باشد. 
  

  انتقال به دلیل لغو صالحیت آموزشیانتقال به دلیل لغو صالحیت آموزشی
در صورت لغو صالحیت بخش آموزش دهنده، برابر آئین نامه ارزشیابی بخش ها، تعیین در صورت لغو صالحیت بخش آموزش دهنده، برابر آئین نامه ارزشیابی بخش ها، تعیین   

ادامه تحصیل و امتحان ارتقاي درون بخشی دستیار، طبق نظر هیات ممتحنه رشته مربوطه ادامه تحصیل و امتحان ارتقاي درون بخشی دستیار، طبق نظر هیات ممتحنه رشته مربوطه   محلمحل
  توسط دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی انجام خواهد شد. توسط دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی انجام خواهد شد. 

  
  
  
  

 

۸ 
 



  تغییر رشته: تغییر رشته: 
گروه گروه چنانچه دستیاران در طول دوره آموزش دچار نقص عضو موثر جسمی یا روانی شوند، چنانچه دستیاران در طول دوره آموزش دچار نقص عضو موثر جسمی یا روانی شوند،   

مربوطه می تواند با ذکر  دالیل، مراتب را جهت طرح در کمیسیون پزشکی منتخب دانشگاه به مربوطه می تواند با ذکر  دالیل، مراتب را جهت طرح در کمیسیون پزشکی منتخب دانشگاه به 
دانشکده پزشکی منعکس نماید. پس از تایید کمیسیون مذکور و موافقت شوراي آموزشی دانشکده دانشکده پزشکی منعکس نماید. پس از تایید کمیسیون مذکور و موافقت شوراي آموزشی دانشکده 

  ادامه تحصیل این افراد جلوگیري بعمل می آید. ادامه تحصیل این افراد جلوگیري بعمل می آید. و دانشگاه از و دانشگاه از 
  محرومیت یکساله و غرامت تحصیلی شامل این قبیل افراد نمی شود.محرومیت یکساله و غرامت تحصیلی شامل این قبیل افراد نمی شود.  ::11تبصره تبصره 
در صورت موافقت شوراي آموزشی دانشگاه، چنانچه نقص عضو موثر حرفه اي براي در صورت موافقت شوراي آموزشی دانشگاه، چنانچه نقص عضو موثر حرفه اي براي   ::22تبصره تبصره 

ا نباشد و فرد حداقل نمره ا نباشد و فرد حداقل نمره سایر رشته ها در همان دانشگاه بالمانع از ادامه تحصیل در آن رشته هسایر رشته ها در همان دانشگاه بالمانع از ادامه تحصیل در آن رشته ه
آخرین نفر پذیرفته شده رشته مربوطه را در همان سهمیه و همان سال در همان دانشگاه دارا آخرین نفر پذیرفته شده رشته مربوطه را در همان سهمیه و همان سال در همان دانشگاه دارا 

  باشد می تواند تغییر رشته دهد. باشد می تواند تغییر رشته دهد. 
  

  میهمانیمیهمانی: : 1616ماده ماده 
یکسال میهمان شدن دستیاران حداکثر براي رشته هاي چهار سال و براي رشته هاي سه یکسال میهمان شدن دستیاران حداکثر براي رشته هاي چهار سال و براي رشته هاي سه   

دانشگاههاي مبدا و مقصد صرفا به منظور تبادالت علمی و آموزشی و فقط دانشگاههاي مبدا و مقصد صرفا به منظور تبادالت علمی و آموزشی و فقط ماه با توافق ماه با توافق   99ساله ساله 
  یکبار در طول تحصیل و از سال دوم دستیاري به بعد، مجاز می باشد.یکبار در طول تحصیل و از سال دوم دستیاري به بعد، مجاز می باشد.

  میهمانی در شش ماه آخر دوره دستیاري مجاز نمی باشد. میهمانی در شش ماه آخر دوره دستیاري مجاز نمی باشد.   ::11تبصره تبصره 
  مبدا می باشد. مبدا می باشد. پرداخت کمک هزینه تحصیلی در طول مدت میهمانی به عهده دانشگاه پرداخت کمک هزینه تحصیلی در طول مدت میهمانی به عهده دانشگاه ::22تبصره تبصره 

  
  آموزش دوره دستیاري:آموزش دوره دستیاري:  --ثث

  فعالیت هاي موظف برنامه آموزش دستیاران فعالیت هاي موظف برنامه آموزش دستیاران   ::1717ماده ماده 
دستیاران موظفند طبق برنامه اي که از طرف گروه آموزشی مربوطه تنظیم می شود، در دستیاران موظفند طبق برنامه اي که از طرف گروه آموزشی مربوطه تنظیم می شود، در   

فعالیت هاي آموزشی پژوهشی و درمانی، از جمله کالسهاي نظري، گزارش صبحگاهی، گزارشهاي فعالیت هاي آموزشی پژوهشی و درمانی، از جمله کالسهاي نظري، گزارش صبحگاهی، گزارشهاي 
، ژورنال کالب، کارورزیهاي بیمارستانی و ، ژورنال کالب، کارورزیهاي بیمارستانی و ((ccaassee  rreeppoorrtt))مرگ و میر و گزارش موردي مرگ و میر و گزارش موردي 

درمانگاهی، آزمایشگاهی و کشیکهاي بخش و درمانگاه مربوطه و ماموریت هاي علمی و طرح هاي درمانگاهی، آزمایشگاهی و کشیکهاي بخش و درمانگاه مربوطه و ماموریت هاي علمی و طرح هاي 
  تحقیقاتی، به طور فعال شرکت نمایند. تحقیقاتی، به طور فعال شرکت نمایند. 

 

۹ 
 



طرح یکماهه دستیاران سال آخر در مناطق محروم بر اساس اعالم نیاز معاونت سالمت طرح یکماهه دستیاران سال آخر در مناطق محروم بر اساس اعالم نیاز معاونت سالمت   
قابل اجرا می باشد مدت طرح جزء دوره قابل اجرا می باشد مدت طرح جزء دوره   13811381ان دانشگاه از مهرماه سال ان دانشگاه از مهرماه سال وزارتخانه و معاونت درموزارتخانه و معاونت درم

  آموزش دستیار محسوب می شود. آموزش دستیار محسوب می شود. 
  

  : حداقل ساعات کار در دوره هاي دستیاري: حداقل ساعات کار در دوره هاي دستیاري1818ماده ماده 
تحصیل در دوره دستیاري بطور تمام وقت بوده و بر اساس برنامه ایست که از طرف مدیر تحصیل در دوره دستیاري بطور تمام وقت بوده و بر اساس برنامه ایست که از طرف مدیر   

  ح زیر است:ح زیر است:گروه تنظیم می شود. حداقل ساعات کار بشرگروه تنظیم می شود. حداقل ساعات کار بشر
  1616//3030لغایت لغایت   77//3030روزهاي شنبه الی چهارشنبه از ساعت روزهاي شنبه الی چهارشنبه از ساعت   --11
  1212//3030لغایت لغایت   77//3030پنج شنبه ها از ساعت پنج شنبه ها از ساعت   --22

گزارش ماهانه حضور و غیاب و کارکرد دستیاران، توسط روساي بخشها به معاونین گزارش ماهانه حضور و غیاب و کارکرد دستیاران، توسط روساي بخشها به معاونین   ::11تبصره تبصره 
یربط ارسال خواهد یربط ارسال خواهد آموزشی گروه یا مدیر گروه مربوطه و از طریق معاونین مراکز، به دانشکده ذآموزشی گروه یا مدیر گروه مربوطه و از طریق معاونین مراکز، به دانشکده ذ

  شد. شد. 
  پرداخت کمک هزینه تحصیلی منوط به ارائه گزارش کارماهانه دستیاران می باشد. پرداخت کمک هزینه تحصیلی منوط به ارائه گزارش کارماهانه دستیاران می باشد.   ::22تبصره تبصره 
  افزایش سنوات تحصیلی با تمدید دوره دستیاران، تابع مقررات مربوطه خواهد بود. افزایش سنوات تحصیلی با تمدید دوره دستیاران، تابع مقررات مربوطه خواهد بود.   ::33تبصره تبصره 

  
  

  حداقل برنامه کشیک دستیاران حداقل برنامه کشیک دستیاران   ::1919ماده ماده 
  در زمینه بالینی به شرح زیر خواهد بود: در زمینه بالینی به شرح زیر خواهد بود: حداقل برنامه کشیک دستیاران حداقل برنامه کشیک دستیاران 

  کشیک در ماه کشیک در ماه   1212سال اول سال اول   --
  کشیک در ماه کشیک در ماه   1010سال دوم سال دوم   --
  کشیک در ماه کشیک در ماه   88سال سوم سال سوم   --
  کشیک در ماه کشیک در ماه   66سال چهارم و پنجم سال چهارم و پنجم   --

کلیه دستیاران شاغل به تحصیل در بیمارستان، از ناهار و دستیاران کشیک عالوه بر آن کلیه دستیاران شاغل به تحصیل در بیمارستان، از ناهار و دستیاران کشیک عالوه بر آن ::11تبصره تبصره 
  و شام برخوردار خواهند بود. و شام برخوردار خواهند بود.   از خوابگاه، صبحانهاز خوابگاه، صبحانه

  است.است.  مدیر گروهمدیر گروهتنظیم برنامه و افزایش کشیک موظف، طبق ضوابط به عهده تنظیم برنامه و افزایش کشیک موظف، طبق ضوابط به عهده   ::22تبصره تبصره 

 

۱۰ 
 



حکم آموزشی دستیار یکساله است و صدور حکم سال باالتر بعد از احراز شرایط ارتقاي حکم آموزشی دستیار یکساله است و صدور حکم سال باالتر بعد از احراز شرایط ارتقاي   ::33تبصره تبصره 
  سالیانه می باشد. سالیانه می باشد. 

  
  
  

  : انتصاب و وظایف دستیار ارشد گروه آموزشی : انتصاب و وظایف دستیار ارشد گروه آموزشی 2020ماده ماده 
همه ساله دو نفر از بین دستیاران تخصصی دو سال آخر در هر گروه آموزشی بیمارستانی، همه ساله دو نفر از بین دستیاران تخصصی دو سال آخر در هر گروه آموزشی بیمارستانی،   

با توجه به کفایت، تعهد و جدان کاري و میزان فعالیت آنها، توسط دستیاران پیشنهاد و از بین آنها با توجه به کفایت، تعهد و جدان کاري و میزان فعالیت آنها، توسط دستیاران پیشنهاد و از بین آنها 
با حکم رئیس دانشکده به عنوان دستیار ارشد منصوب می با حکم رئیس دانشکده به عنوان دستیار ارشد منصوب می   یک نفر به تایید شوراي گروه انتخاب ویک نفر به تایید شوراي گروه انتخاب و

  شود. شود. 
وظایف دستیار ارشد به موجب آئین نامه است که به پیشنهاد مدیرگروه و تصویب رئیس وظایف دستیار ارشد به موجب آئین نامه است که به پیشنهاد مدیرگروه و تصویب رئیس   تبصره:تبصره:

  دانشکده پزشکی مربوطه به اجرا گذاشته می شود. دانشکده پزشکی مربوطه به اجرا گذاشته می شود. 
  

  مرخصی ها:مرخصی ها:  --جج
دستیاران با توجه به نیاز و در صورت بروز موارد ناخواسته و ضرورت، می توانند در هر سال دستیاران با توجه به نیاز و در صورت بروز موارد ناخواسته و ضرورت، می توانند در هر سال   

  دستیاري از مرخصی هاي استحقاقی، استعالجی، زایمان و بدون مزایا استفاده نمایند. دستیاري از مرخصی هاي استحقاقی، استعالجی، زایمان و بدون مزایا استفاده نمایند. 
  

  مرخصی استحقاقیمرخصی استحقاقی  ::2121ماده ماده 
دت یک ماه از دت یک ماه از روز و هر سال تحصیلی جمعا به مروز و هر سال تحصیلی جمعا به م  22//55دستیاران می توانند به ازاي هر ماه دستیاران می توانند به ازاي هر ماه   

  مرخصی استحقاقی استفاده نمایند. مرخصی استحقاقی استفاده نمایند. 
روز ذخیره و به سالهاي روز ذخیره و به سالهاي   1515تبصره: در صورت عدم استفاده از مرخصی در طول سال تحصیلی فقط تبصره: در صورت عدم استفاده از مرخصی در طول سال تحصیلی فقط 

مرخصی ذخیره عالوه بر مرخصی ذخیره عالوه بر   روزروز  4545بعد موکول می شود. دستیار مجاز است در سال آخر حداکثر از  بعد موکول می شود. دستیار مجاز است در سال آخر حداکثر از  
                                                                                                              مرخصی استحقاقی همان سال استفاده کند. مرخصی استحقاقی همان سال استفاده کند. 

  ترتیب استفاده از مرخصی با نظر رئیس بخش و تایید مدیر گروه مربوطه خواهد بود. ترتیب استفاده از مرخصی با نظر رئیس بخش و تایید مدیر گروه مربوطه خواهد بود.   
  
  
  

 

 

۱۱ 
 



  مرخصی بدون مزایا مرخصی بدون مزایا : : 2222ماده ماده 
هر دستیار می تواند در طول دوره معادل مجموع مدت مرخصی استحقاقی خود با موافقت هر دستیار می تواند در طول دوره معادل مجموع مدت مرخصی استحقاقی خود با موافقت   

رئیس بخش و مدیر گروه آموزشی و دانشکده انقطاع تحصیل داشته باشد  (براي مثال دستیار رئیس بخش و مدیر گروه آموزشی و دانشکده انقطاع تحصیل داشته باشد  (براي مثال دستیار 
ماه مرخصی بدون کمک هزینه تحصیلی استفاده نماید) بدیهی ماه مرخصی بدون کمک هزینه تحصیلی استفاده نماید) بدیهی   44دوره هاي چهارساله می تواند از دوره هاي چهارساله می تواند از 

  به طول دوره دستیاري افزوده خواهد شد. به طول دوره دستیاري افزوده خواهد شد. است مدت مذکور است مدت مذکور 
دستیارانی که همسر آنان جزو کارکنان دولت بوده و به دلیل ماموریت یا ادامه مرخصی دستیارانی که همسر آنان جزو کارکنان دولت بوده و به دلیل ماموریت یا ادامه مرخصی   ::11تبصره تبصره 

عازم خارج از کشور هستند می توانند (با ارائه مدرك مستدل) صرفا از یکسال مرخصی بدون عازم خارج از کشور هستند می توانند (با ارائه مدرك مستدل) صرفا از یکسال مرخصی بدون 
  ره جویند. ره جویند. کمک هزینه تحصیلی تنها یکبار در طول دوره تحصیلی بهکمک هزینه تحصیلی تنها یکبار در طول دوره تحصیلی به

  پرداخت کمک هزینه تحصیلی دستیاري در مدت انقطاع تحصیلی مجاز نیست.پرداخت کمک هزینه تحصیلی دستیاري در مدت انقطاع تحصیلی مجاز نیست.: : 22تبصره تبصره 
  

  : مرخصی استعالجی : مرخصی استعالجی 2323ماده ماده 
استفاده از مرخصی استعالجی براي دستیاران به میزان حداکثر یک ماه در طول دوره استفاده از مرخصی استعالجی براي دستیاران به میزان حداکثر یک ماه در طول دوره   

المانع است. در المانع است. در دستیاري بر اساس گواهی پزشک و تایید پزشک معتمد و شوراي پزشکی دانشگاه بدستیاري بر اساس گواهی پزشک و تایید پزشک معتمد و شوراي پزشکی دانشگاه ب
صورتی که غیبت دستیار به علت بیماري در طول دوره تحصیلی از یک ماه بیشتر باشد، برابر مابه صورتی که غیبت دستیار به علت بیماري در طول دوره تحصیلی از یک ماه بیشتر باشد، برابر مابه 
التفاوت مدت مذکور به دوره دستیاري وي، بااستفاده از کمک هزینه تحصیلی اضافه خواهد شد. التفاوت مدت مذکور به دوره دستیاري وي، بااستفاده از کمک هزینه تحصیلی اضافه خواهد شد. 

  هد شد. هد شد. اما در مدت بیماري بیش از سه ماه به دستیار کمک هزینه تحصیلی پرداخت نخوااما در مدت بیماري بیش از سه ماه به دستیار کمک هزینه تحصیلی پرداخت نخوا
دستیار موظف است مراتب را ظرف یک هفته به دانشگاه اطالع دستیار موظف است مراتب را ظرف یک هفته به دانشگاه اطالع در صورت بروز بیماري، در صورت بروز بیماري،   ::11تبصره تبصره 

  دهد و ارائه گواهی استعالجی براي شروع مجدد دوره الزامی است.دهد و ارائه گواهی استعالجی براي شروع مجدد دوره الزامی است.
ماه تجاوز کند، تصمیم گیري در مورد ادامه یا ماه تجاوز کند، تصمیم گیري در مورد ادامه یا   66در صورتیکه مدت بیماري دستیار از در صورتیکه مدت بیماري دستیار از   ::22تبصره تبصره 

پس از تایید شوراي پزشکی دانشگاه، به عهده شوراي آموزشی دانشگاه خواهد پس از تایید شوراي پزشکی دانشگاه، به عهده شوراي آموزشی دانشگاه خواهد   لغو دوره دستیاري،لغو دوره دستیاري،
  بود.بود.

  مرخصی زایمانمرخصی زایمان  ::2424ماده ماده 
استفاده دستیاران خانم از شش ماه مرخصی زایمان براي یکبار در طول دوره دستیاري استفاده دستیاران خانم از شش ماه مرخصی زایمان براي یکبار در طول دوره دستیاري   

  بالمانع می باشد. فقط یک ماه از این مدت جزو دوران آموزشی محاسبه می شود. بالمانع می باشد. فقط یک ماه از این مدت جزو دوران آموزشی محاسبه می شود. 
فقط یک بار در طول دوره دستیاري، استفاده کنندگان از مرخصی زایمان از کمک هزینه فقط یک بار در طول دوره دستیاري، استفاده کنندگان از مرخصی زایمان از کمک هزینه   تبصره:تبصره:

  تحصیلی استفاده خواهند کرد. تحصیلی استفاده خواهند کرد. 

 

 

۱۲ 
 



  آئین نامه ارزیابی درون دانشگاهی دستیاران تخصصیآئین نامه ارزیابی درون دانشگاهی دستیاران تخصصی

  
  : اجزاي ارزیابی درون دانشگاهی: اجزاي ارزیابی درون دانشگاهی11مادهماده

درون بخشی انجام می درون بخشی انجام می ارزیابی درون دانشگاهی در دو بخش ارزیابی دانش نظري و ارزیابی ارزیابی درون دانشگاهی در دو بخش ارزیابی دانش نظري و ارزیابی 
  پذیرد.پذیرد.

  الف) ارزیابی دانش نظريالف) ارزیابی دانش نظري
نمره به ارزیابی درون بخشی اختصاص دارد و نمره به ارزیابی درون بخشی اختصاص دارد و   150150کل نمره از کل نمره از   %%5050ارزیابی دانش نظري ارزیابی دانش نظري   

  شامل اجزاي زیر استشامل اجزاي زیر است
  ب) ارزیابی درون بخشیب) ارزیابی درون بخشی
نمره ارزیابی درون دانشگاهی را شامل شده و در نمره ارزیابی درون دانشگاهی را شامل شده و در   150150نمره از نمره از   100100ارزیابی درون بخشی ارزیابی درون بخشی 

  طریق تکمیل کارنامه هاي ارزیابی درون بخشی صورت می پذیرد.طریق تکمیل کارنامه هاي ارزیابی درون بخشی صورت می پذیرد.  طول سال ازطول سال از
قسمت است: مهارتهاي بالینی، قضاوت بالینی، قسمت است: مهارتهاي بالینی، قضاوت بالینی،   44) کارنامه ارزیابی درون بخشی شامل ) کارنامه ارزیابی درون بخشی شامل 11--بب    

  خصوصیات فردي و حرفه اي، صالحیت بالینی در کلخصوصیات فردي و حرفه اي، صالحیت بالینی در کل
، برحسب رشته ، برحسب رشته ) میزان نمره اختصاص یافته به هر محور و نیز اجزاء هر محور در فرم کارنامه) میزان نمره اختصاص یافته به هر محور و نیز اجزاء هر محور در فرم کارنامه22--بب

  آموزشی مشخص شده است.آموزشی مشخص شده است.
ماه یکبار ماه یکبار   22) کارنامه ارزیابی درون بخشی براي هر دستیار باید بطور متوسط حداقل هر ) کارنامه ارزیابی درون بخشی براي هر دستیار باید بطور متوسط حداقل هر 33--بب

ماه باشد الزم است فرم ماه باشد الزم است فرم   22) دستیار کمتر از ) دستیار کمتر از RRoottaattiioonnتکمیل گردد. در صورتیکه مدت چرخش (تکمیل گردد. در صورتیکه مدت چرخش (
  )  تکمیل گردد.)  تکمیل گردد.RRoottaattiioonnکارنامه در پایان هر  چرخش (کارنامه در پایان هر  چرخش (

  
  : نگهداري و گزارش نتایج ارزیابی: نگهداري و گزارش نتایج ارزیابی22ماده  ماده  

براي هر دستیار در گروه آموزشی مربوطه، فرم چکیده ارزیابی درون بخشی تکمیل می براي هر دستیار در گروه آموزشی مربوطه، فرم چکیده ارزیابی درون بخشی تکمیل می 
گردد. همچنین میانگین نمرات ارزیابی درون دانشگاهی در هر حیطه جهت پیگیري ارزیابی و گردد. همچنین میانگین نمرات ارزیابی درون دانشگاهی در هر حیطه جهت پیگیري ارزیابی و 

هم مقررات آزمون ارتقا و هم مقررات آزمون ارتقا و معرفی به آزمون کتبی سراسري ارتقا تنها در یک نوبت مطابق ماده نمعرفی به آزمون کتبی سراسري ارتقا تنها در یک نوبت مطابق ماده ن
گواهینامه تخصصی مصوبه چهل و هشتمین نشست شوراي آموزش پزشکی و تخصصی از طریق گواهینامه تخصصی مصوبه چهل و هشتمین نشست شوراي آموزش پزشکی و تخصصی از طریق 

  معاونت آموزشی دانشگاه به دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی ارسال می گردد.معاونت آموزشی دانشگاه به دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی ارسال می گردد.
  

