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 :مقدمه
 

 ان عرصه علم و آگاهي، به این وسيلهبه درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق براي تمامي پويندگ با سپاس

مبتنی   0412-0413 سال تحصيلیدرتخصصی پزشکی دستيار  پذيرش ونآزم که رساندداوطلبان می به اطالع

و قانون برقراري عدالت  شوراي آموزش پزشكي تخصصي مصوبات بر اساسموجود ) و مقررات قوانينبر 

 برگزار خواهد شد. راهنما اين مندرجات ( مطابقآموزشي و اصالحيه آن مصوب مجلس شوراي اسالمي

و شورای سنجش و پذیرش  چه در نشست آتي شوراي آموزش پزشكي و تخصصيشايان ذكر است چنان

نسبت به مقررات قبلي و  جديدتري دستورالعملمصوبه يا  دانشجو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 مراتب اطالع رساني خواهد گرديد. ،وضع گردد مرتبط با آزمون فوق

 

 ضوابط  و شرایط ونحوه ربگزاري آزمون– اولبخش 

  شرایط عمومی  الف:

باشند كه داراي شرايط عمومی زير در تمام ادوار تحصيلي و مراحل ني مجاز به شركت در آزمون مياداوطلب

 شغلي باشند :

 برخورداري از سالمت  و توانايي جسمي به تناسب رشته انتخابي و عدم اعتياد به مواد مخدر  -0 

 هاي مختلف كشور واجد كليه شرايط عمومي متداول در آزمون -2

 اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان مندرج در قانون اساسي  -3

 پذيرفتن قانون اساسي و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسالمي ايران  -4

 هاي محارب و ملحد و هواداري از آنها عدم وابستگي تشكيالتي به احزاب و گروه -5

 نداشتن سوء پيشينه كيفري -6

 اشتهار به فساد اخالقي عدم -7

 تأیيد صالحيت عمومی طبق ضوابط شورای عالی انقالب فرهنگی -8

 شرایط اختصاصی ب:

دانشجویان سال آخر پزشکی یا  دارا بودن مدرک فراغت از تحصيل در رشته پزشکی عمومی ( الف

 ای ذیل باشند:فارغ التحصيل شده و مشمول یکی از بنده 30/6/0412مشروط بر اینکه تا تاریخ  عمومی

 : 0 بند

کليه مشمولين آئين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجویان ممتاز استعداد درخشان به مقاطع باالتر در وزارت 

شکی  شت، درمان و آموزش پز شند، بهدا سال پس از فراغت از  2فقط در یک نوبت و حداکثر تا مجاز می با

 ( http://gta.behdasht.gov.irرکت نمایند.)تحصيل با رعایت مفاد مندرج در آئين نامه مذکور ش
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 :2 بند

( و یک درصد رتبه سوم ) صدک  99تا  98، یک درصد رتبه دوم ) صدک ( 011تا  99 )صدكیک درصد رتبه اول

 ( دانشگگگاههای علوم پزشگگکی می توانند قبل از انجام خدمات قانونی با رعایت مقررات مربوطه در 98تا  97

 ( 2شماره پيوست.)يار شرکت نمایندآزمون پذیرش دست

 :3 بند

و سومين نشست شورای آموزش پزشکی به دانشجویان دارای مدال  رای صادره در نود 03مطابق موضوع 

پذیرش دسگگتياری قبل از شگگروع طر   آزمون یکبار در نقره المپياد دانشگگجویی کشگگوری اجازه داده می شگگود

 شرکت نمایند.

 :4بند 

 ،)با تاریخ عقد دائم قبل از فراغت از تحصيل (پزشکان عمومی متأهليل ازدواج جوانان،به استناد قانون تسه

قبل از شگگگگروع به خدمت نظام و يفه و خدمات الیحه طر  نيروی  ،صگگگگرفا  برای یک بار و با رعایت موارد ذیل

م ) ترخيص مشگگموالن خدمت نظاباشگگند. مجاز به شگگرکت در آزمون پذیرش دسگگتيار تخصگگصگگی می انسگگانی

 : باشد.(و يفه مندرج در این تبصره برعهده وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی نمی

مشگگغول به 0410/ 29/02که حداقل تا تاریخ : دانشگگجویان پزشگگکی عمومی متأهل ) اعم از خانم و آقا (  0

 گردند.فارغ التحصيل می 30/6/0412تحصيل بوده و حداکثر تا پایان 

ارغ ف تاریخ )با تاریخ عقد دائم قبل از فراغت از تحصيل (، کهپزشکی عمومی متأهل : کليه فارغ التحصيالن2

 ، باشدمی21/01/0410لغایت  21/01/0411از ایشان التحصيلی 

 صحت مدارک تاهل بعد از ثبت نام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.توجه:

 

 برای آقایان  تداشتن کارت پایان خدمت نظام و يفه یا معافي (ب

 :0 صرهتب

ارای کسر از خدمت به هر دليلی که کارت پایان خدمت داشته و د آن دسته از داوطلبان فارغ التحصيل

معافيت از طر  خود را دریافت، اسکن و مدرک  ،باشند می بایست از اداره طر  خدمات نيروی انسانیمی

 ارسال نمایند. 

 :2 تبصره

در صورتی می توانند در ام و يفه خود را شروع نکرده اند خدمت نظآن دسته از داوطلبان فارغ التحصيل که 

لذا الزامی است  .معافيت تحصيلی از نظام و يفه داشته باشد 30/6/0412تا تاریخ آزمون شرکت کنند که 

شود)در غير اینصورت ثبت نام ابطال  بارگذاریاسکن و در زمان ثبت نام تاریخ فارغ التحصيلی  مبتنی برگواهی 

 کارت ورود به جلسه آزمون برای افراد صادر نخواهد شد(. خواهد شد و

 : 3 تبصره

به مفهوم معافيت دایم می باشد و داوطلبان دارای معافيت موقت پزشکی و یا کفالت با  تکلمه معافي

بدیهی است در صورت فراخوانده شدن  مسئوليت خود می توانند در آزمون پذیرش دستيار شرکت نمایند.

نظام و يفه، این وزارتخانه هيچگونه تعهدی برای ترخيص آنان بعهده نخواهد داشت و طبق به انجام خدمت 

 اینگونه افراد برخورد خواهد شد. مقررات با

شتن  (ج صالحيت بالينی پایان دوره پزشکی عمومی )مختص دا فارغ التحصیالن گواهی قبولی در آزمون 

  (و بعد از آن0396سال  شهریور ماه
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ن مدرک در زمان ثبت نام الزامی ميباشد و چنانچه بعد از پذیرش مشخص شود داوطلب فاقد ارائه ای توجه:

 اعالم می گردد.ملغی این مدرک می باشد قبولی داوطلب 

ارائه معافيت از خدمات قانونی و یا گواهی اتمام خدمات قانونی )خدمت نظام و يفه عمومی، خدمات  (د

های ه استثناء تبصرهب 30/6/0412بهداشت ( تا تاریخ ان، پيام آوران موضوع قانون خدمت پزشکان و پيراپزشک

 ذیل:

 :4تبصره 

آئين نامه اجرایی قانون خدمت پزشگگگکان و پيراپزشگگگکان مور   3و  2مشگگگمولين کميسگگگيون موضگگگوع مواد  

 (3شماره پيوستدر خصوص تسهيالت اعطایی به استعدادهای درخشان.) 21/02/0386

 :5 تبصره 

)وزارت بهداشت هيچگونه مسئوليتی در  عمومیدر حال خدمت نظام و يفه الن رشته پزشکی فارغ التحصي

 قبال ترخيص این دسته از داوطلبان بر عهده ندارد( 

 :6 تبصره

ا بتوانند می یا معافيت از آنخدمت پزشکان و پيراپزشکان و گواهی اتمام خدمات قانون دارای  ذکور داوطلبان

در صورت عدم رعایت مفاد مقررات مذکور داوطلب  در آزمون این دوره شرکت نمایند.  فهقوانين نظام و يرعایت 

  مشمول  قانون خدمت پزشکان و پيرا پزشکان شناخته می شود.

) در صورت داشتن ت از خدمت نظام و يفه معافيو یا  مدارک مربوطه اعم از شروع خدمت نظام و يفه*

  می بایست در زمان ثبت نام اسکن و ارسال گردد. يت از آن(گواهی اتمام خدمات قانونی و یا معاف

 :7تبصره 

آیين نامه اجرایی قانون خدمت  3و2فارغ التحصيالن رشته پزشکی مشمول کميسيون بند )ج( موضوع مواد 

 (3 شماره پيوست)پزشکان و پيراپزشکان

 :8تبصره 

بدون  ،فارغ التحصيل شده اند 0/9/81از بانوان متأهل مشمول قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان که قبل 

نياز به ارائه نامه عدم نياز از دانشگاه علوم پزشکی محل سکونت بعنوان مازاد بر نياز وزارت بهداشت، درمان 

 شوند.و آموزش پزشکی از انجام خدمات موضوع قانون پزشکان و پيراپزشکان معاف شناخته می

شتغال به تحصيل داوطلب در یکی (ه شته های تخصصی پزشکی،  عدم ا شد و PhDاز ر سی ار شنا ، کار

 همچنين نداشتن مدرک تخصصی پزشکی بالينی

ماري مؤثر حرفه اي بر نقص عضگگو و يا بيسگگالمت جسگگمی و روانی متناسگگب با رشگگته انتخابی و فقدان  (و

 (.4 شماره پيوستحسب رشته )

 :9تبصره 

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

شود صيل  ضو  ،بعد از فراغت تح شی به دليل این نقص ع سط گروه آموز شود ولی تو شته ای پذیرفته  در ر

شگگورای آموزش پزشگگکی و  ، امکان تغيير رشگگته توسگگط دبيرخانهشگگودشگگروع آموزش شگگناخته نبه مجاز 

 شود.مقدور نيست و اعتراضی پذیرفته نمی تخصصی

 

اي از باالترين مقام مسئول  ها، نهادها و سازمانها هستند بايد نامه داوطلباني كه در استخدام وزارتخانه (ز

ي دسگگتياري را  ي تحصگگيل ايشگگان در دوره سگگازمان متبوع خود مبني بر موافقت بي قيد و شگگرط با ادامه
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ي مربوطه در فرم ثبت نام،  بر انتخاب گزينه داوطلب بايد عالوه .دريافت و به دانشگگاه محل قبولي ارائه كنند

كند. تعهدات اين اقدام  04پيوست شماره  و فرم  ي حكم كارگزيني نسبت به بارگذاري تصوير اسكن شده

كه در استخدام  . پذیرفته شدگانیافراد به سازمان محل اشتغال، براساس ضوابط همان سازمان خواهد بود

ا هستند، مو فند تا حكم مأموريت آموزشي با امضاي باالترين مقام دستگاه ها، نهادها و سازمانه وزارتخانه

 .ي دستياري ارائه دهند را جهت شروع دوره

الزم به ذکر اسگگت کارکنان قبل از ثبت نام و شگگرکت در آزمون های سگگراسگگری، در خصگگوص شگگرایط ادامه 

 جوزهای الزم را اخذ نمایند. تحصيل و نحوه اعمال مدرک تحصيلی باالتر، اطالعات الزم را کسب و م

اند، پزشکی عمومی پذیرفته شدهی ی بومی مناطق محروم در دورهافرادی که با استفاده از سهميه ح(

مطابق قانون برقراری عدالت آموزشی، صرفا در صورت گذراندن حداقل نيمی از مدت تعهدات خود مجاز به 

  شرکت در آزمون مقطع باالتر خواهند بود.
 

