
 
 

 
 
 

   

 
 
   
 

 
 
 
  

 

ی                                                                            یار ش د ون پذ مای آز ر را   د
ن دورهل و  ی  پ ی ) ٩٧-٩٨( سال                                                                                                   

  
   

  
  : داوطلب گرامي

  
       ضمن مطالعه دقيق اين راهنما فرم مربوطه را با دقت تكميل  ثبت نام ، لطفاً  اينترنتي بودنبا توجه به
يد. با توجه به روند كلي ثبت نام ،انتخاب رشته و اعالم نتيجه آزمون بصورت اينترنتي، جهت دريافت كليه ينما

  شود. مراجعه  http://sanjeshp.irصرفاً به سايت معتبر  و ثبت نام اطالعات

یعاو وز   آ

ی وزش زپش ش آ    
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  :قد

  
با ســــپاس بيكران به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان و پژوهندگان عرصــــه      

  ســـال تحصـــيلیدرتخصـــصـــی دســـتيار  پذيرش آزمون، علم و آگاهي و اميد ســـربلندي براي داوطلبان عزيز

و قانون برقراري  شوراي آموزش پزشكي تخصصي مصوبات بر اساسموجود ( و مقررات قوانين طبق ٩٧-٩٨ 
برگزار خواهد  راهنما اين مندرجات ) و مطابقعدالت آموزشي و اصالحيه آن مصوب مجلس شوراي اسالمي

 دستورالعملشايان ذكر است چنانچه در نشست آتي شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مصوبه يا  شد.
ــاره جديدتري ــبت به مقررات قبلي و مرتبط با آزمون فوق االش ــع گردد نس ــاني خواهد  ،وض مراتب اطالع رس

  گرديد.
اينترنتي و از طريق سايت انتخاب رشته و اعالم نتيجه آزمون بصورت  از آنجا كه كليه مراحل اجرايي ثبت نام،

اينترنتي مركز ســنجش آموزش پزشــكي انجام مي پذيرد داوطلبان محترم جهت دريافت كليه اطالعات صــرفاً 
   :به سايت معتبر زير مراجعه نمايند

http://sanjeshp.ir  
  

ون– اولش  اری آز وه  ط و را ط  و   وا

ف: ی  ا و ط ع   را
باشند كه داراي شرايط عمومی زير در تمام ادوار تحصيلي و مراحل داوطلبيني مجاز به شركت در آزمون مي

  شغلي باشند :
  برخورداري از سالمت  و توانايي جسمي به تناسب رشته انتخابي و عدم اعتياد به مواد مخدر  -١ 

  واجد كليه شرايط عمومي متداول در آزمونهاي مختلف كشور  -٢
  اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان مندرج در قانون اساسي  -٣
  هوري اسالمي ايران پذيرفتن قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جم -٤
  هاي محارب و ملحد و هواداري از آنها عدم وابستگي تشكيالتي به احزاب و گروه -٥
  نداشتن سوء پيشينه كيفري -٦
 عدم اشتهار به فساد اخالقي  -٧

  

ی ب: صا ط ا  را
  الف) تأیيد صالحيت عمومی طبق ضوابط شورای عالی انقالب فرهنگی

  فارغ التحصيلی در رشته دکترای پزشکی عمومی ب ) داشتن مدرک یا گواهينامه
  )٥ شماره پيوست(ج) داشتن کارت پایان خدمت نظام وظيفه یا معافی برای آقایان 
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  : ١ تبصره
کلمه معافی به مفهوم معافيت دایم می باشد و داوطلبان دارای معافيت موقت پزشکی و یا کفالت با مسئوليت 

بدیهی است در صورت فراخوانده شدن به انجام خدمت  دستيار شرکت نمایند.خود می توانند در آزمون پذیرش 
اد اینگونه افر نظام وظيفه، این وزارتخانه هيچگونه تعهدی برای ترخيص آنان بعهده نخواهد داشت و طبق مقررات با

  برخورد خواهد شد.
رغ التحصيالن مختص فا( د) موفقيت در آزمون سنجش صالحيت بالينی پایان دوره پزشکی عمومی

  و بعد از آن) ١٣٩٤سال  اسفند ماه
ده ش(که براساس دستورالعمل ابالغ  ه) تائيد صالحيت و رفتار حرفه ای توسط دانشگاه محل تحصيل

  .)به دانشگاه ها صادر خواهد شد
) ارائه معافيت از خدمات قانونی و یا گواهی اتمام خدمات قانونی (خدمت نظام وظيفه عمومی، و

شت ) تا تاریخ خدمات  شکان، پيام آوران بهدا شکان و پيراپز ضوع قانون خدمت پز ستثناء  ٣١/٦/١٣٩٧مو به ا
 های ذیل:تبصره

  : ٢تبصره 
کليه مشــمولين آئين نامه تســهيل ادامه تحصــيل دانشــجویان ممتاز اســتعداد درخشــان به مقاطع باالتر در 

ســـال پس از  ٢در یک نوبت و حداکثر تا  فقطمجاز می باشـــند، وزارت بهداشـــت، درمان و آموزش پزشـــکی 
  ) ١ شماره پيوستفراغت از تحصيل با رعایت مفاد مندرج در آئين نامه مذکور شرکت نمایند.(

  :٣تبصره 
آئين نامه اجرایی قانون خدمت پزشـــکان و پيراپزشـــکان مورخ  ٣و  ٢مشـــمولين کميســـيون موضـــوع مواد  
  )٤شماره پيوستدادهای درخشان.(در خصوص تسهيالت اعطایی به استع ٢٠/١٢/١٣٨٦

  :٤تبصره 
)  ٩٨تا  ٩٧) و یک درصـــد رتبه ســـوم ( صـــدک  ٩٩تا  ٩٨یک درصـــد رتبه اول، یک درصـــد رتبه دوم ( صـــدک 

ــــکی می توانند قبل از انجام خدمات قانونی با رعایت مقررات مربوطه در آزمون  دانشــــگاههای علوم پزش
  ) ٣شماره پيوست.(پذیرش دستيار شرکت نمایند

  : ٥تبصره 
فارغ التحصيالن رشته پزشکی در حال خدمت نظام وظيفه عمومی، با موافقت ستاد کل نيروهای مسلح، و 

  ٩٧تير ماه اول تا حداکثر یا تاریخ اعزام 
 

  : ٦تبصره 
  صرفاً برای یک بار و با رعایت موارد ذیل:  پزشکان عمومی متأهل، به استناد قانون تسهيل ازدواج جوانان،

مشــغول به  ٢٩/١٢/١٣٩٦دانشــجویان پزشــکی عمومی متأهل ( اعم از خانم و آقا ) که حداقل تا تاریخ :  ١
  .گردندفارغ التحصيل می ٣١/٦/١٣٩٧تحصيل بوده و حداکثر تا پایان 

ارغ ف تاریخ که (با تاریخ عقد دائم قبل از فراغت از تحصيل )،: کليه فارغ التحصيالن پزشکی عمومی متأهل٢
، قبل از شـــروع به خدمت نظام وظيفه و خدمات باشـــدمی٢٠/١٠/١٣٩٦لغایت  ٢٠/١٠/١٣٩٥التحصـــيلی از 

ــــره برعهده وزارت  الیحه طرح نيروی انســـــانی( ترخيص مشــــموالن خدمت نظام وظيفه مندرج در این تبص
  باشد.)بهداشت، درمان وآموزش پزشکی نمی

آیين نامه اجرایی  ٣و٢ل کميســيون بند (ج) موضــوع مواد فارغ التحصــيالن رشــته پزشــکی مشــمو :٧تبصــره 
  قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان
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  : ٨تبصره 
 ،فارغ التحصيل شده اند ١٣٨١بانوان متأهل مشمول قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان که قبل از اول آذر 

بدون نياز به ارائه نامه عدم نياز از دانشگاه علوم پزشکی محل سکونت بعنوان مازاد بر نياز وزارت بهداشت، 
  شوند.درمان و آموزش پزشکی از انجام خدمات موضوع قانون پزشکان و پيراپزشکان معاف شناخته می

شکی،  صی پز ص شته های تخ صيل داوطلب در یکی از ر شتغال به تح شد و ، PhDح) عدم ا سی ار شنا کار
  همچنين نداشتن مدرک تخصصی پزشکی بالينی

ماري مؤثر حرفه اي بر نقص عضــو و يا بي ســالمت جســمی و روانی متناســب با رشــته انتخابی و فقدان ط) 
 ).٦ شماره پيوستحسب رشته (

  :٩تبصره 
در صورتی که داوطلب بدون توجه داشتن به نقص عضو مؤثر حرفه ای که مانع از تحصيل و یا انجام خدمات  

در رشــته ای پذیرفته شــود ولی توســط گروه آموزشــی به دليل این نقص عضـو  ،بعد از فراغت تحصــيل شــود
و اعتراضی پذیرفته  مجاز شروع به آموزش شناخته نگردد، امکان تغيير رشته توسط دبيرخانه مقدور نيست

  شود.نمی
ی بالينی پزشکی دوره ی)پذیرفته شدگان مرحله اصلی و جایگزین مرحله اول آزمون پذیرش دستيار تخصص

، در صــورت عدم ثبت نام در موعد مقرر و یا عدم شــروع به آموزش در مواعيد اعالم شــده و یا چهل و چهارم
(به جز باشند پنجم نمیدستيار تخصصی دوره چهل و  انصراف از تحصيل، مجاز به شرکت در آزمون پذیرش

مواردی که به دليل بروز بيماری مؤثر حرفه ای که مانع از تحصــــيل و یا انجام خدمات بعد از فراغت تحصــــيل 
  .رشته منصرف یا اخراج شده اند) ادامه تحصيل در از ،شود

رک  ج: ی دا ر م ا ت   یاز   ورد 
با مراجعه به ســـایت اینترنتی و تکميل فرم تقاضـــانامه ثبت نام نســـبت به ٩٦ /١/١١تاریخعموم داوطلبين از 

  .ل ثبت نام اقدام الزم بعمل آورندانجام مراح

نســبت به  http://sanjeshp.irجهت آغاز مراحل ثبت نام داوطلب می بایســت با مراجعه به ســایت اینترنتی 

خت اینترنتی مبلغ  تاه ۵٠٠٠و  یالر ٠٠٠/٦٠٠پردا يام کو خدمات پ بت  با یال  کد  ر فت  یا با در قدام نموده و  ا
  باشد.)پرداخت مراحل ثبت نام را آغاز نمایند.(مبلغ پرداختی غيرقابل استرداد می

  مدارک الزم جهت ثبت نام به شرح ذیل می باشد:
جاری گرفته شده می بایست اسکن و با توجه به راهنمای ثبت که در سال  ٣×  ٤یک قطعه عکس  –الف 
   .)٢٠-١٠٠ kbو حجم  jpgبا فرمت  ٣٠٠×  ٤٠٠  pxدر ابعادنترنتی در محل مربوطه ارسال گردد(نام ای

   ١٠٠-٣٠٠ kbاسکن کارت ملی با حجم  –ب 
  ١٠٠-٣٠٠ kb اسکن صفحه اول شناسنامه با حجم –ج 
در این قســمت می توان تصــاویر ( ١٠٠-٣٠٠ kbشــکی عمومی با حجم اســکن گواهی مبين طی دوره پز -د

پروانه دائم و یا موقت پزشــکی عمومی / گواهينامه پزشــکی عمومی / گواهی صــادره از ســوی دانشــگاه 
/ معرفی نامه جهت شروع  ٣١/٦/١٣٩٧محل آموزش با مضمون اتمام دوره پزشکی عمومی حداکثر تا تاریخ 

ــــکان و یا گواهی معافيت یا اتمام آن / معرفی نامه جهت خدمت مطابق قانون خدمت پ ــــکان و پيراپزش زش
  .شی را اسکن و ارسال نمود)شرکت در آزمون از سوی مرکز خدمات آموز
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اسکن گواهی قبولی در آزمون صالحيت بالينی پایان دوره پزشکی عمومی (مختص فارغ التحصيالن سال  -ه
ضوابط ا ١٣٩٤ ست) با حجم و بعد از آن، آئين نامه و  شده ا شگاه های علوم پزشکی ابالغ  جرائی آن به دان

kb محل الزامی خواهد  –(ارســـال این گواهی صـــرفاً پس از ارائه کارنامه و در زمان انتخاب رشـــته ١٠٠-٣٠٠
  .بود)

فارغ التحصيالن خارج از کشور و اتباع غير ایرانی در صورت دریافت معرفی نامه از مرکز خدمات آموزشی  –و 
 ر زمان ثبت نام جهت شرکت در آزمون، می توانند بصورت اینترنتی در آزمون ثبت نام نمایند ( تصویر معرفید

  .نامه مذکور می بایست همراه سایر مدارک اسکن و ارسال شود)
ــفح -ز ــکن ص ــال اس ــهيل ازدواج جوانان ارس ــاس قانون تس ــرکت براس ــورت ش اول و دوم داوطلب و ات در ص

  باشد.امی میشناسنامه همسر الز
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م د: م و پس از   ند     ا
 پزشكي علوم هاي دانشگاه در همزمان بطور ٦/٢/٩٧صبح روز پنجشنبه  ٩ ساعت رأس كتبي آزمون - الف

 .شود مي ان شاء هللا برگزار كشور
 در http://sanjeshp.irهفته منتهی به آزمون از طریق ســایت اینترنتی  در آزمون جلســه به ورود كارت -ب 

 مي مربوطه ســــايت روي از خود كارت پرينت به موظف داوطلب هر و خواهد گرفت قرار داوطلبان اختيار
 آزمون و کارت شناسائی معتبر امكانپذير در شركت كارت داشتن همراه بدون آزمون جلسه در باشد.(حضور

  )نمي باشد

ی ه :ه ل  د ه  ه  حا ون و    آز
 باشد. مي اي همانند سال گذشته گزينه چهار تستي سؤال ٢٠٠ آزمون سؤاالت تعداد - الف
انتخاب  است، ممكن پاسخ بهترين شده ارائه هاي گزينه ميان در كه گزينه يك تنها بايد سؤال هر براي - ب

 .گردد
 .گيرد مي تعلق منفي نمره يك اشتباه پاسخ با سؤال هر و مثبت نمره ٣ صحيح پاسخ با سؤال هر به - ج
 .گيرد نمي تعلق اي نمره پاسخ بدون سؤاالت به – د
  گيرد. مي تعلق منفي نمره يك باشد شده داده پاسخ گزينه يك از بيش كه سؤال هر به - ه
نمره  ٦٠٠که از حداکثر ، محل داده خواهد شــد -همانند ســنوات گذشــته به کســانی اجازه انتخاب رشــته -و

 کسب کرده باشند.١٥٠خام آزمون، نمره 

شــورای آموزش پزشــکی و تخصــصــی، موارد زیر در نمره کل نشــســت براســاس مصــوبات هشــتادمين   -ی

  سازی اعمال خواهد شد.
  گروه درسی به شرح زیر دسته بندی شده است: ٥سالهای قبل است، در کليه مواد آزمون که همانند 

  جراحي عمومي، زنان  گروه درسي يك:

  داخلي و قلب  گروه درسي دو:

  كودكان و عفوني  گروه درسي سه:

  و راديولوژي اپيدميولوژيآمار و ارتوپدي، گوش و حلق بيني، اورولوژي، چشم،   گروه درسي چهار:

 اسيب شناسي، پوست، فارماكولوژي، نورولوژي، روانپزشكي و اخالق پزشكي گروه درسي پنج:

 
  

  ) نمره هر گروه درسی فوق، تراز علمی شده و به درصد محاسبه خواهد شد.١
گروه درســی دارای ضــرایب خاص خواهد بود که در  ٥) با توجه به رشــته های مختلف دســتياری هر یک از ٢

  جدول زیر آمده است.



ی یار ش د ون پذ مای آز ر را ن دوره د ی  ل و پ ی   ) ٩٧-٩٨( سال 

٩ 
 

 

  گروه هاي درسي آزمون پذيرش دستيار براي رشته هاي مختلف تخصصيجدول ضرايب 
 

 
نمـــره مصـــاحبه،  %٤٠نمـــره کـــل زیـــر گـــروه و  %٦٠براســـاس  پزشـــک خـــانواده، متقاضـــيان نمـــره کـــل*

شودمحاسبه می 

 

  

  زير گروه سواالت
گروه درسي

  يك
گروه درسي

  دو
گروه درسي 

  سه
گروه درسي 

  چهار
گروه درسي 

  پنج

وه
گر

ير 
  ز

ي 
زش
مو
آ

1
كارطب–پوست–عروق و قلب –داخلي  

– سالمندان طب – قانوني پزشكي –

طب  - شناسي آسيب-*پزشك خانواده 

  فيزيكي و توانبخشي

2  4  2  2  2  

وه 
گر
ير
ز

ي 
زش
مو
آ

2  

جراحي–زايمانوزنان –جراحي عمومي 
 و گوش –كليه و مجاري ادراري تناسلي 

 چشم –و بيني و جراحي سر و گردن  گلو
  پزشكي

4  2  2  2  2  

وه 
گر

ير 
ز

شي
وز
ام

3  

 پزشكي – عفوني بيماريهاي –كودكان
  اجتماعي

2  3  4  2  2  

وه 
گر
ير
ز

شي
وز
آم

4  

ومغزجراحي–بيهوشي –طب اورژانس 
 – ورزشي پزشكي – ارتوپدي – اعصاب

 – اي هسته پزشكي – راديو آنكولوژي
  طب هوا و فضا -راديولوژي 

2  3  2  2  2  

وه 
گر

ير 
ز

شي
وز
ام

5  

  اعصاب و مغز بيماريهاي –روان پزشكي 
  
  

2  3  2  2  3  

  رشته هاي تخصصي
 زير گروههاي آموزشي)(

 گروه درسي
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ی :و ید راضات  ر  ؤاالت ا
شند مجاز داوطلبان – الف سال اعتراض به  ٧٢آزمون به مدت  كليد اعالم از پس مي با سبت به ار ساعت ن

 .آورند بعمل الزم اقدام http://sanjeshp.irسؤاالت آزمون مذکور منحصراٌ از طریق سایت اینترنتی 
 .بود نخواهد مقدور عنوان هيچ به مدت زمان مقرر فوق الذكر از پس واصله اعتراضات به رسيدگي – ب

ه  کار اعالم :ز وه ارا ر ون و   آز
ضات به رسـيدگي از پس  فرم همراه به داوطلبان اوليه كارنامه سـئواالت، طراحي خصـوص در واصـله اعترا

در اختيار داوطلبان واجد شرایط پذیرشی  http://sanjeshp.ir رساني  اطالع پايگاه در محل – انتخاب رشته
نمره کل آزمون را کســــب  ٦٠٠از  ١٥٠که بدون لحاظ نمودن تراز بندی و ضــــریب دهی نمرات، حداقل نمره 

 نموده باشند، قرار می گيرد .
  : داوطلب حداکثر می تواند برای ده رشته تخصصی اعالم عالقه مندی نماید. ١توجه 
یک رشــــته را در تمام دانشــــگاه ها و یا ترکيبی از حداکثر ده رشــــته را در چند : داوطلب می تواند  ٢توجه 

  دانشگاه انتخاب نماید .
  : در صورتيکه داوطلب در موعد مقرر انتخاب رشته نکرده باشد، واجد شرایط پذیرش نخواهد بود . ٣توجه 

ش وه :ح  پذ
 :شود مي انجام زير هاياولويت با اعالمي هايسهميه و پذيرش مقررات رعايت با دستيار پذيرش   

 دستيار (در هر رشته بطور جداگانه ) پذيرش کل تراز شده آزمون نمره - الف
 محل - رشته انتخاب اولويت - ب

  در بدون حدنصاب) تعيين براي(اوليه شده نفر جايدهي نمره تراز آخرين از: است عبارت نصاب حد
 پذيرش. شرايط ساير رعايت با محل - رشته كل ظرفيت مبناي بر جنس و گرفتن سهميه نظر

تراز شده  نمره براساس و جنس و سهميه گرفتن نظر در بدون داوطلبين كليه ابتدا روش اين در: توضيح
 مازاد پذيرش بدون( موجود هايظرفيت كل تكميل تا محل - رشته انتخاب اولويت و ) نمره از باالترين( آزمون

 شده جايدهي نفر آخرين شوند. نمره تراز شدهمي داده قرار انتخابي هايمحل – رشته همه در) ظرفيت بر
.بود خواهد محل رشته آن حد نصاب ،محل-رشته هر در
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ه- دوم ش  ھ

ه ھ ف:  ندگان و  ا انرز ثار    ا
 
پذیرش با استفاده از سهميه رزمندگان و ایثارگران با رعایت قوانين و مقررات موضوعه و نيز مندرجات این 

  محل به شرح زیر انجام خواهد شد. -ظرفيت در هر رشته %٣٠راهنما در ظرفيتی حداکثر به ميزان 

ور  ب: ید و ا یاد  دف  ه  ل جا ان شا ثار ه ا انھ ثار   ا
قانون  ٧٠كليه داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران براساس ماده 

) ٢قانون تنظيم بخشی از مقررات دولت ( ٤٧جامع خدمت رسانی به ایثارگران و اصالحيه قانون مذکور ماده 
گی و اجتماعی جمهوری اسالمی و تبصره قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهن ٩٠و ماده 

  شامل:آن 
 %٢٥و باالتر (در قالب ظرفيت  %٢٥فرزند و همسر :شاهد، مفقود االثر، آزاده، جانباز  –آزاده -جانباز   -

  سهميه رزمندگان و ایثارگران)
ماه حضور  ٦ همسر  و فرزند رزمنده با حداقل - %٢٥فرزند و همسر جانباز کمتر از  - %٢٥جانباز کمتر از  -

  سهميه رزمندگان و ایثارگران)  %٥داوطلبانه در جبهه (در قالب ظرفيت 
اي بويژه كد ملي و به منظور استفاده از سهميه ایثارگران، صرفاً بر اساس ورود صحيح اطالعات شناسنامه

 در فرم ثبتعالمت گذاری در قسمت سهميه بنياد شهيد و امور ایثارگران و مشخص نمودن نسبت با ایثارگر 
  نام  مجاز به ارائه درخواست استفاده از سهميه مذکور شناخته می گردند.