 

۱۳ 
 



  : بازخورد به دستیاران: بازخورد به دستیاران33ماده ماده 
تیاران امکان دستیابی سریع تیاران امکان دستیابی سریع به گونه اي عمل نمایند که دسبه گونه اي عمل نمایند که دس  موظف هستندموظف هستندگروه هاي آموزشی گروه هاي آموزشی 

آسان به نتایح ارزیابی خود اعم از آزمون کتبی یا شفاهی و یا ارزیابی درون بخشی را از طریق گروه آسان به نتایح ارزیابی خود اعم از آزمون کتبی یا شفاهی و یا ارزیابی درون بخشی را از طریق گروه 
آموزشی داشته باشند. همچنین گروه آموزشی موظف است نمرات درون دانشگاهی دستیاران را با آموزشی داشته باشند. همچنین گروه آموزشی موظف است نمرات درون دانشگاهی دستیاران را با 

پزشکی و تخصصی به اطالع پزشکی و تخصصی به اطالع فاصله زمانی مناسب پیش از ارسال به دبیرخانه شوراي آموزش فاصله زمانی مناسب پیش از ارسال به دبیرخانه شوراي آموزش 
  دستیاران برساند.دستیاران برساند.

  
  : حد نصاب: حد نصاب44ماده ماده 

  150150از از   9090حد نصاب قبولی در ارزیابی درون دانشگاهی براي دستیاران در تمامی ارتقا حد نصاب قبولی در ارزیابی درون دانشگاهی براي دستیاران در تمامی ارتقا 
  است. در صورتیکه این حدنصاب از طریق دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی تغییر نکند. است. در صورتیکه این حدنصاب از طریق دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی تغییر نکند. 

ره آموزشی، مورد ارزیابی درون دانشگاهی قرار نگرفته ره آموزشی، مورد ارزیابی درون دانشگاهی قرار نگرفته ب) در صورتیکه دستیاري به دلیل اتمام دوب) در صورتیکه دستیاري به دلیل اتمام دو
باشد، گروه آموزشی موظف است با در نظر گرفتن میانگین نمرات یک سال پایانی آموزش باشد، گروه آموزشی موظف است با در نظر گرفتن میانگین نمرات یک سال پایانی آموزش 

  دستیاري آن دستیار، نمره نهایی ارزیابی درون دانشگاهی وي را اعالم نماید.دستیاري آن دستیار، نمره نهایی ارزیابی درون دانشگاهی وي را اعالم نماید.
  

  : اعتراضات: اعتراضات55ماده ماده 
رسیدگی به اعتراضات در مورد ارزیابی درون دانشگاهی به عهده کمیته اي مرکب از معاون رسیدگی به اعتراضات در مورد ارزیابی درون دانشگاهی به عهده کمیته اي مرکب از معاون 
آموزشی دانشگاه رئیس دانشگده پزشکی، معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی، مدیر گروه آموزشی دانشگاه رئیس دانشگده پزشکی، معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی، مدیر گروه 

نماینده دستیاران تحت نماینده دستیاران تحت مربوطه، یک نفر از اعضاي هیات علمی گروه به انتخاب گروه آموزشی و مربوطه، یک نفر از اعضاي هیات علمی گروه به انتخاب گروه آموزشی و 
می باشد. مهلت تحویل اعتراض از سوي دستیاران به گروه آموزشی، تشکیل می باشد. مهلت تحویل اعتراض از سوي دستیاران به گروه آموزشی، تشکیل   آموزش آن گروهآموزش آن گروه

جلسه رسیدگی به اعتراض و اعالم نتیجه، تا قبل از زمان ارسال این نمرات به دبیرخانه شوراي جلسه رسیدگی به اعتراض و اعالم نتیجه، تا قبل از زمان ارسال این نمرات به دبیرخانه شوراي 
  اموزش پزشکی و تخصصی می باشد. اموزش پزشکی و تخصصی می باشد. 

  : نظارت بر حسن اجراي آئین نامه: نظارت بر حسن اجراي آئین نامه66ماده ماده 
شی مسئول نظارت و حصول اطمینان از اجراي صحیح شی مسئول نظارت و حصول اطمینان از اجراي صحیح معاون آموزشی دانشگاه و مدیر گروه آموزمعاون آموزشی دانشگاه و مدیر گروه آموز

  ماده یکم و ماده سوم) می باشد.ماده یکم و ماده سوم) می باشد.  --بب––  33این آئین نامه (به ویژه بند این آئین نامه (به ویژه بند 
در مورد کارنامه هاي دستیاران گروه هاي مختلف آموزشی تخصصی، نکات ذیل قابل ذکر می در مورد کارنامه هاي دستیاران گروه هاي مختلف آموزشی تخصصی، نکات ذیل قابل ذکر می 

  باشد.باشد.
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درون بخشی کلیه رشته درون بخشی کلیه رشته حیطه صالحیت بالینی در کل که به عنوان بند (ت) در کارنامه هاي حیطه صالحیت بالینی در کل که به عنوان بند (ت) در کارنامه هاي --11
هاي ذکر شده است، به دلیل محتواي یکسان از متن کارنامه حذف گردیده است. تعریف این هاي ذکر شده است، به دلیل محتواي یکسان از متن کارنامه حذف گردیده است. تعریف این 
حیطه میزان مطابقت فرد با دستیار ایده آل در آن رشته و به عبارت دیگر، جمع بندي استاد از حیطه میزان مطابقت فرد با دستیار ایده آل در آن رشته و به عبارت دیگر، جمع بندي استاد از 

  ممتاز می باشد.ممتاز می باشد.نمره نمایانگر دستیار نمره نمایانگر دستیار   1010عملکرد دستیار در سایر محورها می باشد. این حیطه عملکرد دستیار در سایر محورها می باشد. این حیطه 
رشته تخصصی(بجز رشته هاي طب کار و پزشکی رشته تخصصی(بجز رشته هاي طب کار و پزشکی   2121در کل کارنامه ارزیابی درون بخشی براي در کل کارنامه ارزیابی درون بخشی براي --22

  اجتماعی) طراحی شده است.اجتماعی) طراحی شده است.
بیماریهاي عفونی و گرمسیري، بیماریهاي قلب و عروق، بیماریهاي کودکان و رشته هاي گروه بیماریهاي عفونی و گرمسیري، بیماریهاي قلب و عروق، بیماریهاي کودکان و رشته هاي گروه 

حی کلیه و مجاري ادراري، جراحی حی کلیه و مجاري ادراري، جراحی جراحی شامل جراحی عمومی، جراحی استخوان و مفاصل، جراجراحی شامل جراحی عمومی، جراحی استخوان و مفاصل، جرا
گلو و بینی یکسان است. به عبارت دیگر در گلو و بینی یکسان است. به عبارت دیگر در   مغز و اعصاب، چشم پزشکی، زنان و زایمان و گوش،مغز و اعصاب، چشم پزشکی، زنان و زایمان و گوش،

  فرم کارنامه طراحی شده است.فرم کارنامه طراحی شده است.  1010رشته، رشته،   2121مجموع براي مجموع براي 
  نحوه نمره دهی در رشته هاي مختلف آموزشی تخصصصی بصورت زیر می باشد:نحوه نمره دهی در رشته هاي مختلف آموزشی تخصصصی بصورت زیر می باشد:--33

مومی، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاري ادراري، مومی، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاري ادراري، الف) گروه داخلی (جراحی عالف) گروه داخلی (جراحی ع
  جراحی مغز و اعصاب، چشم پزشکی، زنان و زایمان و گوش، گلو و بینی)جراحی مغز و اعصاب، چشم پزشکی، زنان و زایمان و گوش، گلو و بینی)

  
 + + نمره صالحیت بالینی در کل  +   1212نمره صالحیت بالینی در کل  + نمره خصوصیات فردي و حرفه اي  نمره قضاوت نمره قضاوت   4343نمره خصوصیات فردي و حرفه اي 

= نمره نهایی +  نمره مهارت هاي بالینی  = نمره نهاییبالینی  +  نمره مهارت هاي بالینی    بالینی 
  

شناسی، بیهوشی، پرتو درمانی، پرتو شناسی تشخیصی، پزشکی فیزیکی و توانبخشی، شناسی، بیهوشی، پرتو درمانی، پرتو شناسی تشخیصی، پزشکی فیزیکی و توانبخشی، ب) آسیب ب) آسیب 
  پزشکی قانونی و پزشکی هسته ايپزشکی قانونی و پزشکی هسته اي
 + + نمره صالحیت بالینی در کل  + نمره قضاوت بالینی   1212نمره صالحیت بالینی در کل  + نمره قضاوت بالینی نمره خصوصیات فردي و حرفه اي  نمره خصوصیات فردي و حرفه اي 

= نمره نهایی = نمره نهایی+ نمره مهارت هاي بالینی    + نمره مهارت هاي بالینی 
  

  ج) روانپزشکیج) روانپزشکی
نمره قضاوت نمره قضاوت   4343نمره خصوصیات فردي و حرفه اي + نمره خصوصیات فردي و حرفه اي +   1212  نمره صالحیت بالینی در کل +نمره صالحیت بالینی در کل +

  بالینی + نمره مهارت هاي بالینی = نمره نهاییبالینی + نمره مهارت هاي بالینی = نمره نهایی
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  مقررات کلی آزمونهاي ارتقاء تخصصیمقررات کلی آزمونهاي ارتقاء تخصصی

  
  آزمون ارتقاء شامل دو بخش است:آزمون ارتقاء شامل دو بخش است:  --الفالف

نمره که از سوي گروه هاي آموزشی که دستیار در آن مشغول نمره که از سوي گروه هاي آموزشی که دستیار در آن مشغول   150150ارزیابی درون دانشگاهی با ارزیابی درون دانشگاهی با --11
  تحصیل است انجام می شود.تحصیل است انجام می شود.به به 
  نمره که شامل دو بخش می باشد:نمره که شامل دو بخش می باشد:  150150آزمون کتبی با آزمون کتبی با --22
  نمره)نمره)  150150نمره از نمره از     6060آزمون هاي کتبی دوره اي که در طول دوره برگزار می شود. (با آزمون هاي کتبی دوره اي که در طول دوره برگزار می شود. (با   11--22
ازمون کتبی سالیانه که تحت نظارت دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی توسط ازمون کتبی سالیانه که تحت نظارت دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی توسط   22--22

  نمره)نمره)  150150نمره از نمره از   9090برنامه هاي دستیاري است برگزار می شود ( با برنامه هاي دستیاري است برگزار می شود ( با دانشگاه هایی که مجري دانشگاه هایی که مجري 
نمره) اختصاصی به نمره) اختصاصی به   150150کل نمره (کل نمره (  %%5050است. است.   300300مجموع نمره هاي ارتقاء هر سال برابر مجموع نمره هاي ارتقاء هر سال برابر   --22--الفالف

نمره) اختصاصی به آزمون کتبی نمره) اختصاصی به آزمون کتبی   150150( (   %%5050ارزیابی درون دانشگاهی با توجه به ضوابط مربوطه و ارزیابی درون دانشگاهی با توجه به ضوابط مربوطه و 
  دارد.دارد.
وبه شصت و چهارمین نشست شوراي آموزش پزشکی و تخصصی مالك مقایسه وبه شصت و چهارمین نشست شوراي آموزش پزشکی و تخصصی مالك مقایسه بنا بر مصبنا بر مص  --33--الفالف

  براي آزمونهاي ارتقاء از این قرار است:براي آزمونهاي ارتقاء از این قرار است:
در هر دانشگاه که باالترین نمرات را کسب کرده در هر دانشگاه که باالترین نمرات را کسب کرده   شرکت کنندگان برتر هر رشتهشرکت کنندگان برتر هر رشته%%2020میانگین نمره میانگین نمره 

  اند،مالك مقایسه تعیین می گردد.    اند،مالك مقایسه تعیین می گردد.    
ان کمتر از یک نفر شود مالك همان یک نفر محاسبه ان کمتر از یک نفر شود مالك همان یک نفر محاسبه تعداد شرکت کنندگتعداد شرکت کنندگ  %%2020: چنانچه : چنانچه 11تبصره تبصره 

  شود.شود.
تعداد شرکت کنندگان بصورت اعشاري در بیاید اگر کمتر از نیم تعداد شرکت کنندگان بصورت اعشاري در بیاید اگر کمتر از نیم   %%2020: در مواردي که : در مواردي که 22تبصره تبصره 

  باشد به سمت پائین و باالتر و مساوي نیم به سمت نمره باالتر گرد شود.باشد به سمت پائین و باالتر و مساوي نیم به سمت نمره باالتر گرد شود.
حاسبه شده طبق حاسبه شده طبق شایان ذکر است طبق مصوبات شصت و پنجمین نشست شورا نمرات مشایان ذکر است طبق مصوبات شصت و پنجمین نشست شورا نمرات م

کمتر از کمتر از فرمول ارائه شده در شصت و چهارمین نشست شورا جهت آزمون کتبی ارتقاء نمی بایست فرمول ارائه شده در شصت و چهارمین نشست شورا جهت آزمون کتبی ارتقاء نمی بایست 
مربوطه باشد و در صورتی که حد نصاب قبولی پس از محاسبه مربوطه باشد و در صورتی که حد نصاب قبولی پس از محاسبه   کف مندرج در جداولکف مندرج در جداول  نمرات،نمرات،

  در فرمول مربوطه هر دانشگاه و در هر رشته نخصصی بیشتر از کف نمره کتبی مجاز مندرج دردر فرمول مربوطه هر دانشگاه و در هر رشته نخصصی بیشتر از کف نمره کتبی مجاز مندرج در
  جداول فوق الذکر باشد، مالك عمل، حد نصاب محاسبه شده توسط دانشگاه خواهد بود.جداول فوق الذکر باشد، مالك عمل، حد نصاب محاسبه شده توسط دانشگاه خواهد بود.

۱۶ 
 



می می   AAکف نمره کتبی مجاز (حداقل نمره کتبی نسبت به مالك مقایسه مساوي با متغیر کف نمره کتبی مجاز (حداقل نمره کتبی نسبت به مالك مقایسه مساوي با متغیر   --44--الفالف
  باشد) نباید از کف تعیین شده توسط دبیرخانه کمتر باشد.باشد) نباید از کف تعیین شده توسط دبیرخانه کمتر باشد.

ر به سال باالتر بشرح و طبق جداول زیر می ر به سال باالتر بشرح و طبق جداول زیر می کف نمرات مورد نیاز براي ارتقا هر دستیاکف نمرات مورد نیاز براي ارتقا هر دستیا  --55--الفالف
  باشد:باشد:

  حداقل نمره ارزیابی درون دانشگاهیحداقل نمره ارزیابی درون دانشگاهی--11
  حداقل نمره آزمون کتبی دوره ايحداقل نمره آزمون کتبی دوره اي  --22
  حداقل نمره آزمون کتبی سالیانهحداقل نمره آزمون کتبی سالیانه  --33

  جدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي سه سالهجدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي سه ساله
مقطع مقطع 
  ارتقاءارتقاء

  حداقل نمره کتبیحداقل نمره کتبی
(نسبت به مالك (نسبت به مالك 

  AAمقایسه) مقایسه) 

کف نمره کف نمره 
  مجازمجازکتبی کتبی 

حداقل ارزیابی حداقل ارزیابی 
  دانشگاهی دانشگاهی   ––درون درون 

  BB) ) ۱۵۰۱۵۰(از (از 
  

  حداقل نمرهحداقل نمره
  کلکل

حداقل حداقل 
  نمرهنمره

  کل مجازکل مجاز

  6565  %%5050  22به به   11
2626  

105105  1515  AA  ++  
BB  ++  

185185  
3939  

  8080  %%6060  33به به   22
3232  

105105  1515  AA  ++  
BB  ++  

200200  
4848  

  

  جدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي چهارسالهجدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي چهارساله

مقطع مقطع 
  ارتقاءارتقاء

  حداقل نمره کتبیحداقل نمره کتبی
(نسبت به مالك (نسبت به مالك 

  AAمقایسه) مقایسه) 

کف نمره کف نمره 
  کتبی مجازکتبی مجاز

حداقل ارزیابی حداقل ارزیابی 
  دانشگاهیدانشگاهی  ––درون درون 

  BB) ) ۱۵۰۱۵۰(از (از 
  

  حداقل نمرهحداقل نمره
  کلکل

حداقل حداقل 
  نمرهنمره

  کل مجازکل مجاز

  6565  %%5050  22به به   11
2626  

105105  1515  AA  ++  
BB  ++  

185185  
3939  

  7575  %%5858  33به به   22
3030  

105105  1515  AA  ++  
BB  ++  

195195  
4545  

  8585  %%6363  44به به   33
3434  105105  1515  AA  ++  

BB  ++  
205205  

5151  
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  جدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي پنج سالهجدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي پنج ساله
مقطع مقطع 
  ارتقاءارتقاء

  حداقل نمره کتبیحداقل نمره کتبی
(نسبت به مالك (نسبت به مالك 

  AAمقایسه) مقایسه) 

کف نمره کف نمره 
  کتبی مجازکتبی مجاز

حداقل ارزیابی حداقل ارزیابی 
  دانشگاهیدانشگاهی  ––درون درون 

  BB) ) ۱۵۰۱۵۰(از (از   
  

  حداقل نمرهحداقل نمره
  کلکل

حداقل حداقل 
  نمرهنمره

  کل مجازکل مجاز

  6565  %%5050  22به به   11
2626  

105105  3030  AA  ++  
BB  ++  

170170  
3939  

  7575  %%5858  33به به   22
3030  

105105  3030  AA  ++  
BB  ++  

180180  
4545  

  8585  %%6363  44به به   33
3434  

105105  3030  AA  ++  
BB  ++  

190190  
5151  

  9595  %%6666  55به به   44
3838  

105105  3030  AA  ++  
BB  ++  

195195  
5757  

    * کف نمره آزمون دوره اي * کف نمره آزمون دوره اي 
  * کف نمره آزمون کتبی سالیانه (تیرماه)* کف نمره آزمون کتبی سالیانه (تیرماه)

  
نمره مورد نظر می بایست نمره مورد نظر می بایست   AA++BB ( (1515++1515شایان ذکر است در فرمول حداقل نمره کتبی (شایان ذکر است در فرمول حداقل نمره کتبی (  

  توسط دستیار در یکی از حیطه هاي ارزیابی درون بخشی و یا آزمون کتبی کسب گردد. توسط دستیار در یکی از حیطه هاي ارزیابی درون بخشی و یا آزمون کتبی کسب گردد. 
از سیستم از سیستم   دوران دستیاري سه بار در آزمون ارتقاء مردود شونددوران دستیاري سه بار در آزمون ارتقاء مردود شونددستیارانی که در طول دستیارانی که در طول   --66--الفالف

  آموزش تخصصی بالینی پزشکی اخراج خواهند شد. آموزش تخصصی بالینی پزشکی اخراج خواهند شد. 
) دوبار مردود شوند مجاز به ادامه ) دوبار مردود شوند مجاز به ادامه 22به به   11مون ارتقاء سال اول (ارتقاء مون ارتقاء سال اول (ارتقاء دستیارانی که در آزدستیارانی که در آز  --77--الفالف

  دوره نبوده و از سیستم آموزش تخصصی بالینی پزشکی اخراج خواهند شد. دوره نبوده و از سیستم آموزش تخصصی بالینی پزشکی اخراج خواهند شد. 
  

  ب: مقررات آزمونهاي ارتقا از نظر ارزیابی درون بخشی ب: مقررات آزمونهاي ارتقا از نظر ارزیابی درون بخشی 
شصت و چهارمین نشست شوراي آموزش پزشکی و تخصصی، شرکت کلیه شصت و چهارمین نشست شوراي آموزش پزشکی و تخصصی، شرکت کلیه   55به استناد موضوع به استناد موضوع   --11

دستیاران رشته هاي تخصصی پزشکی واجد شرایط در آزمونهاي ارتقاء تخصصی این دوره منوط به دستیاران رشته هاي تخصصی پزشکی واجد شرایط در آزمونهاي ارتقاء تخصصی این دوره منوط به 

105105موفقیت در آزمونها و فعالیتهاي درون بخشی و کسب حداقل نمره موفقیت در آزمونها و فعالیتهاي درون بخشی و کسب حداقل نمره 
و کسب کف نمره آزمون و کسب کف نمره آزمون   150150
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کتبی دوره اي با توجه به معرفی رسمی مدیر گروه مربوطه و ثبت موضوع پایان نامه تخصصی و کتبی دوره اي با توجه به معرفی رسمی مدیر گروه مربوطه و ثبت موضوع پایان نامه تخصصی و 
  ارائه آن طبق برنامه هاي مصوب خواهد بود. ارائه آن طبق برنامه هاي مصوب خواهد بود. 

این دستورالعمل واجدالشرایط شرکت در آزمون این دستورالعمل واجدالشرایط شرکت در آزمون   77--و الفو الف  66--مشمولین مفاد بندهاي الفمشمولین مفاد بندهاي الف  ::11تبصره تبصره 
  د. د. ارتقاء این دوره نخواهند بوارتقاء این دوره نخواهند بو

در محاسبه نمرات نهایی ارزیابی درون بخشی حیطه هاي مختلف دانش پزشکی، در محاسبه نمرات نهایی ارزیابی درون بخشی حیطه هاي مختلف دانش پزشکی،   ::22تبصره تبصره 
مراقبت از بیمار، رفتار حرفه اي، مهارت هاي ارتباطی، یادگیري بر مبناي تجربه و عملکرد بر مراقبت از بیمار، رفتار حرفه اي، مهارت هاي ارتباطی، یادگیري بر مبناي تجربه و عملکرد بر 

  اساس شناخت از نظام سالمت رعایت گردد. اساس شناخت از نظام سالمت رعایت گردد. 
به دانشگاه دیگر معرفی شده اند و به دانشگاه دیگر معرفی شده اند و در مورد دستیارانی که وفق مقررات به صورت میهمان در مورد دستیارانی که وفق مقررات به صورت میهمان   --22--بب

در آن دانشگاه ادامه تحصیل می دهند تعیین و اعالم نمره ارزیابی درون در آن دانشگاه ادامه تحصیل می دهند تعیین و اعالم نمره ارزیابی درون   در زمان آزمون ارتقاءدر زمان آزمون ارتقاء
به عهده دانشگاه مقصد به عهده دانشگاه مقصد بخشی و نمره آزمون دوره اي، معرفی به آزمون کتبی و اعالم نتایج بخشی و نمره آزمون دوره اي، معرفی به آزمون کتبی و اعالم نتایج 

وه آموزشی مربوطه در خصوص وه آموزشی مربوطه در خصوص الزم است دانشگاه مبداء نسبت به اعالم نظر گرالزم است دانشگاه مبداء نسبت به اعالم نظر گر  خواهد بود.خواهد بود.
ارزیابی درون بخشی دستیاران میهمان به دانشگاه مقصد، قبل از شرکت دستیاران واجد شرکت در ارزیابی درون بخشی دستیاران میهمان به دانشگاه مقصد، قبل از شرکت دستیاران واجد شرکت در 

  آزمون  کتبی ارتقاء اقدام بعمل آورد. آزمون  کتبی ارتقاء اقدام بعمل آورد. 
نمره ارزیابی درون بخشی و نمره آزمون کتبی دوره اي پس از اتمام مدت میهمانی، از سوي نمره ارزیابی درون بخشی و نمره آزمون کتبی دوره اي پس از اتمام مدت میهمانی، از سوي   --33--بب

  مبدا اعالم گردد.مبدا اعالم گردد.  دانشگاه مقصد به دانشگاهدانشگاه مقصد به دانشگاه
تعیین واجد شرایط بودن دستیار جهت شرکت در آزمون ارتقاء گواهینامه به عهده دانشگاه تعیین واجد شرایط بودن دستیار جهت شرکت در آزمون ارتقاء گواهینامه به عهده دانشگاه   --44--بب

  مبدا می باشد. مبدا می باشد. 
در مورد دستیارانی که وفق مقررات به دانشگاه دیگر منتقل شده اند، تعیین و اعالم نمره در مورد دستیارانی که وفق مقررات به دانشگاه دیگر منتقل شده اند، تعیین و اعالم نمره   --55--بب

بعهده بعهده به آزمون کتبی و اعالم نتایج به آزمون کتبی و اعالم نتایج ارزیابی درون بخشی و نمره آزمون کتبی دوره اي، معرفی ارزیابی درون بخشی و نمره آزمون کتبی دوره اي، معرفی 
می باشد. الزم است دانشگاه مبداء نسبت به اعالم نظر گروه آموزشی مربوطه در می باشد. الزم است دانشگاه مبداء نسبت به اعالم نظر گروه آموزشی مربوطه در   دانشگاه مقصددانشگاه مقصد

خصوص ارزیابی درون دانشگاهی دستیار انتقالی به دانشگاه مقصد، قبل از شرکت دستیار ذیربط خصوص ارزیابی درون دانشگاهی دستیار انتقالی به دانشگاه مقصد، قبل از شرکت دستیار ذیربط 
  در آزمون کتبی اقدام بعمل آورد. در آزمون کتبی اقدام بعمل آورد. 

