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 پزشکی بالینی دستیاری دوره تعریف (1ماده 

دوره دستیاری رشته های تخصصی بالینی یکی از مقاطع تحصیالت عالی دانشگاهی 

(Academic است که متقاضیان واجد شرایط با داشتن مدرک دکترای پزشکی عمومی )

(M.D)  و تئوری آموزشی های دوره گذراندن و دستیاری پذیرش امتحان در موفقیت از پس 

ی و نهایی( موفق به اخذ مدرک تخصصی در رشته تکوین) الزمه امتحانات در قبولی و عملی

 مربوط می گردند.

 ( تعریف دستیار2ماده 

دستیار به فردی اطالق می شود که با داشتن مدرک دکترای پزشکی عمومی و پذیرش در امتحان 

ورودی دستیاری جهت آموزشهای نظری و کسب مهارتهای عملی، در یکی از رشته های 



مشخصی که برای آن دوره از طریق شورای آموزش پزشکی  تخصصی پزشکی طی مدت زمان

و تخصصی تصویب شده است به امر تحصیل، آموزش، پژوهش و انجام فعالیتهای کارورزی 

 تخصصی اشتغال می ورزد.

 ( هدف از دوره دستیاری3ماده 

تربیت پزشک متخصص و متعهد در رشته های مورد نیاز کشور جهت کسب مهارتهای نظری و 

آموزش پزشکی، تعمیم و گسترش بهداشت در جامعه، امور درمانی و انجام فعالیتهای عملی، 

 پژوهشی در راستای پیشبرد دانش پزشکی است.

 فصل دوم

 شرایط الزم پذیرش دستیار

 شرایط عمومی -الف

 (4ماده 

 شرایط الزم پذیرش دستیار در رشته های تخصصی بالینی بشرح زیر است:

 تأیید صالحیت عمومی طبق ضوابط شورایعالی انقالب فرهنگی -4-1

( از دانشگاه M.Dداشتن مدرک یا گواهی نامه فارغ التحصیلی در رشته دکترای پزشکی ) -4-2

 ها و مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

 داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا معافی جهت آقایان -4-3

صره: کلمه معافی به مفهوم معافیت دائم آن می باشد و داوطلبین دارای معافیت موقت پزشکی تب

و یا کفالت با مسئولیت خود داوطلبین می توانند در آموزش پذیرش دستیار نمایند. بدیهی است 



در صورت فراخواندن آنان به انجام خدمت نظام وظیفه این وزارت هیچگونه تعهدی جهت 

 عهده نخواهد گرفت.ترخیص آنان ب

نداشتن نقص عضو مؤثر حرفه ای بر حسب رشته، نقص عضو حرفه ای توسط دبیرخانه  -4-4

شورای آموزش پزشکی و تخصصی با همکاری هیأتهای ممتحنه تهیه و به کلیه دانشگاه ها ابالغ 

 شده است.

نداشتن  عدم اشتغال به تحصیل در یکی از رشته های تخصصی پزشکی، پی.اچ.دی و یا -4-5

 مدرک تخصصی پزشکی

 پذیرفته شدن در آزمون پذیرش دستیاری -4-6

توجه: تصمیم گیری در خصوص عدم محدودیت سن مجاز ورود به دوره دستیاری به عهده 

وزارت متبوع می باشد تغییرات مربوطه همه ساله در دفترچه ثبت نام آزمون دستیاری درج می 

 گردد.

 ب ـ شرایط اختصاصی

 ایط استفاده از سهمیه رزمندگان و جهادگران( شر5ماده 

با توجه به قانون تسهیالت برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و 

درصد از کل ظرفیت پذیرش هر رشته در آزمون ورودی به  20موسسات آموزش عالی به میزان 

درصد حدنصاب هر رشته ـ محل را  80 پذیرش دستیار از بین مشمولین قانون مزبور به افرادی که

 کسب نمایند اختصاص می یابد.

 تعریف حد نصاب:



عبارتست از نمره آخرین فردی که در جای دهی آزاد کلیه داوطلبان واجد شرایط بدون در نظر 

گرفتن هر گونه سهمیه و جنس برای کل ظرفیت رشته ـ محل قبل از پذیرش بدست آمده و در 

 بت است.تمام مراحل پذیرش ثا

 ( شرایط استفاده از سهمیه جانبازان و آزادگان6ماده 

درصد و آزادگانی که در دوران دانشجویی حداقل دو سال سابقه اسارت  70جانبازان با معلولیت 

درصد حد نصاب هر رشته ـ محل همان رشته در امتحانات  80داشته باشند در صورت کسب 

درصد از کل ظرفیت پذیرش هر رشته(  20ورودی دستیاری مازاد بر ظرفیت )حداکثر به میزان 

 د.پذیرفته می شون

 در وزیران محترم هیأت 10/8/78 مورخ هـ /18060/ف/23510 شماره نامه تصویب 6 ماده *

 اسالمی انقالب جانبازان اجتماعی و استخدامی تسهیالت قانون 12 ماده اجرائی نامه آیین با رابطه

 .است گردیده حذف

استفاده می کنند  مستخدمان جانبازی که در اجرای این آیین نامه از مأموریت آموزشی -6ماده »

مکلفند دو برابر مدت دوره آموزشی با سپردن تعهد خدمتی در دستگاه متبوع خدمت نمایند و 

در صورت انتقال مستخدم جانباز به دستگاه دیگر، تعهد مربوط نیز به دستگاه جدید منتقل خواهد 

 «.شد

 (7ماده 

 شرایط استفاده از سهمیه مناطق محروم



خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب مجلس شورای اسالمی هر سال  قانون 14در اجرای ماده 

درصد کل ظرفیت پذیرش در رشته های مورد نیاز مناطق محروم به عنوان سهمیه  25حداکثر 

 درصد نمره حد نصاب را کسب نمایند اختصاص می یابد. 80مناطق مذکور به افرادی که 

ختلف به عهده دبیرخانه شورای آموزش : توزیع این ظرفیت در بین رشته محلهای م1تبصره 

 پرشکی و تخصصی می باشد.

 5رشته از  20: در صورتیکه داوطلبان واجد شرایط استفاده از سهمیه علیرغم انتخاب 2تبصره 

 20درصد ظرفیت رشته در هیچ رشته محلی پذیرفته نشود، در  25رشته در مرحله اول تا تکمیل 

اساس رشته های مجاز طبق جدول اعالم شده از طرف رشته ـ محل انتخابی مجدد دیگر )بر

 معاونت سالمت( که واجد شرایط باشند می توانند پذیرش شوند.

: اختالف بین حداقل ظرفیت و حداکثر توان آموزشی پیشنهادی دانشگاه که براساس 3تبصره 

زاد شناخته نظر هیأت ارزشیابی مورد تایید حوزه ارزشیابی و صدور مجوز دبیرخانه می باشند ما

 می شود و به این سهمیه تخصیص داده می شود.

 تبصره الحاقی: امکان پذیرش داوطلبان استفاده از سهمیه مناطق محروم بصورت آزاد

تبصره الحاقی: پذیرش دستیار در سهمیه مناطق محروم به صورت منطقه ای، از بین داوطلبان 

متقاضی و حائز شرایط استفاده از سهمیه مناطق محروم یک استان که موفق به کسب حد نصاب 

قبولی جهت رشته ـ محل مورد تقاضا گردیده اند، براساس اولویت نمره آزمون متقاضیان همان 

 استان مربوطه صورت خواهد پذیرفت.استان جهت 

 ( لیست مناطق محروم8ماده 



لیست مناطق محروم بهداشتی ـ درمانی و کمبود نیروهای متخصص مورد نیاز هر منطقه توسط 

معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و تنظیم و به منظور برنامه ریزی 

ختیار دبیرخانه شورای آموزش پزشکی قرار می جهت پذیرش و آموزش نیروهای متخصص در ا

 گیرد.

تبصره الحاقی: مناطق محروم و مورد نیاز در رشته های مورد نیاز منطبق با آخرین لیست تعیین 

شده از سوی معاونت سالمت خواهد بود، در ارتباط با روش تعیین مناطق محروم و مورد نیاز و 

مقرر نمود، کمیته منتخب شورا با ترکیب زیر تشکیل ظرفیت پذیرش در رشته های مورد نیاز شورا 

هفته لیست مذکور را مهیا و پس از تأیید معاونت سالمت به دبیرخانه تحویل  2و ظرف مدت 

 گردد.

 اعضای کمیته منتخب:

نفر از دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی )دانشگاههای تیپ یک(  1تعداد 

 اصفهان و شیراز

( اراک 2نفر از دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی )دانشگاههای تیپ  1تعداد 

 و بندرعباس

نفر از دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی )دانشگاههای تیپ سه(  1تعداد 

 زابل، شهرکرد، یاسوج، گلستان.

انه شورا در زمان پذیرش بر اساس آخرین جدول ظرفیت اعالم شده توسط دبیرخ -6موضوع 

 محل انجام می گیرد. -ارائه فرم انتخاب رشته



تبصره: سهمیه و رشته های پذیرش برای مناطق محروم و مورد نیاز تحت پوشش هر دانشگاه 

 متناسب با نیاز آن مناطق توسط معاونت سالمت تعیین می شود.

 ( مقررات و اولویت استفاده از سهمیه مناطق محروم9ماده 

 استفاده از سهمیه مناطق محروم باید حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:داوطلبین 

 الف: پزشکان عمومی بومی

داوطلب متولد استان محل خدمت بوده و دو مقطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه را در آن  -1

 استان گذرانده و )تا پایان مهلت ثبت نام پذیرش دستیار( دارای دو سال سابقه کار حرفه ای

 پزشکی در مناطق محروم باشد.

محل تولد یکی از والدین یا همسر داوطلب استان مربوطه سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی  -2

و متوسطه را در آن استان گذرانده و )تا پایان مهلت ثبت نام پذیرش دستیار( دارای دو سال سابقه 

 کار حرفه ای پزشکی در مناطق محروم باشد.

 ومی غیربومیب: پزشکان عم

در استخدام دانشگاه منطقه محروم بوده و دارای سابقه مدیریت اجرایی به مدت سه سال تا  -1

پایان مهلت ثبت نام پذیرش دستیار در دانشگاه، محل خدمت بعنوان پرسنل شبکه های بهداشتی 

و رؤسای درمانی، معاونین دانشگاه، مدیران ستادی دانشگاه، رؤسای مراکز بهداشتی شهرستانها 

 بیمارستانهای دانشگاه باشد.

سال تا پایان مهلت ثبت نام شرکت در آزمون پذیرش  4پزشکان عمومی که حداقل به مدت  -2

 دستیار در مناطق محروم همان استان با تأیید رئیس دانشگاه آن منطقه خدمت نموده اند.



