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  فصل اول
  كليات

 
1ماده  )  

  تعريف دوره دستياري باليني پزشكي
هاي تخصصي باليني يكي از مقاطع تحصيالت عالي دانشگاهيدستياري رشته دوره  ( Academic )  است كه

پس از موفقيت در امتحان پذيرش دستياري  ( M.D ) متقاضيان واجد شرايط با داشتن مدرك دكتراي پزشكي عمومي
مدرك  موفق به اخذ) تكويني و نهايي(تئوري و عملي و قبولي در امتحانات الزمه  هاي آموزشيو گذراندن دوره

گردندتخصصي در رشته مربوط مي .  

  تعريف دستيار)  2ماده 
امتحان ورودي دستياري  شود كه با داشتن مدرك دكتراي پزشكي عمومي و پذيرش دربه فردي اطالق مي دستيار

هاي تخصصي پزشكي طي مدت زمان مشخصي كه رشته جهت آموزشهاي نظري و كسب مهارتهاي عملي، در يكي از
 ب شده است به امر تحصيل، آموزش، پژوهش و انجامآموزش پزشكي و تخصصي تصوي براي آن دوره از طريق شوراي

ورزدفعاليتهاي كارورزي تخصصي اشتغال مي .  

  هدف دوره دستياري)  3ماده 
عملي، آموزش پزشكي،  هاي مورد نياز كشور جهت كسب مهارتهاي نظري وپزشك متخصص و متعهد در رشته تربيت

فعاليتهاي پژوهشي در راستاي پيشبرد دانش پزشكي است امتعميم و گسترش بهداشت در جامعه، امور درماني و انج .  
 

  فصل دوم
  شرايط الزم پذيرش دستيار

 
  شرايط عمومي الف-
4ماده  )  

هاي تخصصي باليني بشرح زير استشرايط الزم پذيرش دستيار در رشته :  

  تائيد صالحيت عمومي طبق ضوابط شورايعالي انقالب فرهنگي -1-4

التحصيلي در رشته دكتراي پزشكييا گواهي نامه فارغ داشتن مدرك -2-4  ( M.D ) ها و مراكز مورد تائيد از دانشگاه
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا معافي جهت آقايان -3-4

پزشكي و يا كفالت با مسئوليت  فيت موقتباشد و داوطلبين داراي معاكلمه معافي به مفهوم معافيت دائم آن مي :تبصره
بديهي است در صورت فراخواندن آنان به انجام . دستيار شركت نمايند توانند در آزمون پذيرشخود داوطلبين مي

وظيفه اين وزارت هيچگونه تعهدي جهت ترخيص آنان بعهده نخواهد گرفت خدمت نظام .  

تمام، تا پايان شهريور ماه سال تحصيلي  سال 40(ود به دوره دستياري تواند حداكثر تا سن مجاز ورهر داوطلب مي -4-4
آزمون ورودي دستياري شركت نمايد بدون محدوديت دفعات در) مربوطه .  

براي ورود  حضورداوطلبانه در جبهه به حداكثر و مدت اسارت آزادگان به حداكثر سن مجاز زمانمدت: الحاقي 1تبصره
شودضافه ميبه دوره دستياري تخصصي ا .  



ادامه دوره  كه در سالهاي قبل بدليل گزينش در بررسي صالحيت عمومي مجاز به شروع و يا كساني: الحاقي 2تبصره
توانند در آزمون پذيرش دستيار شركت فقط مي سالگي، 40اند در صورت تاييد صالحيت آنها بعد از شناخته نشده

  .نمايند
شوراي آموزش پزشكي و  اي توسط دبيرخانهعضومؤثرحرفه اي برحسب رشته، نقص عضو حرفهنقصنداشتن -5-4

ها ابالغ شده استدانشگاه تخصصي با همكاري هيأتهاي ممتحنه تهيه و به كليه .  

  يدي و يا نداشتن مدرك تخصصي پزشك.اچهاي تخصصي پزشكي، پيعدم اشتغال به تحصيل در يكي از رشته - 6-4

  پذيرفته شدن در آزمون پذيرش دستياري -7-4
 

  شرايط اختصاصي ب-
  شرايط استفاده از سهميه رزمندگان و جهادگران) 5ماده 

ها و موسسات آموزش عالي به دانشگاه توجه به قانون تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به با
رشته در آزمون ورودي به پذيرش دستيار از بين مشمولين قانون مزبور به  درصد از كل ظرفيت پذيرش هر 20ميزان 

يابدمحل را كسب نمايند اختصاص مي درصد حدنصاب هر رشته- 80كه  افرادي .  
 

  :تعريف حدنصاب
نظر گرفتن هر گونه سهميه و  دهي آزاد كليه داوطلبان واجد شرايط بدون دراز نمره آخرين فردي كه در جاي عبارتست

آمده ودر تمام مراحل پذيرش ثابت است محل قبل از پذيرش بدست جنس براي كل ظرفيت رشته- .  

  شرايط استفاده از سهميه جانبازان و آزادگان) 6ماده 

اسارت داشته باشنددر صورت  درصد و آزادگاني كه در دوران دانشجويي حداقل دو سال سابقه 70با معلوليت  جانبازان
حداكثر به ميزان (امتحانات ورودي دستياري مازاد بر ظرفيت  محل همان رشته در اب هر رشته-درصد حد نص 80كسب 

شوندپذيرفته مي) ظرفيت پذيرش هر رشته درصد از كل 20 .  

/23510 نامه شمارهتصويب 6ماده  ٭ اجرائي  نامههيأت محترم وزيران در رابطه با آيين 10/8/78هـ مورخ /18060/ف
حذف گرديده است تسهيالت استخدامي و اجتماعي جانبازان انقالب اسالميقانون  12ماده  .  

 
« 6ماده  - مدت  كنند مكلفند دو برابرنامه از مأموريت آموزشي استفاده مياجراي اين آيين مستخدمان جانبازي كه در

جانباز به دستگاه  صورت انتقال مستخدم دوره آموزشي با سپردن تعهد خدمتي در دستگاه متبوع خدمت نمايند و در
منتقل خواهد شد ديگر، تعهد مربوط نيز به دستگاه جديد  .»  

 
7ماده )  

  از سهميه مناطق محروماستفادهشرايط
درصد كل  25سال حداكثر  قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب مجلس شوراي اسالمي هر 14اجراي ماده  در

درصد نمره  80محروم به عنوان سهميه مناطق مذكور به افرادي كه  مناطقهاي مورد نياز ظرفيت پذيرش دستيار در رشته
يابدكسب نمايند اختصاص مي حد نصاب را .  

توزيع اين ظرفيت در بين رشته محلهاي مختلف به عهده دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي : 1تبصره 
باشدمي .  

رشته در مرحله اول تا  5رشته از  20ز سهميه عليرغم انتخاب در صورتيكه داوطلبان واجد شرايط استفاده ا :2 تبصره
براساس (محل انتخابي مجدد ديگر  رشته- 20پذيرفته نشود، در  درصد ظرفيت رشته در هيچ رشته محلي 25تكميل 



پذيرش شوند توانندكه واجد شرايط باشند مي) طبق جدول اعالم شده از طرف معاونت سالمت هاي مجازرشته .  

پيشنهادي دانشگاه كه بر اساس نظر هيأت ارزشيابي مورد  اختالف بين حداقل ظرفيت و حداكثر توان آموزشي: 3 تبصره
شودداده مي شود و به اين سهميه تخصيصباشند مازاد شناخته ميصدور مجوز دبيرخانه مي تاييد حوزه ارزشيابي و .  

  مناطق محروم بصورت آزادامكان پذيرش داوطلبان استفاده از سهميه : تبصره الحاقي

داوطلبان متقاضي و حائز شرايط  اي، از بينپذيرش دستيار در سهميه مناطق محروم به صورت منطقه: الحاقي تبصره
محل مورد تقاضا  موفق به كسب حدنصاب قبولي جهت رشته- استفاده از سهميه مناطق محروم يك استان كه

پذيرفت اولويت نمره آزمون متقاضيان همان استان جهت استان مربوطه صورت خواهد اند، براساسگرديده .  
 

  ليست مناطق محروم) 8ماده 
معاونت درمان وزارت  درماني و كمبود نيروهاي متخصص مورد نياز هر منطقه توسط محروم بهداشتي- ليست مناطق

ريزي جهت پذيرش و آموزش نيروهاي متخصص در برنامه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و تنظيم و بمنظور
گيردآموزش پزشكي قرار مي اختيار دبيرخانه شوراي .  

هاي مورد نياز منطبق با آخرين ليست تعيين شده از سوي معاونت رشته مناطق محروم و مورد نياز در: تبصره الحاقي
هاي مورد نياز شورا در رشته از و ظرفيت پذيرشخواهد بود، در ارتباط با روش تعيين مناطق محروم و مورد ني سالمت

هفته ليست مذكور را مهيا و پس از تائيد معاونت  2تشكيل و ظرف مدت  مقرر نمود، كميته منتخب شورا با تركيب زير
دبيرخانه تحويل گردد سالمت به .  

 رائه فرم انتخاب رشته -پذيرش براساس آخرين جدول ظرفيت اعالم شده توسط دبيرخانه شورا در زمان ا -6موضوع 
گيردمحل انجام مي .  

متناسب با نياز آن مناطق  هاي پذيرش براي مناطق محروم و مورد نياز تحت پوشش هر دانشگاهسهميه و رشته :تبصره
شودتوسط معاونت سالمت تعيين مي .  

  مقررات و اولويت استفاده از سهميه مناطق محروم) 9ماده 
ميه مناطق محروم بايد حداقل داراي يكي از شرايط زير باشندداوطلبين استفاده از سه :  

  پزشكان عمومي بومي: الف
تا پايان (در آن استان گذرانده و  داوطلب متولد استان محل خدمت بوده و دو مقطع تحصيلي راهنمايي و متوسطه را -1

ناطق محروم باشداي پزشكي در مسابقه كار حرفه داراي دو سال) مهلت ثبت نام پذيرش دستيار .  

و متوسطه را در  والدين يا همسر داوطلب استان مربوطه بوده سه مقطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي محل تولد يكي از -2
تا پايان مهلت ثبت نام پذيرش دستيار(آن استان گذرانده و  اي پزشكي در مناطق محروم داراي دوسال سابقه كار حرفه (

  .باشد
  ير بوميپزشكان عمومي غ: ب

نام پذيرش سه سال تا پايان مهلت ثبت در استخدام دانشگاه منطقه محروم بوده وداراي سابقه مديريت اجرايي به مدت -1
 هاي بهداشتي درماني، معاونين دانشگاه، مديران ستادي دانشگاه،پرسنل شبكه دستيار در دانشگاه، محل خدمت بعنوان
ساي بيمارستانهاي دانشگاه باشدرؤساي مراكز بهداشتي شهرستانها و رؤ .  

پذيرش دستيار در مناطق محروم  سال تا پايان مهلت ثبت نام شركت در آزمون 4پزشكان عمومي كه حداقل به مدت  -2
خدمت نموده باشد همان استان با تائيد رئيس دانشگاه آن منطقه .  