الزم است الزم است   مقررات به دو ارتقاء همزمان معرفی می شوندمقررات به دو ارتقاء همزمان معرفی می شوندارانی که طبق ارانی که طبق در مورد دستیدر مورد دستی  --66--بب
دو نمره ارزیابی درون بخشی ارسال شود. یکی براي ارتقاء سال باالتر و یکی براي ارتقاء سال پایین دو نمره ارزیابی درون بخشی ارسال شود. یکی براي ارتقاء سال باالتر و یکی براي ارتقاء سال پایین 
تر و در تنظیم نمرات دقت شود که نمره درون بخشی سال پایین تر برابر یا بیشتر از نمره ارزیابی تر و در تنظیم نمرات دقت شود که نمره درون بخشی سال پایین تر برابر یا بیشتر از نمره ارزیابی 

   ال باالتر باشد تا در محاسبه حد نصابهاي قبولی مشکلی ایجاد نگردد. ال باالتر باشد تا در محاسبه حد نصابهاي قبولی مشکلی ایجاد نگردد. درون بخشی سدرون بخشی س
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نهایی ارزیابی درون بخشی و نمره نهایی آزمون کتبی دوره اي در نهایی ارزیابی درون بخشی و نمره نهایی آزمون کتبی دوره اي در الزم است نمرات الزم است نمرات   --77--بب
باطالع دستیاران رسانده شود تا زمان کافی جهت باطالع دستیاران رسانده شود تا زمان کافی جهت   فاصله زمانی مناسب و پیش از آزمون کتبیفاصله زمانی مناسب و پیش از آزمون کتبی

راضات احتمالی دستیاران موجود باشد. ضمن اینکه شرکت در راضات احتمالی دستیاران موجود باشد. ضمن اینکه شرکت در دریافت و نیز رسیدگی به اعتدریافت و نیز رسیدگی به اعت
آزمونهاي کتبی سالیانه منوط به قبولی در ارزیابی درون بخشی و آزمون هاي کتبی دوره اي می آزمونهاي کتبی سالیانه منوط به قبولی در ارزیابی درون بخشی و آزمون هاي کتبی دوره اي می 

  باشد. باشد. 
رسیدگی به اعتراضات در مورد ارزیابی درون بخشی و آزمون هاي کتبی دوره اي رسیدگی به اعتراضات در مورد ارزیابی درون بخشی و آزمون هاي کتبی دوره اي   8080--بب

معاون آموزشی دانشگاه، رئیس دانشکده پزشکی، معاون آموزشی معاون آموزشی دانشگاه، رئیس دانشکده پزشکی، معاون آموزشی مرکب از: مرکب از:   بعهده کمیته ايبعهده کمیته اي
بالینی دانشکده پزشکی، مدیر گروه مربوطه و یک نفر از اعضاي هیات علمی به انتخاب گروه بالینی دانشکده پزشکی، مدیر گروه مربوطه و یک نفر از اعضاي هیات علمی به انتخاب گروه 

  مربوطه حسب مورد می باشد. مربوطه حسب مورد می باشد. 
ی ی از آزمونهاي کتبی سالیانه ارتقاء نمره ارزیاباز آزمونهاي کتبی سالیانه ارتقاء نمره ارزیاب  یک ماه قبلیک ماه قبلکمیته آزمون ها موظف است کمیته آزمون ها موظف است   --99--بب

  درون بخشی و نمره کتبی دوره اي هر دستیار را به معاونت آموزشی دانشکده اعالم نماید. درون بخشی و نمره کتبی دوره اي هر دستیار را به معاونت آموزشی دانشکده اعالم نماید. 
پس از طی مراحل رسیدگی به پس از طی مراحل رسیدگی به   نمرات آزمون درون بخشی و نمرات کتبی دوره اينمرات آزمون درون بخشی و نمرات کتبی دوره اي  تبصره:تبصره:

و اعالم به معاونت آموزشی دانشکده به هیچ عنوان قابل تغییر  و اعالم به معاونت آموزشی دانشکده به هیچ عنوان قابل تغییر    66--بند ببند باعتراضات مطابق اعتراضات مطابق 
  نمی باشد. نمی باشد. 

  
  

  تخصصیتخصصیمقررات آزمون کتبی ارتقاء مقررات آزمون کتبی ارتقاء   --جج
  33دستیاران داوطلب شرکت در آزمون ارتقاء چنانچه در مجموع سنوات تحصیلی حداکثر دستیاران داوطلب شرکت در آزمون ارتقاء چنانچه در مجموع سنوات تحصیلی حداکثر   --11--جج

ماه کسر دوره داشته باشند می توانند در آزمون ارتقاء کتبی سال مربوطه با رعایت سایر مقررات ماه کسر دوره داشته باشند می توانند در آزمون ارتقاء کتبی سال مربوطه با رعایت سایر مقررات 
  شرکت نمایند. شرکت نمایند. 

ماههاي تیر، مرداد و شهریور سال تحصیلی مربوطه می باشد ماههاي تیر، مرداد و شهریور سال تحصیلی مربوطه می باشد منظور از سه ماه کسر دوره، منظور از سه ماه کسر دوره،   توضیح:توضیح:
  که از زمان معرفی به آزمون کتبی ارتقاء تا پایان سال تحصیلی مربوطه باقی مانده است. که از زمان معرفی به آزمون کتبی ارتقاء تا پایان سال تحصیلی مربوطه باقی مانده است. 

ماه از دوره تحصیلی خود را طی نمایند ماه از دوره تحصیلی خود را طی نمایند   99حداقل حداقل دستیاران سال اول که تا تاریخ ارتقاء دستیاران سال اول که تا تاریخ ارتقاء   --22--جج
موفقیت در ارزیابی درون بخشی و آزمون کتبی دوره اي ملزم به شرکت در آزمون کتبی موفقیت در ارزیابی درون بخشی و آزمون کتبی دوره اي ملزم به شرکت در آزمون کتبی   در صورتدر صورت

  ) خواهند  بود. ) خواهند  بود. 22به به   11(سالیانه، ارتقاء (سالیانه، ارتقاء 
  

 

 

 

۲۰ 
 



دستیارانی که در سال قبل در آزمون ارتقاء شرکت نموده اند جهت شرکت در آزمون ارتقاء دستیارانی که در سال قبل در آزمون ارتقاء شرکت نموده اند جهت شرکت در آزمون ارتقاء   --33--جج
  نموده باشند. نموده باشند.   ماه از دوره تحصیلی خود را طیماه از دوره تحصیلی خود را طی  1111سال جاري الزم است سال جاري الزم است 

گزینش و ...) دیرتر از موعد مقرر به گزینش و ...) دیرتر از موعد مقرر به   دستیارانی که به دالیل مختلف (مانند جایگزینی،دستیارانی که به دالیل مختلف (مانند جایگزینی،  --44--جج
ماه از دوره تحصیلی تا زمان آزمون در صورت ماه از دوره تحصیلی تا زمان آزمون در صورت   88دانشگاه معرفی شده اند با گذراندن حداقل دانشگاه معرفی شده اند با گذراندن حداقل 

تقاء کتبی تقاء کتبی موفقیت در ارزیابی درون بخشی و آزمون کتبی دوره اي ملزم به شرکت در آزمون ارموفقیت در ارزیابی درون بخشی و آزمون کتبی دوره اي ملزم به شرکت در آزمون ار
  خواهند بود. خواهند بود.   22به به   11نه نه سالیاسالیا

  بعنوان مثال :در دوره هاي سه سالهبعنوان مثال :در دوره هاي سه ساله
  

  44--در شرایط مفاد بند جدر شرایط مفاد بند ج  22--در شرایط مفاد بند جدر شرایط مفاد بند ج
  ماهماه88  22بهبه11براي ارتقاءبراي ارتقاء  ماهماه99  22بهبه11براي ارتقاءبراي ارتقاء
  ماهماه2020  33بهبه22براي ارتقاءبراي ارتقاء  ماهماه2121  33بهبه22براي ارتقاءبراي ارتقاء

  دوره نخواهد شد.دوره نخواهد شد.ضمن اینکه داشتن مرخصی استحقاقی ذخیره باعث کاهش طول ضمن اینکه داشتن مرخصی استحقاقی ذخیره باعث کاهش طول 
کلیه دستیاران موظفند موضووع پایان نامه خود را در      دوره هاي سه ساله حداکثر تا کلیه دستیاران موظفند موضووع پایان نامه خود را در      دوره هاي سه ساله حداکثر تا   --55--جج

و در دوره هاي بیش از سه سال حداکثر تا و در دوره هاي بیش از سه سال حداکثر تا   22به به   11سالیانه سال سالیانه سال   زمان معرفی به آزمون کتبی ارتقاءزمان معرفی به آزمون کتبی ارتقاء
تایید گروه آموزشی در تایید گروه آموزشی در   آماده و پس ازآماده و پس از  33به به   22زمان معرفی به آزمون کتبی ارتقاء سالیانه سال زمان معرفی به آزمون کتبی ارتقاء سالیانه سال 

  شوراي پژوهشی دانشکده و یا دانشگاه به تصویب رسانده باشد. شوراي پژوهشی دانشکده و یا دانشگاه به تصویب رسانده باشد. 
دستیاران معرفی شده به آزمون کتبی در صورت عدم شرکت در آزمون به دالیل غیر موجه دستیاران معرفی شده به آزمون کتبی در صورت عدم شرکت در آزمون به دالیل غیر موجه   --66--جج

و یا عدم کسب هریک از حد نصابهاي منظور شده، مردود آن سال شناخته می شوند، بر اساس و یا عدم کسب هریک از حد نصابهاي منظور شده، مردود آن سال شناخته می شوند، بر اساس 
  دون همان سال با دریافت کمک هزینه تحصیلی ملزم به تمدید دوره خواهند بود. دون همان سال با دریافت کمک هزینه تحصیلی ملزم به تمدید دوره خواهند بود. برنامه آموزشی مبرنامه آموزشی م

همزمان همزمان   هر دستیار فقط یک بار در طول دوره می تواند با رعایت مقررات در دو  ارتقاءهر دستیار فقط یک بار در طول دوره می تواند با رعایت مقررات در دو  ارتقاء  --77--جج
  شرکت نماید. شرکت نماید. 

  مصادیق موارد ذیل مجاز به شرکت در آزمون ارتقاء بصورت دو ارتقاء همزمان خواهد بود: مصادیق موارد ذیل مجاز به شرکت در آزمون ارتقاء بصورت دو ارتقاء همزمان خواهد بود:   --88--جج
کسب حد نصاب قبولی ارزیابی درون بخشی در بیست و نهمین دوره ارتقاء و عدم شرکت در کسب حد نصاب قبولی ارزیابی درون بخشی در بیست و نهمین دوره ارتقاء و عدم شرکت در   --11

  آزمون کتبی ارتقاء بدالیل موجه آزمون کتبی ارتقاء بدالیل موجه 
دستیارانی که در بیست و نهمین دوره ارتقاء موفق به کسب حد نصاب قبولی آزمون کتبی دستیارانی که در بیست و نهمین دوره ارتقاء موفق به کسب حد نصاب قبولی آزمون کتبی   --22

  شده اما حد نصاب قبولی مجموع را بدست نیاورده است. شده اما حد نصاب قبولی مجموع را بدست نیاورده است. 
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تاخیر معرفی از طرف دبیرخانه تاخیر معرفی از طرف دبیرخانه   دستیاران سال آخر که به دلیل استفاده از مرخصی زایمان،دستیاران سال آخر که به دلیل استفاده از مرخصی زایمان،  --33
بدلیل گزینش یا سایر دالیل با کسر دوره مواجه شده و صرفا به همین دلیل به یکی از آزمونهاي بدلیل گزینش یا سایر دالیل با کسر دوره مواجه شده و صرفا به همین دلیل به یکی از آزمونهاي 

به به کتبی ارتقاء سراسري معرفی نشده اند، مشروط بر اینکه دوره ایشان قبل از پایان اسفند ماه کتبی ارتقاء سراسري معرفی نشده اند، مشروط بر اینکه دوره ایشان قبل از پایان اسفند ماه 
اتمام برسد و در صورت احراز نمره ارزیابی درون بخشی سال باالتر مجاز به شرکت در آزمون ارتقاء اتمام برسد و در صورت احراز نمره ارزیابی درون بخشی سال باالتر مجاز به شرکت در آزمون ارتقاء 

) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه به عنوان حوزه ) دانشگاه علوم پزشکی مربوطه به عنوان حوزه 44بهبه44و و   44بهبه33ماقبل آخر و گواهینامه تخصصی (ماقبل آخر و گواهینامه تخصصی (
  آزمون گواهینامه تخصصی می باشد. آزمون گواهینامه تخصصی می باشد. 

یاران رشته هاي تخصصی بیماریهاي عفونی یاران رشته هاي تخصصی بیماریهاي عفونی امکان شرکت در دو ارتقاء همزمان براي دستامکان شرکت در دو ارتقاء همزمان براي دست  ::11تبصره تبصره 
  ) وجود ندارد. ) وجود ندارد. 33بهبه22و و   22بهبه11و بیماریهاي قلب و عروق براي سالهاي اول و دوم در این دوره (و بیماریهاي قلب و عروق براي سالهاي اول و دوم در این دوره (

تصمیم گیري در خصوص کلیه موارد مربوط به ارتقاء همزمان که در آیین نامه و مصوبات تصمیم گیري در خصوص کلیه موارد مربوط به ارتقاء همزمان که در آیین نامه و مصوبات   --99--جج
دانشگاه با ترکیب زیر تفویض دانشگاه با ترکیب زیر تفویض   پیش بینی نشده به کمیسیون برنامه دستیاري تخصصی بالینیپیش بینی نشده به کمیسیون برنامه دستیاري تخصصی بالینی

  اختیار می گردد. اختیار می گردد. 
  مدیر کل آموزش دانشگاه مدیر کل آموزش دانشگاه   --22رئیس دانشکده پزشکیرئیس دانشکده پزشکی  --11
  مدیر گروه رشته مربوطه مدیر گروه رشته مربوطه   --44معاون آموزشی دانشکده پزشکیمعاون آموزشی دانشکده پزشکی  --33
  یک نفر عضو هیات علمی با انتخاب معاون آموزشی دانشگاه یک نفر عضو هیات علمی با انتخاب معاون آموزشی دانشگاه   --55
ارتقاء (همزمان) می باشند در صورت عدم کسب ارتقاء (همزمان) می باشند در صورت عدم کسب   22دستیارانی که واجد شرایط شرکت در دستیارانی که واجد شرایط شرکت در   --1010--جج

مردود همان سال محسوب و مشمول یکسال تمدید مردود همان سال محسوب و مشمول یکسال تمدید   نمره حد نصاب قبولی در هریک از دو ارتقاءنمره حد نصاب قبولی در هریک از دو ارتقاء
  دوره یا از ابتداي سال مربوطه خواهند بود. دوره یا از ابتداي سال مربوطه خواهند بود. 

د نصاب سال پایین تر یا سال باالتر د نصاب سال پایین تر یا سال باالتر ارتقاء همزمان موفق به کسب حارتقاء همزمان موفق به کسب ح  22دستیارانی که در دستیارانی که در   --1111--جج
  نشوند از نظر تعداد دفعات مردودي یکبار مردود محسوب می شوند. نشوند از نظر تعداد دفعات مردودي یکبار مردود محسوب می شوند. 

  

  مقررات آزمون گواهینامه تخصصی (آزمون پره بورد)مقررات آزمون گواهینامه تخصصی (آزمون پره بورد)

  
کلیه دستیارانی که حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال دوره دستیاري آنان به اتمام می رسد و کلیه دستیارانی که حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال دوره دستیاري آنان به اتمام می رسد و   --الفالف

ماه از زمان کسب ماه از زمان کسب   1111رکت در آزمون گواهینامه تخصصی حداقل مدت رکت در آزمون گواهینامه تخصصی حداقل مدت در زمان معرفی جهت شدر زمان معرفی جهت ش
قبولی در مقطع ماقبل گواهینامه ایشان گذشته و در این مدت در بخش مربوطه حضور داشته و قبولی در مقطع ماقبل گواهینامه ایشان گذشته و در این مدت در بخش مربوطه حضور داشته و 

  مشغول به طی دوره آموزشی بوده اند، مجاز به شرکت در آزمون کتبی گواهینامه تخصصیمشغول به طی دوره آموزشی بوده اند، مجاز به شرکت در آزمون کتبی گواهینامه تخصصی
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مذکور این دسته از داوطلبان منوط به کسب مذکور این دسته از داوطلبان منوط به کسب   شناخته می شوند (بدیهی است شرکت در آزمونشناخته می شوند (بدیهی است شرکت در آزمون
  حداقل نمره ارزیابی درون بخشی جهت معرفی به آزمون گواهینامه می باشد.) حداقل نمره ارزیابی درون بخشی جهت معرفی به آزمون گواهینامه می باشد.) 

کلیه دستیارانی که در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت می نمایند، می بایست دفاعیه کلیه دستیارانی که در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت می نمایند، می بایست دفاعیه 
  پایان نامه خود را قبل از معرفی به آزمون گواهینامه تخصصی انجام داده باشند. پایان نامه خود را قبل از معرفی به آزمون گواهینامه تخصصی انجام داده باشند. 

دستیارانی که بدلیل گزینش، استفاده از مرخصی زایمان و معرفی دیرتر از موعد مقرر دستیارانی که بدلیل گزینش، استفاده از مرخصی زایمان و معرفی دیرتر از موعد مقرر   ::11تبصره تبصره 
براي شروع دوره از طرف دبیرخانه، با کسر دوره روبرو شده و صرفا به همین دلیل به یکی از براي شروع دوره از طرف دبیرخانه، با کسر دوره روبرو شده و صرفا به همین دلیل به یکی از 

کتبی سراسري معرفی نشده اند، در صورتی که دوره آموزشی آنان تا قبل از پایان کتبی سراسري معرفی نشده اند، در صورتی که دوره آموزشی آنان تا قبل از پایان آزمونهاي ارتقاءآزمونهاي ارتقاء
د ماه سال مربوطه به اتمام برسد و با رعایت سایر مقررات بصورت مجاز به شرکت در آزمون د ماه سال مربوطه به اتمام برسد و با رعایت سایر مقررات بصورت مجاز به شرکت در آزمون اسفناسفن

) دانشگاه علوم پزشکی مربوط به عنوان حوزه ) دانشگاه علوم پزشکی مربوط به عنوان حوزه 44بهبه44و و   44بهبه33ارتقاء ماقبل آخر و گواهینامه تخصصی (ارتقاء ماقبل آخر و گواهینامه تخصصی (
  آزمون گواهینامه تخصصی می باشد. آزمون گواهینامه تخصصی می باشد. 

ر فقط یکبار در طول دوره آموزشی ر فقط یکبار در طول دوره آموزشی با توجه به مصوبات موجود مبنی براینکه هر دستیابا توجه به مصوبات موجود مبنی براینکه هر دستیا: : 22تبصره تبصره 
دستیاري می تواند از دو ارتقاء همزمان استفاده نماید نسبت به معرفی افراد واجد شرایط اقدام به دستیاري می تواند از دو ارتقاء همزمان استفاده نماید نسبت به معرفی افراد واجد شرایط اقدام به 

  عمل خواهد آمد.عمل خواهد آمد.
  باعث کاهش طول دوره نخواهد شد. باعث کاهش طول دوره نخواهد شد.   داشتن مرخصی استحقاقی ذخیره،داشتن مرخصی استحقاقی ذخیره،::33تبصره تبصره 
در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت الزم است کلیه دستیارانی که به صورت مشروط الزم است کلیه دستیارانی که به صورت مشروط   ::44تبصره تبصره 

باقیمانده دوره تحصیلی خود را در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی الزم مبنی باقیمانده دوره تحصیلی خود را در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی الزم مبنی می نمایند، می نمایند، 
  بر اتمام دوره تحصیلی خود را ارائه نمایند. بر اتمام دوره تحصیلی خود را ارائه نمایند. 

درارزیابی درون درارزیابی درون   105105شرط شرکت در آزمون کتبی گواهینامه تخصصی کسب حداقل نمره شرط شرکت در آزمون کتبی گواهینامه تخصصی کسب حداقل نمره   --بب
  دستیاري می با شد. دستیاري می با شد. بخشی سال آخر بخشی سال آخر 

افرادي که به آزمون گواهینامه تخصصی معرفی نشده و یا شرکت ننموده اند مردود افرادي که به آزمون گواهینامه تخصصی معرفی نشده و یا شرکت ننموده اند مردود   ::11تبصره تبصره 
آزمون گواهینامه تخصصی شناخته شده و الزم است بر اساس برنامه آموزشی مدون سال آخر با آزمون گواهینامه تخصصی شناخته شده و الزم است بر اساس برنامه آموزشی مدون سال آخر با 

  دریافت کمک هزینه تحصیلی تمدید دوره شوند.دریافت کمک هزینه تحصیلی تمدید دوره شوند.
ز جهت شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی براي افرادي که ز جهت شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی براي افرادي که حداکثر تعداد دفعات مجاحداکثر تعداد دفعات مجا  ::22تبصره تبصره 

یک یا یک یا مردود نشده اند سه نوبت می باشد. بدیهی است افرادي که در آزمون ارتقاء مردود نشده اند سه نوبت می باشد. بدیهی است افرادي که در آزمون ارتقاء در آزمون ارتقاء در آزمون ارتقاء 
دو مرتبه مردود شده اند حداکثر دو نوبت مجاز به شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی می باشند، دو مرتبه مردود شده اند حداکثر دو نوبت مجاز به شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی می باشند، 
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از سیستم آموزشی از سیستم آموزشی   اد دفعات مجاز موفق به احراز قبولی نگردد،اد دفعات مجاز موفق به احراز قبولی نگردد،چنانچه داوطلبی، در سقف تعدچنانچه داوطلبی، در سقف تعد
  تخصصی بالینی خارج خواهد شد. تخصصی بالینی خارج خواهد شد. 