این گروه از افراد نيازی به دریافت و یا ارائه کد رهگيری از سایت ایثار یا کد ایثارگری ( پدر، مادر یا خود ایثارگر) 
بایست کد داوطلبانه در جبهه، میماه حضور  ٦ندارند. شایان ذکر است همسر و فرزند رزمنده با حداقل 

  رهگيری فرد رزمنده را از سایت ایثار یا کد ایثارگری  دریافت نموده و در فرم ثبت نام وارد کنند.

ی  ج: ندگان    رز
 

و تبصره هاي چهارگانه ماده مذكور در آيين نامه اجرايي  ١رزمندگان بسيجي كه براساس ماده  -١-٢-الف
ها و موسسات آموزش براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهقانون ايجاد تسهيالت 

ماه متوالي يا متناوب داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهه  ٦حداقل  ٣١/٦/١٣٦٧تا  ٣١/٦/١٣٥٩عالي از تاريخ 
ن دگان و ایثارگرااند با توجه به مفاد ذیل مجاز به استفاده از سهميه رزمنهاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته

  شناخته می گردند.
  مناطق عملياتي براساس مصوبات شوراي عالي دفاع تعيين مي شود .:  ١تبصره 
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هاي مدت حضور يا خدمت در جبهه سربازان و پاسداران وظيفه و همچنين تعهدات و ماموريت:  ٢تبصره 
ها ماهه دانشجويان دانشگاه ٦نيز طرح  هاي نظامي در جبهه وها و ارگانها، سازمانخدمتي پرسنل وزارتخانه

  شود .و موسسات آموزش عالي، حضور داوطلبانه تلقي نمي
نيروهاي فعال بسيجي و بسيجيان عادي پايگاههاي مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه : ٣تبصره 

  شوند .رزمندگان نمي
حضور در جبهه ماه داوطلبانه  ٦ت حداقل به مدفرزندان و همسر رزمندگان بسيجی و ايثارگراني كه :  ٤تبصره 

باشند، مشمول را دارند يعني داوطلباني كه پدر و مادر يا همسر آنان فقط داراي مدت حضور در جبهه مي
باشند. الزم است این افراد نيز جهت دریافت می %٥استفاده از ظرفيت سهميه رزمندگان و ایثارگران به ميزان 

  اقدام نمایند و در فرم ثبت نام آزمون، وارد کنند.کد رهگيری فرد رزمنده طبق روند فوق الذکر 
نزاجا، آجا، سپاه، ناجا، ودجا، [هاي نيروهاي مسلح این گروه از داوطلبان الزم است ضمن مراجعه به سازمان

، نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده ]سازمان بسيج مستضعفين صرفاً براي نيروهاي رزمنده بسيجي)

رقمي مربوط به این سهميه، بر اساس نوع سازمان  ١٢جی و دريافت كد رهگيري از سهميه رزمندگان بسي
اقدام كرده و سپس در تقاضانامه ثبت نام اينترنتي آزمون نسبت به درج سهميه و كد رهگيري خود اقدام 

 قرار خواهد نمايند. آمار و اطالعات این گروه از افراد بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد مربوطه مورد تائيد نهايي
گرفت. (الزم است داوطلب در وارد نمودن کد خود دقت نماید. بدیهی است در صورت اشتباه وارد نمودن کد 
رهگيری تأیيد سهميه مربوطه از سوی سازمان یا ارگان مذکور امکانپذیر نبوده و درصورت عدم شناسایی 

   د).ها، این سهميه برای داوطلب حذف خواهد شتوسط هر یک از سازمان
بايست براي ثبت باشد. لذا داوطلبان ميرقمي براي هر آزمون و هر سال متفاوت مي ١٢كد رهگيري توجه : 

رقمي جديد  ١٢نام در هر آزمون با مراجعه به سازمان ذيربط يا ناحيه مربوطه نسبت به دريافت كد رهگيري 
جر به عدم تأیيد سهميه و حذف آن های گذشته منمخصوص همان آزمون اقدام كنند. درج کد رهگيری دوره

  خواهد شد.
دفتر خدمات و طرح حكمت معاونت نيروي انساني ستاد كل  -بایست توسط الفدر نهايت تاييديه نهايي می 

سازمان بسيج مستضعفين (برای رزمندگان) به مركز سنجش آموزش  -ن.م (برای متقاضيان ایثارگر)  ب
  پزشكي ارسال گردد.

استفاده از سهميه رزمندگان سازمان بسيج مستضعفين، الزم است ضمن مراجعه به داوطلبان متقاضي 
محل نگهداري پرونده، نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان و نيز دريافت كد رهگيري 

مان ثبت نام رقمي و درج آن در فرم ثبت نام اينترنتي آزمون، اقدام نمايند تا آمار و اطالعات آنان بعد از ز ١٢
رقمی  ١٢توسط سازمان بسيج مستضعفين مورد تائيد نهايي قرار گيرد. بدیهی است اعالم کدرهگيری 

  رزمندگان، بعد از اتمام مهلت ثبت نام پذیرفته نخواهد شد . 
رقمی که توسط  ١٢پيش کد هر یک از سازمانها و مراجع (اولين رقم سمت چپ کد رهگيری  تذكر مهم :
ا هشود)، جهت استفاده متقاضيان این سهيه برای ورود به دانشگاهدر اختيار داوطلبان داده می این سازمانها

  باشد:و موسسات آموزش عالی به شرح زیر می
 )١٤٢٥٢٥٢٥٢٥٢٥(به عنوان مثال:                ) ١ستاد کل نيروهای مسلح (

 )٣٢٠٠٣٦٥٧٣١٥٩(به عنوان مثال:                   )  ٣ارتش (

 )٤٢٠٥١٢٠٠٢١٨٣(به عنوان مثال:                 ) ٤سپاه پاسداران (

 )٥٠٤١٢٢٠٠٣٨٨٣(به عنوان مثال:       ) ٥نيروی مقاومت بسيج (

 )٦١٩٩٥٤٦٣٨٥٩١(به عنوان مثال:                     ) ٦وزارت دفاع (
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  )٧٨٢١٤٠٠١٠٦٦١(به عنوان مثال:           )  ٧ناجا (
ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران چنانچه آن دسته از پرسنل كادر  -٢-٢-الف

ماه ناپيوسته در مناطق  ٩ماه پيوسته يا  ٦حداقل  ٣١/٦/١٣٦٧تا  ٣١/٦/١٣٥٩عالوه بر ميزان موظفي از تاريخ 
ز ااند با تاييد نهايي ستاد كل ن.م. مجاز می باشند از امتيهاي حق عليه باطل حضور داشتهعملياتي و جبهه

سهميه رزمندگان استفاده نمايند. اين گروه از داوطلبان الزم است  ضمن عالمت گذاري در بند مربوط به 
  رقمي پيگيري بصورت کامالً صحيح در محل مربوط اقدام نمايند.  ١٢به درج كد سهميه در فرم ثبت نام، نسبت

سهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران آيين نامه اجرايي قانون ايجاد ت ١٠ماده  ٢براساس تبصره  ٣-٢-الف
هيات محترم وزيران و قانون  ١٨/٢/١٣٦٨داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 

به بعد يك نوبت  ١٣٦٨مجلس شوراي اسالمي داوطلباني كه از سال  ١١/٩/١٣٧١اصالح قانون مذكور مصوب 
ماه حضور  ١٢اند، درصورتي كه داراي حداقل مدت فته شدهبا سهميه رزمندگان در آزمونهاي سراسري پذير

توانند در اين آزمون با سهميه رزمندگان شركت نمايند. داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل باشند، مي
 درغير اينصورت حق استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون ورودي را نخواهند داشت.

با استفاده از سهميه رزمندگان يك بار در دوره كارداني  ١٣٦٨ني كه بعد از سال آن دسته از داوطلبا:  ١تبصره 
ماه حضور داوطلبانه  ١٨اند، در صورتي كه داراي حداقل و يك بار در دوره كارشناسي ناپيوسته پذيرفته شده

 مايند.توانند در اين آزمون با سهميه رزمندگان شركت ندر جبهه هاي نبرد حق عليه باطل باشند، مي

آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان يك بار در آزمون پزشکی عمومی پذيرفته :  ١تبصره 
اند، طبق ضوابط جهت استفاده مجدد از سهميه رزمندگان در آزمون پذیرش دستيار تخصصی حداقل شده

  شته باشند . ماه حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق عليه باطل دا ١٢ميبایست 
سهميه رزمندگان  %٥آن دسته از داوطلباني كه بعنوان فرزند یا همسر رزمنده، با استفاده از ظرفيت :  ٢تبصره

اند، طبق ضوابط حق استفاده مجدد از سهميه و ایثارگران يك بار در آزمون پزشک عمومی پذيرفته شده
  رزمندگان در آزمون پذیرش دستيار تخصصی را نخواهند داشت

ش    وه پذ

  از ظرفيت پذیرش به رزمندگان و ایثارگران زیر اختصاص دارد: %٢٥ -الف
  %٧٠و باالتر، به شرط کسب حداقل  %٢٥شاهد، مفقود االثر، آزاده و جانباز  همسر و فرزندانِ  ،جانباز ،آزاده-١

  محل انتخابی  -در رشتهحدنصاب علمی 
  محل انتخابی -در رشتهاب علمی حد نص  %٨٠فرد رزمنده به شرط کسب حداقل  -٢
درصد حدنصاب ٧٠( به شرط کسب حداقل از ظرفيت پذیرش به رزمندگان و ایثارگران زیر اختصاص دارد %٥ -ب 

  محل انتخابی): -علمی در رشته
   %٢٥فرزند و همسر جانباز کمتر از  - %٢٥جانباز کمتر از  -١  
  اوطلبانه در جبهه ماه حضور د ٦همسر  و فرزند  رزمنده با حداقل  -٢  

رزمندگان و ایثارگران باشد ولي بدليل عدم كسب حد نصاب در سهميه ١ممكن است فردي حائز رتبه : توجه
  الزم پذيرفته نشود.
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سهميه بند ب پاسخگوی متقاضيان  % ٥بند الف باال تکميل نشود و  % ٢٥در صورتی که سهميه : ١تذكر 
بند ب باال اختصاص   %٥مانده به متقاضيان واجد شرایط سهميه واجد شرایط نباشد ظرفيت خالی باقی 

  خواهد یافت.
رزمندگان و ایثارگران توسط متقاضيان واجد شرایط  %٥و  %٢٥تکميل ظرفيت های در صورت عدم :  ٢تذكر  

يان تکميل، به متقاض طبق قانون ظرفيت تخصيصی این سهميه به متقاضيان سهميه آزاد اختصاص می یابد.
  يابد.رش بصورت آزاد اختصاص ميپذی

محل به افراد واجد شرایط پذیرش با استفاده از سهميه رزمندگان و  -ظرفيت هر رشته %٣٠حداکثر :  ٣تذكر 
ایثارگران با رعایت سایر مقررات پذیرش تعلق خواهد یافت. این ظرفيت تحت هيچ شرایطی قابل افزایش 

  باشد.نمی
محل انتخابی موفق  -شركت كنندگان سهميه رزمندگان و ایثارگران در رشته در صورتي كه هر يك از:  ٤تذكر 

  به كسب نمره قبولي بصورت آزاد گردد، جزء ظرفيت پذیرش بصورت آزاد محسوب خواهد شد.

ت :    ھدا

از پذیرفته شدگان با استفاده از سهميه رزمندگان و ایثارگران مطابق سایر پذیرفته شدگان به صورت آزاد تعهد 
  محضری اخذ خواهد گردید.

ه  د: ق ھ  وم نا
آن،  ٣براســاس قانون برقراري عدالت آموزشــي مصــوب مجلس شــوراي اســالمي و اصــالحيه ماده 

(كالن منطقه) آمایشـــیقطب  ١٠هاي علوم پزشـــكي و خدمات بهداشـــتي درماني دانشـــگاه ظرفيت %٣٠
می گردد) به متقاضــيان واجد شــرايط پذيرش اســتفاده از كشــور در رشــته هاي مورد نياز (که متعاقبا اعالم 

محل انتخابي خود  –رشـــته  حدنصـــاب قبولي در %٨٥ســـهميه مناطق محروم كه موفق به كســـب حداقل 
ــهميه مذكور تعلق مي ــرايط انتخاب گردند با رعايت كليه مندرجات اين راهنما در زمينه پذيرش در س يابد. (ش

  مربوطه متعاقباً در راهنماي مربوطه اعالم خواهد گرديد.)  آمایشیب هاي قطمحل در دانشگاه - رشته

وم:  :ه ق  نا ه  ھ فاده از  ط ا  را
بايســت بطور كامل شــرايط مندرج در يكي از فرد متقاضــي اســتفاده از ســهميه مناطق محروم مي

  به شرح زير را دارا باشد:  ٤تا  ١بندهاي 
شگاه مورد «منظور از عبارت  شگاههاي مناطق » نظردان شگاهي از دان در كليه بندهاي ذيل نام دان

محروم است كه فرد داوطلب متقاضي پذيرش در سهميه مناطق محروم آن دانشگاه بوده و پس از فراغت از 
تحصيل ملزم به سپردن تعهد خاص جهت خدمت در همان منطقه و صرفاً در شهرهاي مورد نياز بنا به رشته 

  باشد.مي تخصصي مورد تقاضا
شگاه منطقه محروم انتخابي بوده و داوطلب حداقل دو مقطع از  – ١ ستقرار دان ستان محل ا متولد ا

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



ی یار ش د ون پذ مای آز ر را ن دوره د ی  ل و پ ی   ) ٩٧-٩٨( سال 

١٥ 
 

محل تولد يكي از والدين يا همســـر داوطلب اســـتان محل اســـتقرار دانشـــگاه منطقه محروم  – ٢
  بي بوده و داوطلب سه مقطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان را در همان استان گذرانده باشد.انتخا

آزمايشي و يا رسمي قطعي دانشگاه علوم پزشكي  –افرادی که در استخدام پيماني، رسمي  – ٣
ســابقه ســال  ٧مورد نظر و يا ســازمانهاي وابســته به وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكي با حداقل 

  خدمت در مناطق محروم استان مورد نظر باشند.
عمومی خود پزشکی سال در مناطق محروم استان خدمات مرتبط با مقطع  ٧افرادی که حداقل  -٤

  باشند.به عنوان متقاضی بومی مشمول استفاده از این سهميه می ،را ارائه کرده باشند
مستخدمين دستگاههای اجرائی غير از دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز و موسسات  :١توجه 

سند تعهد به  ستگاه متبوع خود و تودیع  ستخدامی با د شروط به قطع رابطه ا شت م سته به وزارت بهدا واب
  .شندباز به استفاده از این سهميه میوزارت بهداشت مجا

ایت سقف ظرفيت پذیرش در منطقه محروم در رشته پذیرش دستيار در سهميه مذکور با رع :٢توجه
  خواهد بود. ،گرددمورد تقاضا و نياز منطقه مورد نظر که متعاقبا در هنگام انتخاب رشته _ محل اعالم می

به اطالع کليه مســتخدمين دانشــگاههای علوم پزشــکی و ســازمانهای وابســته به وزارت  :٣توجه 
برای استفاده از  ٢و  ١ل به استفاده از شرایط مندرج در بندهای درمان و آموزش پزشکی که تمای ،بهداشت

ضا دارای مغایرترا سهميه مناطق محروم  ستخدام آنان با منطقه محروم مورد تقا شدمی دارند و محل ا  ،با
وفق مقررات کليه پذیرفته شـــدگان در ســـهميه مذکور ملزم به انجام تعهدات در منطقه محروم  ؛رســـاندمی

ام باشــــند. بدیهی اســــت هر گونه فعاليت در زمينه تغيير محل خدمتی و تطبق آن با محل انجانتخابی می
  .(محل انجام تعهدات قابل تغيير نيست)باشد تعهدات برعهده داوطلب می

ــگاه علوم : ٤توجه  ــي مورد نياز يك دانش ــص ــته تخص ــي در رش ــاي آموزش ــورت عدم وجود فض در ص
ساير دا شگاه و يا  شكي در همان دان شگاهپز ستقر در همان قطب، با نظر دبيرخانه ن شكي م هاي علوم پز

ستفاده از سهميه مناطق محروم در رشته مذكور به  شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، مجوز پذيرش و ا
متقاضيان دانشگاه علوم پزشكي مورد نظر در ساير قطب هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي داده خواهد 

  شد.
ســهميه به هيچ عنوان تغيير ســهميه یا تغيير دانشــگاه منطقه محروم جهت  پس از انتخاب :٥توجه 

  باشد.گذراندن تعهدات خاص امکان پذیر نمی
 تغيير رشته و انتقال پذيرفته شدگان سهميه مناطق محروم ممنوع است. :٦توجه 

ت:    ھدا

شش مناطق از پذيرفته سهميه مناطق محروم جهت پو ستفاده از مزاياي  محروم، تعهد خاص به شدگان با ا
ميزان ســـــه برابر مدت آموزش به نفع مناطق محروم مورد نياز همان دانشــــگاه علوم پزشــــكي و خدمات 

  گردد.بهداشتي درماني مناطق محروم انتخابي اخذ مي
: پذيرفته شدگان با استفاده از مزاياي سهميه مناطق محروم، پس از فراغت از تحصيل فقط در حوزه ١توجه

وم و يا نيازمند تعيين شده خود فعاليت درماني و يا آموزشي خواهند داشت و در خارج از منطقه مناطق محر
  مربوطه حق فعاليت تخصصي در رشته تحصيلي خود را تا پايان دوره تعهدات ندارند.
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ــــيلي :٢توجه  مورد نظر مجاز مي  ات بعد از اتمام تعهداین گروه از پذیرفته شــــدگان  ارائه مدرك فارغ التحص
شدگان شد و پذيرفته  شكي  مذکور با شگاه علوم پز ساب از دان سويه ح محل تا پايان زمان تعهدات و ارائه ت

  خدمات تخصصي در ساير مناطق كشور را ندارند. رائه امكان اارائه خدمات 
ات امكانپذير مي ادامه تحصيل در مقاطع آموزشي باالتر پس از طي حداقل نيمي از مدت زمان تعهد :٣توجه

  باشد.باشد. انتقال و تغيير محل تعهدات ممنوع مي
در مواعيد مقرر از طريق در اطالعيه های بعدی اعالم می گردد که می بایست كليه مستندات مرتبط 

  ارسال گردد.سایت مرکز سنجش در فرم ثبت نام 

ش ه:   آزاد  ورت پذ
پذيرش در ســـهميه هاي جانبازان، رزمندگان و ايثارگران و نيز ســـهميه آزاد مجاز به  بصـــورت پذيرش داوطلب

  باشد.مناطق محروم نمي
نيز ســــاير ســــهميه هاي مازاد و  ، رزمندگان، ايثارگرانجانبازان هاياز ســــهميه كه مرد و زن داوطلبين كليه

  شوند.مي آزاد پذيرش نمايند ابتدا بصورتمي استفاده

ش  و:  نپذ اساس آ تورت مازاد  ویان  ل دا ل ادا  ی " ا شان   ا د  عدا از و ا
ع باال   قا

داوطلبين مشــمول اســتفاده از قانون تســهيل ادامه تحصــيل دانشــجويان ممتاز و اســتعداد  -الف 
آنها جهت استفاده از  ) كه مدارك١درخشان در چهل و پنجمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي(پيوست 

ـــتعدادهاي برتر در آئين ٣مزاياي ماده  ـــان، نخبگان و اس ـــتعدادهاي درخش ـــيل اس ـــهيل ادامه تحص نامه تس
هاي هاي تخصـــصـــي توســـط شـــوراي منتخب دانشـــگاه محل تحصـــيل متشـــكل از نمايندگان معاونتدوره

شا ستعدادهاي درخ شجويي و فرهنگي و نيز رئيس دفتر ا شي، دان شي، پژوه شگاه تاييد آموز ن همان دان
مي بايســـــت درفرم ثبت نام مراتب تمايل خود را به اســــتفاده از مزاياي ســــهميه مازاد  ،گرديده اســـــت

  دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر اعالم نمايند.
ه به دانشگا ١٥/١١/١٣٩٦همراه با مستندات مربوطه حداكثر تا تاريخ  می بایست  اصل كليه مدارك

محل تحصيل ارائه دهند و دانشگاهها موظف به دريافت مدارك و بررسي مدارك مذكور بوده و صرفاً در صورت 
ست در مهلت  تائيد مراتب، گواهي الزم جهت اين دوره آزمون به داوطلب اعطا نمايند (گواهي مذكور مي باي

است اسكن گواهی مذكور  داوطلب موظف .ثبت نام جهت شركت در آزمون جهت فرد متقاضي صادر گردد)
دانشــگاه محل آموزش  را همراه ســاير مدارك در مهلت اعالم شــده از طريق ســايت اينترنتي ارســال نمايد.

