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بسمه تعالي

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 معاونت آموزشی

 مركز سنجش آموزش پزشكي

دفترچه راهنماي آزمون پذیرش دستیارتخصصی         
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داوطلب گرامي :  

   سنجش آموزش پزشکی به آدرس : جهت دريافت كليه اطالعات به سايت مرکز 
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 :  گرامي  داوطلب

شيوراي   مصوبات بر اساس) موجود  و مقررات  قوانين  طبق  جاري  دستيار در سال  پذيرش  آزمون

ب مجلي  شيوراي   مصيو و اصيالحيه آن  و قيانون برقيراري عيدالت آموزشيي      آموزش پزشكي تخصصي

آتيي   شيايان ككير اسيت ننانديه در نشسيت     .برگزار خواهد شد راهنما  اين  مندرجات  و مطابق (اسالمي

مرتبط بيا  و  نسبت به مقررات قبلي يترجديد دستورالعملشوراي آموزش پزشكي و تخصصي مصوبه يا 

 .مراتب اطالع رساني خواهد گرديد ،وضع گردد آزمون فوق االشاره

و از طرييق  انتخاب رشته و اعالم نتيجه آزمون بصورت اينترنتي ،ثبت نامليه مراحل اجرايي از آنجا كه ك

داوطلبان محتيرم جهيت دريافيت كلييه     سايت اينترنتي مركز سنجش آموزش پزشكي انجام مي پذيرد 

 :به سايت معتبر زير مراجعه نمايند اًاطالعات صرف
.irpjeshhttp://san 

 

 بخش یک شیوه اجرایی آزمون

 بشرح زير خواهد بود :دوره آزمون  نهارميناجراي نهل و    

 شرايط الزم براي پذيرش دستيار : – 1-1

 تأييد صالحيت عمومي طبق ضوابط شوراي عالي انقالب فرهنگي. –الف 

 ي.داشتن مدرك يا گواهينامه فارغ التحصيلي در رشته دكتراي پزشكي عموم –ب 

 داشتن كارت پايان خدمت نظام وظيفه يا معافي براي آقايان  –ج 

 ارغمخيتص في  (موفقيت در آزمون سنجش صيالحيت بياليني پاييان دوره پزشيكي عميومي      -د

 و بعد از آن( 1394سال پ  از بهمن التحصيالن 

 تائيد صالحيت و رفتار حرفه اي توسط دانشگاه محل تحصيل -ه

 اسب با رشته انتخابي و فقدان بيماري موثر حرفه ايسالمت جسمي و رواني متن -و

: كلمه معافي به مفهوم معافيت دايم مي باشد و داوطلبان داراي معافيت موقت پزشكي  1تبصره

بديهي است در صيورت  .و يا كفالت با مسئوليت خود مي توانند در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايند

فه، اين وزارتخانه هيدگونه تعهدي براي ترخيص آنان بعهيده  فراخوانده شدن به انجام خدمت نظام وظي

 .نخواهد داشت و طبق مقررات با اينگونه افراد برخورد خواهد شد

ارائه معافيت از خدمات قانوني و يا گيواهي اتميام خيدمات قيانوني )خيدمت نظيام وظيفيه         –د 

هداشييت ( تييا تيياريخ عمييومي، خييدمات موضييوع قييانون خييدمت پزشييكان و پيراپزشييكان، پيييام آوران ب

 .باستثناء تبصره هاي كيل  31/6/1395

: كليه مشمولين آئين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز استعداد درخشان به مقاطع 2تبصره 

سيال پي  از    2باالتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجازند فقط يک نوبت )و حداكثر تا 
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 رودي پذيرش دستيار تخصصي با رعايت مفاد مندرج در آئين نامه مذكورفراغت از تحصيل( در آزمون و

  (1)پيوست .شركت نمايند

آئييين نامييه اجرايييي قييانون خييدمت پزشييكان و  3و  2: مشييمولين كميسيييون موضييوع مييواد 3تبصييره 

 (3)پيوست.در خصوص تسهيالت اعطايي به استعدادهاي درخشان 21/12/1386پيراپزشكان مورخ 

(  98تييا  97% رتبييه سييوم ) صييدك 1( و  99تييا  98% رتبييه دوم ) صييدك 1 ،رتبييه اول %1: 4تبصييره 

دانشگاههاي علوم پزشكي مي توانند قبل از انجام خدمات قانوني با رعايت مقيررات مربوطيه در آزميون    

 ( 4)پيوست .پذيرش دستيار شركت نمايند 

جوانان با رعايت موارد كيل مجياز بيه    به استناد قانون تسهيل ازدواج ،: پزشكان عمومي متأهل 5تبصره 

) فارغ التحصيالن رشته پزشكي كه در حال خيدمت نظيام وظيفيه    .شركت در آزمون مذكور مي باشند 

عمومي مي باشند صرفاٌ در صورت موافقت ستاد كل نيروهاي مسلح مشمول اين تبصيره شيناخته ميي    

 .گردند 

مشغول  29/12/1395م و آقا ( كه حداقل تا تاريخ الف : دانشجويان پزشكي عمومي متأهل ) اعم از خان

فارغ التحصيل مي گردند و نيز كلييه فيارغ التحصييالن     31/6/1396به تحصيل بوده و حداكثر تا پايان 

قبيل از شيروع بيه خيدمت نظيام       ،21/11/1395لغاييت   21/11/1394پزشكي عمومي متأهل از تاريخ 

 . وظيفه و نيز خدمات اليحه طرح نيروي انساني

ب : كليه مشمولين اين قانون ) اعم از دانشجو و يا فارغ التحصيل ( صيرفاٌ مجياز بيه يكبيار شيركت در      

 .آزمون پذيرش دستيار تخصصي با استفاده از مقررات فوق الذكر مي باشند 

درميان و   ،ج : ترخيص مشموالن خدمت نظام وظيفه مندرج در اين تبصيره بير عهيده وزارت بهداشيت    

 .نمي باشد آموزش پزشكي 

فيارغ   1/9/1381: بانوان متأهل مشمول قيانون خيدمت پزشيكان و پيراپزشيكان كيه قبيل از        6تبصره 

التحصيل شده اند بدون نياز به ارائه نامه عدم نياز از دانشگاه علوم پزشكي محل سكونت بعنوان مازاد بر 

ن پزشيكان و پيراپزشيكان   درمان و آموزش پزشكي از انجام خيدمات موضيوع قيانو    ،نياز وزارت بهداشت

 .معاف شناخته مي شوند 

آئيين ناميه    3و  2: فارغ التحصيالن رشته پزشكي مشمول كميسييون بنيد)ج( موضيوع ميواد      7تبصره 

 اجرايي قانون خدمت پزشكان و پيرا پزشكان 

كارشناسي ارشد و  ،PhDعدم اشتغال به تحصيل داوطلب در يكي از رشته هاي تخصصي پزشكي،  –ه 

 .ين نداشتن مدرك تخصصي پزشكي باليني همدن

 ( .5نداشتن نقص عضو و يا بيماري مؤثر حرفه اي بر حسب رشته ) پيوست _و 

در صورتي كه داوطلب بدون توجه داشتن به نقص عضو مؤثر حرفه اي كه مانع از تحصيل و ييا انجيام    

ه آموزشي بيه دلييل ايين    خدمات بعد از فراغت تحصيل شود در رشته اي پذيرفته شود ولي توسط گرو
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نقص عضو مجاز شروع به آموزش شناخته نگردد، امكان تغيير رشته توسيط دبيرخانيه مقيدور نيسيت و     

 .شوداعتراضي پذيرفته نمي 

پذيرفته شدگان مرحله اصلي و جايگزين مرحله اول آزمون پذيرش دستيار تخصصي باليني پزشيكي   -ز

موعد مقرر و يا عدم شروع به آميوزش در مواعييد اعيالم    ، در صورت عدم ثبت نام در سومدوره نهل و 

نهيارم  شده و يا انصراف از تحصيل، مجاز به شركت در آزمون پذيرش دستيار تخصصيي دوره نهيل و   

)به جز مواردي كه به دليل بروز بيماري ميؤثر حرفيه اي كيه ميانع از تحصييل و ييا انجيام        .نمي باشند 

 ته منصرف يا اخراج شده اند(خدمات بعد از فراغت تحصيل شود از رش

 ثبت نام اينترنتي : – 2-1

با مراجعه به سيايت اينترنتيي و تكمييل فيرم      95/11/11لغايت تاريخ95/11/1 از تاريخعموم داوطلبين 

 .تقاضانامه ثبت نام نسبت به انجام مراحل ثبت نام اقدام الزم بعمل آورند 

 http://sanjeshp.irجعيه بيه سيايت اينترنتيي     جهت آغاز مراحل ثبت نام داوطلب مي بايست بيا مرا 

ريال اقدام نموده و با دريافت كد پرداخت مراحل ثبت نام را 111/551نسبت به پرداخت اينترنتي مبلغ 

 )مبلغ پرداختي غيرقابل استرداد مي باشد.(.آغاز نمايند

   ترنتيمدارك مورد نياز جهت ثبت نام اين – 3-1
كه در سال جاري گرفته شده مي بايست اسكن و با توجيه بيه راهنمياي     3×  4يک قطعه عك   –الف 

 kbو حجيم   jpgبا فرميت   px  411  ×311) در ابعاد.ثبت نام اينترنتي در محل مربوطه ارسال گردد 

111-21  ) 

  kb 311-111اسكن كارت ملي با حجم  –ب 

 kb 311-111 حجماسكن صفحه اول شناسنامه با  –ج 

) در ايين قسيمت ميي تيوان      kb 311-111اسكن گواهي مبين طي دوره پزشكي عمومي با حجيم   -د

تصاوير پروانه دائم و يا موقت پزشكي عمومي / گواهيناميه پزشيكي عميومي / گيواهي صيادره از سيوي       

/ معرفي ناميه   31/6/1396اتمام دوره پزشكي عمومي حداكثر تا تاريخ  دانشگاه محل آموزش با مضمون

جهت شروع خدمت مطابق قانون خدمت پزشيكان و پيراپزشيكان و ييا گيواهي معافييت ييا اتميام آن /        

 معرفي نامه جهت شركت در آزمون از سوي مركز خدمات آموزشي را اسكن و ارسال نمود ( .

صيالن اسكن گواهي قبولي در آزمون صالحيت باليني پايان دوره پزشكي عمومي )مختص فارغ التح -ه

و بعد از آن، آئين نامه و ضوابط اجرائي آن به دانشگاه هاي علوم پزشكي ابالغ شده است( با  1394سال 

محيل   –)ارسال اين گواهي صرفاً پ  از ارائه كارناميه و در زميان انتخياب رشيته     kb 311-111حجم 

 الزامي خواهد بود(

صورت دريافت معرفي ناميه از مركيز خيدمات     فارغ التحصيالن خارج از كشور و اتباع غير ايراني در –و 

مي تواننيد بصيورت اينترنتيي در آزميون ثبيت نيام        ،آموزشي در زمان ثبت نام جهت شركت در آزمون

 ) تصوير معرفينامه مذكور مي بايست همراه ساير مدارك اسكن و ارسال شود( .نمايند 
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نامه شناسي كن صيفحه اول و دوم  ارسيال اسي  تسهيل ازدواج جوانان  در صورت شركت براساس قانون -ز

 شناسنامه همسر الزامي مي باشد.داوطلب و 

 

 آزمون دوم بخش
 : آزمون برگزاري-  2-1

 عليوم  هياي  دانشگاه در همزمان بطور 14/2/69پنجشنبه روز  صبح 9 ساعت رأس كتبي آزمون - الف

 .شود مي برگزار شاء اهلل ان كشور پزشكي

از طريييق سييايت اينترنتييي  ي بييه آزمييونهفتييه منتهيي در آزمييون جلسييه بييه ورود كييارت -ب 

http://sanjeshp.ir كيارت  پرينيت  بيه  موظف داوطلب هر و خواهد گرفت قرار داوطلبان اختيار در 

آزمون  در شركت كارت داشتن همراه بدون آزمون جلسه در ميباشد.)حضور مربوطه سايت روي از خود

 )نمي باشد و كارت شناسائي معتبر امكانپذير

 : آزمون و محاسبه نمره کل  يده نمره 2-2

 باشد. مي اي همانند سال گذشته گزينه نهار تستي سؤال 211 آزمون سؤاالت تعداد - الف

 اسيت،  ممكن پاسخ بهترين شده ارائه هاي گزينه ميان در كه گزينه يک تنها بايد سؤال هر براي - ب

 .انتخاب گردد

 ميي  تعليق  منفيي  نميره  يک اشتباه پاسخ با السؤ هر و مثبت نمره 3 صحيح پاسخ با سؤال هر به - ج

 .گيرد

 .گيرد نمي تعلق اي نمره پاسخ بدون سؤاالت به – د

 .گيرد مي تعلق منفي نمره يک باشد شده داده پاسخ گزينه يک از بيش كه سؤال هر به - ه

 611محل داده خواهيد شيد، كيه از حيداكثر      -همانند سنوات گذشته به كساني اجازه انتخاب رشته -و

 كسب كرده باشند.151نمره خام آزمون، نمره 

، ميوارد زيير در نميره كيل سيازي      مصوبات هشتادمین جلسه شوراي آموزش پزشکي و تخصصیي  برا ساس  -ی

 اعمال خواهد شد.

 گروه درسي به شرح زير دسته بندي شده است. 5كليه مواد آزمون كه همانند سالهاي قبل است، در 
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 زنان ،عمومي جراحي درسي یک: گروه

 قلب و داخلي  درسي دو: گروه

 عفوني و کودکان سه: گروه درسي

 اپیدمیولوژي، ،چشم اورولوژي، ،بیني حلق و گوش ارتوپدي، درسي چهار: گروه

 و رادیولوژي آمار

درسي پنج: گروه  روانپزشکي نورولوژي، فارماکولوژي، ،پوست شناسي، اسیب 

پزشکي اخالق و  

 

 خواهد شد. تراز علمي شده و به درصد محاسبه درسي فوق،( نمره هر گروه 2

 گروه درسي داراي ضرايب خاص خواهد بود . 5( با توجه به رشته هاي مختلف دستياري هر يک از 3

 در جدول زير آمده است . كه 
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 جدول ضرایب گروه هاي درسي آزمون پذیرش دستیار براي رشته هاي مختلف تخصصي

 

 
 

 گروه درسي
 

 زیر گروههاي آموزشي((رشته هاي تخصصي

 زیر گروه سواالت
گروه 

 درسي یک
گروه 

 درسي دو
گروه درسي 

 سه
گروه 

 درسي چهار
گروه درسي 

 پنج

رو
 گ

یر
ز

ه 
ي 

ش
وز

آم
1

 

 –پوست  –قلب و عروق  –داخلي 
طب  –پزشکي قانوني  –طب کار 

طب   -آسیب شناسي –سالمندان 
 فیزیکي و توانبخشي

2 4 2 2 2 

یر
ز

ي 
ش

وز
آم

ه 
رو

گ
2  

زنان و زایمان  –جراحي عمومي 
جراحي کلیه و مجاري ادراري  –

و بیني و  و گلو گوش –تناسلي 
چشم  –جراحي سر و گردن 

 پزشکي

4 2 2 2 2 

ي
ش

وز
 ام

وه
گر

ر 
زی

3 

 –بیماریهاي عفوني  –کودکان
 پزشکي اجتماعي

2 3 4 2 2 

ي
ش

وز
آم

ه 
رو

رگ
زی

4 

 –بیهوشي  –طب اورژانس 
ارتوپدي  –حي مغز و اعصاب جرا

پرتو  –پزشکي ورزشي  –
 –پزشکي هسته اي  –درماني 

 طب هوا و فضا -رادیولوژي 

2 3 2 2 2 
ي

ش
وز

 ام
وه

گر
ر 

زی
5 

بیماریهاي مغز و  –روان پزشکي 
 اعصاب

2 3 2 2 3 
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 سؤاالت اعتراضات به رسيدگي 3-2

ساعت نسبت به ارسال اعتيرا    72به مدت  آزمون كليد اعالم از پ  مي باشند مجاز داوطلبان – الف

 بعميل  الزم اقيدام  http://sanjeshp.irبه سؤاالت آزمون مذكور منحصراٌ از طرييق سيايت اينترنتيي    

 .آورند

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

 آزمون و نحوه ارائه رتبه  كارنامه اعالم- 4-2

 فرم همراه به داوطلبان اوليه كارنامه سئواالت، طراحي خصوص در واصله اعتراضات به رسيدگي از پ 

يط در اختيار داوطلبان واجد شيرا  http://sanjeshp.ir رساني  اطالع پايگاه در محل – انتخاب رشته

نميره كيل    611از  151پذيرشي كه بدون لحاظ نمودن تراز بندي و ضريب دهي نمرات، حيداقل نميره   

 .قرار مي گيرد  ،آزمون را كسب نموده باشند

 .: داوطلب حداكثر مي تواند براي ده رشته تخصصي اعالم عالقه مندي نمايد 1توجه 

ا و يا تركيبي از حداكثر ده رشته را در نند : داوطلب مي تواند يک رشته را در تمام دانشگاه ه 2توجه 

 .دانشگاه انتخاب نمايد 

واجد شرايط پيذيرش نخواهيد    ،: در صورتيكه داوطلب در موعد مقرر انتخاب رشته نكرده باشد 3توجه 

 بود .