  
  حد نصاب نمره قبولی آزمون گواهینامه تخصصیحد نصاب نمره قبولی آزمون گواهینامه تخصصی

با توجه به مصوبه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی آزمون گواهینامه تخصصی در دو مرحله با توجه به مصوبه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی آزمون گواهینامه تخصصی در دو مرحله   --11
ي سه ساله و چهارساله و حد نصاب قبولی ي سه ساله و چهارساله و حد نصاب قبولی جهت رشته هاجهت رشته ها  150150از از   9595کتبی با حد نصاب قبولی کتبی با حد نصاب قبولی 

براي رشته هاي پنج ساله (در این دوره) و در مرحله آزمون بخشهاي مهارتهاي براي رشته هاي پنج ساله (در این دوره) و در مرحله آزمون بخشهاي مهارتهاي   150150از از   100100
  جهت کلیه رشته هاي تخصصی برگزار می گردد. جهت کلیه رشته هاي تخصصی برگزار می گردد.   150150از از   105105با حد نصاب قبولی با حد نصاب قبولی   OOSSCCEEعملی/ عملی/ 
  OOSSCCEEبا توجه به محدودیتهاي زمانی جهت برگزاري آزمونهاي مهارتهاي عملی/ با توجه به محدودیتهاي زمانی جهت برگزاري آزمونهاي مهارتهاي عملی/   توجه:توجه:

کلیه دانشگاههاي علوم پزشکی برگزار کننده آزمون کتبی گواهینامه تخصصی کلیه دانشگاههاي علوم پزشکی برگزار کننده آزمون کتبی گواهینامه تخصصی گواهینامه تخصصی،گواهینامه تخصصی،
  ملزم به اعالم نتایج آزمون مذکور به دانشگاههاي علوم پزشکی تحت پوشش می باشند. ملزم به اعالم نتایج آزمون مذکور به دانشگاههاي علوم پزشکی تحت پوشش می باشند. 

نمره آزمون نمره آزمون   300300از مجموع از مجموع   210210حد نصاب قبولی جهت آزمون گواهینامه تخصصی نمره کل حد نصاب قبولی جهت آزمون گواهینامه تخصصی نمره کل   --22
می باشد و رتبه گیري و اعالم نتیجه نهایی در این آزمون بر می باشد و رتبه گیري و اعالم نتیجه نهایی در این آزمون بر   OOSSCCEEکتبی و مهارتهاي عملی/ کتبی و مهارتهاي عملی/ 

  اساس نمره کل داوطلب خواهد بود. اساس نمره کل داوطلب خواهد بود. 
آزمون کتبی گواهینامه آزمون کتبی گواهینامه کسب قبولی در کسب قبولی در   OOSSCCEEشرط معرفی به آزمون مهارتهاي عملی/ شرط معرفی به آزمون مهارتهاي عملی/   توجه:توجه:

تخصصی می باشد و در صورتی که دستیار حد نصاب قبولی در آزمون کتبی گواهینامه تخصصی را تخصصی می باشد و در صورتی که دستیار حد نصاب قبولی در آزمون کتبی گواهینامه تخصصی را 
  نخواهد بود. نخواهد بود.   OOSSCCEEکسب ننماید، مجاز به شرکت در آزمون مهارتهاي عملی/ کسب ننماید، مجاز به شرکت در آزمون مهارتهاي عملی/ 

  مشابه آزمون ارتقاءمشابه آزمون ارتقاءمراحل بررسی اعتراضات و اعالم نتایج آزمون کتبی گواهینامه تخصصی، مراحل بررسی اعتراضات و اعالم نتایج آزمون کتبی گواهینامه تخصصی،   --33
پس از اعالم قابل تغییر نبوده و اعتراض در پس از اعالم قابل تغییر نبوده و اعتراض در   OOSSCCEEنتیجه آزمون مهارتهاي عملی/ نتیجه آزمون مهارتهاي عملی/   می باشد،می باشد،

  خصوص آزمون مذکور قابل بررسی نمی باشد. خصوص آزمون مذکور قابل بررسی نمی باشد. 
  
  
  سایر ضوابط و مقررات سایر ضوابط و مقررات   --دد
و گواهینامه تخصصی در کلیه رشته هاي تخصصی داراي یک و گواهینامه تخصصی در کلیه رشته هاي تخصصی داراي یک   آزمون کتبی سالیانه ارتقاءآزمون کتبی سالیانه ارتقاء  --11--دد

  (یکصد و پنجاه) سوال می باشد. (یکصد و پنجاه) سوال می باشد.   150150دفترچه واحد با دفترچه واحد با 

 

 

۲۴ 
 



نمره آزمون کتبی ارتقاء سالیانه دستیاران در کلیه رشته هاي تخصصی می بایست بر مبناي نمره آزمون کتبی ارتقاء سالیانه دستیاران در کلیه رشته هاي تخصصی می بایست بر مبناي   --22--دد
نمرات مکتسبه دستیاران در آزمونهاي کتبی دوره اي نمرات مکتسبه دستیاران در آزمونهاي کتبی دوره اي نمره محاسبه گردیده و با منظور نمودن نمره محاسبه گردیده و با منظور نمودن   9090

  نمره به این دبیرخانه اعالم گردد. نمره به این دبیرخانه اعالم گردد.   150150نمره) نهایتا نمره آزمون کتبی بر مبناي نمره) نهایتا نمره آزمون کتبی بر مبناي   6060(بر مبناي (بر مبناي 
نمره نمره   150150نمره آزمون کتبی گواهینامه تخصصی دستیاران رشته هاي تخصصی بر مبناي نمره آزمون کتبی گواهینامه تخصصی دستیاران رشته هاي تخصصی بر مبناي   --33--دد

  محاسبه می گردد. محاسبه می گردد. 
(مشترك) انجام می (مشترك) انجام می   ccoommbbiinneeddآسیب شناسی صرفا به صورت آسیب شناسی صرفا به صورت   آزمون دستیاران رشتهآزمون دستیاران رشته  --44--دد

  شود. شود. 
سالیانه و گواهینامه تخصصی دستیاران رشته تخصصی آسیب شناسی سالیانه و گواهینامه تخصصی دستیاران رشته تخصصی آسیب شناسی : آزمون کتبی ارتقاء: آزمون کتبی ارتقاء11تبصره تبصره 

  نمره) می باشد. نمره) می باشد.   150150سوال (سوال (  200200داراي یک دفترچه واحد با داراي یک دفترچه واحد با 
یلی آنان به تایید کمیسیون یلی آنان به تایید کمیسیون آن دسته از فارغ التحصیالن خارج از کشور که پرونده تحصآن دسته از فارغ التحصیالن خارج از کشور که پرونده تحص  --55--دد

ارزشیابی مدارك خارجی رشته هاي تخصصی رسیده و از طریق مرکز خدمات آموزشی وزارت ارزشیابی مدارك خارجی رشته هاي تخصصی رسیده و از طریق مرکز خدمات آموزشی وزارت 
و گواهینامه تخصصی معرفی می و گواهینامه تخصصی معرفی می   جهت ثبت نام در آزمون ارتقاءجهت ثبت نام در آزمون ارتقاء  9090//33//3131متبوع حداکثر تا تاریخ متبوع حداکثر تا تاریخ 

ش پزشکی و تخصصی ش پزشکی و تخصصی با توجه به مفاد این دستورالعمل و با معرفی دبیرخانه شوراي آموزبا توجه به مفاد این دستورالعمل و با معرفی دبیرخانه شوراي آموزشوند، شوند، 
می توانند در یکی از دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ثبت نام و در می توانند در یکی از دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور ثبت نام و در 

  آزمون کتبی شرکت نمایند. آزمون کتبی شرکت نمایند. 
با توجه به تصمیم کمیسیون هفت نفره منتخب شوراي آموزش پزشکی و تخصصی در تاریخ با توجه به تصمیم کمیسیون هفت نفره منتخب شوراي آموزش پزشکی و تخصصی در تاریخ   --66د=د=
صی بالینی پزشکی، با توجه به صی بالینی پزشکی، با توجه به زمان آزمون جهت دستیاران جانباز رشته هاي تخصزمان آزمون جهت دستیاران جانباز رشته هاي تخص  13811381//99//99

درصد مدت زمان درصد مدت زمان 2525وضعیت جسمانی و بنا به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه، حداکثر تا وضعیت جسمانی و بنا به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه، حداکثر تا 
  معمول قابل افزایش است. معمول قابل افزایش است. 

گواهینامه سال جاري بالفاصله پس از برگزاري آزمون و با توجه گواهینامه سال جاري بالفاصله پس از برگزاري آزمون و با توجه الزم است کلیه آزمون ارتقاء الزم است کلیه آزمون ارتقاء   --77--دد
  آزمون به نحو مقتضی در اختیار دستیاران قرار گیرد.آزمون به نحو مقتضی در اختیار دستیاران قرار گیرد.  به برنامه زمان بندي مراحل مختلف اجرايبه برنامه زمان بندي مراحل مختلف اجراي

  

  مقررات آزمون دانشنامه تخصصی (آزمون بورد)مقررات آزمون دانشنامه تخصصی (آزمون بورد)
  

به منظور سنجش آگاهیها و مهارتهاي فارغ التحصیالن رشته هاي تخصصی (دارندگان به منظور سنجش آگاهیها و مهارتهاي فارغ التحصیالن رشته هاي تخصصی (دارندگان   
گواهینامه تخصصی) دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، هر ساله در سطح گواهینامه تخصصی) دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، هر ساله در سطح 

 

 

۲۵ 
 



کشور و توسط دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی امتحانات  دانشنامه تخصصی در یک کشور و توسط دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی امتحانات  دانشنامه تخصصی در یک 
  اهی برگزار می گردد. اهی برگزار می گردد. نوبت و در دو قسمت کتبی و شفنوبت و در دو قسمت کتبی و شف

دارندگان گواهینامه تخصصی (فارغ التحصیالن مراکز آموزش پزشکی تخصصی) می توانند دارندگان گواهینامه تخصصی (فارغ التحصیالن مراکز آموزش پزشکی تخصصی) می توانند   ::11ماده ماده 
جهت اخذ مدرك دانشنامه تخصصی (بورد) در امتحان مربوطه که به صورت متمرکز و به وسیله جهت اخذ مدرك دانشنامه تخصصی (بورد) در امتحان مربوطه که به صورت متمرکز و به وسیله 

  دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی کشور برگزار می شود شرکت نمایند.  دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی کشور برگزار می شود شرکت نمایند.  
  تعداد دفعات شرکت در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی داراي محدودیت نمی باشد. تعداد دفعات شرکت در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی داراي محدودیت نمی باشد. : : 11بصره بصره تت

داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی که فارغ التحصیل گواهینامه در سالهاي داوطلبان شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی که فارغ التحصیل گواهینامه در سالهاي   ::22تبصره تبصره 
قبل می باشند جهت شرکت در آزمون مربوطه ملزم به ارائه گواهی اشتغال به کار اخذ شده از قبل می باشند جهت شرکت در آزمون مربوطه ملزم به ارائه گواهی اشتغال به کار اخذ شده از 

) یا گواهی اتمام خدمات مربوطه با تایید معاونت سالمت می ) یا گواهی اتمام خدمات مربوطه با تایید معاونت سالمت می kkخدمت (ضریب خدمت (ضریب   دانشگاه محلدانشگاه محل
  باشند. باشند. 
ثبت نام مشروط دستیارانی که دوره دستیاري آنان حداکثر تا آخر آبان ماه سال مربوطه ثبت نام مشروط دستیارانی که دوره دستیاري آنان حداکثر تا آخر آبان ماه سال مربوطه : : 22ماده ماده 

  بالمانع می باشد. بالمانع می باشد. پایان می یابد، بشرط موفقیت در امتحانات گواهینامه تخصصی، پایان می یابد، بشرط موفقیت در امتحانات گواهینامه تخصصی، 
  باعث کاهش طول دوره (تا اخر آبان ماه) نخواهد شد. باعث کاهش طول دوره (تا اخر آبان ماه) نخواهد شد. خصی استحقاقی ذخیره، خصی استحقاقی ذخیره، داشتن مرداشتن مر  ::11تبصره تبصره 
الزم است دستیارانی که به صورت مشروط در امتحان دانشنامه تخصصی شرکت می الزم است دستیارانی که به صورت مشروط در امتحان دانشنامه تخصصی شرکت می   ::22تبصره تبصره 
باقیمانده دوره تحصیلی خود را در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی الزم مبنی بر باقیمانده دوره تحصیلی خود را در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی الزم مبنی بر   نمایند،نمایند،

  خود را ارائه نمایند. خود را ارائه نمایند.   اتمام دوره تحصیلیاتمام دوره تحصیلی
دستیارانی که به دلیل گزینش استفاده از مرخصی زایمان و معرفی دیرتر ازموعد مقرر دستیارانی که به دلیل گزینش استفاده از مرخصی زایمان و معرفی دیرتر ازموعد مقرر   ::33تبصره تبصره 

براي شروع دوره از طرف دبیرخانه، با کسر دوره روبرو شده و صرفا به همین دلیل به یکی از آز براي شروع دوره از طرف دبیرخانه، با کسر دوره روبرو شده و صرفا به همین دلیل به یکی از آز 
در صورتی که دوره آموزشی آنان تا قبل از اسفند در صورتی که دوره آموزشی آنان تا قبل از اسفند   کتبی سراسري معرفی نشده اند،کتبی سراسري معرفی نشده اند،مونهاي ارتقاءمونهاي ارتقاء

  سال جاري مربوطه به اتمام برسد مجاز به شرکت در آزمون می باشند. سال جاري مربوطه به اتمام برسد مجاز به شرکت در آزمون می باشند.   ماهماه
دانش آموختگان خارج از کشور که پرونده تحصیلی آنان به تایید کمیسیون ارزشیابی دانش آموختگان خارج از کشور که پرونده تحصیلی آنان به تایید کمیسیون ارزشیابی   ::44تبصره تبصره 

مدارك خارجی هیات ممتحنه رشته مربوطه رسیده و از طریق مرکز خدمات آموزشی واجد شرایط مدارك خارجی هیات ممتحنه رشته مربوطه رسیده و از طریق مرکز خدمات آموزشی واجد شرایط 
صی شناخته شوند می توانند از طریق دبیرخانه شوراي آموزش صی شناخته شوند می توانند از طریق دبیرخانه شوراي آموزش شرکت در آزمون دانشنامه تخصشرکت در آزمون دانشنامه تخص

  پزشکی و تخصصی ثبت نام نمایند. پزشکی و تخصصی ثبت نام نمایند. 
کلیه سواالت امتحانات دانشنامه تخصصی بر اساس منابع تعیین شده توسط هیات کلیه سواالت امتحانات دانشنامه تخصصی بر اساس منابع تعیین شده توسط هیات   ::33ماده ماده 

  ممتحنه رشته هاي مربوطه، تهیه می گردد.ممتحنه رشته هاي مربوطه، تهیه می گردد.

 

۲۶ 
 



کل نمره امتحان کتبی کل نمره امتحان کتبی   %%7070  حد نصاب نمره قبولی جهت کسب مدرك دانشنامه تخصصیحد نصاب نمره قبولی جهت کسب مدرك دانشنامه تخصصی  ::44ماده ماده 
  کل نمره امتحان شفاهی خواهد بود.کل نمره امتحان شفاهی خواهد بود.  %%7070و و 

از کل از کل   105105نمره از کل آزمون کتبی می شود (نمره نمره از کل آزمون کتبی می شود (نمره   %%7070افرادي که موفق به کسب افرادي که موفق به کسب   ::11تبصره تبصره 
) به عنوان قبول شده آزمون کتبی دانشنامه تخصصی محسوب و مجاز به شرکت در آزمون ) به عنوان قبول شده آزمون کتبی دانشنامه تخصصی محسوب و مجاز به شرکت در آزمون 150150

  شفاهی دانشنامه تخصصی خواهند بود. شفاهی دانشنامه تخصصی خواهند بود. 
اعتبار قبولی امتحان کتبی حداکثر تا پنج سال اعتبار قبولی امتحان کتبی حداکثر تا پنج سال در صورت مردودي در امتحان شفاهی، در صورت مردودي در امتحان شفاهی،   ::22تبصره تبصره 

به قوت خود باقی خواهد بود و در صورت عدم شرکت و یا عدم موفقیت در امتحان شفاهی به قوت خود باقی خواهد بود و در صورت عدم شرکت و یا عدم موفقیت در امتحان شفاهی 
  متقاضیان موظف به شرکت مجدد در امتحان کتبی دانشنامه تخصصی می باشند. متقاضیان موظف به شرکت مجدد در امتحان کتبی دانشنامه تخصصی می باشند. 

  55در امتحان کتبی دانشنامه تخصصی قبول شده اند، چنانچه بیش از در امتحان کتبی دانشنامه تخصصی قبول شده اند، چنانچه بیش از افرادي که قبال افرادي که قبال   ::33تبصره تبصره 
سال از قبولی در آزمون کتبی آنها نگذشته باشد مجاز خواهند بود در آزمون شفاهی دانشنامه سال از قبولی در آزمون کتبی آنها نگذشته باشد مجاز خواهند بود در آزمون شفاهی دانشنامه 

  برگزار می گردد، شرکت نمایند. برگزار می گردد، شرکت نمایند.   OOSSCCEEتخصصی که به صورت تخصصی که به صورت 
در موعد مقرر اعالم شده از در موعد مقرر اعالم شده از   رسیدگی به اعتراضات دریافت شده در مورد امتحان کتبی،رسیدگی به اعتراضات دریافت شده در مورد امتحان کتبی،  ::55ماده ماده 

سوي دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی کشور، توسط هیاتهاي ممتحنه انجام می گیرد سوي دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی کشور، توسط هیاتهاي ممتحنه انجام می گیرد 
  و هیچ مرجع دیگري از نظر علمی صالحیت داوري در مورد سواالت را ندارد. و هیچ مرجع دیگري از نظر علمی صالحیت داوري در مورد سواالت را ندارد. 

ر ارتباط با رشته تحصیلی مربوطه توسط دستیاران در طول دوره ر ارتباط با رشته تحصیلی مربوطه توسط دستیاران در طول دوره به مقاالت پژوهشی که دبه مقاالت پژوهشی که د  ::66ماده ماده 
دستیاري در یکی از مجالت معتبر به چاپ رسیده و یا پذیرفته شده باشد و نیز پایان نامه دستیاري در یکی از مجالت معتبر به چاپ رسیده و یا پذیرفته شده باشد و نیز پایان نامه 

نمره به شرط قبولی نمره به شرط قبولی   1515دستیاران بر طبق دستورالعمل دبیرخانه و با نظر هیات ممتحنه حداکثر تا دستیاران بر طبق دستورالعمل دبیرخانه و با نظر هیات ممتحنه حداکثر تا 
  شفاهی اضافه می گردد. شفاهی اضافه می گردد. در آزمون شفاهی به نمره آزمون در آزمون شفاهی به نمره آزمون 

  
و نمره و نمره   22تعیین نفرات برتر بر اساس نمره آزمون کتبی دانشنامه تخصصی با ضر یب تعیین نفرات برتر بر اساس نمره آزمون کتبی دانشنامه تخصصی با ضر یب   ::77ماده ماده 

  محاسبه خواهد شد. محاسبه خواهد شد.   11شفاهی دانشنامه تخصصی با ضریب شفاهی دانشنامه تخصصی با ضریب 
  اعتبار مجالت از طرف هیات ممتحنه تعیین می گردد.اعتبار مجالت از طرف هیات ممتحنه تعیین می گردد.  --
ه آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی ه آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی نتیجه ارزشیابی مقاالت با راي هیات ممتحنه در صورتجلسنتیجه ارزشیابی مقاالت با راي هیات ممتحنه در صورتجلس  --

  رشته مربوطه تعیین می گردد.رشته مربوطه تعیین می گردد.

 

۲۷ 
 



زمان آزمون جهت جانبازان شرکت کننده در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی با توجه به وضعیت زمان آزمون جهت جانبازان شرکت کننده در آزمون کتبی دانشنامه تخصصی با توجه به وضعیت   --
مدت مفید زمان معمول قابل مدت مفید زمان معمول قابل   %%2525جسمانی آنها و بنا به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه تا جسمانی آنها و بنا به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه تا 

  افزایش است. افزایش است. 
  
  
  
  
  
  

۲۸ 
 



  
  
 

۲۹ 
 



  بسم اهللا الرحمن الرحیمبسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  
  شورای نمایندگان دستیاریشورای نمایندگان دستیاری                                                                                                              تخصصی دانشکده پزشکیتخصصی دانشکده پزشکیمعاونت آموزشی معاونت آموزشی 

  
  
  
  
  

دستیاران و دستیاران و   رفاهیرفاهی  امورامور

  متمم آیین نامه دستیاريمتمم آیین نامه دستیاري
  
  

  9191تا شهریور ماه تا شهریور ماه   گردآوري شده از مقررات و آیین نامه هاي موجودگردآوري شده از مقررات و آیین نامه هاي موجود

  
  
  
  

  
  
  

  جلد دومجلد دوم

۱ 
 



  به نام خدابه نام خدا
  

  مقدمهمقدمه    

  

با عنایت به لزوم اطالع کامل دستیاران از آیین نامه ها و مقررات با عنایت به لزوم اطالع کامل دستیاران از آیین نامه ها و مقررات 

صنفی و رفاهی و در راستاي ارتقاء وضعیت موجود،و ایجاد صنفی و رفاهی و در راستاي ارتقاء وضعیت موجود،و ایجاد __آموزشی آموزشی 

بستري جهت خدمت بیشتر به مجموعه دستیاري دانشگاه بر آن شدیم بستري جهت خدمت بیشتر به مجموعه دستیاري دانشگاه بر آن شدیم 

تا مقررات موجود را بر اساس آخرین دستورالعمل ها و آیین نامه هاي تا مقررات موجود را بر اساس آخرین دستورالعمل ها و آیین نامه هاي 

ن و مقررات درون دانشگاهی گردآوري نموده و ن و مقررات درون دانشگاهی گردآوري نموده و ر قوانیر قوانیوزارتی در کناوزارتی در کنا

در اختیار دستیاران محترم قرار دهیم امید است که مورد استفاده بهینه در اختیار دستیاران محترم قرار دهیم امید است که مورد استفاده بهینه 

  . . گیردگیردعزیز قرار عزیز قرار همکاران همکاران 

  

در این جلد ارائه خدمات رفاهی در دانشگاه بر اساس مقررات موجود در این جلد ارائه خدمات رفاهی در دانشگاه بر اساس مقررات موجود 

است که تغییرات سالیانه متعاقباً به اطالع است که تغییرات سالیانه متعاقباً به اطالع   ههذکر گردیدذکر گردید  9191تا شهریور تا شهریور 

  دستیاران محترم خواهد رسید.دستیاران محترم خواهد رسید.
  