ز نظر نمره آزمون پذیرش اولویت استفاده از سهمیه مناطق محروم در شرایط یکسان ا -1تبصره 

محل در مرتبه اول با پزشکان عمومی بومی واجد شرایط و در  -دستیار و اولویت انتخاب رشته

 مرتبه بعد با پزشکان عمومی غیربومی واجد شرایط می باشد.

در راستای توزیع متعادل سهمیه مناطق محروم، مناطقی که با استفاده از سهمیه مناطق  -2تبصره

ر یک از رشته های تخصصی پذیرش داشته اند برای یک دوره نمی توانند جزو محروم در ه

 لیست مناطق محروم برای رشته های مربوطه قرار گیرند.

مصوبات نشست چهل و هفتم شورا توسط  7متن مربوط به مقررات مشمولین ماده  -3تبصره 

 معاونت سالمت و دفتر حقوقی متبوع تدوین و ابالغ می گردد.

 ( شرایط استفاده از سهمیه خانمها10ماده 

درصد از سهمیه، پذیرش  25وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداقل 

دستیاری در رشته های جراحی اعصاب، ارولوژی، جراحی استخوان و مفاصل، گوش و گلو و 

درصد سهمیه،  50بینی، چشم، پرتوشناسی تشخیصی و روانپزشکی و در صورت وجود داوطلب 

ه خانمهای پزشک قبول شده در گزینش کتبی دستیاری جراحی عمومی، داخلی و قلب را ب

 اختصاص دهد.

دانش آموختگان این رشته ها اعم از مجرد یا متأهل متعهد خواهند شد تا پس از فراغت  -1تبصره 

از تحصیل طبق برنامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خدمات قانونی را در نقاط 

 محروم و نیازمند انجام دهند.



 -درصد حد نصاب هر رشته 90حداقل نمره قبولی در گزینش کتبی دستیاری، کسب  -2تبصره

محل در رشته هایی که ظرفیت پذیرش دستیار یک نفر می باشد، بدون در نظر گرفتن سهمیه و 

 جنس دوطلبان و با رعایت سایر مقررات پذیرش انجام می شود.

 ( شرط شرکت دانشجویان رشته پزشکی بیهوشی11ماده 

 نش آموختگان رشته بیهوشی مجاز به شرکت در آزمون پذیرش نمی باشند.دا

تبصره: دانشجویان رشته پزشکی بیهوشی که از موقعیت فراهم شده برای شروع دوره دستیاری 

استفاده ننموده اند، مجاز هستند با رعایت مقررات )دستورالعمل دوره مربوطه(، در آزمون پذیرش 

 دستیار صرفاً در رشته بیهوشی ثبت نام کنند و در صورت قبولی ادامه تحصیل دهند.

 رش دستیارآزمون پذی -ج

 (12ماده 

 آزمون پذیرش دستیار هر سال یکبار در بهمن یا اسفند ماه برگزار می شود.

دستورالعمل آزمون پذیرش دستیار دوره های تخصصی بالینی پزشکی هر دوره که مبتنی بر 

مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی تهیه و توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و 

های علوم پزشکی ابالغ می شود به منزله مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به دانشگاه 

 تخصصی می باشد و الزم االجرا است.

: الزم است داوطلبان در فرم ثبت نام اولیه رشته های مورد عالقه خود را بدون در نظر 1تبصره

رشته ها صورت  گرفتن اولویت انتخاب، ذکر نموده که انتخاب رشته نهایی نیز صرفاً از میان همین

می گیرد. اعالم نتیجه اولیه بصورت کارنامه ای در اختیار داوطلبان قرر می گیرد که ضمن اعالم 

نمره و رتبه کلی داوطلب )در میان تمام شرکت کنندگان(؛ رتبه داوطلب در سهمیه مربوطه و 



داوطلب کمک  رشته های انتخابی او را نیز شامل می شود تا بتواند در انتخاب رشته نهایی به

 نماید.

 رشته در آزمون پذیرش دستیار تخصصی 5تبصره الحاقی: حذف محدودیت انتخاب 

: داوطلبان مجازند با توجه به کارنامه و تنها در رشته های اعالم شده در برگ اولیه ثبت 2تبصره 

تخاب محل مختلف را در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، ان -نام، حداکثر تا بیست رشته

 نمایند.

محل برای دستیاران تخصصی بالینی پزشکی و مهیا  -رشته 100تبصره الحاقی: امکان انتخاب 

 رشته محل بعد از برگزاری آزمون. 100شدن شرایط انتخاب 

: تعداد سؤاالت آزمون به تعداد مناسب تری که بتواند توزیع سؤاالت در عناوین مختلف 3تبصره 

 ابد.را رعایت کند افزایش می ی

 : سؤاالت آزمون به صورت چند گزینه ای بوده و دارای نمره منفی نیز می باشد.4تبصره

 مبلغ ثبت نام جهت شرکت در آزمون پذیرش دستیار هر ساله اعالم می گردد. -5تبصره 

 نمره حداکثر 25 از بیشتر که داوطلبانی برای صرفاً محل – رشته انتخاب و کارنامه صدور *

 ( را کسب نموده اند مجاز می باشد.600از  150تیار )دس پذیرش آزمون

 ( الزام به ارائه مدرک ثبت نام مسئولیت صحت مدارک ارائه شده13ماده 

داوطلبان ورود به دوره دستیاری ملزم به ارائه مدارک مربوط در زمان ثبت نام )طبق دستورالعمل 

شود داوطلب واجد شرایط نبوده و  هر دوره( می باشند. چنانچه در هر مرحله ای از دوره معلوم

یا صحت مدارک ارائه شده مورد تأیید واقع نشود حق ادامه دوره از دستیار سلب شده و حکم 

آزموشی وی لغو می گردد و به مدت دو دوره از شرکت در آزمون رودی دستیاری محروم می 

 شود.



 ماده الحاقی مصوب پنجاه و سومین نشست شورا:

 ستیار:اولویت های پذیرش د

 پذیرش دستیار تخصصی با رعایت سهمیه های مربوطه بر اساس اولویتهای زیر انجام می شود:

 نمره آزمون پذیرش دستیاری -1

 محل -اولویت انتخاب رشته -2

محل یکسان  -در مورد داوطلبانی که نمرات آزمون پذیرش دستیاری و اولویت انتخاب رشته -3

و سپس معدل کل دوره پزشکی عمومی بدون احتساب  باشد نمره آزمون جامع پیش کاروزی

 معدل دوره کارورزی مالک عمل خواهد بود.

 ( ممنوعیت تغییر رشته پس از ثبت نام و انتخاب رشته14ماده 

پس از ثبت نام و انتخاب رشته طبق ضوابط مقرر هر دوره به هیچ عنوان تغییر رشته مجاز نمی 

 باشد.

 انونی( شرایط اتمام خدمات ق15ماده 

داوطلبانی که در حین انجام خدمات قانونی )شامل وظیفه عمومی، طرح توزیع نیروی انسانی، 

شهریور ماه سال مورد  31پیام آوران بهداشت( می باشند در صورت اتمام دوره مذکور تا تاریخ 

 نظر مجاز به شرکت در امتحان پذیرش دستیاری خواهند بود.

: انجام خدمات قانونی به استثناء خدمت نظام وظیفه و پیام آوران بهداشت با تأیید مرکز 1تبصره 

 تأمین و توزیع نیروی انسانی با احتساب ضریب محاسبه خواهد شد.



: در صورتیکه بعضی از داوطلبان مدتی از سربازی خود را قبل از ورود به دانشگاه و 2تبصره 

دریافت مدرک دکترای پزشکی انجام داده باشند فقط آن مدت از خدمت آنانکه بعد از دریافت 

 مدرک دکترای پزشکی انجام شده جزء خدمات قانونی محسوب می شود.

 نشست شورا:ماده الحاقی مصوب پنجاه و سومین 

 خدمات قانونی:

دانش آموختگان پزشکی دارای مدال از المپیادهای علمی جهانی در صورتیکه بدون احتساب 

درصد رتبه برتر دوره پزشکی عمومی دانشگاه محل تخصیل خود باشند  10معدل کارورزی جزء 

 د.ملزم به گذراندن طرح خدمات نیروی انسانی قبل از شروع دوره دستیاری نمی باشن

 ( شرط شرکت دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور16ماده 

دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور با ارائه معرفی نامه از اداره کل دانشجویان و دانش 

آموختگان داخل وزارت متبوع از طریق دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی طبق 

 دستیار شرکت نمایند.دستورالعمل هر دوره می توانند در امتحان پذیرش 

 ( امتیاز یک درصد رتبه برتر دانشگاه ها17ماده 

شهریورماه سال مربوطه فارغ  31یک درصد رتبه اول هر دانشگاه در صورتی که تا تاریخ 

التحصیل شوند می توانند قبل از انجام خدمات قانونی جهت شرکت در امتحان ثبت نام نمایند. 

رغ التحصیل درسال مربوطه دارند می توانند فقط یک نفر را دانشگاه هایی که زیر صد نفر فا

 بعنوان رتبه اول معرفی نمایند.



: یک درصد رتبه اول مجموع دانش آموختگان واحدهای آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی 1تبصره

و سایر دانشکده های پزشکی مورد تأیید شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور نیز 

 ده خواهند بود.مشمول این ما

: چنانچه در محاسبه یک درصد رتبه اول دانشگاه ها عدد اعشاری حاصل شود رقم 2تبصره

 مربوطه بصورت عدد گرد شده منظور خواهد شد.

 الحاقی: 3تبصره 

)یعنی یک درصد رتبه  99تا صدک  98دانشجویان حائز رتبه های برتر دانشگاه ها از صدک 

)یعنی یک درصد رتبه سوم، از دوره سی  98تا صدک  97دک دوم( از دوره سی و یکم و از ص

و سوم پذیرش دستیار تخصصی می توانند با رعایت سایر مقررات قبل از خدمات قانونی به شرط 

تناسلی، جراحی استخوان و مفاصل،  -انتخاب رشته هایی غیر از جراحی کلیه و مجاری ادراری

ت و پرتوشناسی تشخیصی در آزمون پذیرش چشم، گوش، گلو و بینی، پزشکی هسته ای، پوس

 دستیار تخصصی سال فارغ التحصیل خود شرکت نمایند(.

 ( نحوه احتساب یک درصد رتبه برتر دانشگاه ها18ماده 

Standard- نحوه احتساب رتبه های برتر دانشگاه ها برای پذیرش دستیار، با استفاده از

Score ومی بدون احتساب معدل دوره عم پزشکی دوره کل معدل درصد 50 اساس بر

درصد بقیه، نمره آزمون پیش کارورزی از مجموع دانشجویان فارغ التحصیل هر  50کارورزی 

 دانشگاه در سال تحصیلی مربوطه )بدون اعمال هر گونه سهمیه ای( به صورت زیر می باشد.