كارنامه اوليه داوطلبان شامل يک رتبه كل خام بدون اعميال ضيرايب هييچ ييک از گيروه هياي       :4توجه

سالهاي گذشته( و رتبه كل داوطلبان براي انتخاب هر يک از ده رشته اي كيه در زميان    آموزشي)مشابه

ثبت نام مشخص نموده اند مبتني بر ارائه ضريب متفاوت به نمرات تراز هر يک از پنج زير گروه سواالت 

) وفق مندرجات همين دفترنيه اطيالع رسياني ننانديه در     .كه پيشتر مورد اشاره قرار گرفت مي باشد

نشست آتي شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مصوبه ييا دسيتورالعمل جدييد تيري در خصيوص ايين       

 .مراتب اطالع رساني خواهد گرديد و الزم االجرا است( ،ضرايب وضع گردد
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 پذيرش نحوه  5-2

 ميي  انجيام  زير هاي اولويت با اعالمي هاي سهميه و پذيرش مقررات رعايت با دستيار پذيرش

 :شود

 دستيار )در هر رشته بطور جداگانه ( پذيرش كل تراز شده آزمون نمره - الف

 محل - رشته انتخاب اولويت - ب

 ) حدنصياب  تعييين  براي(  اوليه شده نفر جايدهي نمره تراز آخرين :از است عبارت نصاب حد

 .شپذير شرايط ساير رعايت با محل - رشته كل ظرفيت مبناي بر جن  و گرفتن سهميه نظر در بدون

 بير اسياس   و جين   و سهميه گرفتن نظر در بدون داوطلبين كليه ابتدا روش اين در : توضيح

 هياي  ظرفييت  كيل  تكميل تا محل - رشته انتخاب اولويت و ) نمره از باالترين( تراز شده آزمون نمره

ميره  ن .شيوند  مي داده قرار انتخابي هاي محل - رشته همه در ) ظرفيت بر مازاد پذيرش بدون( موجود

 .بود خواهد محل رشته آن حد نصاب محل و رشته هر در شده جايدهي نفر آخرين تراز شده

 ها سهمیه سومبخش 
 :  رزمندگان  سهميه - 1/3

 رزمندگان –الف 

  داوطليب   و جهيادگران   ورود رزمنيدگان   براي  تسهيالت  قانون  اجرايي  نامه  آئين 1  ماده  براساس

  آئين  در اين  كه  بسيجي  داوطلب  و جهادگران  ، رزمندگان عالي  آموزش  ؤسساتدانشگاهها و م  به  بسيجي

 31/6/1367  لغايت 31/6/1359  از تاريخ  شود كه مي  اطالق  افرادي  شود به مي  ناميده  رزمنده  نام  به  نامه

 .باشند  حضور داشته  عملياتي  در مناطق  ، داوطلبانه يا متوالي  متناوب  ماه 6  حداقل

توانند با مراجعه به نواحي نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسيداران بيا   اين گروه از داوطلبان مي-1

نيام وارد  رقمي اقيدام و در محيل ميورد نظير هنگيام ثبيت       12ارائه كد ملي نسبت به اخذ كد رهگيري 

ري ادوار و درج كيد رهگيي   بايست جهت هر دوره آزمون مجيدد اخيذ گيردد   اين كد رهگيري مي.نمايند

تاييد نهايي سهميه ايين گيروه از متقاضييان    .گذشته منجر به عدم تاييد سهميه و حذف آن خواهد شد

 .توسط نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمي خواهد بود

ناجا و سپاه،   داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان ستاد كل نيروهاي مسلح )آجا، -2

رقمي ايثارگري خود جهت استفاده  12عه به سازمان نيروهاي مسلح نسبت به دريافت كد دجا( با مراج

اين كد رهگيري مي بايست  .از سهميه رزمندگان اقدام و در محل مورد نظر هنگام ثبت نام وارد نمايند

جهت هر دوره آزمون مجدد اخذ گردد و درج كد رهگيري ادوار گذشته منجر به عيدم تايييد سيهميه و    

تاييد نهايي سهميه اين گروه از متقاضيان توسط دفتير خيدمات و طيرح حكميت      .ذف آن خواهد شدح

 باشد.معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح مي

رقمي بيراي اسيتفاده از سيهميه رزمنيدگان و ايثيارگران )بيه جيز         12توجه مهم: كد رهگيري 

 براي هر آزمون و هرسال متفاوت است مشمولين تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران( 
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لذا داوطلبان مي بايست كدرهگيري جديد از سازمان كيربط دريافت نماييد و ارسيال ميدارك و    

گواهي مرتبط با استفاده سهميه جهت اين گروه از افراد لحاظ نخواهد گردييد و سيهميه داوطليب آزاد    

 .تلقي مي گردد

و   ورود رزمنيدگان   بيراي   تسهيالت  قانون  اجرايي  نامه  آيين 11  ماده 3  تبصره  به  با توجه : تبصره

بيار    يک  كه  در صورتي  رزمندگان  از سهميه  استفاده  واجد شرايط  ، داوطلبان بسيجي  داوطلب  جهادگران

  نيد كيه  نماي  استفاده  سهميه  از اين  توانند دوباره مي  در صورتي  باشند، فقط  كردهاستفاده   سهميه  از اين

  شيرايط   واجيدين   ككير اسيت    شيايان . باشيند   را داشيته   در جبهه  حضور داوطلبانه  سابقه  ماه 12  حداقل

انيد،   نميوده   ميذكور اسيتفاده    يكبار از سيهميه   براي 1368  از سال  قبل  كه  رزمندگان  از سهميه  استفاده

منيد   مزاييا بهيره    مجيدداً از ايين    در جبهيه   حضيور داوطلبانيه    سيابقه   مياه  6  حداقل  توانند با داشتن مي

  انصيراف   شوند در صورت مي  پذيرفته  رزمندگان  از سهميه  با استفاده  كه  افرادي  ككر است  به  الزم.گردند

 . را نخواهند داشت  مجدد از سهميه  استفاده  حق  دوره  و يا ادامه  دوره  ، شروع نام از ثبت

 .گردد مي  تعيين  دفاع  عالي  شوراي  مصوبات  براساس  يعمليات  مناطق: 1  توضيح

 .گردد مي  تلقي  حضور در جبهه  جزو مدت  اسارت  مدت: 2  توضيح

 11هر   ازاي  % به25از   بيش  با معلوليت  اسالمي  جانباز انقالب  حضور داوطلبان  مدت :3  توضيح

 .خواهد شد  اسبهمح  حضور در جبهه  ماه 6  مدت  اضافي  درصد معلوليت

  نيروهياي   ، پرسينل  مربوطه  نامه اجرايي و آئين  اسالمي  شوراي  مجل  15/7/1377  مصوبه  طبق

  شركت  موظفي  بر ميزان  عالوه  متناوب  ماه 9يا   متوالي  ماه  6  كه  وظيفه  نظام  خدمت  و مشمولين  مسلح

اند با مراجعه به اداره آجوداني نسبت به  حضور داشته  جبهه  مقدم  در خطوط  ، بطور داوطلبانه در عمليات

اخذ گواهي حضور در جبهه اقدام نموده و اسكن گيواهي مربوطيه را از طرييق سيايت اينترنتيي ارسيال       

 نمايند.

-متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان كه تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران مي -ب 

، اسيراء،   شهداء، مفقيودين    % جانبازي، همسران و فرزندان25ان با حداقل باشند )شامل: آزادگان، جانباز

% ( مي بايست نسيبت بيه عالميت گيذاري در قسيمت بنيياد       25  آزادگان همسر و فرزندان جانباز باالي

ايين  . شهيد در فرم اينترنتي ثبت نام و تعيين نسبت با ايثارگر )پدر، مادر يا خود ايثارگر( اقيدام نماييد  

 از متقاضيان نيازي به دريافت و يا ارائه كد رهگيري از طريق سايت ايثار ندارند.گروه 

 

باتوجه به تصويب قانون و اصالحيه آن، گيزينش داوطلبيان براسياس ايين قيانون       : پذيرش  نحوه

% از ظرفيت پذيرش كل به رزمندگان و ايثارگران، به شرط كسب حدنصياب علميي   25. گيردصورت مي

% نمره آخرين فرد پذيرفته شيده در گيزينش آزاد   71)باتوجه به مصوبات كسب حداقل . اختصاص دارد

 % نمره آخرين فرد پذيرفته شده در گزينش آزاد توسط رزمندگان( 81توسط ايثارگران و كسب حداقل 
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قيرار    آزاد مورد سنجش  ابتدا همانند ساير داوطلبان  رزمندگان  سهميه  متقاضيان  كليه:1  تبصره

 .شوند مي  آزاد محسوب  شدگان  جزء پذيرفته  قبولي  يرند و در صورتگ مي

اسيتفاده    واجد شرايط  نفر داوطلب  دو نفر باشد يک  ي محل   رشته  ظرفيت  در صورتيكه: 2 تبصره

 شود. مي  پذيرفته  ي محل  رشته  مازاد در آن  صورت  از سهميه رزمندگان به

  سيابقه   دوسيال   حيداقل   دانشجوئي  در دوران  كه  % و آزادگاني71  با معلوليت  جانبازان: 3  تبصره

  مييزان  )حداكثر بيه   انتخابي  ي محل   در رشته  قبولي  حدنصاب %81  كسب  باشند در صورت  داشته  اسارت

  ، پيذيرش  ميازاد بير ظرفييت     دسيتياري   ورودي  ( درآزميون  يمحل هر رشيته   پذيرش  ظرفيت  % از كل21

 شوند. مي

  سيابقه   دو سيال   دانشيجويي   در دوران  كيه   % و آزادگياني 71از   بيش  با معلوليت  جانبازان : وجهت

  در سيهميه   آزاد و سيپ    باشند ابتيدا بصيورت   مي  رزمندگان  از سهميه  استفاده  دارند و متقاضي  اسارت

  در صيورت . پردازند مي  رقابت  ( به ممكن  اولويت  )در باالترين  جانبازان  در سهميه  از آن  و پ   رزمندگان

  نخواهيد كيرد و حدنصياب     رقابت  بعدي  هاي در سهميه  كننده  ها فرد شركت از سهميه  در هر يک  قبولي

 .كند مي  رقابت  در آن  باشد كه مي  اي سهميه  به  وجود( وابسته  )در صورت  وي  قبولي

  داده  تخصيص  به صورت آزاد  پذيرش  داوطلبان  به  رزمندگان  سهميه  نشده  اشغال  ظرفيت:  توجه

نخواهيد    منتقيل   اي سيهميه   هييچ   به  مازاد رزمندگان  هاي % و نيز ظرفيت71  جانبازان  شود و سهميه مي

 شد.

شدگان شدگان با استفاده از سهميه رزمندگان مطابق ساير پذيرفتهتعهدات مربوطه : از پذيرفته

 اخذ خواهد گرديد. ريتعهد محض به صورت آزاد

 : محروم  مناطق  ـ سهمیه 2/3

آن،  3براساس قانون برقراري عدالت آموزشي مصوب مجل  شوراي اسيالمي و اصيالحيه مياده    

قطب آموزشي )كيالن منطقيه(    11دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني   ظرفيت 31%

به متقاضيان واجد شرايط  (متعاقبا اعالم مي گردد)كه كشور )در قالب ظرفيت( در رشته هاي مورد نياز 

 –رشيته   % حدنصاب قبيولي در 85پذيرش استفاده از سهميه مناطق محروم كه موفق به كسب حداقل 

محل انتخابي خود گردند با رعايت كليه مندرجات اين راهنما در زمينه پذيرش در سهميه مذكور تعلق 

متعاقبياً در راهنمياي   انشيگاههاي قطيب آموزشيي مربوطيه     در دمحل  -)شرايط انتخاب رشته. مي يابد

  (مربوطه اعالم خواهد گرديد.

 شرايط استفاده از سهمیه مناطق محروم:

فرد متقاضي استفاده از سهميه مناطق محروم مي بايست بطور كامل شرايط مندرج در يكيي از  

 به شرح زير را دارا باشد:  4تا  1بندهاي 

 در كلييه بنيدهاي كييل نيام دانشيگاهي از دانشيگاههاي      « مورد نظر دانشگاه»منظور از عبارت 

است كه فرد داوطلب متقاضي پذيرش در سهميه مناطق محروم آن دانشگاه بوده و پي    مناطق محروم
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از فراغت از تحصيل ملزم به سپردن تعهد خاص جهت خدمت در هميان منطقيه و صيرفاً در شيهرهاي     

 تقاضا مي باشد. مورد نياز بنا به رشته تخصصي مورد

متولد استان محل استقرار دانشگاه منطقه محروم انتخابي بوده و داوطلب حداقل دو مقطع  – 1

 از سه مقطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان را در همان استان گذرانده باشد.

 محل تولد يكي از والدين يا همسر داوطلب استان محل اسيتقرار دانشيگاه منطقيه محيروم     – 2

انتخابي بوده و داوطلب سه مقطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي، دبيرسيتان را در هميان اسيتان گذرانيده     

 باشد.

آزمايشي و يا رسمي قطعي دانشگاه علوم پزشكي  –در استخدام پيماني، رسمي  افرادي كه – 3

سيال سيابقه    7با حيداقل  مورد نظر و يا سازمانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

 خدمت در مناطق محروم استان مورد نظر باشند.

محروم استان خدمات مرتبط با مقطع عمومي خيود را   قسال در مناط 7افرادي كه حداقل  -4

 .ارائه كرده باشند به عنوان متقاضي بومي مشمول استفاده از اين سهميه مي باشند

هاي علوم پزشكي و مراكز و موسسيات  مستخدمين دستگاههاي اجرائي غير از دانشگاه: 1توجه 

استخدامي با دستگاه متبوع خود و توديع سند تعهد به وابسته به وزارت بهداشت مشروط به قطع رابطه 

 وزارت بهداشت مجاز به استفاده از اين سهميه مي با شند

پذيرش دستيار در سهميه مذكور با رعايت سقف ظرفيت پذيرش در منطقه محيروم در  : 2توجه

محيل اعيالم ميي گيردد      _ه مورد تقاضا و نياز منطقه مورد نظر كه متعاقبا در هنگام انتخاب رشته رشت

 خواهد بود.

به اطالع كليه مستخدمين دانشگاههاي علوم پزشكي و سيازمانهاي وابسيته بيه وزارت    : 3توجه 

براي استفاده  2و  1بهداشت درمان و آموزش پزشكي كه تمايل به استفاده از شرايط مندرج در بندهاي 

ميي   از سهميه مناطق محروم دارند و محل استخدام آنان با منطقه محروم ميورد تقاضيا داراي مغيايرت   

باشد مي رساند، وفق مقررات كليه پذيرفته شدگان در سهميه مذكور ملزم به انجام تعهدات در منطقيه  

محيل خيدمتي و تطبيق آن بيا     بديهي است هر گونه فعاليت در زمينه تغيير  .محروم انتخابي مي باشند

 محل انجام تعهدات برعهده داوطلب مي باشد.)محل انجام تعهدات قابل تغيير نيست(

در صورت عدم وجود فضاي آموزشي در رشته تخصصي مورد نياز ييک دانشيگاه عليوم    : 4توجه 

يرخانيه  پزشكي در همان دانشگاه و يا ساير دانشگاههاي علوم پزشكي مستقر در همان قطب، با نظير دب 

شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، مجوز پذيرش و استفاده از سهميه مناطق محروم در رشيته ميذكور   

به متقاضيان دانشگاه علوم پزشكي مورد نظر در ساير قطب هاي آموزشي دانشيگاه عليوم پزشيكي داده    

 خواهد شد.

منطقيه محيروم   انتخاب سهميه به هيچ عنوان تغيير سهميه يا تغييير دانشيگاه   : پ  از 5توجه 

 جهت گذراندن تعهدات خاص امكان پذير نمي باشد.
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 است.: تغيير رشته و انتقال پذيرفته شدگان سهميه مناطق محروم ممنوع 6توجه 

 تعهدات: 

شدگان با استفاده از مزاياي سهميه مناطق محيروم جهيت پوشيش منياطق محيروم،      از پذيرفته

دانشگاه علوم پزشكي همان ع مناطق محروم مورد نياز تعهد خاص به ميزان سه برابر مدت آموزش به نف

 .اخذ مي گرددانتخابي و خدمات بهداشتي درماني مناطق محروم 

توجه: پذيرفته شدگان با استفاده از مزاياي سهميه مناطق محيروم، پي  از فراغيت از تحصييل     

موزشي خواهند داشت و فقط در حوزه مناطق محروم و يا نيازمند تعيين شده خود فعاليت درماني و يا آ

 در خارج از منطقه مربوطه حق فعاليت تخصصي در رشته تحصيلي خود را تا پايان دوره تعهدات ندارند.

ارائه مدرك فارغ التحصيلي مشمولين بعد از اتمام تعهد مورد نظر مجياز ميي باشيد و پذيرفتيه     

پزشكي محروم مذكور امكان اداميه  شدگان تا پايان زمان تعهدات و ارائه تسويه حساب از دانشگاه علوم 

 خدمات تخصصي در ساير مناطق كشور را ندارند.

حداقل نيمي از مدت زميان تعهيدات    توجه: ادامه تحصيل در مقاطع آموزشي باالتر پ  از طي

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

اين راهنميا و در مواعييد مقيرر ميي      16 توجه: كليه مستندات مرتبط مطابق مندرجات پيوست

 بايست از طريق اينترنتي ارسال گردد.

 آزاد:   بصورت  ـ پذيرش 3/3

مجاز به پذيرش در سهميه هاي جانبازان، رزمندگان و ايثارگران و آزاد   بصورت  پذيرش  داوطلب

 نيز سهميه مناطق محروم نمي باشد.