نظر نمره آزمون پذيرش دستيار و اولويت انتخاب  شرايط يكسان از اولويت استفاده از سهميه مناطق محروم در: 1تبصره 
غير بومي واجد  مرتبة اول با پزشكان عمومي بومي واجد شرايط و در مرتبة بعد با پزشكان عمومي محل در رشته-



باشدشرايط مي .  

 ر هر يك ازمناطق محروم، مناطقي كه با استفاده از سهمية مناطق محروم د در راستاي توزيع متعادل سهميه:  2تبصره 
هاي مربوطه قرار محروم براي رشته توانند جزو ليست مناطقاند براي يك دوره نميهاي تخصصي پذيرش داشتهرشته

  .گيرند

 مصوبات نشست چهل و هفتم شورا توسط معاونت سالمت و دفتر 7مشمولين ماده  متن مربوط به مقررات: 3تبصره 
گرددحقوقي متبوع تدوين و ابالغ مي .  

 
  شرايط استفاد از سهميه خانمها) 10ادهم

هاي دستياري در رشته درصد از سهميه، پذيرش 25بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداقل  وزارت
گلو و بيني، چشم، پرتوشناسي تشخيصي و روانپزشكي  جراحي اعصاب، ارولوژي، جراحي استخوان و مفاصل،گوش و

سهميه، جراحي عمومي، داخلي و قلب را به خانمهاي پزشك قبول شده  درصد 50و در صورت وجود داوطلب 
كتبي دستياري اختصاص دهد درگزينش .  

مجرد يا متاهل متعهد خواهند شد تا پس از فراغت از تحصيل طبق برنامه  ها اعم ازآموختگان اين رشتهدانش: 1تبصره 
دهند ط محروم و نيازمند انجامبهداشت، درمان و آموزش پزشكي خدمات قانوني رادرنقا وزارت .  

هايي كه محل در رشته حد نصاب هر رشته- درصد 90حداقل نمره قبولي در گزينش كتبي دستياري، كسب : 2تبصره 
 بدون در نظر گرفتن سهميه و جنس داوطلبان و با رعايت ساير مقررات پذيرش باشد،ظرفيت پذيرش دستيار يك نفر مي

شودانجام مي .  
 

  شرط شركت دانشجويان رشته پزشكي بيهوشي) 11ماده 

باشندآموختگان رشته بيهوشي مجاز به شركت در آزمون پذيرش دستياري نميدانش .  

اند، مجاز دستياري استفاده ننموده دانشجويان رشته پزشكي بيهوشي كه از موقعيت فراهم شده براي شروع دوره : تبصره
 ، در آزمون پذيرش دستيار صرفاً در رشته بيهوشي ثبت نام كنند و)دوره مربوطه ر العملدستو(هستند با رعايت مقررات 

  .در صورت قبولي ادامه تحصيل دهند
 

  آزمون پذيرش دستيار ج-
12ماده  )  

شودآزمون پذيرش دستيار هر سال يكبار در بهمن يا اسفندماه برگزار مي .  

مصوبات شوراي آموزش  تخصصي باليني پزشكي هر دوره كه مبتني برهاي آزمون پذيرش دستيار دوره دستورالعمل
هاي علوم پزشكي ابالغ تخصصي به دانشگاه پزشكي و تخصصي تهيه و توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و

االجرا استباشد و الزمپزشكي و تخصصي مي شود به منزله مصوبه شوراي آموزشمي .  

نظر گرفتن اولويت  در فرم ثبت نام اوليه حداكثر پنج رشته مورد عالقه خود را بدون درداوطلبان  الزم است:  1تبصره 
اعالم نتيجه اوليه بصورت . گيردميان همين پنج رشته صورت مي انتخاب، ذكر نموده كه انتخاب رشته نهايي نيز صرفاً از

، )ميان تمام شركت كنندگان در(كلي داوطلب  گيرد كه ضمن اعالم نمره و رتبهاختيار داوطلبان قرار مي كارنامه اي در
كمك داوطلبنهاييرشتهشود تا بتوانددرانتخاباو را نيز شامل مي هاي انتخابيرتبه داوطلب در سهميه مربوطه و رشته

  .نمايد
رشته در آزمون پذيرش دستيار تخصصي 5حذف محدوديت انتخاب : تبصره الحاقي .  

برگ اوليه ثبت نام، حداكثر تا بيست  هاي اعالم شده درا توجه به كارنامه و تنها در رشتهداوطلبان مجازند ب :2 تبصره



پزشكي سراسر كشور، انتخاب نمايند هاي علوممحل مختلف را در دانشگاه رشته- .  

 100محل براي دستياران تخصصي باليني پزشكي و مهيا شدن شرايط انتخاب  رشته- 100امكان انتخاب : تبصره الحاقي
  .رشته محل بعد از برگزاري آزمون

تعداد سؤاالت آزمون به تعداد مناسب تري كه بتواند توزيع سؤاالت در عناوين مختلف را رعايت كند افزايش : 3تبصره 
يابدمي .  

باشداي بوده و داراي نمره منفي نيز ميسؤاالت آزمون به صورت چند گزينه: 4تبصره  .  

ريال افزايش يافت 000/100ريال به  50000ت شركت در آزمون پذيرش دستياراز مبلغ ثبت نام جه: 5تبصره  .  

دانشنامه تخصصي و  هاي پذيرش دستياري تخصصي و فوق تخصصي وحق ثبت نام شركت در آزمون: الحاقي تبصره
درصد افزايش يافت 10فوق تخصصي به ميزان  .  

حداكثر نمره آزمون پذيرش دستيار  درصد 25لباني كه بيشتر از محل صرفاً براي داوط كارنامه و انتخاب رشته- صدور ٭
باشدمي اند مجازرا كسب نموده) 600از  150( .  

  الزام به ارائه مدارك ثبت نام و مسوليت صحت مدارك ارائه شده) 13ماده 

. باشندمي) ل هر دورهدستوالعم طبق(ورود به دوره دستياري ملزم به ارائه مدارك مربوط در زمان ثبت نام  داوطلبان
داوطلب واجد شرايط نبوده ويا صحت مدارك ارائه شده مورد تاييد واقع  اي از دوره معلوم شودچنانچه درهر مرحله

دوره از شركت در آزمون  گردد و به مدت دوادامه دوره از دستيار سلب شده و حكم آموزشي وي لغو مي نشود حق
شودورودي دستياري محروم مي .  

 
نشست شوراوسومينپنجاهمصوبده الحاقيما  :  

هاي پذيرش دستياراولويت  :  
شودهاي مربوطه بر اساس اولويتهاي زير انجام ميپذيرش دستيار تخصصي با رعايت سهميه :  

  نمره آزمون پذيرش دستياري -1

  محل اولويت انتخاب رشته- -2

ي و اولويت انتخاب رشتهدر مورد داوطلباني كه نمرات آزمون پذيرش دستيار -3 محل يكسان باشد نمره آزمون جامع  -
عمومي بدون احتساب معدل دوره كارورزي مالك عمل خواهد بود پيش كارورزي و سپس معدل كل دوره پزشكي .  

 
  ممنوعيت تغيير رشته پس از ثبت نام و انتخاب رشته)  14ده ما

باشدره به هيچ عنوان تغيير رشته مجاز نميپس از ثبت نام و انتخاب رشته طبق ضوابط مقرر هر دو .  

  شرايط اتمام خدمات قانوني) 15ماده

انساني، پيام آوران  شامل خدمت وظيفه عمومي، طرح و توزيع نيروي(كه در حين انجام خدمات قانوني  داوطلباني
ر مجاز به شركت در امتحان شهريور ماه سال مورد نظ 31 باشند در صورت اتمام دوره مذكور تا تاريخمي) بهداشت

بود پذيرش دستياري خواهند .  

آوران بهداشت با تائيد مركز تامين و توزيع نيروي  انجام خدمات قانوني به استثناء خدمت نظام وظيفه و پيام: 1تبصره 
منطقه محاسبه خواهد شد انساني با احتساب ضريب .  

سربازي خود را قبل از ورود به دانشگاه و دريافت مدرك دكتراي  در صورتيكه بعضي از داوطلبان مدتي از:  2تبصره 
انجام شده جزء  داده باشند فقط آن مدت از خدمت آنانكه بعد از دريافت مدرك دكتراي پزشكي پزشكي انجام

شودخدمات قانوني محسوب مي .  
 



نشست شوراوسومينپنجاهمصوبالحاقيماده :  
  : خدمات قانوني

 10كارورزي جزء  شكي داراي مدال از المپيادهاي علمي جهاني در صورتيكه بدون احتساب معدلپز آموختگاندانش
باشند ملزم به گذراندن طرح خدمات نيروي انساني  درصد رتبه برتر دوره پزشكي عمومي دانشگاه محل تحصيل خود

باشندنمي قبل از شروع دوره دستياري .  

  ي خارج از كشورآموختگان ايرانشرط شركت دانش) 16ماده 

آموختگان داخل وزارت  نامه از اداره كل دانشجويان و دانشايراني خارج از كشور با ارائه معرفي آموختگاندانش
توانند در امتحان پذيرش دستورالعمل هر دوره مي متبوع از طريق دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي طبق

  .دستيار شركت نمايند
 

  هايك درصد رتبه برتر دانشگاهامتياز )  17ماده 
توانند قبل از التحصيل شوند ميفارغ شهريور ماه سال مربوط 31درصد رتبه اول هر دانشگاه در صورتي كه تا تاريخ  يك

التحصيل در سال هايي كه زير صد نفر فارغدانشگاه. ثبت نام نمايند انجام خدمات قانوني جهت شركت در امتحان
توانند فقط يك نفر را بعنوان رتبه اول معرفي نمايندند ميمربوطه دار تحصيلي .  

هاي اسالمي وساير دانشكده آموختگان واحدهاي آموزشي دانشگاه آزاديك درصد رتبه اول مجموع دانش : 1 تبصره
پزشكي كشور نيز مشمول اين ماده خواهند بود هاي علومپزشكي مورد تأئيد شوراي گسترش دانشگاه .  

ها عدد اعشاري حاصل شود رقم مربوطه بصورت عدد گرد چنانچه در محاسبه يك درصد رتبه اول دانشگاه :2تبصره 
  .شده منظور خواهد شد

الحاقي 3تبصره  :  

از دوره سي ويكم و از ) دوم يعني يك درصد رتبه( 99تا صدك  98ها از صدك هاي برتر دانشگاهحائز رتبه دانشجويان
توانند با رعايت دوره سي و سوم پذيرش دستيار تخصصي مي عني يك درصد رتبه سوم، ازي( 98تا صدك  97صدك 

هايي غير از جراحي كليه و مجاري ادراريخدمات قانوني به شرط انتخاب رشته ساير مقررات قبل از تناسلي، جراحي  -
  استخوان و مفاصل، چشم، گوش، گلو و بيني، پزشكي

  يصي در آزمون پذيرش دستيارهسته اي، پوست و پرتوشناسي تشخ

التحصيلي خود شركت نمايندتخصصي سال فارغ .  
 