شكي عمومي نيز موظف مي شد پز سامی با ستفاده از آئينا شرايط ا ساً جهت افراد واجد  نامة مذكور را را
نموده و مدرک ایشان را به دبيرخانه معرفي اقدامات بعدي به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي 

  مذکور ارسال نماید.
هاي دانشـــگاهي و صـــالحديد دبيرخانه شـــوراي آموزش محلهاي آموزشـــي بنا به ظرفيت :١توجه 

  گردد.محل داوطلب تعيين مي –پزشكي و تخصصي جهت سهميه مذكور و فرم انتخاب رشته 
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  باشند.نوبت مجاز به استفاده از اين سهميه ميداوطلبين واجد شرايط فقط براي يك : ٢توجه
بديهي اســـت تعيين نهايي صـــالحيت داوطلب جهت اســـتفاده از ســـهميه مذكور توســـط دبيرخانه 

  شود.شوراي آموزش پزشكي و تخصصي انجام مي

ش:   وه پذ

سب حداقل  :١توجه  شرايط كه موفق به ك ست  ٤٠داوطلبين واجد  ساس مندرجات پيو  ٢امتياز برا
صورت كسب اين راهنما شده صاب رشته  %٩٠اند در  صورت  –حد ن محل انتخابي مشمول قوانين پذيرش ب

  باشد.مازاد می
نيز  پذيرش داوطلب با توجه به كليه شــــرايط انتخابي (اعم از ســــهميه انتخابي اصــــلي و: ٢توجه 

  سهميه انتخابي بصورت مازاد) همواره در باالترين اولويت ممكن خواهد بود.
شــوند در صــورت انصــراف حق افرادي كه يك نوبت با اســتفاده از اين ســهميه پذيرفته مي: ٣توجه 

  استفاده مجدد از آن را نخواهند داشت.
فرد متقاضــی واجد شــرایط ظرفيت مربوط به آیين نامه اســتعداد درخشــان در صــورت وجود : ٤توجه 

معرفی شــده، تکميل خواهد شــد. در غير اینصــورت ظرفيت مازاد اســتعداد درخشــان آن رشــته محل تکميل 
  نخواهد شد.

ت :    ھدا

 شدگان بصورت آزاد خواهد بود.شدگان مطابق ساير پذيرفتهميزان تعهدات اين قبيل از پذيرفته

ش ز:  ه ورت پذ ی ور ح  رو  س
صوبات به با توجه ست نهمين و پنجاه م صي پزشكي آموزش شوراي نش  كادر ثابت پذيرش و تخص

 در مازاد بر ظرفيت زير بصورت با شرايط استخدام نهاد محل از بورسيه با استفاده مسلح ) نيروهاي(رسمي
باال) با  (با گرد به از كشــور، در هر دانشــگاه ارجاز خ انتقالي دســتياران پذيرش %٥/٢ ظرفيت باقيمانده قالب

  پذيرد.مي انجام ٩پيوست شماره  مندرجات مطابق دستياري هايبرنامه ريزيبرنامه تائيد كميسيون
  دستيار  پذيرش براي الزم عمومي شرايط دارا بودن - ١
  .كننده معرفي مسلح وهاينير سازمانهاي و اختصاصي عمومي شرايط دارا بودن - ٢
 عدم . در صــورتاســت ثبت نام ضــروري تقاضــانامه در فرم مربوطه مندرج بندهاي نمودن تكميل - ٣

  نخواهد گرديد. لحاظ متقاضي جهت بندهاي مذكور، مزايای پذيرش در سهميه مورد نظر تكميل
سب - ٤ صاب %٨٠ حداقل ك ضا مندرج محل - در رشته قبولي حدن  - رشته انتخاب در فرم مورد تقا

  .محل
 دهكنن معرفي از سازمان استعالم بوسيله از بورسيه استفاده افراد واجد شرايط تائيد نهايي :توجه

 كه متقاضــياني مذكور جهت و صــرفاً بورســيه خواهد پذيرفت مرکز ســنجش آموزش پزشــکی انجام از ســوي
  خواهد گرديد. مورد تائيد قرار گيرد، لحاظ مربوطه سازمان از سوي ايشان ودنب واجد شرايط



ی یار ش د ون پذ مای آز ر را ن دوره د ی  ل و پ ی   ) ٩٧-٩٨( سال 

١٨ 
 

ی ح:  قالب اسال ران ا دا پاه پا ه  ور وان  ش      پذ
در اين دوره كليه شــركت كنندگان آزمون پذيرش دســتيار تخصــصــي (به اســتثناء كليه مســتخدمين 

ســـازمانها و نيز كادر ثابت نيروهاي مســـلح) مجاز مي باشـــند در رســـمي، پيماني، وزارتخانه ها، نهادها و 
صورت تمايل به پذيرش به عنوان بورسيه سپاه پاسداران در رشته هاي تخصصي داراي مجوزهاي آموزشي 

ا...(عج) مراتب تمايل خود را با درج موضــوع در قســمت مربوطه فرم ثبت نام در دانشــگاه علوم پزشــكي بقيه
ــتفاده از مزاياي مرتبط در مهلت ثبت نام جهت  مايند.اينترنتي اعالم ن ــت براي اس اين گروه از افراد مي بايس

شــركت در آزمون به ســايت اختصــاصــي دانشــگاه علوم پزشــكي بقيه ا...(عج) نيز مراجعه نموده و اطالعات 
  مورد درخواست آن نهاد را در سيستم مربوطه وارد نمايند.

ــي ــت پذيرش به عنوان بورس در  .ه مذكور منوط به تائيد مراجع ذيربط در آن نهاد خواهد بودبديهي اس
پذيرش در بورســيه مورد نظر داراي محدوديت در ظرفيت و جنســيت مي باشــد كه در  ،انتها اضــافه مي گردد
 محل به همراه ساير اطالعات در اختيار داوطلبين قرار خواهد گرفت. –مرحله انتخاب رشته 

باعط:  ش ا ا پذ   یر ا
ــــركت نام ثبت ــــان و پذيرش راهنما بوده مفاد اين مطابق غير ايراني اتباع و ش  نامه آئين طبق ايش

دقت الزم  ١٥و  ١٤به مندرجات پيوســـــت هاي شــــماره  واجد شــــرايط داوطلبان .پذيردمي انجام مربوطه
 بفرمايند.

  : مهم نكات
شكان -١ شور خارج از انتقالي پز شيابي شوراي عالي مقررات تابع آموزش به شروع جهت ك  ارز

  .بود خواهند مدارك
 نمايند . رشته انتخاب و ثبت نام به اقدام اينترنت طريق از منحصراً  بايد داوطلبان - ٢
 مشــمول داوطلبان ترخيص براي تعهدي گونه هيچ پزشــكي آموزش و درمان بهداشــت، وزارت - ٣

 تحصــيل ادامه تســهيل آئين نامه مشــمولين دانشــگاهها، ســوم رتبه %١دوم،  رتبه %١ اول، رتبه %١
 شركت ديگر و جوانان ازدواج تسهيل قانون باالتر مشمولين مقاطع به درخشان استعداد و ممتاز دانشجويان

 . داشت عهده نخواهد بر اند، شده اعزام وظيفه نظام خدمت به كه آزمون اين كنندگان
شيابي نامه آئين برابر دهنده، آموزش بخش صالحيت لغو صورت در - ٤  محل تعيين ها، بخش ارز

 دبيرخانه توسط مربوطه رشته ممتحنه هيأت نظر طبق دستيار، بخشي ارتقاء درون آزمون و تحصيل ادامه
 .خواهد شد انجام تخصصي و پزشكي آموزش شوراي

بين دو ) Joint programپذیرفته شـــدگان رشـــته هایی که بصـــورت برنامه مشـــترک آموزشـــی( -٥
  دانشگاه اداره می شوند، ملزم هستند از برنامه چرخشی مصوب بين دو دانشگاه تبعيت نمایند.

ستياري هاي دوره مقررات تابع شدگان پذيرفته كليه - ٦ شته د صي هاي ر ص شكي باليني تخ  پز
  .باشندمي

ضياني كليه - ٧ شكي كه متقا ستريت عنوان تحت را خود عمومي پز شي ا  و شده پذيرفته بيهو
 .باشندمي بيهوشي تخصصي رشته در شركت به صرفاً مجاز ،اند گرديده التحصيل فارغ
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صلي ظرفيت - ٨ شته پذيرش ا صي هاي ر ص شگاه در تخ شكي علوم دان  به فقط )عج(هللا بقيه پز
 .دارد اختصاص اسالمي انقالب سپاه پاسداران ثابت كادر داوطلبان

 مسلح نيروهاي ثابت كادر داوطلبان به صرفاً  فضا و هوا طب تخصصي رشته در پذيرش ظرفيت - ٩
 تغيير به مجاز رشــته، اين شــدگان پذيرفته عمومي و جســمي صــالحيت عدم تائيد صــورت دارد. در تعلق

 مبذول محل رشته انتخاب در را الزم دقت گردند. لذا شناخته مي منصرف بعنوان صرفاً  و باشند نمي رشته
 .نمايند

 .دارد تعلق خانمها به صرفاً  زايمان و زنان تخصصي رشته در پذيرش ظرفيت - ١٠
پذیرفته شدگان رشته تخصصی پزشکی قانونی ملزم به سپردن تعهد به نفع سازمان پزشکی  -١١

قانونی جهت گذراندن تعهدات قانونی دوره تخصصی در سازمان پزشکی قانونی یا در مراکزی که آن سازمان 
  تعيين می نماید خواهند بود. 

 اجرائي نامه آئين مشمولين از اعم تخصصي دستيار پذيرش آزمون در شركت داوطلبين كليه - ١٢
 ازدواج تسهيل قانون مشمولين برتر، استعدادهاي و نخبگان درخشان، تحصيل استعدادهاي ادامه تسهيل
 آزمون در توانند يكبار مي صــرفاً  عمومي آموزشــي پزشــكي دوره اتمام از قبل، رتبه های برترو ...  جوانان
 .نمايند شركت تخصصي دستيار پذيرش

  پس از اتمام مهلت ثبت نام ، هيچگونه تغيير در سهميه صورت نمی پذیرد. – ١٣
 و پزشـــكي آموزش شـــوراي مصـــوبات براســـاس راهنما اين در مندرج مقررات و قوانين كليه-١٤

 ،گردد وضع جديدي قوانين شورا آتي نشست در چنانچه و باشد مي نشست مصوب آخرين تا تخصصي
  .ي خواهد گردیدرسان اطالع سايت همين طريق از مراتب
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ت :وم ش   ویپ

ماره  ت    ١ویپ

شان  ی  د عدا تاز و ا ویان  ل دا ل ادا  ت، ق آ   ھدا ع باال  وزارت  ا
ی وزش زپش   مان و آ

 
  مقدمه

شت، ٢ماده  ١در اجراي بند      شان وزارت بهدا ستعدادهاي درخ شوراي هدايت ا درمان  آئين نامه 
وآموزش پزشكي و به منظور برقراري تسهيالت ويژه آموزشي و پژوهشي براي دانشجويان داراي استعداد 

شكوفايي  شان و  سالمي،درخ ستعدادهاي بالقوه آنان با محوريت ارزش هاي واالي ا ساني و ملي اين  ا ان
  آيين نامه تصويب گرديد.

  رود.نامه بكار ميهاي زير در اين آئينبه منظور رعايت اختصار واژه -١ماده 
  وزارت: منظور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

شگاه شگاه: منظور هر يك از دان شكدهها دان سته به وزارت و دان سات واب س شكي و مؤ ها علوم پز
  كنند.بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور است كه طبق مقررات وزارت عمل مي

سات  س شكي و مؤ شگاههاي علوم پز صيل در دان شاغل به تح شجويان  شجو: منظور كليه دان دان
اله(عج)، ي اجرايي (شــاهد، بقيههاابســته به دســتگاههاي علوم پزشــكي ووابســته به وزارت و دانشــكده
  باشد.ارتش و علوم بهزيستي) مي

  .تر: منظور دوره تحصيل فعلي دانشجو استمقطع پايين
  مقطع باالتر: منظور دوره تحصيلي بالفاصله بعدي دانشجو است.

كارداني و  -٢ماده  پذيرش دانشــــجو در مقاطع  فاً مخصــــوص  ــــر ند ص بدون آزمون (اين ب پذيرش 
   .لذا از درج آن خودداري شده است) كارشناسي است

  پذيرش با آزمون  -٣ماده 
توانند با رعايت ديگر شـــرايط مقرر در اين ماده و با مي ٣-١دانشـــجويان واجد شـــرايط مذكور در بند 

  شركت در آزمون ورودي براي تحصيل در دوره باالتر در دانشگاه ها پذيرفته شوند.
  از: دانشجويان واجد شرايط عبارتند - ١-٣

برگزيدگان آزمون ســراســري گروه آزمايشــي علوم تجربي با كســب رتبه كشــوري مســاوي و  –الف 
  (با معرفي سازمان سنجش آموزش پزشكي)  ٥٠٠كمتر از 

ــــوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي (با معرفي وزارت  دارندگان مدال طال، –ب  نقره و برنزكش
  آموزش و پرورش)
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سوم  –ج  شكي نفرات اول تا  شجويان علوم پز شوري المپياد علمي دان انفرادي و رتبه اول تيمي ك
نمره  %٨٠كشور در هريك از سه حيطه المپياد مذكور ( به شرط آنكه هر يك از اعضاي تيم در مرحله فردي 

  نفر سوم انفرادي همان حيطه را كسب نموده باشند) با معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت
هاي خوارزمي و جوان جشنواره  ائز رتبه هاي اول تا سوم كشوري جشنواره رازي،برگزيدگان ح –د 
  هاي مربوطه (در زمينه علوم پزشكي) با معرفي دبيرخانه خوارزمي

مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تائيد معاونت تحقيقات و فن آوري  -هــــــ 
  وزارت براساس ضوابط مربوطه

  دانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي با معرفي ستاد انتخاب دانشجوي نمونه كشوري –و
 پذيرفته شـــدگان برتر كشـــوري درهر يك از آزمونهاي متمركز جامع علوم پايه پزشـــكي، % ٥/٢ –ز 

حداكثر تا سقف چهل نفر در هر  ؛ جامع پيش كارورزي پزشكي (حداقل سه نفر ودندانپزشكي و داروسازي
 آزمون)

سي  – ح شنا صيالت تكميلي كار شدگان در آزمون هاي ورودي دوره هاي تح رتبه هاي برتر پذيرفته 
نفر پذيرفته شده در هر رشته دو نفر اول  ٥٠نفر پذيرفته شده در هر رشته نفر اول كشوري، تا  ٢٠ارشد: تا 

  نفر باشد سه نفر اول كشوري. ٥٠كشوري و درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان بيش از 
برتر فارغ التحصــيالن هر رشــته با ورودي مشــترك در مقاطع كارشــناســي و باالتر در هر  %١٠ –ط 

  ١٧دانشگاه (حداقل يك نفر) با كسب معدل كل حداقل 
تبصره: در مواردي كه زمان فارغ التحصيلي متقاضي به داليل موجه كه مورد تائيد معاونت آموزشي 

ص شد (از قبيل بيماري يا مرخ شگاه با صيلي به  ،ي زايمان و ...) به تعويق افتددان سال تح حداكثر تا يك نيم 
سنوات آموزشي او اضافه مي گردد و در اين صورت نيمسال فراغت از تحصيل مالك عمل بوده و رتبه وي با 

 گردد.گروهي كه همزمان فارغ التحصيل شده اند محاسبه و مقايسه مي
شو -ي سته به تائيد  شگر برج شجويان پژوه ستورالعمل دان ساس د شگاه و برا شي دان راي پژوه

  ها ابالغ گرديده است.اجرايي كه از سوي معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت تدوين و به دانشگاه
) در مقاطع تحصيلي ٣-١دانشجويان استعداد درخشان مشمول هر يك از موارد مذكور در بند ( -٢-٣

ر در اين ماده مجازند فقط يك نوبت در آزمون ورودي مقطع كارشــناســي و باالتر براي اســتفاده از مزاياي مقر
ضوع مواد  سيون مو صوبات كمي شرايط، آخرين م صيالن حائز  شركت كنند و براي فارغ التح قانون  ٣و  ٢باالتر 

  خدمت پزشكان و پيراپزشكان مالك عمل خواهد بود.
مقطع كارشــناســي بايد در  در ٣-١دانشــجويان واجد شــرايط هر يك از موارد مذكور در بند  - ٣ – ٣

را  ١٦و در مقاطع كارشــناســي ارشــد و باالتر در پايان دوره معدل كل حداقل  ١٧پايان دوره معدل كل حداقل 
  كسب نمايند.