  منياطق   و سيهميه   ، رزمنيدگان  ، ايثيارگران  جانبازان  ايه از سهميه  كه  مرد و زن  داوطلبين  كليه

 .شوند مي  آزاد پذيرش  نمايند ابتدا بصورت مي  مازاد استفادههاي  سهميهنيز ساير و   محروم

 

 

تسـهیل ادامـه تحصـیل    "نامه اجرايـی  پذيرش به صورت مازاد براساس آئین– 4/3

 تر: دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باال

مشمول استفاده از قانون تسهيل ادامه تحصيل دانشيجويان ممتياز و اسيتعداد    داوطلبين  -الف 

كه مدارك آنهيا جهيت    (1)پيوست دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي نهارمينو  نهلدرخشان در 

هاي نامه تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان، نخبگان و اسيتعداد آئين 3استفاده از مزاياي ماده 

-هاي تخصصي توسط شوراي منتخب دانشگاه محل تحصيل متشكل از نمايندگان معاونيت برتر در دوره

هاي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگي و نيز رئي  دفتر استعدادهاي درخشيان هميان دانشيگاه    

يه ميازاد  درفرم ثبت نام مراتب تمايل خود را به استفاده از مزايياي سيهم  تاييد گرديده است مي بايست 

 ايند.اعالم نم را دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر
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بيه دانشيگاه    22/11/1395 را حداكثر تا تياريخ  اصل كليه مدارك را همراه با مستندات مربوطه

محل تحصيل ارائه دهند و دانشگاهها موظف به دريافت مدارك و بررسي مدارك مذكور بوده و صرفاً در 

)گيواهي ميذكور ميي    .يد مراتب، گواهي الزم جهت اين دوره آزمون به داوطليب اعطيا نماينيد   صورت تائ

بايست در مهلت ثبت نام جهت شركت در آزمون جهت فرد متقاضي صادر گردد( داوطلب موظف اسيت  

اسكن گواهي مذكور را همراه سياير ميدارك در مهليت اعيالم شيده از طرييق سيايت اينترنتيي ارسيال          

نامي   باشد افراد واجد شرايط استفاده از آئيين محل آموزش پزشكي عمومي نيز موظف مي دانشگاه.نمايد

 به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي معرفي نمايد. بعديمذكور را راساً جهت اقدامات 

هاي دانشگاهي و صالحديد دبيرخانه شوراي آموزش پزشيكي و  محلهاي آموزشي بنا به ظرفيت

 گردد.محل داوطلب تعيين مي –مذكور و فرم انتخاب رشته تخصصي جهت سهميه 

 باشند.توجه: داوطلبين واجد شرايط فقط براي يک نوبت مجاز به استفاده از اين سهميه مي

بديهي است تعيين نهايي صالحيت داوطلب جهت استفاده از سهميه ميذكور توسيط دبيرخانيه    

 وزش پزشكي و تخصصي انجام مي شود.شوراي آم

 پذيرش:نحوه 

امتياز براساس مندرجات پيوست  41: داوطلبين واجد شرايط كه موفق به كسب حداقل 1توجه 

محل انتخابي مشيمول قيوانين پيذيرش     –% حد نصاب رشته 91اند در صورت كسب اين راهنما شده 2

 بصورت مازاد مي باشد.

انتخيابي اصيلي و نييز    داوطلب با توجه به كليه شرايط انتخابي )اعم از سهميه : پذيرش 2توجه 

 همواره در باالترين اولويت ممكن خواهد بود. سهميه انتخابي بصورت مازاد(

شوند در صورت انصراف حق : افرادي كه يک نوبت با استفاده از اين سهميه پذيرفته مي3توجه 

 استفاده مجدد از آن را نخواهند داشت.

 تعهدات : 

 .شدگان بصورت آزاد خواهد بودمطابق ساير پذيرفته شدگانميزان تعهدات اين قبيل از پذيرفته

 :  مسلح  نیروهاي  بورسیه  بصورت  ـ پذيرش 5/3

  كادر ثابت  پذيرش  و تخصصي  پزشكي  آموزش  شوراي  نشست  ونهمين پنجاه  مصوبات  به  با توجه

  مازاد بر ظرفييت   زير بصورت  با شرايط  استخدام  نهاد محل  از بورسيه  با استفاده  مسلح  ( نيروهاي )رسمي

  )با گيرد بيه    از كشور، در هر دانشگاه  از خارج  انتقالي  دستياران  % پذيرش5/2  ظرفيت  باقيمانده  در قالب

  انجيام  9پيوسيت شيماره     منيدرجات   مطيابق   دسيتياري   هياي  برنامه  ريزي برنامه  باال( با تائيد كميسيون

 .پذيرد مي

 دستيار   پذيرش  براي  الزم  عمومي  شرايط  دارا بودن - 1

 . كننده  معرفي  مسلح  نيروهاي  سازمانهاي  و اختصاصي  عمومي  شرايط  دارا بودن - 2
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  در صيورت  . اسيت   ثبت نام ضروري  تقاضانامه  در فرم  مربوطه مندرج  بندهاي  نمودن  تكميل - 3

 نخواهد گرديد.  لحاظ  متقاضي  جهت  رد نظربندهاي مذكور، مزاياي پذيرش در سهميه مو  تكميل  عدم

  انتخياب   در فيرم   مورد تقاضيا منيدرج    محل -  در رشته  قبولي  % حدنصاب81  حداقل  كسب - 4

 . محل -  رشته

  كننده  معرفي  از سازمان  استعالم  بوسيله  از بورسيه  استفاده  افراد واجد شرايط  : تائيد نهايي توجه

  كه  متقاضياني  جهت مذكور  و صرفاً بورسيه  خواهد پذيرفت  انجام ش آموزش پزشكيمركز سنج  از سوي

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

 پذيرش به عنوان بورسيه سپاه پاسداران انقالب اسالمي  – 6/3

مييون پييذيرش دسييتيار تخصصييي )بييه اسييتثناء كليييه در اييين دوره كليييه شييركت كننييدگان آز

مستخدمين رسمي، پيماني، وزارتخانه ها، نهادها و سازمانها و نيز كادر ثابت نيروهاي مسلح( مجاز ميي  

باشند در صورت تمايل به پذيرش به عنيوان بورسييه سيپاه پاسيداران در رشيته هياي تخصصيي داراي        

ا...)عج( مراتب تمايل خود را با درج موضوع در قسيمت  همجوزهاي آموزشي در دانشگاه علوم پزشكي بقي

اين گروه از افراد مي بايست براي استفاده از مزايياي ميرتبط   .مربوطه فرم ثبت نام اينترنتي اعالم نمايند

در مهلت ثبت نام جهت شركت در آزمون به سايت اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي بقييه ا...)عيج( نييز    

 ت مورد درخواست آن نهاد را در سيستم مربوطه وارد نمايند.مراجعه نموده و اطالعا

بديهي است پذيرش به عنوان بورسيه مذكور منوط به تائيد مراجع كييربط در آن نهياد خواهيد    

و جنسييت ميي    ورد نظر داراي محدوديت در ظرفييت بود در انتها اضافه مي گردد پذيرش در بورسيه م

به همراه سياير اطالعيات در اختييار داوطلبيين قيرار خواهيد        محل –باشد كه در مرحله انتخاب رشته 

 گرفت.
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 :  غیر ايرانی  اتباعپذيرش  – 7/3

  ناميه   آئين  طبق  ايشان  و پذيرش  راهنما بوده  مفاد اين  مطابق  غير ايراني  اتباع  و شركت  نام  ثبت

دقيت الزم   15و  14ت هياي شيماره   به مندرجات پيوس  واجد شرايط  پذيرد، داوطلبان مي  انجام  مربوطه

 .بفرمايند

 : مهم نكات

 ارزشييابي  شوراي عالي مقررات تابع آموزش به شروع جهت كشور خارج از انتقالي پزشكان -1

 .بود خواهند مدارك

 نمايند . رشته انتخاب و ثبت نام به اقدام اينترنت طريق از منحصراً بايد داوطلبان - 2

 داوطلبيان  تيرخيص  بيراي  تعهيدي  گونيه  هييچ  پزشكي آموزش و درمان ،بهداشت وزارت - 3

 اداميه  تسيهيل  آئيين ناميه   مشيمولين  دانشيگاهها،  سيوم  رتبه %1 ،دوم رتبه %1 ،اول رتبه %1 مشمول

 و جوانان ازدواج تسهيل قانون باالتر مشمولين مقاطع به درخشان استعداد و ممتاز دانشجويان تحصيل

 . داشت عهده نخواهد بر اند شده اعزام وظيفه نظام خدمت هب كه آزمون اين كنندگان شركت ديگر

 تعييين  هيا،  بخش ارزشيابي نامه آئين برابر ،دهنده آموزش بخش صالحيت لغو صورت در - 4

 توسط مربوطه رشته ممتحنه هيأت نظر طبق دستيار، بخشي ارتقاء درون آزمون و تحصيل ادامه محل

 .خواهد شد جامان تخصصي و پزشكي آموزش شوراي دبيرخانه

( بين دو Joint programرشته هايي كه بصورت برنامه مشترك آموزشي) پذيرفته شدگان -5

 دانشگاه اداره مي شوند، ملزم هستند از برنامه نرخشي مصوب بين دو دانشگاه تبعيت نمايند.

 پزشكي باليني تخصصي هاي رشته دستياري هاي دوره مقررات تابع شدگان پذيرفته كليه - 6

 .باشند مي

 و شيده  پذيرفته بيهوشي استريت عنوان تحت را خود عمومي پزشكي كه متقاضياني كليه - 7

 .باشند مي بيهوشي تخصصي رشته در شركت به صرفاً مجاز اند گرديده التحصيل فارغ

 فقيط  ) عج( اهلل بقيه پزشكي علوم دانشگاه در تخصصي هاي رشته پذيرش اصلي ظرفيت - 8

 .دارد اختصاص اسالمي انقالب سپاه پاسداران ثابت ركاد داوطلبان به

 نيروهياي  ثابيت  كادر داوطلبان به صرفاً فضا و هوا طب تخصصي رشته در پذيرش ظرفيت - 9

 به مجاز رشته، اين شدگان پذيرفته عمومي و جسمي صالحيت عدم تائيد صورت در .دارد تعلق مسلح

 رشيته  انتخياب  در را الزم دقت لذا .گردند ناخته ميش منصرف بعنوان صرفاً و باشند نمي رشته تغيير

 .نمايند مبذول محل

 .دارد تعلق خانمها به صرفاً زايمان و زنان تخصصي رشته در پذيرش ظرفيت - 11

رشته تخصصي پزشكي قانوني ملزم بيه سيپردن تعهيد بيه نفيع سيازمان        پذيرفته شدگان -11

تخصصي در سازمان پزشكي قيانوني ييا در مراكيزي    پزشكي قانوني جهت گذراندن تعهدات قانوني دوره 

  .كه آن سازمان تعيين مي نمايد خواهند بود
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 ناميه  آئيين  مشيمولين  از اعم تخصصي دستيار پذيرش آزمون در شركت داوطلبين كليه - 12

 قيانون  مشيمولين  برتير،  اسيتعدادهاي  و نخبگيان  درخشان، تحصيل استعدادهاي ادامه تسهيل اجرائي

 آزميون  در تواننيد  يكبيار ميي   صيرفاً  عمومي آموزشي پزشكي دوره اتمام از قبل جوانان ازدواج تسهيل

 .نمايند شركت تخصصي دستيار پذيرش

 و پزشيكي  آموزش شوراي مصوبات براساس راهنما اين در مندرج مقررات و قوانين كليه - 13

 گردد وضع يديجد قوانين شورا آتي نشست در ننانده و باشد مي نشست مصوب آخرين تا تخصصي

 رساني خواهد گرديد . اطالع سايت همين طريق از مراتب
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  1پیوست شماره 

به مقاطع باالتر در وزارت  استعدادهاي درخشانادامه تحصیل دانشجويان ممتاز و  آيین نامه تسهیل

 بهداشت، درمان و اموزش پزشکی

 مقدمه

ادهاي درخشييان وزارت آئييين نامييه شييوراي هييدايت اسييتعد   2ميياده  1در اجييراي بنييد      

درمان وآميوزش پزشيكي و بيه منظيور برقيراري تسيهيالت وييژه آموزشيي و پژوهشيي بيراي           ،بهداشت

و شكوفايي استعدادهاي بالقوه آنان بيا محورييت ارزش هياي واالي     دانشجويان داراي استعداد درخشان

 ملي اين آيين نامه تصويب گرديد. انساني و،اسالمي

 رود.نامه بكار ميهاي زير در اين آئيناختصار واژه به منظور رعايت -1ماده 

 وزارت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

ها علوم پزشكي و مؤسسيات وابسيته بيه وزارت    دانشگاه: منظور هر يک از دانشگاهها و دانشكده

 .كنندكه طبق مقررات وزارت عمل مي استكشور بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

دانشجو: منظور كليه دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشيگاههاي عليوم پزشيكي و مؤسسيات     

اليه)عج(،  وابسته به وزارت و دانشكده هاي علوم پزشكي و ابسته به دسيتگاههاي اجراييي )شياهد، بقييه    

 باشد.ارتش و علوم بهزيستي( مي

 مقطع پايين تر: منظور دوره تحصيل فعلي دانشجو است

 : منظور دوره تحصيلي بالفاصله بعدي دانشجو است.مقطع باالتر

صرفاً مخصوص پيذيرش دانشيجو در مقياطع كيارداني و      )اين بندپذيرش بدون آزمون  -2ماده 

  لذا از درج آن خودداري شده است( كارشناسي است

 آزمون با پذيرش  -3ماده 

مقرر در اين مياده  رايط مي توانند با رعايت ديگر ش 3-1دانشجويان واجد شرايط مذكور در بند 

 .و با شركت در آزمون ورودي براي تحصيل در دوره باالتر در دانشگاه ها پذيرفته شوند

 دانشجويان واجد شرايط عبارتند از: - 1-3

برگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبه كشوري مسياوي و   –الف 

 زش پزشكي( )با معرفي سازمان سنجش آمو 511كمتر از 

نقره و برنزكشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي )با معرفي وزارت ،دارندگان مدال طال –ب 

 آموزش و پرورش(

المپيياد علميي دانشيجويان عليوم     و رتبيه اول تيميي كشيوري    انفرادي نفرات اول تا سوم  –ج 

اعضياي تييم در مرحليه     مذكور ) به شرط آنكه هر يک ازالمپياد در هريک از سه حيطه پزشكي كشور 
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علميي  % نمره نفر سوم انفرادي همان حيطه را كسب نموده باشند( با معرفي دبيرخانه المپياد 81فردي 

 وزارت

جشينواره هياي هياي     ،برگزيدگان حائز رتبيه هياي اول تيا سيوم كشيوري جشينواره رازي       –د 

 ي مربوطه خوارزمي و جوان خوارزمي)در زمينه علوم پزشكي( با معرفي دبيرخانه ها

ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تائيد معاونيت تحقيقيات و فين     مالكان -هي 

 آوري وزارت براساس ضوابط مربوطه

 دانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي با معرفي ستاد انتخاب دانشجوي نمونه كشوري –و

ي متمركيز جيامع عليوم پاييه     % پذيرفته شدگان برتر كشيوري درهير ييک از آزمونهيا     5/2 – ز

دندانپزشكي و داروسازي ؛ جامع پيش كارورزي پزشكي )حداقل سه نفر وحداكثر تا سقف نهل ،پزشكي

 نفر در هر آزمون(

رتبه هاي برتر پذيرفتيه شيدگان در آزميون هياي ورودي دوره هياي تحصييالت تكميليي         –ح 

نفر پذيرفته شيده در هير    51ل كشوري، تا نفر او پذيرفته شده در هر رشته نفر 21 تا :كارشناسي ارشد

نفير باشيد سيه نفير اول      51بييش از   دو نفر اول كشوري و درصورتي كه تعداد پذيرفته شيدگان  رشته

 كشوري.

% برتر فارغ التحصيالن هر رشته با ورودي مشترك در مقياطع كارشناسيي و بياالتر در    11 –ط 

 17 هر دانشگاه )حداقل يک نفر( با كسب معدل كل حداقل

تبصره: در مواردي كه زمان فارغ التحصيلي متقاضي به داليل موجيه كيه ميورد تائييد معاونيت      

ويق افتد حداكثر تا يک نيم سيال  عآموزشي دانشگاه باشد )از قبيل بيماري يا مرخصي زايمان و ...( به ت

الك عميل  از تحصيل متحصيلي به سنوات آموزشي او اضافه مي گردد و در اين صورت نيمسال فراغت 

 بوده و رتبه وي با گروهي كه همزمان فارغ التحصيل شده اند محاسبه و مقايسه مي گردد.

ائيد شوراي پژوهشيي دانشيگاه و براسياس دسيتورالعمل     تدانشجويان پژوهشگر برجسته به  -ي

 اجرايي كه از سوي معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت تدوين و به دانشگاهها ابالغ گرديده است.

( در مقياطع  3-1دانشجويان استعداد درخشان مشمول هر يک از موارد ميذكور در بنيد )   -2-3

تحصيلي كارشناسي و باالتر براي استفاده از مزاياي مقرر در اين ماده مجازند فقط يک نوبت در آزميون  

ورودي مقطع باالتر شركت كنند و براي فارغ التحصييالن حيائز شيرايط، آخيرين مصيوبات كميسييون       

 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مالك عمل خواهد بود. 3و  2مواد  موضوع

در مقطع كارشناسي بايد  3-1دانشجويان واجد شرايط هر يک از موارد مذكور در بند  - 3 – 3

كيل  پاييان دوره معيدل   و در مقاطع كارشناسي ارشيد و بياالتر در    17حداقل كل پايان دوره معدل در 

 كسب نمايند.را  16 حداقل

 كه در مقطع كارشناسيي  3-1دانشجويان واجد شرايط هر يک از موارد مذكور در بند  - 3 – 4

دو تيرم متيوالي ييا    پيوسته بيش از و در مقطع كارشناسي  16كمتر از ناپيوسته بيش از يک ترم معدل 
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و در مقطيع   15در مقطع كارشناسي ارشد بيش از ييک تيرم معيدل كمتير از      16متناوب معدل كمتر 

نامه و تسهيالت مربوطه آئينكسب نمايند مشمول  15كمتر از  لراي حرفه اي بيش از سه ترم معددكت

 د.شنخواهند 

ناميه  شرط معدل مذكور بايد در كل دوران تحصيل خواه قبل يا بعيد از شيمول آئيين    - 3 – 5

 حفظ شده باشد.

ركت در آزميون و  دانشجويان حائز شرايط مقرر در اين ماده مي تواننيد بيه شيرط شي     – 3 – 6

% از ظرفيت 11محل مورد تقاضا و حداكثر تا  –% نمره آخرين نفر پذيرفته شده آزاد در رشته 91كسب 

 پذيرش سهميه آزاد پذيرفته شوند.

محيل )منيدرج در    –اين ظرفيت مازاد بر ظرفيت رسمي پذيرش دانشجو در هير رشيته    –الف 

 دفترنه پذيرش دانشجو( است.