 (20معدل از  -)میانگین معدل کل افراد

 )انحراف معیار معدل کل افراد(



  

 (+200نمره آزمون پیش کارورزی از  -انگین نمرات آزمون در همان دوره)می

 )انحراف معیار نمرات آزمون در همان دوره(

 معیار مقایسه=

تبصره: در صورت کسب معدل یکسان با دو رقم اعشار، نمره امتحان جامع علوم پایه پزشکی 

 مالک عمل خواهد بود.

 ( شرط شرکت داوطلبان کادر ثابت و رسمی نیروهای نظامی و انتظامی19ماده 

شرکت در امتحان و انتخاب رشته داوطلبین کادر ثابت و رسمی نیروهای نظامی و انتظامی با ارائه 

معرفی نامه از ستاد مشترک ارتش جمهوری اسالمی ایران)اداره نهم( و یا ستاد کل سپاه پاسداران 

ی و در مورد کارکنان وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای دولتی با ارائه معرفی نامه انقالب اسالم

 از باالترین مقام مسئول اجرایی بالمانع خواهد بود.

* پذیرفته شدگان آزمون پذیرش دستیار دررشته های تخصصی بالینی پزشکی که دراستخدام 

مأموریت آموزشی نیازی به اخذ سند  نیروهای نظامی و انتظامی می باشند در صورت ارائه حکم

دبیرخانه  3/7/80آ مورخ /4838تعهد خدمتی خاص از آنان نمی باشد )موضوع نامه شماره 

 شورای آموزش پزشکی و تخصصی(.

  
 فصل سوم

 دوره آموزشی

 شرایط شروع دوره -الف



 ( اخذ تعهد از پذیرفته شدگان21ماده 

از پذیرفته شدگان آزمون ورودی دستیاری به استثنای مشمولین سهمیه مناطق محروم، توسط 

دانشگاه ها تعهد عام اخد خواهد شد. تعیین محل خدمت دستیاران پس از فارغ التحصیلی به عهده 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

ره آموزش دستیاری، آموزش دوره های تبصره الحاقی: با عنایت به اینکه مطابق مقررات دو

دستیاری بالینی بدون پرداخت شهریه منوط به سپردن تعهد خدمت در دانشگاههای علوم پزشکی 

و خدمات درمانی مطابق نظر معاونت سالمت پس از دوران تحصیل می باشد الزمه سپردن تعهد 

ای شروع به تحصیل تا خدمت پس از دوران تحصیل نداشتن هر گونه رابطه استخدامی از ابتد

 پایان مدت قانونی برای خدمات مورد تعهد مربوطه خواهد شد.

مشمولین سهمیه مناطق محروم ملزم به سپردن تعهد خاص به دانشگاه علوم پزشکی منطقه محروم 

 مورد نظر می باشند.

و  1 و تبصره های 14توضیح: با توجه به مصوبات مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان )ماده 

( دستیاران تخصصی، برابر و یا نیم برابر طول دوره تخصصی بعنوان خدمات قانونی موضوع این 2

قانون در نقاط مربوطه )حسب اینکه دارای پرونده دائم پزشکی نبوده و یا دارا می باشند( انجام 

 دهند.

 (22ماده 

وزارت متبوع به  پذیرفته شدگان قطعی دستیاری موظفند در تاریخ های تعیین شده از سوی

دانشگاه های ذیربط مراجعه و طبق ضوابط و مقررات نسبت به ثبت نام، سپردن تعهد محضری و 

 ارائه مدارک الزمی که از سوی دانشگاه ها تعیین خواهد شد اقدام نمایند.



ثبت نام قطعی داوطلبینی که تا پایان شهریور ماه فارغ التحصیل می شوند و یا خدمات  -1تبصره 

 ونی و نظام وظیفه را به پایان می رسانند در پایان شهریورماه صورت می گیرد.قان

در هر صورت مراجعه پذیرفته شدگان جهت اعالم وضعیت در تاریخ های تعیین شده الزامی 

 است.

 (23ماده 

 مدت ارزش قبولی پذیرفته شدگان

د به زمان های ارزش قبولی علمی در آزمون پذیرش دستیاری برای رشته های تخصصی محدو

 تعیین شده از سوی وزارت متبوع مربوطه خواهد بود.

: چنانچه پذیرفته شدگان در زمان های مقرر بهر دلیل جهت ثبت نام به دانشگاه مراجعه 1تبصره 

ننمایند منصرف قطعی تلقی شده، اسامی افراد جایگزین از سوی دبیرخانه شورای آموزش 

 پزشکی و تخصصی اعالم خواهد شد.

:ارزش قبولی علمی آزمون پذیرش دستیار افراد جایگزین محدود به تاریخ های مشخص 2صره تب

شده همان سال می باشد. در صورتیکه شروع دوره دستیاری این افراد تا تاریخ مورد نظر صورت 

 شرکت نماید. 2به  1پذیرد با رعایت مقررات می تواند در همان سال تحصیلی در آزمون ارتقاء 

ادامه دوره دستیاری مردودین گزینش که صالحیت عمومی آنان طبق رأی صادره از  :3تبصره 

سوی دیوان عدالت اداری در تجدیدنظر مورد تأیید قرار می گیرد در رشته پذیرفته شده بالمانع 

 می باشد، در غیراینصورت اعتبار قبولی آنها تا یک سال تحصیلی بعد می باشد.

 نش عمومی مردود گردد جایگزین اعالم نخواهد شد.: چنانچه فردی در گزی4تبصره 

 ب ـ شروع دوره



 : زمان شروع دوره24ماده 

کلیه پذیرفته شدگان پس از انجام ثبت نام قطعی موظف می باشند که از اول شهریورماه سال 

 (23ماده  1مربوطه دوره دستیاری را شروع نمایند )به استثنای تبصره 

 مرخصی در شروع دوره ( ممنوعیت استفاده از25ماده 

دستیاران پذیرفته شده در شش ماهه اول شروع به تحصیل مجاز به استفاده از مرخصی بدون 

 دریافت مقرری دستیاری و تعویق دوره نمی باشند.

 ( مهلت انصراف بدون غرامت و اعالم جایگزین27ماده 

انصراف دستیاران در تاریخ های تعین شده توسط وزارت متبوع با اطالع دانشگاه و در نظر گرفتن 

 محرومیت یکساله از شرکت در آزمون بالمانع است و غرامت به آنان تعلق نمی گیرد.

: دانشگاه های علوم پزشکی موظفند اسامی منصرفین را در تاریخ مقرر در هر سال 1تبصره 

 خانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ارسال نمایند.تحصیلی به دبیر

اسامی افراد جایگزین از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به دانشگاه ها اعالم 

 می شود.

: حداکثر تاریخ ارزش قبولی علمی آزمون پذیرش دستیاری افراد جایگزین توسط 2تبصره 

 وزارت متبوع تعیین می گردد.

نفر با رعایت اولویتهای مصوب  3: در آزمون پذیرش دستیاری به ازای هر ظرفیت خالی 3تبصره 

ماده  4شورای آموزش پزشکی و تخصصی به عنوان جایگزین معرفی می شود )به استثنای تبصره 

( تا براساس ترتیب اعالم شده از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی نسبت به 23

 نفر با رعایت اولویتهای مقرر اقدام شود.ثبت نام یک 



: در صورتیکه هیچ یک از جایگزینها ثبت نام و شروع دوره ننمایند و یا انصراف پذیرفته 4تبصره 

مهرماه انجام گیرد، در صورت درخواست دانشگاه مربوطه حداکثر تا زمان  20شدگان پس از 

بعد، معرفی جایگزین از بین واجدین ابالغ دستورالعمل ثبت نام آزمون پذیرش دستیار دوره 

روز از تاریخ فوق از طرف دبیرخانه شورا،  7شرایط و با رعایت اولویتهای مقرر ظرف مدت 

بالمانع می باشد و بعد از این تاریخ تحت هیچ شرایطی جایگزین اعالم نخواهد شد. ارزش قبولی 

ا قبل از پایان مهلت ثبت نام علمی این دسته از پذیرفته شدگان جهت ثبت نام و شروع دوره ت

دوره بعدی آزمون پذیرش دستیاری می باشد. معرفی شدگان در صورت عدم ثبت نام و شروع 

 دوره مشمول محرومیت یکساله از شرکت در آزمون پذیرش دستیار نخواهند شد.

 : در کلیه مراحل پذیرش، جایگزین فقط از بین پذیرفته نشدگان تعیین می شود.5تبصره 

 ترک تحصیل و انصرافج ـ 

 ( انصراف و محرومیت یکساله از پذیرش28ماده 

پس از اعالم نتایج آزمون پذیرفته شدگان اصلی و جایگزین در صورت انصراف در هر زمان یا 

عدم ثبت نام در موعد مقرر یا عدم شروع دوره مشمول یکسال محرومیت از پذیرش در دوره 

 پزشکی خواهند شد.های دستیاری رشته های تخصصی بالینی 

 : انصراف قطعی منوط به ارائه تسویه حساب با دانشگاه خواهد بود.1تبصره 

 : محرومیت یکساله از زمان اعالم انصراف قطعی به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.2تبصره 

: هر گونه انصراف از تحصیل بعد از اعالم قبولی تا پایان سه ماه اول دوره دستیاری 3تبصره 

 ف قطعی تلقی شده و ادامه تحصیل در دوره مربوطه مجاز نمی باشد.انصرا

 تبصره الحاقی:



در صورتیکه شرکت کنندگانی که در مرحله اصلی پذیرش دستیار دوره های آموزش تخصصی 

پذیرفته نشده اند حداکثر تا پایان مرداد ماه قبل از شروع سال تحصیلی مربوطه از شرکت در 

جایگزینی کتباً اعالم انصراف نمایند. محرومیت یکساله شامل آنان نمی فرایند پذیرش در مرحله 

 شود.

: پذیرفته شدگان مرحله جایگزین پذیرش دستیاری در صورت هر گونه انصراف از 4تبصره 

تحصیل تا پانزدهم آذرماه سال مربوطه مشمول محرومیت از پذیرش در دوره بعد می باشند ولی 

 نمی گیرد.غرامت تحصیلی به آنان تعلق 

 ( لغو دوره دستیاری29ماده 

ماه دوره دستیاری( که بیش از  3ترک تحصیل، انصراف و انقطاع در دوران تحصیل )پس از 

یک ماه باشد به دالیل غیرموجه منجر به لغو دوره دستیاری خواهد شد. بازگشت به تحصیل 

المانع می باشد. )به استثنای دستیار قبل از یک ماه به درخواست خود متقاضی و موافقت دانشگاه ب

 (.28ماده  3مشمولین تبصره 

تبصره: پرونده داوطلبانی که پس از شروع دوره، دستیاری آنها لغو می شود به دفتر حقوقی 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال، تا براساس تعهد سپرده شده و مقررات موجود 

 با آنها رفتار شود.