  هانحوه احتساب يك درصد رتبه برتر دانشگاه) 18ماده 
درصد معدل  50بر اساس  Standard-Score دستيار،با استفاده ازها براي پذيرشهاي برتر دانشگاهاحتساب رتبه نحوه

درصد بقيه، نمره آزمون پيش كارورزي از مجموع  50دوره كارورزي و  اب معدلكل دوره پزشكي عمومي بدون احتس
باشدبه صورت زير مي) ايسهميه بدون اعمال هر گونه(التحصيل هر دانشگاه در سال تحصيلي مربوطه فارغ دانشجويان .  

 
 

+  
20معدل از  ميانگين معدل كل افراد- ) )  

  (انحراف معيار معدل كل افراد)
 

( 200كارورزي ازپيشآزموننمره دوره-درهمانآزموننمراتگينميان )  

  (انحراف معيار نمرات آزمون در همان دوره)



  = معيار مقايسه
 

در صورت كسب معدل يكسان با دو رقم اعشار، نمره امتحان جامع علوم پايه پزشكي مالك عمل خواهد بود: تبصره .  

19ماده    ت و رسمي نيروهاي نظامي و انتظاميشرط شركت داوطلبان كادر ثاب (
با ارائه معرفي نامه از ستاد انتظامي در امتحان و انتخاب رشته داوطلبين كادر ثابت و رسمي نيروهاي نظامي و شركت

) مشترك ارتش جمهوري اسالمي ايران  و يا ستاد كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي و در مورد كاركنان) اداره نهم
مقام مسؤل اجرايي بالمانع خواهد بود نامه از باالتريندولتي با ارائه معرفيا، سازمانها و نهادهايهوزارتخانه .  

 
انتظامي  هاي تخصصي باليني پزشكي كه در استخدام نيروهاي نظامي ودستيار در رشته شدگان آزمون پذيرشپذيرفته ٭

موضوع نامه (باشد خدمتي خاص از آنان نمي سند تعهد باشند در صورت ارائه حكم مأموريت آموزشي نيازي به اخذمي
دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي 3/7/80آ مورخ /4838/3شماره  ).  

 
  فصل سوم

  دوره آموزشي
  شرايط شروع دوره الف-
  شدگاناخذ تعهد از پذيرفته) 21ماده

ها تعهد عام اخذ توسط دانشگاه شدگان آزمون ورودي دستياري به استثناي مشمولين سهميه مناطق محروم،پذيرفته از
التحصيلي به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فارغ تعيين محل خدمت دستياران پس از. خواهد شد

باشدمي .  

هاي دستياري باليني بدون پرداخت دوره آموزش دستياري، آموزشاينكه مطابق مقررات دوره باعنايت به: الحاقي تبصره
دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مطابق نظر معاونت  شهريه منوط به سپردن تعهد خدمت در

هرگونه رابطه  باشد الزمه سپردن تعهد خدمت پس از دوران تحصيل نداشتناز دوران تحصيل مي سالمت پس
خدمات مورد تعهد مربوطه خواهد شد ابتداي شروع به تحصيل تا پايان مدت قانوني براياستخدامي از  .  

باشندمشمولين سهميه مناطق محروم ملزم به سپردن تعهد خاص به دانشگاه علوم پزشكي منطقه محروم مورد نظر مي .  

دستياران تخصصي، ) 2و  1 هايهو تبصر 14ماده (باتوجه به مصوبات مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان  :توضيح
حسب اينكه داراي (قانوني موضوع اين قانون در نقاط مربوطه  برابر و يا نيم برابر طول دوره تخصصي بعنوان خدمات

انجام دهند) باشندپزشكي نبوده و دارا مي پرونده دائم .  
 

  هاي تحصيليپرداخت شهريه و هزينه: تبصره الحاقي
1- دانشگاههاي علوم پزشكي،  به استثناء(ها، نهادها و سازمانها با مأموريت آموزشي از وزارتخانهكه  شدگانيپذيرفته

هاي براي ادامه تحصيل به رشته) درمان و آموزش پزشكي خدمات بهداشتي و درماني وابسته به وزارت بهداشت،
موظف به  فرد يا سازمان مربوطهملزم به سپردن تعهد محضري به محل استخدام خود هستند و  شوندتخصصي وارد مي

باشنددرمان و آموزش پزشكي مي هاي تحصيلي برابر ضوابط وزارت بهداشت،پرداخت شهريه و كليه هزينه .  

 تحصيلي پذيرفته شدگاني كه با مأموريت آموزشي از نهادها و سازمانهاي دولتي هايپرداخت شهريه و كليه هزينه -2
تخصصي و فوق تخصصي وارد  هايو آموزش پزشكي براي ادامه تحصيل به رشته وابسته به وزارت بهداشت، درمان

گرددسازمان محل استخدام داوطلب محول مي مابين دانشگاه محل تحصيل وشوند به موافقت فيمي .  

باشدسازمانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به شرح زير مي :  



علوم پزشكيهاي دانشگاهها و دانشكده § .  

  .سازمان بهزيستي كشور §

  .سازمان انتقال خون §

  .سازمان بيمه خدمات درماني §

  .انستيتو پاستور ايران §
  .شركت سهامي دارويي كشور §

هاي پزشكيشركت پخش توسعه فراورده § .  

  صندوق رفاه دانشجويان §

§ ( امور مجلس وزارت متبوع دفتر حقوقي و 14/4/82ن مورخ /ح/53012موضوع نامه شماره  ).  
 

سپردن تعهد محضري به محل  شوند ملزم بههاي تخصصي ميداوطلباني كه با مرخصي بدون حقوق وارد دوره -3
هاي تحصيلي برابر ضوابط وزارت پرداخت شهريه و كليه هزينه استخدام خود بوده و فرد يا سازمان مربوطه موظف به

محل تحصيل  اين افراد در حين آموزش كمك هزينه تحصيلي از دانشگاه. باشندآموزش پزشكي مي  بهداشت، درمان و
  .دريافت نخواهند داشت

 سازمانهايي كه... باشند مانند جمعيت هالل احمر ووابسته به وزارت متبوع نمي معافيت شهريه شامل سازمانهايي كه ٭
... كل پيشگيري و مبارزه با بيماريها و هران، ادارهباشد مانند مراكز اطالعات اورژانس توابسته به وزارت متبوع مي

اداره كل امور حقوقي وزارت متبوع 13/6/80مورخ  ن/3729موضوع نامه شماره . (باشدنمي ).  

باشدشوند نميهاي تحصيلي ميمشمول افرادي كه با مرخصي بدون حقوق وارد رشته 21تبصره ماده .  

( دفتر امور حقوقي وزارت متبوع 15/10/80ن مورخ /9095موضوع نامه شماره  )  

افراد فاقد پروانه دائم پزشكي  هاي تخصصي باليني پزشكي جهتشدگان امتحانات پذيرش دستيار رشتهاز پذيرفته ٭
موضوع نامه . (گردددائم پزشكي برابر نصف دوره تخصص تعهد اخذ مي برابر طول دوره تخصص و افراد داراي پروانه

/3840/3 شماره دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي 24/6/78مورخ آ  )  
 

1 ٭ دستياري در دانشگاهها  هاي تخصصيكه در دوره) هاي علوم پزشكيدانشگاه(براي پزشكان مستخدم رسمي  -
تحصيل دهند و طبق مصوبات شوراي آموزش پزشكي و  االمكان با مأموريت آموزشي ادامهشوند حتيپذيرفته مي

كمك هزينه تحصيلي پرداخت نخواهد شد گونه دستيارانتخصصي به اين .  

 آموزشي يا تمديد مأموريت آموزشي وفق مقررات مقدور نباشد پزشك پذيرفته شده چنانچه امكان صدور مأموريت -2
هزينه تحصيلي از دانشگاه محل  تواند با جلب نظر محل استخدام خود با مرخصي بدون حقوق و دريافت كمكمي

اين صورت ملزم به سپردن تعهد محضري خواهد بود بديهي است در. تحصيل دوره دستياري را طي نمايد .  

نياز وزارت  االشاره اشتغال پزشك پس از فراغت از تحصيل در مناطق موردموضوع تعهد فوق با توجه به اينكه -3
وابسته به وزارت بهداشت و درمان باشد و آن  هايدر استخدام دانشگاه باشد در صورتيكه پزشك مذكوربهداشت مي

با  وزارت بهداشت و درمان باشد دانشگاه محل تحصيل مي تواند بعداز هماهنگي الزم دانشگاه جزء مناطق مورد نياز
و بدين ترتيب  همان منطقه اخذ نموده مديريت طرح و توزيع نيروي انساني وزارت متبوع از دستيار تعهد خاص براي

از فراغت از تحصيل در منطقه مذكور انجام مي گيرد و اگر دانشگاه محل  موضوع تعهد مربوطه با اشتغال دستيار پس
تعهد عام امكان ادامه تحصيل را  پزشك جزء مناطق مورد نياز وزارت متبوع نباشد دانشگاه محل تحصيل با اخذ استخدام

تواند با انتقال به صورت مأمور موضوع تعهد را در منطقه مورد دستيار مي تحصيل دهد و پس از فراغت ازبه دستيار مي
وزارت انجام دهد نظر .  



هاي ديگر باشد و امكان انجام تعهد پس از فراغت از سازمان ها وشده در استخدام وزارتخانهاگر پزشك پذيرفته -4
تواند موضوع تعهد را مي استفاده از مرخصي بدون حقوق مأمور مقدور نباشد دستيار فارغ التحصيل با تحصيل به صورت

موضوع تعهد را منتفي كند ها و شهريه مربوطهانجام دهد و يا با پرداخت هزينه .  

بر تعهدات استفاده از مأموريت آموزشي بوده و در هر مورد عالوه الزم به ذكر است انجام تعهدات فراغت از تحصيل
/1775/3 موضوع نامه شماره. (ه انجام هر دو موضوع تعهد خواهد بودالتحصيل موظف بفارغ دستيار  17/4/81آ مورخ 

  .دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

باشد كه با استفاده از سهميه مي در مورد دستياراني 17/4/81آ مورخ /1775/3نامه شماره  4و  2مفاد بندهاي  :توضيح
بدليل عدم كسب حدنصاب نمره قبولي در امتحانات ارتقاء و  شوند ومأموريت آموزشي وارد دوره دستياري مي

ضمن . گرددمي شوند و مدت مذكور به طول دوره دستياري ايشان افزودهتمديد دوره آموزشي مي گواهينامه تحصيلي
صيل ملزم كند و جهت ادامه تحآموزشي آنان موافقت نمي اينكه سازمان محل استخدام افراد مذكور با تمديد مأموريت

تعهد و انجام  شوند و در اين مسير دچار مشكالتي در مورد چگونگي پذيرفتن سندبدون حقوق مي به استفاده از مرخصي
گردندتعهدات خود مي .  

 
22ماده  )  
هاي ذيربط مراجعه و طبق دانشگاه شهريور ماه سال مربوطه به 15قطعي دستياري موظفند از اول لغايت  شدگانپذيرفته

ها تعيين خواهد تعهد محضري و ارائه مدارك الزمي كه از سوي دانشگاه ابط و مقررات نسبت به ثبت نام، سپردنضو
نمايند شد اقدام .  

شوند و يا خدمات قانوني و نظام وظيفه را به التحصيل ميفارغ ثبت نام قطعي داوطلبيني كه تا پايان شهريور ماه: 1تبصره 
گيردشهريور ماه صورت مي رسانند در پايانمي پايان .  