كه در مقطع كارشناسي ناپيوسته  ٣-١دانشجويان واجد شرايط هر يك از موارد مذكور در بند  - ٤-٣
طع كارشـــناســـي پيوســـته بيش از دو ترم متوالي يا متناوب معدل و در مق ١٦بيش از يك ترم معدل كمتر از 

شد بيش از يك ترم معدل كمتر از  ١٦كمتر  سي ار شنا و در مقطع دكتراي حرفه اي بيش از  ١٥در مقطع كار
  نامه و تسهيالت مربوطه نخواهند شد.مشمول آئين ،كسب نمايند ١٥سه ترم معدل كمتر از 

نامه حفظ شــده كل دوران تحصــيل خواه قبل يا بعد از شــمول آئينشــرط معدل مذكور بايد در  - ٥-٣
  باشد.
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 %٩٠دانشجويان حائز شرايط مقرر در اين ماده مي توانند به شرط شركت در آزمون و كسب  – ٦-٣
از ظرفيت پذيرش ســهميه  %١٠محل مورد تقاضــا و حداكثر تا  –نمره آخرين نفر پذيرفته شــده آزاد در رشــته 

  وند.آزاد پذيرفته ش
محل (مندرج در دفترچه  –اين ظرفيت مازاد بر ظرفيت رســمي پذيرش دانشــجو در هر رشــته  –الف 

  پذيرش دانشجو) است.
هاي مورد پذيرش عدد صــحيح محل –محاســبه شــده در هر يك از رشــته  %١٠در صــورتي كه  –ب 

ـــد ـــته ،نباش نفر حداقل يك  ٥كمتر از هاي با پذيرش گرد كرده علمي آن مالك عمل خواهد بود و در مورد رش
  شود.نفر پذيرفته مي

نمره آخرين نفر پذيرفته شــده آزاد، كف نمره بوده و پذيرش دانشــجوي اســتعداد  %٩٠كســب  –ج 
  درخشان بر مبناي اولويت نمره و اولويت محل و همچنين ظرفيت پذيرش تعيين شده خواهد بود.

ها توسط مركز سنجش آموزش پزشكي هپذيرش و معرفي دانشجويان واجد شرايط به دانشگا –د 
  گيرد.صورت مي
داروســازي   Ph.Dبراي اســتفاده از ســهميه مازاد در پذيرش دســتيار پزشــكي و دندانپزشــكي  –ه 

سب حداقل  ست كه باالترين امتياز  ٤٠ك شي، فردي و اجتماعي الزم ا شي، پژوه امتياز از حيطه هاي آموز
  كسب شده مالك عمل خواهد بود.

ــط دبيرخانهچگونگ –و  ــيوه نامه اي كه توس ــبه امتيازات فوق الذكر در ش هاي برگزار كننده ي محاس
  آزمون تدوين شده است ارائه خواهد شد.

در صورت عدم پذيرش دانشجويان استعداد درخشان واجد شرايط توسط دانشگاهها به صورت  –ز 
محل مورد تقاضا كم نموده  –دبيرخانه مجاز است حداقل يك نفر از ظرفيت پذيرش آزاد رشته  ،سهميه مازاد

  و آن را به دانشجويان استعداد درخشان اختصاص دهد.
دانشـــجويان حائز شـــرايط مقرر در اين ماده مي توانند در هر يك از مقاطع تحصـــيلي فقط يك  – ٧-٣

شروط شته  مرتبه (اعم از قبولي يا عدم قبولي) م صيلي آنها نگذ سال از زمان فارغ التح بر اينكه بيش از دو 
  از اين تسهيالت بهره مند گردند. ،باشد

 –ه  –فارغ التحصيالن رشته هاي گروه پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي كه مطابق بندهاي ج  – ٨-٣
ي توانند از تسهيالت اين با رعايت ساير شرايط آيين نامه م ،آيين نامه رتبه كسب نموده اند ٣ي در ماده  -ز

  ماده بهره مند شوند.
دانشــجوياني كه داراي حكم محكوميت قطعي از كميته انضــباطي دانشــگاه با هيئت بدوي  -٤ماده 

مشــمول اين آيين نامه و تســهيالت مربوطه  ،تخلفات آزمون ها (مبني بر تخلف آموزشــي يا اخالقي) باشــند
  نخواهند شد.
از تسهيالت استعداد درخشان، در هريك از مقاطع تحصيلي بايد شرايط متقاضيان استفاده  -٥ماده 

آيين نامه را احراز نموده باشـــند و براي اســـتفاده از تســـهيالت ادامه تحصـــيل در مقطع باالتر كســـب عنوان 
  تر الزامي است.استعداد درخشان در مقطع پايين

تســهيالت (با آزمون يا بدون آزمون ) براي تبصــره : متقاضــيان واجد شــرايط مجازند فقط از يك نوع از 
د اما مي توانن باشد.پذيرش استفاده نمايند و استفاده از هر دو روش براي پذيرش در يك سال امكانپذير نمي

  به صورت آزاد در آزمون شركت نمايند.
نحوه اجراي اين آيين نامه به موجب دستورالعملي است كه توسط مركز سنجش آموزش  – ٦ماده 

  گردد.زشكي تدوين و تنظيم ميپ
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سن اجراي آئين٧ماده  سير : نظارت بر ح شرح و تف شي وزارت بوده و در  نامه بر عهده معاونت آموز
  آن نظر معاونت آموزشي مورد استناد خواهد بود.

به تصــويب شــوراي  ٢١/١٠/١٣٨٩تبصــره در تاريخ  ٣ماده و  ٧نامه مشــتمل بر يك مقدمه، اين آئين
ستعدا ستعداد هدايت ا شجويان ممتاز و ا صيل دان صوبات قبلي ادامه تح سيد و جايگزين م شان ر دهاي درخ

به بعد  ١٣٩٢ – ٩١گردد و براي پذيرش دانشجو از سال تحصيلي درخشان (ورود بدون آزمون و با آزمون) مي
  باشد.اجرا مي قابل
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ماره  ت    ٢ویپ

فاده ازوه  ن ا و ت  یازات  ه ا حا ن   ل ادا  آ د   عدا تاز و ا ویان  ل دا
  شان

  
  :شرايط اختصاصي داوطلبين استفاده از تسهيالت آئين نامه  -١ماده 

دانشجويان و فارغ التحصيالن پزشكي عمومي كه بر اساس مقررات، قوانين وآئين نامه هاي 
ـــــان، و استعدادهاي برتر در مصوب و معتبر جاري از مصاديق نخبگان، استعدادهاي درخش

حيطه هاي آموزشي، پــــژوهشي، فرهنگي و فوق برنامه، توانمنديهاي فردي و اجتماعي 
  گردند:بشرح زير ارزيابي مي

  :آموزش  ١-١
  هاي معتبر جهاني و كشوري هاي برتر المپياد: دارندگان رتبه ١-١-١
  هاي برتر كنكور سراسري : دارندگان رتبه١-١-٢
  هاي برتر آزمونهاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي : دارندگان رتبه١-١-٣
  هاي برتر دوره پزشكي عمومي بر اساس معدل كل: دارندگان رتبه١-١-۴
  : پژوهش ١-٢
: رتبه هاي برتر در جشنواره هاي معتبر داخلي مصوب شورايعالي انقالب فرهنگي در ١-٢-١

  زمينه علوم پزشكي:
  (خوارزمي، رازي و ...)   
: چاپ مقاالت علمي در مجالت معتبر داخلي و خـــارجي داراي رتبه علمي ـ پژوهشي ١-٢-٢

  ها ...) در زمينه علوم پزشكي (مطابق آئين نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي دانشگاه
وستر يا : شركت در سمينارهاي معتبرعلمي ـ پزشكي داخل يا خارج از كشور با ارائه پ١-٢-٣

  سخنراني علمي 
: ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي كه به تأييد معاونت تحقيقات و فن آوري ١-٢-۴

  وزارت متبوع رسيده باشد.
اي، كاربردي و ساير حيطه هاي معتبر هاي تحقيقات بنيادي، توسعه: مجري و همكار طرح١-٢-۵

هاي علوم پزشكي مربوطه يا معاونت شگاهپژوهشي در حيطه علوم پزشكي با تأييد دان
  تحقيقات و فن آوري وزارت متبوع

  : فرهنگي و فوق برنامه :١-٣
  معارف اسالمي كريم، احكام والمللي قرآن: برگزيدگان مسابقات بين١-٣-١
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  ورزشي - ادبي - هنري - : برگزيدگان مسابقات يا المپيادهاي فرهنگي١-٣-٢
  اجتماعي:توانمنديهاي فردي ـ ١-۴
  : كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري١-۴-١
  هاي خارجي زبان : كسب مدرك معتبر١-۴-٢
  هاي قابل قبول و موردنياز ( در سطح پيشرفته ) با مهارت IT: كسب مدرك  ١-۴-٣
: ســوابق اجرايي و مديريتي، حضــور در اقدامات انســاندوســتانه و داوطلبانه، مشــاركت ١-۴-۴

 ات ويـــژه درحيطه علوم پزشكي با محوريت درمانفعال در زمينه اقدام
  نظام امتياز بندي ترجيحي استفاده از تسهيالت آئين نامه  -٢ماده 

 : آموزش٢-١

امتيازات آموزشــي نحوه محاســبه  ١براســاس جدول شــماره ١-١امتيازات كليه مشــموالن بند 
  .محاسبه خواهد شد

 پژوهش -٢-٢
امتيازات پژوهشــي نحوه محاســبه  ٢براســاس جدول شــماره ١-٢امتيازات كليه مشــموالن بند 

  .محاسبه خواهد شد

تياز دهي مطابق نحوه ام٢جدول شــماره  ۵تا  ١: درصــورت مشــاركت افراد در رديف هاي ٢-٢-١
  .باشدء اعضاي هيئت علمي ميآئين نامه ارتقا

  فرهنگي و فوق برنامه  -٢-٣
نحوه محاسبه امتيازات فرهنگي و  ٣براساس جدول شماره ١-٣ه مشموالن بند امتيازات كلي 

  فوق برنامه محاسبه خواهد شد.
: برگزيدگان مســابقات يا المپيادهاي فرهنگي، هنري، ادبي، احكام و معارف اســالمي و ٢-٣-١

  .باشددرمان و آموزش پزشكي مي ورزشي با تائيد معاونت فرهنگي وزارت بهداشت،
سازمان تربيت بدني سابقات ورزشي كشوري، مسابقات معتبري است كه طبق نظر م ٢-٣-٢

  .گردداعالم مي

ي المللبندي مسابقات بينالمللي مسابقاتي است كه در رتبه: مسابقات ورزشي بين ٢-٣-٣
  .گرددمشاركت چند كشور برگزار مي قرار دارد و طبق نظر سازمان تربيت بدني با

  توانمنديهاي فردي، اجتماعيامتيازات  -٢-۴
نحوه محاسبه امتيازات توانمنديهاي  ۴براساس جدول شماره ١-۴امتيازات كليه مشموالن بند  

  .اجتماعي محاسبه خواهد شد فردي،
با ارائه ســوابق داوطلب توســط  ۴جدول شــماره  ۴نحوه امتياز دهي و ارزشــيابي رديف  ٢-۴-١

هاي آموزشـــي، پژوهشـــي، دانشـــجويي و شـــوراي منتخب دانشـــگاه متشـــكل از معاونت
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شوراي  سي و جهت تائيد نهايي به دبيرخانه  ستعدادهاي درخشان، برر فرهنگي،رئيس دفتر ا
  .گرددوزش پزشكي و تخصصي ارسال ميآم

: در صورتيكه داوطلب اقدام ويژه اي انجام داده كه از نظر شوراي منتخب دانشگاه حائز ١تبصره 
يازات منظور شده مي باشد، پس از تائيد شوراي منتخب دانشگاه و امتياز باالتري از سقف امت

  .ابل محاسبه جهت داوطلب خواهد بوددبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ق
  هاي توانمند سازي علمي نخبگان و استعدادهاي درخشان دوره  -٢-۵

توانمند سازي  ،اهدافي كه پس از شناسايي نخبگان از اهميت خاصي برخورداراست يكي از
اين عزيزان در راستاي حل  معضالت ملي به منظور تحقق اهداف عالي نظام مقدس جمهوري 

شد سالمي مي با سته .ا شي ولذا بدين منظور ب شي با محوريت درمان  هاي خاص آموز پژوه
تدوين مي گردد كه نخبگان و اســتعدادهاي درخشــان پس از آموزش موفق به كســب امتيازات 

  گرديد. الزم خواهند
پژوهشي  هاي بسته هاي آموزشي وسرفصل : نحوه امتياز دهي و اعتباربخشي و ٢تبصره 

سط دبيرخانه  شور با محوريت درمان و با هماهنگي معاونتهاي مربوطه، تو ساس نيازهاي ك برا
  .ابالغ خواهد گرديد تخصصي تدوين و وشوراي آموزش پزشكي 

  و آموزش پزشكي المپياد علمي وزارت بهداشت، درمان  -٢-۶
علمي، نظام امتياز بندي ترجيحي برگزيدگان توســــط  در صــــورت تصــــويب و اجراي اين المپياد

دبيرخانه شــوراي آموزش پزشــكي و تخصــصــي كارشــناســي و به اين آئين نامه اضــافه خواهد 
  شد.

  هاي دانشجويي نامهپايان  -٢-٧
ــــور نامهبندي پايانچنانچه نظام رتبه ــــطح كش تدوين و اجرا گردد، نظام امتياز بندي ها در س

ترجيحي برگزيدگان توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كارشناسي و به اين 
  آئين نامه اضافه خواهد شد.

  مسابقات بين المللي قرآن كريم: -٢-٨
نفر از كسـاني كه در قرائت قرآن كريم در مسـابقه بين المللي رتبه اول را كسـب  ٢هر سـاله  
ــــگاه گردند يا اگر در ن ــــند، مي توانند بدون كنكور در رشــــته علوم قرآني وارد دانش موده باش

شند بدون امتحان جلسه مورخ  ٢٩٩ ( طبق مصوبهورودي به يك رشته باالتر بروند  دانشگاه با
   .شورايعالي انقالب فرهنگي) ١١/٧١/۶

  تعهدات قانوني استفاده كنندگان از تسهيالت آئين نامه -٣ماده 
ساس اين آئين نامه برخوردار مي صيل بر ا  موظف ،گردندكليه داوطلبيني كه از مزاياي ادامه تح

به ســپردن تعهد براي انجام خدمات قانوني بعد از فراغت از تحصــيل، مشــابه پذيرفته شــدگان 
  نمايد، خواهند بود.سهميه آزاد، در مناطقي كه وزارت متبوع تعيين مي



ی یار ش د ون پذ مای آز ر را ن دوره د ی  ل و پ ی   ) ٩٧-٩٨( سال 

٢٧ 
 

يازات ترجيحي مكتســبه توســط مصــاديق آئين نامه (تســهيل ادامه نحوه محاســبه امت -۴ماده 
  :هاي تخصصيتحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان) براي ادامه تحصيل در رشته

امتياز از حوزه هاي چهارگانه (با رعايت حداقل  ۴٠داوطلبين در صــــورت كســــب حداقل  -۴-١
هميه اســتعدادهاي درخشــان فاده از ســ) مجاز به اســت ۵امتيازات الزم مطابق جدول شــماره 

  .باشندمي
ــــان  -٢-۴ ــــتعدادهاي درخش ــــهميه اس ــــتفاده از س داوطلبين فقط براي يك نوبت مجاز به اس

  باشند.مي
زش پزشكي و تخصصي قابل تغيير : ظرفيت رشته تخصصي با نظر دبيرخانه شوراي آمو٣تبصره
  .است

ه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و با : تعيين ظرفيت و برنامه ريزي توسط دبيرخان۴تبصره 
  .شودهاي مربوطه انجام ميهماهنگي معاونت

نامه اجرائي تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي آئين ٣-۶در راستاي اجرايي شدن بند  -۵ماده 
ستعدادهاي برتردر دوره شان، نخبگان و ا ضوع درخ صي (مو ص ست ۵هاي تخ ش آئين نامه  ۶۶ن

نخبگان) در خصوص المپياد علمي وزارت بهداشت و برگزاري چند دوره حمايت از استعدادهاي 
ــاركت  ــرط مش ــجويي به ش ــاص امتيازات جهت المپيادهاي دانش ــجويي، اختص از المپياد دانش

ـــماره  %٨٠حداقل  ـــرح مندرج در جدول ش ـــور بش ـــكي كل كش ـــگاههاي علوم پزش و  ۵دانش
  است. توضيحات ذيل آن قابل محاسبه

  ضمائم :
  

  نحوه محاسبه امتيازات آموزشي - ١ شماره جدول
  

ي
صل

ف ا
ردي

 

رديف   محور
    موضوع / رتبه  فرعي

  امتياز
سقف امتياز 

  محور

١  

هــاي دارنــدگــان رتبــه 
 هاي معتبربرتر المپياد

هاني و وكشــــوري  ج
  (دانش آموزي) 

  ٢۵  مدال طالي المپياد جهاني    ١-١

  ٢٠  مدال نقره المپياد جهاني  ١-٢  ٢۵
  ١۵  برنز المپياد جهانيمدال   ١-٣
  ١٠  مدال طالي كشوري  ١-۴

٢  

هاي برتر دارندگان رتبه
  سراسري ركنكو

۵-٢٠  ١-١٠  ١  

٢٠  
۶-١  ١١-٢٠  ١۵  
١٠  ٢١-٣٠  ١-٧  
١-٨  ۵٣١-٠  ۵  

٣  
  
 

هاي برتر دارندگان رتبه
جامع علوم  هاي  آزمون

  پايه و پيش كارورزي

  ١٠  كشوري ١-١٠علوم پايه  ١-٩
٣٠  
  

  ۵  دانشگاهي ١-٣علوم پايه  ١-١٠
  ٢٠  كشوري ١-١٠پيش كارورزي  ١١-١١
  ۵  دانشگاهي ١-٣پيش كارورزي  ١-١٢

۴  

- دارنــدگــان رتبــه -١-۴
ـــارغ  ـــر ف ـــرت ـــاي ب ه
التحصــيلي بر اســاس 

  معدل كل 

  ٢٠  نفر  ٣٠نفر اول در صورت ظرفيت ورودي تا   ١-١٣

٢٠  
  ٢٠  نفر  ۶٠نفر اول ودوم در صورت ظرفيت ورودي تا   ١-١۴
  ٢٠  نفروباال ٩٠نفر اول تا سوم در صورت ظرفيت ورودي تا   ١-١۵
  ١۵  نفر ١٢٠نفر چهارم در صورت ظرفيت ورود ي تا  ١-١۶
  ١۵  نفر ١۵٠نفرچهارم و پنجم در صورت ظرفيت ورودي تا   ١-١٧



ی یار ش د ون پذ مای آز ر را ن دوره د ی  ل و پ ی   ) ٩٧-٩٨( سال 

٢٨ 
 

 ١٨٠صورت ظرفيت ورودي تا نفر چهارم، پنجم و ششم در   ١-١٨
  نفر

١۵  

  گردد.: در صورت كسب رتبه جهاني، امتياز رتبه كشوري محاسبه نمي ١توضيح رديف 

   .)باشد: منظور از رتبه كنكور، رتبه كل داوطلب مي باشد( رتبه منطقه اي منظور نمي ٢توضيح رديف 

آزمون جامع، امتياز رتبه دانشگاهي محاسبه : در صورت كسب رتبه كشوري و دانشگاهي در يك  ٣توضيح رديف 
  گردد.نمي

 گردد.اضافه مي ١۵نفر، يك رتبه با امتياز  ٣٠: در صورت افزايش ظرفيت ورودي، به ازاي هر  ۴توضيح رديف 

  

  

  

  

  

  

  محاسبه امتيازات پژوهشي -٢جدول شماره 

ي
صل

ف ا
ردي

 

رديف   محور
  حداكثر  موضوع / رتبه  فرعي

  امتياز
  سقف
امتياز 
  محور

١  
هايهاي برتر جشنوارهرتبه

معتبر داخلي مصوب شورايعالي 
انقالب فرهنگي در زمينه علوم 

 پزشكي (خوارزمي، رازي و...)