  

  شوراي نمایندگان دستیاريشوراي نمایندگان دستیاري

  9191شهریور شهریور 

۲ 
 



  امور رفاهیامور رفاهی
  
  
  

  تحصیلیتحصیلی: کمک هزینه : کمک هزینه 2525ماده ماده 
  به دستیاران ماهانه مبلغی به عنوان کمک هزینه تحصیلی پرداخت خواهد شد. به دستیاران ماهانه مبلغی به عنوان کمک هزینه تحصیلی پرداخت خواهد شد. 

  در مدت مرخصی استعالجی بیش از سه ماه به دستیاران کمک هزینه تحصیلی تعلق نمی گیرد. در مدت مرخصی استعالجی بیش از سه ماه به دستیاران کمک هزینه تحصیلی تعلق نمی گیرد.   ::11تبصره تبصره 
  کمک هزینه تحصیلی دستیاران میهمان توسط دانشگاه مبدا پرداخت می شود. کمک هزینه تحصیلی دستیاران میهمان توسط دانشگاه مبدا پرداخت می شود.   ::22تبصره تبصره 

ریال و براي دستیاران ریال و براي دستیاران   480480//000000//000000میزان کمک هزینه تحصیلی پایه، براي دستیاران مجرد میزان کمک هزینه تحصیلی پایه، براي دستیاران مجرد   ::2626ماده ماده 
که بر اساس حکم صادره از دانشکده مربوطه و با ارائه گواهی انجام که بر اساس حکم صادره از دانشکده مربوطه و با ارائه گواهی انجام   تومان  می باشد،تومان  می باشد،  620620//000000متاهل متاهل 

تیاران سالهاي تیاران سالهاي توسط دانشگاه مربوطه قابل پرداخت می باشد. میزان کمک هزینه دستوسط دانشگاه مربوطه قابل پرداخت می باشد. میزان کمک هزینه دس  فعالیتهاي موظف دوره،فعالیتهاي موظف دوره،
باالتر براساس ضریبی که هر ساله براي کلیه دستیاران صورت می پذیرد. از طرف هیئت امناء دانشگاه صورت باالتر براساس ضریبی که هر ساله براي کلیه دستیاران صورت می پذیرد. از طرف هیئت امناء دانشگاه صورت 

  می پذیرد اضافه می گردد. می پذیرد اضافه می گردد. 
  حق تاهل به هر دوي آنها تعلق می گیرد. حق تاهل به هر دوي آنها تعلق می گیرد. در صورتی که همسر دستیار نیز دستیار باشد، در صورتی که همسر دستیار نیز دستیار باشد،   ::11تبصره تبصره 
کمک هزینه تحصیلی ماهانه، به عنوان حق ارشدیت پرداخت کمک هزینه تحصیلی ماهانه، به عنوان حق ارشدیت پرداخت   %%1010به دستیاران ارشد معادل به دستیاران ارشد معادل   ::22تبصره تبصره 

  خواهد شد. خواهد شد. 
  پرداخت مبالغ فوق در صورت تایید هیات امناي دانشگاهها قابل اجرا خواهد بود.پرداخت مبالغ فوق در صورت تایید هیات امناي دانشگاهها قابل اجرا خواهد بود.  ::33تبصره تبصره 

    مبناي کمک هزینه تحصیلی پایه با محل آموزش تخصصی و رشته تخصصی تغییر نمی کند.مبناي کمک هزینه تحصیلی پایه با محل آموزش تخصصی و رشته تخصصی تغییر نمی کند.  ::2727ماده ماده 
کمک هزینه تحصیلی دستیاران همه ساله به میزان افزایش ضریب حقوقی کارکنان دولت مشمول کمک هزینه تحصیلی دستیاران همه ساله به میزان افزایش ضریب حقوقی کارکنان دولت مشمول   ::2828ماده ماده 

  قانون نظام هماهنگ پرداخت افزایش یافته که از محل اعتبارات دانشگاه مربوطه پرداخت خواهد شد. قانون نظام هماهنگ پرداخت افزایش یافته که از محل اعتبارات دانشگاه مربوطه پرداخت خواهد شد. 
ا به سال باالتر قابل اجرا می ا به سال باالتر قابل اجرا می افزایش سنواتی کمک هزینه تحصیلی پس از قبولی در امتحان ارتقافزایش سنواتی کمک هزینه تحصیلی پس از قبولی در امتحان ارتق  ::2929ماده ماده 

  کمک هزینه تحصیلی می باشد. کمک هزینه تحصیلی می باشد.   %%66//55باشد و میزان افزایش سنواتی ساالنه معادل باشد و میزان افزایش سنواتی ساالنه معادل 
مبلغ عیدي دستیاران معادل عیدي مصوب کارمندان دولت خواهد بود که با تصویب هیات امنا مبلغ عیدي دستیاران معادل عیدي مصوب کارمندان دولت خواهد بود که با تصویب هیات امنا : : 3030ماده ماده 

  دانشگاهها قابل پرداخت می باشد. دانشگاهها قابل پرداخت می باشد. 
ي، دستیاران به هیچ وجه حق تاسیس و اداره مطب خصوصی یا درمانگاه ي، دستیاران به هیچ وجه حق تاسیس و اداره مطب خصوصی یا درمانگاه در تمام مدت دوره دستیاردر تمام مدت دوره دستیار  ::3131ماده ماده 

را ندارد و نمی توانند حتی به صورت قراردادي و یا ساعتی به استخدام هیچ یک از موسسات دولتی یا وابسته را ندارد و نمی توانند حتی به صورت قراردادي و یا ساعتی به استخدام هیچ یک از موسسات دولتی یا وابسته 
  به آن در بخش خصوصی و یا خیریه در آیند. به آن در بخش خصوصی و یا خیریه در آیند. 

در صورت لزوم، دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل دستیار می تواند از خدمات وي در واحدهاي در صورت لزوم، دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل دستیار می تواند از خدمات وي در واحدهاي   تبصره:تبصره:
  تابعه با عقد قرارداد خاص استفاده نماید. تابعه با عقد قرارداد خاص استفاده نماید. 

۳ 
 



: دستیارانی که تمایل داشته باشند از مزایاي بیمه خدمات درمانی به صورت خویش فرما استفاده : دستیارانی که تمایل داشته باشند از مزایاي بیمه خدمات درمانی به صورت خویش فرما استفاده 3232ماده ماده 
  انه از این امتیاز برخوردار شوند. انه از این امتیاز برخوردار شوند. حق سرحق سر  %%5050می توانند با پرداخت می توانند با پرداخت نمایند، نمایند، 

تعیین تکلیف به تعیین تکلیف به در صورتی که شرایط خاصی خارج از موارد مشمول مواد آئین نامه مطرح شود، در صورتی که شرایط خاصی خارج از موارد مشمول مواد آئین نامه مطرح شود،   ::3333ماده ماده 
  عهده دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی خواهد بود. عهده دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی خواهد بود. 

  
  
  
  
  
  
  
  

  آئین نامه دستیاري دانشجویان غیر ایرانیآئین نامه دستیاري دانشجویان غیر ایرانی
دانشجویان غیر ایرانی پذیرفته شده مقاطع دستیاري در کلیه موارد از آئین نامه دستیاري بالینی دانشجویان غیر ایرانی پذیرفته شده مقاطع دستیاري در کلیه موارد از آئین نامه دستیاري بالینی   

  تبعیت می نمایند. تبعیت می نمایند. 
افراد مشروحه زیر در صورت پذیرفته شدن در آزمون دستیاري تخصصی از پرداخت شهریه معاف می افراد مشروحه زیر در صورت پذیرفته شدن در آزمون دستیاري تخصصی از پرداخت شهریه معاف می   

  باشند: باشند: 
  سال مر بوطه سال مر بوطه نفر اول پذیرفته شده هر رشته در آزمون پذیرش دستیار نفر اول پذیرفته شده هر رشته در آزمون پذیرش دستیار الف: الف: 
  رتبه برتر دانشگاههاي علوم پزشکی کشور طبق مصوبات شوراي آموزش پزشکی و تخصصیرتبه برتر دانشگاههاي علوم پزشکی کشور طبق مصوبات شوراي آموزش پزشکی و تخصصی  %%11ب: ب: 

  ....……تامین هزینه بلیط رفت و برگشت هواپیما و کلیه هزینه هاي شخصی شامل تغذیه، رفت و آمد وتامین هزینه بلیط رفت و برگشت هواپیما و کلیه هزینه هاي شخصی شامل تغذیه، رفت و آمد و  --
  دستیاران فوق الذکر به عهده خود آنان می باشد. دستیاران فوق الذکر به عهده خود آنان می باشد. 

له نامه و قراردادها فیمابین ایران و دیگر کشورها پذیرفته شده باشد کلیه له نامه و قراردادها فیمابین ایران و دیگر کشورها پذیرفته شده باشد کلیه چنانچه داوطلبی از طریق مقابچنانچه داوطلبی از طریق مقاب  --
  هزینه هاي تحصیلی و شهریه آن بعهده وزارتخانه طرف قرارداد می باشد. هزینه هاي تحصیلی و شهریه آن بعهده وزارتخانه طرف قرارداد می باشد. 

چنانچه داوطلبی از طریق شوراي هماهنگی پذیرش دانشجویان غیر ایرانی معرفی شود از پرداخت چنانچه داوطلبی از طریق شوراي هماهنگی پذیرش دانشجویان غیر ایرانی معرفی شود از پرداخت : : تبصرهتبصره
  شهریه معاف می باشند. شهریه معاف می باشند. 

جهت دستیاران مجرد غیر ایرانی حتی االمکان و باتوجه به امکانات دانشگاه خوابگاه تامین خواهد شد. جهت دستیاران مجرد غیر ایرانی حتی االمکان و باتوجه به امکانات دانشگاه خوابگاه تامین خواهد شد.   --
وضعیت خوابگاه در هر دانشگاه از طریق بروشورهاي اطالعاتی در اختیار داوطلبین قرار می گیرد. لیکن جهت وضعیت خوابگاه در هر دانشگاه از طریق بروشورهاي اطالعاتی در اختیار داوطلبین قرار می گیرد. لیکن جهت 

  نه تعهدي وجود ندارد. نه تعهدي وجود ندارد. تامین خوابگاه دستیاران متاهل از طریق وزارت متبوع و دانشگاه هیچگوتامین خوابگاه دستیاران متاهل از طریق وزارت متبوع و دانشگاه هیچگو
دستیاران غیر ایرانی متقاضی استفاده از فرصتهاي مطالعاتی و سایر دوره هایی که منتهی به اخذ مدرك دستیاران غیر ایرانی متقاضی استفاده از فرصتهاي مطالعاتی و سایر دوره هایی که منتهی به اخذ مدرك   --

مستقیما ازطریق دانشگاههاي علوم مستقیما ازطریق دانشگاههاي علوم   11دانشگاهی و تخصصی نمی گردد، می بایست با رعایت شرایط ماده دانشگاهی و تخصصی نمی گردد، می بایست با رعایت شرایط ماده 
از اعالم مراتب قبولی علمی متقاضی غیرایرانی از اعالم مراتب قبولی علمی متقاضی غیرایرانی   پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور اقدام نمایند. پسپزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور اقدام نمایند. پس

 ۴ 
 



پذیرفته شده در آزمون ورودي دستیاري مطابق پذیرفته شدگان داخل کشور مراتب تایید صالحیت عمومی پذیرفته شده در آزمون ورودي دستیاري مطابق پذیرفته شدگان داخل کشور مراتب تایید صالحیت عمومی 
  آنان نیز از سوي دانشگاهها  جهت اطالع اعالم خواهد شد. آنان نیز از سوي دانشگاهها  جهت اطالع اعالم خواهد شد. 

و مقررات دستیاري داخل کشور و مقررات دستیاري داخل کشور   دستیاران غیر ایرانی پذیرفته شده در طول دوره دستیاري از کلیه قوانیندستیاران غیر ایرانی پذیرفته شده در طول دوره دستیاري از کلیه قوانین  --
تبعیت می نمایند و بعد از اتمام تحصیل خود حق اشتغال به حرفه پزشکی را در جمهوري اسالمی ایران تبعیت می نمایند و بعد از اتمام تحصیل خود حق اشتغال به حرفه پزشکی را در جمهوري اسالمی ایران 
نخواهد داشت و از آنان در بدو ورود و ثبت نام دستیاري تعهد محضري مبنی بر بازگشت به کشور متبوع بعد نخواهد داشت و از آنان در بدو ورود و ثبت نام دستیاري تعهد محضري مبنی بر بازگشت به کشور متبوع بعد 

  ري توسط مرکز امور دانشجویی اخذ خواهد شد. ري توسط مرکز امور دانشجویی اخذ خواهد شد. از اتمام دوره بجاي تعهد محضري دوران دستیااز اتمام دوره بجاي تعهد محضري دوران دستیا
: پذیر فته شدگان در طول مدت حضور در ایران موظف به رعایت کلیه قوانین و احترام به ارزشهاي : پذیر فته شدگان در طول مدت حضور در ایران موظف به رعایت کلیه قوانین و احترام به ارزشهاي 11تبصره تبصره 

  جمهوري اسالمی ایران بوده و در صورت بروز هرگونه تخلف مطابق ضوابط با آنان برخورد خواهد شد. جمهوري اسالمی ایران بوده و در صورت بروز هرگونه تخلف مطابق ضوابط با آنان برخورد خواهد شد. 
ش، هماهنگی الزم را در مورد تبدیل روادید و صدور پروانه اقامت پذیرفته ش، هماهنگی الزم را در مورد تبدیل روادید و صدور پروانه اقامت پذیرفته دبیرخانه شوراي پذیردبیرخانه شوراي پذیر  ::22تبصره تبصره 

شدگان را تا پایان دوره دستیاري هر ساله از طریق مراجع ذیصالح بعمل خواهد آورد و در مورد کسب اجازه شدگان را تا پایان دوره دستیاري هر ساله از طریق مراجع ذیصالح بعمل خواهد آورد و در مورد کسب اجازه 
  ورود و خروج آنان اقدامات الزم را انجام خواهد داد. ورود و خروج آنان اقدامات الزم را انجام خواهد داد. 

پروانه اقامت این دسته از پذیرفته شدگان لغو گردد پروانه اقامت این دسته از پذیرفته شدگان لغو گردد   ح،ح،: در صورتی که به تشخیص مراجع ذیصال: در صورتی که به تشخیص مراجع ذیصال33تبصره تبصره 
  هیچگونه حقی براي آنها ایجاد نخواهد گردید. هیچگونه حقی براي آنها ایجاد نخواهد گردید. 

دانشگاه محل تحصیل موظف است حداقل دوماه قبل از انقضاء پروانه اقامت دانشجویی، براي دانشگاه محل تحصیل موظف است حداقل دوماه قبل از انقضاء پروانه اقامت دانشجویی، براي   ::44تبصره تبصره 
  دستیاران تقاضاي تجدید پروانه اقامت بنماید. دستیاران تقاضاي تجدید پروانه اقامت بنماید. 

صیل پس از اتمام تحصیالت و بازگشت به کشور متبوعه براي این دسته از صیل پس از اتمام تحصیالت و بازگشت به کشور متبوعه براي این دسته از مدارك فراغت از تحمدارك فراغت از تح: : 55تبصره تبصره 
  افراد ارسال خواهد شد. افراد ارسال خواهد شد. 

پذیرش دستیار فقط براي همان سال معتبر بوده و عدم شروع دوره توسط داوطلب در تاریخ مقرر به منزله پذیرش دستیار فقط براي همان سال معتبر بوده و عدم شروع دوره توسط داوطلب در تاریخ مقرر به منزله   --
  انصراف از تحصیل تلقی شده و حقی را براي آنان ایجاد نخواهد کرد. انصراف از تحصیل تلقی شده و حقی را براي آنان ایجاد نخواهد کرد. 

  بعهده داوطلب می باشد. بعهده داوطلب می باشد.   33ماده ماده   66هریه و نیز هزینه هاي تحصیلی با توجه به بند هریه و نیز هزینه هاي تحصیلی با توجه به بند پرداخت شپرداخت ش  --
  

  تخصصی بالینی پزشکیتخصصی بالینی پزشکی    رشته هايرشته هاي  ضوابط و مقررات تعیین نقص عضو موثرحرفه اي درضوابط و مقررات تعیین نقص عضو موثرحرفه اي در

  
  در آموزش پزشکی و تخصصی موارد زیر نقص عضو موثر حرفه اي محسوب  می شود:در آموزش پزشکی و تخصصی موارد زیر نقص عضو موثر حرفه اي محسوب  می شود:: : 11ماده ماده 

، ، ccllaassss  ffuunnccttiioonnaall  ddeeffiicciitt ، ،hhaalllluucciinnaattiioonnعالئم ادراکی و تفکر (باالتر ازعالئم ادراکی و تفکر (باالتر ازالف: اختالالت روان پریشی با الف: اختالالت روان پریشی با 
ddeelluussiioonn ، ،iilllluussiioonn و اعتیاد ) و اعتیاد (((aaddddiiccttiioonn))   به مواد مخدر به مواد مخدر  

دارند در صورتی دارند در صورتی   ((rreellaappssee--rreeccuurrrreennccee))یا بازگشتی یا بازگشتی     ((pprrooggrreessssiivvee))ب: بیماریهایی که سیر پیشرونده ب: بیماریهایی که سیر پیشرونده 
رسیده باشند، این رسیده باشند، این   ((sseeqquueellaaee))که غیرقابل کنترل تشخیص داده شوند و یا به مرحله آثار غیرقابل بازگشت که غیرقابل کنترل تشخیص داده شوند و یا به مرحله آثار غیرقابل بازگشت 

  بیماریها عبارتند از:بیماریها عبارتند از:
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  دیابتدیابت  ..11
  ((ddeemmeennttiiaa--ddeelliirriiuumm))دمانس و دلیریوم دمانس و دلیریوم     ..22
  ((CCVVAA))سکته هاي مغزي سکته هاي مغزي   ..33
  ((ggrraanndd  mmaall  eeppiilleeppssyy))صرع بزرگ صرع بزرگ   ..44
  پارکینسونپارکینسون  ..55
  دیستروفی عضالنیدیستروفی عضالنی  ..66
  ستنی گراویسستنی گراویسمیامیا  ..77
  ((ppeerriiooddiicc  ppaarraallyyssiiss))فلج دوره اي فلج دوره اي   ..88
  ((ccaattaapplleexxyy--  nnaarrccoolleeppssyy))نارکولپسی و کاتاپلکسی پیشرفته نارکولپسی و کاتاپلکسی پیشرفته   ..99

  ((mmuullttiippllee  sscclleerroossiiss))اسکلروز مولتیپل اسکلروز مولتیپل   ..1010
  ((HHTTNN))پرفشاري خون پرفشاري خون     ..1111
  سرطان هاي بدخیم با پیش آگهی ضعیفسرطان هاي بدخیم با پیش آگهی ضعیف  ..1212
  ).).SSLLEEبیمایهاي روماتیسمی سیستمیک (مثل: آرتریت روماتوئید و پلی میوزیت و بیمایهاي روماتیسمی سیستمیک (مثل: آرتریت روماتوئید و پلی میوزیت و   ..1313

و نقایص جسمی و نقایص جسمی   ((ddiissaabbiilliittiieess))، ناتوانی ها ، ناتوانی ها ((ffuunnccttiioonnaall  iimmppaaiirrmmeenntt))پ: کلیه اختالالت کارکردي پ: کلیه اختالالت کارکردي 
((pphhyyssiiccaann  ddeeffeeccttss))   و عالئم غیر قابل درمان یا غیر قابل بازتوانی یا نقص هاي غیر قابل جبران با ناتوانی و عالئم غیر قابل درمان یا غیر قابل بازتوانی یا نقص هاي غیر قابل جبران با ناتوانی

((ddeeccoommppeenn  ssaatteedd))   زیر، حتی در صورتی که بیماري زمینه اي زیر، حتی در صورتی که بیماري زمینه اي((uunnddeerrllyyiinngg  ddiisseeaassee))   سیر سیر
  پیشرونده نداشته باشد.پیشرونده نداشته باشد.

  ((ccoonnvvuullssiioonn))تشنج تشنج   ..11
  ((vveerrttiiggoo))سرگیجه سرگیجه   ..22
  ((mmeemmoorryy  lloossss))از دست دادن حافظه از دست دادن حافظه   ..33
  . . LLPPیا یا   HHMM ، ،NNLLPPنابینایی کامل هر دو چشم در حد نابینایی کامل هر دو چشم در حد   ((vviissuuaall  lloossss))کاهش بینایی کاهش بینایی   ..44

  در رشته تخصصی بیماریهاي داخلی و جود یک چشم کامل و سالم کافی است. در رشته تخصصی بیماریهاي داخلی و جود یک چشم کامل و سالم کافی است.   ::11تبصره تبصره 
  ..33//1010در طب فیزیکی و توانبخشی قدرت دید اصالح شده در کمترین حد در طب فیزیکی و توانبخشی قدرت دید اصالح شده در کمترین حد   ::22تبصره تبصره 
  قابل قبول است. قابل قبول است.   55//1010در پزشکی هسته اي قدرت دید اصالح شده حداقل در پزشکی هسته اي قدرت دید اصالح شده حداقل   ::33تبصره تبصره 

  ناشنوایی کامل دو طرفه ناشنوایی کامل دو طرفه   --((ddeeaaffnneessss)). کاهش شنوایی . کاهش شنوایی 55
  در هریک  از وضعیت هاي اولیه یا ثانویه چشم ها یا وضعیت آناتومیک سردر هریک  از وضعیت هاي اولیه یا ثانویه چشم ها یا وضعیت آناتومیک سر  ((ddiippllooppiiaa)). دو بینی . دو بینی 66
  و آفازيو آفازي  ((ddyysspphhaassiiaa)). دیسفازي . دیسفازي 77
  . حرکات غیرارادي اندامها. حرکات غیرارادي اندامها88
  . اختالالت تعادل شدید. اختالالت تعادل شدید99

  دوطرفه باالتر از زانودوطرفه باالتر از زانو  --. قطع اندام تحتانی. قطع اندام تحتانی1010
  یی. قطع اندام فوقان. قطع اندام فوقان1111
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  . دفورمیتی دست ها . دفورمیتی دست ها 1212
  11) و ضعف شدید با قدرت عضالنی درجه ) و ضعف شدید با قدرت عضالنی درجه 00. فلج اندام ها بصورت دو طرفه یا یک طرفه (درجه . فلج اندام ها بصورت دو طرفه یا یک طرفه (درجه 1313

قطع اندام، فلج و دفورمیتی اگر شامل عضو غالب نباشد در رشته تخصصی بیماریهاي داخلی نقص قطع اندام، فلج و دفورمیتی اگر شامل عضو غالب نباشد در رشته تخصصی بیماریهاي داخلی نقص   تبصره:تبصره:
  عضو وثر رحفه اي محسوب نمی شود. عضو وثر رحفه اي محسوب نمی شود. 