الزامي است) شهريور 15اول تا (شدگان جهت اعالم وضعيت در تاريخ فوق الذكر در هر صورت مراجعه پذيرفته .  
 

23ماده  )  
  شدگانمدت ارزش قبولي پذيرفته

مربوطه خواهد شهريور ماه سال  15هاي تخصصي حداكثر تا ارزش قبولي علمي در آزمون پذيرش دستياري براي رشته
  .بود

دانشگاه مراجعه ننمايند منصرف قطعي  شهريورماه بهر دليل جهت ثبت نام به 15شدگان تا پذيرفته  چنانچه : 1 تبصره
آبانماه از سوي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي  15تا تاريخ  تلقي شده، اسامي افراد جايگزين حداكثر

خواهد شد اعالم .  

در . باشدآبان ماه همان سال مي 30حداكثر تا  قبولي علمي آزمون پذيرش دستيار افراد جايگزين ارزش:  2تبصره 
تواند در همان مي آبان ماه سال مورد نظر باشد با رعايت مقررات 30اين افراد تا تاريخ  صورتيكه شروع دوره دستياري

شركت نمايد 2به  1سال تحصيلي در آزمون ارتقاء  .  

از سوي ديوان عدالت  امه دوره دستياري مردودين گزينش كه صالحيت عمومي آنان طبق رأي صادرهاد : 3 تبصره
باشد، درغير اين صورت اعتبار قبولي آنها پذيرفته شده بالمانع مي گيرد در رشتهاداري در تجديد نظر مورد تاييد قرار مي

باشدمي) يكسال(سال تحصيلي بعد  تا مهر ماه .  

چنانچه فردي در گزينش عمومي مردود گردد جايگزين اعالم نخواهد شد: 4تبصره  .  
 

  شروع دوره ب-



  زمان شروع دوره: 24ماده 
سال مربوطه دوره دستياري را شروع  باشند كه از اول مهرماهشدگان پس از انجام ثبت نام قطعي موظف ميپذيرفته كليه

23ماده  1به استثناي تبصره (نمايند  )  
 

  ممنوعيت استفاده از مرخصي در شروع دوره) 25ماده 
دستياران پذيرفته شده در شش ماهه اول شروع به تحصيل مجاز به استفاده از مرخصي بدون دريافت كمك هزينه 

باشندتحصيلي و تعويق دوره نمي .  
 

  مهلت انصراف بدون غرامت و اعالم جايگزين)27ماده
گرفتن محروميت يكساله از  ر ماه سال تحصيلي شروع دوره با اطالع دانشگاه و درنظردستياران تا بيستم مه انصراف

گيردنمي شركت در آزمون بالمانع است وغرامت به آنان تعلق .  

حداكثر تا پايان مهرماه هر سال تحصيلي به دبيرخانه  هاي علوم پزشكي موظفند اسامي منصرفين رادانشگاه:  1تبصره 
تخصصي ارسال نمايند و شوراي آموزش پزشكي .  

اسامي افراد جايگزين حداكثر تا دهم آبانماه همان سال از سوي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به 
شودها اعالم ميدانشگاه .  

باشدآبانماه همان سال ميامارزش قبولي علمي آزمون پذيرش دستياري افراد جايگزين حداكثر تا سي:  2تبصره  .  

اولويتهاي مصوب شوراي آموزش  نفر با رعايت 3در آزمون پذيرش دستياري به ازاي هر ظرفيت خالي  : 3 تبصره
) شودپزشكي و تخصصي به عنوان جايگزين معرفي مي تا بر اساس ترتيب اعالم شده از ) 23ماده  4به استثناي تبصره 

اولويتهاي مقرر اقدام شود ربا رعايتدبيرخانه شوراي آموزشي پزشكي و تخصصي نسبت به ثبت نام يك نف سوي .  

 20شدگان پس از ثبت نام و شروع دوره ننمايند ويا انصراف پذيرفته در صورتيكه هيچ يك از جايگزينها:  4تبصره 
دستورالعمل ثبت نام آزمون پذيرش  انجام گيرد، در صورت در خواست دانشگاه مربوطه حداكثر تا زمان ابالغ مهرماه

روز از تاريخ فوق از  7واجدين شرايط و با رعايت اولويتهاي مقرر ظرف مدت  عد، معرفي جايگزين از بيندستيار دوره ب
ارزش قبولي . جايگزين اعالم نخواهد شد باشد و بعد از اين تاريخ تحت هيچ شرايطيدبيرخانه شورا، بالمانع مي طرف

 قبل از پايان مهلت ثبت نام دوره بعدي آزمون پذيرش ثبت نام و شروع دوره تا شدگان جهتعلمي اين دسته از پذيرفته
محروميت يكساله از شركت در آزمون  معرفي شدگان در صورت عدم ثبت نام و شروع دوره مشمول. باشددستياري مي

  .پذيرش دستيار نخواهند شد
شودنشدگان تعيين ميدر كليه مراحل پذيرش جايگزين فقط از بين پذيرفته: 5تبصره  .  

 
  ترك تحصيل و انصراف ج-

  انصراف و محروميت يكساله از پذيرش) 28ماده
زمان يا عدم ثبت نام در موعد  شدگان اصلي و جايگزين در صورت انصراف در هراز اعالم نتايج آزمون پذيرفته پس

ي پزشكي هاي تخصصي بالينهاي دستياري رشتهپذيرش در دوره مقرر يا عدم شروع دوره مشمول يكسال محروميت از
  .خواهند شد

انصراف قطعي منوط بر ارائه تسويه حساب با دانشگاه خواهد بود: 1تبصره  .  

محروميت يكساله از زمان اعالم انصراف قطعي به مورد اجراء گذاشته خواهد شد: 2تبصره  .  

نصراف قطعي تلقي شده و دستياري ا هرگونه انصراف از تحصيل بعد از اعالم قبولي تا پايان سه ماه اول دوره :3 تبصره
باشدادامه تحصيل در دوره مربوطه مجاز نمي .  



  :تبصره الحاقي
اند حداكثر هاي آموزش تخصصي پذيرفته نشدهمرحله اصلي پذيرش دستيار دوره در صورتيكه شركت كنندگاني كه در

مرحله جايگزيني كتبًا اعالم  پايان مرداد ماه قبل از شروع سال تحصيلي مربوطه از شركت در فرآيند پذيرش در تا
شودنمي محروميت يكساله شامل آنان. انصراف نمايند .  

هرگونه انصراف از تحصيل تا پانزدهم آذرماه  شدگان مرحله جايگزين پذيرش دستياري در صورتپذيرفته: 4تبصره 
تعلق نمي گيرد باشند ولي غرامت تحصيلي به آنانپذيرش در دوره بعد مي سال مربوطه مشمول محروميت از .  

 
  لغو دوره دستياري) 29ماده 
منجر به لغو دوره دستياري  تحصيل، انصراف و انقطاع در دوران تحصيل بيش از يك ماه به داليل غير موجه ترك

. باشدبه درخواست خود متقاضي و موافقت دانشگاه بالمانع مي بازگشت به تحصيل دستيار قبل از يك ماه. خواهد شد
28ماده  3مشمولين تبصره  نايبه استث( )  

شود به دفتر حقوقي وزارت بهداشت، درمان و دوره، دستياري آنها لغو مي پرونده داوطلباني كه پس از شروع: تبصره
پزشكي ارسال، تا بر اساس تعهد سپرده شده و مقررات موجود با آنها رفتار شود آموزش .  

 
  بازگشت به تحصيل) 30ماده

نباشد به تقاضاي  دستيار منصرف يا غايب در صورتيكه مدت انفصال وي از تحصيل از يكماه بيشتر بازگشت به تحصيل
بالمانع خواهد بود در صورتيكه غيبت دستيار كمتر از  ذينفع، موافقت گروه آموزشي و تائيد دانشكده پزشكي مربوطه

گروه  بعهده شوراي آموزش دانشگاه كه با حضور مدير بودن غيبت و چگونگي جبران آن شش ماه باشد تشخيص موجه
باشدذيربط خواهد بود، مي .  

 
  انصراف و تسويه حساب) 31ماده

به انضمام موافقت  بايست در خواست انصراف خود راباشند ميكه درحين تحصيل متقاضي انصراف مي دستياراني
تسويه حساب، از طريق دانشگاه به دبيرخانه شوراي آموزش  هاي دريافتي و ارائهدانشگاه مربوطه پس از احتساب هزينه

نمايند تا جهت استيفاي حقوق دولت اقدام شود پزشكي و تخصصي ارائه .  

. خواهد شد وجوه مربوطه، تسويه حساب ارائه و انصراف قطعي به دانشگاه مربوطه اعالم بديهي است پس از دريافت
نظام وظيفه، اداره كل (دستيار را به مراجع ذيصالح  فند مراتب انصراف قطعيها موظپس از اعالم انصراف قطعي دانشگاه

آموختگان داخل وزارت متبوع، اداره طرح، محل بورس و يا سازمان محل تعهد دانشجويان و دانش   .اطالع دهند (
 

  وميهمانيانتقال،جابجائي،تغييررشتهد-
32ماده  )  

باشددر طول مدت تحصيل ممنوع مي انتقال، جابجائي و تغيير رشته دستياران .  

هاي مبدأ و مقصد در موارد ذيل بالمانع انتقال دستيار به دانشگاه ديگر به تبع همسر به شرط اخذ موافقت دانشگاه
باشدمي .  

گيرد كه همسر داوطلب در قرار مي انتقال دستيار به دانشگاه ديگر به تبع همسر در صورتي مورد موافقت : 1 تبصره
بوده و موضوع انتقال همسر داوطلب پس از ثبت نام و پذيرش قطعي وي  تخدام دولت يا سازمانهاي وابسته به دولتاس

باشد صورت گرفته .  

موضوع نامه . (تواند مشمول اين مصوبه قرار گيردمي هر نوع استخدام در مؤسسات و سازمانهاي وابسته به دولت ٭



انه شوراي آموزش پزشكي و تخصصيدبيرخ 14/4/80 آ مورخ/1629/3شماره  ).  

استفاده از اين  پذيرش قطعي به استخدام دولت و يا سازمانهاي وابسته به دولت درآيند مشمول همسر داوطلب بعد از ٭
دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت متبوع 26/8/80ن مورخ /5311موضوع نامه شماره . (باشندمصوبه نمي ).  

اعم از ) هاي تخصصي پزشكي باليني باشد انتقال وي به تبع همسردستيار، دستيار رشته كه همسردر شرايطي : 2تبصره 
باشدبالمانع مي) خانم يا آقا .  

تبع دستيار  هاي تخصصي بههاي فوق تخصصي باشد، انتقال دستيار رشتهدستيار، دستيار رشته چنانچه همسر: 3تبصره 
شدباهاي فوق تخصصي بالمانع ميرشته .  

هاي مستقر در تهرانبه استثناي انتقال به دانشگاه(دستيار به دانشگاه ديگر  انتقال: تبصره الحاقي بر اساس ضوابط مصوب  (
انتقاالت دستيار در دانشگاه بالمانع است هاي مبدأ و مقصد و راي كميته نقل وشوراي آموزش دانشگاه .  