محيل هياي ميورد پيذيرش عيدد       –% محاسبه شده در هر يک از رشته 11در صورتي كه  –ب 

نفر  5صحيح نباشد گرد كرده علمي آن مالك عمل خواهد بود و در مورد رشته هاي با پذيرش كمتر از 

 حداقل يک نفر پذيرفته مي شود.

% نمره آخرين نفير پذيرفتيه شيده آزاد، كيف نميره بيوده و پيذيرش دانشيجوي         91كسب  –ج 

رخشان بر مبناي اولويت نمره و اولويت محل و همدنين ظرفيت پذيرش تعيين شده خواهيد  استعداد د

 بود.

ايط بيه دانشيگاهها توسيط مركيز سينجش آميوزش       رپذيرش و معرفي دانشجويان واجد ش –د 

 پزشكي صورت مي گيرد.

 داروسيازي   Ph.Dبراي استفاده از سهميه مازاد در پذيرش دستيار پزشكي و دندانپزشكي  –ه 

امتياز از حيطه هاي آموزشي، پژوهشي، فيردي و اجتمياعي الزم اسيت كيه بياالترين       41كسب حداقل 

 امتياز كسب شده مالك عمل خواهد بود.

نگونگي محاسبه امتيازات فوق الذكر در شيوه نامه اي كه توسيط دبيرخانيه هياي برگيزار      –و 

 كننده آزمون تدوين شده است ارائه خواهد شد.

دم پذيرش دانشجويان استعداد درخشان واجد شيرايط توسيط دانشيگاهها بيه     در صورت ع –ز 

محيل ميورد    –صورت سهميه مازاد دبيرخانه مجاز است حداقل يک نفر از ظرفيت پيذيرش آزاد رشيته   

 تقاضا كم نموده و آن را به دانشجويان استعداد درخشان اختصاص دهد.

مي توانند در هر ييک از مقياطع تحصييلي    دانشجويان حائز شرايط مقرر در اين ماده  – 3 – 7

فقط يک مرتبه )اعم از قبولي يا عدم قبولي( مشروط بر اينكه بيش از دو سال از زمان فيارغ التحصييلي   

 آنها نگذشته باشد از اين تسهيالت بهره مند گردند.
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ه  –فارغ التحصيالن رشته هاي گروه پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي كه مطابق بندهاي ج  – 8-3

آيين نامه رتبه كسب نموده اند بيا رعاييت سياير شيرايط آييين ناميه ميي تواننيد از          3ي در ماده  -ز –

 د.ونتسهيالت اين ماده بهره مند ش

جوياني كه داراي حكم محكوميت قطعي از كميتيه انضيباطي دانشيگاه بيا هيئيت      دانش -4ماده 

شند مشمول اين آيين نامه و تسيهيالت  بدوي تخلفات آزمون ها )مبني بر تخلف آموزشي يا اخالقي( با

 .دمربوطه نخواهند ش

متقاضيان استفاده از تسهيالت استعداد درخشان، در هريک از مقياطع تحصييلي باييد     -5ماده 

شرايط آيين نامه را احراز نموده باشند و براي استفاده از تسهيالت ادامه تحصيل در مقطع باالتر كسيب  

 پايين تر الزامي است. عنوان استعداد درخشان در مقطع

تقاضيان واجد شرايط مجازند فقط از يک نوع از تسهيالت )با آزمون يا بدون آزمون ( تبصره : م

اما .براي پذيرش استفاده نمايند و استفاده از هر دو روش براي پذيرش در يک سال امكانپذير نمي باشد

 مي توانند به صورت آزاد در آزمون شركت نمايند.

حوه اجراي اين آيين نامه به موجب دستورالعملي اسيت كيه توسيط مركيز سينجش      ن – 6ماده 

 آموزش پزشكي تدوين و تنظيم مي گردد.

نامه بر عهيده معاونيت آموزشيي وزارت بيوده و در شيرح و      : نظارت بر حسن اجراي آئين7ماده 

 خواهد بود.آموزشي مورد استناد تفسير آن نظر معاونت 

بيه تصيويب    21/11/1389تبصيره در تياريخ    3مياده و   7ک مقدمه، نامه مشتمل بر ياين آئين

جايگزين مصوبات قبلي ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و شوراي هدايت استعدادهاي درخشان رسيد و 

 91استعداد درخشان )ورود بدون آزمون و با آزمون( مي گردد و براي پذيرش دانشجو از سال تحصيلي 

 ي باشد.اجرا م به بعد قابل 1392 –
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  2پیوست شماره 

نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجويان نامه محاسبه امتیازات جهت مشمولین استفاده از آئین شیوه 
 ممتاز و استعداد درخشان 

 
 داوطلبین استفاده از تسهیالت آئین نامه : شرايط اختصاصی -1ماده 

، قوانين وآئين ناميه هياي مصيوب و معتبير     و فارغ التحصيالن پزشكي عمومي كه بر اساس مقررات دانشجويان
 ،جيياري از مصيياديق نخبگييان، اسييتعدادهاي درخشيييييييان، و اسييتعدادهاي برتيير در حيطييه هيياي آموزشييي  

 توانمنديهاي فردي و اجتماعي بشرح زير ارزيابي مي گردند : ،پييييژوهشي، فرهنگي و فوق برنامه
 :آموزش   1-1
  پياد هاي معتبر جهاني و كشوري: دارندگان رتبه هاي برتر الم 1-1-1
 : دارندگان رتبه هاي برتر كنكور سراسري 2-1-1
 : دارندگان رتبه هاي برتر آزمونهاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي 3-1-1
 رتبه هاي برتر دوره پزشكي عمومي بر اساس معدل كل : دارندگان4-1-1
 
 : پژوهش 2-1
مصيوب شيورايعالي انقيالب فرهنگيي در زمينيه عليوم       عتبر داخليي  در جشنواره هاي م هاي برتررتبه : 1-2-1

 پزشكي :
 رازي و ...( ،)خوارزمي   
عليوم   : ناپ مقاالت علمي در مجالت معتبر داخلي و خيييارجي داراي رتبه علمي ي پژوهشي در زمينه 2-2-1

 هيئت علمي دانشگاهها ...(  پزشكي )مطابق آئين نامه ارتقاي اعضاي
 ر سمينارهاي معتبرعلمي ي پزشكي داخل يا خارج از كشور با ارائه پوستريا سخنراني علمي  : شركت د3-2-1
: ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي كيه بيه تأيييد معاونيت تحقيقيات و فين آوري وزارت       4-2-1

 متبوع رسيده باشد.
ساير حيطه هاي معتبر پژوهشيي در   كاربردي و ،توسعه اي،بنيادي هاي تحقيقات : مجري و همكار طرح5-2-1

 حيطه علوم پزشكي با تأييد دانشگاههاي علوم پزشكي مربوطه يا معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت متبوع
 
 : فرهنگی و فوق برنامه :3-1
 احكام ومعارف اسالمي ،كريم المللي قرآن : برگزيدگان مسابقات بين1-3-1
 ي ورزشي ادبي – هنري -  اي فرهنگييا المپياده : برگزيدگان مسابقات2-3-1
 
 :توانمنديهاي فردي ـ اجتماعی4-1
 : كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري1-4-1
 : كسب مدرك معتبرزبانهاي خارجي 2-4-1
 هاي قابل قبول و موردنياز  ) در سطح پيشرفته ( با مهارت IT: كسب مدرك  3-4-1
ات انساندوسيتانه و داوطلبانيه، مشياركت فعيال در زمينيه      حضيور در اقيدام   ،سوابق اجرايي و ميديريتي  :4-2-1

 اقدامات وييييژه درحيطه علوم پزشكي با محوريت درمان
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 نظام امتیاز بندي ترجیحی استفاده از تسهیالت آئین نامه   -2ماده 

 آموزش : 1-2

 حاسبه خواهد شد .نحوه محاسبه امتيازات آموزشي م 1براساس جدول شماره 1-1امتيازات كليه مشموالن بند 

 پژوهش -2-2

نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي محاسبه خواهد شيد   2براساس جدول شماره 1-2امتيازات كليه مشموالن بند 
. 
نحوه امتياز دهي مطابق آئين نامه ارتقيا  2 جدول شماره 5تا  1: درصورت مشاركت افراد در رديف هاي 1-2-2

 .ء اعضاي هيئت علمي مي باشد 
 

 رهنگي و فوق برنامه ف - 3-2 
نحوه محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق برنامه  3براساس جدول شماره 1-3امتيازات كليه مشموالن بند  

 .محاسبه خواهد شد
احكام و معارف اسيالمي و ورزشيي بيا تائييد      ،ادبي ،هنري ،: برگزيدگان مسابقات يا المپيادهاي فرهنگي1-3-2

 .باشد  مان و آموزش پزشكي ميدر ،معاونت فرهنگي وزارت بهداشت
 .گردد  مسابقات معتبري است كه طبق نظر سازمان تربيت بدني اعالم مي ،مسابقات ورزشي كشوري 2-3-2
المللي قرار دارد و طبق نظر  بندي مسابقات بين المللي مسابقاتي است كه در رتبه : مسابقات ورزشي بين 3-3-2

 .گردد  برگزار مي سازمان تربيت بدني با مشاركت نند كشور
 
 اجتماعي ،امتيازات توانمنديهاي فردي-4-2
 ،نحيوه محاسيبه امتييازات توانمنيديهاي فيردي      4براسياس جيدول شيماره    1-4امتيازات كليه مشموالن بنيد   

 اجتماعي محاسبه خواهد شد .
اي منتخيب  با ارائه سوابق داوطليب توسيط شيور    4جدول شماره  4نحوه امتياز دهي و ارزشيابي رديف  1-4-2

 ،رئي  دفتير اسيتعدادهاي درخشيان   ،دانشيجويي و فرهنگيي   ،پژوهشي ،دانشگاه متشكل از معاونتهاي آموزشي
 بررسي و جهت تائيد نهايي به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ارسال مي گردد .

اه حائز امتياز بياالتري  : در صورتيكه داوطلب اقدام ويژه اي انجام داده كه از نظر شوراي منتخب دانشگ1تبصره 
پ  از تائييد شيوراي منتخيب دانشيگاه و دبيرخانيه شيوراي آميوزش         ،از سقف امتيازات منظور شده مي باشد

 .پزشكي و تخصصي قابل محاسبه جهت داوطلب خواهد بود 
 
 دوره هاي توانمند سازي علمي نخبگان و استعدادهاي درخشان   -5-2

گان از اهمييت خاصيي برخورداراسيت توانمنيد سيازي ايين عزييزان در        يكي ازاهدافي كه پ  از شناسايي نخب
معضالت ملي به منظور تحقق اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسيالمي ميي باشيد ليذا بيدين        راستاي حل

ميي گيردد كيه نخبگيان و اسيتعدادهاي       آموزشي وپژوهشي با محوريت درمان تدوين منظور بسته هاي خاص
 به كسب امتيازات الزم خواهند گرديد.درخشان پ  از آموزش موفق 

بسته هاي آموزشي وپژوهشي براساس نيازهاي كشور  : نحوه امتياز دهي و اعتباربخشي وسرفصل هاي 2تبصره 
توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي تيدوين   ،با محوريت درمان و با هماهنگي معاونتهاي مربوطه

 وابالغ خواهد گرديد .
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 درمان و آموزش پزشكي   ،علمي وزارت بهداشت المپياد -6-2
توسيط دبيرخانيه شيوراي     برگزيدگان در صورت تصويب و اجراي اين المپيادعلمي، نظام امتياز بندي ترجيحي

 .آموزش پزشكي و تخصصي كارشناسي و به اين آئين نامه اضافه خواهد شد
 
 نامه هاي دانشجويي   پايان -2 -7

نظام امتياز بندي ترجيحي برگزييدگان   ،ها در سطح كشور تدوين و اجرا گردد نامه نبندي پايا ننانده نظام رتبه
 .توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كارشناسي و به اين آئين نامه اضافه خواهد شد

 
 مسابقات بين المللي قرآن كريم: -8-2
ميي   ،باشيند  رتبه اول را كسب نميوده  لملليمسابقه بين ا در قرائت قرآن كريم در كه كساني نفر از 2هر ساله  

كنكور در رشته علوم قرآني وارد دانشگاه گردند يا اگر در دانشگاه باشند بيدون امتحيان ورودي بيه     بدون توانند
  شورايعالي انقالب فرهنگي( 6/11/71جلسه مورخ  299يک رشته باالتر بروند .) طبق مصوبه

 
 ان از تسهيالت آئين نامهتعهدات قانوني استفاده كنندگ -3ماده 

كليه داوطلبيني كه از مزاياي ادامه تحصيل بر اساس اين آئين نامه برخوردار مي گردند موظف به سپردن تعهد 
در مناطقي كيه وزارت   ،براي انجام خدمات قانوني بعد از فراغت از تحصيل، مشابه پذيرفته شدگان سهميه آزاد

 خواهند بود. متبوع تعيين مي نمايد،
 

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

امتياز از حوزه هاي نهارگانيه )بيا رعاييت حيداقل امتييازات الزم       41 حداقل : داوطلبين در صورت كسب1-4
 باشند . ( مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان مي 5ول شماره مطابق جد

 .باشند : داوطلبين فقط براي يک نوبت مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان مي 2-4
 .: ظرفيت رشته تخصصي با نظر دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي قابل تغيير است 3تبصره
و برنامه ريزي توسط دبيرخانه شيوراي آميوزش پزشيكي و تخصصيي و بيا همياهنگي        : تعيين ظرفيت4تبصره 

 معاونتهاي مربوطه انجام مي شود .
 

ناميه اجرائيي تسيهيل اداميه تحصييل اسيتعدادهاي درخشيان،         آئين 3-6در راستاي اجرايي شدن بند  -5ماده 

اميه حماييت از اسيتعدادهاي    آئيين ن  66نشسيت  5 هاي تخصصيي )موضيوع   نخبگان و استعدادهاي برتردر دوره

نخبگان( در خصوص المپياد علميي وزارت بهداشيت و برگيزاري ننيد دوره از المپيياد دانشيجويي، اختصياص        

% دانشيگاههاي عليوم پزشيكي كيل كشيور      81امتيازات جهت المپيادهاي دانشجويي به شرط مشاركت حداقل 

 است.و توضيحات كيل آن قابل محاسبه  5بشرح مندرج در جدول شماره 
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 : ضمائم
 

 نحوه محاسبه امتیازات آموزشی - 1شماره  جدول

 

ی
صل

ف ا
ردي

 

رديف  محور
  / رتبه موضوع فرعی

 امتیاز
سقف امتیاز 

 محور

1 

دارندگان رتبه هاي برتير   
المپياد هاي معتبر جهاني 
  و وكشوري )دانش آموزي(

 25   مدال طالي المپياد جهاني 1-1

 21 جهانيمدال نقره المپياد  2-1 25
 15 مدال برنز المپياد جهاني 3-1
 11 مدال طالي كشوري 4-1

2 

 هياي برتير   دارندگان رتبيه 
 سراسريركنكو

5-1 11-1 21 

21 
6-1 21-11 15 
7-1 31-21 11 
8-1 51-31 5 

3 
 
 

دارندگان رتبه هياي برتير   
آزمونهاي جامع علوم پاييه  

 و پيش كارورزي

 11 كشوري 1-11علوم پايه 9-1
31 
 

 5 دانشگاهي 1-3علوم پايه 11-1
 21 كشوري 1-11پيش كارورزي 11-11
 5 دانشگاهي 1-3پيش كارورزي 12-1

4 

دارندگان رتبه هاي  -4-1
برتيير فييارغ التحصيييلي بيير 

 اساس معدل كل 

 21 نفر  31نفر اول در صورت ظرفيت ورودي تا  13-1

21 

 21 نفر  61ورت ظرفيت ورودي تا در ص نفر اول ودوم 14-1
 21 نفروباال 91در صورت ظرفيت ورودي تا  سوم نفر اول تا 15-1
 15 نفر 121نفر نهارم در صورت ظرفيت ورود ي تا 16-1
 15 نفر 151نفرنهارم و پنجم در صورت ظرفيت ورودي تا  17-1
 15 نفر 181ا در صورت ظرفيت ورودي ت پنجم و ششم ،نفر نهارم 18-1

 

 امتياز رتبه كشوري محاسبه نمي گردد. ،: در صورت كسب رتبه جهاني 1توضيح رديف 

  : منظور از رتبه كنكور، رتبه كل داوطلب مي باشد) رتبه منطقه اي منظور نمي باشد.( 2توضيح رديف 

 محاسبه نمي گردد. رتبه دانشگاهيامتياز  ،در يک آزمون جامع كشوري و دانشگاهي : در صورت كسب رتبه 3توضيح رديف 

 .مي گردد اضافه 15يک رتبه با امتياز  ،نفر 31به ازاي هر  ،: در صورت افزايش ظرفيت ورودي 4توضيح رديف 
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 محاسبه امتیازات پژوهشی -2جدول شماره 

ی
صل

ف ا
ردي

 

 محور
رديف 
 فرعی

 / رتبه موضوع
 حداكثر
 امتیاز

 سقف
امتیاز 
 محور

1 

ر معتب هاي شنوارهج رتبه هاي برتر
داخلي مصوب شورايعالي انقالب 
فرهنگي در زمينه علوم پزشكي 

 رازي و...( ،)خوارزمي

 21   اول 1-2

21 
2-2 

 دوم و سوم
11 

2 

ناپ مقاالت علمي درمجيالت معتبير   
 -داخلي و خارجي داراي رتبيه علميي  

پژوهشييي در زمينييه علييوم پزشييكي   
)مطابق آئين ناميه ارتقيا اعضيا هيئيت     

                  علمي دانشگاهها (*

 3 هر مقاله داخلي 3-2

21 
4-2 

 هر مقاله خارجي

5 

3 
شركت در سيمينارهاي معتبرعلميي ي    

از كشور با ارائه  پزشكي داخل يا خارج
 پوستريا سخنراني علمي

 1 هر مورد داخلي 5-2
5 

 2 هر مورد خارجي 6-2

4 

ابداع يا اختيراع ثبيت شيده در زمينيه     
عليوم پزشيكي كييه بيه تائييد معاونييت     
تحقيقييات وفيين آوري وزارت متبييوع   