  ٢٠ اول  ٢-١
٢-٢  ٢٠  

 دوم و سوم
١٠  

٢  

ــاالت علمي درمجالت ــاپ مق چ
معتبر داخلي و خــارجي داراي 

شي در زمينه  -رتبه علمي پژوه
 نامهعلوم پزشكي (مطابق آئين 

ــــــا هيئــت علمي  ارتقــا اعض
 )*                هادانشگاه

  ٣ هر مقاله داخلي ٢-٣

٢٠  ۴-٢  

 هر مقاله خارجي

۵  

٣  
شــــركــت در ســــمينــارهــاي
معتبرعلمي ــــ پزشكي داخل يا 

يا  خارج از كشــور با ارائه پوســتر
 سخنراني علمي

  ١ هر مورد داخلي ٢-۵
۵  ۶-٢  

 هر مورد خارجي
٢  

۴  
يا  بداع  بت شـــــده درا اختراع ث

شكي كه به تائيد  زمينه علوم پز
ــات و ــت تحقيق ــاون فن آوري  مع

 .وزارت متبوع رسيده باشد

  ٢  هر مورد ثبت شده داخلي ٢-٧
٢-٨  ١٠ 

هر مورد ثبت شده در مراكز معتبر 
  ١٠  خارجي

۵  

هاي تحقيقاتيمجري طرح
  بنيادي 

توسعه اي،كاربردي 
هاي معتبر وسايرحيطه

  حيطهپژوهشي در 
علوم پزشكي با تائيد  
  نشگاههاي اد

  علوم پزشكي مربوطه يا معاونت
 تحقيقات وفن آوري وزارت متبوع

  ۵  الملليمجري هر طرح بين ٢-٩

۵ 

   ۴ مجري هر طرح ملي ٢-١٠
  ٣   مجري هر طرح دانشگاهي ٢-١١
  ٢  الملليهمكار هر طرح بين ٢-١٢

٢-١٣  

 همكار هر طرح ملي

١  

 
  داوطلب مجاز اســـت فقط براي يك مقاله پذيرش آنرا جهت كســـب امتياز ارائه نمايد و براي بقيه مقاالت، متن

   .باشدمي چاپ شده مورد نياز



ی یار ش د ون پذ مای آز ر را ن دوره د ی  ل و پ ی   ) ٩٧-٩٨( سال 

٢٩ 
 

  
  محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق برنامه -٣جدول شماره 

ف 
رديف   محورردي

  حداكثر  رتبه  فرعي
  امتياز

  سقف
  امتياز
  محور

١  
 

گزيــدگــان  بقــات يــا بر ــــــا مس
هنري،  المپيــادهــاي فرهنگي،

ــــــي، احــكــام و  ادبــي، ورزش
  معارف اسالمي  

  
 

  ۵  اول كشوري  ٣-١

١۵  

  ۴  دوم  كشوري  ٣-٢
  ٣  سوم كشوري  ٣-٣
  ٧  اول بين المللي  ٣-۴
  ۶  دوم  بين المللي  ٣-۵
  ۵  سوم بين المللي  ٣-۶
  ١۵  اول جهاني  ٣-٧
  ١٢  دوم  جهاني  ٣-٨
  ٨  سوم جهاني  ٣-٩

  
 
 
 
 
 

  اجتماعي محاسبه امتيازات توانمنديهاي فردي، -۴جدول شماره 
  

ي
صل

ف ا
ردي

 

رديف   محور
  حداكثر  موضوع  فرعي

  امتياز
سقف 
  امتياز
  محور

نه  ١ كســـــب عنوان دانشــــجوي نمو
  ٧  طبق آئين نامه مصوب وزارت   ۴-١  كشوري

  
٢٠  

٢ 
ــاي  ــان ه ــدرك معتبر  زب كســــــب م

  خارجي  
٢-۴  IELts ،۵/۶  به باال و تافل معادل و ديگر

  ۵  زبانهاي خارجي معادل

( در سطح پيشرفته )  ITكسب مدرك  ٣
  ۴   ۴-٣  هاي قابل قبول و موردنياز)با مهارت

۴ 
حضور در  سوابق اجرايي و مديريتي، 

اقدامات انســـاندوســـتانه و داوطلبانه، 
مات ويژه در  قدا نه ا مشـــــاركت درزمي

  حيطه علوم پزشكي 
 

  ٧  در سطح دانشگاهي   ۴-۴-١

  ١۵  درسطح استاني يا منطقه اي   ۴-۴-٢

  ٢٠  در سطح كشوري  ۴-۴-٣

  
  

  محاسبه امتيازات المپيادهاي دانشجويي داخل كشور -۵جدول شماره 
  

  امتياز  رتبه
  ١٠  اول (انفرادي)
  ٧  دوم(انفرادي)
  ٥ سوم(انفرادي)
  ٥ سوم(انفرادي)

  
  ــــجويي در  ٢امتيازات ترجيحي رتبه هاي اول و دوم و ســــوم انفرادي المپياد دانش

در حيطه آموزش و در بقيه حيطه هاي » اســــتدالل باليني«و » علوم پايه«حيطة 



ی یار ش د ون پذ مای آز ر را ن دوره د ی  ل و پ ی   ) ٩٧-٩٨( سال 

٣٠ 
 

هاي فردي دوم و سوم در حيطه توانمنديالمپياد، امتيازات ترجيحي رتبه هاي اول، 
 باشد.و اجتماعي فرد (مطابق جدول امتيازات) قابل احتساب مي

  ــــرط اينكه هر يك از در حيطه تيمي المپياد امتيازات ترجيحي فقط جهت تيم اول به ش
ــــوم انفرادي همان حيطه را  %٨٠اعضـــــاي تيم درمرحلة انفرادي حداقل  نمرة نفر س

  باشد.براي هر يك از اعضاء تيم قابل احتساب مي ٥امتياز كسب كرده باشند، 

: شرط احتساب امتيازات فوق در حيطة آموزشي اين آئين نامه كسب حداقل معدل ١تبصره 
  باشد.براي داوطلب مي ١٧كل

  
  

  گانه مشروحه آئين نامه ۴هاي امتيازبندي نهايي در حوزه - ۶جدول شماره 

حداقل امتياز   امتياز قابل محاسبهحداكثر   حوزه امتيازات ترجيحي
  ضروري

امتياز 
  داوطلب 

    ٢٠  ٩٠  آموزش
    ۴  ٣٠  پژوهش

  اجتماعي -هاي فرديتوانمندي    ۵  ٢٠  فوق برنامه –فرهنگي 
 



ی یار ش د ون پذ مای آز ر را ن دوره د ی  ل و پ ی   ) ٩٧-٩٨( سال 

٣١ 
 

ماره  ت     ٣ویپ

ه   ی ر
 به ) دانشــــگاهها با توجه٩٨تا  ٩٧( ســــوم رتبه %١) و ٩٩تا  ٩٨ (صـــــدك دوم رتبه %١و  اول رتبه %١ -

  گردند.مي تعيين ذيل هايتبصره
(اعم از روزانه و پرديس  آنان التحصــــيالنتعداد فارغ مجموع كه هاييدانشــــگاه :١تبصــــره

 ،نفر باشــد ٤٩بيشــتر از  نفر و ١٠٠كمتر از  ٣١/٦/١٣٩٤ لغايت ١/٧/١٣٩٣ از تاريخ خودگردان)
ــــوم رتبه نفر بعنوان و يك دوم رتبه نفر بعنوان اول، يك رتبه نفر بعنوان توانند يكمي  رفيمع س

شگاه نمايند. صيل فارغ فوق نفر تا تاريخ ٥٠كمتر از  كه هاييدان شته التح صرفاً يك دا شند،   با
  نمايند.مي معرفي اول رتبه نفر را بعنوان

ساير  و همچنين آزاد اسالمي دانشگاه آموزشي واحدهاي التحصيالنفارغ از مجموع :٢ هتبصر
 %١، نفراتپزشــكي علوم دانشــگاههاي گســترش مورد تائيد شــوراي پزشــكي هايدانشــكده

 بهرت %١٠ قانون واجد شرايط وجود داوطلب و در صورت سوم رتبه %١، دوم رتبه %١، اول رتبه
  خواهند بود. ماده اين برتر داراي مدال المپياد علمي، مشمول

ــبه چنانچه: ٣تبصــره ــوم رتبه %١و  دوم رتبه %١، اول رتبه %١ در محاس ــگاهها عدد  س دانش
  منظور خواهد شد. گرد علمي بصورت مربوطه شود رقم حاصل اعشاري

ــاب نحوه: ٤تبصــره ــوم رتبه %١و  دوم رتبه %١، اول رتبه %١ احتس ــاس س ــوبات براس  به مص

  باشد:شرح ذيل مي
 - standard از اســـتفاده دســـتيار، با ها براي پذيرشهاي برتر دانشـــگاهرتبه احتســـاب نحوه 

score كارورزي  دوره معدل احتساب پزشكي عمومي بدون دوره كل درصد معدل ٥٠ بر اساس
 هر دانشــگاه التحصــيل فارغ دانشــجويان مجموع كارورزي از پيش آزمون درصــد بقيه، نمره ٥٠و 

  :باشدزير مي صورت ) به ايسهميه هرگونه اعمال (بدون تحصيلي مربوطه در سال
معدل	از20	 	ميانگين	معدل	كل	افراد

انحراف	معيار	معدل	كل	افراد
نمره	آزمون	پيش	كارورزي	از	200 ميانگين	نمرات	آزمون	در	همان		دوره

انحراف	معيار	نمرات	آزمون	در	همان	دوره
 معيار	مقايسه

 
 

 و تخصصي پزشكي آموزش شوراي دبيرخانه دانشگاهها به از سوي شرايط واجدين اسامي
گرددمي اعالم



ی یار ش د ون پذ مای آز ر را ن دوره د ی  ل و پ ی   ) ٩٧-٩٨( سال 

٣٢ 
 

  

ماره  ت   ۴ویپ

ون وع ک ن ٣و  ٢واد  و ی آ ا ت ون ا کان د کان زپش رازپش   و پ
  

  گردند:مي معاف قانون موضوع خدمات و از انجام زير مازاد بر نياز بوده گروههاي - الف
از  گواهي ارائه شرط به و پيراپزشكان پزشكان خدمت قانون مشمول مختلف هايرشته التحصيالن فارغ - ١

سيج مقاومت نيروي سداران سپاه ب سالمي انقالب پا سيجي داوطلبانه خدمت ماه ٦  بر انجام مبني ا در  ب
  .تحميلي جنگ هايجبهه

  .مامايي رشته التحصيالن فارغ - ٢

 برندگان مدال طالي كشـــوري از المپيادهاي رياضـــيات، نجوم، فيزيك، شـــيمي، كامپيوتر و - ٣
ــري گروه  ــراس ــي به تائيد وزارت آموزش و پرورش، نفرات اول تا دهم كنكور س ــناس ــت ش زيس

هاي جامع علوم پايه تجربي به تائيد سازمان سنجش آموزش كشور، نفرات اول تا سوم آزمون
پزشــكي، دندانپزشــكي، داروســازي، پيش كارورزي و ورودي دســتياري تخصــصــي پزشــكي، 

  سنجش آموزش پزشكي.دندانپزشكي به تائيد مركز 
  و باالتر  %٥٠فرزندان جانبازان  -٤

ـــمي و پيماني دولت و كادر ثابت  توجه: ـــكان، كارمندان رس ـــكان و پيراپزش ـــوع معافيت از خدمت پزش موض
نيروهاي مســـلح منتفي بوده و اين گروه از فارغ التحصـــيالن مي بايســـت پس از فراغت از تحصـــيل به مدت 

  سال در محل خدمت خود ارائه خدمت نمايند. ٢حداكثر 
  اين دفترچه راهنما اعالم گرديده است. ١١مفاد اين بند در پيوست شماره  –ب 
 دارند در آزمون اجازه ذيل شــرايط با رعايت ، دندانپزشــكيپزشــكي رشــته التحصــيالن فارغ - ج

  .نمايند شركت دستياري
ــمول خدمات - ١ ــوع مش ــيل فراغت بعد از تاريخ ماه ٣حداكثر  قانون موض ــروع از تحص ــده ش  ش

  باشد.
  گيرد. و محرومتر انجام چهار پنجم محروميت با ضريب در مناطق مشمول خدمات - ٢
  يابد. تداوم دستياري دوره شروع تا زمان مشمول ، خدمتدر آزمون قبولي در صورت - ٣
بند  ٣و  ٢ شرايط نمايند كه شركت بعدي توانند در آزمونمي بشرطي قبولي عدم در صورت - ٤
  نمايند. رعايت بعدي ا آزمونرا ت ج
آئين نامه تســهيل ادامه تحصــيل دانشــجويان ممتاز و اســتعدادهاي درخشــان به  مشــمولين - ٥

  نمايند. شركت دستياري در آزمون كارورزي مقطع باالتر مجاز مي باشند فقط يك بار در دوره
مدت خدمت نظام وظيفه قابل قبول بعد از فراغت از تحصــيل جهت صــدور معافيت از خدمات موضــوع : توجه

به بعد به خدمت نظام وظيفه اعزام  ٩١براي افرادی که در سال قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان 
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ماه نيز  ١٨و  ١٩ماه می باشــدکه حســب مورد با توجه به منطقه خدمتی، به مدت  ٢١شــده اند،
 قبول می باشد. قابل

مدت خدمت نظام وظيفه قابل قبول بعد از فراغت از تحصـــيل جهت صـــدور معافيت از خدمات  - 
سال  شکان برای افرادی که در  شکان و پيراپز ضوع قانون خدمت پز سال  ٨٨مو به بعد به  ٩١تا 

ماه می باشـــد كه حســـب مورد با توجه به نوع منطقه  ١٦خدمت نظام وظيفه اعزام شـــده اند، 
 ماه نيز قابل قبول است.١٤و  ١٥خدمتي، 

مدت خدمت نظام وظيفه قابل قبول بعد از فراغت از تحصيل جهت صدور معافيت از خدمات 
، به خدمت نظام وظيفه اعزام شده ٨٨موضوع قانون فوق الذکر، برای افرادی که قبل از سال 

 باشد.ه میما ١٧اند، 
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ت     ۵ مارهویپ

ی سال  ی زپش ری  ون دوره د آز ر  ای  ی  و ه ع    ٩٧رات و

ه  ظام و ن سازمان  وا   اساس 
  

 و پزشـــكي پايه علوم هاي رشـــته (PH.D) تخصـــصـــي دكتري دوره آزمون در كه مرد داوطلبان
 شــركت ١٣٩٧ ســالو دســتيار تخصــصــی  دندانپزشــكي و داروســازي ســنتي، طب بهداشــت،

 شرايط از يكي) نام ثبت و قطعي قبولي( دانشگاه در پذيرش هنگام به است ضروری كنند،مي
ضعيت لحاظ از را زير شموليت و شند، دارا عموميوظيفه مقررات و م  به مجاز صورتدرغيراين با

  :بود نخواهند تحصيل ادامه
  .خدمت پايان كارت داشتن) ١
  خاص). موارد و ايثارگران پزشكي، كفالت،( دايم معافيت كارت داشتن) ٢
ــــني معافيت شــــرايط واجدين) ٣  گروه دكتراي مدرك دارندگان( رهبري معظم مقام عنايت س

شكي شموالن قبيل اين). ١٣٤٤ سال پایان تا متولدین پز  زمان در و قبولي اعالم از پس بايد م
  .نمايند ارائه را) رهبري معظم مقام عنايت سني معافيت( دائم معافيت كارت نام،ثبت

 و پذيرش زمان كه غيبت بدون خدمت به آماده برگ داراي مشــموالن فارغ التحصــيل دکتری) ٤
  .باشد) اعزام برگ در مندرج( خدمت به اعزام تاريخ از قبل دانشگاه، در آنان نامثبت

 الزم باشــد،مي دانشــگاه قبولي اعالم از قبل آنان خدمت به اعزام تاريخ كه افرادي  ـــــــ  تبصــره
 قبولي درصورت است بديهي. شوند اعزام خدمت به) اعزام برگ در مندرج( مقرر تاريخ در است

 خواهند ترخيص خدمت از تحصــيل ادامه جهت ضــوابط، و شــرايط ســاير بودن دارا و دانشــگاه در
  .بود نخواهند تحصيل ادامه به مجاز و شده محسوب غايب صورتغيراين در. شد

 تحصيلي مجاز سنوات در ٣١/٦/٩٧ تاريخ تا كه عمومي دكتراي مقطع آخر سال دانشجويان) ٥
  .شوندمي التحصيلفارغ

 التحصــيلفارغ تحصــيلي ســنوات مجاز ســقف در كه عمومي دكتراي مقطع التحصــيالنفارغ) ٦

 ســال يك از بيش تخصــصــي دكتري مقطع در پذيرش زمان تا تحصــيل از فراغت تاريخ از و شــده
  .باشد نشده سپري

 به تحصيلي سنوات مجاز سقف از بيش عمومي دكتراي در آنان تحصيل مدت كه داوطلباني   
  .ندارند را باالتر مقطع در تحصيلي معافيت از استفاده شرايط انجاميده، طول
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 و خدمت به اشـــتغال گواهي ارائه با هاخانهوزارت يا و هاســـازمان در خدمت متعهد كاركنان) ٧
ــــيل ادامه براي مربوط ســـــازمان اجرايي مقام باالترين موافقت برای این افراد معافيت  .تحص

  تحصيلی صادر نمی گردد و تابع ضوابط متعهدین خدمت می باشند.

 سازمان موافقت و خدمت به اشتغال گواهي ارائه با مسلح نيروهاي در شاغل پايور كاركنان) ٨

  .تحصيل ادامه براي مربوط
نده ديني علومطالب) ٩  مي حوزوي تحصــــيلي معافيت داراي كه عمومي دكتراي مدرک دار

  .باشند
 اصفهان و خراسان علميه حوزه مديريت مركز يا علميه هايحوزه مديريت مركز كهصورتي در   

 يزن دانشگاه در آن موازات به حوزه در تحصيل به اشتغال ضمن است قادر طلبه كه نمايند تأييد
  .تاس بالمانع دانشگاه در وي تحصيل به اشتغال حوزه، تحصيلي معافيت همان با كند، تحصيل

 ار مربوط علميه حوزه نامهموافقت بايد تحصــيلي ترم هر در نامثبت براي دانشــجويان، گونهاين 
 اعالم يافته خاتمه را ايطلبه تحصــيل معافيت علميه حوزه موقع هر اســت بديهي. نمايند ارائه
ــــيل ادامه كند، ــــگاه در وي تحص  معافيت از مندی بهره شــــرايط واحراز تطبيق به منوط دانش

. بود خواهد دانشگاه استقرار محل استان عمومی وظيفه معاونت توسط دانشگاهي تحصيلي
  .بود نخواهند تحصيل ادامه به مجاز اینصورت غير در

 در...) و كفالت پزشـكي،( غيبت بدون موقت معافيت برگه فارغ التحصـيل داراي مشـموالن) ١٠
  .اعتبارآن مدت

ــته اين    ــيلي معافيت بدون موقت، معافيت اعتبار اتمام از پس افراد از دس  ادامه به مجاز تحص
مایند و ن تحصيلی معافيت درخواست شده تعریف فرایند برابر بایستی لذا و باشندنمي تحصيل

در غير این صـورت  .صـادر خواهد شـد در صـورت بررسـی و داشـتن شـرایط مجوز ادامه تحصـيل
  شرایط ادامه تحصيل را از دست می دهند.