 :0 هتبصر

اند و حائز پزشکی عمومی پذیرفته شدهی ی بومی مناطق محروم در دورهافرادی که با استفاده از سهميه

شرایط آیين نامه استعداد درخشان هستند، صرفا در همان سال فارغ التحصيلی مجازند در آزمون دستياری 

ایند و در صگگورت قبولی، تخصگگصگگی در رشگگته های مورد نياز دانشگگگاه علوم پزشگگکی محل تعهد شگگرکت نم

 مجموع تعهدات دو مقطع را پس از فارغ التحصيلی در محل تعهد خدمت سپری نمایند.

رک  ج:  مورد نیاز جهت ثبت انم اینترنتی مدا

مرکز سنجش آموزش مراجعه به سایت اینترنتی  با 0410 /01/01 از تاریخمتقاضيان شرکت کننده در آزمون 

اقدام نموده و با  ریال بابت خدمات پيام کوتاه 111.13و  ریال111.211.3  مبلغپرداخت پزشگگکی، نسگگبت به 

)مبلغ پرداختی غيرقابل و فرم تقاضگگگگانامه را تکميل نمایند. کنندمراحل ثبت نام را آغاز  ،دریافت کد پرداخت

 باشد.( استرداد می

 مدارک الزم جهت ثبت نام به شرح ذیل می باشد:

در سال جاری گرفته شده می بایست اسکن و با توجه به راهنمای ثبت که  3×  4یک قطعه عکس  –الف 

  .(kb 011-21و حجم  jpgبا فرمت  px  411  ×311در ابعادنترنتی در محل مربوطه ارسال گردد)نام ای

شدو کارت ورود به  توجه: سنلی داوطلب، ثبت نام ابطال خواهد  صویر پر سال عکسی مغایر با ت صورت ار در 

 ادر نخواهد شد. جلسه آزمون ص

  kb 311-011اسکن کارت ملی با حجم  –ب 

 kb 311-011 اسکن صفحه اول شناسنامه با حجم –ج 

در این قسگگمت می توان تصگگاویر ) kb 311-011اسگگکن گواهی مبين طی دوره پزشگگکی عمومی با حجم  -د

ز سگگوی دانشگگگاه پروانه دائم و یا موقت پزشگگکی عمومی / گواهينامه پزشگگکی عمومی / گواهی صگگادره ا

ضمون اتمام دوره پزشکی عمومی حداکثر تا تاریخ شروع 30/6/0410 محل آموزش با م / معرفی نامه جهت 

خدمت مطابق قانون خدمت پزشگگگگکان و پيراپزشگگگگکان و یا گواهی معافيت یا اتمام آن / معرفی نامه جهت 

 .شی را اسکن و ارسال نمود(شرکت در آزمون از سوی مرکز خدمات آموز
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فارغ التحصیییالن اسگگکن گواهی قبولی در آزمون صگگالحيت بالينی پایان دوره پزشگگکی عمومی )مختص  -ه

و بعد از آن، آئين نامه و ضگگوابط اجرائی آن به دانشگگگاه های علوم پزشگگکی ابالغ  0396شگگهریور ماه  سگگال

  kb 311-011شده است( با حجم 

 گواهی مربوط به وضعيت طر  نيروی انسانی  –و 

 نشان دهنده وضعيت خدمت نظام و يفه )ویژه آقایان(ک رمد-ز

شی -  صورت دریافت معرفی نامه از مرکز خدمات آموز شور و اتباع غير ایرانی در  صيالن خارج از ک فارغ التح

  در زمان ثبت نام جهت شرکت در آزمون، می توانند بصورت اینترنتی در آزمون ثبت نام نمایند ) تصویر معرفی

  .ایست همراه سایر مدارک اسکن و ارسال شود(نامه مذکور می ب

و سگوم اول و دوم ات ارسگال اسگکن صگفح ، ملزم بهقانون تسگهيل ازدواج جوانان متقاضگيان اسگتفاده از  -ط

که نشان دهنده ی  06یا و  05پيوست شماره و تکميل و ارسال داوطلب و شناسنامه همسر شناسنامه 

 د.نباشمی تاریخ فارغ التحصيلی 

 
جهت  مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشیتکميل شده استفاده از سهميه  کن فرماس-ی

 (03تا 01شماره پيوست )مذکور متقاضيان استفاده از سهميه

شرایط استفاده از سهميه  /به بخش سهميه هاجهت ارائه مدارک مربوط به هر بند، داوطلبان می بایست 

 اری نمایند.ذمامی مدارک را به طور کامل بارگمناطق محروم مراجعه نمایند و ت

 

 



صصیپنجاهمین دوره راهنماي دفترچه  تخ
   آزمون پذریش دستیار

9 

 

 فرایند ثبت انم و پس از ثبت انم د:

 در همزمان بطوران شگگگگاء     20/2/0410روز پنجشگگگگنبه صگگگگب   9 سگگگگاعت رأس كتبي آزمون - الف

 .شود مي برگزار (9پيوست شماره )كشور پزشكي علوم هايدانشگاه

 در http://sanjeshp.irمنتهی به آزمون از طریق سگگایت اینترنتی هفته  در آزمون جلسگگه به ورود كارت -ب 

  باشد. مي مربوطه سايت روي از خود كارت پرينت به مو ف داوطلب هر و خواهد گرفت قرار داوطلبان اختيار

ضور سه در ح شتن همراه بدون آزمون جل سائی معتبریک آزمون و  در شركت كارت دا شنا عکس دار  کارت 

 .نمي باشد امكانپذيرشناسنامه( یا اهينامه رانندگیگو یا )کارت ملی

 آزمون و محاسبه نمره کل  دهی نمره :ه

 باشد. اي مي گزينه چهار تستي سؤال 211 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 3 صحي  پاسخ با سؤال ره 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

 سؤاالت اعتراضات هب رسیدگی :و

شند جازم داوطلبان – الف سال اعتراض به  72آزمون 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 ذكرمدت زمان مقرر فوق ال از پس واصله اعتراضات به رسيدگي – ب

 آزمون و نحوه اراهئ رتبه  كارانمه اعالم :ز

 رساني  اطالع پايگاه در داوطلبان اوليه كارنامه سواالت، طراحي خصوص در اعتراضات به رسيدگي از پس

http://sanjeshp.ir وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی گيرد.در اختيار داوطلبان قرار می، 

نمره کل آزمون را کسب نموده باشند، مجاز به انتخاب رشته هستند  611از  051حداقل نمره داوطلبانی که 

های مورد عالقه خود را در فرم انتخاب رشته محل كه در سايت مرکز سنجش آموزش توانند رشته محلو می

 شود، انتخاب کنند.ارائه میها پزشکی همراه كارنامه به آن

واجد شگگگرایط پذیرش به هيچ وجه : در صگگگورتيکه داوطلب در موعد مقرر انتخاب رشگگگته نکرده باشگگگد،  توجه

 .نخواهد بود

 

 

http://sanjeshp.ir/
http://sanjeshp.ir/
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 پذریش نحوه :ح

 :شود مي انجام زير هاياولويت با اعالمي هايسهميه و پذيرش مقررات رعايت با دستيار پذيرش   

  دستياری آزمون پذیرش نمره - الف

 محل - رشته انتخاب اولويت - ب

محل یکسان باشد،نمره -در مورد داوطلبانی که نمرات آزمون پذیرش دستياری و اولویت انتخاب رشته

آزمون جامع پيش کارورزی و سپس معدل کل دوره پزشکی عمومی بدون احتساب معدل دوره کارورزی 

 شورای آموزش پزشکی و تخصصی(مالک عمل خواهد بود ) مصوب پنجاه و سومين نشست 

 
گرفتن  نظردر  بدون حدنصاب( تعيين براي(اوليه شده نفر جايدهي آخرين نمره از: است عبارت نصاب حد

 پذيرش. شرايط ساير رعايت با محل - رشته كل  رفيت مبناي بر جنس و سهميه

از ( نمره آزمون براساس و جنس و سهميه گرفتن نظر در بدون داوطلبين كليه ابتدا روش اين در: توضي 

 بر مازاد پذيرش بدون( موجود هاي رفيت كل تكميل تا محل - رشته انتخاب اولويت و ) نمره باالترين

 هر در شده جايدهي نفر آخرين شوند. نمرهمي داده قرار انتخابي هايمحل – رشته همه در)  رفيت

 .بود خواهد محل رشته آن حد نصاب ،محل-رشته
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 اهسهميه- مدو بخش

  رزمندگان و ایثارگران الف: سهميه

 
پذیرش با استفاده از سهميه رزمندگان و ایثارگران با رعایت قوانين و مقررات موضوعه و نيز مندرجات این 

 راهنما به شر  زیر انجام خواهد شد.

 سهميه ایثارگران شامل جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران:  0 –الف 

قانون  71طلبان متقاضي استفاده از سهميه جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران براساس ماده كليه داو

( 2قانون تنظيم بخشی از مقررات دولت ) 47جامع خدمت رسانی به ایثارگران و اصالحيه قانون مذکور ماده 

ی اسالمی و تبصره قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهور 91و ماده 

 شامل:آن 

سهميه  %25و باالتر )در قالب  رفيت  %25فرزند و همسر :شاهد، آزاده، جانباز  –آزاده -انباز ج -0 -0 -الف

 رزمندگان و ایثارگران(

 6همسر  و فرزند رزمنده با حداقل  - %25فرزند و همسر جانباز کمتر از  - %25جانباز کمتر از   -2 -0 -الف

 سهميه رزمندگان و ایثارگران(  %5اوطلبانه در جبهه )در قالب  رفيت ماه حضور د

اي بويژه كد ملي و به منظور استفاده از سهميه ایثارگران، صرفا  بر اساس ورود صحي  اطالعات شناسنامه

عالمت گذاری در قسمت سهميه بنياد شهيد و امور ایثارگران و مشخص نمودن نسبت با ایثارگر در فرم ثبت 

 م  مجاز به ارائه درخواست استفاده از سهميه مذکور شناخته می گردند.نا

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 ، میماه حضور داوطلبانه در جبهه 6ندارند. 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.