 رسيده باشد 

 2 هر مورد ثبت شده داخلي 7-2

11 
8-2 

 عتبر خارجيهر مورد ثبت شده در مراكز م
11 

5 

 هاي تحقيقاتي بنيادي  مجري طرح
كاربردي وسايرحيطه هاي ،توسعه اي

 معتبر پژوهشي در حيطه
 با تائيد دنشگاههاي  علوم پزشكي 

 علوم پزشكي مربوطه يا معاونت
 تحقيقات وفن آوري وزارت متبوع

 5 المللي مجري هر طرح بين 9-2

5 

  4 مجري هر طرح ملي 11-2
 3  مجري هر طرح دانشگاهي 11-2
 2 المللي همكار هر طرح بين 12-2
 1 همكار هر طرح ملي 13-2

 
 ميورد   متن ناپ شده ،داوطلب مجاز است فقط براي يک مقاله پذيرش آنرا جهت كسب امتياز ارائه نمايد و براي بقيه مقاالت

  نيازمي باشد
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 فرهنگی و فوق برنامه محاسبه امتیازات -3جدول شماره 

ف 
ردي

ی
صل

ا
 

ی   
ل

 

 محور
رديف 
 فرعی

 رتبه
 حداكثر
 امتیاز

 سقف
 امتیاز
 محور

1 
 

         برگزيييييييدگان مسييييييابقات يييييييا 
 ،ادبييي ،هنييري،المپيادهيياي فرهنگي

احكييام و             معييارف   ،ورزشييي
 اسالمي  

 
 

 5 اول كشوري 1-3

15 

 4 دوم  كشوري 2-3
 3 سوم كشوري 3-3
 7 اول بين المللي 4-3
 6 دوم  بين المللي 5-3
 5 سوم بين المللي 6-3
 15 اول جهاني 7-3
 12 دوم  جهاني 8-3
 8 سوم جهاني 9-3

 
 

 اجتماعی،محاسبه امتیازات توانمنديهاي فردي -4جدول شماره 
 

ی
صل

ف ا
ردي

 

 محور
رديف 

 فرعی
 موضوع

 حداكثر

 امتیاز

 سقف امتیاز

 محور

 7 طبق آئين نامه مصوب وزارت  4-1 كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري   1

 
21 

2 
 4-2 كسب مدرك معتبر  زبان هاي  خارجي  

IELts ،5/6  به باال و تافل معادل و ديگر زبانهاي
 خارجي معادل

5 

) در سيطح پيشيرفته ( بيا     ITكسب ميدرك   3
 (هاي قابل قبول و موردنياز مهارت

3-4  4 

4 
حضييور در   ،سييوابق اجرايييي و مييديريتي   

مشياركت   ،اقدامات انساندوستانه و داوطلبانيه 
 درزمينه اقدامات ويژه در حيطه علوم پزشكي 

 

 7 در سطح دانشگاهي  1-4-4

 15 درسطح استاني يا منطقه اي  2-4-4

 21 در سطح كشوري 3-4-4
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 هاي دانشجويی داخل كشورمحاسبه امتیازات المپیاد -5جدول شماره 
 

 امتیاز رتبه

 11 اول )انفرادي(

 7 دوم)انفرادي(

 5 سوم)انفرادي(

  در حيطيه  « استدالل باليني»و « علوم پايه»حيط   2امتيازات ترجيحي رتبه هاي اول و دوم و سوم انفرادي المپياد دانشجويي در

هاي اول، دوم و سوم در حيطه توانمنيدي هياي فيردي و اجتمياعي      آموزش و در بقيه حيطه هاي المپياد، امتيازات ترجيحي رتبه

 فرد )مطابق جدول امتيازات( قابل احتساب مي باشد.

   81در حيطه تيمي المپياد امتيازات ترجيحي فقط جهت تيم اول به شرط اينكه هر يک از اعضاي تيم درمرحل  انفرادي حيداقل %

 براي هر يک از اعضاء تيم قابل احتساب مي باشد. 5باشند، امتياز  نمرة نفر سوم انفرادي همان حيطه را كسب كرده

 براي داوطلب مي باشد. 17: شرط احتساب امتيازات فوق در حيط  آموزشي اين آئين نامه كسب حداقل معدل كل1تبصره 

 گانه مشروحه آئین نامه 4امتیازبندي نهايی در حوزه هاي  - 6جدول شماره 
 

 داكثر امتیاز قابل محاسبهح حوزه امتیازات ترجیحی
حداقل امتیاز 

 ضروري

امتیاز 

 داوطلب 

  21 91 آموزش

  4 31 پژوهش
 فوق برنامه –فرهنگي 

21 5  
 اجتماعي -توانمنديهاي فردي
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  3پیوست شماره 

 هاي برتررتبه

 

  بيه   ( دانشيگاهها بيا توجيه   98تا  97)  سوم  % رتبه1( و 99تا  98  )صدك  دوم  % رتبه1و   اول  % رتبه1 -

 گردند. مي  تعيين  كيل  هاي تبصره

 )اعم از روزانه و پرديس خودگردان(  آنيان   التحصيالن تعداد فارغ مجموع  كه  هايي دانشگاه :1 تبصره

 نفير   تواننيد ييک   نفر باشد ميي  49بيشتر از  نفر و 111كمتر از  31/6/1394  لغايت 1/7/1393  از تاريخ

  كيه   هيايي  دانشيگاه .نمايند  معرفي  سوم  رتبه  نفر بعنوان  و يک  دوم  رتبه  نفر بعنوان  يک ،اول  رتبه  نبعنوا

  معرفيي   اول  رتبيه   بعنيوان را نفير    صرفاً ييک  ،باشند  داشته  التحصيل  فارغ  فوق  نفر تا تاريخ 51كمتر از 

 .نمايند مي

سياير    و همدنيين   آزاد اسيالمي   دانشيگاه   آموزشيي   ايواحيده   التحصييالن  فيارغ   از مجميوع  :2  تبصره

% 1،  اول  رتبيه  %1 ، نفيرات  پزشيكي   عليوم   دانشگاههاي  گسترش  مورد تائيد شوراي  پزشكي  هاي دانشكده

داراي ميدال   برتير   % رتبيه 11  قيانون   واجيد شيرايط    وجود داوطلب  و در صورت  سوم  % رتبه1،  دوم  رتبه

 خواهند بود.  ماده  اين  ول، مشمالمپياد علمي

  دانشيگاهها عيدد اعشياري     سيوم   % رتبيه 1و   دوم  % رتبيه 1،  اول  % رتبه1  در محاسبه  ننانده: 3 تبصره

 .منظور خواهد شد  گرد علمي  بصورت  مربوطه  شود رقم  حاصل

-شرح كيل مي  به  وباتمص  براساس  سوم  % رتبه1و   دوم  % رتبه1،  اول  % رتبه1  احتساب  نحوه: 4 تبصره

 باشد:

بير   standard - score از  اسيتفاده  دسيتيار، بيا    ها براي پيذيرش  هاي برتر دانشگاه رتبه  احتساب  نحوه

درصد بقيه،  51كارورزي و   دوره  معدل  احتساب  پزشكي عمومي بدون  دوره  كل  درصد معدل 51  اساس

  تحصييلي مربوطيه    در سال  هر دانشگاه  التحصيل  فارغ  اندانشجوي  مجموع كارورزي از  پيش  آزمون  نمره

 باشد زير مي  صورت  ( به  اي سهميه  هرگونه  اعمال  )بدون

 

  اعيالم   و تخصصيي   پزشيكي   آميوزش   شيوراي   دبيرخانيه   دانشيگاهها بيه    از سوي  شرايط  واجدين  اسامي

 .گردد مي
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  4پیوست شماره 

  و پیراپزشکان  پزشکان  خدمت  قانون  اجرايی  نامه آئین 3و  2مواد   موضوع  كمیسیون 
 

 گردند: مي  معاف  قانون  موضوع  خدمات  و از انجام  زير مازاد بر نياز بوده  گروههاي -  الف

از   گيواهي   ارائيه   شيرط   به  و پيراپزشكان  پزشكان  خدمت  قانون  مشمول  مختلف  هاي رشته  التحصيالن  فارغ - 1

در   بسييجي   داوطلبانيه   خيدمت   مياه  6  بير انجيام    مبنيي   اسيالمي   انقيالب   پاسداران  سپاه  بسيج  مقاومت  نيروي

 . تحميلي  جنگ  هاي جبهه

 . مامايي  رشته  التحصيالن  فارغ - 2

برندگان مدال طالي كشوري از المپيادهاي رياضيات، نجوم، فيزيک، شيمي، كامپيوتر و زيست شناسي بيه   - 3

تائيد سازمان سنجش آموزش  نفرات اول تا دهم كنكور سراسري گروه تجربي به ،د وزارت آموزش و پرورشتائي

نفرات اول تا سوم آزمونهاي جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، پييش كيارورزي و ورودي    ،كشور

 دستياري تخصصي پزشكي، دندانپزشكي به تائيد مركز سنجش آموزش پزشكي.

 % و باالتر 51زندان جانبازان فر -4

موضوع معافيت از خدمت پزشكان و پيراپزشكان، كارمندان رسمي و پيماني دولت و كادر ثابت نيروهاي  توجه:

سيال   2مسلح منتفي بوده و اين گروه از فارغ التحصيالن مي بايست پ  از فراغت از تحصيل به مدت حداكثر 

 در محل خدمت خود ارائه خدمت نمايند.

 اعالم گرديده است.ما ناين دفترنه راه 11مفاد اين بند در پيوست شماره  – ب

  دارنـد در آزمـون    اجـازه   ذيـل   شرايط  با رعايت  ، دندانپزشکی پزشکی  رشته  التحصیالن  فارغ -  ج

 .نمايند  شركت  دستیاري
 .باشد  شده  شروع  تحصیلاز   فراغت  بعد از تاريخ  ماه 3حداكثر   قانون  موضوع  مشمول  خدمات - 1

 .گیرد  و محرومتر انجام  چهار پنجم  محرومیت  با ضريب  در مناطق  مشمول  خدمات - 2

 .يابد  تداوم  دستیاري  دوره  شروع  تا زمان  مشمول  ، خدمت در آزمون  قبولی  در صورت - 3

  بعدي  را تا آزمون  بند ج 3و  2  شرايط  مايند كهن  شركت  بعدي  توانند در آزمون می  بشرطی  قبولی  عدم  در صورت - 4

 .نمايند  رعايت

آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجويان ممتاز و استعدادهاي درخشان به مقطع باالتر مجـاز مـی     مشمولین - 5

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

ت موضيوع  اه قابل قبول بعد از فراغت از تحصيل جهت صدور معافييت از خيدم  مدت خدمت نظام وظيف: توجه

به بعد به خدمت نظام وظيفه اعزام شده انيد،   91افرادي كه در سال  قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان براي
 ماه نیز قابل قبول است.14و  15كه حسب مورد با توجه به نوع منطقه خدمتی،  ماه می باشد 16

ت نظام وظیفه قابل قبول بعد از فراغت از تحصیل جهت صدور معافیت از خدمات موضوع قـانون فـوق   مدت خدم -

مــاه مــی باشــد. 17، بــه خــدمت نظــام وظیفــه اعــزام شــده انــد 88الــذكر، بــراي افــرادي كــه قبــل از ســال 
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  5پیوست شماره 

   اي عضو مؤثر حرفه  نقص  تعیین  و مقررات  ضوابط

  پزشکی  الینیب  تخصصی  هاي شتهر در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شود. مي  محسوب  اي عضو مؤثر حرفه  موارد زير نقص  و تخصصي  پزشكي  در آموزش: 1  ماده

 زو تفكييييييير ) بييياالتر ا  ادراكيييييييي  بييييييا عيييالئيييييييم  پيييريييييييشي روان  اختيييييالالت(  اليييف

llusion,delusion,hallucination - ClassII Functional deficit اعتياد( و (Addiction) ميواد    به

 مخدر.

دارنيد در  (relapse - recurence)  يا بازگشيتي  (progressive) سير پيشرونده  كه  هايي  بيماري( ب

  رسيده(sequelae)  بازگشت  آثار غير قابل  مرحله  شوند و يا به  داده  تشخيص  كنترل  غيرقابل  صورتيكه

 رتند از :ها عبا بيماري  باشند، اين

  ي ديابت 1

 (Dementia-Delirium)  و دليريوم  ي دمان  2

 (CVA)  مغزي  هاي ي سكته 3

 Grand mal Epilepsy))  بزرگ  ي صرع 4

   ي پاركينسون 5

   عضالني  ي ديستروفي 6

   گراوي   ي مياستني 7

 (Periodic Paralysis)  اي دوره  ي فلج 8

 (Cataplexy - Narcolepsy)  رفتهپيش  و كاتاپلكسي  ناركولپسي - 9

 :  دستياري  نامه  آئين  متمم5/2بند 
رشته هاي تخصصی بالينی دچار نقص  ضوصو و  صا بيمصاري مصو           آموزش  دوره  در طول  دستياران  چنانچه

  منتخب  پزشكی  ر كميسيوند  ط ح  را جهت  م اتب و ارا ه مدارک   تواند با ذك  دال ل می  م بوطهح فه اي شوند گ وه 
و   دانشصكده   آموزشصی   شصوراي   مصككور و موافقصت    از تائيد كميسصيون   نما د. پس  منعكس  پزشكی  دانشكده  به  دانشگاه
 آ د. می  بعمل  جلوگي ي اف اد  ا ن  تحصيل  از ادامه  دانشگاه

 شود. ف اد نمیا  قبيل  ا ن  شامل  تحصيلی  و غ امت  ساله   ك  مح وميت :1تبصره

هصا در   رشصته  سصا     بص اي   اي ضوو مؤ   ح فصه   نق   ، چنانچه دانشگاه  آموزشی  شوراي  موافقت  در صورت:2تبصره

را   م بوطصه   رشته  شده  نف  پك  فته  آخ  ن  نم ه  ها نباشد و ف د حداقل رشته  در آن  تحصيل  از ادامه  مانع  دانشگاه  همان
 دهد.  تواند تغيي  رشته دارا باشد می  دانشگاه  در همان  سال  همان و  سهميه  در همان
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 (Multiple Sclerosis)   ي اسكلروز مولتيپل 11

 (HTN)  خون  ي پرفشاري 11

   ضعيف  آگهي  با پيش  بدخيم  هاي ي سرطان 12

 (SLEو   ميوزيت  روماتوئيد و پلي  : آرتريت )مثل  سيستميک  روماتيسمي  هاي ي بيماري 13

  و نقيايص (disabilities)هيا   ناتواني ،(Functional impairment) كاركردي  اختالالت  كليه ( پ

  غيير قابيل    هياي  يا نقيص   بازتواني  يا غير قابل  درمان  غير قابل  و عالئم (Physical defects)  جسمي

 underlying)  اي زمينيه   بيمياري   در صيورتيكه   زير، حتيي (decompensated)  نوتواني با  جبران

disease)باشد  نداشته  روندهپيش سير. 

 (Convulsion)  ي تشنج 1

  (Vertigo) ي سرگيجه 2

 (Memory loss)  حافظه  دادن  ي از دست 3

 LPيا NLP,HMدر حد  هر دو نشم  كامل  نابينايي- (visual loss)  بينايي  ي كاهش 4

 . است  فيكا  و سالم  كامل  نشم  وجود يک  داخلي  بيماريهاي  تخصصي  در رشته ي 1 تبصره

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

  حداقل  شده  ديد اصالح  قدرت  اي هسته  در پزشكي - 3 تبصره
10
 . است  قبول  قابل 5

   طرفهدو   كامل  ناشنوايي -(deafness)  شنوايي  ي كاهش 5

 سر  آناتوميک  ها يا وضعيت نشم  يا ثانويه  اوليه  هاي از وضعيت  در هريک(Diplopia)  ي دو بيني 6

   و آفازي (Dysphasia)  ي ديسفازي 7

 اندامها  غير ارادي  ي حركات 8

 شديد  تعادل  ي اختالالت 9

 باالتر از زانو  دو طرفه -  تحتاني  اندام  ي قطع 11

  فوقاني  اماند  ي قطع 11

 ها  دست  ي دفورميتي 12

 1  درجه  عضالني  شديد با قدرت  ( و ضعف1  )درجه  يا يكطرفه  دو طرفه  ها بصورت اندام  ي فلج 13

  داخليي   بيماريهياي   تخصصيي   نباشد در رشيته   عضو غالب  اگر شامل  و دفورميتي  ، فلج اندام  قطع : تبصره

 شود. نمي  محسوب  اي عضو مؤثر حرفه  نقص

  اعضياي (insufficiency)  كفاييت   ييا عيدم   (Failure)  نارسيايي   عاميل   كيه   هيايي   بيماري  كليه( ت

 زير:  شوند، در شرايط مي  بدن  سيستمي

 FC-III,IV در مرحله (Heart Failure)  قلبي  نارسايي - 1
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 (Chronic Renal Failure)  مزمن  كليوي  نارسايي - 2

 ، )خييونريزي  مغييزي  فيزيكيي   آسيييب  هيياي زمينيه   بييا پيييش (Encephalopathy)  آنسيفالوپاتي  - 3

 (  ،هماتوم تومور،آبسه

  ماريهياي بي وCo2, Narcosis , پيشيرفته   آسم  مثل (Respiratory Failure)  تنفسي  نارسايي - 4

 .  شديد ريوي  و محدودكننده  انسدادي

 .  ورتك و ك  مغز و مخده  پايه(Stroke)  هاي سكته - 5

   سيروز كبدي - 6

  عمقييي حسييي ( واخييتالالتtouch, lightPain, Temperature) سييطحي حسييي اخييتالالت( ث

(Position, Vibration, Sterognosis, Sweying, Two discrimination Epicritic 

touchpoint)باشند  طور كامل  به  وقتي. 

