جمًُری اسالمی ایران
يزارت بُداشت درمان ي آمًزش پسشکی
شًرای عالی بروامٍریسی علًم پسشکی

آییهوامٍآمًزشیداوشجًیانديرٌتکمیلی
مقاطعدکتریعمًمی(پسشکیيدوداوپسشکی)ي
کارشىاسیارشدداريسازی

مصًب بیست ي َشتمیه جلسٍ مًرخ 1384/4/25
شًاری عالی بروامٍریسی

آییهوامٍ آمًزشی داوشجًیان ديرٌ تکمیلی مقاطع دکتری عمًمی (پسشکی ي
دوداوپسشکی) ي کارشىاسی ارشد رشتٍ داريسازی
داوطجًی ديرٌ تىمیلی تٍ داوطجًیی اطالق میضًد وٍ تحصیالت خًد را در یىی اس مماطغ
تحصیلی داوطگاٌَای مًرد تاییذ يسارت تُذاضت ،درمان ي آمًسش پشضىی در خارج اس وطًر تٍ اتمام
رساویذٌ ،پس اس اخذ مذرن تحصیلی تٍ وطًر مزاجؼت ومًدٌ ي جُت تاییذ مذارن تحصیلی تؼذ اس
طی مزاحل ارسضیاتی در مزوش امًر داوطجًیی ،تز اساس مصًتات ضًرای ػالی ارسضیاتی مذارن
تحصیلی خارج اس وطًر ملشم تٍ ضزوت ي لثًلی در امتحاوات مزتًطٍ ي طی ديرٌ تىمیلی در یىی اس
داوطگاٌَای ػلًم پشضىی داخل وطًر میتاضذ.
مادٌ  )1داوطجًی ديرٌ تىمیلی دوتزی ػمًمی پشضىی پس اس ارسضیاتی مذارن تحصیلی در
مزوش امًر داوطجًیی ،جُت ضزوت در امتحاوات تؼییه ضذٌ ي گذراوذن ديرٌ تىمیلی تٍ دتیزخاوٍ
مزتًطٍ ي یىی اس داوطگاٌَای ػلًم پشضىی داخل وطًر مؼزفی میگزدد.
مادٌ  )2داوطجًی ديرٌ تىمیلی دوتزی ػمًمی دوذاوپشضىی پس اس ارسضیاتی مذارن تحصیلی
در مزوش امًر داوطجًیی ي تؼییه ديرٌ تىمیلی جُت ضزوت در امتحاوات جایاتی تٍ دتیزخاوٍ ضًرای
آمًسش دوذاوپشضىی ي تخصصی مؼزفی میگزدد.
تبصرٌ :آسمًن جایاتی سالی یىثار تًسط ضًرای آمًسش دوذاوپشضىی ي تخصصی تزگشار
میگزدد .داوطجً تزاساس ومزٌ مىتسثٍ ي ظزفیت اػالم ضذٌ تًسط داوطگاٌَا ،جُت ثثت وام
آمًسضی ي طی ياحذَای تىمیلی اس طزیك دتیزخاوٍ مزتًطٍ تٍ داوطگاٌَای ػلًم پشضىی مؼزفی
میضًد.
مادٌ  )3داوطجًی ديرٌ تىمیلی ممطغ وارضىاسی ارضذ رضتٍ داريساسی پس اس ارسضیاتی مذارن
تحصیلی ي تؼییه ديرٌ تىمیلی در مزوش امًر داوطجًیی تٍ دتیزخاوٍ ضًرای آمًسش داريساسی ي
تخصصی مؼزفی میضًد.
تبصرٌ :جایاتی متماضی ياجذ ضزایط تٍ درخًاست دايطلة ي مًافمت داوطىذٌ داريساسی مًرد
وظز ،تًسط دتیزخاوٍ ضًرای آمًسش داريساسی ي تخصصی صًرت خًاَذگزفت.
مادٌ  )4حذاوثز سىًات مجاس تحصیل جُت گذراوذن ياحذَای تىمیلی ،تزاساس حذالل
ياحذَای مجاس در َز ویمسال تحصیلی (  12ياحذ) محاسثٍ خًاَذ ضذ .تزای مثال اگز داوطجًیی