 حصیل( بازگشت به ت30ماده 

ماه اولیه دستیاری اعالم انصراف یا غیبت نموده  3بازگشت به تحصیل دستیار منصرف که پس از 

است در صورتیکه مدت انفصال وی از تحصیل از یکماه بیشتر نباشد به تقاضای ذینفع، موافقت 

گروه آموزشی و تأیید دانشکده پزشکی مربوطه بالمانع خواهد بود در صورتیکه غیبت دستیار 



متر از شش ماه باشد تشخیص موجه بودن غیبت و چگونگی جبران آن بعهده شورای آموزش ک

 دانشگاه که با حضور مدیر گروه ذیربط خواهد بود، می باشد.

 ( انصراف و تسویه حساب31ماده 

دستیارانی که در حین تحصیل متقاضی انصراف می باشند می بایست درخواست انصراف خود 

دانشگاه مربوطه پس از احتساب هزینه های دریافتی و ارائه تسویه حساب،  را به انضمام موافقت

از طریق دانشگاه به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ارائه نمایند تا جهت استیفای 

 حقوق دولت اقدام شود.

بدیهی است پس از دریافت وجوه مربوطه، تسویه حساب ارائه و انصراف قطعی به دانشگاه 

عالم خواهد شد. پس از اعالم انصراف قطعی دانشگاه ها موظفند مراتب انصراف قطعی مربوطه ا

دستیار را به مراجع ذیصالح )نظام وظیفه، اداره کل دانشجویان و دانش آموختگان داخل وزارت 

 متبوع، اداره طرح، محل بورس و یا سازمان محل تعهد( اطالع دهند.

 همانیانتقال، جابجایی، تغییر رشته و می -د

 (32ماده 

 انتقال، جابجائی و تغییر رشته دستیاران در طول مدت تحصیل ممنوع می باشد.

 موضوع:

 آئین نامه اجرایی در مورد میهمان شدن و انتقال دستیاران رشته های تخصصی

 متن مصوبه

 مصوبات شصت و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی 4موضوع 



، بند د مصوبات چهل و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی  33و  32اصالح مواد 

 در مورد ضوابط، انتقال، جابجایی ومیهمان شدن دستیاران رشته های تخصصی:

 ماده واحده:

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی موظف است آئین نامه اجرایی در مورد میهمان 

ا توجه به موارد مشروحه ذیل تنظیم و پس از شدن و انتقال دستیاران رشته های تخصصی را ب

 طرح و تصویب در کمیسیون دائمی معین و توشیح رئیس شورا ابالغ نماید.

ضمناً از تاریخ ابالغ، کلیه امور کارشناسی، بررسی و تصمیم گیری در مورد انتقال و میهمانی 

مبدأ و مقصد( حسب دستیاران رشته های تخصصی بالینی به دانشگاههای علوم پزشکی مربوطه )

مورد واگذار و کلیه موارد قبلی مربوط به نقل و انتقال، جابجایی و میهمان شدن دستیاران رشته 

 های تخصصی ملغی خواهد شد.

 موارد ذیل رعایت گردد:

ارائه دالیل قابل قبول برای تقاضای انتقال. )از جمله تبعیت از همسر، کفالت، بیماری صعب  -1

 العالج و ...(

 ممنوعیت انتقال بین دانشگاه های مستقر در تهران. -2

 ممنوعیت انتقال به دانشگاه های مستقر در تهران. -3

 اعمال نظارت دبیرخانه. -4

 ممنوعیت جابجایی دستیاران. -5

 موافقت دانشگاه های مبدأ و مقصد. -6



هت رشته ماه و ج 9محدودیت زمانی، مدت میهمانی )جهت رشته های سه ساله حداکثر تا  -7

های چهار ساله یا بیشتر حداکثر تا یک سال، شامل دوره چرخشی دستیاران. این مدت قابل تمدید 

 نمی باشد(.

تصریح مسئولیت های دستیار در زمان میهمانی )مسئولیتهای آموزشی حسب مورد بعهده  -8

بدأ یا مقصد دانشگاهی مبدأ و مقصد و سایر مسئولیتها، از جمله امور رفاهی بعهده دانشگاه م

 حسب مورد(.

( 25%مراعات سقف )حداکثر( ظرفیت در مورد موافقت برای انتقال به دانشگاه های دیگر ) -9

 در هررشته/محل.

( در هر 25%مراعات سقف )حداکثر( ظرفیت در مورد موافقت پذیرش از سایر دانشگاهها ) -10

 رشته/محل.

 اشد.زمان انتقال مشخص و محدود به زمانهای خاص ب -11

 آئین نامه اجرایی نقل و انتقال و میهمانی دستیاران رشته های تخصصی

 مقررات انتقال دستیاران

دستیاران پذیرفته شده در مقطع دستیاری با رعایت موارد ذیل مجاز به ارائه درخواست انتقال می 

 باشند:

و مقصد تنها در  انتقال دستیاران در صورت موافقت شورای نقل و انتقال دانشگاه های مبدأ -1

محل حادث  -صورت احراز شرایط خاص جهت دستیار که پس از تکمیل فرم انتخاب رشته

 گردیده باشد، با موافقت دانشگاه قابل انجام است.

 شرایط خاص مورد نظر عبارتند از:



 .باشد پیوسته وقوع به محل –الف( تبعیت از همسر که عقد نکاح بعد از تاریخ انتخاب رشته 

 تبصره:

 همسرانی که هر دو در یک آزمون پذیرش دستیار، شرکت و قبول شده اند.

 ب( حکم کفالت مادر، پدر و یا برادر و خواهر دارای معلولیت جسمی یا روحی از مراجع حقوقی

 ج( ابتالء به یماریهای صعب العالج به تشخیص کمیسیون پزشکی دانشگاه

به فرد « دستیار»درخواست انتقال صرفاً پس از ثبت نام به شروع به آموزش و اطالق لفظ  -2

 پذیرفته شده قابل دریافت و بررسی می باشد.

 درخواست انتقال صرفاً از تاریخ اول شهریور لغایت پایان مهرماه قابل دریافت می باشد. -3

 ط الزامی جهت انتقال دستیاران است.موافقت دانشگاه های علوم پزشکی مبدأ و مقصد، شر -4

 انتقال دستیاران از سایر دانشگاه های مستقر در شهر ممنوع است. -5

 انتقال دستیاران دانشگاه های مستقر در شهر تهران به یکدیگر ممنوع است. -6

 انتقال در سال آخر دوره دستیاری ممنوع است. -7

 (:7و  6و  5تبصره: )مربوط به بندهای 

انتقال دستیار به دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران و یا انتقال دستیار در سال  در مورد

 7آخر دوره دستیاری، عالوه بر طی سایر مراحل ذکر شده در این آیین نامه، مصوبه کمیسیون 

 نفره منتخب شورای آموزش پزشکی و تخصصی نیز ضروری می باشد.

 جابجایی دستیاران ممنوع می باشد. -8

محل در همان سال خود مجاز به موافقت -ظرفیت رشته %25دانشگاه های مبدأ صرفاً تا سقف  -9

 با انتقال دستیاران خود می باشند.



محل در همان سال خود مجاز به  -ظرفیت رشته %25دانشگاه های مقصد صرفاً تا سقف  -10

 ند.موافقت به انتقال دستیاران سایر دانشگاهها به دانشگاه خود می باش

دانشگاههای علوم پزشکی مقصد مجاز نیستند که از طریق موافقت یا انتقال دستیاران از سایر  -11

افزایش دهند. )در  %20دانشگاه ها، ظرفیت خود را در کل دوره دستیاری در هر رشته بیش از 

 نفر افزایش مجاز است(. 1نفر حداکثر  5ظرفیتهای پذیرش زیر 

ی مبدأ مجاز نمی باشند که از طریق موافقت با انتقال دستیاران خود دانشگاه های علوم پزشک -12

 5ظرفیت در حین آموزش همان مقطع را کاهش دهند. )در ظرفیتهای پذیرش زیر  %20بیش از 

 نفر کاهش مجاز است(. 1نفر حداکثر 

مراتب نقل و انتقاالت می بایست به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی حداکثر  -13

 پایان آبانماه هر سال اعالم گردد. تا

 موافقت با انتقال دستیار با ذکر شرط جایگزین ممنوع می باشد. -14

 پرداخت مقرری دستیاران انتقالی به عهده دانشگاه مقصد می باشد. -15

صدور مدرک فراغت از تحصیل دستیاران به عهده دانشگاهی می باشد که بیش از نیمی از  -16

 یار در آن گذرانده شده است.دوره آموزشی دست

 انتقال دستیاران خارج از کشور به دانشگاه های داخل کشور تابع مقررات مربوطه است. -17

 مقررات میهمانی دستیاران

میهمانی دستیاران در صورت موافقت انشگاههای علوم پزشکی مبدأ و مقصد با رعایت شرایط  -1

 ذیل بالمانع است.



پس از ثبت نام و شروع به آموزش، مجاز به ارائه درخواست میهمانی  ماه 6دستیاران حداقل  -2

به مدیر گروه مربوطه و در صورت موافقت مدیر گروه، به سایر مراجع ذیصالح در دانشگاه محل 

 آموزش می باشند.

 ماه آخر دوره آموزشی ممنوع است. 6میهمانی در  -3

در رشته های تحصیلی با دوره آموزشی ماه است و حداکثر مدت آن  3حداقل مدت میهمانی  -4

 ساله یا بیشتر حداکثر یک سال می باشد. 4ماه و در رشته های  9ساله،  3

مدت دوره چرخشی دستیاران در سایر دانشگاه های علوم پزشکی از مدت میهمانی مجاز  -5

 دستیاران کسر می شود.

، از سوی دانشگاه مقصد به نمره ارزیابی درون بخشی دستیار پس از اتمام مدت میهمانی -6

 دانشگاه مبدأ اعالم می گردد.

تعیین واجد شرایط بودن دستیار جهت شرکت در آزمون ارتقاء/گواهینامه به عهده دانشگاه  -7

 مبدأ می باشد.

 در دوره میهمانی، پرداخت مقرری دستیاری به عهده دانشگاه مبدأ می باشد. -8

دانشگاه مبدأ ملزم می باشد در هنگام معرفی دستیار جهت طی دوره میمهانی مشخصاً به  -9

دانشگاه مقصد اعالم نماید که دستیار در مدت مورد نظر ملزم به انجام دادن چه قسمت از وظایف 

 مندرج در برنامه آموزشی خود می باشد.

 Log مانی دستیار ملزم به تأییددانشگاه مقصد در هنگام ارائه گزارش اتمام دوره میه -10

book دانشگاه به میهمانی مدت در وی آموزشی فعالیت از مبسوط گزارشی ارائه یا و دستیار 

 .باشد می مبدأ



در طول دوره میهمانی مسئولیت آموزشی دستیار به عهده مدیر گروه مربوطه و دانشگاه  -11

 محل میهمانی دستیار می باشد.