 رزمندگان بسيجی  : 2الف 

 
و تبصره هاي چهارگانه ماده مذكور در آيين نامه اجرايي  0رزمندگان بسيجي كه براساس ماده  -0-2-الف

ها و موسسات آموزش مندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهقانون ايجاد تسهيالت براي ورود رز

ماه متوالي يا متناوب داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهه  6حداقل  30/6/0367تا  30/6/0359عالي از تاريخ 

ران گاند با توجه به مفاد ذیل مجاز به استفاده از سهميه رزمندگان و ایثارهاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته

 :شناخته می گردند

 مناطق عملياتي براساس مصوبات شوراي عالي دفاع تعيين مي شود .:  0تبصره 

هاي مدت حضور يا خدمت در جبهه سربازان و پاسداران و يفه و همچنين تعهدات و ماموريت:  2تبصره 

ها اهه دانشجويان دانشگاهم 6هاي نظامي در جبهه و نيز طر  ها و ارگانها، سازمانخدمتي پرسنل وزارتخانه

 شود .و موسسات آموزش عالي، حضور داوطلبانه تلقي نمي
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نيروهاي فعال بسيجي و بسيجيان عادي پايگاههاي مقاومت بسيج مشمول استفاده از سهميه : 3تبصره 

 شوند .رزمندگان نمي

ه را دارند ، مشمول حضور در جبهماه  6مدت حداقل به رزمندگان بسيجی كه  همسر و فرزند :  4تبصره 

 2 -0 -مندرج در بند الف %5سهميه رزمندگان و ایثارگران به ميزان تخصيص یافته به استفاده از  رفيت 

باشند. الزم است این افراد نيز جهت دریافت کد رهگيری فرد رزمنده طبق روند فوق الذکر اقدام نمایند و می

 در فرم ثبت نام آزمون، وارد کنند.

 ]نزاجاآجا، سپاه، ناجا، ودجا، [هاي نيروهاي مسل  داوطلبان الزم است ضمن مراجعه به سازمان این گروه از

نسبت به تكميل فرم مخصوص استفاده از سهميه رزمندگان بسيجی و  *سازمان بسيج مستضعفينو 

اضانامه رقمي مربوط به این سهميه، بر اساس نوع سازمان اقدام كرده و سپس در تق 02دريافت كد رهگيري 

ثبت نام اينترنتي آزمون نسبت به درج سهميه و كد رهگيري خود اقدام نمايند. آمار و اطالعات این گروه از 

افراد بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد مربوطه مورد تائيد نهايي قرار خواهد گرفت. )الزم است داوطلب در وارد 

وارد نمودن کد رهگيری تأیيد سهميه مربوطه از  نمودن کد خود دقت نماید. بدیهی است در صورت اشتباه

ها، این سوی سازمان یا ارگان مذکور امکانپذیر نبوده و درصورت عدم شناسایی توسط هر یک از سازمان

  سهميه برای داوطلب حذف خواهد شد(.

بايست باشد. لذا داوطلبان ميرقمي براي هر آزمون و هر سال متفاوت مي 02كد رهگيري :  1تذکر مهم 

 02براي ثبت نام در هر آزمون با مراجعه به سازمان ذيربط يا ناحيه مربوطه نسبت به دريافت كد رهگيري 

های گذشته منجر به عدم تأیيد سهميه رقمي جديد مخصوص همان آزمون اقدام كنند. درج کد رهگيری دوره

 و حذف آن خواهد شد.

فتر خدمات و طر  حكمت معاونت نيروي انساني ستاد كل د -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.

 داوطلبان متقاضی استفاده)متقاضیان سهمیه رزمندگان سازمان بسیج مستضعفین(::*2تذكر مهم 

قانون برنامه پنجساله ششم  91)شخص داوطلب بسيجی( و سهميه بند الف ماده از سهميه رزمندگان 

توسعه )همسر و فرزند رزمنده داوطلب بسيجی( الزم است ضمن مراجعه به محل نگهداری پرونده جبهه 

رقمی و درج آن در فرم ثبت نام اینترنتی  02مت بسيج سراسر کشور( و دریافت کد رهگيری و)نواحی مقا

 ام نمایند.آزمون اقد

بدیهی است آمار و اطالعات پس از اتمام ثبت نام از طریق سپاه های استانی به سازمان بسيج مستضعفين 

ارسال و پس از تجمع اطالعات، برای تایيد نهایی به مرکز سنجی آموزش پزشکی ارسال خواهد شد. لذا از 

 رقمی جدا  خودداری شود. 02مراجعه مستقيم به سازمان بسيج مستضعفين برای اخذ کد رهگيری 

اعمال سهميه رزمندگان و ایثارگران تنها در صورت انتخاب سهميه مورد نظر و ارسال مدارک الزم در : توجه

 زمان های مقرر امکان پذیر می باشد.
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رقمی که توسط  02پيش کد هر یک از سازمانها و مراجع )اولين رقم سمت چپ کد رهگيری  :3تذکر مهم

 ا هشود(، جهت استفاده متقاضيان این سهيه برای ورود به دانشگاهها در اختيار داوطلبان داده میاین سازمان

 باشد:و موسسات آموزش عالی به شر  زیر می

 (042525252525)به عنوان مثال:              ( 0ستاد کل نيروهای مسل  )

 (321136573059)به عنوان مثال:               (  3ارتش )

 (421502112083)به عنوان مثال:              ( 4ه پاسداران )سپا

 (514022113883)به عنوان مثال:    ( 5نيروی مقاومت بسيج )

 (609954638590)به عنوان مثال:                 ( 6وزارت دفاع )

 (782041101660)به عنوان مثال:      (  7ناجا )

 (552405875224)به عنوان مثال:                   (                    55جهاد کشاورزی )

 

آن دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني و و يفه نيروهاي مسل  جمهوري اسالمي ايران چنانچه  -2-2-الف

ماه ناپيوسته در مناطق  9ماه پيوسته يا  6حداقل  30/6/0367تا  30/6/0359عالوه بر ميزان مو في از تاريخ 

اند با تاييد نهايي ستاد كل ن.م. مجاز می باشند از امتياز اي حق عليه باطل حضور داشتههعملياتي و جبهه

سهميه رزمندگان استفاده نمايند. اين گروه از داوطلبان الزم است  ضمن عالمت گذاري در بند مربوط به 

 بوط اقدام نمايند. رقمي پيگيري بصورت کامال  صحي  در محل مر 02به درج كد سهميه در فرم ثبت نام، نسبت

آيين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران  01ماده  2براساس تبصره  3-2-الف

هيات محترم وزيران و قانون  08/2/0368داوطلب بسيجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 

به بعد يك نوبت  0368اوطلباني كه از سال مجلس شوراي اسالمي د 00/9/0370اصال  قانون مذكور مصوب 

ماه حضور  02اند، درصورتي كه داراي حداقل مدت با سهميه رزمندگان در آزمونهاي سراسري پذيرفته شده

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

 ه از سهميه رزمندگان در آزمون ورودي را نخواهند داشت.درغير اينصورت حق استفاد

با استفاده از سهميه رزمندگان يك بار در دوره كارداني  0368آن دسته از داوطلباني كه بعد از سال :  0تبصره 

ماه حضور داوطلبانه  08اند، در صورتي كه داراي حداقل و يك بار در دوره كارشناسي ناپيوسته پذيرفته شده

 توانند در اين آزمون با سهميه رزمندگان شركت نمايند.بهه هاي نبرد حق عليه باطل باشند، ميدر ج

آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهميه رزمندگان يك بار در آزمون پزشکی عمومی پذيرفته :  2تبصره 

ستيار تخصصی حداقل اند، طبق ضوابط جهت استفاده مجدد از سهميه رزمندگان در آزمون پذیرش دشده

 ماه حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق عليه باطل داشته باشند .  02ميبایست 

سهميه رزمندگان  %5آن دسته از داوطلباني كه بعنوان فرزند یا همسر رزمنده، با استفاده از  رفيت :  3تبصره

بط حق استفاده مجدد از سهميه اند، طبق ضواو ایثارگران يك بار در آزمون پزشک عمومی پذيرفته شده

 رزمندگان در آزمون پذیرش دستيار تخصصی را نخواهند داشت

)موضوع تصویب نامه شماره  04/7/0411با توجه به مصوبه هيئت محترم وزیران در جلسه مور   :4تبصره 

طلبانه ماه حضور داو 6( رزمندگان جبهه مقاومت مشروط به حداقل 09/7/0411ه مور   59240/ ت  75814

ها و موسسات آموزش توانند از تسهيالت ورود به دانشگاهدر جبهه با تائيد ستاد کل نيروهای مسل  می

عالی بهره مند شوند. این دسته از رزمندگان از جهت سایر احکام قانونی، مشمول قوانين و مقررات حاکم بر 

 رزمندگان هستند.
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 نحوه پذریش 

 زیر اختصاص دارد:دارای شرایط دگان و ایثارگران از  رفيت پذیرش به رزمن %25 -الف

و  %25 جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازانشاهد،  همسر و فرزندان   -0

 محل انتخابی  -در رشته نمره علمی گزینش آزاد  %71 حد نصاب باالتر، به شرط کسب

 محل انتخابی -در رشتهحد نصاب علمی   %81فرد رزمنده به شرط کسب حداقل  -2

) به شرط کسب حداقل زیر اختصاص دارددارای شرایط از  رفيت پذیرش به رزمندگان و ایثارگران  %5 -ب 

 محل انتخابی(: -درصد حدنصاب علمی در رشته71

  %25فرزند و همسر جانباز کمتر از  - %25جانباز کمتر از  -0 

 ماه حضور داوطلبانه در جبهه  6حداقل همسر  و فرزند  رزمنده با  -2 

رزمندگان و ایثارگران باشد ولي بدليل عدم كسب حد نصاب در سهميه 0ممكن است فردي حائز رتبه : توجه

 پذيرفته نشود.با سهميه فوق الذکر الزم 

 سهميه بند ب پاسخگوی متقاضيان % 5بند الف باال تکميل نشود و  % 25در صورتی که سهميه : 0تذكر 

بند ب باال اختصاص   %5واجد شرایط نباشد  رفيت خالی باقی مانده به متقاضيان واجد شرایط سهميه 

 خواهد یافت.