  .اوليه غيبت فاقد عمومي دكتراي مدرك داراي) خدمت حين سربازان( وظيفه كاركنان) ١١
 به اشـــتغال گواهي ارائه با دانشـــگاه، ســـوي از قبولي اعالم از پس كاركنان از دســـته اين   

 از پس اينکه شــرط به( ١٠+ پليس دفاتر ســوي از تحصــيل مجوز صــدور و مربوط يگان از خدمت
 از تحصــيل ادامه براي ،)شــوند شــناخته تحصــيلی معافيت از برخورداری واجد شــرایط بررســی

  .شد خواهند ترخيص خدمت
 شركت به مجاز رسدمي اتمام به ٣١/٦/٩٧ تاريخ تا آنان خدمت كه ايوظيفه كاركنان  ـــــ تبصره

 خدمت اتمام گواهي دانشگاه، در نامثبت زمان و قبولي از پس بايد ليكن باشند،مي   آزمون در
  .نمايند ارائه خدمت پايان ياكارت

 از که صـــورتی در اند، بوده دکتری مدرک دارای قبالً  که غيبت فاقد انصـــرافي دانشـــجويان) ١٢
 و باشند داده تحصيل از بارانصراف یک الزاماً ) عمومی وظيفه جدید قانون ابالغ( ٢٢/٨/٩٠ تاریخ
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صراف تاریخ شد بوده اوليه سنوات در آنها ان صراف تاريخ از همچنين و با شگاه در ان شته و دان  ر
  . باشد نشده سپري سال يك از بيش جديد رشته و دانشگاه در پذيرش زمان تا قبلي

شموالن) ١٣ ضو م شگاه علمي هيئت ع ستاي در كه ها دان  علمي هيأت تامين نحوه قانون«را
شگاه نياز مورد ستند خدمت انجام حال در »ها دان شگاه، در قبولي از پس افراد اين.ه  پس دان

  .خواهندشد ترخيص خدمت از شده تعيين فرآیند برابر تحصيل ادامه جهت شرایط، احراز از
  :تذكر

شموالن) ١ صيل ادامه به مجاز غايب م شندنمي تح صورت و با  در قبولي و آزمون در شركت در
ــــگاه، ــــيلي مجوز دانش  آنان از نامثبت به مجاز هادانشــــگاه و نگرديده صــــادر آنان براي تحص

  .باشندنمي
شجويان) ٢ شگاه اخراجي دان  شرايط دائم، معافيت اخذ يا و ضرورت دوره خدمت پايان تا هادان

  .داشت نخواهند را تحصيلي معافيت از استفاده
ـــيالن فارغ) ٣ ـــی دکتری(دوره اين التحص ـــص ـــركت به مجاز) تخص  نظر از آزمون اين در مجدد ش

  .باشند نمي تحصيلي معافيت
ــــيل به مجاز) خدمت درحال ســــربازان( وظيفه كاركنان) ٤  نمي خدمت انجام با همزمان تحص

 ادار و اوليه غيبت نداشتن صورت در دانشگاه در قبولي صورت در كاركنان از دسته اين. باشند
.شد خواهند ترخيص خدمت از تحصيل ادامه جهت شرايط، ساير بودن
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ط رات وا ؤ  ص ن و  ه ایو  ی ی ی ر ی با   زپش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

  شود.مي محسوب ايعضو مؤثر حرفه موارد زير نقص و تخصصي پزشكي در آموزش: ١ ماده
 و تفكــــــــــــر ( باالتر از ادراكــــــــــــي بـــــــــا عـــــــــالئــــــــــــم پـــــــــريـــــــــشيروان اختــــــالالت) الف

llusion,delusion,hallucination - ClassII Functional deficitو اعتياد ( )Addiction ( 
  مواد مخدر. به
 دارند در صـــورتيكه)relapse -  recurence( يا بازگشـــتي )progressive(ســـير پيشـــرونده كه هايي بيماري)ب

ــخيص كنترل غيرقابل ــوند و يا به داده تش ــت  آثار غير قابل مرحله ش ــيده)sequelae( بازگش ــند، اين رس  باش

  ها عبارتند از :بيماري
  ـ ديابت ١
  )Dementia-Delirium( و دليريوم ـ دمانس ٢
  )CVA( مغزي هايـ سكته ٣
  Grand mal Epilepsy(( بزرگ ـ صرع ٤
   ـ پاركينسون ٥
   عضالني ـ ديستروفي ٦
   گراويس ـ مياستني ٧
  )Periodic Paralysis( ايدوره ـ فلج ٨
  )Cataplexy - Narcolepsy( پيشرفته و كاتاپلكسي ناركولپسي - ٩

  )Multiple Sclerosis(  ـ اسكلروز مولتيپل ١٠
  )HTN( خون ـ پرفشاري ١١

 : دستياري نامه آئين متمم5/2بند
رشته هاي تخصصي باليني دچار نقص عضو و يا بيماري موثر حرفه   آموزش دوره در طول دستياران چنانچه

 منتخب پزشـــكي در كميســـيون طرح را جهت مراتب و ارايه مدارك تواند با ذكر داليلمي مربوطهاي شـــوند، گروه 
شگاه شكده به دان شكي دان سيوناز تائي نمايد. پس منعكس پز شي شوراي مذكور و موافقت د كمي شكدهدا آموز و  ن
  آيد.مي بعمل جلوگيري افراد اين تحصيل از ادامه دانشگاه
  شود.افراد نمي قبيل اين شامل تحصيلي و غرامت ساله يك محروميت :1 تبصره
صورت :2 تبصره شگاه آموزشي شوراي موافقت در   ها در همانرشته ساير براي ايعضو مؤثر حرفه نقص ، چنانچهدان

شگاه صيل از ادامه مانع دان شته در آن تح شد و فرد حداقلر شته شده نفر پذيرفته آخرين نمره ها نبا را در  مربوطه ر
 دهد. تواند تغيير رشتهدارا باشد مي دانشگاه در همان سال و همان سهميه همان
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   ضعيف آگهي با پيش بدخيم هايـ سرطان ١٢
  )SLEو  ميوزيت روماتوئيد و پلي : آرتريت(مثل سيستميك روماتيسمي هايـ بيماري ١٣
ــه )پ ــاركردي اختالالت كلي ــاتواني)Functional impairment(ك ــايص)disabilities(هــا ، ن  و نق

 جبران غير قابل هاييا نقص بازتواني يا غير قابل درمان غير قابل و عالئم )Physical defects( جسمي

 سير)underlying disease( ايزمينه بيماري در صورتيكه زير، حتي)decompensated( نوتواني با
  باشد. هنداشت پيشرونده

  )Convulsion( ـ تشنج ١
   )Vertigo(ـ سرگيجه ٢
  )Memory loss( حافظه دادن ـ از دست ٣
  LPيا NLP,HMدر حد هر دو چشم كامل نابينايي- )visual loss( بينايي ـ كاهش ٤

  .است كافي و سالم كامل چشم وجود يك داخلي بيماريهاي تخصصي در رشته ـ ١تبصره

10حد  در كمترين شده ديد اصالح قدرت و توانبخشي فيزيكي در طب - ٢تبصره
3

  

10 حداقل شده ديد اصالح قدرت ايهسته در پزشكي - ٣تبصره
5

  .است قبول قابل 
   دو طرفه كامل ناشنوايي -)deafness( شنوايي ـ كاهش ٥
  سر آناتوميك ها يا وضعيتچشم يا ثانويه اوليه هاياز وضعيت در هريك)Diplopia( و بينيـ د ٦

   و آفازي )Dysphasia( ـ ديسفازي ٧
  اندامها غير ارادي ـ حركات ٨
  شديد تعادل ـ اختالالت ٩

  باالتر از زانو دو طرفه - تحتاني اندام ـ قطع ١٠
  فوقاني اندام ـ قطع ١١
  هادست ـ دفورميتي ١٢
  ١ درجه عضالني شديد با قدرت ) و ضعف٠ (درجه يا يكطرفه دو طرفه ها بصورتاندام ـ فلج ١٣

 قصن داخلي بيماريهاي تخصصي نباشد در رشته عضو غالب اگر شامل و دفورميتي ، فلجاندام قطع :تبصره

  شود.نمي محسوب ايعضو مؤثر حرفه
يه)ت ماري كل مل كه هايي بي عدم )Failure( نارســـــايي عا يت يا  فا  اعضـــــاي)insufficiency( ك

  زير: شوند، در شرايطمي بدن سيستمي
  FC-III,IVدر مرحله )Heart Failure( قلبي نارسايي - ١
  )Chronic Renal Failure( مزمن كليوي نارسايي - ٢
ــاتي - ٣ ــالوپ ــا پيش )Encephalopathy( آنســــف ــه ب ــب هــايزمين  ،(خونريزي مغزي فيزيكي آســــي

  ) ،هماتومتومور،آبسه
 سداديان و بيماريهايCo2, Narcosis ,پيشرفته آسم مثل )Respiratory Failure( تنفسي نارسايي - ٤

  .شديد ريوي و محدودكننده
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  .تكسو كور مغز و مخچه پايه)Stroke( هايسكته - ٥
   سيروز كبدي - ٦
 ,Position( عمقيحسي) واختالالتtouch, lightPain, Temperature(سطحيحسياختالالت)ث

Vibration, Sterognosis, Sweying, Two discrimination Epicritic touchpoint(باشند. طور كامل به وقتي  
  شوند.مي محسوب ايعضو مؤثر حرفه نقص جراحي هايو اولنار در رشته راديال حسي اختالالت - تبصره

 ،جراحي هايرشــــته در كليه مفاد بند ب شــــوند با رعايتمي منتقل خون از طريق كه بيماريهائي كليه )ج

  .اورژانس و طب ، بيهوشيو زايمان زنان
ــــ اختالل عالئم )چ ــــورتيكه حتي Motor System (Sign( حركتي يســــتمس    ايزمينه بيماري در ص

(Under sying disease) :سير پيشرونده نداشته باشد به شرح زير  
 ، بيهوشي، راديولوژيجراحي هايرشته ، در همه)Involuntary movement( غير ارادي ـ حركات ١

  .اورژانس وطب
  : )Station  &gait( رفتن و راه ايستادن عالئم - ٢

ــــيكWaddling ،، پاركينســــونWide ,Scizzor،، اســــپاســــتيكپلژيك ، هميهيســــتريك  ،، آتاكس
Staggering اورژانس و طب ، بيهوشيجراحي هايرشته در همه.  

  : صورت به فوقاني در اندام نيعضال ـ تونوس ٣
Hypertonicity (spasticity, rigidity) by passive motion. 
Hypotonicity (pendular, Flaccid) by passive motion. 

   و بيهوشي ، راديولوژيجراحي هايرشته در همه
در   نرمال حركتي درصــــد محدوده ٢٠يا  درجه ٢٠بيشــــتر از  اندازه به فوقاني اندام در حركت محدوديت- ٤

  .ارتوپدي
 و طب بيهوشــي ،جراحي هايدر رشــته ٣كمتر از  زير با درجات عضــالت فعال در حركات عضــالني ضــعف - ٥

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

)Lumbricoides Extensor Digitorium , Extensor Carpi Radialis , Opponants ( 

  :در ايستادن تونوس به مربوط عضالت-
 )Hamstring , Quadriceps , Plantar Flexor (  

  : زير است بندي طبقه بر اساس عضالني ـ قدرت ضعف بندي درجه - ١تبصره

00paralysis, 1.severe, 2.moderate, 3.Mild, 4.strong enough, 5.Very strong  
  Coarse در عضالت ٤كمتر از  عضالني ضعف ارتوپدي در رشته - ٢تبصره
صره صصي هايدر رشته - ٣تب سروگردنچشم تخ صاب ، جراحي، گوش، گلو و بيني و جراحي  و  مغز و اع

  .دست Fine حركات به مربوط در عضالت ٤كمتر از  عضالني عفض و عروق قلب جراحي
  )Clonusياreflexia Exagerated Hyper( تشديد يافته با واكنش هايـ رفلكس ٦
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 هـــر بـــه اورژانـــس و طـــب ، بـــيـــهـــوشــــــيجـــراحـــي هـــايدر رشــــــتـــه تـــعـــادل عـــدم عـــالئـــم- ٧
   )Ataxia,Dysmetria,Dysdiadokokinesia.(ميزان

ــــــ ٨ موارد      يا بند چ ٧تا  ١در موارد  نامبرده از عوارض يكي موجب در صــورتيكه - فقرات ســتون ضــايعات ـ

  گردد. حسي اختالالت
و قد كمتر از  اورژانس و طب جراحي هايدر رشــته بند چ ٥و  ٤در موارد )Morbid Obesity(مفرط ــــــ چاقي ٩

  .جراحي هايمتر در رشته سانتي ١٥٠
،گوش، گلو و بيني و جراحي مغزواعصــاب ، جراحيپزشــكي چشــم تخصــصــي زير در رشــته موارد خاص) ح

شيپ و سروگردن شته اين هايفلو شيپر صي ها و فوقها، فلو ص شيپعمومي جراحي هايتخ  هاي، فلو
  .پيوند كليه و رشته ارتوپدي

  )arc Seconds 40< بر ثانيه ( آرك ٤٠بيشتر از  ـ ديد عمق ١

10كمتر از  شده ديد اصالح ـ قدرت ٢
9

  )Visual acuity( در هر چشم 
   ـ كور رنگي ٣
  ديد مؤثر ميدان ـ محدوديت ٤
  .اورژانس و طب ايهسته ، پزشكي، راديوتراپيدر راديولوژي دوره در بدو شروع حاملگي )خ

 در و زايمان استحقاقي از مرخصي آموزشي گروه موافقت تواند در صورتدستيار مي شرايط در اين :تبصره

  نمايد. استفاده دوره بدو شروع
  ).PTSD شديد، شديد، فوبياي شديد، پانيك (وسواس رواني - عصبي اختالالت د)
شتن زبان لكنت ذ) شرايط رواني ثبات و ندا سترس در  شته ا شكي زا در ر شكيروانپز  و طب اطفال ، روانپز

  .اورژانس
ـــيتي از ســـايكوز و نوروزها، اختالالت اعم رواني اختالالت كليه ر)  هايدر رشـــته رواني و ناپايداري شـــخص

  .اورژانس و طب بيهوشي روانپزشكي
ها: ٢ ماده ماري نايي)diseases(بي ناتوا حت كه)disorders( ، اختالالت)disabilities(ها،  ــــكي  كنترل ت  پزش

)medically controlled(يا درمان بوده)treated(نوتواني ، )rehabilitated(يا بازتواني و)adjusted( باشند با  شده
  شوند.نمي محسوب ايعضو مؤثر حرفه ، نقصساير مقررات رعايت

ها رشــته در كليه مواد مخدر به )addiction(و اعتياد  )psychoses(پريشــي روان هايبيماري ســابقه :تبصــره

  شود.مي محسوب ايعضو مؤثر حرفه نقص
  :شودمي زير اطالق هايرشته به نامه آئين در اين جراحي هايرشته عبارت: ٣ ماده

گوش، گلو و بيني و  ،و تناســــلي ادراري و مجاري كليه ، جراحيو زايمان ، زنان، ارتوپديعمومي جراحي
   مربوطه فلوشيپ هايو دوره تخصصي فوق هايو رشته ، چشممغز و اعصاب ، جراحيجراحي سروگردن

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

  باشد.مي پزشكي تشخيص هايمالك بر اساس ايعضو مؤثر حرفه از موارد نقص هر يك تعريف: ٤ ماده

 از طرف تائيد آن ،شود مطرح دوره و يا در طول نام ثبت در زمان ايعضو مؤثر حرفه نقص در موارديكه :٥ ماده
  .است الزامي تحصيل محل اهدانشگ پزشكي شوراي
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ــــ ١ تبصره گردد(بارز  مشخص بيماري عالئم دستياري دوران در طول بيماري كنترل عدم بعلت در صورتيكه ـ

  خواهد شد. عمل دستياري نامه آئين متمم ٥/٢بند اصل شود)، طبق
شود(بروز نمايد)  و كار ايجاد تحصيل ا شرايطب در مواجهه ايعضو موثر حرفه نقص در صورتيكهــــــ  ٢تبصره

 خواهد بود. آن هاي) و تبصــرهصــفحه در همين (مندرج دســتياري نامهآئين متمم ٥/٢بند  دســتيار مشــمول
  : مثل

   و بيهوشي جراحي هاي(خطر سيروز)در رشته هالوتان كبد به حساسيت -
  ) تماسي (درماتيت بارز پوستي هايحساسيت -

صره ـــــ  ٣تب صورتـ ضو مؤثر حرفه و يا نقص بيماري بروز عالئم در  صيل محل شرايط علت به ايع  (مثل تح

  شود.نمي آن هايو تبصره دستياري  نامهآئين متمم ٥/٢بند  مشمول و هوا) داوطلب آب -و  اقتصادي شرايط
 و شــرايط كار در رشــته ، نوعمحل - و رشــته رشــته تخابان در زمان اســت الزم داوطلب بنابراين

  را مدنظر قرار دهد. تحصيل محل و اقتصادي جغرافيايي
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ماره ت    ٧ ویپ

ه م ھا و یا دا وم یو دا ی ع ه  وزارت  زپش ھای وا وزش زپش و سازما مان و آ ت،    یھدا
  

  پزشكي و يا سازمان وابستهعلومدانشكدهيا 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

علوم بهزيستي و 
 توانبخشي

 قم گناباد

  سازمان انتقال خون ايران
شركت سهامي دارويي و تجهيزات 

  پزشكي

صندوق رفاه 

 دانشجويان

 انستيتوپاستورايران  
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ماره  ت    ٨ویپ

واد  وع  و ون  ن ٣و  ٢ک کان و آ ت زپش د ون  ی  ا ت  ا کان  رازپش ری پ م  ص   و 
و وق چ ون  ن  و ندی  ه  ی  ین ی، ژپو وز ن  آ یالت آ ذ از  ه  ا ی و و ر

شان ی  د عدا   ا
ــكان در تاريخ آئين ٣و  ٢كميســيون موضــوع مواد  ــكان و پيراپزش نامه اجرايي قانون خدمت پزش

نامه آموزشـــي، پژوهشـــي و رفاهي ويژه تشـــكيل و مقرر گرديد مشـــمولين آئين ٢٣/١/١٣٨٩
ــوب  ــان مص ــتعدادهاي درخش ــوراي هدايت اســتعدادهاي درخشــان وزارت  ٣/١٢/١٣٨٧اس ش

  مند گردند:ن و آموزش پزشكي از تسهيالت زير بهرهبهداشت، درما

هاي پزشـــكي، دندانپزشـــكي، امكان شـــركت در آزمون ورودي مقاطع باالتر در رشـــته )١
  داروسازي:

الف) دانشجويان ترم آخر رشته پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي اجازه دارند فقط يك 
  هاي تخصصي شركت نمايند.نوبت در آزمون دوره

ماه بعد از  ٣التحصـــيالن رشـــته پزشـــكي، دندانپزشـــكي، داروســـازي كه حداكثر ب) فارغ 
 ،اندفراغت از تحصيل خدمات مربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان را شروع نموده

صورت پذيرش در آزمون مكلفند خدمات خود را مجازند در آزمون شركت و در  صي  ص هاي تخ
بديهي اســت اين گروه از افراد مابقي خدمات را پس  تا شــروع دوره دســتياري ادامه دهند.

  از فراغت از تحصيل، در مقاطع باالتر انجام خواهند داد.
نامه نامه فوق الذكر (مبني بر اينكه دانشــجويان مشــمول اين آئينآئين ٧) در اجراي ماده ٢

در توانند طرح نيروي انســاني خود را و تخصــصــي مي  Ph.Dباســتثناء دانشــجويان مقاطع 
شكي و يا  شگاههاي علوم پز شي، درماني مرتبط با دان شي، پژوه سازمانها و مراكز آموز

مشــروط بر اينكه ســازمانهاي فوق به  ،وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكي بگذرانند
  خدمات آنان نياز داشته باشند) مقرر گرديد :

التحصيالن خانم مجرد صرفاً  كليه فارغ التحصيالن ذكور (اعم از مجرد و متأهل) و فارغ –الف 
در ســـال دوم خدمت خود مجاز مي باشـــند تا خدمات موضـــوعه را در شـــهرهاي غيرمجاز 

  (اصفهان، تهران، شيراز، تبريز و مشهد) به شرط اعالم نياز از آن مراكز به انجام رسانند.
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مات خانم هاي فارغ التحصــيل متأهل مجاز مي باشــند در صــورت ارائه اعالم نياز، خد –ب 
موضــوعه خود را در مراكز مســتقر در شــهرهاي غيرمجاز (اصــفهان، تهران، شــيراز، تبريز و 

  مشهد) به انجام رسانند.
ورودي توانند در آزمونهاي فارغ التحصــيالن رشــته هاي پيراپزشــكي بدون محدوديت مي )٢

  مقاطع باالتر شركت نمايند.
ــت معافيت ــوبه الزم به ذكر اس ــوع مص ــوص  ٢٠/١٢/١٣٨٦هاي موض ــيون در خص اين كميس

  باشد.استعدادهاي درخشان به شرح ذيل به قوت خود باقي مي
برندگان مدال طالي كشوري از المپيادهاي رياضيات، نجوم، فيزيك، شيمي، كامپيوتر  –الف 

  و زيست شناسي به تائيد وزارت آموزش و پرورش.
ان ســـنجش آموزش نفرات اول تا دهم كنكور ســـراســـري گروه تجربي به تائيد ســـازم –ب 

  كشور.
نفرات اول تا سوم آزمونهاي جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، پيش  –ج 

كارورزي و ورودي دستياري تخصصي پزشكي، دندانپزشكي به تائيد مركز سنجش آموزش 
  پزشكي.