  اي عضييو مييؤثر حرفييه   نقييص  جراحييي  هيياي تهو اولنييار در رشيي  راديييال  حسييي  اخييتالالت -  تبصييره

 شوند. مي محسوب

  هياي  رشيته   در كلييه   مفياد بنيد ب    شيوند بيا رعاييت    ميي   منتقل  خون  از طريق  كه  بيماريهائي  كليه ( ج

 . اورژان   و طب  ، بيهوشي و زايمان  ،زنان جراحي

   اي زمينيه   بيمياري   ر صيورتيكه د  حتيي  Motor System (Sign)  حركتي  سيستم  اختالل  عالئم ( چ

(Under sying disease) :سير پيشرونده نداشته باشد به شرح زير 

،  ، راديوليوژي  جراحيي   هياي  رشيته   ، در هميه (Involuntary movement)  غير ارادي  ي حركات  1

 . اورژان   وطب  بيهوشي

 : (Station & gait)  رفتن  و راه  ايستادن  عالئم - 2

 ، ، آتاكسيييکWaddling، ، پاركينسييونWide ,Scizzor، ، اسپاسييتيک پلژيييک  ، همييي هيسييتريک

Staggering اورژان   و طب  ، بيهوشي جراحي  هاي رشته  در همه . 

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

Hypotonicity (pendular, Flaccid) by passive motion. 

   و بيهوشي  ، راديولوژي جراحي  هاي رشته  در همه

  نرميال   حركتي  درصد محدوده 21يا   درجه 21بيشتر از   اندازه  به  فوقاني  اندام  در حركت  ي محدوديت  4

 . در ارتوپدي   

 ،  جراحي  هاي در رشته 3از  كمتر  زير با درجات  عضالت  فعال  در حركات  عضالني  ي ضعف 5

 : اورژان   و طب  بيهوشي

 :  دست Coarse  حركات  به  مربوط  عضالت -

 (SCM , Deltoid , Biceps , Triceps ,Trapezoid ) 
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 :   دست  ظريف  حركات  به  مربوط  عضالت -

(Lumbricoides Extensor Digitorium , Extensor Carpi Radialis , Opponants ( 

 :  در ايستادن  تونوس  به  مربوط  عضالت-

 (Hamstring , Quadriceps , Plantar Flexor ) 

 :   زير است  بندي  طبقه  بر اساس  عضالني  ي قدرت  ضعف  بندي  درجه - 1 تبصره

11paralysis, 1.severe, 2.moderate, 3.Mild, 4.strong enough, 5.Very strong  

 Coarse  در عضالت 4كمتر از   عضالني  ضعف  توپديار  در رشته - 2 تبصره

و   مغز و اعصاب  ، جراحي گوش، گلو و بيني و جراحي سروگردن،  نشم  تخصصي  هاي در رشته - 3 تبصره

 .  دست Fine  حركات  به  مربوط  در عضالت 4كمتر از   عضالني  ضعف  و عروق  قلب  جراحي

 (Clonusياreflexia Exagerated Hyper)  تهتشديد ياف  با واكنش  هاي ي رفلك  6

  بييييه  اورژانيييي   و طييييب  ، بيهوشييييي جراحييييي  هيييياي در رشييييته  تعييييادل  عييييدم  عالئييييم- 7

   (Ataxia,Dysmetria,Dysdiadokokinesia.) هرميزان
 ييا   بنيد چ  7تيا   1در ميوارد    نيامبرده   از عيوار    يكي  موجب  در صورتيكه -  فقرات  ستون  ي ضايعات  8

 گردد.  حسي  وارد اختالالتم   

و   اورژاني    و طيب   جراحي  هاي در رشته  بند چ 5و  4در موارد (Morbid Obesity) مفرط  ي ناقي  9

 . جراحي  هاي متر در رشته  سانتي 151قد كمتر از 

گوش، گلو و بيني و جراحيي  ، مغزواعصاب  جراحي ، پزشكي  نشم  تخصصي  زير در رشته  موارد خاص(  ح

  هياي  ، فلوشييپ  عميومي   جراحي  هاي تخصصي  ها و فوق ها، فلوشيپ رشته  اين  هاي فلوشيپ و  گردنسرو

 . پيوند كليه  و رشته  ارتوپدي

 (arc Seconds 44<  بر ثانيه )  آرك 41بيشتر از   ي ديد عمق 1

كمتر از   شده  ديد اصالح  ي قدرت 2
10
 (Visual acuity)  در هر نشم 9

   ي كور رنگي 3

 ديد  مؤثر ميدان  ي محدوديت 4

 . اورژان   و طب  اي هسته  ، پزشكي ، راديوتراپي در راديولوژي  دوره  در بدو شروع  حاملگي ( خ

  و زايميان   استحقاقي  از مرخصي  آموزشي  گروه  موافقت  تواند در صورت دستيار مي  شرايط  در اين : تبصره

 نمايد.  استفاده  ورهد  در بدو شروع

 .(PTSDشديد،  شديد، فوبياي  شديد، پانيک  )وسواس  رواني -  عصبي  اختالالت د(

و   اطفيال   ، روانپزشيكي  روانپزشيكي   زا در رشيته   استرس  در شرايط  رواني  ثبات  و نداشتن  زبان  لكنت ك(

 . اورژان   طب
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  هياي  در رشيته   روانيي   و ناپايداري  شخصيتي  زها، اختالالتاز سايكوز و نورو  اعم  رواني  اختالالت  كليه ر(

 . اورژان   و طب  بيهوشي  روانپزشكي

  تحييت  كييه(disorders)  ، اخييتالالت(disabilities)هييا ، ناتوانييايي(diseases)بيماريهييا: 2  ميياده

ييا   و(rehabilitated)  ، نوتيواني (treated) يا درمان  بوده(medically controlled)  پزشكي  كنترل

 شوند. نمي  محسوب  اي عضو مؤثر حرفه  ، نقص ساير مقررات  باشند با رعايت  شده (adjusted) بازتواني

  در كلييه  ميواد مخيدر    به (addiction)و اعتياد  (psychoses) پريشي  روان  هاي بيماري  سابقه : بصرهت

 شود. مي  محسوب  اي عضو مؤثر حرفه  ها نقص رشته

 شود : مي  زير اطالق  هاي رشته  به  نامه  آئين  در اين  جراحي  هاي رشته  عبارت: 3  ماده

گوش، گلو و بينيي و   ، و تناسلي  ادراري  و مجاري  كليه  ، جراحي و زايمان  ، زنان ارتوپدي،  عمومي  جراحي

   مربوطه  فلوشيپ  يها و دوره  تخصصي  فوق  هاي و رشته  ، نشم مغز و اعصاب  ، جراحي جراحي سروگردن

 باشد. مي  بيهوشي  تخصصي  رشته  به  مربوط  بندهاي  باز مشمول  قلب  بيهوشي  فلوشيپ  دوره : تبصره

 باشد. مي  پزشكي  تشخيص  هاي مالك  بر اساس  اي عضو مؤثر حرفه  از موارد نقص  هر يک  تعريف: 4  ماده

  شود تائييد آن   مطرح  دوره  و يا در طول  نام  ثبت  در زمان  اي عضو مؤثر حرفه  نقص  در موارديكه :5  ماده

 . است  الزامي  تحصيل  محل  دانشگاه  پزشكي  شوراي  از طرف

  مشيخص   بيمياري   عالئيم   دسيتياري   دوران  در طيول   بيماري  كنترل  عدم  بعلت  در صورتيكه ي  1  تبصره

 خواهد شد.  عمل  دستياري  امهن  آئين  متمم 5/2بند  اصل  گردد)بارز شود(، طبق

شيود)بروز   و كيار ايجياد    تحصييل   با شرايط  در مواجهه  اي عضو موثر حرفه  نقص  در صورتيكهي   2 تبصره

  آن  هياي  ( و تبصيره  صيفحه   در هميين   )مندرج  دستياري  نامه آئين  متمم 5/2بند   نمايد( دستيار مشمول

 :  مثل.خواهد بود

   و بيهوشي  جراحي  هاي )خطر سيروز(در رشته  لوتانها  كبد به  حساسيت -

 (  تماسي  )درماتيت  بارز پوستي  هاي حساسيت -

  تحصييل   محيل   شيرايط   عليت   بيه   اي عضو مؤثر حرفه  و يا نقص  بيماري  بروز عالئم  در صورتي   3 تبصره

  هياي  و تبصيره   دستياري  نامه ئينآ  متمم 5/2بند   مشمول  و هوا( داوطلب  آب -و   اقتصادي  شرايط  )مثل

 شود. نمي  آن

  و شرايط  كار در رشته  ، نوع محل -  و رشته  رشته  انتخاب  در زمان  است  الزم  داوطلب  بنابراين

 .را مدنظر قرار دهد  تحصیل  محل  و اقتصادي  جغرافیايی
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 6  شماره  پیوست

  آزمون  برگزاري  محل  پزشکی  علوم  دانشگاههاي  نام 

 

  پزشكي علوم دانشگاه نام  پزشكي علوم دانشگاه نام

 مشهد اردبيل

  اروميه زاهدان

 اصفهان مازندران

يزدشهيدصدوقي   اهواز 

 همدان شهرتهران

 تبريز شيراز

 بندرعباس گيالن

 كرمان كرمانشاه

 بوشهر لرستان

 گلستان بيرجند

 

 
 

صرفاً شهر تهران را جهت شيركت در آزميون انتخياب و     اوطلبان متقاضي شركت در شهرتهراند توجه:

 بندي و اعالم خواهد شد.دانشگاه محل آزمون توسط مركز سنجش آموزش پزشكي تقسيم
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7 شماره  پیوست  

دوره  در اين  ها مورد پذيرش رشته  نام  

 
 

 

خـود را    عمومی  پزشکی  كه  متقاضیانی  كلیه: 1توجه 

ـ   اسـتريت   عنوان  تحت  و  شـده   پذيرفتـه   ی بیهوش

در   شـركت   اند صرفاً مجاز بـه  گرديده  لالتحصی فارغ

 باشند. می  بیهوشی  تخصصی  رشته
 

هـاي تخصصـی   طول دوره آموزشی رشـته : 2توجه 

ه افزايش پیدا كـرد سال  4 و پرتو درمانی به كودكان

 .است

 

هـوا و   رشته تخصصی طب : پذيرش در3توجه 

فضا صرفاً جهت كادر نیروهـاي مسـلح انجـام    

 خواهد پذيرفت.
 

  رشته  نام

 ارتوپدي

   تناسلي  ادراري  و مجاري  كليه  جراحي

 مغزواعصاب   بيماريهاي

  داخلي  بيماريهاي

  و گرمسيري  عفوني  بيماريهاي

  وعروق  قلب  بيماريهاي

  كودكان

  بيهوشي

  اجتماعي  پزشكي

  اي هسته  پزشكي

   شناسي آسيب

  پوست

  وتوانبخشي  فيزيكي  طب

  عمومي  جراحي

  مغزواعصاب  جراحي

  پزشكي  نشم

   پرتودرماني

  راديولوژي

  روانپزشكي

  و زايمان  زنان

  سروگردن  جراحي و  و گلو وبيني  گوش

  قانوني  پزشكي

 كار  طب

  اورژان   طب

  ورزشي  پزشكي

 طب هوا وفضا و زير سطحي

 طب سالمندان
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محل هاي مشخص شده  -** : پذيرش در رشته 

در صورت تصويب در شوراي  **با عالمت 

دانشگاههاي علوم پزشکی صورت گسترش 

 پذيرفت.خواهد

 

محل هاي                    –پذيرش در رشته  *** 

در صورت تائید  ***مشخص شده با عالمت 

ت صدور مجوز دبیرخانه صور حوزه ارزشیابی و

 خواهد پذيرفت.

ب 
ط

ي
سالمند

ضا 
ب هوا و ف

ط
شي 

شکي ورز
پز

 

س
ب اورژان

ط
ي و  

شکي فیزیک
پز

شي
توانبخ

شکي قانوني 
پز

 

ب کار
ط

 

ي
سته ا

شکي ه
پز

ش گلو وبیني  
گو

سروگردن
ي 

وجراح
 

شکي
روانپز

 

ي
رادیولوژ

پرتودرماني 
شکي 

شم پز
چ

جراحي مغز و  
ب

صا
اع

 

جراحي عمومي
ت 

س
ي پو

بیماریها
 

شي
بیهو

 

شکي اجتماعي
پز

ب و  
ي قل

بیماریها
عر

ق
و

 

ي و 
ي عفون

بیماریها
ي

سیر
گرم

 

ي داخلي
بیماریها

ب 
صا

ي اع
بیماریها

 

ي
ارتوپد

زنان وزایمان 
سي 

شنا
ب 

سی
آ

 

کودکان
 

جراحي کلیه و 
ي

ي ادرار
مجار

 

شگاه
نام دان

 

ت 
پیوس

8:  
الم

اع
  

رشته
 

ي
ها

  
ی

ص
ص

خ
ت

  
ی

آموزش
  

ي
شگاهها

در دان
  

علوم
  

ی
پزشک

  
ت

و خدما
  

ی
بهداشت

  
ی

درمان
  

ت
جه

  
ن دوره

ل وچهارمی
چه

  
آزمون
  

ش
پذير

  
دستیار رشته
 

ي
ها

  
ی

ص
ص

تخ
  

 اروميه * * * * * * *  *  *  * *             

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

 اهواز * * * * * * * * *  * * * * * * * * *     *   
 نايرا * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  *

 بابل  * * * *  * * *  *  *    * *         

 بندرعباس  * * *   *  *  *  *        ***   *   
 تبريز * * * * * * * * * * * * * * *  * * *    * *   
 تهران * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  *

 انزاهد  *  *   * * *  *  *  *  * *      *   

 زنجان  *  *  * * * *  *  *    * *      *   

 سمنان  *  *   *    **                

 شهيدبهشتي * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * *  

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

 كاشان  * * * ** * * *   *  * *   * *         

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

 كرمانشاه * * * * * * * * *  * * * * * * * * *     *   

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

 قزوين  *  *   * * *  *  *     *         

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

 مشهد * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   *   

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

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

 ارتش       *    *  *          * *  * 

 بقيه اله *    *  *  *  *  *  *    *    * *   

 بهزيستي                  *         

 كردستان  *  *   *    *  *     *      *   

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

 اردبيل  *  *   *    *  *              

 گلستان  *  *   *    *  *    * *         

 شهركرد  *  *   *    *  *              

 ياسوج  *  *   *      *              

 بيرجند  *     *    *  *    *          

 بوشهر       *   *   *              

 لرستان  *     *    *  *              

 قم  *     *    **  *           **   

 فسا       *                    

 ايالم  *     *                    

 شاهرود       *           *      *   

 رفسنجان       *    *      *          

 جهرم           *                

 زابل  *  *                       

 سبزوار  *                         

 دانشگاه آزاد       *                    

 البرز  *                      *   
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  مسلح  نیروهاي  بورسیه  سهمیه  متقاضیان  به  يافته  مازاد تخصیص  بصورت  اعالمی  حداكثر ظرفیت -9 پیوست
 

  دانشگاه باليني داراي مجوز آموزشي  تخصصي  هاي رشته  در كليه  پذيرش حداكثرظرفيت
  اراك 1

 اردبيل 1
  اروميه 2

  اصفهان 4

 اهواز 2
 نايرا 4
  بابل 1

  بندرعباس 1

 تبريز 4

  تهران 5

  زاهدان 1

  زنجان 1

  سمنان 1

 شهركرد 1
  شهيدبهشتي 5

 يزد شهيدصدوقي 2
 شيراز 4

  قزوين 1

  كاشان 1

  كردستان 1

  كرمان 1

  كرمانشاه 1

 گلستان 1
  گيالن 2

  مازندران 2

 مشهد 5

  همدان 2

 ياسوج 1
 بيرجند 1
 ربوشه 1
 لرستان 1
 قم 1
 فسا 1
 ايالم 1
 شاهرود 1
 رفسنجان 1
 جهرم 1
 زابل 1

محل با استفاده از مزاياي پذيرش بصورت بورسيه نيروهاي مسيلح ميورد    –*در سقف ظرفيتهاي اعالمي در جدول فوق حداكثر يک نفر در هر رشته 

 پذيرش قرار خواهد گرفت.