رزمندگان و ایثارگران توسط متقاضيان واجد شرایط  %5و  %25تکميل  رفيت های در صورت عدم :  2تذكر  

  اص می یابد.طبق قانون  رفيت تخصيصی این سهميه به متقاضيان سهميه آزاد اختص

محل انتخابی موفق  -در صورتي كه هر يك از شركت كنندگان سهميه رزمندگان و ایثارگران در رشته:  3تذكر 

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

 

به مجلس شورای  نکته مهم: عطف به ارسال الیحه جدید سهميه های آزمونهای پذیرش توسط دولت

ایجاد گردد و این تغيير قبل از انجام انتخاب  جامع خدمت رسانی به ایثارگراناسالمی چنانچه تغييری در قانون 

 .رشته محل باشد تغييرات لحا  خواهند شد

ت :   تعهدا

با زاد آاز پذیرفته شدگان با استفاده از سهميه رزمندگان و ایثارگران مطابق سایر پذیرفته شدگان به صورت 

 تعهد محضری اخذ خواهد گردید.رعایت سایر مقررات مرتبط 

لت آموزشیسهميه  ب:  : مناطق محروم موضوع اقنون ربقراري عدا

آن،  3براسگگاس قانون برقراري عدالت آموزشگگي مصگگوب مجلس شگگوراي اسگگالمي و اصگگالحيه ماده 

)كالن منطقه( آمایشگگیقطب  01هاي علوم پزشگگكي و خدمات بهداشگگتي درماني دانشگگگاه  رفيت 31%

كشگگور در رشگگته هاي مورد نياز )که متعاقبا اعالم می گردد( به متقاضگگيان واجد شگگرايط پذيرش اسگگتفاده از 

متناسب با نياز استانها و در چهارچوب نظام  ،مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی سهميه

يابد. )شرايط ر زمينه پذيرش در سهميه مذكور تعلق ميبا رعايت كليه مندرجات اين راهنما دو  سط  بندی 
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مربوطه متعاقبا  در راهنماي مربوطه اعالم خواهد  آمایشگگگگیهاي قطب محل در دانشگگگگگاه - انتخاب رشگگگگته

 گرديد.( 

لت آموزشی بومی شرایط استفاده از سهميه  :مناطق محروم موضوع اقنون ربقراري عدا

 مناطق محروم موضگگوع قانون برقراری عدالت آموزشگگی بومیفرد متقاضگگي اسگگتفاده از سگگهميه 

چهاردهمين جلسه شورای سنجش ذیل براساس رای صادره در شرايط دارای یکی از بايست بطور كامل مي

 و پذیرش دانشجو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.

م را )اعل از مقاطع تحصيالت دو مقطع تحصيلی کامبوده و حداقل متولد استان مورد تقاضا متقاضی باید -1

 (2)فرم بومی بند  باشد.گذرانده از متوالی یا متناوب( در یکی از شهرهای حوزه دانشگاه مورد تقاضا 

مورد  اسگگتانمتقاضگگی حداقل سگگه مقطع تحصگگيلی را )اعم از متوالی یا متناوب(در یکی از شگگهرهای  -2

 (2)فرم بومی بند تقاضا گذرانده باشد.

سرمحل تولد ی -3 ضی کی از والدین و یا هم ستان مورد نظر بوده  متقا سال اقامت  5 همچنين فرد و در ا

 مورد تقاضا را داشته باشد.استان در یکی از شهرهای  )منتهی به سال برگزاری آزمون(اخير 

 ( 3)فرم بومی بند 

  (اسگگگتانسگگگال اقامت داوطلب در آن  5)ارسگگگال اسگگگکن شگگگناسگگگنامه والدین یا همسگگگر و مدرکی دال بر 

 استشهاد محلی مبنی بر سکونت دائم و در حال حاضر در آن استان تایيد شده توسط مراجع ذیصال  

: الزاميست کليه ی بخش های فرم استشهاد محلی مشتمل بر آدرس با قيد استان، شهر، خيابان،  توجه

کالنتری و  و امضای  نفر از اهالی محل با ذکر مشخصات 4کوچه، پالک، کدپستی و زمان سکونت با امضای 

 نمی باشد.(اد محلی سال های گذشته مورد قبول یا شورای شهر محل تعهد تکميل شود و )استشه

 آزمایشگگی یا رسگگمی قطعی دانشگگگاههای علوم رسگگمی )تمام وقت(،  قراردادی پيمانی،مسگگتخدمين -4

خدمت اخير در  خدام واست سال سابقه 5پزشکی کشور و سازمانهای وابسته به وزارت بهداشت با حداقل 

 مناطق محروم استان متقاضی

 (4)فرم بومی بند 

دانشگگگاههای آزمایشگگی یا رسگگمی قطعی پيمانی یا رسگگمی  قراردادی)تمام وقت(،  پزشگگکان عمومی -5

سال سابقه  3علوم پزشکی و یا سازمانهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حداقل 

اسگگتان متقاضگگی به عنوان رئيس شگگبکه بهداشگگتی درمانی و یا مناطق محروم درمدیریتی یا سگگرپرسگگتی 

 رئيس بيمارستان

 تایيد شرایط( )ارسال اسکن مدارک دال بر

سال سابقه خدمت به عنوان پزشک اورژانس در مراکز اورژانس تحت پوشش وزارت  3دارا بودن حداقل  -6

برای داوطلبان واجد اطق محروم اسگگگتان متقاضگگگی )در منبهداشگگگت )اعم از بيمارسگگگتانی، درمانگاهی،....(

 (رشته تخصصی طب اورژانسصرفا جهت پذیرش در شرایط متقاضی سهميه بومی در همان استان 

 )ارسال اسکن مدارک دال بر تایيد شرایط(

در  پزشگگکی عمومیسگگال خدمت با مدرک  6متقاضگگيان تحصگگيل در مقطع تخصگگصگگی که سگگابقه حداقل -7

 ن متقاضی را داشته باشند.مناطق محروم استا

 (7)فرم بومی بند 
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مستخدمين دستگاههای اجرائی غير از دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز و موسسات وابسته  :0توجه 

به وزارت بهداشگگت مشگگروط به قطع رابطه اسگگتخدامی با دسگگتگاه متبوع خود و تودیع سگگند تعهد به وزارت 

 .شندبایز به استفاده از این سهميه مبهداشت مجا

پذیرش دسگگتيار در سگگهميه مذکور با رعایت سگگقف  رفيت پذیرش در منطقه محروم در رشگگته مورد  :2توجه

که متعاقبا در هنگام انتخاب رشگگگته ح محل اعالم  نياز اسگگگتان ها در چارچوب نظام سگگگط  بندی تقاضگگگا و 

 خواهد بود. ،گرددمی

زشکی و سازمانهای وابسته به وزارت بهداشت، به اطالع کليه مستخدمين دانشگاههای علوم پ :3توجه 

مناطق محروم موضگگگوع قانون برقراری عدالت  درمان و آموزش پزشگگگکی که تمایل به اسگگگتفاده از سگگگهميه

رسگگاند  باشگگد، میمی را دارند و محل اسگگتخدام آنان با منطقه محروم مورد تقاضگگا دارای مغایرت آموزشگگی

ميه مذکور ملزم به انجام تعهدات در منطقه محروم انتخابی وفق مقررات کليه پذیرفته شگگگگدگان در سگگگگه

ق آن با محل انجام تعهدات يباشگگگگند. بدیهی اسگگگگت هر گونه فعاليت در زمينه تغيير محل خدمتی و تطبمی

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

شته تخصصي مو: 4توجه  ضاي آموزشي در ر صورت عدم وجود ف شگاه منطقه محروم در رد نياز يك در  دان

هاي علوم پزشكي و يا ساير دانشگاهمنطقه، در همان مستقر  و خدمات بهداشتی درمانی  علوم پزشكي

ستقر در همان  شیم شكي و تخصصي، پذيرش منطقه آمای شوراي آموزش پز افراد واجد ، با نظر دبيرخانه 

در رشته مذكور در ساير  ،ن برقراری عدالت آموزشیمناطق محروم موضوع قانو استفاده از سهميهشرایط 

شی سایر مناطق آمای ستقر در  شتی درمانی م شکی و خدمات بهدا شگاههای علوم پز صورت خواهد  دان

 .پذیرفت

به هيچ  مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی قبولی با استفاده از سهميهپس از  :5توجه 

 باشد.دانشگاه منطقه محروم جهت گذراندن تعهدات خاص امکان پذیر نمیعنوان تغيير سهميه یا تغيير 

مناطق محروم موضگگگگوع قانون برقراری عدالت  تغيير رشگگگگته و انتقال پذيرفته شگگگگدگان سگگگگهميه :6توجه 

 ممنوع است. آموزشی

ت:   تعهدا

، تعهد لت آموزشی مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدا شدگان با استفاده از مزاياي سهميهاز پذيرفته

مورد نياز همان دانشگگگاه علوم و مناطق محروم جهت ارائه خدمت در خاص به ميزان سگگه برابر مدت آموزش 

این تعهد  .گردداخذ ميبه منظور اسگتفاده از سگهميه مذکور انتخابي  پزشگكي و خدمات بهداشگتي درماني

 قابل خرید یا جابه جایی نمی باشد.

، مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی از مزاياي سهميه استفاده : پذيرفته شدگان با0توجه

و يا نيازمند تعيين شگگگگده خود فعاليت درماني و يا مناطق محروم  پس از فراغت از تحصگگگگيل فقط در حوزه

آموزشي خواهند داشت و در خارج از منطقه مربوطه حق فعاليت تخصصي در رشته تحصيلي خود را تا پايان 

 ره تعهدات ندارند.دو

مورد نظر مجاز مي  ات بعد از اتمام تعهداین گروه از پذیرفته شگگگگدگان  ارائه مدرك فارغ التحصگگگگيلي :2توجه 

شدگان شد و پذيرفته  شكي  مذکور با شگاه علوم پز سويه حساب از دان محل تا پايان زمان تعهدات و ارائه ت

 طق كشور را ندارند.خدمات تخصصي در ساير منا رائه امكان اارائه خدمات 
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ادامه تحصيل در مقاطع آموزشي باالتر پس از طي حداقل نيمي از مدت زمان تعهدات امكانپذير مي  :3توجه

 باشد.باشد. انتقال و تغيير محل تعهدات ممنوع مي

مقرر از زمان در که می بایست  موجود می باشد 03تا  01ه پيوست شماردر كليه مستندات مرتبط 

 ارسال گردد.رکز سنجش در فرم ثبت نام سایت مطريق 

 آزاد  بصورت پذریشج: 

مجاز به پذيرش در سگگگگهميه هاي جانبازان، رزمندگان و ايثارگران  ،آزاد بصگگگگورت پذيرش متقاضگگگگی  داوطلب

 باشد.نمي

 هاي مازاد نيز سگگگاير سگگگهميهو  ، رزمندگان، ايثارگرانجانبازان هاياز سگگگهميه كه مرد و زن داوطلبين كليه

ستفاده سهميه ) نمايندمي ا شی به غير از  ضوع قانون برقراری عدالت آموز که داوطلبان  مناطق محروم مو

 بصگگگورتبرای پذیرش ابتدا   (می توانند به طور مجزا رشگگگته محلهای مربوط به آزاد و محروم را انتخاب نمایند

م انتخاب رشته محل مورد بررسی  قرار می گيرند لویت موجود در فرودر رشته محل انتخابی به ترتيب اآزاد 

سهميه موردانتخاب مورد  شند برای پذیرش در  صورت آزاد قابل پذیرش نبا شته محل انتخابی ب و چنانچه در ر

 .ارزیابی قرار ميگيرند 

د ردپذریش هب صورت مازاد رباساس آئین : د تحصيل دانشجويان ممتاز و استعدا
تسهيل ادامه 

 االرت خشان هب مقاطع بانمه اجرايی "

داوطلبين مشگگمول اسگگتفاده از قانون تسگگهيل ادامه تحصگگيل دانشگگجويان ممتاز و اسگگتعداد  -الف 

نامه تسگگهيل آئين 3كه مدارك آنها جهت اسگگتفاده از مزاياي ماده  (http://gta.behdasht.gov.ir )درخشگگان 

هاي تخصگگصگگي توسگگط شگگوراي در دورهادامه تحصگگيل اسگگتعدادهاي درخشگگان، نخبگان و اسگگتعدادهاي برتر 

هاي آموزشگگگي، پژوهشگگگي، دانشگگگجويي و منتخب دانشگگگگاه محل تحصگگگيل متشگگگكل از نمايندگان معاونت

شگاه  شان همان دان ستعدادهاي درخ ست قرار گرفتهتاييد مورد فرهنگي و نيز رئيس دفتر ا ست  ،ا مي باي

هميه مازاد دانشگگگجويان ممتاز و اسگگگتعداد اسگگگتفاده از مزاياي سگگگ جهتدرفرم ثبت نام مراتب تمايل خود را 

 درخشان به مقاطع باالتر اعالم نمايند.

صل كليه مدارك شگاه  به 0/20/0041تاريخ حداكثر تا همراه با مستندات مربوطه  می بایست  ا دان

صيل ارائه صورت تائيد  .شود محل تح صرفا  در  سي مدارك مذكور بوده و  شگاهها مو ف به دريافت و برر دان

)گواهي مذكور مي بايست در مهلت  خواهد شد.تب، گواهي الزم جهت اين دوره آزمون به داوطلب اعطا مرا

  ثبت نام جهت شركت در آزمون جهت فرد متقاضي صادر گردد(. داوطلب مو ف است اسكن گواهی مذكور

شكي ع شگاه محل آموزش پز سال نمايد. دان سايت اينترنتي ار شده از طريق  مومي نيز را در مهلت اعالم 

راسا   همراه با فيزیک مدارک ایشان نامة مذكور راافراد واجد شرايط استفاده از آئيناسامی باشد مو ف مي

 ارسال نماید.دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي  به 05/02/0410تا تاریخ 

ش هاي دانشگگگگاهي و صگگگالحديد دبيرخانه شگگگوراي آموزمحلهاي آموزشگگگي بنا به  رفيت: 0توجه 

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

 باشند.داوطلبين واجد شرايط فقط براي يك نوبت مجاز به استفاده از اين سهميه مي: 2توجه

نهايي صالحيت داوطلب جهت استفاده از سهميه مذكور توسط دبيرخانه شوراي  ایيدتبديهي است 

 شود.و تخصصي انجام ميآموزش پزشكي 
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 نحوه پذریش:

پيوسگگت امتياز براسگگاس مندرجات  41ن واجد شگگرايط كه موفق به كسگگب حداقل داوطلبا :0توجه 

صاب رشته  %91در صورت كسب  ،اندشده 2شماره  صورت  –حد ن محل انتخابي مشمول قوانين پذيرش ب

 د.نباشمی غير شهریه پرداز مازاد

وجه به كليه شگگگرايط انتخابي )اعم از سگگگهميه انتخابي اصگگگلي و نيز پذيرش داوطلب با ت: 2توجه 

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

شگگوند در صگگورت انصگگراف حق افرادي كه يك نوبت با اسگگتفاده از اين سگگهميه پذيرفته مي: 3توجه 

 استفاده مجدد از آن را نخواهند داشت.

ت :    تعهدا

  شگگگدگان بصگگگورت آزاد خواهد بود.شگگگدگان مطابق سگگگاير پذيرفتهميزان تعهدات اين قبيل از پذيرفته

ستعداد درخشان مشمولين آیين نامه چنانچه  ستفادها مناطق محروم موضوع قانون برقراری  از سهميه با ا

طه بوده و تمامی مکلف به تودیع سگگگند تعهد مطابق مقررات مربو ورد پذیرش قرار گيرند،م عدالت آموزشگگگی

برای این دسته سهميه مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی محدودیت های مقرر در قانون 

 از داوطلبان نيز اعمال خواهد گردید.

 مسلح  نيرواهي بورسيه بصورت پذریش: ر

ه نيروهای مسل  در درصد سهميه مازاد بر  رفيت دستياری ب 5/2 بر اساس قانون برقراری عدالت آموزشی

صاص می یابد. 81رشته های مورد نياز با تایيد وزارت بهداشت منوط به کسب حداقل  صاب اخت صد حد ن  در

 محل اعالم خواهد گردید. -نحوه اعمال در مراحل پذیرش ، در راهنمای انتخاب رشته

 دستيار  پذيرش براي الزم عمومي شرايط دارا بودن - 0 

 .كننده معرفي مسل  نيروهاي سازمانهاي و اختصاصي عمومي شرايط دارا بودن - 2

 تكميل عدم . در صگگورتاسگگت ثبت نام ضگگروري تقاضگگانامه در فرم مربوطه مندرج بندهاي نمودن تكميل - 3

 نخواهد گرديد. لحا  متقاضي جهت بندهاي مذكور، مزايای پذيرش در سهميه مورد نظر

 .محل - رشته انتخاب در فرم مورد تقاضا مندرج محل - در رشته قبولي حدنصاب %81 داقلح كسب - 4

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

 كه متقاضگياني مذكور جهت و صگرفا  بورسگيه خواهد پذيرفت مرکز سگنجش آموزش پزشگکی انجام از سگوي

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

ران انقالب اسالمی: ز   پذریش هب عنوان بورسيه سپاه پاسدا

در اين دوره كليه شگگركت كنندگان آزمون پذيرش دسگگتيار تخصگگصگگي )به اسگگتثناء كليه مسگگتخدمين 

پيماني، وزارتخانه ها، نهادها و سگگگازمانها و نيز كادر ثابت نيروهاي مسگگگل ( مجاز مي باشگگگند در  رسگگگمي،

سيه صورت تمايل به پذيرش به عنوان  سداران بور سالمی سپاه پا صصي داراي انقالب ا شته هاي تخ در ر

در قسگگگمت  مراتب تمايل خود را با درج موضگگگوع ،ا...)عج(مجوز آموزشگگگي در دانشگگگگاه علوم پزشگگگكي بقيه
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اين گروه از افراد مي بايسگگت براي اسگگتفاده از مزاياي مرتبط  فرم ثبت نام اينترنتي اعالم نمايند.در مربوطه 

 در آزمون به سگگايت اختصگگاصگگي دانشگگگاه علوم پزشگگكي بقيه ا...)عج( نيزدر مهلت ثبت نام جهت شگگركت 

 وطه وارد نمايند.مراجعه نموده و اطالعات مورد درخواست آن نهاد را در سيستم مرب

در  .بديهي اسگگت پذيرش به عنوان بورسگگيه مذكور منوط به تائيد مراجع ذيربط در آن نهاد خواهد بود

ضافه مي گردد شد كه در  ،انتها ا سيت مي با سيه مورد نظر داراي محدوديت در  رفيت و جن پذيرش در بور

 طلبين قرار خواهد گرفت.محل به همراه ساير اطالعات در اختيار داو –مرحله انتخاب رشته 

  غير اریانی پذریش اتباع: ل

 نامه آئين طبق ايشگگگگان و پذيرش راهنما بوده مفاد اين مطابق غير ايراني اتباع و شگگگگركت نام ثبت

 مراجعه نمایند. 8پيوست شماره به مندرجات  واجد شرايط داوطلبان .پذيردمي انجام مربوطه

كات  : مهم ن

ش -0 شور خارج از انتقالي كانپز 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 منحصرا   بايد داوطلبان - 2

 مشگگمول داوطلبان ترخيص براي تعهدي گونه هيچ پزشگگكي آموزش و درمان بهداشگگت، وزارت - 3

 تحصگگيل ادامه تسگگهيل آئين نامه مشگگمولين دانشگگگاهها، سگگوم رتبه %0دوم،  رتبه %0 اول، رتبه 0%

 ديگر و جوانان ازدواج تسگگهيل قانون مشگگمولين ،باالتر مقاطع به درخشگگان اسگگتعداد و ممتاز دانشگگجويان

 . داشت عهده نخواهد بر اند، شده اعزام و يفه نظام خدمت به كه آزمون اين كنندگان شركت

شيابي نامه آئين برابر دهنده، آموزش بخش صالحيت لغو صورت در - 4  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 programمه مشگگگترک آموزشگگگی)پذیرفته شگگگدگان رشگگگته هایی که بصگگگورت برنا -5

 دانشگاه اداره می شوند، ملزم هستند از برنامه چرخشی مصوب بين دو دانشگاه تبعيت نمایند.