سراسري  و انتقال دستياران فقط در مدت پس از اعالم نتايج كتبي خواستها و انجام نقل رسيدگي در: تبصره الحاقي
باشندمربوطه مجاز مي سال) اول مهرماه(گواهينامه و قبل از شروع سال تحصيلي  ارتقاء - .  

كميسيون پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه، به شرط شركت مجدد در  تغيير رشته بعلت بيماري فقط با تائيد: 4تبصره 
محروميت از پذيرش در  باشد ضمن اينكه غرامت تحصيلي ودستياري و موفقيت در آن امكان پذير مي يرشآزمون پذ

شوددوره بعدي آزمون شامل حال اين افراد نمي .  

تواند شوند، گروه مربوطه مي چنانچه دستياران در طول دوره آموزش دچار نقص عضو موثر جسمي يا رواني :5 تبصره
پس از . پزشكي منتخب دانشگاه به دانشكده پزشكي منعكس نمايد ب را جهت طرح در كميسيونبا ذكر داليل، مرات

جلوگيري بعمل  مذكور و موافقت شوراي آموزشي دانشكده و دانشگاه از ادامه تحصيل اين افراد تائيد كميسيون
آيدمي .  

شودمحروميت يك ساله و غرامت تحصيل شامل اين قبيل افراد نمي:  1تبصره  .  

ها در همان براي ساير رشته ايدر صورت موافقت شوراي آموزشي دانشگاه، چنانچه نقص عضو موثر حرفه : 2 تبصره
نباشد و فرد حداقل نمره آخرين نفر پذيرفته شده مربوط را در همان سهميه  هادانشگاه مانع از ادامه تحصيل در آن رشته

د تعيير رشته دهدتوانهمان سال در همان دانشگاه دارا باشد مي و .  

  :تبصره الحاقي
پس از ارزشيابي علمي و عملي  درصد ظرفيت دانشگاه 5/2دستياران انتقالي از خارج از كشور در سقف حداكثر  پذيرش

داوطلب پس از معرفي از اداره كل دانش آموختگان، ابتدا از طرف  بر اساس اولويت زماني تاريخ مراجعه و درخواست
نمره قبولي سال مربوطه  ها به شرط كسب حداقلذيرش و در صورت پر شدن از طرف ساير دانشگاهداوطلب پ دانشگاه

محل مربوطه در آخرين دوره آزمون  حدنصاب قبولي رشته - درصد 90گواهينامه يا كسب حداقل  در آزمون ارتقاء-
يا پذيرش دستيار  گواهينامه ارتقاء- در مورد كسانيكه انتقال آنان قبل از شركت در آزمون. است پذيرش دستيار الزامي

باشدمي گيرد موافقت گروه آموزشي بعهده شخص داوطلبتخصصي انجام مي .  

ماده الحاقي  :  

ها، تعيين محل ادامه تحصيل و امتحان نامه ارزشيابي بخشآئين در صورت لغو صالحيت بخش آموزش دهنده برابر
پزشكي و تخصصي  تحنه رشته مربوطه توسط دبيرخانه شوراي آموزشيبخشي دستيار، طبق نظر هيأت مم ارتقاء درون

  .انجام خواهد شد
 

  ميهماني) 33ماده 
به منظور تبادالت علمي و  هاي مبدأ و مقصد صرفاًشدن دستياران حداكثر بمدت شش ماه با توافق دانشگاه ميهمان



باشدجاز ميدستياري به بعد م آموزشي فقط يكبار در طول تحصيل و از سال دوم .  

باشدميهماني در شش ماه آخر دوره دستياري مجاز نمي: 1تبصره  .  

باشدپرداخت كمك هزينه تحصيلي در طول مدت ميهماني بعهده دانشگاه مبدأ مي: 2تبصره  .  
 

  هـ آموزش دوره دستياري
هاي موظف برنامه آموزش دستيارانفعاليت) 34ماده   :  
فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و  شود، دراي كه از طرف گروه آموزشي مربوطه تنظيم ميهموظفند طبق برنام دستياران

گزارشهاي مرگ و مير و گزارش موردي كالسهاي نظري، گزارش صبحگاهي،: درماني از جمله  ( Case Report ) 

مربوطه و  اهكارورزيهاي بيمارستاني و درمانگاهي و آزمايشگاهي و كشيكهاي بخش و درمانگ ژورنان كالب،
  .مأمورتهاي علمي و طرحهاي تحقيقاتي بطور فعال شركت نمايند

 
35ماده )  

هاي دستيارانكار در دورهحداقل ساعات  :  
شودتحصيل در دوره دستياري بطور تمام وقت بوده و بر اساس برنامه ايست كه از طرف مدير گروه تنظيم مي .  

  :حداقل ساعات كار بشرح زير است

  30/16لغايت  30/7اي شنبه الي چهارشنبه از ساعت روزه -1

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

معاونين آموزشي گروه يا مدير  ها بهگزارش ماهانه حضور و غياب و كاركرد دستياران توسط رؤساي بخش : 1 تبصره
شد دانشكده ذيربط ارسال خواهد گروه مربوطه و از طريق معاونين مراكز به .  

باشدپرداخت كمك هزينه تحصيلي منوط به ارائه گزارش كارماهيانه دستياران مي: 2تبصره  .  

افزايش سنوات تحصيلي با تمديد دوره دستياري تابع مقررات مربوطه خواهد بود: 3تبصره  .  

حداقل برنامه كشيك دستياران) 36ماده  :  

ني به شرح زير خواهد بودهاي باليحداقل برنامه كشيك دستياران در زمينه .  

  كشيك در ماه 12سال اول 

  كشيك در ماه 10سال دوم 

  كشيك در ماه 8سال سوم 

  كشيك در ماه 6سال چهارم و پنجم 

عالوه بر آن از خوابگاه، صبحانه و  كليه دستياران شاغل به تحصيل در بيمارستان، از ناهار و دستيارن كشيك : 1 تبصره
ند بودشام برخوردار خواه .  

  تنظيم برنامه و افزايش كشيك موظف طبق ضوابط، بعهده مدير گروه: 2تبصره 

  .است
باشدحكم آموزشي دستيار يكساله است و صدور حكم سال باالتر بعد از احراز شرايط ارتقاء مي: 3تبصره  .  

 
وزش پزشكي و تخصصي شرط آم با عنايت به دستور مقام محترم وزارت گذراندن طرح يكماهه طبق مصوبه شوراي ٭

دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و  13/2/82آ مورخ /884/3شماره  موضوع نامه. (باشدمعرفي به آزمون گواهينامه نمي
  .(تخصصي

 



انتصاب و وظايف دستيار ارشدگروه آموزشي) 37ماده   :  
بيمارستاني با توجه به كفايت، تعهد، و  ساله دو نفر از بين دستياران تخصصي دو سال آخر در هر گروه آموزشي همه

با  توسط دستياران پيشنهاد، و از بين آنها يك نفر به تأئيد شوراي گروه انتخاب و وجدان كاري و ميزان فعاليت آنها،
شودحكم رئيس دانشكده به عنوان دستيار ارشد منصوب مي .  

تبصره تصويب رئيس دانشكده پزشكي  يشنهاد مدير گروه ونامه اي است كه به پوظايف دستيار ارشد به موجب آئين :
شودمربوطه به اجرا گذاشته مي .  

 
هامرخصي و- :  

سال دستياري از مرخصيهاي  توانند در هربا توجه به نياز و در صورت بروز موارد ناخواسته و ضرورت مي دستياران
نمايند استحقاقي، استعالجي، زايمان و بدون مزايا استفاده .  

 
  مرخصي استحقاقي) 38ماده 

روز و هرسال تحصيلي جمعاً بمدت يكماه از مرخصي استحقاقي استفاده نمايند 5/2توانند به ازاء هر ماه دستياران مي .  

تبصره شود سالهاي بعد موكول مي روز ذخيره و به 15در صورت عدم استفاده از مرخصي در طول سال تحصيلي فقط  :
مرخصي ذخيره عالوه بر مرخصي استحقاقي همان سال استفاده كند روز 45ر حداكثر از دستيار مجاز است در سال آخ .  

  .ترتيب استفاده از مرخصي با نظر رئيس بخش و تائيد مدير گروه مربوطه خواهد بود
 

  مرخصي بدون مزايا) 39ماده 
قت رئيس بخش و مدير گروه مواف تواند در طول دوره معادل مجموع مدت مرخصي استحقاقي خود بادستيار مي هر

) آموزشي و دانشكده انقطاع تحصيل داشته باشد ماه مرخصي بدون  4تواند از ساله مي 4هاي براي مثال دستيار دوره
افزوده خواهد شد بديهي است مدت مذكور به طول دوره دستياري) هزينه تحصيلي استفاده نمايد كمك .  

تياري در مدت انقطاع تحصيلي مجاز نيستپرداخت كمك هزينه تحصيلي دس: 1تبصره  .  

ادامه تحصيل عازم خارج از كشور  دستياراني كه همسر آنان جزء كاركنان دولت بوده و به دليل مأموريت يا : 2 تبصره
با ارائه مدارك مستدل(توانند هستند مي صرفاً از يك سال مرخصي بدون كمك هزينه تحصيلي تنها يك بار در طول  (

جويندحصيلي بهرهت دوره .  
 

  مرخصي استعالجي) 40ماده 
دستياري بر اساس گواهي پزشك  از مرخصي استعالجي براي دستياران به ميزان حداكثر يك ماه در طول دوره استفاده

در صورتيكه غيبت دستيار به علت بيماري در طول دوره . بالمانع است و تائيد پزشك معتمد و شوراي پزشكي دانشگاه
استفاده از كمك هزينه تحصيلي  يكماه بيشتر باشد برابر مابه التفاوت مدت مذكور به دوره دستياري وي با ي ازتحصيل

ماه به دستيار كمك هزينه تحصيلي پرداخت نخواهد شد اما در مدت بيماري بيش از سه. اضافه خواهد شد .  
 

دهد و ارائه گواهي  ك هفته به دانشگاه اطالعصورت بروز بيماري دستيار موظف است مراتب را ظرف ي در: 1تبصره 
  .استعالجي براي شروع مجدد دوره الزامي است

 
ادامه يا لغو دوره دستياري پس از  گيري در موردماه تجاوز كند تصميم 6درصورتيكه مدت بيماري دستيار از  :2 تبصره

آموزشي دانشگاه خواهد بود تائيد شوراي پزشكي دانشگاه بعهده شوراي .  
 



41ماده  )  

باشداستفاده دستياران خانم از چهار ماه مرخصي زايمان براي يكبار در طول دوره دستياري بالمانع مي .  

شودفقط يك ماه از اين مدت جزء دوران آموزشي محاسبه مي .  

يلي استفاده فقط براي يكبار در طول دوره دستياري استفاده كنندگان از مرخصي زايمان از كمك هزينه تحص: تبصره
  .خواهند كرد

 
  فصل چهارم
  امور رفاهي

 
  كمك هزينه تحصيلي: 42ماده 

  .به دستيار ماهانه مبلغي بعنوان مقرري دستياري پرداخت خواهد شد
در مدت مرخصي استعالجي بيش از سه ماه به دستياران مقرري دستياري تعلق نمي گيرد: 1تبصره  .  