  

  
 هـ : آموزش دوره دستیاری

 ( فعالیت های موظف برنامه آموزش دستیاران:34ماده 

دستیاران موظفند طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزشی مربوطه تنظیم می شود، در فعالیتهای 

آموزشی، پژوهشی و درمانی از جمله: کالسهای نظری، گزارش صبحگاهی، گزارشهای مرگ 

( ژورنان کالب، کارورزیهای بیمارستانی و se ReportCaو میر و گزارش موردی )

درمانگاهی و آزمایشگاهی و کشیکهای بخش و درمانگاه مربوطه و مأموریتهای علمی و طرحهای 

 تحقیقاتی بطور فعال شرکت نمایند.

 (35ماده 

 حداقل ساعات کار در دوره های دستیاران

س برنامه ایست که از طرف مدیر گروه تحصیل در دوره دستیاری بطور تمام وقت بوده و براسا

 تنظیم می شود.

 حداقل ساعات کار بشرح زیر است:

 30/16لغایت  30/7روزهای شنبه الی چهارشنبه از ساعت  -1

 30/12لغایت  30/7پنج شنبه ها از ساعت  -2



: گزارش ماهانه حضور و غیاب و کارکرد دستیاران توسط رؤساس بخش ها به معاونین 1تبصره 

شی گروه یا مدیر گروه مربوطه و از طریق معاونین مراکز به دانشکده ذیربط ارسال خواهد آموز

 شد.

 : پرداخت مقرری دستیاری منوط به ارائه گزارش کار ماهیانه دستیاران می باشد.2تبصره 

 : افزایش سنوات تحصیلی با تمدید دوره دستیاری تابع مقررات مربوطه خواهد بود.3تبصره 

 داقل برنامه کشیک دستیاران:( ح36ماده 

 حداقل برنامه کشیک دستیاران در زمینه های بالینی به شرح زیر خواهد بود.

 ماه در کشیک 12                   سال اول

 ماه در کشیک 10                  سال دوم

 ماه در کشیک 8                 سال سوم

 ماه در کشیک 6     سال چهارم و پنجم

: کلیه دستیاران شاغل به تحصیل در بیمارستان، از ناهار و دستیاران کشیک عالوه بر آن 1تبصره 

 از خوابگاه، صبحانه و شام برخودار خواهند بود.

 : تنظیم برنامه و افزایش کشیک موظف طبق ضوابط، بعهده مدیر گروه است.2تبصره 

تر بعد از احراز شرایط ارتقاء : حکم آموزشی دستیار یکساله است و صدور حکم سال باال3تبصره 

 می باشد.

* با عنایت به دستور مقام محترم وزارت گذراندن طرح یکماهه طبق مصوبه شورای آموزش 

آ /884پزشکی و تخصصی شرط معرفی به آزمون گواهینامه نمی باشد. )موضوع نامه شماره 

 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی(. 13/2/82مورخ



 ( انتصاب و وظایف دستیار ارشد گروه آموزشی:37ماده 

همه ساله دو نفر از بین دستیاران تخصصی دو سال آخر در هر گروه آموزشی بیمارستانی با توجه 

به کفایت، تعهد و وجدان کاری و میزان فعالیت آنها، توسط دستیاران پیشنهاد، و از بین آنها یک 

با حکم رئیس دانشکده به عنوان دستیار ارشد منصوب می  نفر به تأیید شورای گروه انتخاب و

 شود.

تبصره: وظایف دستیار ارشد به موجب آئین نامه ای است که به پیشنهاد مدیر گروه و تصویب 

 رئیس دانشکده پزشکی مربوطه به اجرا گذاشته می شود.

 مرخصی ها: -و

دستیاران با توجه به نیاز و در صورت بروز موارد ناخواسته و ضرورت می توانند در هر سال 

 دستیاری از مرخصیهای استحقاقی، استعالجی، زایمان و بدون مزایا استفاده نمایند.

 ( مرخصی استحقاقی38ماده 

ه از مرخصی روز و هر سال تحصیلی جمعاً بمدت یکما 5/2دستیاران می توانند به ازاء هر ماه 

 استحقاقی استفاده نمایند.

روز ذخیره و به  15تبصره: در صورت عدم استفاده از مرخصی در طول سال تحصیلی فقط 

روز مرخصی ذخیره  45سالهای بعد موکول می شود دستیار مجاز است در سال آخر حداکثر از 

 عالوه بر مرخصی استحقاقی همان استفاده کند.

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

 ( مرخصی بدون مزایا39ماده 



هر دستیار می تواند در طول دوره معادل مجموع مدت مرخصی استحقاقی خود با موافقت رئیس 

بخش و مدیر گروه آموزشی و دانشکده انقطاع تحصیل داشته باشد )برای مثال دستیار دوره های 

ماه مرخصی بدون کمک هزینه تحصیلی استفاده نماید( بدیهی است مدت  4اند از تو می ساله 4

 مذکور به طول دوره دستیاری افزوده خواهد شد.

 : پرداخت مقرری دستیاری در مدت انقطاع تحصیلی مجاز نیست.1تبصره 

تحصیل : دستیارانی که همسر آنان جزء کارکنان دولت بوده و به دلیل مأموریت یا ادامه 2تبصره 

 بدون مرخصی سال یک صرفاً( مستدل مدارک ارائه با) توانند می هستند کشور از عازم خارج

 .جویند بهره تحصیلی دوره طول در بار یک تنها دستیاری مقرری

 ( مرخصی استعالجی40ماده 

استفاده از مرخصی استعالجی برای دستیاران به میزان حداکثر یک ماه در طول دوره دستیاری بر 

اس گواهی پزشک و تأیید پزشک معتمد و شورای پزشکی دانشگاه بالمانع است. در صورتیکه اس

غیبت دستیار به علت بیماری در طول دوره تحصیلی از یکماه بیشتر باشد برابر مابه التفاوت مدت 

مذکور به دوره دستیاری وی با استفاده از مقرری دستیاری اضافه خواهد شد. اما در مدت بیماری 

 ش از سه ماه، به دستیاری مقرری دستیاری پرداخت نخواهد شد.بی

: در صورت بروز بیماری دستیار موظف است مراتب را ظرف یک هفته به دانشگاه 1تبصره 

 اطالع دهد و ارائه گواهی استعالجی برای شروع مجدد دوره الزامی است.

میم گیری در مورد ادامه یا ماه تجاوز کند تص 6: در صورتیکه مدت بیماری دستیار از 2تبصره

 لغو دوره دستیاری پس از تأیید شورای پزشکی بعهده شوری آموزشی دانشگاه خواهد بود.

 (41ماده 



استفاده دستیاران خانم از شش ماه مرخصی زایمان برای یکبار در طول دوره دستیاری بالمانع می 

 باشد.

 ود.فقط یک ماه از این مدت جزء دوران آموزشی محاسبه می ش

تبصره: فقط برای یکبار در طول دوره دستیاری استفاده کنندگان از مرخصی زایمان از کمک 

 هزینه تحصیلی استفاده خواهند کرد.

 فصل چهارم

 امور رفاهی

 : کمک هزینه تحصیلی دستیاری42ماده 

 به دستیار ماهانه مبلغی بعنوان کمک هزینه تحصیلی پرداخت خواهد شد.

صی استعالجی بیش از سه ماه به دستیاران کمک هزینه تحصیلی تعلق : در مدت مرخ1تبصره 

 نمی گیرد.

 : کمک هزینه تحصیلی میهمان توسط دانشگاه مبدأ پرداخت می شود.2تبصره

 (43ماده 

پایه برای دستیاران مجرد و برای دستیاران متأهل بر اساس حکم   کمک هزینه تحصیلی دستیاری

صادره از دانشکده مربوط و با ارائه گواهی انجام فعالیتهای موظف دوره توسط دانشگاه مربوطه 

 قابل پرداخت می باشد.

 : در صورتیکه همسر دستیار نیز دستیار باشد حق تأهل به هر دوی آنها تعلق می گیرد.1تبصره

به دستیاران ارشد معادل ده درصد کمک هزینه تحصیلی ماهیانه بعنوان حق ارشدیت  :2تبصره

 پرداخت خواهد شد.



 : پرداخت حق الزحمه در صورت تأیید هیأت امنای دانشگاه ها قابل اجرا خواهد بود.3تبصره 

 (44ماده 

 مبنای کمک هزینه تحصیلی پایه با محل آموزش تخصصی و رشته تغییر نمی کند.

 (45 ماده

کمک هزینه تحصیلی دستیاران همه ساله به میزان افزایش ضریب حقوقی کارکنان دولت مشمول 

قانون نظام هماهنگ پرداخت، افزایش یافته که از محل اعتبارات دانشگاه مربوطه پرداخت خواهد 

 شد.

 (46ماده 

اجرا می باشد  افزایش سنواتی کمک هزینه تحصیلی پس از قبولی در امتحان ارتقاء به سال قابل

 درصد کمک هزینه تحصیلی می باشد. 5و میزان افزایش سنواتی ساالنه معادل 

( مبلغ عیدی دستیاران معادل عیدی مصوب کارمندان دولت خواهد بود با تصویب هیأت 47ماده 

 امنای دانشگاه ها قابل پرداخت می باشد.

 (48ماده 

حق تأسیس و اداره مطب خصوصی یا  در تمام مدت دوره دستیاری، دستیاران به هیچ وجه

درمانگاه را ندارند و نمی توانند حتی بصورت قرردادی و ساعتی به استخدام هیچیک از مؤسسات 

 دولتی یا وابسته به آن، بخش خصوصی و یا خیریه درآیند.

تبصره: در صورت لزوم دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل دستیار می تواند از خدمات وی در 

 تابعه با عقد قرارداد خاص استفاده نماید.واحدهای 

 (49ماده 



دستیارانی که تمایل داشته باشند از مزایای بیمه خدمات درمانی بصورت خویش فرما استفاده 

 درصد حق سرانه از این امتیاز برخوردار شوند. 50نمایند می توانند با پرداخت 

 (50ماده 

در صورتیکه شرایط خاصی خارج از موارد مشمول آیین نامه مطرح شود تعیین تکلیف بعهده 

 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی خواهد بود.

( کلیه مصوبات قبلی شورا که مغایر با مواد آئین نامه می باشد از تاریخ تصویب این آئین 51ماده 

 نامه از اعتبار ساقط است.

ور مشموالن خدمت وظیفه عمومی جهت زیارت با گذرنامه زیارتی در سال شرایط خروج از کش

1382 

بدینوسیله ضوابط خروج از کشور مشوالن خدمت وظیفه عمومی جهت زیارت با پروانه گذرنامه 

 به شرح زیر اعالم می گردد: 1382زیارتی در سال 

ات آموزش عالی و دارندگان کارت معافیت تحصیلی معتبر، صادره از دانشگاهها و مؤسس -

همچنین دبیرستانها و مراکز پیش دانشگاهی آموزش و پرورش یا حوزه علمیه قم و یا نمایندگان 

 حوزه علیمه در شهرستان مربوط.