ستياري هاي دوره مقررات تابع شدگان پذيرفته كليه - 6 شته د  پزشكي باليني تخصصي هاي ر

 .باشندمي

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

 .باشندمي بيهوشي تخصصي رشته در شركت به صرفا  مجاز اند، گرديده التحصيل فارغ

صلي  رفيت - 8 شته پذيرش ا شگاه در تخصصي هاي ر  به فقط (عج(  بقيه پزشكي علوم دان

 .دارد اختصاص اسالمي انقالب سپاه پاسداران ثابت كادر داوطلبان

 مسل  نيروهاي ثابت كادر داوطلبان به صرفا   فضا و هوا طب تخصصي رشته در پذيرش يت رف - 9

 تغيير به مجاز رشگگته، اين شگگدگان پذيرفته عمومي و جسگگمي صگگالحيت عدم تائيد صگگورت دارد. در تعلق

 لمبذو محل رشته انتخاب در را الزم دقت گردند. لذا شناخته مي منصرف بعنوان صرفا   و باشند نمي رشته

 .نمايند

 .دارد تعلق خانمها به صرفا   زايمان و زنان تخصصي رشته در پذيرش  رفيت - 01
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پذیرفته شدگان رشته تخصصی پزشکی قانونی ملزم به سپردن تعهد به نفع سازمان پزشکی  -00

قانونی جهت گذراندن تعهدات قانونی دوره تخصصی در سازمان پزشکی قانونی یا در مراکزی که آن سازمان 

 خواهند بود.  ،تعيين می نماید

 اجرائي نامه آئين مشمولين از اعم تخصصي دستيار پذيرش آزمون در شركت داوطلبان كليه - 02

 ازدواج تسهيل قانون مشمولين برتر، استعدادهاي و نخبگان درخشان، تحصيل استعدادهاي ادامه تسهيل

 آزمون در توانند يكبار مي صگگرفا   عمومي پزشگگكيآموزشگگي  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. – 03

شرایط پذیرش ( مطابق مقررات  -  04 سند تعهد محضری خدمت پذیرفته شدگان )با در نظر گرفتن 

از آموزش افرادی که سند  وزش به دانشگاه محل تحصيل ارائه گردد.می بایست در بدو شروع به آم

 تعهد محضری را در موعد مقرر ارائه ننمایند جلوگيری به عمل خواهد آمد.

 و پزشگگكي آموزش شگگوراي مصگگوبات براسگگاس راهنما اين در مندرج مقررات و قوانين كليه-05

 وضع جديدي قوانين شورا تيآ نشست در چنانچه و باشد مي نشست مصوب آخرين تا تخصصي

 .ي خواهد گردیدرسان اطالع سايت همين طريق از مراتب ،گردد

چنانچه داوطلبان بنا به هر دليل از ثبت نام در دانشگاه محل پذیرش خودداری نمایند این قبولی -06

 .قابل انتقال به دوره های آتی نخواهد بود 
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 اه پيوست :سوم بخش
 

 

 0شماره   پيوست

داهي ربرترد دوره ملدستورالع  گان و استعدا داهي ردخشان ، نخب تحصيل استعدا
تسهيل ادامه 

صصیاجرائی  تخ
 اهي 

 
 

  متن مصوبه :

 

اجرائي تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي  دستورالعمل"دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي موظف است 

 تصویب درتدوین و پس از  توجه به موارد ذیل،با را  "هاي تخصصيدرخشان ، نخبگان و استعدادهاي برتردر دوره

 ابالغ نماید :  شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

 هاي اجرائي كشوري و وزارتي نخبگان ، استعدادهاي درخشان و استعدادهاي برتر ؛نامهالف( هماهنگي با مصوبات وآئين

 ب( شرایط عمومي و اختصاصي ؛ 

 ج( تعهدات قانوني متناسب ؛ 

 تعریف امتيازات ترجيحي و ضوابط و شرایط استفاده از آنها ؛د( تعيين و 
 

 : مقدمه

در راستاي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري، آرمانهاي سند چشم انداز بيست ساله نظام مقدس جمهوري اسالمي و 

ان و استعدادهاي ، استعدادهاي درخش ، در زمينه استفاده بهينه از ظرفيت هاي علمي نخبگان برنامه هاي توسعه اهداف

را تهيه و ارائه نموده است. دستورالعمل اجرایي موضوع  مصوبهبرتر، دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي این 

ام ن دستورالعملبعنوان  ازاین پس،  شوراي آموزش پزشكي و تخصصي )كهو موضوع نودوسومين نشست  66نشست  5

دستيابي به افق هاي  زهاي دانش با الهام از آموزه هاي متعالي اسالمي،به منظور گسترش مر ،شود(مي           برده 

اط ، ایجاد رقابت سالم و شور و نش ارتقاء مراتب معنوي مدنظردر چشم انداز بيست ساله، توسعه علمي،تقویت انگيزه ها ،

 مودهن كي كشورتنظيم، گسترش و تعميق پژوهش و مشاركت اجتماعي در ميان دانشجویان دانشگاههاي علوم پزش علمي

 است .

 

 اجرائي : دستورالعملمتن 

ه ، باید شرایط عمومي استفادالتزام به موازین و شئونات اسالمي و حرفه اي و اخالق پزشكي . دانشجویان عالوه بر1ماده

 ازتسهيالت راداشته باشند ؛ 

يلي بيش از دو سال از زمان فارغ التحص مشروط بر اینكه ،دانشجویان سال آخر رشته پزشكي عمومي و فارغ التحصيالن. 1

            آنها نگذشته باشد.
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آیين نامه استعداد  طبند واجدین شرایط تا پایان دوره كارآموزي) در خصوص  16دارا بودن حداقل معدل كل . 2

 باشد.(        11درخشان، معدل كل باید حداقل 

 )مراجع مربوطه( و قضائي قي ، انتظامينداشتن حكم قطعي در زمينه تخلفات آموزشي، اخال.  3

آیين نامه كه داراي حكم محكوميت قطعي از كميته انضباطي دانشگاه یا  2و1: واجدین شرایط مقرر در ماده  1تبصره 

 هيئت بدوي تخلفات آزمون ها )مبني بر تخلف آموزشي یا اخالقي ( باشند، مشمول این آیين نامه نخواهند بود. 

 
 

 اختصاصي داوطلبين استفاده از تسهيالت آئين نامه: شرایط -2ماده 

شوراي هدایت آئين نامه هاي مصوب  دانشجویان و فارغ التحصيالن پزشكي عمومي كه بر اساس مقررات، قوانين و

به شمار مي روند جهت امتياز بندي بر اساس  از مصادیق استعدادهاي درخشـــــان استعدادهاي درخشان وزارت متبوع

بشرح زیر ، فوق برنامه، توانمندیهاي فردي و اجتماعي ،در حيطه هاي آموزشي، پــــژوهشي، فرهنگي ي زیرمعيارها

 ند:شوارزیابي مي 
 

 آموزش امتيازات مربوط به حيطه  : 1-2

 دارندگان رتبه هاي برتر كنكور سراسري:  1-1-2

 نش آموزي به تایيد باشگاه دانش پژوهان جوانداكشوري و : دارندگان رتبه هاي برتر المپياد هاي معتبر جهاني2-1-2

  : دارندگان رتبه هاي برتر آزمونهاي جامع علوم پایه و پيش كارورزي3-1-2

  : دارندگان رتبه هاي برتر دوره پزشكي عمومي بر اساس معدل كل4-1-2

 MD-MSو  MBA ،MD-PhDیا   MPH: دارندگان مدارک تحصيل همزمان در دو رشته كارشناسي و یا دوره هاي  5-1-2

 اعم از مجازي یا حضوري

 علمي دانشجویان علوم پزشكي در حيطه هاي علوم پایه و استدالل بالينيرتبه هاي برتر المپياد : 6-1-2

: براي برگزیدگان مرحله گروهي، امتيازات ترجيحي هریک از حيطه هاي المپياد به شرط آنكه هریک از اعضاي تيم در 2تبصره

 نمره نفرسوم انفرادي همان حيطه را كسب نموده باشند، قابل احتساب خواهد بود . %08اقل مرحله فردي حد

 پژوهش امتيازات مربوط به حيطه : 2-2

داخلي مصوب شورایعالي انقالب فرهنگي درزمينه علوم پزشكي)خوارزمي ، رمعتب يرتبه هاي برتردرجشنواره هاي پژوهش :1-2-2

  ، شهيد مطهري(رازي

 مقاالت علمي در مجالت معتبر داخلي و خـــارجي داراي رتبه علمي ـ پژوهشي در زمينه علوم پزشكي )مطابق : چاپ2-2-2

 آئين نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها( جدیدترین نسخه 

 سخنراني علمي  یا ارائه پوستر با كشور خارج از پزشكي داخل یا ـ معتبرعلمي درسمينارهايحضور:3-2-2

ابداع یا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي كه به تأیيد معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت متبوع رسيده باشد. : 4-2-2

 (و درصد مشاركت فرد در گواهي آئين نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي دانشگاههاجدیدترین نسخه  مطابقامتياز آن )

 )مطابق آئين نامه ارتقا اعضا هيئت علميهيئت انتشارات دانشگاه : گردآوري كتاب در زمينه پزشكي داراي تایيدیه 5-2-2

و یا مجري طرح هاي تحقيقاتي بنيادي توسعه اي كاربردي و سایر حيطه هاي معتبر پژوهشي درحيطه علوم  دانشگاهها(

الزامي  یه طرحپزشكي با تائيد دانشگاههاي علوم پزشكي مربوط با معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت متبوع )ارائه تسو

 است(
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 فرهنگي و فوق برنامه :امتيازات مربوط به حيطه : 3-2

 معارف اسالمي كریم ، احكام و المللي قرآن: برگزیدگان مسابقات بين1-3-2

    ورزشي، یا المپيادهاي فرهنگيو كشوري المللي : برگزیدگان مسابقات بين2-3-2

 هيد مطهري با تعيين ميزان مشاركت : كسب رتبه هاي برتردر جشنواره كشوري ش3-3-2

 توانمندیهاي فردي ـ اجتماعيامتيازات مربوط به حيطه  :4-2 
 

 : كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري1-4-2

 زبانهاي خارجي : كسب مدرک معتبر2-4-2

 ICDLو  IT:كسب مدرک 3-4-2

مدیریت نظام سالمت، مطالعات ميان رشته  : كسب مدال و لوح تقدیر در المپياد هاي علمي دانشجویي در حيطه هاي2-4-4

 اي علوم انساني و سالمت ، آموزش پزشكي و ...