شوداران ميهمان توسط دانشگاه مبدأ پرداخت ميمقرري دستياري دستي: 2تبصره  .  
 

43ماده  )  
باشد كه ريال مي 2500000متأهل  ريال و براي دستياران 1800000مقرري دستياري پايه براي دستياران مجرد  ميزان

ه قابل ارائه گواهي انجام فعاليتهاي موظف دوره توسط دانشگاه مربوط براساس حكم صادره از دانشكده مربوط و با
باشدمي پرداخت .  

گيرددر صورتيكه همسر دستيار نيز دستيار باشد حق تأهل به هر دوي آنها تعلق مي: 1تبصره  .  

به دستياران ارشد معادل ده درصد كمك هزينه تحصيلي ماهيانه بعنوان حق ارشديت پرداخت خواهد شد:  2تبصره  .  

ها قابل اجرا خواهدبودامناي دانشگاه پرداخت مبالغ فوق در صورت تائيد هيأت: 3تبصره .  

44ماده  )  
كندمبناي كمك هزينه تحصيلي پايه با محل آموزش تخصصي و رشته تخصصي تغيير نمي .  

45ماده  )  
قانون نظام هماهنگ پرداخت،  هزينه دستياران همه ساله به ميزان افزايش ضريب حقوقي كاركنان دولت مشمول كمك

پرداخت خواهد شد افزايش يافته كه از محل اعتبارات دانشگاه مربوطه .  

46ماده  )  
باشد و ميزان افزايش مي هزينه تحصيلي پس از قبولي در امتحان ارتقاء به سال باالتر قابل اجرا افزايش سنواتي كمك
اشدبمي درصد كمك هزينه تحصيلي 5سنواتي ساالنه معادل  .  

47ماده  )  
ها قابل مبلغ عيدي دستياران معادل عيدي مصوب كارمندان دولت خواهد بود كه با تصويب هيأت امناي دانشگاه

باشدپرداخت مي .  

48ماده  )  
درمانگاه را ندارند و  مدت دوره دستياري، دستياران به هيچ وجه حق تأسيس و اداره مطب خصوصي يا درتمام

هيچيك از موسسات دولتي يا وابسته به آن، بخش خصوصي و  رت قراردادي و ساعتي به استخدامتوانند حتي بصونمي
  .يا خيريه درآيند

تواند از خدمات وي در واحدهاي تابعه با عقد درصورت لزوم دانشگاه علوم پزشكي محل تحصيل دستيارمي: تبصره



  .قرارداد خاص استفاده نمايد
49ماده  )  

توانند با استفاده نمايند، مي داشته باشند از مزاياي بيمه خدمات درماني بصورت خويش فرماكه تمايل  دستياراني
برخوردارشوند امتيازسرانه از ايندرصدحق 50پرداخت  .  

50ماده  )  
نامه مطرح شود تعيين تكليف بعهده دبيرخانه شوراي آموزش در صورتيكه شرايط خاصي خارج از موارد مشمول آئين

خصصي خواهد بودپزشكي و ت .  

51ماده  )  
نامه از اعتبار ساقط استباشد از تاريخ تصويب اين آئيننامه ميكليه مصوبات قبلي شورا كه مغاير با مواد اين آئين .  

 
  1382شرايط خروج از كشور مشموالن خدمت وظيفه عمومي جهت زيارت با گذرنامه زيارتي در سال 

پروانه گذرنامه زيارتي در سال  شموالن خدمت وظيفه عمومي جهت زيارت بابدينوسيله ضوابط خروج از كشور م ٭
گرددبه شرح زير اعالم مي 1382 :  

 
عالي و همچنين دبيرستانها و مراكز  دارندگان كارت معافيت تحصيلي معتبر، صادره از دانشگاهها و مؤسسات آموزش §

يا نمايندگان حوزه علميه در شهرستان مربوطحوزه علميه قم و  دانشگاهي آموزش و پرورش ياآموزشي پيش .  

ها با معرفي نامه از وزارتخانه مربوطمتعهدين به خدمت در وزاتخانه § .  

  .پرسنل نيروهاي مسلح با معرفي نامه از نيروي مربوط §
كامپيوتري(دارندگان كارت معافيت دائم  § ).  

در مدت اعتبار آن(دارندگان كارت معافيت موقت  § ).  

  .دارندگان دفترچه آماده بخدمت بدون مهر غيبت به شرطي كه تاريخ اعزام آنان پس از مراجعت از سفر باشد §

كامپيوتري هستند و در مورد كارت غير  كسانيكه خدمت ضرورت را به اتمام رسانيده و داراي كارت پايان خدمت §
  .كامپيوتري با تأييد نيروي مربوط

خدمت دوره ضرورت معاف هستند،  نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي ازآيين 48ه مشروحه ذيل به استناد ماد §
 مشموالن عادي و ديپلم.نبوده و شناسنامه آنان به منزله موافقت خواهد بود نامه از معاونت وظيفه عمومينياز به معرفي

1337متولدين تا پايان سال  .  

1333گروه پزشكي متولدين تا پايان سال مشموالن ليسانس و فوق ليسانس و دكتري غير  § .  

موضوع نامه شماره . (1331سال  مشموالن دكتري پزشكي و دندانپزشكي و داروسازي و دامپزشكي متولدين تا پايان §
15/10/81مورخ  414/23/03/402/1/23 ).  

 
  فصل پنجم

  آيين نامه اجراي ضوابط پرداخت شهريه و كليه هزينه هاي تحصيلي
  آموزش پزشكي تخصصي هايدوره

 
  نهمين نشستوچهلمصوب13/2بندموضوع

  شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
در ) نه ميليون ريال(ريال 9000000 ميزان شهريه براي كليه دوره هاي آموزش پزشكي تخصصي باليني در هر رشته -1

ل مربوطه دريافت مي گرددمقدار بعنوان كل ميزان شهريه سا اين 1378-79باشد درسال تحصيلي هر سال مي .  



اين صورت دستيار  در غير. شهريه ساالنه حداكثر تا يكماه قبل از شروع سال تحصيلي الزامي است پرداخت كل -2
تعهدات خدمتي مي باشد پذيرفته شده مشمول كليه مقررات مربوطه در زمينه سپردن .  

اند تا قبل از پايان مهلت قانوني انصراف پذيرش شده ششمين دوره پرداخت شهريه براي كسانيكه در بيست و: 1تبصره 
مي باشد) مهرماه 30 ) قابل جايگزين  .  

پرداخت شهريه براي افراد جايگزين تا قبل از شروع دوره الزامي است: 2تبصره  .  

يزان آن مختلف متفاوت مي باشد كه م شهريه در رشته هاي مختلف با توجه به برنامه آموزشي آن رشته در سالهاي -3
به بعد به دانشگاهها ابالغ خواهد شد 79-80سال تحصيلي  هر ساله وزارتخانه تعيين و جهت اجرا از .  

( سال آخر  تسويه حساب در خصوص شهريه از طرف سازمان مربوطه يا شخص دستيار قبل از پايان در صورت عدم -4
فارغ التحصيلي تحويل نخواهد شد گواهي پايان دوره يا مدرك) براي كسانيكه افزايش طول دوره دارند .  

پرداخت كمك هزينه تحصيلي به كسانيكه با ماموريت آموزشي از ساير  دانشگاههاي علوم پزشكي كشور نسبت به -5
تعهدي ندارند پردازند هيچگونههاي تخصصي به تحصيل ميدر دوره سازمانها .  

ملزم به پرداخت  صورت انصراف دستيار در هر مقطعي از دوره، سازمان محل استخدام يا شخص دستيار در -6
هاي تحصيلي طبق ضوابط مربوطه خواهد بودهزينه .  

يا اخراج وي از دانشگاه،  شهريه پرداختي براي يكسال تحصيلي است و در صورت انصراف از تحصيل دستيار و -7
باشدنمي ريه پرداخت شده سال تحصيلي مربوطه قابل استردادشه .  

سازمان محل خدمت وي دچار تغيير شود بطوريكه  در صورتيكه در هر مقطعي از دوره رابطه استخدامي دستيار با -8
يا  وتواند با قبول كليه تعهدات دستيار مي. از طرف سازمان مربوطه ممكن نباشد ادامه دوره با ماموريت آموزشي

نامه به تحصيل ادامه دهدپرداخت شهريه و طبق ضوابط مندرج دراين آئين .  

  .در صورت مردودي، شهريه همان سال در مدت تمديد دوره اخذ خواهد شد -9

شود مانندبراي دوره هاي كوتاه مدت كه در دانشگاه ديگري گذرانده مي -10  M.P.H  ميهماني يا روتيشن، سازمان
شهريه به دانشگاه مقصد ندارد و كليه پرداختها بطور يكسان انجام  ر هيچ تعهدي نسبت به پرداختمربوطه يا دستيا
  .خواهد گرفت

هاي بعدي ماند و كليه پرداختباقي مي در صورت انتقال دستيار به دانشگاه ديگر كليه تعهدات قبلي بقوت خود -11
مشاور وزير و مدير كل دفتر وزارت 13/9/78ورخ م 11809نامه شماره  موضوع. (طبق ضوابط انجام خواهد شد ).  

آزمون ورودي در تاريخ پس از  دفتر وزارتي شامل كليه پذيرفته شدگان 13/9/78مورخ  11809بخشنامه شماره  ٭
/7048/3 موضوع نامه شماره.(ارسال بخشنامه مي باشد 25/9/81آ مورخ  )  

با شروع به  1380ماه مي آزمون پذيرش دستيار تخصصي بهمنانتظا پذيرفته شدگان كادر ثابت نيروهاي نظامي و ٭
 1/8/81مورخه  آ/6241/3موضوع نامه شماره (مشمول پرداخت شهريه خواهند بود  1381-82تحصيلي  آموزش در سال

  (دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
 
 

  فصل ششم
  نامه تقلب و تخلف در آزمونهاآئين

 
  با تقلب و تخلف دستورالعمل نحوه برخورد

صالحيت علمي فرد مردود و  در صورتيكه تقلب براساس شواهد از سوي كميته تقلب و تخلف مسلم شناخته شود، -1
  .در نتيجه آزمون در صورت قبولي فاقد اعتبار است



 
  جرائم تقلب مسلٌم -2

كميته تقلب و تخلف محرز  برايدر آزمون پذيرش دستيار، در صورتيكه موضوع تقلب يا شواهد يا ادله كافي  :الف
سال از شركت در آزمون  3تا  1اين افراد بمدت . شودمي گردد فرد متقلب در صورت قبولي از شروع دوره محروم

خواهند شد پذيرش دستيار محروم .  

ايان دوره با سال مربوطه و چهار ماه تمديد دوره وي در پ پره بورد، تجديد دوره دستيار متقلب در در آزمون ارتقاء -: ب
ادامه آموزش وي  در صورت تكرار اين عمل حكم دستياري فرد مذكور لغو و از. افراد الزامي است درج در پرونده اين

آيدجلوگيري بعمل مي .  
 