  
اعضاي سیستمی اعضاي سیستمی   ((iinnssuuffffiicciieennccyy))یا عدم کفایت یا عدم کفایت   ((ffaaiilluurree))کلیه بیماریهایی که عامل نارسایی کلیه بیماریهایی که عامل نارسایی   

  بدن می شوند، در شرایط زیر: بدن می شوند، در شرایط زیر: 
  IIVV ، ،FFCC--IIIIIIدر مرحله در مرحله   ((hheeaarrtt  ffaaiilluurree))نارسایی قلبی نارسایی قلبی --11
  ((cchhrroonniicc  rreennaall  ffaaiilluurree))نارسایی کلیوي مزمن نارسایی کلیوي مزمن --22
با پیش زمینه هاي آسیب فیزیکی مغزي (خونریزي، تومور، آبسه، با پیش زمینه هاي آسیب فیزیکی مغزي (خونریزي، تومور، آبسه،   ((eenncceepphhaallooppaatthhyy))آنسفالوپاتی آنسفالوپاتی --33

  هماتوم)هماتوم)
و بیماریهاي انسداد و و بیماریهاي انسداد و   NNaarrccoossiiss ، ،ccoo22مثل آسم پیشرفته، مثل آسم پیشرفته،   ((rreessppiirraattoorryy  ffaaiilluurree))نارسایی تنفسی نارسایی تنفسی --44

  محدود کننده شدید ریويمحدود کننده شدید ریوي
  پایه مغز و مخچه و کورتکسپایه مغز و مخچه و کورتکس  ((ssttrrookkee))سکته هاي سکته هاي --55
  سیروز کبدي سیروز کبدي --66

و اختالالت حسی عمقی و اختالالت حسی عمقی   ((ttoouucchh,,  lliigghhttppaaiinn,,  tteemmppeerraattuurree))سطحیسطحی  ث) اختالالت حسیث) اختالالت حسی
))eeppiiccrriittiicc،،ttwwoo  ddiissccrriimmiinnaattiioonn     ، ،sswweeyyiinngg ، ،SStteerrooggnnoossiiss ، ،vviibbrraattiioonn ، ،ttoouucchhppooiinntt  

ppoossiittiioonn .وقتی بطور کامل باشند. ) وقتی بطور کامل باشند (  
  اختالالت حسی رادیال و اولنار در رشته هاي جراحی نقص عضو موثر حرفه اي محسوب می شوند.اختالالت حسی رادیال و اولنار در رشته هاي جراحی نقص عضو موثر حرفه اي محسوب می شوند.  تبصره:تبصره:

ج) کلیه بیماریهایی که از طریق خون منتقل می شوند با رعایت مفاد بند ب در کلیه رشته هاي جراحی، ج) کلیه بیماریهایی که از طریق خون منتقل می شوند با رعایت مفاد بند ب در کلیه رشته هاي جراحی، 
حتی در حتی در   ((ssiiggnn  mmoottoorr  ssyysstteemm))زنان و زایمان، بیهوشی و طب اورژانس، عالئم اختالل سیستم حرکتی زنان و زایمان، بیهوشی و طب اورژانس، عالئم اختالل سیستم حرکتی 

  سیر پیشرونده نداشته باشد به شرح زیر:سیر پیشرونده نداشته باشد به شرح زیر:  ((uunnddeerr  ssyyiinngg  ddiisseeaassee))صورتی که بیماري زمینه اي صورتی که بیماري زمینه اي 
درهمه رشته هاي جراحی، رادیولوژي، بیهوشی و درهمه رشته هاي جراحی، رادیولوژي، بیهوشی و   ((iinnvvoolluummttaarryy  mmoovveemmeenntt))حرکات غیر ارادي حرکات غیر ارادي --11

  طب اورژانس.طب اورژانس.
و و   sscciizzzzoorrستیک، ستیک، : هیستریک، همی پلژیک، اسپا: هیستریک، همی پلژیک، اسپا((ssttaattiioonn  &&  ggaaiitt))عالئم ایستادن و راه رفتن عالئم ایستادن و راه رفتن --22

wwiiddee ،پارکینسون، ، پارکینسون ،wwaaddddlliinngg ،آتاکسیک، ، آتاکسیک ،SSttaaggggeerriinngg   در همه رشته هاي جراحی، بیهوشی و طب در همه رشته هاي جراحی، بیهوشی و طب
  اورژانساورژانس

  تونوس عضالنی در اندام فوقانی به صورت: تونوس عضالنی در اندام فوقانی به صورت: --33
HHyyppoottoonniicciittyy  ((ssppaassttiicciittyy,,  rriiggiiddiittyy))  bbyy  ppaassssiivvee  mmoottiioonn  
HHyyppoottoonniicciittyy  ((ppeenndduullaarr,,  ffllaacccciidd))  bbyy  ppaassssiivvee  mmoottiioonn  

  در همه رشته هاي جر احی، رادیولوژي و بیهوشی در همه رشته هاي جر احی، رادیولوژي و بیهوشی 

 

۷ 
 



درصد محدوده حرکتی نرمال در درصد محدوده حرکتی نرمال در   2020درجه یا درجه یا   2020محدودیت در حرکت اندام فوقانی به اندازه بیشتر از محدودیت در حرکت اندام فوقانی به اندازه بیشتر از   --44
  ارتوپديارتوپدي

بیهوشی و طب بیهوشی و طب   در رشته هاي جراحی،در رشته هاي جراحی،  33ضعف عضالنی در حرکات فعال عضالت زیر با درجات کمتر از ضعف عضالنی در حرکات فعال عضالت زیر با درجات کمتر از --55
  اورژانساورژانس

  دست: دست:   ccooaarrsseeحرکات حرکات   عضالت مربوط بهعضالت مربوط به  --
((SSCCMM,,  ddeellttooiidd,,  bbiicceeppss,,  ttrriicceeppss,,  ttrraappeezzooiidd))  

  عضالت مربوط به حرکات ظریف دست: عضالت مربوط به حرکات ظریف دست:   --
((eexxtteennssoorr  ddiiddggiittoorriiuumm,,  eexxtteennssoorr  ccaarrppii  rraaddiiaalliiss,,  ooppppoonnaannttss,,  lluummbbrriiccooiiddeess))  

  عضالت مربوط به تونوس در ایستادن عضالت مربوط به تونوس در ایستادن   --
((hhaammssttrriinngg,,  qquuaaddrriicceeppss,,  ppllaannttaarr  fflleexxoorr))  

  درجه بندي ضعف قدرت عضالنی بر اساس طبقه بندي زیر است:درجه بندي ضعف قدرت عضالنی بر اساس طبقه بندي زیر است:  ::11  تبصرهتبصره
OO..  ppaarraallyyssiiss,,  11..  SSeevveerree,,  22..  MMooddeerraattee,,  33..  MMiilldd,,  44..  SSttrroonngg  eennoouugghh,,  55..  VVeerryy  ssttrroonngg  

  ccooaarrsseeدر عضالت در عضالت   44در رشته جراحی استخوان و مفاصل ضعف عضالنی کمتر از در رشته جراحی استخوان و مفاصل ضعف عضالنی کمتر از   ::22تبصره تبصره 
جراحی مغز و اعصاب و جراحی قلب و عروق جراحی مغز و اعصاب و جراحی قلب و عروق   در رشته هاي تخصصی چشم، گوش و حلق و بینی،در رشته هاي تخصصی چشم، گوش و حلق و بینی،  ::33تبصره تبصره 

  دست. دست.   ffiinneeدر عضالت مربوط به حرکات در عضالت مربوط به حرکات   44ضعف عضالنی کمتر از ضعف عضالنی کمتر از 
  ((cclloonnuuss  eexxaaggeerraatteedd  hhyyppeerrrreefflleexxiiaa)).  رفلکس هاي با واکنش تشدید یافته .  رفلکس هاي با واکنش تشدید یافته 66
  ,,aattaaxxiiaa,,  ddyyssmmeettrriiaa))ورژانس به هر میزان ورژانس به هر میزان . عالئم عدم تعادل در رشته هاي جراحی، بیهوشی و طب ا. عالئم عدم تعادل در رشته هاي جراحی، بیهوشی و طب ا77

ddyyssddiiaaddookkookkiinneessiiaa))  
بند چ یا موارد بند چ یا موارد   77تا تا   11در صورتیکه موجب یکی از عوارض نامبرده در موارد در صورتیکه موجب یکی از عوارض نامبرده در موارد   --. ضایعات ستون فقرات. ضایعات ستون فقرات88

  اختالالت حسی گردد. اختالالت حسی گردد. 
بند چ در رشته هاي جراحی طب اورژانس و قد بند چ در رشته هاي جراحی طب اورژانس و قد   55و و   44در موارد در موارد   ((mmoorrbbiidd  oobbeessiittyy)). چاقی مفرط . چاقی مفرط 99

  سانتیمتر در رشته هاي جراحی.سانتیمتر در رشته هاي جراحی.  150150ر از ر از کمتکمت
ح) موارد خاص زیر در رشته تخصصی چشم پزشکی، جراحی مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی و فلوشیپ ح) موارد خاص زیر در رشته تخصصی چشم پزشکی، جراحی مغز و اعصاب، گوش و حلق و بینی و فلوشیپ 
  هاي این رشته ها، فلوشیپ ها و فوق تخصص هاي جراحی عمومی، فلوشیپ هاي ارتوپدي و رشته پیوند کلیه هاي این رشته ها، فلوشیپ ها و فوق تخصص هاي جراحی عمومی، فلوشیپ هاي ارتوپدي و رشته پیوند کلیه 

  ((sseeccoonnddss  4400<<aarrcc))آرك بر ثانیه آرك بر ثانیه   4040دید عمق بیشتر از دید عمق بیشتر از   ..11
  ((vviissuuaall  aa  ccaaiittyy))در هر چشم در هر چشم   99//1010قدرت دید اصالح شده کمتر از قدرت دید اصالح شده کمتر از   ..22
  کوررنگی کوررنگی   ..33
  محدودیت موثر میدان دیدمحدودیت موثر میدان دید  ..44

  خ) حاملگی در بدو شروع دوره در رادیوولژي، رادیوتراپی، پزشکی هسته اي و طب اورژانس.خ) حاملگی در بدو شروع دوره در رادیوولژي، رادیوتراپی، پزشکی هسته اي و طب اورژانس.
رخصی استحقاقی و زایمان در رخصی استحقاقی و زایمان در در این شرایط دستیار می تواند در صورت موافقت گروه آموزشی از مدر این شرایط دستیار می تواند در صورت موافقت گروه آموزشی از م  تبصره:تبصره:

  بدو شروع دوره استفاده نماید. بدو شروع دوره استفاده نماید. 
  ))PPTTSSDDد) اختالالت عصبی، روانی (وسواس شدید، پانیک شدید، فوبیاي شدید، د) اختالالت عصبی، روانی (وسواس شدید، پانیک شدید، فوبیاي شدید، 

۲۰ 
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ذ) لکنت زبان و نداشتن ثبات روانی در شرایط استرس زا در رشته هاي روانپزشکی، روانپزشکی اطفال و طب ذ) لکنت زبان و نداشتن ثبات روانی در شرایط استرس زا در رشته هاي روانپزشکی، روانپزشکی اطفال و طب 
  اورژانساورژانس

سایکوز و نوروزها، اختالالت شخصیتی و ناپایداري روانی در رشته هاي سایکوز و نوروزها، اختالالت شخصیتی و ناپایداري روانی در رشته هاي   ر) کلیه اختالالت روانی اعم ازر) کلیه اختالالت روانی اعم از
  روانپزشکی بیهوشی و طب اورژانس روانپزشکی بیهوشی و طب اورژانس 

که تحت کنترل که تحت کنترل   ((ddiissoorrddeerrss))، اختالالت ، اختالالت ((ddiissaabbiilliittiieess))، ناتوانایی ها ، ناتوانایی ها ((ddiisseeaasseess))بیماریهاي بیماریهاي : : 22ماده ماده 
و یا و یا   ((rreehhaabbiilliittaatteedd))، نوتوانی ، نوتوانی ((ttrreeaatteedd))بوده یا درمان بوده یا درمان   ((mmeeddiiccaallllyy  ccoonnttrroolllleedd))پزشکی پزشکی 

  شده باشند با رعایت سایر مقررات نقض عضو موثر حرفه اي محسوب نمی شوندشده باشند با رعایت سایر مقررات نقض عضو موثر حرفه اي محسوب نمی شوند  ((aassjjuusstteedd))بازتوانیبازتوانی
) به مواد مخدر در کلیه رشته ) به مواد مخدر در کلیه رشته aaddddiiccttiioonn) و اعتیاد () و اعتیاد (ppssyycchhoosseess: سابقه بیماري هاي روان پریشی (: سابقه بیماري هاي روان پریشی (تبصرهتبصره

  ها نقض عضو موثر حرفه اي محسوب نمی شود.ها نقض عضو موثر حرفه اي محسوب نمی شود.
  عبارت رشته هاي جراحی در این آئین نامه به رشته هاي زیر اطالق می شود:عبارت رشته هاي جراحی در این آئین نامه به رشته هاي زیر اطالق می شود:  ::33ماده ماده 

جراحی عمومی، جراحی استخوان و مفاصل، زنان و زایمان، جراحی کلیه و مجاري ادراري و تناسلی، گوش و جراحی عمومی، جراحی استخوان و مفاصل، زنان و زایمان، جراحی کلیه و مجاري ادراري و تناسلی، گوش و 
  حلق و بینی، جراحی مغز و اعصاب، چشم و رشته هاي فوق تخصصی و دوره هاي فلوشیپ مربوطهحلق و بینی، جراحی مغز و اعصاب، چشم و رشته هاي فوق تخصصی و دوره هاي فلوشیپ مربوطه

  لوشیب بیهوشی قلب باز مشمول بندهاي مربوطه به رشته تخصصی بیهوشی می باشد.لوشیب بیهوشی قلب باز مشمول بندهاي مربوطه به رشته تخصصی بیهوشی می باشد.: دوره ف: دوره فتبصرهتبصره
  تعریف هر یک از موارد نقص عضو موثر حرفه اي بر اساس مالك هاي تشخیص پزشکی می باشد.تعریف هر یک از موارد نقص عضو موثر حرفه اي بر اساس مالك هاي تشخیص پزشکی می باشد.  ::44ماده ماده 
در مواردیکه نقص عضو موثر حرفه اي در زمان ثبت نام و یا در طول دوره مطرح شود تائید آن از در مواردیکه نقص عضو موثر حرفه اي در زمان ثبت نام و یا در طول دوره مطرح شود تائید آن از   ::55ماده ماده 

  ف شوراي پزشکی دانشگاه محل تحصیل الزامی است.ف شوراي پزشکی دانشگاه محل تحصیل الزامی است.طرطر
در صورتیکه بعلت عدم کنترل بیماري در طول دوران دستیاري عالئم بیماري مشخص گردد (بارز در صورتیکه بعلت عدم کنترل بیماري در طول دوران دستیاري عالئم بیماري مشخص گردد (بارز   ::11تبصرهتبصره

  آئین نامه دستیاري عمل خواهد شد.آئین نامه دستیاري عمل خواهد شد.  22//55شود) طبق اصل بند شود) طبق اصل بند 
د شود (بروز نماید) دستیار د شود (بروز نماید) دستیار در صورتیکه نقص عضو حرفه اي در مواجهه با شرایط تحصیل کار ایجادر صورتیکه نقص عضو حرفه اي در مواجهه با شرایط تحصیل کار ایجا  ::22تبصرهتبصره

  آن خواهد بود. مثل:آن خواهد بود. مثل:  22و تبصره و تبصره   22//55مشمول بند مشمول بند 
  حساسیت کبد به هالوتان (خطر سیروز) در رشته هاي جراحی و بیهوشیحساسیت کبد به هالوتان (خطر سیروز) در رشته هاي جراحی و بیهوشی  −−
  حساسیت هاي بارز پوستی (درماتیت تماسی)حساسیت هاي بارز پوستی (درماتیت تماسی)  −−

در صرت بروز عالئم بیماري و یا نقص عضو موثر حرفه اي به علت شرایط محل تحصیل (مثل در صرت بروز عالئم بیماري و یا نقص عضو موثر حرفه اي به علت شرایط محل تحصیل (مثل   ::33تبصره تبصره 
متممم آئین نامه دستیاري و تبصره هاي آن نمی متممم آئین نامه دستیاري و تبصره هاي آن نمی   22//55شرایط اقتصادي و آب و هوا) داوطلب مشمول بند شرایط اقتصادي و آب و هوا) داوطلب مشمول بند 

  شود.شود.
محل نوع کار در رشته و شرایط محل نوع کار در رشته و شرایط   ––بنابراین داوطلب الزم است در زمان انتخاب رشته و رشته بنابراین داوطلب الزم است در زمان انتخاب رشته و رشته   

  جغرافیایی و اقتصادي محل تحصیل را مدنظر قرار دهد.جغرافیایی و اقتصادي محل تحصیل را مدنظر قرار دهد.
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  ::دستیاريدستیاريمتمم آئین نامه متمم آئین نامه   22//55بند بند 
چنانچه دستیاران در طول دوره آموزش دچار نقص عضو موثر جسمی یا روانی شوند، گروه مربوطه چنانچه دستیاران در طول دوره آموزش دچار نقص عضو موثر جسمی یا روانی شوند، گروه مربوطه   

می تواند با ذکر دالیل مراتب را جهت طرح در کمیسیون پزشکی منتخب دانشگاه به دانشکده پزشکی می تواند با ذکر دالیل مراتب را جهت طرح در کمیسیون پزشکی منتخب دانشگاه به دانشکده پزشکی 
  منعکس نماید.منعکس نماید.

گاه از ادامه تحصیل این افراد گاه از ادامه تحصیل این افراد پس از تأیید کمیسون مذکور و موافقت شوراي آموزشی دانشکده و دانشپس از تأیید کمیسون مذکور و موافقت شوراي آموزشی دانشکده و دانش  
  جلوگیري بعمل می آید.جلوگیري بعمل می آید.

  : محرومیت یک ساله و غرامت تحصیلی شامل این قبیل افراد نمی شود.: محرومیت یک ساله و غرامت تحصیلی شامل این قبیل افراد نمی شود.11تبصره تبصره 
در صورت موافقت شوراي آموزشی دانشگاه، چنانچه نقص عضو موثر حرفه اي براي سایر رشته ها در صورت موافقت شوراي آموزشی دانشگاه، چنانچه نقص عضو موثر حرفه اي براي سایر رشته ها   ::22تبصره تبصره 

در همان دانشگاه مانع از ادامه تحصیل در آن رشته ها نباشد و فرد حداقل نمره آخرین نفر پذیرفته شده در همان دانشگاه مانع از ادامه تحصیل در آن رشته ها نباشد و فرد حداقل نمره آخرین نفر پذیرفته شده 
  یر رشته دهد .یر رشته دهد .رشته مربوطه را در همان سهمیه و همان سال و همان دانشگاه دارا باشد می تواند تغیرشته مربوطه را در همان سهمیه و همان سال و همان دانشگاه دارا باشد می تواند تغی
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  آئین نامه ضوابط پرداخت شهریه و هزینه هاي تحصیلیآئین نامه ضوابط پرداخت شهریه و هزینه هاي تحصیلی

  دوره هاي آموزشی پزشکی تخصصیدوره هاي آموزشی پزشکی تخصصی
از مصوبات چهل و نهمین نشست شوراي آموزش پزشکی و تخصصی کشور از مصوبات چهل و نهمین نشست شوراي آموزش پزشکی و تخصصی کشور   22//1313با توجه به بند با توجه به بند   

پذیرفته شدگان دوره هاي آموزشی پزشکی تخصصی که با ماموریت آموزشی از وزارتخانه ها و نهادها و پذیرفته شدگان دوره هاي آموزشی پزشکی تخصصی که با ماموریت آموزشی از وزارتخانه ها و نهادها و 
شت، شت، سازمانها ( به استثناي دانشگاه هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداسازمانها ( به استثناي دانشگاه هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهدا

  درمان و آموزش پزشکی) به این دوره ها وارد می شوند باید به محل استخدام خود تعهد محضري بسپارند. درمان و آموزش پزشکی) به این دوره ها وارد می شوند باید به محل استخدام خود تعهد محضري بسپارند. 
  میزان شهریه براي کلیه دوره هاي آموزشی تخصصی بالینی در هر سال متفاوت می باشد.میزان شهریه براي کلیه دوره هاي آموزشی تخصصی بالینی در هر سال متفاوت می باشد.  ..11
این این پرداخت کل شهریه ساالنه حداکثر تا یک ماه قبل از شروع سال تحصیلی الزامی است در غیر پرداخت کل شهریه ساالنه حداکثر تا یک ماه قبل از شروع سال تحصیلی الزامی است در غیر   ..22

صورت دستیار پذیرفته شده مشمول کلیه مقررات مربوطه در زمینه سپردن تعهدات خدمتی می صورت دستیار پذیرفته شده مشمول کلیه مقررات مربوطه در زمینه سپردن تعهدات خدمتی می 
  باشدباشد

  پرداخت شهریه براي افراد جایگزین تا قبل از شروع دوره الزامی است.پرداخت شهریه براي افراد جایگزین تا قبل از شروع دوره الزامی است.  ::11تبصره تبصره 
شهریه در رشته هاي مختلف با توجه به برنامه آموزشی آن رشته در سال هاي مختلف متفاوت می شهریه در رشته هاي مختلف با توجه به برنامه آموزشی آن رشته در سال هاي مختلف متفاوت می   ..33

به بعد به به بعد به   7979--8080زان آن را هر ساله وزارتخانه تعیین و جهت اجرا از سال تحصیلی زان آن را هر ساله وزارتخانه تعیین و جهت اجرا از سال تحصیلی باشد که میباشد که می
  دانشگاهها ابالغ شد.دانشگاهها ابالغ شد.