و رشته تخصصي طب كار دانشيگاه عليوم   ي در دانشگاههاي علوم پزشكي گيالن و شهيد صدوقي يزد **در اين دوره در رشته تخصصي نشم پزشك

پيييذيرش بيييا اسيييتفاده از بورسييييه نيروهييياي مسيييلح انجيييام نخواهيييد شيييدپزشيييكي بنيييدرعباس و نييييز رشيييته تخصصيييي طيييب اورژانييي  
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يتخصصش پزشكي و دبيرخانه شوراي آموز  

 14پیوست شماره 

 آزمونها  كلی  مقررات

  و نهيايي   تخصصيي   دانشينامه  متمركيز   ، امتحانات تخصصي و فوق  دستيار تخصصي  پذيرش  هاي آزمون :1ماده 

  ممتحنيه مربوطيه    هياي  هيأت  همكاري و با  و تخصصي  پزشكي  آموزش  دبيرخانه شوراي  توسط  تخصصي  فوق

  ههايدانشيگا   در كليه  همزمان بطور  دبيرخانه  نيز با هماهنگي  ساليانه گواهينامه -ارتقاء  آزمون.شود برگزار مي

 گردد. برگزار مي  دستياران  آموزش  محل  پزشكي  علوم

 .گردد مي  طراحي  ممتحنه مربوطه  هاي هيأت  توسط  آزمون  هاي سؤال :2ماده 

 ، در دسيتورالعمل   شيده   تعييين   ضوابط  طبق  كنندگان  شركت  توسط  آزمون  هاي سؤال  به  دهي  پاسخ :3ماده 

 .باشد مي  ؤاالتو دفترنه س  آزمون  راهنماي

 .گيرد قرار مي  كنندگان در اختيار شركت  و كليد پاسخنامه  ، دفترنه سؤاالت آزمون  از برگزاري  پ  :4ماده 

  از سيوي   مقرر كه  توانند در مهلت مي  كنندگان  ، شركت آزمون  نتايج  از اعالم  كليد وقبل  از اعالم  پ  :5ماده 

  فيرم   و در قاليب   شيده   اراييه   راهنمياي   خود را درباره سؤالها، صرفاً مطيابق   راضاتگردد، اعت مي  اعالم  دبيرخانه

  شيوند ميورد رسييدگي     مقرر ارسال  از مهلت  پ   كه  اعتراضاتي.نمايند  ارسال  دبيرخانه  به  اعتراضات  مخصوص

  محيل   دانشيگاه   واحد دستياري  ا بهخود ر  ، دستيار اعتراضات دستياران  ارتقاء ساليانه  )در آزمون.گيرد قرار نمي

 نمايد(. مي  ارائه  آموزش

 از نظير   آمياري   سؤالها، تحليل  كيفي  كنترل  ، براي كننده  نفر شركت 31از   با بيش  در مورد آزمونهاي :6ماده 

  و نتيايج   گرفتيه   انجيام   دوره  همان  كنندگان  شركت  بين  هر سؤال  افتراق  و قدرت  سؤال  دشواري  ميزان  تعيين

  )بيه .گييرد  قيرار ميي    ممتحنيه   كليد در اختيار هييأت   اصالح  در زمينه  نهايي  گيري و تصميم  بررسي  جهت  آن

 نمايد(. مي  پيروي  مربوطه  از مقررات  كه  ارتقاء ساليانه  آزمون استثناء

  هيچ گيرد و مي  انجام  و دبيرخانه  آن  گانيا نمايند  ممتحنه  هيأت  توسط  واصله  اعتراضات  به  رسيدگي :7ماده 

  نماينيدگان  ييا   ممتحنه  هيأت  است  الزم.را ندارد  در مورد سؤاالت  داوري  صالحيت  از نظر علمي  ديگري  مرجع

  بيه   رسيدگي ، نظر خود را در زمينه نتيجه از سؤاالت  در مورد هر يک  واصله  اعتراضات  كليه  از بررسي  پ   آن

 .نمايند  ارايه  مكتوب  صورت  به  تراضاتاع

  زيير اصيالح    بصيورت   وارد باشد كليد پاسيخنامه   اعترا   ممتحنه  هيأت  بنا بر تشخيص  در صورتيكه :8ماده 

 گردد:   مي

 انيد نميره   نموده  را انتخاب  صحيح  از دو جواب  هر يک  كه  كساني  ، به صحيح  وجود دو جواب  در صورت ـ   الف

 .گيرد مي  تعلق  سؤال

  طراحيي   شيده   اعيالم   باشد يا از منابع  داشته  از دو گزينه صحيح  يا بيش  بوده  غلط  سؤالي  كه  در صورتيـ    ب

 .گيرد مي  تعلق  نمره سؤال  كننده  همه افراد شركت  باشد به  نشده
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يتخصصش پزشكي و دبيرخانه شوراي آموز   

  صحيح  گزينه  كه  كساني  باشد، تنها به  حصحي  و گزينه ديگري  بوده  غلط  شده  گزينه اعالم  كه  در صورتيـ    ج

 .گيرد مي  تعلق  اند نمره سؤال نموده  را انتخاب

 .گردد مي  و اعالم  محاسبه  شده  كليد اصالح  براساس  كنندگان  نمره شركت :9ماده 

  تيجيه رسييدگي  و ن  نيسيت   رسييدگي   قابل  ديگري  ، اعترا  نتيجه  و اعالم  اعتراضات  از بررسي  پ  :14ماده 

 . است  نهايي
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 11شماره پیوست 

   پزشکی  علوم  هاي دانشگاهها و يا دانشکده  نام 

  عمومی  پزشکی  در مقطع  تحصیل  محل

 

 يا  دانشگاه  نام

  پزشكي  علوم دانشكده

 يا  دانشگاه  نام

  پزشكي  علوم دانشكده

 يا  دانشگاه  نام

  پزشكي  علوم دانشكده

  اراك رفسنجان همدان

  اروميه زاهدان يزد

 اصفهان زنجان لرستان

 اهواز سمنان بوشهر

 ايران شهركرد كردستان

  بابل شيراز ياسوج

  كرمانشاه فسا ايالم

 بندرعباس قزوين الهبقيه

 شهيدبهشتي كاشان اردبيل

 بيرجند كرمان گلستان

 تبريز گيالن ارتش

 تهران مازندران آزاداسالمي

رمجه مشهد شاهد  

 فاطميه قم خارج از كشور شاهرود

 گناباد سبزوار زابل
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 12پیوست شماره 

  پزشکی  علوم  هاي و دانشگاهها و يا دانشکده  نام
 و سازمانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

 پزشکی و يا سازمان وابسته علوم دانشکده يا  دانشگاه  نام

  اراك رفسنجان همدان

  اروميه زاهدان يزد

 اصفهان زنجان لرستان

 اهواز سمنان بوشهر

 زابل شهركرد كردستان

  بابل شيراز ياسوج

  كرمانشاه فسا ايالم

 بندرعباس قزوين بجنورد

 شاهرود كاشان اردبيل

 بيرجند كرمان گلستان

 تبريز گيالن مشهد

 جهرم مازندران سبزوار

 قم گناباد علوم بهزيستي و توانبخشي

 شركت سهامي دارويي و تجهيزات پزشكي سازمان انتقال خون ايران
صندوق رفاه 

 دانشجويان

 انستيتوپاستورايران 
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 13پیوست شماره 
 

 

جهت تبیین و نامه اجرايی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان آئین 3و  2كمیسیون موضوع مواد  

نامـه آموزشـی،   ر از تسـهیالت آئـین  الـذك مندي مشمولین قانون فوقتصمیم گیري چگونگی بهره

 استعدادهاي درخشانپژوهشی و رفاهی ويژه 

 23/1/1389نامه اجرايي قيانون خيدمت پزشيكان و پيراپزشيكان در تياريخ      آئين 3و  2كميسيون موضوع مواد 

نامه آموزشيي، پژوهشيي و رفياهي وييژه اسيتعدادهاي درخشيان مصيوب        تشكيل و مقرر گرديد مشمولين آئين

شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشيكي از تسيهيالت زيير     3/12/1387

 مند گردند:بهره

 هاي پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي:امكان شركت در آزمون ورودي مقاطع باالتر در رشته (1

 بيت در آزميون   الف( دانشجويان ترم آخر رشته پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي اجازه دارند فقيط ييک نو  

 هاي تخصصي شركت نمايند.دوره

مياه بعيد از فراغيت از تحصييل      3ب( فارغ التحصيالن رشته پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي كه حيداكثر  

هياي تخصصيي   اند مجازند در آزمونخدمات مربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان را شروع نموده

بيديهي  .خدمات خود را تا شروع دوره دستياري ادامه دهنيد  شركت و در صورت پذيرش در آزمون مكلفند

 خدمات را پ  از فراغت از تحصيل، در مقاطع باالتر انجام خواهند داد.از افراد مابقي  است اين گروه

ناميه باسيتثناء   )مبني بير اينكيه دانشيجويان مشيمول ايين آئيين      نامه فوق الذكر آئين 7در اجراي ماده ( 2

توانند طرح نيروي انساني خود را در سازمانها و مراكز آموزشيي،  و تخصصي مي  Ph.Dدانشجويان مقاطع 

پژوهشي، درماني مرتبط با دانشگاههاي عليوم پزشيكي و ييا وزارت بهداشيت، درميان و آميوزش پزشيكي        

 بگذرانند مشروط بر اينكه سازمانهاي فوق به خدمات آنان نياز داشته باشند( مقرر گرديد :

غ التحصيالن ككور )اعم از مجرد و متأهل( و فارغ التحصيالن خانم مجرد صرفاً در سال دوم كليه فار –الف 

خدمت خود مجاز مي باشند تا خدمات موضوعه را در شهرهاي غيرمجاز )اصفهان، تهران، شييراز، تبرييز و   

 مشهد( به شرط اعالم نياز از آن مراكز به انجام رسانند.

هل مجاز مي باشند در صورت ارائه اعالم نياز، خدمات موضوعه خيود را  خانم هاي فارغ التحصيل متأ –ب 

 در مراكز مستقر در شهرهاي غيرمجاز )اصفهان، تهران، شيراز، تبريز و مشهد( به انجام رسانند.

توانند در آزمونهياي ورودي مقياطع بياالتر    فارغ التحصيالن رشته هاي پيراپزشكي بدون محدوديت مي( 3

 شركت نمايند.

ايين كميسييون در خصيوص اسيتعدادهاي      21/12/1386هاي موضيوع مصيوبه   زم به ككر است معافيتال

 باشد.درخشان به شرح كيل به قوت خود باقي مي

برندگان مدال طالي كشوري از المپيادهاي رياضيات، نجيوم، فيزييک، شييمي، كيامپيوتر و زيسيت       –الف 

 شناسي به تائيد وزارت آموزش و پرورش.

 اول تا دهم كنكور سراسري گروه تجربي به تائيد سازمان سنجش آموزش كشور.نفرات  –ب 

نفرات اول تا سوم آزمونهاي جامع عليوم پاييه پزشيكي، دندانپزشيكي، داروسيازي، پييش كيارورزي و         – ج

 ورودي دستياري تخصصي پزشكي، دندانپزشكي به تائيد مركز سنجش آموزش پزشكي.
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ط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان را در يک مقطع انجام داده و گواهي توجه: افرادي كه خدمات مربو

پايان خدمت )پايان طرح( دريافت نموده باشندننانده مدرك ديگري دريافت نمايند مجدداً مشمول قانون 

 خدمت پزشكان و پيراپزشكان نمي باشند.

 

 14پیوست شماره 

 مهوري اسالمی ايرانمناطق ممنوعه اسکان و اقامت اتباع خارجی در ج
 

 باشد.ممنوع ميدر سطح استان اقامت اتباع افغاني  استان آكربايجان شرقي – 1

شيهرهاي ميرزي اسيتان     و ساير اتبياع غيير ايرانيي در   در سطح استان اقامت اتباع افغاني  استان آكربابجانغربي  – 2

 باشد.ممنوع مي

تان و اقامت اتباع عراقي در شهرستانهاي پارس آبياد، پيليه   اقامت اتباع افغاني در سطح اس  استان اردبيل  – 3

 باشد.سوار، گرمي، مشكين شهر و نمين ممنوع مي

شهرستانهاي نظنز، فريدن،فريدون شهر، سميرم، نادگان، خوانسيار،  اقامت اتباع افغاني در   استان اصفهان – 4

 باشد.و اردستان ممنوع مي ، دهاقان، نائين، گلپايگان)حومه شهر اصفهان( بخش مركزي اصفهان

شهرسيتانهاي  در سطح استان و اقامت كليه اتباع خارجي در اقامت اتباع افغاني    استان ايالم  – 5

 باشد.مهران و دهلران و همدنين شهرهاي مرزي ممنوع مي

 باشد.و گناوه ممنوع مي لماقامت اتباع افغاني صرفاً در شهرستانهاي دي  استان بوشهر – 6

 باشد.اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي ستان نهارمحال و بختياري ا – 7

 باشد.اقامت اتباع افغاني و عراقي در سطح استان ممنوع مي  استان خراسان شمالي – 8

شهرستانهاي مرزي، تربت جيام، قونيان، تايبياد، خيواف، سيرخ ،      اقامت اتباع افغاني  در استان خراسان رضوي – 9

 دري و درگز ممنوع است.كالت نا

-اقامت كليه اتباع خارجي در شهرستانهاي فردوس و سرايان و شهرهاي مرزي ممنوع مي استان خراسان جنوبي  – 11

 .مي باشدممنوع اقامت اتباع عراقي در سطح استان .باشد

ند )از تاريخ افغاني در سطح استان باستثناء، مهمانشهر بني تجار گتواقامت اتباع   استان خوزستان – 11

ممنوع است( و اقامت ساير اتباع خارجي در شهرستانهاي آبادان، خرمشيهر و دشيت آزادگيان ممنيوع ميي       11/4/1392

 باشد.

در شهرستانهاي آبادان و خرمشهر وفيق قيانون ورود و اقاميت    دارنده گذرنامه و اقامت معتبر تبصره: اقامت اتباع خارجي 

 ع مي باشد.بالمان 1311اتباع خارجي مصوب سال 

صرفاً شهرستان هاي زنجيان  .اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد   زنجان  – 12

 و خدابنده براي اقامت اتباع عراقي مجاز مي باشد.

به استثناي منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مركز آزمايش معراج يک و منطقه دامغان   استان سمنان – 13

 مركز آزمايش سراج، ساير شهرهاي استان براي اقامت اتباع خارجي بالمانع مي باشد. فاز جاده جندق بطر

اقامت اتباع خيارجي بيه اسيتثناي دارنيدگان پروانيه اقاميت )حسيب تشيخيص          استان سيستان و بلونستان – 14

 كارگروه اتباع بيگانه استان( ممنوع مي باشد.

نهاي فيروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، فسا، مهر و خينج  اقامت اتباع افغاني در شهرستا  استان فارس – 15

 باشد.ممنوع مي

 باشد.به استثناء شهرستان قزوين، ساير شهرهاي استان براي اقامت اتباع افغاني ممنوع مي  استان قزوين – 16
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 اقامت اتباع افغاني در سطح اسيتان و اقاميت اتبياع خيارجي در بخيش مركيزي        استان كردستان – 17

 باشد.شهرستان سقز و شهرستانهاي بانه و مريوان و شهرهاي مرزي استان ممنوع مي

 ، ريگان، بم و فهرج اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي شهر بابک، منوجان، بافت، عنبرآباد  استان كرمان – 18

 

 

 باشد.ممنوع مي سطح استانعراقي درو اتباع 

در شيهرهاي ميرزي   خيارجي  در سطح استان و كلييه اتبياع   غاني اقامت اتباع اف  استان كرمانشاه – 19

 باشد.ممنوع مياستان 

 باشد.اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي استان كهگيلويه و بويراحمد – 21

 باشد.صرفاً شهرستانهاي گرگان و گنبد براي اقامت اتباع افغاني مجاز مي  استان گلستان – 21

 باشد.اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي  استان گيالن – 22

 باشد.اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي  استان لرستان  – 23

اقامت اتبياع افغياني در شهرسيتانهاي رامسير، تنكيابن، نيالوس، نوشيهر، نيور،           استان مازندران  – 24

 باً ابالغ مي گردد()كل استان متعاق.محمودآباد، بابلسر و آمل ممنوع مي باشد

اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي آشيتيان، تفيرش، خميين، شيازند، محيالت،        استان مركزي  – 25

 باشد.زرنديه، كميجان و بخش خنداب از توابع اراك ممنوع مي

 اقامت اتباع افغاني و عراقي در سطح استان ممنوع مي باشد.  استان هرمزگان – 26

 امت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد.اق  نااستان همد – 27

 باشد.اقامت اتباع افغاني صرفاً در شهرستانهاي خاتم و بافق ممنوع مي   استان يزد – 28

 در استان بالمانع است. غيرايرانياقامت اتباع   استان تهران – 29

 در استان بالمانع است. غيرايراني اقامت اتباع   استان قم – 31

 در استان بالمانع است. غيرايرانياقامت اتباع    ستان البرزا – 31

مرزهاي كشور شامل اردوگاه هاي ويژه اتباع خارجي مسيتقر در ايين   ممنوعيت اسكان و اقامت اتباع خارجي در  :1تذكر

اند و ثبيت ازدواج  هزنان ايراني ازدواج نموداتباع بيگانه ساكن ايران كه با « فرزندان داراي مادر ايراني»و همدنين مناطق 

 .گرددآنها به تائيد وزارت كشور رسيده است نمي

به اقامت در مناطق ممنوعه اسيكان  موجه مجاز ثبت نام و ادامه تحصيل دانشجويان غير ايراني كه بنا به داليل  :2تذكر 

ي كييربط انجيام ميي    اتباع خارجي مي باشند صرفاً براساس معرفي نامه اداره كيل اتبياع و مهياجرين خيارجي اسيتاندار     

 /ح.پذيرد
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 15پیوست 

  پزشکی  بالینی  تخصصی  هاي در دوره  غیر ايرانی  دستیاران  و آموزش  پذيرش  شرايط

از   خارج  از دانشگاههاي  خود را از يكي (M.D)  پزشكي  عمومي  دكتري  مدرك  كه  ي متقاضياني 1

را خواهند   دستياري  هاي دوره  پذيرش  در آزمون  شركت  حق  كيل  ضوابط  بر طبق.اند كشور اخذ نموده

 . داشت

  نيازهاي گردد و پيش مي  ثبت  مدارك  ارزشيابي  آنها در كميسيون  ، مدارك از شروع  قبل  ي الزمست  الف

 .نمايند  كامل  ارزشيابي  شورايعالي  مصوبات  براساس MDاخذ   را جهت  مربوطه

  ( و اخذ نمره )ره  خميني  امام  المللي  بين  در دانشگاه  فارسي  زبان  آموزش  دوره  ماه 6  ي گذراندن  ب

 .مذكور  در دوره 14  قبولي

  علوم  از دانشگاههاي  در يكي  يكسال  ( بمدت )انترني  كارورزي  پيش  آميز دوره موفقيت  ي گذراندن  ج

 .كشور  انيدرم  بهداشتي  و خدمات  پزشكي

از   خود را از يكي (M.D)  پزشكي  عمومي  دكتري  مدرك  كه  غير ايراني  متقاضيان  شركت  ي شرط 2

  و يا تا پايان  هاي داخلي اخذ نمودهيماريب  درماني  بهداشتي   و خدمات  پزشكي  علوم  دانشگاههاي

و   نامه  معرفي  دستيار، ارائه  پذيرش  خواهند شد در آزمون  التحصيل  مورد نظر فارغ  سال  شهريور ماه

 باشد. مي  و تخصصي  پزشكي  آموزش  شوراي  دبيرخانه  مركز خدمات آموزشي به  از طرف  نام  مجوز ثبت

 . دستيار تخصصي  پذيرش  كتبي  در آزمون  و قبولي  ي شركت 3

  محل  در رشته  آزاد ايراني  شده  نفر پذيرفته  آخرين  % نمره71  حداقل  كسب  به  منوط  ي قبولي  الف

 . است  مربوطه

  جهت  كه  ، مازاد بر ظرفيتي مربوطه  دانشگاه  پذيرش  % ظرفيت5  در سقف  شدگان  پذيرفته  ي معرفي  ب

  مراحل  از طي  پ   و تخصصي  پزشكي  آموزش  شوراي  دبيرخانه  شود توسط مي  نياز كشور تعيين  رفع

 رد.گي مي  انجام  قانوني

حداكثر دو نفر   تحصيلي  در هر سال  محل  در هر رشته  از داوطلبان  اينگونه  پذيرش  : ظرفيت1 تبصره

 . است

  پزشكي  علوم  ساير دانشگاههاي  به  انتقال  درخواست  حق  هيدوجه  به  از دستياران  : اينگونه2 تبصره

 . كشور را نخواهند داشت

در   شركت  و راهنماي  اجرايي  دستورالعمل  بر اساس  ككر شده  با شرايط  متقاضيان  معرفي  است  ي الزم 3

  آموزش  شوراي  دبيرخانه  به  مركز خدمات آموزشي  مقرر، توسط  و در تاريخهاي  سال  همان  آزمون

 .پذيرد  صورت  و تخصصي  پزشكي

  معاف  شهريه  از پرداخت  تخصصي  دستياري  در آزمون  شدن  پذيرفته  در صورت  كيل  ي افراد مشروحه 4

 ت ببه شبركت در آزمبون و نيبز انت با      توجه : اتباع غيرايراني با توجه به جدول مناطق ممنوعه جهت اقامت نسبب 
 محل خود )در موعد مربوطه( تصميم گيری و اقدام الزم بعمل آورند. –رشته 
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 باشند: مي

 . مربوطه  دستيار سال  پذيرش  در آزمون  هر رشته  شده  پذيرفته  نفر اول - الف

 . و تخصصي  پزشكي  آموزش  شوراي  مصوبات  كشور طبق  پزشكي  علوم  برتر دانشگاههاي  % رتبه1ي   ب

و آمد و   ، رفت تغذيه  شامل  شخصي  هاي هزينه  و كليههواپيما   و برگشت  رفت  بليط  هزينه  ي تأمين 5

 .باشد مي خود آنان   عهده  الذكر به  فوق  دستياران...