فرد متقلب معلق و براي دو دوره از شركت در آزمون دانشنامه با درج در پرونده محروم ) دانشنامه(در آزمون بورد : ج
شودمي .  

شناخته شود صالحيت  در صورتيكه فردي بر اساس قرائن از سوي كميتة تقلب وتخلف مشكوك به تقلب :1 تبصره
شود پس از بررسي كميته تقلب و جداگانه جهت بررسي درج مي قرائن در پروندة محرمانه و. باشدعلمي فرد مشروط مي

باشدتكليف قطعي حداكثر طي دو هفته مي تخلف موظف به تعيين .  
 

  صالحيت اخالقي: 2تبصره 

تعدي حقوقي به حقوق ديگران  صورتيكه اقدام فرد در ارتكاب تقلب يا تخلف موجب تضيع حق ديگري گردد يا در
هاي حقوقي اقدام مربوطه، مدت محروميت و نوع مجازات از طرف جنبه دربرداشته باشد بسته به ميزان آن و متناسب با

شودتخلف تعيين مي كميتة تقلب و .  
 
هاي مختلف علوم پزشكي ادامه تحصيل دانش آموختگان رشته بدينوسيله آخرين مصوبات وزارت متبوع در خصوص ٭

علوم پزشكي شركت  هاي غير مرتبط باطرح نيروي انساني، در آزمون مقاطع تحصيلي باالتر رشته كه قبل از گذراندن
رددگشوند، بشرح ذيل اعالم مينموده و احيانًا قبول مي .  

 
آموختگان تحصيلي دانش درمورد دانشجوياني كه طبق وضعيت تحصيلي موجود، با گذراندن يك نيمسال -1

باالتر بصورت محرمانه و ارسال آن به مرجع برگزار كننده  نام در آزمون مقطعگردند، تائيد فرم درخواست ثبتمي
  .آزمون بالمانع است

گردند، قبل از ارسال هر گونه گواهي  هاي غير مرتبط پذيرفته ميالتر در رشتهافرادي كه در آزمون مقطع تحصيلي با -2
 آموختگان داخل مراجعه وبايستي ابتدا به اداره كل امور دانشجويان و دانش ...دال بر فراغت از تحصيل، ريز نمرات و

اداره كل مذكور، ارسال گواهي فراغت از  اقدام به سپردن وثيقه قانوني نمايند و پس از سپردن وثيقه و با اعالم كتبي
دانشگاه جديد بطور محرمانه بالمانع است و الزمست در هنگام ارسال گواهي  تحصيل و ريز نمرات گذرانده متقاضي به

گواهي يا مدرك فراغت از تحصيل  اي به دانشگاه ذيربط تأكيد گردد كه صدور هرگونهريز نمرات، با ارسال نامه و
. منوط به صدور مجوز از طرف دانشگاه علوم پزشكي ايران خواهد بود آموختگان در مقطع جديد،انشجهت اينگونه د

معاونت آموزشي و امور دانشگاهي وزارت متبوع 27/1/82آ مورخ /26914شماره  موضوع نامه( )  
 
 

  فصل هفتم
هاي تكميلي تخصصي ههاي آموزش تخصصي، فوق تخصصي و دورنامه پذيرش اتباع غير ايراني در دورهآيين



فلوشيپ« »  
 

عرضه بخشي از امكانات  منظور گسترش روابط علمي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي ديگر و به
مستعد ساير كشورها خصوصاً كشورهاي اسالمي و فرآهم آوردن  بيني اسالمي به جوانانتحصيلي كشور بر اساس جهان

خارجي، به استناد مصوبه  ب اسالمي و به جهت تداوم و تكميل پذيرش دانشجويانشناساندن بهتر انقال تسهيالت براي
ساله تعدادي از اتباع خارجي را كه عالقمند به تحصيل در  شوراي عالي تبليغات خارجي دولت همه 10/2/1371مورخ 

ايران  اسالمي گروه پزشكي در جمهوري) فلوشيپ(هاي تكميلي تخصصي تخصصي و يا دوره هاي تخصصي، فوقدوره
خواهد پذيرفت پذيرش در دو گروه صورت. نمايدنامه پذيرش ميباشند بر اساس اين آئين .  

تدريس و كليه امتحانات به زبان فارسي(پذيرش در دانشگاههاي فارسي زبان : الف )  

يسيتدريس و كليه امتحانات به زبان انگل(پذيرش در دانشگاههاي داراي گروههاي انگليسي زبان : ب ).  

  هاي دستياري در جمهوري اسالمي ايرانشرايط عمومي پذيرش تحصيل در دوره) 1ماده 

كشور مربوطه رسيده و برابر  يا معادل آن كه به تأييد مراجع ذيصالح در (M.D) داشتن مدرك دكتري عمومي :الف
جويي صورت پذيرفته باشدارزشيابي توسط مركز امور دانش مدرك دكتري پزشكي عمومي در ايران شناخته شده و .  

1تبصره  كند، پس از برابري نمي كه ارزش مدرك آنان با ارزش مدرك دكتري پزشكي عمومي متقاضيان كشورهائي :
نام نمايندمركز امور دانشجويي مي توانند اقدام به ثبت كشور ايران توسط M.D احراز شرايط و تطابق با مدرك .  

باشندالتحصيل شوند از شمول ارزشيابي مدارك مستثني مينشگاههاي ايران فارغاتباع خارجي كه از دا: 2تبصره  .  

كليه مدارك فوق بايد به تائيد نمايندگيهاي جمهوري اسالمي ايران در كشور مربوطه و يا وزارت امور خارجه : ب
  .رسيده باشد

صالحيت علمي داوطلب و تائيد  تائيدمعرفينامه از سه نفر از اعضاء هيأت علمي دانشگاه محل تحصيل در مورد  :ج
براي شروع و ادامه تحصيل صالحيتهاي عمومي داوطلبان توسط مراجع ذيصالح .  

گواهي پزشكي معتبر در خصوص عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتالء به بيماريهاي واگير كه به تائيد نمايندگيهاي : د
  .متبوع رسيده باشد

دورة فراگيري زبان فارسي در  بايست با شركت در آزموني به زبان فارسي و يا طيكليه داوطلبين خارجي مي :هـ
گردند 14نمره  موفق به اخذ حداقل) ره(دانشگاه امام خميني  .  

عمومي در ايران مي باشند اعم از اينكه دوره هاي بعد پزشكياتباع خارجي كه متقاضي گذراندن دوره: و  M.D  را در
) هاي تخصصيي گذرانده باشند بر اساس تعرفه موجود ملزم به پرداخت هزينهديگر ايران و يا كشور يا يورو ) به دالر

هابه استثناي بورسيه. (گردندمي )  

تخصصي در  در گروههاي آموزشي انگليسي زبان مورد تائيد دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و پذيرش وآموزش: ز
هاي دستياري در ايران بر عهدة تحصيل در دوره يط عمومي پذيرش و ادامهكليه مقاطع براي اتباع غير ايراني واجد شرا

گيردهاي ممتحنه مربوطه انجام ميبوده و با نظارت هيأت دانشگاه و گروه آموزشي مربوطه .  

  نحوه درخواست و نظارت بر پذيرش) 2ماده 

خارج از كشور باشند وزارت  ن و يا دررسيدگي و بررسي كليه درخواستهاي متقاضيان اعم از اينكه مقيم ايرا مرجع
هاي الزم به شوراي پذيرش مدارك واصله مستقيماً جهت رسيدگي باشد و بايدبهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي

ارسال گردد اتباع غير ايراني .  

رهنگ و هاي امور خارجه و فاز طريق وزارتخانه شوراي پذيرش موظف است ضمن هماهنگي وپيگيريهاي الزم: تبصره
آگاهي  ممكن اطالعات و شرايط الزم براي ادامه تحصيل در دانشگاههاي ايران را به ارشاد اسالمي از كليه راههاي



انگليسي جهت ارائه به داوطلبين توسط  از طريق تهيه بروشورهايي با اطالعات كامل و به زبان. متقاضيان برساند
 در داخل كشور از طريق مركز امور دانشجويي اين امر انجام از كشور و ها و يا كنسولگريهاي خارجسفارتخانه

كليه مقاطع بعهده شورايي در وزارت  هاي گروه پزشكي درنظارت بر پذيرش دانشجويان غيرايراني در رشته. پذيردمي
  :بهداشت، درمان و آموزش پزشكي متشكل از

  .نماينده دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي -1
معاونت آموزشي و امور دانشگاهي نماينده -2 .  

  نماينده مركز امور دانشجويي -3

لذا افراد واجد شرايط شركت در آزمون پذيرش دستيار پس از طي مراحل الزم به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و 
شوندتخصصي معرفي مي .  

  پزشكي هاي تخصصي بالينيشرايط پذيرش وآموزش دستياران غيرايراني در دوره) 3ماده 

خارج از كشور اخذ  خود را از يكي از دانشگاههاي (M.D) متقاضياني كه مدرك دكتري عمومي پزشكي -1
هاي دستياري را خواهند داشتدوره بر طبق ضوابط ذيل حق شركت در آزمون پذيرش. اندنموده .  

نيازهاي مربوطه را جهت گردد و پيشدر كميسيون ارزشيابي مدارك ثبت مي الزمست قبل از شروع، مدارك آنها: الف
  .بر اساس مصوبات شورايعالي ارزشيابي كامل نمايند M.D اخذ

در دوره  14و اخذ نمره قبولي ) ره(المللي امام خميني ماه دوره آموزش زبان فارسي در دانشگاه بين 6گذراندن : ب
  .مذكور

بمدت يكسال در يكي از دانشگاهاي علوم پزشكي و خدمات ) انترني(ز دوره پيش كارورزي آميگذراندن موفقيت: ج
  .بهداشتي درماني كشور

يكي از دانشگاههاي علوم  خود را از (M.D) شرط شركت متقاضيان غيرايراني كه مدرك دكتري عمومي پزشكي -2
التحصيل خواهند شد شهريور ماه سال مورد نظر فارغيا تا پايان  خدمات بهداشتي و درماني داخل اخد نموده و. پزشكي 

به دبيرخانه شوراي آموزش  نام از طرف مركز امور دانشجويينامه و مجوز ثبتپذيرش دستيار، ارائه معرفي در آزمون
باشدپزشكي و تخصصي مي .  

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

محل مربوطه است  -درصد نمره آخرين نفر پذيرفته شده آزاد ايراني در رشته 70قبولي منوط به كسب حداقل : الف .  

ظرفيتي كه جهت رفع نياز كشور  درصد ظرفيت پذيرش دانشگاه مربوطه، مازاد بر 5شدگان در سقف معرفي پذيرفته :ب
گيردم ميو تخصصي پس از طي مراحل قانوني انجا شود توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكيتعيين مي .  

محل در هر سال تحصيلي حداكثر دو نفر است ظرفيت پذيرش اينگونه از داوطلبان در هر رشته -: 1تبصره .  

اينگونه از دستياران به هيچوجه درخواست انتقال به ساير دانشگاههاي علوم پزشكي كشور را نخواهند داشت: 2تبصره  .  

راهنماي شركت در آزمون همان سال  بر اساس دستورالعمل اجرايي و است معرفي متقاضيان با شرايط ذكر شدهالزم -3
دانشجويي به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي صورت پذيرد و در تاريخهاي مقرر، توسط مركز امور .  