 متعهدین به خدمت در وزارتخانه ها با معرفی نامه از وزارتخانه مربوط. -

 پرسنل نیروهای مسلح با معرفی نامه از نیروی مربوط. -

 گان کارت معافیت دائم )کامپیومتری(.دارند -

 دارندگان کارت معافیت موقت )در مدت اعتبار آن(. -



دارندگان دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت به شرطی که تاریخ اعزام آنان پس از  -

 مراجعت از سفر باشد.

کسانیکه خدمت ضرورت را به اتمام رسانیده و دارای کارت پایان خدمت کامپیوتری هستند  -

 و در مورد کارت غیر کامپیوتری با تأیید نیروی مربوط.

آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی از خدمت دوره  48مشروحه ذیل به استناد ماده  -

وظیفه عمومی نبوده و شناسنامه آنان به منزله موافقت ضرورت معاف هستند، نیاز به معرفی نامه از 

 خواهد بود.

 .1337مشموالن عادی و دیپلم متولدین تا پایان سال  -

 .1333مشموالن لیسانس و فوق لیسانس و دکتری غیر گروه پزشکی متولدین تا پایان سال  -

 .1331تا پایان سال ـ مشموالن دکتری پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی و دامپزشکی متولدین 

 (.15/10/81مورخ  414/23/03/402/1/23)موضوع نامه شماره 

 فصل پنجم

 پزشکی آموزش های دوره تحصیلی های هزینه کلیه و شهریه پرداخت ضوابط اجری نامه آیین 

 تخصصی

 مصوب چهل و نهمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی( 13/2)موضوع بند 

دوره های آموزش پزشکی تخصصی بالینی هر رشته در هر سال اعالم  میزان شهریه برای کلیه -1

 می گردد.



پرداخت کل شهریه ساالنه حداکثر تا یکماه قبل از شروع سال تحصیلی الزامی است. در غیر  -2

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

 می باشد.

 ت شهریه برای افراد جایگزین تا قبل از شروع دوره الزامی است.: پرداخ1تبصره 

شهریه در رشته های مختلف با توجه به برنامه آموزشی آن رشته در سالهای مختلف متفاوت  -3

به  79-80می باشد که میزان آن هر ساله توسط وزارتخانه تعیین و جهت اجرا از سال تحصیلی 

 بعد به دانشگاهها ابالغ می شود.

در صورت عدم تسویه حساب در خصوص شهریه از طرف سازمان مربوطه یا شخص دستیار  -4

قبل از پایان سال آخر )برای کسانی که افزایش طول دوره دارند( گواهی پایان دوره یا مدرک 

 فارغ التحصیلی تحویل نخواهد شد.

یکه با مأموریت دانشگاههای علوم پزشکی کشور نسبت به پرداخت مقرری دستیاری به کسان -5

 آموزشی از سایر سازمانها در دوره های تخصصی به تحصیل می پردازند هیچگونه تعهدی ندارند.

در صورت انصراف دستیار در هر مقطعی از دوره، سازمان محل استخدام یا شخص دستیار  -6

 ملزم به پرداخت هزینه های تحصیلی طبق ضوابط مربوطه خواهد بود.

رای یکسال تحصیلی است و در صورت انصراف از تحصیل دستیار و یا شهریه پرداختی ب -7

 اخراج وی از دانشگاه، شهریه پرداخت شده سال تحصیلی مربوطه قابل استرداد نمی باشد.

در صورتیکه در هر مقطعی از دوره رابطه استخدامی دستیار با سازمان محل خدمت وی دچار  -8

وریت آموزشی از طرف سازمان مربوطه ممکن نباشد. دستیار تغییر شود بطوریکه ادامه دوره با مام



می تواند با قبول کلیه تعهدات و یا پرداخت شهریه و طبق ضوابط مندرج در این آئین نامه به 

 تحصیل ادامه دهد.

 در صورت مردودی، شهریه همان سال در مدت تمدید دوره اخذ خواهد شد. -9

نشگاه دیگری گذرانده می شود برای دوره های کوتاه مدت که در دا -10

 پرداخت به نسبت تعهدی هیچ دستیار یا مربوطه سازمان روتیشن، یا میهمانی M.P.H مانند

 .گرفت خواهد انجام یکسان بطور پرداختها کلیه و ندارد مقصد دانشگاه به شهریه

در صورت انتقال دستیار به دانشگاه دیگر کلیه تعهدات قبلی بقوت خود باقی می ماند و  -11

مورخ  118090کلیه پرداختهای بعدی طبق ضوابط انجام خواهد شد. )موضوع نامه شماره 

 مشاور زیر و مدیرکل دفتر وزارت(. 13/9/78

پذیرفته شدگان آزمون ورودی  کلیه شامل وزارتی دفتر 13/9/78 مورخ 11809 شماره بخشنامه *

 (25/9/81آ مورخ  /7048/3در تاریخ پس از ارسال بخشنامه می باشد. )موضوع نامه شماره 

 بهمن تخصصی دستیار پذیرش آزمون انتظامی و نظامی نیروهای ثابت کادر شدگان پذیرفته *

هند بود خوا شهریه پرداخت مشمول 1381-82 تحصیلی سال در آموزش به شروع با 1380 ماه

 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی( 1/8/81آ مورخه /6241/3)موضوع نامه شماره 

 فصل ششم

 آئین نامه تقلب و تخلف در آزمونها

 دستورالعمل نحوه برخورد با تقلب و تخلف

در صورتیکه تقلب براساس شواهد از سوی کمیته تقلب و تخلف مسلم شناخته شود،  -1

 ود و در نتیجه آزمون در صورت قبولی فاقد اعتبار است.صالحیت علمی فرد مرد



 جرائم تقلب مسلم -2

الف: در آزمون پذیرش دستیار، در صورتیکه موضوع تقلب یا شواهد یا ادله کافی برای کمیته 

تقلب تخلف محرز گردد فرد متقلب در صورت قبولی از شروع دوره محروم می شود. این افراد 

 سال از شرکت در آزمون پذیرش دستیار محروم خواهند شد. 3تا  1به مدت 

رد، تجدید دوره دستیار متقلب در سال مربوطه و چهار ماه تمدید ب: در آزمون ارتقاء ـ پره بو

دوره وی در پایان دوره با درج در پرونده این فرد الزامی است. در صورت تکرار این عمل حکم 

 دستیاری فرد مذکور لغو و از ادامه آموزش وی جلوگیری بعمل می آید.

دو دوره از شرکت در آزمون دانشنامه با  ج: در آزمون بورد )دانشنامه( فرد متقلب معلق و برای

 درج در پرونده محروم می شود.

: در صورتیکه فردی براساس قرائن از سوی کمیته تقلب و تخلف مشکوک به تقلب 1تبصره 

شناخته شود صالحیت علمی فرد مشروط می باشد. قرائن در پرونده محرمانه و جداگانه جهت 

ه تقلب و تخلف موظف به تعیین تکلیف قطعی حداکثر بررسی درج می شود پس از بررسی کمیت

 طی دو هفته می باشد.

 : صالحیت اخالقی2تبصره 

در صورتیکه اقدام فرد در ارتکاب تقلب یا تخلف موجب تضییع حق دیگری گردد یا تعدی 

حقوقی به حقوق دیگران در برداشته باشد بسته به میزان آن و متناسب با جنبه های حقوقی اقدام 

 وطه، مدت محرومیت و نوع مجازات از طرف کمیته تقلب و تخلف تعیین می شود.مرب

 رشته آموختگان دانش تحصیل ادامه خصوص در متبوع وزارت مصوبات آخرین بدینوسیله *

 تحصیلی مقاطع آزمون در انسانی، نیروی طرح گذراندن از قبل که پزشکی علوم مختلف های



پزشکی شرکت نموده و احیاناً قبول می شوند، بشرح ذیل  علوم با غیرمرتبط های رشته باالتر

 اعالم می گردد.

در مورد دانشجویانی که طبق وضعیت تحصیلی موجود، با گذراندن یک نیمسال تحصیلی  -1

دانش آموخته می گردند، تأیید فرم درخواست ثبت نام در آزمون مقطع باالتر بصورت محرمانه 

 ه آزمون بالمانع است.و ارسال آن به مرجع برگزار کنند

افرادی که در آزمون مقطع تحصیلی باالتر در رشته های غیرمرتبط پذیرفته می گردند، قبل  -2

از ارسال هر گونه گواهی دال بر فراغت از تحصیل، ریز نمرات و... بایستی ابتدا به اداره کل امور 

قانونی نمایند و پس از  دانشجویان و دانش آموختگان داخل مراجعه و اقدام به سپردن وثیقه

سپردن وثیقه و با اعالم کتبی اداره کل مذکور، ارسال گواهی فراغت از تحصیل و ریز نمرات 

گذرانده متقاضی به دانشگاه جدید بطور محرمانه بالمانع است و الزمست در هنگام ارسال گواهی 

ر هر گونه گواهی یا و ریز نمرات، با ارسال نامه ای به دانشگاه ذیربط تأکید گردد که صدو

مدرک فراغت از تحصیل جهت اینگونه دانش آموختگان در مقطع جدید، منوط به صدور مجوز 

آ مورخ  /26914از طرف دانشگاه های علوم پزشکی ایران خواهد بود. )موضوع نامه شماره 

 معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت متبوع( 27/1/82

 ینامه تخصصی رشته های بالینی پزشکیمقررات امتحانات ارتقاء و گواه

 ( امتحانات ارتقاء و گواهینامه تخصصی شامل دو بخش است:1ماده 

نمره درون بخشی که توسط گروههای تربیت کننده دستیار براساس ارزیابی پایشی  -الف

دستیاران در طول سال تحصیلی اعالم و توسط دانشکده هایی که دستیار در آن مشغول به تحصیل 

 ، تأیید می گردد.است



 آزمون و گردیده تفویض دستیار کننده تربیت های دانشگاه به که ارتقاء سراسری امتحان -ب 

 هماهنگ بصورت تخصصی و پزشکی آموزش شورای دبیرخانه سوی از که گواهینامه کتبی

 .گردد می برگزار کشوری

 (2ماده 

( اختصاص به 150کل نمره ) درصد 50است  300مجموع نمره های ارتقاء در هر سال برابر 

 نمره( اختصاص به امتحان سراسری کتبی دارد. 150درصد ) 50ارزیابی درون دانشگاهی و 

تبصره الحاقی: حیطه آزمون پذیرش دستیار تخصصی که توسط هیات ممتحنه طراحی سوال 

ن فوق آزمون مربوطه تهیه گردیده و در اختیار داوطلب قرار گرفته مبنای طراحی سواالت آزمو

 می باشد.