در صورت عدم تسویه حساب در خصوص شهریه از طرف سازمان مربوطه یا شخص دستیار قبل از در صورت عدم تسویه حساب در خصوص شهریه از طرف سازمان مربوطه یا شخص دستیار قبل از   ..44
التحصیلی التحصیلی   پایان سال آخر (براي کسانی که افزایش طول دوره دارند) گواهی پایان دوره یا مدارك فارغپایان سال آخر (براي کسانی که افزایش طول دوره دارند) گواهی پایان دوره یا مدارك فارغ

  تحویل نخواهد شد.تحویل نخواهد شد.
در صورت انصراف دستیار در هر مقطعی از دوره، سازمان محل استخدام یا شخص دستیار ملزم به در صورت انصراف دستیار در هر مقطعی از دوره، سازمان محل استخدام یا شخص دستیار ملزم به   ..55

  پرداخت هزینه هاي تحصیلی طبق ضوابط مربوطه خواهند بود.پرداخت هزینه هاي تحصیلی طبق ضوابط مربوطه خواهند بود.
شهریه پرداختی براي یک سال تحصیلی است و در صورت انصراف از تحصیل و یا اخراج وي از شهریه پرداختی براي یک سال تحصیلی است و در صورت انصراف از تحصیل و یا اخراج وي از   ..66

  یه پرداخت شده سال تحصیلی مربوطه قابل استرداد نمی باشد.یه پرداخت شده سال تحصیلی مربوطه قابل استرداد نمی باشد.دانشگاه، شهردانشگاه، شهر
در صورتیکه در هر مقطعی از دوره رابطه استخدامی دستیار با سازمان محل خدمت وي دچار تغییر در صورتیکه در هر مقطعی از دوره رابطه استخدامی دستیار با سازمان محل خدمت وي دچار تغییر   ..77

شود بطوریکه ادامه دوره با ماموریت آموزشی از طرف سازمان مربوطه ممکن نباشد، دستیار می تواند با شود بطوریکه ادامه دوره با ماموریت آموزشی از طرف سازمان مربوطه ممکن نباشد، دستیار می تواند با 
  تعهدات و طبق ضوابط مندرج در این آئین نامه به تحصیل ادامه دهد.تعهدات و طبق ضوابط مندرج در این آئین نامه به تحصیل ادامه دهد.قبول کلیه قبول کلیه 

در صورت انتقال دستیار به دانشگاه دیگر کلیه تعهدات قبلی بقوت خود باقی می ماند و کلیه در صورت انتقال دستیار به دانشگاه دیگر کلیه تعهدات قبلی بقوت خود باقی می ماند و کلیه   ..88
  پرداختهاي بعدي طبق ضوابط انجام خواهد شد.پرداختهاي بعدي طبق ضوابط انجام خواهد شد.
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  تائیدیه تحصیلی چیست؟تائیدیه تحصیلی چیست؟
تعهدات دانش آموخته است که به صورت محرمانه تعهدات دانش آموخته است که به صورت محرمانه تائیدیه تحصیلی، بیان کننده وضعیت تحصیلی و تائیدیه تحصیلی، بیان کننده وضعیت تحصیلی و   

  به مراکز و موسسات ذیربط ارسال می شود، تا از مزایاي قانونی آن بهره مند گردد.به مراکز و موسسات ذیربط ارسال می شود، تا از مزایاي قانونی آن بهره مند گردد.
الزم به ذکر است، شرط اصلی صدور تائیدیه تحصیلی هماهنگی تعهدات خاص و تعهدات منطقه اي، الزم به ذکر است، شرط اصلی صدور تائیدیه تحصیلی هماهنگی تعهدات خاص و تعهدات منطقه اي،   

  با محل به کارگیري دانش آموخته می باشد.با محل به کارگیري دانش آموخته می باشد.
یدیه تحصیلی در هر دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی (امور دانش آموختگان)، وظیفه یدیه تحصیلی در هر دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی (امور دانش آموختگان)، وظیفه واحد صدور تائواحد صدور تائ  

  بررسی و رسیدگی به این امر مهم را به عهده دارد.بررسی و رسیدگی به این امر مهم را به عهده دارد.
  

  شرایط الزم جهت صدور تائیدیه تحصیلی:شرایط الزم جهت صدور تائیدیه تحصیلی:
دانش آموخته می تواند به سازمان ها، نهادها و یا ارگان هاي متقاضی استخدام دانش آموختگان دانش آموخته می تواند به سازمان ها، نهادها و یا ارگان هاي متقاضی استخدام دانش آموختگان   

پزشکی مراجعه و با ارائه فرم پایان وضعیت خدمت طرح نیروي انسانی و یا گواهی موقت تحصیلی، پزشکی مراجعه و با ارائه فرم پایان وضعیت خدمت طرح نیروي انسانی و یا گواهی موقت تحصیلی، علوم علوم 
درخواست انجام خدمت در آن واحد را نماید. دانشاگهها و دانشکده هاي صادر کننده تاییدیه تحصیلی موظف درخواست انجام خدمت در آن واحد را نماید. دانشاگهها و دانشکده هاي صادر کننده تاییدیه تحصیلی موظف 

گانهاي متقاضی گانهاي متقاضی هستند، اطالعات کلی در خصوص مقطع فعلی و کلیه مقاطع قبلی دانش آموخته را به ارهستند، اطالعات کلی در خصوص مقطع فعلی و کلیه مقاطع قبلی دانش آموخته را به ار
استخدام دانش آموختگان گروه علوم پزشکی اعالم نمایند. زیرا به هنگام صدور تائیدیه تحصیلی می بایست استخدام دانش آموختگان گروه علوم پزشکی اعالم نمایند. زیرا به هنگام صدور تائیدیه تحصیلی می بایست 

  کلیه تعهدات دانش آموختگان از اولین مقطع تا آخرین مقطع بررسی گردد.کلیه تعهدات دانش آموختگان از اولین مقطع تا آخرین مقطع بررسی گردد.
حل تحصیل حل تحصیل الزم به ذکر است در صورت عدم وجود سوابق و یا هرگونه نقص مدارك، مراتب از دانشگاه مالزم به ذکر است در صورت عدم وجود سوابق و یا هرگونه نقص مدارك، مراتب از دانشگاه م--

  قبلی استعالم خواهد شد.قبلی استعالم خواهد شد.
  
در خصوص دانش آموختگانی، که یک یا چندین مقطع قبلی خود را در رشته هاي وابسته به وزارت علوم در خصوص دانش آموختگانی، که یک یا چندین مقطع قبلی خود را در رشته هاي وابسته به وزارت علوم --

تحقیقات و فناوري تحصیل نموده اند و سوابق آن مقطع یا مقاطع قابل دسترسی نیست، وصول تصویر تحقیقات و فناوري تحصیل نموده اند و سوابق آن مقطع یا مقاطع قابل دسترسی نیست، وصول تصویر 
صندوقهاي رفاه دانشجویان وزارتخانه مذکور، جهت صدور صندوقهاي رفاه دانشجویان وزارتخانه مذکور، جهت صدور دانشنامه یا گواهی موقت یا گواهی تسویه حساب با دانشنامه یا گواهی موقت یا گواهی تسویه حساب با 

  است. است.   الزامیالزامیتائیدیه تحصیلی براي مقطع فعلی تائیدیه تحصیلی براي مقطع فعلی 
تائیدیه تحصیلی براساس درخواست موسسات و سازمانهاي رسمی و یا خصوصی مجاز صادر می گردد و ذکر تائیدیه تحصیلی براساس درخواست موسسات و سازمانهاي رسمی و یا خصوصی مجاز صادر می گردد و ذکر --

  است.است.  الزامیالزامینام موسسه درخواست کننده تاییدیه تحصیلی نام موسسه درخواست کننده تاییدیه تحصیلی 
ک ارگان دولتی صادر میشود و نمی تواند همزمان براي دو سازمان دولتی تاییدیه ک ارگان دولتی صادر میشود و نمی تواند همزمان براي دو سازمان دولتی تاییدیه تاییدیه تحصیلی براي یتاییدیه تحصیلی براي ی--

صادر گردد، مگر اینکه استخدام دانش آموخته در محل اولیه منتفی گردد و تاییدیه صادره عودت شود تا صادر گردد، مگر اینکه استخدام دانش آموخته در محل اولیه منتفی گردد و تاییدیه صادره عودت شود تا 
وم را صادر وم را صادر بتوان براي ارگان دولتی دیگري تاییدیه صادر کرد و یا اینکه دانشگاه می تواند تاییدیه تحصیلی دبتوان براي ارگان دولتی دیگري تاییدیه صادر کرد و یا اینکه دانشگاه می تواند تاییدیه تحصیلی د

  نموده و رونوشتی براي لغو تاییدیه قبلی و درخواست عودت اصل آن ارسال نماید.نموده و رونوشتی براي لغو تاییدیه قبلی و درخواست عودت اصل آن ارسال نماید.
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صدور دو تائیدیه تحصیلی بطور همزمان براي دو مرکز دولتی، امکان پذیر نمی باشد ولی در صورتی که یکی صدور دو تائیدیه تحصیلی بطور همزمان براي دو مرکز دولتی، امکان پذیر نمی باشد ولی در صورتی که یکی --
دولتی و یک مرکز دولتی و یک مرکز از مراکز درخواست کننده بخش خصوصی باشد صدور تائیدیه تحصیلی براي یک مرکز از مراکز درخواست کننده بخش خصوصی باشد صدور تائیدیه تحصیلی براي یک مرکز 

  خصوصی بالمانع است.خصوصی بالمانع است.
الزم به ذکر است صدور تاییدیه تحصیلی جهت محل اشتغال فرد، همزمان با درخواست تاییدیه تحصیلی الزم به ذکر است صدور تاییدیه تحصیلی جهت محل اشتغال فرد، همزمان با درخواست تاییدیه تحصیلی --

جهت سازمان ها و واحدهایی که بدون در نظر گرفتن تعهدات تاییدیه تحصیلی صادر می شود به دلیل آنکه جهت سازمان ها و واحدهایی که بدون در نظر گرفتن تعهدات تاییدیه تحصیلی صادر می شود به دلیل آنکه 
  هاي مذکور می باشد، بالمانع است.هاي مذکور می باشد، بالمانع است.  جهت عضویت دانش آموختگان در سایر سازمانجهت عضویت دانش آموختگان در سایر سازمان

جهت تسریع در امور و جلوگیري از مراجعات و مکاتبات بعدي تاییدیه تحصیلی در پاکت در بسته و ممهور جهت تسریع در امور و جلوگیري از مراجعات و مکاتبات بعدي تاییدیه تحصیلی در پاکت در بسته و ممهور --
  به مهر محرمانه به فرد تحویل می گردد.به مهر محرمانه به فرد تحویل می گردد.

  
  چگونه صدور تائیدیه تحصیلیچگونه صدور تائیدیه تحصیلی

چه منطقه اي و به چه چه منطقه اي و به چه ابتدا سوابق کلیه مقاطع بررسی می شود تا مشخص گردد دانش آموخته در ابتدا سوابق کلیه مقاطع بررسی می شود تا مشخص گردد دانش آموخته در   
  ارگانی یا سازمانی متعهد است.ارگانی یا سازمانی متعهد است.

سپس منطقه واحد درخواست کننده تائیدیه تحصیلی و نوع ارگان یا سازمان یا وزارتخانه اي که به سپس منطقه واحد درخواست کننده تائیدیه تحصیلی و نوع ارگان یا سازمان یا وزارتخانه اي که به   
آن وابسته است، بررسی می گردد و نهایتاٌ هماهنگی هر دو مورد (منطقه مورد تعهد دانش آموخته و منطقه آن وابسته است، بررسی می گردد و نهایتاٌ هماهنگی هر دو مورد (منطقه مورد تعهد دانش آموخته و منطقه 

ل می شود. در صورتی که دانش آموخته نسبت به سهمیه اعالم شده در سوابق ل می شود. در صورتی که دانش آموخته نسبت به سهمیه اعالم شده در سوابق متقاضی استخدام وي) کنترمتقاضی استخدام وي) کنتر
  فارغ التحصیلی خود متعرض باشد، مراتب از سازمان سنجش استعالم می گردد. فارغ التحصیلی خود متعرض باشد، مراتب از سازمان سنجش استعالم می گردد. 

  
  چگونگی انتقال تعهدات و صدور عدم نیازچگونگی انتقال تعهدات و صدور عدم نیاز

در صورتی که تعهدات منطقه اي دانش آموخته با محل بکارگیري وي هماهنگی نداشته باشد، در صورتی که تعهدات منطقه اي دانش آموخته با محل بکارگیري وي هماهنگی نداشته باشد،   
ایستی در خصوص عدم نیاز به خدمات دانش آموخته در منطقه مورد تعهد با استان مربوطه مکاتبات الزم ایستی در خصوص عدم نیاز به خدمات دانش آموخته در منطقه مورد تعهد با استان مربوطه مکاتبات الزم بب

صورت پذیرد. در حقیقت با ارسال فرم عدم نیاز دانش آموخته به دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی استان صورت پذیرد. در حقیقت با ارسال فرم عدم نیاز دانش آموخته به دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی استان 
ده نتواند فرد معرفی شده را ده نتواند فرد معرفی شده را محل اخذ دیپلم دبیرستان خود، معرفی می گردد و چنانچه آن دانشگاه یا دانشکمحل اخذ دیپلم دبیرستان خود، معرفی می گردد و چنانچه آن دانشگاه یا دانشک

روز به دانشگاه صادر کننده تاییدیه تحصیلی اعالم نماید در روز به دانشگاه صادر کننده تاییدیه تحصیلی اعالم نماید در   1515جذب نماید، باید مراتب را کتباٌ در طی مدت جذب نماید، باید مراتب را کتباٌ در طی مدت 
این صورت تعهدات منطقه اي شخص به تعهدات مناطق آزاد کشور تبدیل می شود و متعهد خدمت می تواند این صورت تعهدات منطقه اي شخص به تعهدات مناطق آزاد کشور تبدیل می شود و متعهد خدمت می تواند 

  ل می باشد را در هر منطقه از کشور انجام دهد.ل می باشد را در هر منطقه از کشور انجام دهد.کلیه تعهدات خود را که دو برابر مدت تحصیکلیه تعهدات خود را که دو برابر مدت تحصی
روز)، مراتب عدم نیاز دانش روز)، مراتب عدم نیاز دانش   1515در صورت عدم ارسال پاسخ از سوي آن دنشگاه ظرف مدت یاد شده (در صورت عدم ارسال پاسخ از سوي آن دنشگاه ظرف مدت یاد شده (  

آموخته رسماٌ اعالم می شود و در صورت اخذ عدم نیاز، ذکر سهمیه قبولی دانش آموختگان در تاییدیه آموخته رسماٌ اعالم می شود و در صورت اخذ عدم نیاز، ذکر سهمیه قبولی دانش آموختگان در تاییدیه 
  است.است.  الزامیالزامیدر ذیل تاییدیه تحصیلی صادره در ذیل تاییدیه تحصیلی صادره تحصیلی لزومی ندارد و ذکر شماره آن تحصیلی لزومی ندارد و ذکر شماره آن 

  
  
  

 

۱۳ 
 



  33تائیدیه تحصیلی منطقه تائیدیه تحصیلی منطقه 
چنانچه فردي داراي تعهد منطقه سه باشد و درخواست تائیدیه تحصیلی از سازمان هاي مستقر در چنانچه فردي داراي تعهد منطقه سه باشد و درخواست تائیدیه تحصیلی از سازمان هاي مستقر در   

منطقه دو ارسال شده باشد، جهت تسریع در روند صدور تاییدیه میتوان در بند توضیحات این جمله را عنوان منطقه دو ارسال شده باشد، جهت تسریع در روند صدور تاییدیه میتوان در بند توضیحات این جمله را عنوان 
  و تاییدیه تحصیلی را صادر نمود.و تاییدیه تحصیلی را صادر نمود.» » بکارگیري نامبرده صرفاٌ در منطقه سه بالمانع استبکارگیري نامبرده صرفاٌ در منطقه سه بالمانع است««نمود نمود 

  مواردي که لزومی به ارسال فرم عدم نیاز ندارد:مواردي که لزومی به ارسال فرم عدم نیاز ندارد:
در موارد زیر در موارد زیر   8282//33//1919آئین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مورخ آئین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مورخ   77براساس ماده براساس ماده   

  نیازي به اخذ عدم نیاز نمی باشد:نیازي به اخذ عدم نیاز نمی باشد:
ماه متوالی با ماه متوالی با 99، رزمنده با حضور ، رزمنده با حضور %%7070ن: فرزند و همسر شهید یا آزاده ویا مفقوداالثر، جانباز باالي ن: فرزند و همسر شهید یا آزاده ویا مفقوداالثر، جانباز باالي ایثارگراایثارگرا--11

  ..%%2525ماه متناوب در جبهه هاي جنگ تحمیلی، جانباز باالي ماه متناوب در جبهه هاي جنگ تحمیلی، جانباز باالي   1212
  بانوان متاهل: در صورتیکه محل اشتغال همسر به گواهی مراجع قانونی در غیر از منطقه مورد تعهد باشد.بانوان متاهل: در صورتیکه محل اشتغال همسر به گواهی مراجع قانونی در غیر از منطقه مورد تعهد باشد.--22
  8181//11//11رسمی و پیمانی موسسات و نهادهاي دولتی: در صورتیکه زمان استخدام آنها قبل از تاریخ رسمی و پیمانی موسسات و نهادهاي دولتی: در صورتیکه زمان استخدام آنها قبل از تاریخ شاغلین شاغلین --33

  باشد.باشد.
  سال تمام گذشته باشد.سال تمام گذشته باشد.  1515متعهدینی که از زمان فراغت از تحصیل آنها، متعهدینی که از زمان فراغت از تحصیل آنها، --44
  متعهدینی که بیشتر از نصف طول مدت تعهد منطقه اي خود را کارکرده باشند.متعهدینی که بیشتر از نصف طول مدت تعهد منطقه اي خود را کارکرده باشند.--55
اطع قبلی داراي سهمیه قبولی منطقه دو و سه و یا منطقه محروم بوده در اطع قبلی داراي سهمیه قبولی منطقه دو و سه و یا منطقه محروم بوده در دانش آموختگانی که در مقدانش آموختگانی که در مق--66

مقاطع قبلی به تعهدات مقاطع قبلی به تعهدات   33وو22آخرین مقطع از سهمیه منطقه یک یا آزاد استفاده کرده باشند، تعهدات منطقه آخرین مقطع از سهمیه منطقه یک یا آزاد استفاده کرده باشند، تعهدات منطقه 
مناطق آزاد تبدیل شده و می توانند تعهدات خود را که دوبرابر مدت سنوات تحصیل می باشد را در منطقه مناطق آزاد تبدیل شده و می توانند تعهدات خود را که دوبرابر مدت سنوات تحصیل می باشد را در منطقه 

  زاد انجام دهند. زاد انجام دهند. آآ
  

  شرایط خاص جهت صدور تائیدیه تحصیلی دانش آموختگان چند مقطعی:شرایط خاص جهت صدور تائیدیه تحصیلی دانش آموختگان چند مقطعی:
مجلس شوراي مجلس شوراي   7575//22//1212آئین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مورخ آئین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مورخ   77براساس ماده براساس ماده   

  اسالمی.اسالمی.
وند، چنانچه وند، چنانچه متعهدینی که قبل از انجام تعهدات منطقه اي مقطع اولیه، موفق به اخذ مدرك باالتري می شمتعهدینی که قبل از انجام تعهدات منطقه اي مقطع اولیه، موفق به اخذ مدرك باالتري می ش--11

به عضویت هیئت علمی یکی از دانشگاهها یا دانشکده هاي علوم پزشکی در آیند، می توانند کلیه تعهدات به عضویت هیئت علمی یکی از دانشگاهها یا دانشکده هاي علوم پزشکی در آیند، می توانند کلیه تعهدات 
  قبلی و فعلی را در همان دانشگاه به انجام برسانند.قبلی و فعلی را در همان دانشگاه به انجام برسانند.

در تائیدیه تحصیلی دانش آموختگان مقطع تخصصی و یا فوق تخصصی تعهدات مقطع قبلی (مقطع در تائیدیه تحصیلی دانش آموختگان مقطع تخصصی و یا فوق تخصصی تعهدات مقطع قبلی (مقطع --22
  ذکر می گردد.ذکر می گردد.  عمومی و مقطع تخصصی)عمومی و مقطع تخصصی)
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  چگونگی صدور تائیدیه تحصیلی براي متعهدین خاص:چگونگی صدور تائیدیه تحصیلی براي متعهدین خاص:
آموزش پزشکی آموزش پزشکیالف: تعهد به وزارت بهداشت، درمان و    الف: تعهد به وزارت بهداشت، درمان و 

چنانچه شخصی تعهد محضري به وزارت متبوع داشته باشد نمی تواند از سازمانی غیر از واحدهاي چنانچه شخصی تعهد محضري به وزارت متبوع داشته باشد نمی تواند از سازمانی غیر از واحدهاي   
دانشکده هاي علوم پزشکی و واحدهاي دانشکده هاي علوم پزشکی و واحدهاي تحت پوشش وزارت متبوع و واحدهاي وابسته به آن (دانشگاهها یا تحت پوشش وزارت متبوع و واحدهاي وابسته به آن (دانشگاهها یا 

وابسته به آن ها، سازمان تامین اجتماعی، اداره کل بیمه خدمات درمانی، سازمان انتقال خون، هالل احمر و وابسته به آن ها، سازمان تامین اجتماعی، اداره کل بیمه خدمات درمانی، سازمان انتقال خون، هالل احمر و 
سازمان بهزیستی) تقاضاي تائیدیه تحصیلی دریافت نماید، مگر آن که تعهدات وي به آن سازمان منتقل شود، سازمان بهزیستی) تقاضاي تائیدیه تحصیلی دریافت نماید، مگر آن که تعهدات وي به آن سازمان منتقل شود، 

دانش آموخته با سازمانهاي ذیربط مکاتبه می گردد و در صورت موافقت دانش آموخته با سازمانهاي ذیربط مکاتبه می گردد و در صورت موافقت که براساس رشته و مقطع تحصیلی که براساس رشته و مقطع تحصیلی 
سازمانهاي مذکور تعهدات نامبرده به ارگان درخواست کننده تائیدیه منتقل گردیده و در این حالت صدور سازمانهاي مذکور تعهدات نامبرده به ارگان درخواست کننده تائیدیه منتقل گردیده و در این حالت صدور 

  تائیدیه تحصیلی بالمانع است.تائیدیه تحصیلی بالمانع است.
ردند، دانش آموخته می ردند، دانش آموخته می ولی چنانچه سازمان هاي وابسته به وزارت متبوع با انتقال تعهدات موافقت نکولی چنانچه سازمان هاي وابسته به وزارت متبوع با انتقال تعهدات موافقت نک  

تواند به دنشگاه محل تحصیل مراجعه و تعهدات محضري خود را براساس ضوابط خاص مربوطه خریداري تواند به دنشگاه محل تحصیل مراجعه و تعهدات محضري خود را براساس ضوابط خاص مربوطه خریداري 
  نماید و درآن صورت مجاز است، در هر ارگان یا سازمانی اشتغال ورزد.نماید و درآن صورت مجاز است، در هر ارگان یا سازمانی اشتغال ورزد.