ملشم تٍ گذراوذن  36ياحذ درسی در ديرٌ تىمیلی تاضذ ،حذاوثز سمان السم جُت گذراوذن ایه
ياحذَا ،سٍ ویمسال تحصیلی است.
تبصرٌ  :1داوطجً ملشماست در سمفسىًات مجاس تحصیل اس پایانوامٍ خًد دفاع ومایذ.
تبصرٌ  :2حذالل ومزٌ لثًلی در َز درس مطاتك تا آییهوامٍ آمًسضی مزتًط میتاضذ .جُت ایه
داوطجًیان مطزيطی محاسثٍ ومیگزدد ي داوطجً ملشم است ولیٍ ياحذَای تؼییه ضذٌ را در سمف
سىًات مجاس تحصیل تگذاروذ.
مادٌ  )5چىاوچٍ داوطجً در سمف مجاس تحصیل وتًاوذ حذالل ومزٌ لثًلی در َز درس را وسة
ومایذ ،تا مًافمت ضًرای آمًسضی داوطگاٌ میتًاوذ اس دي ویمسال سىًات تحصیلی ارفالی تزخًردار
ضًد.
تبصرٌ :درصًرتی وٍ داوطجً وتًاوذ ولیٍ ياحذَای تؼییه ضذٌ را در سمف سىًات مجاس تحصیل
تگذراوذ ،اخزج میگزدد ي می تًاوذ مطاتك دستًرالؼمل تغییز رضتٍ داوطجًیان ديرٌ دوتزی ػمًمی
پشضىی ،دوذاوپشضىی ي داريساسی وٍ اس تحصیل در ديرٌ دوتزی ػمًمی محزيم میضًوذ ،مصًب
تیست ي ديمیه جلسٍ ضًرای ػالی تزوامٍریشی ػلًم پشضىی مًرخ  82/4/28تٍ رضتٍ دیگزی در
مماطغ وارضىاسی پیًستٍ – وارضىاسی واپیًستٍ ي وارداوی تغییز رضتٍ دَذ.
مادٌ  )6حذاوثز تؼذاد دفؼات مجاس ضزوت در امتحاوات جامغ ػلًم پایٍ (پشضىی ي دوذاوپشضىی)
ي امتحان جامغ پیص واريرسی (پشضىی) مطاتك تا آییهوامٍ آمًسضی ديرٌ مزتًطٍ میتاضذ.
تبصرٌ  :1داوطجًیی وٍ تٍ دلیل مزديد ضذن در امتحاوات جامغ ػلًم پایٍ (پشضىی ي
دوذاوپشضىی) ي امتحان جامغ پیصواريرسی اس ادامٍ تحصیل محزيم میضًد ،میتًاوذ تزاتز
دستًرالؼمل مىذرج در تثصزٌ مادٌ  5تغییز رضتٍ دَذ.
تبصرٌ  :2مذت سمان اوتظار جُت ضزوت در امتحاوات جامغ ػلًم پایٍ ي پیص واريرسی فمط
تزای ایه دستٍ اس داوطجًیان جشي حذاوثز سىًات مجاس تحصیل محسًب وخًاَذ ضذ.
مادٌ  )7حذاوثز مذت مجاس جُت مزخصی تحصیلی ،یه ویمسال تحصیلی تا احتساب در سىًات
تحصیلی مجاس (تؼییه ضذٌ در مادٌ  )4میتاضذ.

مادٌ )8پس اس تؼییه داوطگاٌ محل تحصیل ي ثثت وام داوطجً جُت طی ديرٌ تىمیلی ،اوتمال
داوطجً ممىًع است يلی میُماوی تاتغ ممزرات آمًسضی مزتًط میثاضذ.
مادٌ )9داوطجًی ديرٌ تىمیلی مجاس تٍ تغییز رضتٍ تجش در مًارد پیص تیىی ضذٌ در تثصزٌ مادٌ
 5ي تثصزٌ  1مادٌ  ، 6ومیثاضذ.
مادٌ )10مذرن تحصیلی ایه داوطجًیان تصًرت ارسضىامٍ تًسط مزوش امًر داوطجًیی يسارت
متثًع صادر ي داوطگاٌ محل تحصیل در ایزان صزفا گًاَی گذراوذن ديرٌ را جُت صذير مذرن تٍ
مزوش امًر داوطجًیی اػالم میىمایذ.
مادٌ )11داوطجًی ديرٌ تىمیلی در سایز ممزرات آمًسضی تاتغ آئیه وامٍ ي ممزرات آمًسضی
ديرٌ آمًسضی مزتًط میثاضذ ي مطمًل تسُیالت آمًسضی آییىىامٍ ومیسیًن مًارد خاظ ومیثاضذ.
مادٌ )12ایه آییىىامٍ در  12مادٌ ي  7تثصزٌ در تیست ي َطتمیه جلسٍ ضًرای ػالی تزوامٍ -
ریشی ػلًم پشضىی مًرخ  1384/4/25تٍ تصًیة رسیذ ي جُت ولیٍ داوطجًیان ديرٌ تىمیلی
يريدی مُزماٌ  1384تٍ تؼذ السم االجزا میثاضذ.
تطثیك مفاد ایه آییه وامٍ جُت داوطجًیان ديرٌ تىمیلی يريدی لثل اس مُزماٌ  ،1384تز ػُذٌ
ضًرای آمًسضی داوطگاٌ است.