 (3ماده 

هر دستیار برای ارتقاء به سال باالتر و یا موفقیت در امتحان گواهینامه تخصصی باید سه حداقل 

نمره را کسب نماید. حداقل نمره درون دانشگاهی، حداقل نمره کتبی سراسری، حداقل نمره کل 

 و در غیر این صورت مردود شناخته می شود.

 (4ماده 

شرکت کنندگان برتر هر رشته  %20ظور وحدت رویه در دانشگاهها میانگین نمره : به من1/4ماده 

 در هر دانشگاه که باالترین نمرات را در هر گروه کسب کرده اند، مالک مقایسه تعیین میگردد.

 نفر شود، مالک همان یک نفر محاسبه شود. 1شرکت کنندگان کمتر از  %20: چنانچه 1تبصره 

شرکت کنندگان بصورت اعشاری در بیاید اگر کمتر از نیم باشد  %20که : در مواردی 2نبصره 

 به سمت پایین و باالتر و مساوی نیم به سمت نمره باالتر گرد شود.



 به این صورت تغییر می یابد: 5و  4و  3بنابراین جدول نمرات ارتقاء برای دوره های 

ی شود: حداقل نمره کتبی )از ( اضافه م150ستون دوم بجای حداقل نمره کتبی سراسری )از 

مالک مقایسه( و ذیل آن بجای اعداد ثابت درصد ذکر خواهد شد. ستون سوم بدون تغییر باقی 

خواهد  30می ماند. ستون چهارم به جای حداقل نمره کل همانند گذشته مجموع دو ستون قبلی + 

 آمد.

محاسبه شده طبق فرمول  موضوع شصت و چهارمین نشست: نمرات 1/4به ماده  3تبصره الحاقی 

ارائه شده در شصت و چهارمین نشست شورا جهت آزمون کتبی ارتقاء، نمی بایست کمتر از 

نمرات کف مندرج در جداول زیر باشد و در صورتی که حد نصاب قبولی پس از محاسبه در 

فرمول مربوطه هر دانشگاه و در هر رشته تخصصی بیشتر از کف نمره کتبی مجاز مندرج در 

 جداول زیر باشد، مالک عمل، حد نصاب محاسبه شده توسط دانشگاه خواهد بود.

 جداول نمرات ارتقاء برای دوره های سه ساله

ارتقاء 

 سال

A 
حداقل نمره کتبی 

)نسبت به مالک 

 مقایسه(

کف 

نمره 

کتبی 

 مجاز

B 
حداقل نمره درون 

(150دانشگاهی )از  

حداقل 

 نمره کل

2به  1  40%  50 90 30+ B  + A 

3به  2  50%  65 90 30+ B  + A 

  

 جدول نمرات ارتقاء دوره های چهار ساله

کف  A ارتقاءسال

نمره 

B  حداقل

 نمره کل



حداقل نمره کتبی 

)نسبت به مالک 

 مقایسه(

کتبی 

 مجاز

حداقل نمره درون 

(150دانشگاهی )از  

2به  1  40%  50 90 30+ B  + A 

3به  2  46%  60 90 30+ B  + A 

4به  3  53%  70 90 30+ B+A 

  

 جدول نمرات برای ارتقاء دوره های پنج ساله

ارتقاء 

 سال

A 
حداقل نمره کتبی 

)نسبت به مالک 

 مقایسه(

کف 

نمره 

کتبی 

 مجاز

B 
حداقل نمره درون 

(150دانشگاهی )از  

حداقل 

 نمره کل

2به  1  40%  50 90 30+ B  + A 

3به  2  46%  60 90 30+ B  + A 

4به  3  53%  70 90 30+ B  + A 

5به  4  56%  75 90 30+ B  + A 

  
 1/4: حد نصاب قبولی برای شرکت کنندگان آزمون گواهینامه تخصصی مشمول ماده 2/4ماده 

درصد  60نخواهد شد. شرایط معرفی دستیاران برای شرکت در آزمون گواهینامه کسب حداقل 

نمره ارزیابی درون دانشگاهی است و حداقل نمره قبولی در آزمون گواهینامه در رشته هایی که 

درصد برتر که  20درصد میانگین  60نفر باشد  50ندگان نوبت اول کمتر از تعداد شرکت کن

بیشترین نمرات را کسب کرده باشند. و در رشته هایی که تعداد شرکت کنندگان نوبت اول 

درصد برتر آن رشته به عنوان حداقل  10درصد میانگین نمرات  60نفر باشد  50مساوی یا بیشتر از 



ه می شود. بنابراین جداول نمرات ارتقاء در دوره های مختلف از این نمره قبولی در نظر گرفت

 قرار خواهد بود و از تاریخ تصویب این ماده کلیه قوانین مغایر با آن لغو می گردد:

شصت و چهارمین نشست: کف نمرات محاسبه شده طبق  1موضوع  2/4به ماده  1نبصره الحاقی 

ت شورا جهت کسب حد نصاب قبولی در آزمون فرمول ارائه شده در شصت و چهارمین نشس

تعیین می گردد و در صورتی که حد نصاب قبولی پس از  85کتبی گواهینامه تخصصی نمره 

محاسبه در فرمول مربوطه در آزمون کتبی گواهینامه هر رشته تخصصی بیشتر از کف نمره مجاز 

 ( باشد، مالک عمل، حد نصاب محاسبه شده خواهد بود.85)

 1/4: حد نصاب قبولی برای شرکت کنندگان آزمون دانشنامه تخصصی از شمول مواد 3/4ماده 

مستثنی است، بدین صورت که حد نصاب نمره قبولی جهت مدرک دانشنامه تخصصی،  2/4و 

کل نمره آزمون شفاهی مطابق آخرین آیین نامه آزمون  %70کل نمره آزمون کنبی و  %70کسب 

توسط مقام محترم وزارت به دانشگاه  26/1/85تخصصی ابالغ شده به تاریخ  گواهینامه و دانشنامه

ها که پیرو مصوبه شصت و دومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی تنظیم شده است، 

 خواهد بود.

 (5ماده 

در صورت عدم شرکت در امتحان کتبی سراسری )به دالیل غیرموجه( و یا عدم کسب هر یک 

ابی درون دانشگاهی آزمون کتبی سراسری دستیار مردود آن سال شناخته از حد نصابهای ارزی

شده و الزمست براساس برنامه آموزش مدون همان سال با دریافت کمک هزینه تخصیلی تمدید 

 دوره شود.

تبصره الحاقی: در صورت عدم شرکت در امتحان کتبی سراسری )به دالیل غیرموجه( و یا عدم 

کسب هر یک از حد نصاب های ارزیابی درون دانشگاهی یا آزمون کتبی سراسری، دستیار 



مردود آن سال شناخته شده و الزم است براساس برنامه آموزشی مدون همان سال با دریافت 

 دید دوره شود.کمک هزینه تحصیلی تم

 گواهینامه مصوب چهل و هشتمین نشست شورا( -مقررات امتحانات ارتقاء 5)تبصره الحاقی ماده 

 (6ماده 

 دستیاران زیر می توانند در آزمون ارتقاء به صورت دو ارتقاء همزمان شرکت کنند.

را  دستیارانی که حد نصاب ارزیابی درون دانشگاهی و حد نصاب آزمون کتبی سراسری -الف

کسب نموده اند ولی موفق به کسب حد نصاب سوم )مجموع( نشده اند. این دسته از دستیاران 

بصورت مشروط و طبق برنامه آموزشی سال باالتر ادامه دوره داده و در سال بعد اجازه شرکت 

در آزمون ارتقاء را بصورت دو ارتقاء همزمان خواهند داشت )این مصوبه از دوره نوزدهم قابل 

 ا خواهند بود.(اجر

دستیارانی که حد نصاب الزم ارزیابی درون دانشگاهی را کسب نموده باشند و به دالیل  -ب

 موجه در امتحان کتبی سراسری شرکت ننموده باشند.

دستیارانی که به دلیل گزینش یا استفاده از مرخصی زایمان یا معرفی دیرتر از موعد مقرر و  -پ

ای شروع دوره از طرف دبیرخانه با کسر دوره روبرو شده و صرفاً نفره، بر 7یا تصویب کمیسیون 

به همین دلیل به یکی از امتحانات کتبی سراسری معرفی نشده اند، در صورتی که دوره آنان تا 

قبل از پایان اسفند ماه سال مربوطه به اتمام برسد می توانند با رعایت سایر مقررات در آزمون 

دانشگاه مربوطه و آزمون سراسری گواهینامه و دانشنامه تخصصی در ارتقاء سال ماقبل آخر در 

 سال آخر شرکت نمایند.



: مواردی که می تواند یه عنوان غیبت موجه تلقی شود از طریق دبیرخانه شورای آموزش 1تبصره 

 پزشکی و تخصصی به دانشگاه ها ابالغ می گردد. )جدول صفحه قبل(

می توانند طبق ضوابط مندرج در این آیین نامه در امتحان  : شرط معرفی دستیارانی که2تبصره 

کتبی سراسری سال بعد به صورت دو ارتقاءی همزمان شرکت نمایند، کسب حد نصاب الزم 

 ارزیابی درون دانشگاهی سال باالتر خواهد بود.

مه در : هر دستیار فقط برای یکبار در طول دوره می تواند با رعایت مقررات این آیین نا3تبصره 

 آزمون ارتقاء به صورت دو ارتقای همزمان شرکت نماید.

دستیارانی که مطابق با مصوبه پنجاه و چهارمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی 

 مشمول استفاده از دو ارتقاء همزمان می شوند عبارتند از:

اء و یا شروع دوره نموده اند و در آزمون ارتق 1378دستیارانی که قبل از مهر ماه  -1

 با همزمان ارتقاء دو در شرکت شرایط واجد اند نموده شرکت 1380 یا و 1379 سال  گواهینامه

 طول اتمام شرط به و آموزشی گروه تائید صورت در اند، نشده شناخته وقت مقررات به توجه

مه اعالم گواهینا یا و باالتر سال ارتقاء برای قبولی نمره داشتن و مربوطه سال مقرر موعد در دوره

قبولی آنان مجاز محسوب می شود بدیهی است با رعایت مفاد بند مربوطه در صورتی که مراتب 

شامل آزمون گواهینامه گردد، گروه آموزشی می تواند نسبت به اعالم فارغ التحصیلی افراد اقدام 

 نمایند.

ت ننموده اند می شرک 1380و یا  1379دستیارانی که در آزمون ارتقاء و گواهینامه سالهای  -2

 توانند مشمول بنده فوق گردند.