باشندافراد مشروحه ذيل در صورت پذيرفته شدن در آزمون دستياري تخصصي از پرداخت شهريه معاف مي -4 .  

فر اول پذيرفته شده هر رشته در آزمون پذيرش دستيار سال مربوطهن: الف .  

درصد رتبه برتر دانشگاههاي علوم پزشكي كشور طبق مصوبات شوراي آموزش پزشكي و تخصصي 1: ب .  

الذكر دستياران فوق... رفت و آمد و هاي شخصي شامل تغذيه،تأمين هزينه بليط رفت و برگشت هواپيما و كليه هزينه -5
باشدبه عهده خود آنان مي .  

هاي كشورها پذيرفته شده است كليه هزينه نامه وقراردادهاي فيمابين ايران و ديگرچنانچه داوطلبي از طريق مقابله -6



باشدطرف قرارداد مي تحصيلي و شهريه آن بعهده وزارتخانه .  

يراني معرفي شود از پرداخت شهريه معاف چنانچه داوطلبي از طريق شوراي هماهنگي پذيرش دانشجويان غيرا: تبصره
  .مي باشند

وضعيت . خوابگاه تأمين خواهد شد االمكان و با توجه به امكانات دانشگاهجهت دستياران مجرد غيرايراني حتي -7
 ليكن جهت تأمين خوابگاه. گيرداطالعاتي در اختيار داوطلبين قرار مي خوابگاه در هر دانشگاه از طريق بروشورهاي

ستياران متأهل از طريق وزارت متبوع و دانشگاه هيچگونه تعهدي وجود نداردد .  

كه منتهي به اخذ مدرك دانشگاهي و  هاييدستياران غيرايراني متقاضي استفاده از فرصتهاي مطالعاتي وساير دوره -8
پزشكي و خدمات بهداشتي مستقيماً از طريق دانشگاههاي علوم  1ماده  بايست با رعايت شرايطگردد، ميتخصصي نمي

كشور اقدام نمايند درماني .  

غيرايراني پذيرفته شده در آزمون ورودي دستياري مطابق پذيرفته شدگان  پس از اعالم مراتب قبولي علمي متقاضيان -9
خواهد شد كشور مراتب تائيد صالحيت عمومي آنان نيز از سوي دانشگاهها جهت اطالع اعالم داخل .  

كليه قوانين و مقررات دستياري داخل كشور تبعيت  غيرايراني پذيرفته شده در طول دوره دستياري ازدستياران  -10
و از آنان  تحصيل خود حق اشتغال به حرفه پزشكي را در جمهوري اسالمي ايران نخواهند داشت نمايند و بعداز اتماممي

كشور متبوع بعداز اتمام دوره بجاي تعهد محضري  بر بازگشت بهنام دستياري تعهد محضري مبنيدر بدو ورود و ثبت
دانشجويي اخد خواهد شد دوران دستياري توسط مركز امور .  

ايران موظف به رعايت كليه قوانين و احترام به ارزشهاي جمهوري  پذيرفته شدگان در طول مدت حضور در: 1تبصره
آنان برخورد خواهد شد بوده و در صورت بروز هرگونه تخلف مطابق ضوابط با اسالمي ايران .  

شدگان را تا پروانه اقامت پذيرفته دبيرخانه شوراي پذيرش، هماهنگي الزم را در مورد تبديل رواديد و صدور :2 تبصره
 مراجع ذيصالح بعمل خواهد آورد و در مورد كسب اجازه ورود و خروج آنان پايان دوره دستياري هر ساله از طريق

واهد داداقدامات الزم را انجام خ .  

ذيصالح، پروانه اقامت اين دسته از پذيرفته شدگان لغو گردد هيچگونه حقي  در صورتيكه به تشخيص مراجع: 3تبصره 
آنها ايجاد نخواهد گرديد براي .  

دو ماه قبل از انقضاء پروانه اقامت دانشجويي، براي دستياران  دانشگاه محل تحصيل موظف است حداقل: 4تبصره
پروانه اقامت بنمايد تقاضاي تجديد .  

مدارك فراغت از تحصيل پس از اتمام تحصيالت و بازگشت به كشور متبوعه براي اين دسته از افراد ارسال : 5تبصره 
  .خواهد شد

در تاريخ مقرر به منزله انصراف  پذيرش دستيار فقط براي همان سال معتبر بوده و عدم شروع دوره توسط داوطلب -11
نخواهد كرد ده و حقي براي آنان ايجاداز تحصيل تلقي ش .  

باشدبعهده داوطلب مي 3ماده  6هاي تحصيلي با توجه به بند پرداخت شهريه و هزينه -12 .  

هاي تخصصي بر اساس مقررات شورايعالي ارزشيابي مستقر در اداره امور شرايط انتقال و ادامه تحصيل در دوره) 4ماده 
  دانشجويي

امور دانشجويي در  هاي تخصصي مستقر در مركزدارك تحصيلي دستياري تخصصي در كميتهپس از بررسي م :الف
ارتقاء و ارزيابي علمي و عملي در مراكز آموزشي و  رشته مربوطه بر حسب تائيد كميته تخصصي، شركت در آزمون

 و تخصصي انجام يكي از مراكز آموزشي با معرفي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي تعيين مقطع ادامه تحصيل در
مطابق مقررات ارزشيابي مدارك خارج از كشور. (ميگيرد )  

بصورت (دانشگاه  زبان انگليسي و يا فارسي بسته به دانشگاه محل آموزش وزبان تدريس آن ادامه تحصيل به: ب



آموزش آموزش تخصصي موظفند در كالسهاي مخصوص  شدگان جهت ادامهو كليه پذيرفته. دارد) انگليسي يا فارسي
فوق  پايان دوره شركت نمايند و پذيرش قطعي داوطلبين منوط به موفقيت در امتحان زبان فارسي و يا فقط در امتحان

باشدمي .  

جهت ادامه آموزش مشمول كليه مقررات دستياري مصوب  كليه متقاضيان انتقالي پس از طي مراحل قانوني و معرفي: ج
خواهند بود شوراي آموزش پزشكي و تخصصي .  

هاي آموزشي و انضباتي دانشگاه محل تحصيل الزامي استنامهرعايت كليه مقررات و آئين: د .  

دارا بودن پروانه اقامت معتبر: ه .  

طول يك دورة آموزشي بصورت  تأييد مجدد صالحيت عمومي از دانشگاه محل پذيرفته شده جهت افراديكه بيش از :و
ه باشندمستمر اقامت در ايران داشت .  

باشدهاي تحصيلي بعهده خود داوطلب ميپرداخت شهريه مابقي دوره و نيز هزينه: ن .  

  هاي دستياري فوق تخصصيآموزش در دوره) 5ماده

تخصصي الزم است هاي فوقشرايط و مراحل ورود متقاضيان غير ايراني به دوره: الف .  

نامهمندرج در آيئن. (حصيل در كشور ايرانداشتن كليه شرايط عمومي پذيرش و ضوابط ادامه ت -1 )  

هاي فوق تخصصي سال مورد نظر مربوط به داشتن كليه شرايط مندرج در دستورالعمل اجرائي آزمون ورودي رشته -2
  .داوطلبين اتباع غير ايراني

ئيد شورايعالي كشور كه به تا اخذ شده در داخل و يا خارج از) رشته پيشنياز(داشتن مدرك دانشنامه تخصصي  -3
دانشجويي رسيده باشد ارزشيابي مدارك خارجي مستقر در مركز امور .  

نامه از سوي مركز امور دانشجوييداشتن معرفي -4 .  

  .شركت در آزمون شفاهي پذيرش دستيار فوق تخصصي و قبولي در رشته انتخابي -5

ي آموزش پزشكي و تخصصينامه پذيرش شده به مراكز آموزشي از طرف دبيرخانه شورامعرفي -6 .  

تعيين رشته، ظرفيت پذيرش و محل تحصيل دستيار غيرايراني از سوي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي  -7
گردداعالم مي .  

  آموزش: ب

قوانين و مقررات دستياري فوق  دستياران پذيرفته شده فوق تخصصي غير ايراني در طول دوره دستياري از كليه -1
اتمام تحصيل خود حق اشتغال به حرفه پزشكي در جمهوري اسالمي  اخل كشور تبعيت خواهد نمود و بعد ازتخصصي د

كشور متبوع بعداز  نام دستياري تعهد محضري مبني بر بازگشت بهاز آنان نيز در بدو ورود و ثبت را نخواهد داشت و
  .اتمام دوره توسط مركز امور دانشجويي اخذ خواهد شد

بوده و متقاضي انتقال و ادامه  موختگان غيرايراني كه مشغول آموزش فوق تخصصي در خارج از كشور ايرانآدانش -2
خواهند بود) 4مفاد ماده (انتقالي مصوب مركز امور دانشجويي  باشند مشمول مقرراتآموزش در كشور ايران مي .  

باشدنامه مربوطه ميمطابق مندرجات آئين هاي تحصيلي بر اساس ضوابط پرداخت شهريهپرداخت شهريه و هزينه -3 .  

فلوشيپ(هاي آموزش تكميلي تخصصي ورود به دوره) 6ماده  )  

هاي تكميلي تخصصيمتقاضيان غير ايراني براي ورود به دوره :  

نامهمندرج در اين آئين. (الزم است داراي كليه شرايط وضوابط ادامه تحصيل در كشور ايران باشند: الف )  

پنجاهمين نشست شوراي  هاي تكميلي تخصصي مصوبنامه دورهاي كليه شرايط و ضوابط مندرج در آئيندار :ب
ايراني باشنداتباعبهمربوطهوتخصصيآموزش پزشكي .  

آموزش پزشكي و تخصصي به دانشگاه  نامه از طرف مركز امور دانشجويي و تائيد دبيرخانه شورايبا ارائه معرفي :ج



سوي دانشگاه محل برگزاري آزمون به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و  يكه بعنوان پذيرفته شده ازمعرفي و در صورت
نام و شروع دوره نمايندتوانند ثبتمعرفي شوند مي تخصصي .  

باشدهاي تحصيلي اين دسته از افراد به عهده خود داوطلب ميپرداخت شهريه و هزينه: د .  

مقررات دستياري فلوشيپي داخل كشور  اني در طول دوره دستياري از كليه قوانين ودستياران پذيرفته شده غيراير :ز
خود حق اشتغال به حرفه پزشكي در جمهوري اسالمي را نخواهد داشت و از  تبعيت خواهند نمود و بعد از اتمام تحصيل

بعداز اتمام دوره توسط  متبوع نيز در بدو ورود و ثبت نام دستياري تعهد محضري مبني بر بازگشت به كشور آنان
  .دانشگاه محل تحصيل اخذ خواهد شد

وپنجمين نشست شوراي آموزش پزشكي و پنجاه مصوبه 11تبصره به استناد بند ج موضوع  11ماده و  6نامه در آئين اين
به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد كه از تاريخ  3/10/1381تخصصي تدوين و در تاريخ 

شودهاي مغاير با آن لغو مياالجراست و كليه مصوبات و آئين نامه يب الزمتصو .  
   

 