اقدامات انساندوستانه و داوطلبانه، مشاركت فعال در زمينه اقدامات ویژه در  سوابق اجرایي و مدیریتي، حضور در : 2-4-5 

     در سطوح دانشگاهي، استاني وكشوري حيطه علوم پزشكي با محوریت سالمت

 نظام امتياز بندي ترجيحي استفاده از تسهيالت آئين نامه  -3ماده 

 : آموزش 1-3

 نحوه محاسبه امتيازات آموزشي محاسبه خواهد شد. 1براساس جدول شماره  2-1امتيازات كليه مشموالن بند 

 پژوهش -2-3

 پژوهشي محاسبه خواهد شد.نحوه محاسبه امتيازات  2براساس جدول شماره  2-2امتيازات كليه مشموالن بند 

                 نحوه امتياز دهي مطابق آئين نامه ارتقاء اعضاي هيئت علمي، 2جدول شماره  5تا  1ردیف هاي دردرصورت مشاركت : 1-2-3

  .مي باشد

 فرهنگي و فوق برنامه  - 3-3

 محاسبه خواهد شد.  3براساس جدول شماره  2-3امتيازات كليه مشموالن بند 

شت، فرهنگي وزارت بهدادانشجویي، با تائيد معاونت  قرآني، فرهنگي و ورزشي : برگزیدگان مسابقات یا المپيادهاي 1-3-3

 باشد. درمان و آموزش پزشكي مي

 گردد. مسابقات ورزشي كشوري، مسابقات معتبري است كه طبق نظر سازمان تربيت بدني اعالم مي 2-3-3

ربيت المللي قرار دارد و طبق نظر سازمان تبندي مسابقات بينللي مسابقاتي است كه در رتبهالم: مسابقات ورزشي بين 3-3-3

 گردد . بدني با مشاركت چند كشور برگزار مي

:داوطلب درهرمسابقه ورزشي،المپيادفرهنگي،هنري،ادبي،احكام ومعارف اسالمي وورزش صرفاً یكبارمي تواند در 4-3-3

 تياز نماید و جمع امتيازها مربوط به فعاليت هاي مختلف مي باشد.باالترین سطح مربوطه كسب ام

 فردي ، اجتماعيتوانمندي هاي  امتيازات -4-3 

  محاسبه خواهد شد . 4براساس جدول شماره  3-4امتيازات كليه مشموالن بند  1-4-3

 كميسيون ویژه استعداد درخشانسط با ارائه سوابق داوطلب تو 4جدول شماره  4نحوه امتياز دهي و ارزشيابي ردیف  2-4-3

، دو نفر عضو هيئت علمي و رئيس دفتر استعدادهاي از معاونتهاي آموزشي، پژوهشي، دانشجویي و فرهنگي دانشگاه متشكل

  بررسي و جهت تائيد نهایي به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ارسال مي گردد. درخشان،

 واهي هاي معتبر كشوري باشند.   تذكر: امتيازات كشوري باید داراي گ
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 سقف از تريالبا امتياز حائز دانشگاه منتخب شوراي نظر از كه داده انجام اي ویژه اقدام داوطلب صورتيكه در:  3-4-3

 و پزشكي آموزش شوراي دبيرخانه و دانشگاه درخشان استعداد ویژه كميسيون تائيد از پس ميباشد، شده منظور امتيازات

 .بود خواهد داوطلب جهت محاسبه قابل تخصصي

 

 

 تعهدات قانوني استفاده كنندگان از تسهيالت آئين نامه -4ماده 

موظف به سپردن تعهد براي انجام  ،كليه داوطلبيني كه از مزایاي ادامه تحصيل بر اساس این آئين نامه برخوردار مي گردند

مناطقي كه وزارت متبوع تعيين مي نماید،  سهميه آزاد، در خدمات قانوني بعد از فراغت از تحصيل، مشابه پذیرفته شدگان

 خواهند بود.

              ل دربراي ادامه تحصياستعدادهاي درخشان  نحوه محاسبه امتيازات ترجيحي مكتسبه توسط مصادیق آئين نامه -5ماده 

 رشته هاي تخصصي:

)با رعایت حداقل امتيازات الزم مطابق  ي چهارگانهحوزه هاتمامي  از امتياز 40صورت كسب حداقل  : داوطلبين در1-5

  باشند.مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان مي( و تایيد كميته مربوط در وزارت،  5 جدول شماره

 زیابيامتياز هر داوطلب ، ار 48امتيازات مازاد بر  22/2/80براساس مصوبات شوراي سنجش و پذیرش دانشجو مورخ  -3تبصره

شده وافراد براساس نمره حاصله بایكدیگر در این سهميه رقابت مي كنند. داوطلبيني كه امتياز باالتري كسب كرده باشند، در 

 .اولویت خواهند بود

: داوطلبين بر اساس آیين نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر تحصيلي 2-5

ک نوبت مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان مي باشند و در صورت بازنگري آیين نامه ، براي ی 30/10/71

 طبق مصوبات جدید عمل خواهد شد.

هردانشگاه داوطلب، ساالنه تعدادي از ظرفيتهاي خود را بصورت مازاد در رشته هائي كه داراي مجوز تربيت  -1-2-5

 وزش پزشكي وتخصصي اعالم مي نماید. دستيار مي باشد، به دبيرخانه شوراي آم

بقيه به داوطلبين سایر  به استعدادهاي درخشان )مشمول آئين نامه( همان دانشگاه و %60از مجموع این ظرفيت تا سقف 

 مي یابد.  دانشگاه ها اختصاص

 د . مي باش كماكان ظرفيت توزیع مازاد رشته هاي تخصصي بعهده دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي -4تبصره

، درآزمون دستياريدر رشته/ محل مورد نظر حد نصاب نمره  %70در صورت كسب  5-1: داوطلبين واجد شرایط بند 3-5

سهميه مربوطه )با احتساب  هاي اعالم شده هر سال از طبق ظرفيتسهميه آزاد ظرفيت پذیرش  %10تا سقف  مي توانند

 .یده و بصورت مازاد مورد پذیرش قرار گيرندردگهره مند بموضوع این آیين نامه   (ترجيحي  امتيازات

هاي برتر المپيادهاي علمي دانشجویي در حيطه هاي علوم پایه و استدالل باليني در قسمت آموزشي : امتياز رتبه-1-3-5

در  فرینيها مانند مدیریت، آموزش پزشكي، مطالعات ميان رشته اي علوم انساني و سالمت و كارآو امتياز سایر حيطه

 قسمت توانمندیهاي فردي و اجتماعي محاسبه مي شود.

احراز كليه شرایط عمومي و اختصاصي و تعهدات قانوني به شرح مندرج در این آئين نامه و بویژه ضوابط   -6ماده 

 براي عموم داوطلبين، رقابت بر اساس این ماده الزامي است. 5-1مذكور در بند 
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 مائم :ض
 حوه محاسبه امتيازات آموزشين - 1جدول شماره 

 محور ردیف اصلي
ردیف 
 فرعي

 / رتبه  موضوع
 

 امتياز
 سقف امتياز محور

1 

 
 دارندگان رتبه هاي برتر

معتبر  علمي  المپياد هاي 
 كشوري، جهاني 

 

 25 مدال طالي المپياد جهاني 1-1

25 

 20 مدال نقره المپياد جهاني 1-2

 15 مدال برنز المپياد جهاني 1-3

 10 كشوريي مدال طال 1-4

 5 كشورينقره  مدال 1-5

 2 كشوريبرنز  مدال 1-6

2 
هاي دارندگان رتبه

 سراسري كنكور كشوري برتر

1-8 10-1 20 

20 

1-7 11-20 15 

1-10 21-30 10 

11-1 31-50 5 

1-12 51-100 3 

3 
 

دارندگان رتبه هاي برتر آزمونهاي 
 يلوم پایه و پيش كارورزجامع ع

1-12 
 

 علوم پایه كشوري
 

 10 تا پنجم اول

10 

 8 ششم تا دهم
 6 یازدهم تا پازدهم
 4 شانزدهم تا بيستم

 علوم پایه منطقه اي آمایشي
 5 اول
 4 دوم
 3 سوم

 ایه دانشگاهيپعلوم 
 3 اول
 2 دوم
 1 سوم

 كشوري پيش كارورزي 1-13

 20 تا پنجم اول

20 
 

 16 ششم تا دهم
 14 یازدهم تا پانزدهم
 12 شانزدهم تا بيستم

 پيش كارورزي منطقه اي آمایشي 1-14
 10 اول
 8 دوم
 6 سوم

 دانشگاهي پيش كارورزي 15-1

 6 اول

 دوم
4 

 2 سوم

4 
 

رتبه هابي  درصددارندگان10
برتر فارغ التحصيلي براساس 
 معدل كل درظرفيت ورودي

1-16 

 20 اول3%

20 
 

 16 دوم 3%

 12 سوم 4% 

5 
 

مدارک تحصيل همزمان در دو 
 رشته كارشناسي و یا دوره هاي

MPH   ياMBA، 

MD-PhD 

 MD-MSو 

1-11 
 كارشناسي

 5 رباشدنف 5كسب رتبه اول درصورتي كه تعدادشركنندگان حداقل 

10 

 3 ارائه گواهي اتمام واحدهاي درسي و یا مدرک پایان دوره
1-18 

MPH 

MBA 

MD-MS 

 1 نفر باشند 5كسب رتبه اول درصورتي كه تعداد شركت كنندگان حداقل

 5 ارائه گواهي اتمام واحدهاي درسي  و یا مدرک پایان دوره

 10 نفرباشد 5عداد شركنندگان حداقلكسب رتبه اول درصورتي كه ت 17-1
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MD-PHD 

 1 ارائه گواهي اتمام واحدهاي درسي  و یا مدرک پایان دوره 

6 

 رتبه های برتر کشوری در
 المپياد های علمي دانشجويي در
حيطه های علوم پايه و استدالل 

 باليني

1-20 
 انفرادي

 10 طال

10 
 

 1 نقره

 5 برنز

 2 ریتقد لوح

1-21 
 گروهي

 

 5 طال
 4 نقره
 3 برنز

 1 لوح تقدیر
 

 : در صورت كسب رتبه جهاني ، امتياز رتبه كشوري محاسبه نمي گردد. 1توضيح ردیف 
 داوطلب مي باشد) رتبه منطقه اي منظور نمي باشد.(  كشوري: منظور از رتبه كنكور، رتبه  2توضيح ردیف 
ه كشوري، منطقه اي آمایشي ودانشگاهي دریک آزمون جامع، فقط باالترین امتيازمحاسبه مي درصورت كسب رتب:3توضيح ردیف 

 شود. 
 : طبق بخشنامه هاي مربوطه بسته به شمول افراد، رتبه كشوري ویامنطقه اي آمایشي داراي اعتبار مي باشد .4توضيح ردیف 

 .  باشد يمن محاسبه قابل رگروهیز چند ای دردو طهيح کیدر ازيامت کی: توجه
دستورالعمل واگذاري مسئوليت هماهنگي و برگزاري آزمونهاي جامع علوم  13/11/1385/د مورخ 5168/588)مكاتبه شماره 

 براي دانشگاههاي علوم پزشكي معاونت محترم آموزشي (  1385پایه وپيش كارورزي دراسفند ماه سال 
 فقط یک مورد و باالترین امتياز محاسبه مي شود. ک حيطه،: در صورت كسب رتبه انفرادي و گروهي در ی6توضيح ردیف 
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 محاسبه امتيازات پژوهشينحوه  -2جدول شماره 