 ماده الحاقی:



دستیارانی که حد نصاب ارزیابی درون دانشگاهی سال آخر )گواهینامه( حد نصاب آزمون کتبی 

سراسری گواهینامه را کسب نموده ولی حد نصاب سوم )مجموع( گواهینامه را کسب نکنند به 

جموع دو ماه به طول دوره آنان افزوده می شود. این نمره کسر نمره از حد نصاب م 5ازای هر 

دستیاران نمی توانند در همان سال در آزمون دانشنامه شرکت کنند در صورتی که با احتساب به 

مدت مذکور اتمام دوره این دسته از دستیاران بعد از پایان اسفند ماه سال مربوطه باشد مردود 

 از دوره نوزدهم قابل اجرا خواهد بود.(گواهینامه شناخته می شوند )این مصوبه 

ماه از  6تبصره الحاقی: مردودین آزمون گواهینامه تخصصی می توانند فقط برای یکبار به مدت 

تمدید دوره خود را جهت ارائه خدمات به شرط موافقت بخش آموزشی مربوطه و با تشخیص 

تیاری این افراد به عهده معاونت سالمت در مناطق محروم بگذرانند. پرداخت حق الزحمه دس

 دانشگاه محل ارائه خدمات درمانی خواهد بود.

 پزشکی آموزش شورای نشست  از مصوبات پنجاه و ششمین 15اجرای تبصره الحاقی موضوع 

 .باشد می ترتیب بدین شورا مصوبات کلیه رعایت با تخصصی و

الحیت کار عملی طبق درخواست دستیار و در صورت موافقت گروه آموزشی و تائید ص -1

 بالینی دستیار با رعایت سایر مقررات قابل اجرا است.

در صورتی که طبق نظر گروه آموزشی مدت فوق بتواند بخشی از دوره آموزشی دستیار  -2

آ مورخ /350/3محسوب شود قبل از آزمون گواهینامه ممکن می باشد )موضوع نامه شماره 

 تخصصی(دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و  13/2/82

در مدت میهمانی، ارزیابی درون دانشگاهی و معرفی به امتحان کتبی سراسری به عهده دانشگاه 

 مبدا می باشد.



 (7ماده 

دستیارانی که در طول دوران دستیاری سه بار مردود شوند از سیستم آموزش تخصصی بالینی 

 پزشکی خارج خواهند شد.

اول دوبار مردود شوند، مجاز به ادامه تحصیل در : دستیاراتی که در مقطع تحصیلی سال 1تبصره 

 .شد خواهند خارج پزشکی بالینی تخصصی آموزشی سیستم از و باشند نمی  دوره مربوطه

: دستیارانی که در دوران دستیاری به جز مرحله گواهینامه تخصصی، دوبار مردود شوند، 2تبصره 

حصیلی در امتحان گواهینامه تخصصی حداکثر می توانند در دو دوره متوالی، و بدون وقفه ت

 شرکت نمایند.

: شرکت در آزمون ارتقاء گواهینامه بصورت همزمان برای دستیارانی که قبل از سال 3تبصره 

شروع دوره نموده اند، بدون در نظر گرفتن دفعات شرکت آنان در آزمون دو ارتقاء  1378

شرط تائید گروه آموزشی مربوطه مجاز  همزمان تا تاریخ فوق فقط برای یکبار از تاریخ فوق به

 محسوب می شود )مصوبات پنجاه و چهارمین نشست شورای آموزشی پزشک و تخصصی(

: کسانی که در دو ارتقاء همزمان موفق به کسب حد نصاب سال پائین تر یا سال باالتر 4تبصره 

 نشوند، از نظر تعداد دفعات مردودی، یکبار مردود محسوب می شوند.

 (8ماده 

ماه از دوره تحصیلی خود را طی  9دستیاران سال اول که تا پایان تیر ماه سال مربوطه حداقل 

 شرکت نمایند. 2به  1کرده باشند ملزم خواهند بود در امتحان کتبی سراسری ارتقاء 



: دستیارانی که به دالیلی )جایگزینی، گزینش و...( دیرتر از موعد مقرر به دانشگاه  1تبصره 

ماه از دوره تحصیلی، ملزم به شرکت در امتحان ارتقاء  8معرفی می شوند، با گذراندن حداقل 

 می باشند. 2به  1کتبی سراسری 

ماه کسر  3ات تحصیلی حداکثر : دستیاران سالهالی باالتر در صورتی که در مجموع سنو2تبصره 

 دوره داشته باشند، می توانند در امتحان ارتقاء کتبی سراسری سال مربوطه شرکت نمایند.

 بعنوان مثال

 ساله: 3در دوره های 

 ماه 9               :2به  1برای ارتقاء 

 ماه 21               ،3به  2برای ارتقاء 

 ماه 33     ،3به  3و برای گواهینامه تخصصی 

 :8ماه  1و در شرایط موضوع تبصره 

 ماه 8               ،2به  1برای ارتقاء 

 ماه 20               ،3به  2برای ارتقاء 

 ماه 32     ،3به  3و برای گواهینامه تخصصی 

 : داشتن مرخصی استحقاقی ذخیره باعث کاهش طول دوره نخواهد شد.3تبصره 

 (9ماده 

دانشگاه موظف است نتایج امتحان درون دانشگاهی را حداکثر یکماه قبل از برگزاری امتحان 

کتبی سراسری به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور ارائه نماید این نتایج در 

 یک نوبت ارسال شده و غیرقابل تغییر است.



 ان درون دانشگاهی است.تبصره: شرکت در امتحان کتبی سراسری منوط به قبولی در امتح

 (10ماده 

کلیه دستیاران موظفند موضوع پایان نامه خود را در دوره های سه ساله حداکثر تا زمان معرفی یه 

سال حداکثر تا زمان معرفی به امتحان کتبی  3و در دوره های بیش از  2به  1امتحان کتبی ارتقاء 

 ند.دستیاری تعیین و به ثبت رسانده باش 3به  2ارتقاء 

: ثبت موضوع پایان نامه به عنوان شرط معرفی به آزمون ارتقاء کتبی 10تبصره الحاقی ماده 

 الزامی می باشد. 2به  1سراسری 

 پایان  تبصره: کلیه دستیارانی که در امتحان گواهینامه تخصصی شرکت می نمایند موظفند دفاعیه

 ند.ده انجام سراسری کتبی امتحان معرفی از قبل را خود نامه

گواهینامه که در آنها بین  -تبصره الحاقی: رسیدگی نهایی به اعتراضات به سواالت آزمون ارتقاء

گواهینامه و ناظر دبیرخانه طبق صورتجلسه رسیدگی به اعتراضات عدم  -هیات ممتحنه ارتقاء

ه توافق وجود دارد به عهده هیاتی متشکل از دبیرخانه هیات ممتحنه دانشنامه تخصصی، نمایند

 گواهینامه و نماینده دبیرخانه است. -هیات ممتحنه ارتقاء

 (11ماده 

 قابل اجرا خواهد بود. 1378-79این مصوبه از سال تحصیلی 

 مقررات امتحانات دانشنامه تخصصی )بورد(

به منظور سنجش آگاهیها و مهارتهای دانش آموختگان رشته های تخصصی )دارندگان گواهینامه 

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، هر ساله در سطح کشوری و  تخصصی( دانشگاه های



توسط دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی امتحانات دانشنامه تخصصی در یک نوبت 

 و در دو قسمت کتبی و شفاهی برگزار می گردد.

 (1ماده 

انند دارندگان گواهینامه تخصصی )دانش آموختگان مراکز آموزش پزشکی و تخصصی( می تو

جهت اخذ مدرک دانشنامه تخصصی )بورد( در امتحان مربوطه که بصورت متمرکز و بوسیله 

 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور برگزار شرکت نمایند.

: از نظر تعداد دفعات شرکت در امتحان دانشنامه تخصصی هیچگونه محدودیتی وجود 1تبصره 

 ندارد.

زمون دانشنامه تخصصی که فارغ التحصیل گواهینامه در سالهای : داوطلبان شرکت در آ2تبصره 

قبل می باشند جهت شرکت در آزمون مربوطه در دوره های بعد ملزم به ارائه گواهی اشتغال به 

( یا گواهی اتمام خدمات مربوطه با تائید معاونت Kکار از دانشگاه محل خدمت )طرح و ضریب

 سالمت می باشند.

 (2ماده 

ثبت نام مشروط دستیارانی که دوره دستیاری آنان حداکثر تا آخر آبان ماه سال مربوطه پایان می 

 یابد به شرط موفقیت در امتحانات گواهینامه تخصصی بالمانع می باشد.

: داشتن مرخصی استحقاقی ذخیره باعث کاهش طول دوره )تا آخر آبان ماه( نخواهد 1تبصره 

 شد.



تیارانی که به صورت مشروط در امتحان دانشنامه تخصصی شرکت می : الزم است دس2تبصره 

نمایند، باقی مانده دوره تحصیلی خود را در مراکز آموزشی مربوطه گذرانده و گواهی الزم مبنی 

 بر اتمام دوره تحصیلی خود را ارائه نمایند.

 (3ماده 

سط هیات ممتحنه رشته کلیه سواالت امتحانات دانشنامه تخصصی براساس منابع تعیین شده تو

 های مربوطه تهیه می گردد.

 (4ماده 

درصد کل نمره امتحان کتبی  70حد نصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی 

 درصد کل نمره امتحان شفاهی خواهد بود. 70و 

درصد کل نمره  70: شرط شرکت در امتحان شفاهی دانشنامه تخصصی کسب حداقل 1تبصره 

 خواهد بود. امتحان کتبی

: در صورت مردودی در امتحان شفاهی، اعتبار قبولی امتحان کتبی حداکثر تا پنج سال 2تبصره 

به قوت خود باقی خواهد بود و در صورت عدم شرکت و یا عدم موفقیت در امتحان شفاهی 

 متقاضیان موظف به شرکت مجدد در امتحان کتبی دانشنامه تخصصی می باشند.

که تا قبل از تاریخ ابالغ این مصوبه در امتحان کتبی دانشنامه تخصصی قبول : افرادی 3تبصره 

 شده اند حداکثر تا پنج سال دیگر مجاز خواهند بود در امتحانات شفاهی شرکت نمایند.

 (5ماده 

رسیدگی به اعتراضات دریافت شده در مورد امتحان کتبی در موعد مقرر اعالم شده از سوی 

 پزشکی و تخصصی کشور، توسط هیات های ممتحنه انجام می گیرد. دبیرخانه شورای آموزش



 (6ماده 

ارتباط با رشته تحصیلی مربوطه توسط دستیاران و در طول دوره   به مقاالت پژوهشی که در

دستیاری در یکی از مجالت معتبر به چاپ رسیده و یا پذیرفته شده باشند، بر طبق دستورالعمل 

نمره به شرط قبولی در آزمون شفاهی تعلق می  15دبیرخانه و با نظر هئیت ممتحنه حداکثر تا 

 گیرد.

 (7ماده 

محاسبه خواهد  1و امتحان شفاهی با ضریب  2براساس امتحان کتبی باضریب  تعیین نفرات برتر

 شد.

 