  
به قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان را در یک مقطع انجام  توجه: افرادی که خدمات مربوط

چنانچه مدرک دیگری دریافت ، داده و گواهی پایان خدمت (پایان طرح) دریافت نموده باشند
باشند.مجدداً مشمول قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان نمی ،نمایند
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ماره  ت    ٩  ویپ

ی  باع خار ت ا کان و ا و اس ق  اننا ی ا وری اسال    
  

  باشد.اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي استان آذربايجان شرقي – ١
اقامت اتباع افغاني در ســطح اســتان و ســاير اتباع غير ايراني در  غربي اســتان آذربابجان – ٢

  باشد.شهرهاي مرزي استان ممنوع مي
هاي استان و اقامت اتباع عراقي در شهرستاناستان اردبيل اقامت اتباع افغاني در سطح  – ٣

  باشد.يله سوار، گرمي، مشكين شهر و نمين ممنوع ميبپارس آباد، 
فريدون شهر، سميرم،  هاي نظنز، فريدن،اقامت اتباع افغاني در شهرستان استان اصفهان – ٤

گلپايگان و چادگان، خوانســار، بخش مركزي اصــفهان (حومه شــهر اصــفهان)، دهاقان، نائين، 

  باشد.اردستان ممنوع مي
باع خارجي در  – ٥ يه ات قامت كل تان و ا باع افغاني در ســــطح اســــ قامت ات تان ايالم ا اســــ

  باشد.شهرستانهاي مهران و دهلران و همچنين شهرهاي مرزي ممنوع مي
  باشد.هاي ديلم و گناوه ممنوع مياقامت اتباع افغاني صرفاً در شهرستان استان بوشهر – ٦
  باشد.استان چهارمحال و بختياري اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي – ٧
  باشد.اقامت اتباع افغاني و عراقي در سطح استان ممنوع مي استان خراسان شمالي – ٨
هاي مرزي، تربت جام، قوچان، درشــهرســتان اقامت اتباع افغاني اســتان خراســان رضــوي – ٩

  نادري و درگز ممنوع است. تايباد، خواف، سرخس، كالت
ستان  استان خراسان جنوبي  – ١٠ شهر سرايان و اقامت كليه اتباع خارجي در  هاي فردوس و 

  باشد.اقامت اتباع عراقي در سطح استان ممنوع مي باشد.شهرهاي مرزي ممنوع مي
ستان خوزستان – ١١ ستان ب ا سطح ا ستثناء، مهمانشهر بني تجه اقامت اتباع افغاني در  ار ا

ممنوع است) و اقامت ساير اتباع خارجي در شهرستانهاي آبادان،  ١٠/٤/١٣٩٢گتوند (از تاريخ 
  باشد.خرمشهر و دشت آزادگان ممنوع مي

شهر  ستانهاي آبادان و خرم شهر صره: اقامت اتباع خارجي دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در  تب
  باشد.بالمانع مي ١٣١٠وفق قانون ورود و اقامت اتباع خارجي مصوب سال 

صــرفاً شــهرســتان هاي  زنجان اقامت اتباع افغاني در ســطح اســتان ممنوع مي باشــد. – ١٢
  باشد.زنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقي مجاز مي
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به استثناي منطقه گرمسار و ورودي قصر بهرام، مركز آزمايش معراج يك  استان سمنان – ١٣
براي اقامت  يش سراج، ساير شهرهاي استانطرف مركز آزماو منطقه دامغان از جاده جندق ب
  اتباع خارجي بالمانع مي باشد.

ــــتثناي دارندگان پروانه اقامت   استان سيستان و بلوچستان – ١٤ اقامت اتباع خارجي به اس
  (حسب تشخيص كارگروه اتباع بيگانه استان) ممنوع مي باشد.

شهرستانهاي فيروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان، اقامت اتباع افغاني در  استان فارس – ١٥
  باشد.فسا، مهر و خنج ممنوع مي

به اســتثناء شــهرســتان قزوين، ســاير شــهرهاي اســتان براي اقامت اتباع  اســتان قزوين – ١٦
  باشد.افغاني ممنوع مي

    استان كردستان – ١٧
مركزي شهرستان سقز و اقامت اتباع افغاني در سطح استان و اقامت اتباع خارجي در بخش 

  باشد.شهرستانهاي بانه و مريوان و شهرهاي مرزي استان ممنوع مي
ستان كرمان – ١٨ شهر بابك، منوجان، بافت، عنبرآباد،  ا ستانهاي  شهر اقامت اتباع افغاني در 

  باشد.ريگان، بم و فهرج و اتباع عراقي درسطح استان ممنوع مي
ــــتان و كليه اتباع خارجي در اقامت اتباع ا   استان كرمانشاه – ١٩ ــــطح اس فغاني در س

  باشد. شهرهاي مرزي استان ممنوع مي
  باشد.اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي استان كهگيلويه و بويراحمد – ٢٠
صـــرفاً شـــهرســـتانهاي گرگان و گنبد براي اقامت اتباع افغاني مجاز  اســـتان گلســـتان – ٢١

  باشد.مي
  باشد.اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي استان گيالن – ٢٢
  باشد.استان لرستان اقامت اتباع افغاني در سطح استان ممنوع مي – ٢٣
ستان مازندران  – ٢٤ شهر، ا سر، تنكابن، چالوس، نو ستانهاي رام شهر اقامت اتباع افغاني در 

  ابالغ مي گردد)نور، محمودآباد، بابلسر و آمل ممنوع مي باشد.(كل استان متعاقباً 
ــازند،  – ٢٥ ــتيان، تفرش، خمين، ش ــتانهاي آش ــهرس ــتان مركزي اقامت اتباع افغاني در ش اس

  باشد.محالت، زرنديه، كميجان و بخش خنداب از توابع اراك ممنوع مي
  اقامت اتباع افغاني و عراقي در سطح استان ممنوع مي باشد. استان هرمزگان – ٢٦
  ع افغاني در سطح استان ممنوع مي باشد.اقامت اتبا استان همدان – ٢٧
  باشد.اقامت اتباع افغاني صرفاً در شهرستانهاي خاتم و بافق ممنوع مي استان يزد – ٢٨
  اقامت اتباع غيرايراني در استان بالمانع است. استان تهران – ٢٩
  اقامت اتباع غيرايراني در استان بالمانع است. استان قم – ٣٠
  امت اتباع غيرايراني در استان بالمانع است.اق استان البرز – ٣١
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ممنوعيت اســـكان و اقامت اتباع خارجي در مرزهاي كشـــور شـــامل اردوگاه هاي ويژه : ١تذكر
اتباع بيگانه ساكن » فرزندان داراي مادر ايراني«اتباع خارجي مستقر در اين مناطق و همچنين 

كشـــور رســـيده اســـت  وزارتواج آنها به تائيد اند و ثبت ازدايران كه با زنان ايراني ازدواج نموده
  گردد.نمي

ثبت نام و ادامه تحصـــيل دانشـــجويان غير ايراني كه بنا به داليل موجه مجاز به اقامت : ٢تذكر 
صرفاً براساس معرفي نامه اداره كل اتباع  ،در مناطق ممنوعه اسكان اتباع خارجي مي باشند

 پذيرد.و مهاجرين خارجي استانداري ذيربط انجام مي
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ماره  ت    ١٠ ویپ

ط ش را وزش پذ یاران و آ ی د ا ی ی ی دوره ر ا   یزپش  با

از  خارج هاياز دانشگاه ) خود را از يكيM.D( پزشكي عمومي دكتري مدرك كه ـ متقاضياني ١
را  دستياري هايدوره پذيرش در آزمون شركت حق ذيل ضوابط بر طبق، اندكشور اخذ نموده

  .خواهند داشت

گردد و مي ثبت مدارك ارزشيابي آنها در كميسيون ، مداركاز شروع قبل ستا ـ الزم الف
  نمايند. كامل ارزشيابي شورايعالي مصوبات براساس MDاخذ  را جهت مربوطه نيازهايپيش

) و اخذ (ره خميني امام المللي بين در دانشگاه سيفار زبان آموزش دوره ماه ٦ ـ گذراندن ب
  مذكور. در دوره ١٤ قبولي نمره

 از دانشگاههاي در يكي يكسال ) بمدت(انترني كارورزي پيش آميز دورهموفقيت ـ گذراندن ج
  كشور. درماني بهداشتي و خدمات پزشكي علوم

 ) خود را از يكيM.D( پزشكي عمومي دكتري مدرك كه نيغير ايرا متقاضيان شركت ـ شرط ٢
و يا تا  بيماريهای داخلی اخذ نموده درماني بهداشتي  و خدمات پزشكي علوم از دانشگاههاي

 دستيار، ارائه پذيرش در آزمون ،خواهند شد التحصيل مورد نظر فارغ سال شهريور ماه پايان

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

  .دستيار تخصصي پذيرش كتبي در آزمون و قبولي ـ شركت ٣
 در رشته آزاد ايراني شده نفر پذيرفته آخرين نمره %٧٠ حداقل كسب به منوط ـ قبولي الف

  .است مربوطه محل
 ، مازاد بر ظرفيتيمربوطه دانشگاه پذيرش ظرفيت %٥ در سقف شدگان پذيرفته ـ معرفي ب
 و تخصصي پزشكي آموزش شوراي دبيرخانه توسط ،شودمي نياز كشور تعيين رفع جهت كه

  گيرد.مي انجام قانوني مراحل از طي پس
حداكثر دو  تحصيلي در هر سال محل در هر رشته داوطلباناز  اينگونه پذيرش : ظرفيت١تبصره

  .نفر است

به شركت در توجه : اتباع غيرايراني با توجه به جدول مناطق ممنوعه جهت اقامت نسبت 
محل خود (در موعد مربوطه) تصميم گيري و اقدام الزم بعمل  –آزمون و نيز انتخاب رشته 

 آورند.
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 علوم ساير دانشگاههاي به انتقال درخواست حق وجه هيچ به از دستياران : اينگونه٢تبصره
  .كشور را نخواهند داشت پزشكي

 و راهنماي اجرايي ملدستورالع بر اساس ذكر شده با شرايط متقاضيان معرفي است ـ الزم ٣
 دبيرخانه به مركز خدمات آموزشي مقرر، توسط هايو در تاريخ سال همان در آزمون شركت
  پذيرد. صورت و تخصصي پزشكي آموزش شوراي

 شهريه از پرداخت تخصصي دستياري در آزمون شدن پذيرفته در صورت ذيل ـ افراد مشروحه ٤
  ند:باشمي معاف

  .مربوطه دستيار سال پذيرش در آزمون هر رشته شده پذيرفته نفر اول -الف
و  پزشكي آموزش شوراي مصوبات كشور طبق پزشكي علوم برتر دانشگاههاي رتبه %١ـ  ب

  .تخصصي
و  ، رفتتغذيه شامل شخصي هايهزينه هواپيما و كليه و برگشت رفت بليط هزينه ـ تأمين ٥

  باشد.ميخود آنان  عهده الذكر به فوق آمد و ...دستياران
 و ديگر كشورها پذيرفته ايران فيمابين و قراردادهاي نامه مقابله از طريق داوطلبي چنانچهـ  ٦

  باشد.قرارداد مي طرف وزارتخانه بعهده آنو شهريه  تحصيلي هايهزينه كليه ،است شده
د شو معرفي غير ايراني دانشجويان پذيرش هماهنگي شوراي از طريق داوطلبي : چنانچهصرهتب

  باشند.مي معاف شهريه از پرداخت
 تأمين خوابگاه دانشگاه امكانات به و با توجه االمكان حتي مجرد غير ايراني دستياران ـ جهت ٧

 در اختيار داوطلبين اطالعاتي بروشورهاي از طريق نشگاهدر هر دا خوابگاه وضعيت خواهد شد.
 و دانشگاه متبوع وزارت از طريق متأهل دستياران خوابگاه تأمين جهت ليكن گيرد.قرار مي
  وجود ندارد. تعهدي هيچگونه

 يمنته كه ييهاو ساير دوره مطالعاتي از فرصتهاي استفاده متقاضي غير ايراني ـ دستياران ٨
مستقيماً  ١ ماده شرايط با رعايت بايستگردد، مينمي و تخصصي دانشگاهي اخذ مدرك به

  نمايند. كشور اقدام درماني بهداشتي و خدمات پزشكي علوم دانشگاههاي از طريق
 ورودي در آزمون شده پذيرفته غير ايراني متقاضيان علمي قبولي مراتب از اعالم ـ پس ٩

 نيز از سوي آنان عمومي تائيد صالحيت كشور مراتب داخل شدگان پذيرفته مطابق دستياري
  خواهد شد. اعالم اطالع دانشگاهها جهت

 ياريدست و مقررات قوانين از كليه دستياري دوره در طول شده پذيرفته غير ايراني ـ دستياران ١٠
را در  پزشكي حرفه به اشتغال خود حق تحصيل نمايند و بعد از اتماممي تبعيتكشور  داخل

 تعهد محضري دستياري نام در بدو ورود و ثبت و از آنان نخواهند داشت ايران اسالمي جمهوري
 طتوس يدستيار دوران تعهد محضري بجاي دوره بعد از اتمام كشور متبوع به بر بازگشت مبني

 اخذ خواهد شد. مركز خدمات آموزشی



ی یار ش د ون پذ مای آز ر را ن دوره د ی  ل و پ ی   ) ٩٧-٩٨( سال 

٥٠ 
 

 به و احترام قوانين كليه رعايت به موظف حضور در ايران مدت در طول شدگان : پذيرفته١ تبصره
 با آنان ضوابط مطابق تخلف بروز هرگونه و در صورت بوده ايران اسالمي جمهوري هايارزش

  برخورد خواهد شد.
 اقامت رواديد و صدور پروانه را در مورد تبديل الزم ، هماهنگيپذيرش شوراي : دبيرخانه٢ تبصره

خواهد آورد و  بعمل ذيصالح مراجع از طريق هر ساله دستياري دوره را تا پايان شدگان پذيرفته
  داد. خواهد را انجام الزم اقدامات آنان ورود و خروج اجازه در مورد كسب

لغو  شدگان از پذيرفته دسته اين اقامت ، پروانهذيصالح مراجع تشخيص به : در صورتيكه٣ تبصره
  آنها ايجاد نخواهد گرديد. براي حقي هيچگونه ،گردد

 اقامت از انقضاء پروانه قبل دو ماه حداقل است موظف تحصيل محل : دانشگاه٤ تبصره
  بنمايد. اقامت تجديد پروانه تقاضاي دستياران ي، برادانشجويي

 اين براي كشور متبوعه به و بازگشت تحصيالت از اتمام پس از تحصيل فراغت : مدارك٥ تبصره
  خواهد شد. از افراد ارسال دسته

 در تاريخ داوطلب توسط دوره شروع و عدم معتبر بوده سال همان براي دستيار فقط ـ پذيرش ١١
  ايجاد نخواهد كرد. آنان را براي و حقي شده تلقي از تحصيل انصراف منزله مقرر به

.باشدمي داوطلب بعهده ٣ ماده ٦بند  به با توجه تحصيلي هايو نيز هزينه شهريه پرداختـ  ١٢
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ت     ١١ماره ویپ

وع  و ی  ا ت	٥آ  ا ی ٦٦ ش ی و  ی زپش وز  ورای آ

   مصوبه :متن
نامه اجرائي تسهيل ادامه تحصيل دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي موظف است " آئين

هاي تخصصي " را بشرح زير تدوين و پس از استعدادهاي درخشان، نخبگان و استعدادهاي برتردر دوره

  رئيس شورا ابالغ نمايد: توشيح
هاي اجرائي كشوري و وزارتي نخبگان، استعدادهاي درخشان و نامهالف) هماهنگي با مصوبات وآئين

  استعدادهاي برتر؛

  ب) شرايط عمومي و اختصاصي؛ 
  ج) تعهدات قانوني متناسب؛ 

  د) تعيين و تعريف امتيازات ترجيحي و ضوابط و شرايط استفاده از آنها؛
  : مقدمه

در راستاي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري، آرمانهاي سند چشم انداز بيست ساله نظام مقدس 
، بهينه از ظرفيت هاي علمي نخبگان ، در زمينه استفادهاسالمي و اهداف برنامه هاي توسعهجمهوري 

را تخصصي اين مصوبه استعدادهاي درخشان و استعدادهاي برتر، دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و 
وزش پزشكي و تخصصي (كه ازاين شوراي آم ٦٦نشست  ٥. آئين نامه موضوع تهيه و ارائه نموده است

لي هاي متعا) به منظور گسترش مرزهاي دانش با الهام از آموزهعنوان آئين نامه نام برده مي شودب پس،
ها، انگيزه تقويت ، توسعه علمي،ت سالهدر چشم انداز بيس نظرهاي مددستيابي به افق اسالمي،

، گسترش و تعميق پژوهش و مشاركت اد رقابت سالم و شور و نشاط علمي، ايجارتقاء مراتب معنوي

 .تنظيم گرديده است اجتماعي در ميان دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور
 متن آئين نامه اجرائي :

، بايدشرايط حرفه اي و اخالق پزشكياسالمي و  التزام به موازين و شئونات. دانشجويان عالوه بر١ماده

  عمومي استفاده ازتسهيالت راداشته باشند؛ 
  سالگي تمام  ٣٠دانشجويان سال آخر رشته پزشكي عمومي و فارغ التحصيالن اين رشته تاسن . ١
    ١٦دارا بودن حداقل معدل کل .٢

  (مراجع مربوطه)نداشتن حكم قطعي در زمينه تخلفات آموزشي، اخالقي، انتظامي و قضائي .٣
آيين نامه كه داراي حكم محكوميت قطعي از كميته انضباطي  ٢و١ماده  : واجدين شرايط مقرر در١تبصره 

، مشمول اين ر تخلف آموزشي يا اخالقي ) باشندهيئت بدوي تخلفات آزمون ها (مبني ب دانشگاه يا

  آيين نامه نخواهند بود. 
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  از تسهيالت آئين نامه : شرايط اختصاصي داوطلبين استفاده -٢ماده 

آئين نامه هاي مصوب و  ، قوانين وارغ التحصيالن پزشكي عمومي كه براساس مقرراتدانشجويان و ف
عدادهاي برتر در حيطه هاي و است نخبگان، استعدادهاي درخشـــــان معتبر جاري از مصاديق

، ماعي به شمارمي روندي فردي و اجت، توانمنديهابرنامه، پــــژوهشي، فرهنگي و فوق آموزشي

 بشرح زير ارزيابي مي گردند :
  : آموزش  ٢-١
  : دارندگان رتبه هاي برتر كنكور سراسري١-٢-١

  كشوري  ،اي برتر المپياد هاي معتبر جهاني: دارندگان رتبه ه٢-٢-١ 
  : دارندگان رتبه هاي برتر آزمونهاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي ٣-٢-١

  ه هاي برتر دوره پزشكي عمومي بر اساس معدل كل: دارندگان رتب٤-٢-١
  : پژوهش ٢-٢
قالب فرهنگي در زمينه علوم : رتبه هاي برتر درجشنواره هاي معتبرداخلي مصوب شورايعالي ان١-٢-٢

  ، رازي و ...)پزشكي: (خوارزمي
زمينه  : چاپ مقاالت علمي در مجالت معتبر داخلي و خـــارجي داراي رتبه علمي ـ پژوهشي در٢-٢-٢

  ها ...) علوم پزشكي (مطابق آئين نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي دانشگاه

 : شركت در سمينارهاي معتبرعلمي ـ پزشكي داخل يا خارج از كشور با ارائه پوسترياسخنراني٣-٢-٢
 علمي 

ت وزار : ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي كه به تأييد معاونت تحقيقات و فن آوري٤-٢-٢

 متبوع رسيده باشد.
سوي دانشگاه درزمينه،  تسويه طرح ازهاي تحقيقاتي پايان يافته واجد : مجري و همكار طرح٥-٢-٢ 

، توسعه اي، كاربردي و سايرحيطه هاي هاي معتبر پژوهشي در حيطه علوم پزشكي طرح هاي بنيادي

  فن آوري وزارت متبوع با تأييد دانشگاههاي علوم پزشكي مربوطه يا معاونت تحقيقات و
  : فرهنگي و فوق برنامه :٣-٢
  ، احكام و معارف اسالميكريمالمللي قرآنان مسابقات بين: برگزيدگ١-٣-٢
  ، ورزشي ن مسابقات يا المپيادهاي فرهنگي: برگزيدگا٢-٣-٢
  : توانمنديهاي فردي ـ اجتماعي٤-٢

  : كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري١-٤-٢
  معتبرزبانهاي خارجي: كسب مدرك ٢-٤-٢
، حضور در اقدامات انساندوستانه و داوطلبانه، مشاركت فعال در : سوابق اجرايي و مديريتي٣-٤-٢

  زمينه اقدامات ويـــژه درحيطه علوم پزشكي با محوريت سالمت
  نظام امتياز بندي ترجيحي استفاده از تسهيالت آئين نامه  -٣ماده 

  

  : آموزش١-٣
امتيازات آموزشي محاسبه نحوه محاسبه  ١براساس جدول شماره  ٢-١مشموالن بند امتيازات كليه 

  .خواهد شد
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  پژوهش -٢-٣
امتيازات پژوهشي محاسبه نحوه محاسبه  ٢براساس جدول شماره  ٢-٢امتيازات كليه مشموالن بند 

  .خواهد شد

ي مطابق آئين نامه ارتقاء متياز ده، نحوه ا٢جدول شماره  ٥تا  ١: درصورت مشاركت در رديف هاي ١-٢-٣
  . باشداعضاي هيئت علمي مي

  فرهنگي و فوق برنامه  - ٣-٣

نحوه محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق برنامه  ٣براساس جدول شماره  ٢-٣امتيازات كليه مشموالن بند 
  محاسبه خواهد شد. 