  غیرقانونی است.غیرقانونی است.  PPhh..DDشایان ذکر است خرید تعهدات در مقاطع تخصصی، فوق تخصصی و شایان ذکر است خرید تعهدات در مقاطع تخصصی، فوق تخصصی و --
  

  ه سایر سازمان ها و ارگان ها:ه سایر سازمان ها و ارگان ها:ب)تعهد بب)تعهد ب
در صورتی که دانش آموخته به سازمان یا ارگانی غیر از وزارت بهداشت تعهد محضري ارائه نموده در صورتی که دانش آموخته به سازمان یا ارگانی غیر از وزارت بهداشت تعهد محضري ارائه نموده   

باشد (بانک ملی، ارتش، سپاه، نیروي انتظامی و...) نمی توان تعهدات آنها را به سازمان یا ارگانی دیگر انتقال باشد (بانک ملی، ارتش، سپاه، نیروي انتظامی و...) نمی توان تعهدات آنها را به سازمان یا ارگانی دیگر انتقال 
  بطال تعهدات را تحویل دهد. بطال تعهدات را تحویل دهد. اد، مگر آنکه دانش آموخته از سازمان مورد تعهد خود گواهی پایان یا ااد، مگر آنکه دانش آموخته از سازمان مورد تعهد خود گواهی پایان یا ا

  
  سازمان هاي مرجع جهت مکاتبات انتقال تعهدات خاص:سازمان هاي مرجع جهت مکاتبات انتقال تعهدات خاص:

  دکتراي حرفه اي: دفتر امور حقوقی وزارت متبوعدکتراي حرفه اي: دفتر امور حقوقی وزارت متبوع--11
جهت دانش آموختگان متخصص بالینی غیرهیات علمی: (دفتر مدیریت بیمارستان و تعالی خدمات بالینی جهت دانش آموختگان متخصص بالینی غیرهیات علمی: (دفتر مدیریت بیمارستان و تعالی خدمات بالینی --22

  وزارت متبوع)وزارت متبوع)
ی هیات علمی: مرکز امور هیات علمی معاونت آموزشی و امور ی هیات علمی: مرکز امور هیات علمی معاونت آموزشی و امور جهت دانش آموختگان متخصص بالینجهت دانش آموختگان متخصص بالین--33

  دانشجوئی وزارت متبوعدانشجوئی وزارت متبوع
  

  اعضاء نیروهاي نظامی و صدور تاییدیه تحصیلی:اعضاء نیروهاي نظامی و صدور تاییدیه تحصیلی:
در مورد دانش آموختگان عضو نیروهاي سه گانه (ارتش جمهوري اسالمی ایران، سپاه پاسداران در مورد دانش آموختگان عضو نیروهاي سه گانه (ارتش جمهوري اسالمی ایران، سپاه پاسداران   

رسمی آنان در نیروي مربوطه قبل از تاریخ رسمی آنان در نیروي مربوطه قبل از تاریخ   انقالب اسالمی، نیروي انتظامی) در صورتی که تاریخ عضویتانقالب اسالمی، نیروي انتظامی) در صورتی که تاریخ عضویت
فراغت از تحصیل باشد، کلیه تعهدات آنان به واحد متبوع منتقل می گردد و نیازي به ارائه تصویر گواهی فراغت از تحصیل باشد، کلیه تعهدات آنان به واحد متبوع منتقل می گردد و نیازي به ارائه تصویر گواهی 
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پایان خدمت طرح نیروي انسانی نمی باشد. در غیراینصورت مانند سایرین، مشمول گذراندن کلیه تعهدات پایان خدمت طرح نیروي انسانی نمی باشد. در غیراینصورت مانند سایرین، مشمول گذراندن کلیه تعهدات 
  و انجام تعهدات خرید یا انتقال سند تعهد محضري خواهند بود.و انجام تعهدات خرید یا انتقال سند تعهد محضري خواهند بود.اعم از خدمت طرح نیروي انسانی اعم از خدمت طرح نیروي انسانی 

  
  تخصصی:تخصصی:  KKتائیدیه تحصیلی جهت اشتغال متخصصین بعد از اتمام ضریب تائیدیه تحصیلی جهت اشتغال متخصصین بعد از اتمام ضریب 

خود را به پایان رسانیده اند، با ارائه نامه انجام تعهدات مذکور می توانند، خود را به پایان رسانیده اند، با ارائه نامه انجام تعهدات مذکور می توانند،   KKمتخصصینی که ضریب متخصصینی که ضریب   
براي واحد درخواست کننده، تاییدیه تحصیلی دریافت نمایند و یا دانشگاه مربوطه می تواند گواهی پایان یا براي واحد درخواست کننده، تاییدیه تحصیلی دریافت نمایند و یا دانشگاه مربوطه می تواند گواهی پایان یا 

هی پایان هی پایان را درخواست نماید. شایان ذکر است در تائیدیه هاي مذکور، شماره و تاریخ گوارا درخواست نماید. شایان ذکر است در تائیدیه هاي مذکور، شماره و تاریخ گوا  KKابالغ ضریب ابالغ ضریب 
  تخصصی صادره از طرف وزارت متبوع بایستی ذکر گردد.تخصصی صادره از طرف وزارت متبوع بایستی ذکر گردد.  kkتعهدات ضریب تعهدات ضریب 

  دانش آموختگان انتقالی خارج از کشور و صدور تائیدیه تحصیلی:دانش آموختگان انتقالی خارج از کشور و صدور تائیدیه تحصیلی:
دانش آموختگانی که انتقالی از خارج از کشور می باشند، با توجه به اینکه سهمیه ثبت نامی و قبولی دانش آموختگانی که انتقالی از خارج از کشور می باشند، با توجه به اینکه سهمیه ثبت نامی و قبولی   

به مدت دو برابر مدت تحصیالت تعهد آموزش رایگان دارند. صدور به مدت دو برابر مدت تحصیالت تعهد آموزش رایگان دارند. صدور ندارند، در صورت عدم پرداخت شهریه، ندارند، در صورت عدم پرداخت شهریه، 
تائیدیه تحصیلی دانش آموختگانی که مقطع باالتر تحصیلی خود را در داخل کشور به اتمام رسانده اند و در تائیدیه تحصیلی دانش آموختگانی که مقطع باالتر تحصیلی خود را در داخل کشور به اتمام رسانده اند و در 
مقطع قبلی از دانشگاههاي خارج از کشور فارغ التحصیل شده اند، مشروط به ارائه گواهی از اداره کل بورس مقطع قبلی از دانشگاههاي خارج از کشور فارغ التحصیل شده اند، مشروط به ارائه گواهی از اداره کل بورس 

دانشجویان خارج و یا ارائه تصویر دانشنامه فارسی مقطع قبلی و یا ارائه تصویر ارزشنامه فارسی دائم دانشجویان خارج و یا ارائه تصویر دانشنامه فارسی مقطع قبلی و یا ارائه تصویر ارزشنامه فارسی دائم   ها وها و
  صادره توسط اداره کل بورس ها و دانشجویان خارج خواهد بود.صادره توسط اداره کل بورس ها و دانشجویان خارج خواهد بود.

  
  صدور تاییدیه تحصیلی بدون در نظر گرفتن تعهدات:صدور تاییدیه تحصیلی بدون در نظر گرفتن تعهدات:

نیز آزمایشگاه و یا اخذ شماره نظام نیز آزمایشگاه و یا اخذ شماره نظام   پزشکانی که متقاضی اخذ پروانه دائم پزشکی و یا پروانه مطب وپزشکانی که متقاضی اخذ پروانه دائم پزشکی و یا پروانه مطب و  
پزشکی و یا عضویت بعنوان کارشناس رسمی دادگستري در تخصص مربوطه می باشند. در صورت درخواست پزشکی و یا عضویت بعنوان کارشناس رسمی دادگستري در تخصص مربوطه می باشند. در صورت درخواست 
مراکز ذیربط (سازمان نظام پزشکی، اداره کل امور پروانه ها، اداره امور آزمایشگاههاي تشخیص طبی، کانون مراکز ذیربط (سازمان نظام پزشکی، اداره کل امور پروانه ها، اداره امور آزمایشگاههاي تشخیص طبی، کانون 

ضائیه) بدون در نظر گرفتن تعهدات آنان تاییدیه تحصیلی صادر ضائیه) بدون در نظر گرفتن تعهدات آنان تاییدیه تحصیلی صادر وکال و کارشناسان رسمی دادگستري قوه قوکال و کارشناسان رسمی دادگستري قوه ق
می گردد. در صورتیکه دانش آموخته کلیه تعهدات قانونی خود را انجام داده باشد و اصل مدارك تحصیلی می گردد. در صورتیکه دانش آموخته کلیه تعهدات قانونی خود را انجام داده باشد و اصل مدارك تحصیلی 
خود را دریافت نموده باشد. صدور تاییدیه تحصیلی بدون ذکر تعهدات (به دلیل انجام کلیه تعهدات) صادر خود را دریافت نموده باشد. صدور تاییدیه تحصیلی بدون ذکر تعهدات (به دلیل انجام کلیه تعهدات) صادر 

  می گردد. می گردد. 
  

  خدمات و مقررات صندوق رفاه دانشجویی:خدمات و مقررات صندوق رفاه دانشجویی:
  

  هدف:هدف:
صندوق رفاه دانشجویان به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه هاي دانشجویان ایرانی مستعد و صندوق رفاه دانشجویان به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه هاي دانشجویان ایرانی مستعد و 

  کم بضاعت شاغل به تحصیل در دانشگاهها، در چارچوب این آئین نامه، تسهیالت پرداخت می نماید.کم بضاعت شاغل به تحصیل در دانشگاهها، در چارچوب این آئین نامه، تسهیالت پرداخت می نماید.
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  شرایط عمومی وام گیرندگان:شرایط عمومی وام گیرندگان:
  حیت اخالقی و رعایت شئون دانشجوئیحیت اخالقی و رعایت شئون دانشجوئیدارا بودن صالدارا بودن صال--
  دارا بودن اولویت نیاز مالیدارا بودن اولویت نیاز مالی--
  سپردن تعهد محضري با ضامن معتبر براي بازپرداخت تسهیالت دریافتی و اجاره بهاي خوابگاهسپردن تعهد محضري با ضامن معتبر براي بازپرداخت تسهیالت دریافتی و اجاره بهاي خوابگاه--
  

  شرایط آموزشی:شرایط آموزشی:
ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد نیاز طبق مقررات آموزشی، دانشجویان نیمسال آخر میتوانند با ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد نیاز طبق مقررات آموزشی، دانشجویان نیمسال آخر میتوانند با --

اقل نصف واحدهاي مورد لزوم از تسهیالت مورد نظر بهره مند شوند. انواع وام و سرانه آنها در سال اقل نصف واحدهاي مورد لزوم از تسهیالت مورد نظر بهره مند شوند. انواع وام و سرانه آنها در سال حدحد
  ..13901390--9191تحصیلی تحصیلی 

  وام تحصیلی و مسکن:وام تحصیلی و مسکن:
وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان داراي شاغل رسمی و پایدار وبورسیه و یا دریافت کننده کمک وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان داراي شاغل رسمی و پایدار وبورسیه و یا دریافت کننده کمک 

  هزینه تحصیلی از محل هاي دیگر ممنوع است.هزینه تحصیلی از محل هاي دیگر ممنوع است.
ثر سنوات مجاز براي استفاده از وام هاي تحصیلی و مسکن با رعایت مقررات آموزشی بشرح ثر سنوات مجاز براي استفاده از وام هاي تحصیلی و مسکن با رعایت مقررات آموزشی بشرح حداکحداک

  زیر می باشد.زیر می باشد.
نیمسال تحصیلی، دوره نیمسال تحصیلی، دوره   44دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته، حداکثر دوره کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته، حداکثر 

  نیمسال تحصیلینیمسال تحصیلی  1414نیمسال تحصیلی، دوره دکتري عمومی حداکثر نیمسال تحصیلی، دوره دکتري عمومی حداکثر   88کارشناسی حداکثر کارشناسی حداکثر 
  

  برابر سرانه:برابر سرانه:  33وام تحصیلی براي دانشجویان ممتاز دانشگاهها متناسب با منابع صندوق حداکثر وام تحصیلی براي دانشجویان ممتاز دانشگاهها متناسب با منابع صندوق حداکثر --11
  

  مصوب قابل پرداخت بشرح ذیل می باشد:مصوب قابل پرداخت بشرح ذیل می باشد:
  برگزیدگان رتبه هاي اول تا سوم کنکور سراسري (با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور)برگزیدگان رتبه هاي اول تا سوم کنکور سراسري (با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور)--11--11
با معرفی با معرفی   ((PPhh..dd))سی ارشد، دکتراي تخصصی سی ارشد، دکتراي تخصصی برگزیدگان رتبه هاي اول تا سوم آزمون ورودي کارشنابرگزیدگان رتبه هاي اول تا سوم آزمون ورودي کارشنا--11--22

  دبیرخانه شوراي آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازي و دندانپزشکی.دبیرخانه شوراي آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، داروسازي و دندانپزشکی.
دارندگان مدال طال، نقره و برنز کشوري از المپیادهاي علمی دانش آموزي (با معرفی وزارت آموزش و دارندگان مدال طال، نقره و برنز کشوري از المپیادهاي علمی دانش آموزي (با معرفی وزارت آموزش و --11--33

  پرورش)پرورش)
  علمی دانشجویان کشور با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارتعلمی دانشجویان کشور با معرفی دبیرخانه المپیاد علمی وزارترتبه هاي اول انفرادي کشوري المپیاد رتبه هاي اول انفرادي کشوري المپیاد --11--44
  دارندگان مدال طال از المپیادهاي بین المللی دانشجوئی در زمینه علوم پزشکی با تائید وزارت.دارندگان مدال طال از المپیادهاي بین المللی دانشجوئی در زمینه علوم پزشکی با تائید وزارت.--11--55
برگزیدگان حایز رتبه هاي اول تا سوم نهائی جشنواره رازي، جشنواره هاي خوارزمی و جوان خوارزمی برگزیدگان حایز رتبه هاي اول تا سوم نهائی جشنواره رازي، جشنواره هاي خوارزمی و جوان خوارزمی --11--66

  علوم پزشکی) با معرفی دبیرخانه مربوطه.علوم پزشکی) با معرفی دبیرخانه مربوطه.(در زمینه (در زمینه 
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مالگان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تائید معاونت تحقیقات و فناوري وزارت مالگان ابداع یا اختراع ثبت شده در زمینه علوم پزشکی با تائید معاونت تحقیقات و فناوري وزارت --11--77
  براساس ضوابط مربوطه.براساس ضوابط مربوطه.

ریال ریال   560560//000000ریال و دانشجویان متاهل ماهیانه ریال و دانشجویان متاهل ماهیانه   280280//000000وام تحصیلی دانشجویان مجردماهیانه وام تحصیلی دانشجویان مجردماهیانه --
  میباشد.میباشد.

ریال حق اوالد تعلق می گیرد (حداکثر ریال حق اوالد تعلق می گیرد (حداکثر   9090//000000ویان متاهل در ماهیانه به ازاي هر فرزند ویان متاهل در ماهیانه به ازاي هر فرزند به دانشجبه دانشج--
  فرزند)فرزند)33تا تا 
وام مسکن صرفاٌ به دانشجویانی که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههاي وام مسکن صرفاٌ به دانشجویانی که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاههاي --

که که دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تائید ارائه می نمایند، پرداخت می گردد. دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تائید ارائه می نمایند، پرداخت می گردد. 
  ریال می باشد.ریال می باشد.  500500//000000ریال و دانشجویان متاهل ماهیانه ریال و دانشجویان متاهل ماهیانه   250250//000000دانشجویان مجرد ماهیانه دانشجویان مجرد ماهیانه 

  
  وام ضروري:وام ضروري:

که در نتیجه رویداد با مشکل مالی روبه رو که در نتیجه رویداد با مشکل مالی روبه رو   9090از ورودي سال از ورودي سال وام ضروري به دانشجویان دوره روزانه وام ضروري به دانشجویان دوره روزانه 
ماه یک نوبت در طول تحصیل به شرح ذیل ماه یک نوبت در طول تحصیل به شرح ذیل 1212می شوند پس از یکسال از شروع تحصیل و رعایت فاصله می شوند پس از یکسال از شروع تحصیل و رعایت فاصله 

  پرداخت می شود.پرداخت می شود.
  ::11ماده ماده 

  ریالریال  11//500500//000000مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته مبلغ مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته مبلغ --
  ریالریال  33//000000//000000مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد مبلغ مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد مبلغ --
  ریالریال  66//000000//000000مقطع دکتري عمومی مبلغ مقطع دکتري عمومی مبلغ --
  ریال ریال   66//000000//000000و تخصصی (دستیاران) مبلغ و تخصصی (دستیاران) مبلغ   ((PPhh..DD))مقاطع دکتري تخصصی مقاطع دکتري تخصصی --

  
بشرح ذیل پرداخت می بشرح ذیل پرداخت می   9090--9191وام ضروري به دانشجویان دوره روزانه ورودي قبل از سال تحصیلی وام ضروري به دانشجویان دوره روزانه ورودي قبل از سال تحصیلی 

  د.د.پرداخت شوپرداخت شو  11شود: در صورت عدم استفاده از وام ضروري مطابق ماده شود: در صورت عدم استفاده از وام ضروري مطابق ماده 
در صورت استفاده از وام ضروري، می تواند ما به التفاوت سقف وام و وام هاي دریافتی را درخواست در صورت استفاده از وام ضروري، می تواند ما به التفاوت سقف وام و وام هاي دریافتی را درخواست 

  ریال) قابل پرداخت نمی باشد.ریال) قابل پرداخت نمی باشد.  5050//000000نمایند (مانده کمتر از نمایند (مانده کمتر از 
با رعایت فاضله یکسال، تا دو برابر با رعایت فاضله یکسال، تا دو برابر   11با دانشجویان واجد شرایط زیر عالوه بر وام ضروري ماده با دانشجویان واجد شرایط زیر عالوه بر وام ضروري ماده 

  ریال) وام پرداخت می گردد.ریال) وام پرداخت می گردد.  11//500500//000000مبلغ پایه (مبلغ پایه (
  *نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادي) المپیادهاي ورزشی دانشگاههاي کشور*نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادي) المپیادهاي ورزشی دانشگاههاي کشور

  *نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادي) المپیادهاي فرهنگی دانشگاههاي کشور*نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادي) المپیادهاي فرهنگی دانشگاههاي کشور
  *نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادي) مسابقات ورزشی بین المللی و جهانی دانشجویی*نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادي) مسابقات ورزشی بین المللی و جهانی دانشجویی

  سوم مسابقات قرآنی دانشگاههاي کشورسوم مسابقات قرآنی دانشگاههاي کشور  *نفرات اول تا*نفرات اول تا
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  *نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین المللی*نفرات اول تا سوم مسابقات قرآنی بین المللی
  *نفرات اول تا سوم امتحانات جامع کارورزي و علوم پایه*نفرات اول تا سوم امتحانات جامع کارورزي و علوم پایه

*دانشجویان حادثه دیده در بالهاي طبیعی (سیل و زلزله و...) که خود و یا خانواده آنها در زلزله خسارت *دانشجویان حادثه دیده در بالهاي طبیعی (سیل و زلزله و...) که خود و یا خانواده آنها در زلزله خسارت 
  دیده باشند.دیده باشند.

  دیده در سوانح و تصادفاتدیده در سوانح و تصادفات  * دانشجویان حادثه* دانشجویان حادثه
  *دانشجویان مبتال به بیماریهاي خاص و پرهزینه*دانشجویان مبتال به بیماریهاي خاص و پرهزینه

  *دانشجویانی که عازم سفر حج و زیارت عتبات عالیات اند.*دانشجویانی که عازم سفر حج و زیارت عتبات عالیات اند.
  

  
  ودیعه مسکن:ودیعه مسکن:

با دانشجویان متاهل، حداکثر به میزان مصوب هیات امنا و طبق ضوابطی که توسط صندوق تعیین با دانشجویان متاهل، حداکثر به میزان مصوب هیات امنا و طبق ضوابطی که توسط صندوق تعیین 
  می گردد.می گردد.

رك منزل اجاره اي و یا هر دلیل دیگر، مبلغ اعطائی تماماٌ به صندوق رك منزل اجاره اي و یا هر دلیل دیگر، مبلغ اعطائی تماماٌ به صندوق در زمان فراغت از تحصیل یا تدر زمان فراغت از تحصیل یا ت
  مسترد می گردد.مسترد می گردد.

ودیعه مسکن به دانشجویان متاهل دوره روزانه که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در ودیعه مسکن به دانشجویان متاهل دوره روزانه که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در 
  خوابگاههاي دانشجوئی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تائید ارائه نمایند. فقط براي یکبار در هرخوابگاههاي دانشجوئی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تائید ارائه نمایند. فقط براي یکبار در هر

  مقطع تحصیلی پرداخت می گردد.مقطع تحصیلی پرداخت می گردد.
بعد بعد   1212به دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتري حرفه اي به شرط داشتن معدل حداقل به دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتري حرفه اي به شرط داشتن معدل حداقل 

  از گذشت یک نیمسال از شروع تحصیل ودیعه مسکن پرداخت میگردد.از گذشت یک نیمسال از شروع تحصیل ودیعه مسکن پرداخت میگردد.
و کارشناسی ارشد بالفاصله بعد از شروع تحصیلی ودیعه مسکن و کارشناسی ارشد بالفاصله بعد از شروع تحصیلی ودیعه مسکن   ((PPhh..DD))به دستیاران تخصصی و به دستیاران تخصصی و 

  اخت می گردد.اخت می گردد.پردپرد
کارشناسی ارشد، دکتراي کارشناسی ارشد، دکتراي   pphh..DDریال) و دستیاران ریال) و دستیاران   1818//000000//000000کاردانی، کارشناسی و دکترا کاردانی، کارشناسی و دکترا 

  ریال ریال   4545//000000//000000تخصصی تخصصی 
پرداخت ودیعه مسکن به دانشجویان واجد شرایط به شرط سپردن سفته به میزان ودیعه دریافتی با پرداخت ودیعه مسکن به دانشجویان واجد شرایط به شرط سپردن سفته به میزان ودیعه دریافتی با 

  ضامن معتبر امکان پذیر است.ضامن معتبر امکان پذیر است.
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