  شده  و ديگر كشورها پذيرفته  ايران  فيمابين  و قراردادهاي  نامه  مقابله  از طريق  داوطلبي  ي ننانده 6

 .باشد قرارداد مي  طرف  وزارتخانه  بعهده  آن و شهريه  تحصيلي  هاي هزينه  كليه  است

شود از   معرفي  غير ايراني  دانشجويان  پذيرش  هماهنگي  شوراي  از طريق  داوطلبي  : ننانده تبصره

 باشند. مي  معاف  شهريه  پرداخت

خواهد   تأمين  خوابگاه  دانشگاه  امكانات  به  و با توجه  االمكان  حتي  مجرد غير ايراني  دستياران  ي جهت 7

قرار   در اختيار داوطلبين  اطالعاتي  بروشورهاي  از طريق  در هر دانشگاه  خوابگاه  وضعيت.شد

  تعهدي  هيدگونه  دانشگاه و  متبوع  وزارت  از طريق  متأهل  دستياران  خوابگاه  تأمين  جهت  ليكن.گيرد مي

 .وجود ندارد

اخذ   به  منتهي  كه  هايي و ساير دوره  مطالعاتي  فرصتهاياز   استفاده  متقاضي  غير ايراني  ي دستياران 8

  مستقيماً از طريق 1  ماده  شرايط  با رعايت  بايست مي گردد، نمي  و تخصصي  دانشگاهي  مدرك

 .نمايند  كشور اقدام  درماني  بهداشتي  و خدمات  پزشكي  علوم  دانشگاههاي

  دستياري  ورودي  در آزمون  شده  پذيرفته  غير ايراني  اضيانمتق  علمي  قبولي  مراتب  از اعالم  ي پ  9

  دانشگاهها جهت  نيز از سوي  آنان  عمومي  تائيد صالحيت  مراتب كشور  داخل  شدگان  پذيرفته  مطابق

 .خواهد شد  اعالم  اطالع

  دستياري  و مقررات  نقواني  از كليه  دستياري  دوره  در طول  شده  پذيرفته  غير ايراني  ي دستياران 11

  را در جمهوري  پزشكي  حرفه  به  اشتغال  خود حق  تحصيل  اتمام نمايند و بعد از مي  كشور تبعيت  داخل

بر   مبني  تعهد محضري  دستياري  نام  در بدو ورود و ثبت  و از آنان  نخواهند داشت  ايران  اسالمي

مركز خدمات   توسط  دستياري  دوران  تعهد محضري  بجاي  دوره  بعد از اتمام  كشور متبوع  به  بازگشت

 .اخذ خواهد شد آموزشي

  به  و احترام  قوانين  كليه  رعايت  به  موظف  حضور در ايران  مدت  در طول  شدگان  : پذيرفته1  تبصره

برخورد   ا آنانب  ضوابط  مطابق  تخلف  بروز هرگونه  در صورت و  بوده  ايران  اسالمي  جمهوري  ارزشهاي

 .خواهد شد

  اقامت  رواديد و صدور پروانه  را در مورد تبديل  الزم  ، هماهنگي پذيرش  شوراي  : دبيرخانه2  تبصره

خواهد آورد و در   بعمل  كيصالح  مراجع  از طريق  هر ساله  دستياري  دوره  را تا پايان  شدگان  پذيرفته

 .خواهد داد  را انجام  الزم  اقدامات  آنان  ورود و خروج  اجازه  مورد كسب

لغو گردد   شدگان  از پذيرفته  دسته  اين  اقامت  ، پروانه كيصالح  مراجع  تشخيص  به  : در صورتيكه3  تبصره

 .نخواهد گرديد آنها ايجاد  براي  حقي  هيدگونه

  ، براي دانشجويي  اقامت  پروانه از انقضاء  قبل  دو ماه  حداقل  است  موظف  تحصيل  محل  : دانشگاه4  تبصره

 .بنمايد  اقامت  تجديد پروانه  تقاضاي  دستياران
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  دسته  اين  براي  كشور متبوعه  به  و بازگشت  تحصيالت  از اتمام  پ   از تحصيل  فراغت  : مدارك5  تبصره

 .خواهد شد  از افراد ارسال

مقرر   در تاريخ  داوطلب  توسط  دوره  شروع  و عدم  بودهمعتبر   سال  همان  براي  دستيار فقط  ي پذيرش 11

 .ايجاد نخواهد كرد  آنان  را براي  و حقي  شده  تلقي  از تحصيل  انصراف  منزله  به

 .باشد مي  داوطلب  بعهده 3  ماده 6بند   به  با توجه  تحصيلي  هاي و نيز هزينه  شهريه  ي پرداخت 12
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 16پِیوست شماره 

 ارسال مداركنحوه راهنماي 

 

مي بايست در مهلت ثبت  يه انتخابين قسمت اعالم شده است بنا به سهميه مدارك الزم كه در ايتوجه: كل

 .ارسال گردد ينترنتينامي و از طريق سايت ثبت نام ا

 

 سهمیه رزمندگان: –الف 

د كل نيروهاي مسلح )آجا، از سهميه رزمندگان از نوع نيروي مقاومت بسيج و ستا استفاده داوطلبان متقاضي

ناجا، و دجا( با مراجعه به سازمان مربوطه نسبت به دريافت كد رهگيري جهت استفاده از سهميه اقدام و صرفاً 

 در فرم ثبت نام درج نمايند و نيازي به ارسال مدارك نخواهند داشت.

ثارگران صرفاً نسبت به ورود داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه رزمندگان از نوع بنياد شهيد و امور اي

اين گروه از متقاضيان نيازي به دريافت و يا .اطالعات مربوطه در فرم ثبت نام شامل تعيين نسبت اقدام نمايند

 ارائه كد رهگيري و يا هر نوع مدرك ديگر نخواهند داشت.

 

 سهمیه بورسیه نیروهاي مسلح  -ب

اي مسلح صرفاً به انتخاب سهميه در فرم مربوطه اقدام و داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه بورسيه نيروه

نسبت به انتخاب سازمان مربوطه اقدام نمايند و نيازي به ارسال مدارك نخواهند داشت تائيد نهايي افراد واجد 

شرايط استفاده از بورسيه بوسيله، استعالم از سازمان معرفي كننده از سوي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و 

صورت مي پذيرد و صرفاً بورسيه جهت متقاضيان واجد شرايط كه از سوي سازمان مربوطه مورد تائيد  تخصصي

 باشد.يلذا نيازي به ارسال هيدگونه مداركي نم.قرار گيرد، لحاظ خواهد گرديد

 

 داوطلبان متقاضی استفاده از بورسیه سپاه پاسداران انقالب اسالمی:  -ج 

تمايل خود به پذيرش بعنوان بورسيه سپاه پاسداران انقالب اسالمي را اعالم  در فرم انتخاب سهميه، مراتب

نمايند و به سايت اختصاصي دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا...)عج( نيز جهت ارائه اطالعات مورد درخواست آن 

 نهاد مراجعه نمايند و نيازي به ارسال مدارك نخواهند داشت.

 :سهمیه مناطق محروم -د 

  باشند:تقاضي استفاده از سهميه مناطق محروم، موظف به ارائه مدارك مورد نياز به شرح كيل ميداوطلبان م

 :1–بند يمشمولين بوم

 اسكن و ارسال صفحه اول شناسنامه متقاضي  – 1

مقطع  2مراجعه به اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه جهت مهر و امضاء و تائيد گذراندن حداقل  - 2

 (1دبيرستان( در آن استان )فرم بومي بند  –راهنمايي  –)ابتدايي  كامل تحصيلي

 ارسال فرم تكميل شده آزمون پذيرش دستيار تخصصي ادوار گذشته كه مبين موضوع باشد نيز بالمانع است

 2 –بند  يمشمولين بوم

 اسكن و ارسال صفحه اول و دوم شناسنامه متقاضي  – 1

 و سوم شناسنامه والدين يا همسر داوطلب )حسب مورد(اسكن و ارسال صفحه اول و دوم  – 2
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مقطع  3تائيد گذراندن حداقل مراجعه به اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه جهت مهر و امضاء و  –3

 كامل

 (2دبيرستان( در آن استان )فرم بومي بند  –راهنمايي  –تحصيلي )ابتدايي 

 تخصصي ادوار گذشته كه مبين موضوع باشد نيز بالمانع است ارسال فرم تكميل شده آزمون پذيرش دستيار

 : 3 –بند  يمشمولين بوم

 صفحات اول، دوم و سوم شناسنامه داوطلب تكميل و اسكن 

علوم پزشكي و يا سازمانهاي وابسته به وزارت   دانشگاهفرم مربوطه مبني بر تداوم خدمت داوطلب در  - 1

  استفاده  در منطقه محروم بصورت مستخدم پيماني و يا رسمي براي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مستقر

 .(3)فرم بومي بند مذكور  از سهميه

 1395اسكن آخرين حكم استخدامي مستخدم در سال  - 2

 1395 سال ماه آكر حقوقي فيش – 3
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 (1–)بومی، بند   محروم  مناطق  از سهمیه  كنندگان  استفاده  درخواست  فرم

 دستیار  پذيرش  آزمون  ن دورهیمهارچ در چهل و

  
 اداره آموزش و پرورش شهرستان/ شهر ....

 

 13             متولدسال                                   خانم آقاي/ اينجانب
  

 فرمائيد.  زير اقدام  شده  تاييد موارد اشاره  به  نسبت  خواهشمندم             /شهرستان استان

 

  

   كامل ابتدايي  دوره  طي  يگواه   

 .............. شهرستان   

 ........... استان   

 سال تحصيلي: ................... 

  
   اداره  مهر و امضاء رئي   محل   

   مربوطه  شهرستان  و پرورش  آموزش   

  

   كامل راهنمايي  دوره  طي  انجام  گواهي   

 .............. شهرستان   

 ........... استان   

 سال تحصيلي: ...................  

 
   اداره  مهر و امضاء رئي   محل   
   مربوطه  شهرستان  و پرورش  آموزش   

  

  

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

 ........... استان   

 سال تحصيلي: ...................  

   اداره  مهر و امضاء رئي   لمح   
   مربوطه  شهرستان  و پرورش  آموزش   

 باشد.دوره تحصیلی بصورت كامل الزامی می 2گواهی طی  *
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 (2–)بومی، بند   محروم  مناطق  از سهمیه  كنندگان  استفاده  درخواست  فرم

 دستیار  پذيرش  آزمون  دوره  مینچهار در چهل و

  
 رورش شهرستان/ شهر ....اداره آموزش و پ

 

 13             متولدسال                                   خانم آقاي/ اينجانب
  

 فرمائيد.  زير اقدام  شده  تاييد موارد اشاره  به  نسبت  خواهشمندم             /شهرستان استان

 

  

   كامل ابتدايي  دوره  طي  گواهي   

 .............. شهرستان   

 ........... استان   

 سال تحصيلي: ................... 

  
   اداره  مهر و امضاء رئي   محل   

   مربوطه  شهرستان  و پرورش  آموزش   

  

   كامل راهنمايي  دوره  طي  انجام  گواهي   

 .............. شهرستان   

 ........... استان   

 سال تحصيلي: ...................  

 
   اداره  مهر و امضاء رئي   محل   
   مربوطه  شهرستان  و پرورش  آموزش   

  

  

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

 ........... استان   

 سال تحصيلي: ...................  

   اداره  مهر و امضاء رئي   محل   
   مربوطه  ستانشهر  و پرورش  آموزش   

 باشد.دوره تحصیلی بصورت كامل الزامی می 3گواهی طی  *
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 (3 –)بومی، بند   محروم  مناطق  از سهمیه  كنندگان  استفاده  درخواست  فرم

 دستیار  پذيرش  آزمون  دوره  مینچهار در چهل و

  
 ......ياست محترم دانشگاه/دانشكده علوم پزشكير

 ....است محترم سازمان .ير

 

 13             متولدسال                                 خانم دكتر آقاي/ اينجانب
  

 فرمائيد.  زير اقدام  شده  تاييد موارد اشاره  به  نسبت  خواهشمندم             /شهرستان استان

 

 ......./ خانم دكتر...................................يشود آقاگواهي مي له ينوسيبد 

 به عنوان مستخدم رسمي/ پيماني 

 .........................../يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشك

 سازمان ......................................... 

تاكنون در منطقه محروم و نيازمند تحت پوشش اين دانشيگاه/  .از تاريخ ........................

 مشغول به خدمت بوده است. اين سازمان
 

 
    

  دانشگاه/  مهر و امضاء رئي   محل   

 محل مهر و امضاي باالترين مقام سازمان در استان    

 
 نيز الزامي است.1395ماه  آكرو بهمراه فيش حقوقي 1395عالوه بر امضاء فرم فوق اسكن حكم استخدامي سال 
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 (4 –)بومی، بند   محروم  مناطق  سهمیه از  كنندگان  استفاده  درخواست  فرم

 دستیار  پذيرش  آزمون  دوره  مینچهار در چهل و

  
 رياست محترم دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي......

 .رياست محترم سازمان ....

 

 13             متولدسال                                 خانم دكتر آقاي/ اينجانب
  

 فرمائيد.  زير اقدام  شده  تاييد موارد اشاره  به  نسبت  خواهشمندم             /شهرستان استان

 

 .شود آقاي/ خانم دكتر.........................................گواهي مي بدينوسيله 

در واحد هياي تحيت پوشيش    .لغايت .........به عنوان پزشک عمومي از تاريخ .........

ورد نيياز ايين دانشيگاه عليوم پزشيكي و خيدمات       مستقر در مناطق محروم و مي 

مشييغول بييه  .بهداشييتي درماني.........................../سييازمان ........................................ 

 خدمت بوده است.

 
  دانشگاه/  مهر و امضاء رئي   محل   

 محل مهر و امضاي باالترين مقام سازمان در استان    

 

 

جدیدترین اخبار دانشگاھی

www.unr.ir مرجع اخبار دانشگاھی



 

 
57 

 
يتخصصش پزشكي و دبيرخانه شوراي آموز  

 
 

 :نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشانمشمولین آئین -هـ 

( دفترنه راهنماي آزمون به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهها مراجعه نمايند و اصل 2و 1)پيوست هاي شماره 

ه را اسكن و به شيوه و گواهي دريافت شد.نامه را به دانشگاه محل تحصيل تحويل نمايندكليه مستندات مرتبط با آئين

 اينترنتي ارسال نمايند.

به دانشگاه محل تحصيل مراجعه نمايند و  12/11/1393تاريخ حداكثر تابايستً نامه ميمشمولين اين آئين تذكر:

شايان ككر است مشمولين استفاده از مزاياي آئين نامه استعداد درخشان صرفاً جهت .گواهي مربوطه را دريافت نمايند

آزمون كه توسط دانشگاه محل تحصيل پزشک عمومي معرفي و تائيد گرديده باشند، مجاز به انتخاب رشته  شركت در

 محل خواهند بود

( دفترنه 2، )پيوست هاي شماره ي درخشانرش بصورت مازاد استعدادهايه پذياستفاده از سهم يمشمولين متقاض

نامه را به اجعه نمايند و اصل كليه مستندات مرتبط با آئينراهنماي آزمون، به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهها مر

 و گواهي دريافت شده را اسكن و به شيوه اينترنتي ارسال نمايند..دانشگاه محل تحصيل تحويل نمايند

به دانشگاه محل تحصيل مراجعه نمايند و  12/11/1393بايستً حداكثر تاتاريخ نامه ميمشمولين اين آئين تذكر:

ه مازاد يان در سهمين گروه از متقاضيرش ايپذط ياحتساب شراشايان ككر است .بوطه را دريافت نمايندگواهي مر

ر مقررات يت سايبا رعاو  يآموزش پزشك يرخانه شورايدر دبازات مكتسبه يد امتييدرخشان منوط به تا ياستعدادها

 ن آزمون خواهد بود.يرش در ايپذ

 

استفاده از مزاياي شركت در آزمون با استفاده قانون تسـهیل ازدواج  مدارك مورد نیاز جهت متقاضیان  - و

 جوانان:

 دوم و سوم شناسنامه داوطلب  اول اسكن صفحات –الف 

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