معاونت فرهنگي وزارت  ، فرهنگي و ورزشي با تائيدقات يا المپيادهاي قرآني: برگزيدگان مساب١-٣-٣
  . باشدت، درمان و آموزش پزشكي ميبهداش

سازمان تربيت بدني اعالم ، مسابقات معتبري است كه طبق نظر مسابقات ورزشي كشوري :٢-٣-٣

  . گرددمي
 المللي قرار داردبندي مسابقات بينالمللي مسابقاتي است كه در رتبه: مسابقات ورزشي بين ٣-٣-٣

  . گرددمشاركت چند كشور برگزار مي ان تربيت بدني باو طبق نظر سازم

  امتيازات توانمنديهاي فردي ، اجتماعي: ٤-٣ 
(نحوه محاسبه امتيازات توانمنديهاي فردي ،  ٤براساس جدول شماره  ٢-٤امتيازات كليه مشموالن بند 
  .شد اجتماعي) محاسبه خواهد

توسط كميسيون با ارائه سوابق داوطلب  ٤ماره جدول ش ٤نحوه امتياز دهي و ارزشيابي رديف  :١-٤-٣
، هاي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگينشگاه متشكل از معاونتدا درخشان ويژه استعداد

بررسي و جهت تائيد نهايي به دبيرخانه ، استعدادهاي درخشان رئيس دفتر لمي ودونفرعضو هيئت ع

  .گرددوزش پزشكي و تخصصي ارسال ميشوراي آم
: در صورتيكه داوطلب اقدام ويژه اي انجام داده كه از نظر شوراي منتخب دانشگاه حائز امتياز ٢ه تبصر

، پس از تائيد كميسيون ويژه استعداد درخشان  دانشگاه باشدسقف امتيازات منظور شده مي باالتري از
  . ابل محاسبه جهت داوطلب خواهد بودو دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ق

  هاي توانمند سازي علمي نخبگان و استعدادهاي درخشان دوره -٥-٣

توانمند سازي اين عزيزان  ،يكي ازاهدافي كه پس از شناسايي نخبگان از اهميت خاصي برخورداراست
، باشددر راستاي حل معضالت ملي به منظور تحقق اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسالمي مي

و گردد كه نخبگان آموزشي وپژوهشي با محوريت سالمت تدوين ميلذا بدين منظور بسته هاي خاص 

  ، موفق به كسب امتيازات الزم خواهند گرديد.استعدادهاي درخشان پس از آموزش
: نحوه امتياز دهي و اعتباربخشي وسرفصل هاي بسته هاي آموزشي وپژوهشي براساس  ٣تبصره 

، توسط دبيرخانه شوراي آموزش تهاي مربوطهت و با هماهنگي معاوننيازهاي كشور با محوريت سالم

  .ابالغ خواهد گرديد تخصصي تدوين و وپزشكي 
علمي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي امتيازبندي ترجيحي مطابق جدول ذيل  المپياد -٦-٣

  باشد.مي
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علمي وزارت بهداشت، اختصاص امتيازات جهت المپيادهاي دانشجويي به شرط  درخصوص المپياد

  هاي علوم پزشكي كل كشور درآئين نامه لحاظ گرديده است.  دانشگاه %٨٠اركت حداقل مش

 امتيازات المپيادهاي دانشجويي انفرادي وگروهي
 امتياز رتبه 
 ١٠ اول 
 ٧دوم

 ۵ سوم 
 ٢ لوح تقدير 

  
استدالل  پايه وحيطه علوم ٢دانشجويي در سوم انفرادي المپياد دوم و امتيازات ترجيحي رتبه هاي اول و

 سوم در ، امتيازات ترجيحي رتبه هاي اول، دوم وهاي المپيادبقيه حيطه در حيطه آموزش و باليني در
  باشد.(مطابق جدول فوق) قابل احتساب مي هاي فردي واجتماعي فردحيطه توانمندي

  هاي دانشجويي نامهپايان -٧-٣

، نظام امتياز بندي ترجيحي كشور تدوين و اجرا گرددا در سطح هنامهبندي پايانچنانچه نظام رتبه
برگزيدگان توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كارشناسي و به اين آئين نامه اضافه 

  خواهد شد. 
  المللي قرآن كريم :مسابقات بين -٨-٣

ا كسب نموده نفر از كساني كه در قرائت قرآن كريم در مسابقات بين المللي رتبه اول ر ٢هر ساله 

دون ب ،مي توانند بدون كنكور در رشته علوم قرآني وارد دانشگاه گردند يا اگر در دانشگاه باشند ،باشند
 . ن ورودي به يك رشته باالتر بروندامتحا

  شورايعالي انقالب فرهنگي)  ٦/١١/٧١جلسه مورخ  ٢٩٩ (طبق مصوبه

  ئين نامهتعهدات قانوني استفاده كنندگان از تسهيالت آ -٤ماده 
ن موظف به سپرد ،كليه داوطلبيني كه از مزاياي ادامه تحصيل بر اساس اين آئين نامه برخوردار مي گردند

 ، درمناطقيمشابه پذيرفته شدگان سهميه آزاد تعهد براي انجام خدمات قانوني بعد از فراغت از تحصيل،

  نمايد، خواهند بود.كه وزارت متبوع تعيين مي
اي درخشان براي سبه امتيازات ترجيحي مكتسبه توسط مصاديق آئين نامه استعدادهنحوه محا -٥ماده 

  :هاي تخصصيرشته ادامه تحصيل در

هاي چهارگانه (با رعايت حداقل امتيازات از تمامي حوزه امتياز ٤٠: داوطلبين درصورت كسب حداقل ١-٥
  .باشنددرخشان مي هميه استعدادهاي) مجاز به استفاده از س٥ الزم مطابق جدول شماره

يرفته شده نمره قبولي آخرين نفر پذ %٩٠در صورت كسب حد نصاب  ٥-١: داوطلبين واجد شرايط بند ٢-٥
ال از امتيازات ترجيحي موضوع هاي اعالم شده هر ستوانند طبق ظرفيت، ميآزاد در آزمون دستياري

  مند گردند.  آيين نامه بهره اين

تعدادي از ظرفيت خود را بصورت مازاد در رشته هائي كه داراي مجوز تربيت ، ساالنه : هر دانشگاه١-٢-٥
. از مجموع اين ظرفيت نمايدزش پزشكي و تخصصي اعالم مي، به دبيرخانه شوراي آموباشدمي دستيار

به استعدادهاي درخشان (مشمول آئين نامه) همان دانشگاه و بقيه به داوطلبين ساير  % ٦٠تا سقف 

  يابد.اختصاص ميها دانشگاه
  . نه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي است:ظرفيت رشته تخصصي با نظر دبيرخا ٤تبصره 
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  باشند. : داوطلبين فقط براي يك نوبت مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان مي٢-٢-٥

) ٤٠داوطلبين استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان بشرط كسب حداقل امتياز الزم ( :٣-٢-٥
  نام و تحصيل نمايند.(كامل يا پودماني) ثبت MPHهاي توانند بدون شركت درآزمون ورودي در دورهمي

ها توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و ريزي براي اين دوره: تعيين ظرفيت و برنامه ٥تبصره 

  .شوداونتهاي مربوطه انجام ميتخصصي و با هماهنگي مع
ي بررس از ، بعددامه تحصيل براساس اين آئين نامهبراي ا لي پذيرش دانشجوسال تحصي هر در – ٦ماده 

صحت مستندات داوطلبين  احراز هاي محل تحصيل مشتمل براستعالم ومدارك داوطلبين دردانشگاه

 ، توسط كميسيون ويژه استعدادنامه جداول آيين امتيازدهي وفق ضوابط و دركليه حيطه هاي آيين نامه و
 عضو نفر دو فرهنگي و ، دانشجويي وهاي آموزشي، پژوهشيكل از معاونتدانشگاه متشدرخشان 

ارائه مستندات به دبيرخانه شوراي آموزش  رييس دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه و هيئت علمي و
  شد.  بصورت متمركز انجام خواهد ، برحسب امتيازات مكتسبه وتخصصي پزشكي و

ط عمومي و اختصاصي و تعهدات قانوني به شرح مندرج در اين آئين نامه و احراز كليه شراي  - ٧ماده

 براي عموم داوطلبين، رقابت بر اساس اين ماده الزامي است. ٥-١بويژه ضوابط مذكور در بند 
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  نحوه محاسبه امتيازات آموزشي - ١جدول شماره : ضمائم

رديف 
رديف  محور اصلي

 / رتبه   موضوع فرعي
    

 امتياز

سقف 
امتياز 
 محور

١ 

دارندگان رتبه هاي برتر  
هاي معتبر جهاني، المپياد

  آموزي و كشوري  داش 
 دانش جويي 

 ٢۵  مدال طالي المپياد جهاني ١-١

٢۵ 

 ٢٠مدال نقره المپياد جهاني ١-٢
 ١۵مدال برنز المپياد جهاني١-٣
 ١٠مدال طالكشوري ١-۴
 ٧مدال نقره كشوري١-۵
 ۵مدال برنزكشوري ١-۶

 ٢لوح تقدير  ١-٧ 

٢ 

هايدارندگان رتبه
 ١٢٠-١٠ ١-٨ كنكورسراسري   برتر

٢٠ 

 ١١١-١٢٠-٩۵ 
 ٢١١٠-٣٠ ١-١٠ 

 ١-١١ ۵٣١-٠۵ 

 ١٠٠ ١-١٢-۵١٣ 
     

 

 

 

 

٣  
دارندگان رتبه هاي برتر

آزمونهاي جامع علوم پايه و
 پيش كارورزي

١-١٣ 

 ١٠ اولكشوري١-١٠علوم پايه
 ٧ دوم تا چهارم
 ۵ پنجم تاهفتم

 ٣ هشتم تادهم

١۴-١ 
منطقه اي١-٣علوم پايه
 آمايشي 

 ۵ اول 
 ٣ دوم

 ١ سوم

١۵-١ 
 ۴ اولدانشگاهي١-٣علوم پايه

 ٢ دوم
 ١ سوم

١۶-١ 

  ٢٠ اولكشوري١-١٠پيش كارورزي
١٤  
١٠  
٦ 

٣٠  

   

 دوم تا چهارم
 پنجم تاهفتم

 هشتم تادهم

١-١٧ 
منطقه اي١-٣پيش كارورزي

 آمايشي 
 ١٠ اول
 ٦ دوم

 ٢ سوم

١-١٨ 

١-٣پيش كارورزي
 دانشگاهي

  ٨ اول
٤  
٢  
 

 دوم
 سوم 

۴  

  

  

۵ 

- درصد دارندگان رتبه ١٠از 
هاي برتر فارغ التحصيلي بر 
اساس معدل كل، درظرفيت 

  ورودي 

 

 Dualويا  MPHكسب مدرك 
degree   

 ٢٠اول%١٣-١٩

٢٠  

  

١٠ 

 ١٦دوم%١٣-٢٠
 ١٢سوم%١٣-٢١
 ١٠رتبه اول١-٢٢

١-٢٣ 

ارائه مدرك پايان دوره

٧ 

  گردد.صورت كسب رتبه جهاني، امتياز رتبه كشوري محاسبه نمي: در ١توضيح رديف 
   .باشد): منظور از رتبه كنكور، رتبه كل داوطلب مي باشد(رتبه منطقه اي منظور نمي٢توضيح رديف 
: در صورت كسب رتبه كشوري و دانشگاهي در يك آزمون جامع، امتياز رتبه دانشگاهي محاسبه  ٣توضيح رديف 

  گردد.نمي
  بود.  نفر قابل محاسبه خواهد ١٢سقف  : محاسبه تعدادافراد، براساس ظرفيت ورودي تا٤رديف  توضيح



ی یار ش د ون پذ مای آز ر را ن دوره د ی  ل و پ ی   ) ٩٧-٩٨( سال 

٥٧ 
 

  محاسبه امتيازات پژوهشي -٢جدول شماره 

رديف 
رديف  محوراصلي

 / رتبه  موضوع فرعي
  حداكثر

 امتياز

  سقف

امتياز 
 محور

١ 

هاي معتبر داخلي مصوب هاي برتر جشنوارهرتبه
فرهنگي در زمينه علوم شورايعالي انقالب 

  پزشكي (خوارزمي ، رازي و...)

  

 ٢٠    اول ٢-١

٢-٢ ٢٠ 

 دوم 
١٥ 

 سوم
١٠ 

٢ 

چــاپ مقــاالت علمي درمجالت معتبر داخلي و 
پژوهشــــي در زمينه  -خارجي داراي رتبه علمي

علوم پزشكي (مطابق آئين نامه ارتقا اعضا هيئت 
                  )*هاعلمي دانشگاه

 ٣ هر مقاله داخلي ٢-٣

٢٠ ۴-٢ 

 هر مقاله خارجي

۵ 

٣ 
ـــــ پزشكي  شركت در سمينارهاي معتبرعلمي ـ

يا سخنراني  داخل يا خارج از كشور با ارائه پوستر
  علمي

 ٠٫٢۵ هر مورد داخلي ٢-۵
 ٠٫٢۵ هر مورد خارجي ٢-۶ ۵

۴ 

شكي  شده در زمينه علوم پز ابداع يا اختراع ثبت 
يد  تائ به  قات وكه  نت تحقي ي وزارت فن آور معاو

ونفردوم به  %٧٠(نفراول متبوع رســــيده باشــــد 
 امتياز) %٣٠بعد

 ٢ هر مورد ثبت شده داخلي ٢-٧

٢-٨ ١٠ 
هر مورد ثبت شده در مراكز 

 ١٠ معتبر خارجي

۵ 

هاي تحقيقاتي بنيادي توسعهمجري طرح
هاي معتبر پژوهشي در ،كاربردي وسايرحيطهاي

هاي علوم با تائيد دانشگاه  پزشكيعلوم  حيطه 
پزشكي مربوطه يا معاونت تحقيقات وفن آوري 

  وزارت متبوع
 )(ارائه تسويه طرح الزامي است

 ۵ الملليمجري هر طرح بين ٢-٩

۵ 

 ۴ مجري هر طرح ملي ٢-١٠

 ٣ مجري هر طرح دانشگاهي ٢-١١
 ٢ الملليهمكار هر طرح بين ٢-١٢

٢-١٣ 
 طرح مليهمكار هر 

٠٫۵ 

 
داوطلب مجاز است فقط براي يك مقاله پذيرش آنرا جهت كسب امتياز ارائه نمايد و براي بقيه مقاالت، متن • 

چاپ شده مورد نياز مي باشد.  



     
   

٥٨ 
 

  محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق برنامه -٣جدول شماره 

رديف 
  حداكثر رتبه رديف فرعي محوراصلي

 امتياز
سقف 

 آمتيازمحور

١ 
برگزيدگان مسابقات يا 

  المپيادهاي
  قرآني ، فرهنگي ، ورزشي

 وزارت بهداشت) (موردتائيد

  اول كشوري ٣-١
  

۵ 

١۵ 

 ۴ كشوري  دوم ٣-٢

 ٣ سوم كشوري ٣-٣

 ٧ اول بين المللي ٣-۴

 ۶ بين المللي  دوم ٣-۵

 ۵ الملليسوم بين  ٣-۶
 ١۵ اول جهاني ٣-٧
 ١٢ جهاني  دوم ٣-٨
 ٨ سوم جهاني ٣-٩

   
  اجتماعي ،هاي فرديحاسبه امتيازات توانمنديم -٤جدول شماره 

رديف 
رديف  محوراصلي

  حداكثر موضوع فرعي
 امتياز

سقف 
  امتياز
 محور

طبق آئين نامه مصوب  ۴-١ كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري   ١
 ٢ وزارت 

   

٢٠ 

   خارجي  هايزبان  كسب مدرك معتبر ٢
جي بترتيب فراگيري دووسه زبان خار(
 )امتياز ١٠و٧

٢-۴ 
IELts ،۵/۶  به باال و

ل آن تافل و ديگر دمعا
 هاي خارجي معادلزبان

۵ 

حضــــور در  ســــوابق اجرايي و مديريتي،  ۴
، قدامات انســـــاندوســــتانه و داوطلبانها

اقدامات ويژه در حيطه مشـــاركت درزمينه 
يل موادعلوم پزشــــكي تجهيزات  و ، ازقب

 (فيلم، كمك آموزشي شامل مولتي مديا
، فعــاليــت دربرگزاري كــارگــاه پمفلــت)

 هاي جهادي.فعاليت وهمايش،

 ٧تا در سطح دانشگاهي  ۴-۴-١

درسطح استاني يا  ۴-۴-٢
 ١۵تا منطقه اي 

 ٢٠تا  در سطح كشوري ۴-۴-٣

  :   ٤توضيح رديف 
  ٧امتياز ، حداكثر  ٠٫٥هرمورد  –همكاري درسطح دانشگاه -
    ١٥امتياز ، حداكثر  ١هرمورد   -همكاري درسطح استان  -
   ٢٠امتياز ، حداكثر  ٢هرمورد  -همكاري درسطح كشوري-
  

  گانه مشروحه آئين نامه ٤هاي امتيازبندي نهايي در حوزه - ٥جدول شماره 

حداقل امتياز  حداكثر امتياز قابل محاسبه حوزه امتيازات ترجيحي 
امتياز داوطلب  ضروري

   ٢٠ ٩٠ آموزش
   ۴ ٣٠ پژوهش

 فوق برنامه  –فرهنگي 
 اجتماعي -توانمنديهاي فردي   ۵ ٢٠

 