ردیف 
 اصلي

 محور
ردیف 
 فرعي

 / رتبه  موضوع
 حداكثر
 امتياز

 سقف
امتياز 
 محور

1 

رتبه هاي برتر جشنواره هاي معتبر داخلي مصوب 
 1-2 يشورایعالي انقالب فرهنگي در زمينه علوم پزشك

جشنواره هاي 
خوارزمي ، 

 رازي 

 20 اول

20 

 15 دوم
 10 سوم

2-2 

جشنواره 
 شهيدمطهري 

 15 اول

 10 دوم
 1 سوم

2 

مجالت معتبر داخلي  مقاالت علمي در و یا پذیرش چاپ
به علمي نه علوم  -و خارجي داراي رت پژوهشــي در زمي

قا ا مه ارت نا طابق آئين  ئت علميپزشــكي )م  عضـــا هي
 ( دانشگاهها

2-3 
ر ب هر مقاله داخلي حداكثر امتياز
 حسب اعتبار

3 

20 

2-4 
 هر مقاله خارجي حداكثر امتياز

  بر حسب اعتبار
1 

3 
شكي داخل یا خارج  سمينارهاي معتبرعلمي پز شركت در

 از كشورباارائه پوستریاسخنراني علمي 

  0.5  علمي هر مورد پوستر 2-5
5 

 1   ر مورد سخنراني علميه 2-6

4 

ــكي كه به  ــده در زمينه علوم پزش ابداع یا اختراع ثبت ش
تائيد معاونت تحقيقات وفن آوري وزارت متبوع رســيده 

 )بر اساس درصد مشاركت فرد در گواهي( باشد 

 5 هر مورد ثبت شده داخلي 2-1

20 
2-8 

هر مورد ثبت شده در مراكز 
 معتبر خارجي

10 

5 

كتاب در زمينه پزشكي داراي تایيدیه هيئت  گردآوري

 )مطابق آئين نامه ارتقا اعضا هيئت علميانتشارات دانشگاه 

 (دانشگاهها

 5 5/2 هرمورد چاپ شده 2-7

مجري طرح هاي تحقيقاتي بنيادي توسعه اي كاربردي و 

سایرحيطه هاي معتبر پژوهشي درحيطه علوم پزشكي با تائيد 

مربوط با معاونت تحقيقات و                 دانشگاههاي علوم پزشكي 

فن آوري وزارت متبوع )ارائه تسویه طرح الزامي است( 

 )حداكثر دو مورد(

 1 0.5 هرمورد طرح باارائه تسویه طرح  2-10
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 محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق برنامهنحوه  -3جدول شماره 

ردیف 
 اصلي

 محور
ردیف 
 فرعي

 رتبه
 حداكثر
 امتياز

سقف 
 آمتيازمحور

1 

 برگزیدگان مسابقات یا المپيادهاي
 قرآني ، فرهنگي ، ورزشي

)مورد تائيد وزارت بهداشت،درمان 
 و آموزش پزشكي(

3-1  15 اول جهاني 

15 

3-2  12 جهاني  دوم 

3-3  8 سوم جهاني 

3-4  1 اول بين المللي 

3-5  6 بين المللي  دوم 

3-6  5 سوم بين المللي 

3-1  5 كشوري  اول 

3-8  4 كشوري دوم 

 3 كشوري سوم 3-7
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 محاسبه امتيازات توانمندیهاي فردي ،اجتماعينحوه   -4جدول شماره 
ردیف 
ردیف  محور اصلي

حداكثر  موضوع فرعي
 امتياز

سقف امتياز 
 محور

1 
كسب عنوان دانشجوي نمونه 

 كشوري
 4 طبق آئين نامه مصوب وزارت 1-4

18 

2 
كسب مدرک معتبر زبان هاي 

 خارجي
2-4 

IELTS،5/6  به باال و تافل
معادل و دیگر زبان هاي 

 خارجي معادل
5 

3 
فراگيري زبان خارجي دوم و سوم 

 )به غير از انگليسي(
 3 مورد هر مورد دو حداكثر 3-4

4 

بامهارتهاي قابل ITكسب مدرک  
 قبول

 امتيازICDL(5/1)كسب مدرک 
 

4-4 
  محتواي ذكر با تبرمع باگواهي

 دوره
3 

5 

سوابق دانشگاهي اجرایي و مدیریتي، 
دوستانه و حضور در اقدامات انسان

داوطلبانه، مشاركت در زمينه 
اقدامات ویژه در حيطه علوم پزشكي 

از قبيل مواد و تجهيزات كمک 
آموزشي شامل مولتي مدیا )فيلم، 

پمفلت(. با گواهي مورد تائيد 
 گاهشوراي آموزشي دانش

 0.25 دانشگاهي 5-4

 0.5 استاني 6-4 3

 0.15 كشوري 1-4

6 

 المپياد هاي علمي دانشجویي در
حيطه هاي مدیریت نظام سالمت، 

مطالعات ميان رشته اي علوم انساني 

 ...و و سالمت، آموزش پزشكي

 انفرادي 8-4

 10 طال

20 

 1 نقره
 5 برنز

 2 لوح تقدیر

 گروهي 7-4

 5 طال
 4 نقره
 3 برنز

 1 لوح تقدیر
 

 : 5توضيح ردیف 
( را كسب كرده 4*امتياز این ردیف در صورتي قابل قبول است كه داوطلب حداقل دو امتياز از سایر ردیف هاي همين جدول)جدول شماره 

 باشد.
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 نامه گانه مشروحه آئين 4امتيازبندي نهایي در حوزه هاي  - 5جدول شماره 

 حداكثر امتياز قابل محاسبه حوزه امتيازات ترجيحي 
حداقل امتياز 

 ضروري
 امتياز داوطلب 

   20 70 آموزش

   4 30 پژوهش

 فوق برنامه -فرهنگي 
20 5   

 اجتماعي -توانمندیهاي فردي

 

ماده  6مشتمل بر هاي تخصصيردر دورهاجرائي تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان ، نخبگان و استعدادهاي برت دستورالعمل

 مورد تنفيذ قرارگرفت و الزم االجرا مي باشد.  7/01/0911تبصره در نود و سومين  نشست شوراي آموزش پزشکي وتخصصي مورخ 4و 
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 2شماره   پيوست

 اهي ربرت رتبه

( دانشگاهها 98تا  97) سوم رتبه %0( و 99تا  98 )صدك دوم رتبه %0و  ( 011تا  99 )صدكاول رتبه 0% -

 گردند.مي تعيين ذيل هايتبصره به با توجه

)اعم از روزانه و پرديس  آنان التحصگگگيالنتعداد فارغ مجموع كه هاييدانشگگگگاه :1تبصیییره

شتر از  نفر و 011كمتر از  30/6/2041 لغايت 0/7/0410 تاريخاز  خودگردان( شد 49بي  ،نفر با

 رفيمع سگگگگوم رتبه نفر بعنوان و يك دوم رتبه نفر بعنوان اول، يك رتبه نفر بعنوان توانند يكمي

شگاه نمايند. صيل فارغ فوق نفر تا تاريخ 51كمتر از  كه هاييدان شته التح صرفا  يك دا شند،   با

 نمايند.مي معرفي اول رتبه نفر را بعنوان

ساير  و همچنين آزاد اسالمي دانشگاه آموزشي واحدهاي النالتحصيفارغ از مجموع :2 تبصره

 %0، نفراتپزشگگكي علوم دانشگگگاههاي گسگگترش مورد تائيد شگگوراي پزشگگكي هايدانشگگكده

 رتبه %01 قانون واجد شرايط وجود داوطلب و در صورت سوم رتبه %0، دوم رتبه %0، اول رتبه

 خواهند بود. ماده اين علمي، مشمول برتر داراي مدال المپياد

دانشگگگاهها عدد  سگگوم رتبه %0و  دوم رتبه %0، اول رتبه %0 در محاسگگبه چنانچه: 3تبصییره

 منظور خواهد شد. گرد علمي بصورت مربوطه شود رقم حاصل اعشاري

 به مصگگوبات براسگگاس سگگوم رتبه %0و  دوم رتبه %0، اول رتبه %0 احتسگگاب نحوه: 4تبصییره

 باشد:شر  ذيل مي

 - standard از اسگگگتفاده دسگگگتيار، با ها براي پذيرشهاي برتر دانشگگگگاهرتبه احتسگگگاب نحوه 

score كارورزي  دوره معدل احتساب پزشكي عمومي بدون دوره كل درصد معدل 51 بر اساس

صد بقيه، نمره 51و  شجويان وعمجم كارورزي از پيش آزمون در صيل فارغ دان شگاه التح  هر دان

 :باشدزير مي صورت ( به ايسهميه هرگونه اعمال )بدون تحصيلي مربوطه در سال

معدل از02  −  میانگین معدل کل افراد

انحراف معیار معدل کل افراد
+
نمره آزمون پیش کارورزی از 022 − میانگین نمرات آزمون در همان  دوره

انحراف معیار نمرات آزمون در همان دوره
=  معیار مقایسه

 

 

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

.گرددمي اعالم
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 3شماره  پيوست

كان خدمت اقنون اجرايی انمهآئین 3و  2مواد  موضوع كميسيون كان زپش  و پيرازپش

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

از  گواهي ارائه شرط به و پيراپزشكان پزشكان خدمت قانون مشمول مختلف هايرشته التحصيالن فارغ - 0

سيج مقاومت نيروي سداران سپاه ب سالمي انقالب پا سيجي داوطلبانه خدمت ماه 6  بر انجام مبني ا در  ب

 .تحميلي جنگ هايجبهه

 .مامايي رشته التحصيالن فارغ - 2

برندگان مدال طالي كشگگگوري از المپيادهاي رياضگگگيات، نجوم، فيزيك، شگگگيمي، كامپيوتر و  - 3

زيسگگت شگگناسگگي به تائيد وزارت آموزش و پرورش، نفرات اول تا دهم كنكور سگگراسگگري گروه 

هاي جامع علوم پايه ه تائيد سازمان سنجش آموزش كشور، نفرات اول تا سوم آزمونتجربي ب

پزشگگكي، دندانپزشگگكي، داروسگگازي، پيش كارورزي و ورودي دسگگتياري تخصگگصگگي پزشگگكي، 

 دندانپزشكي به تائيد مركز سنجش آموزش پزشكي.

 و باالتر  %51فرزندان جانبازان  -4

پيراپزشگگگكان، كارمندان رسگگگمي و پيماني دولت و كادر ثابت  موضگگگوع معافيت از خدمت پزشگگگكان و توجه:

نيروهاي مسگگل  منتفي بوده و اين گروه از فارغ التحصگگيالن مي بايسگگت پس از فراغت از تحصگگيل به مدت 

 سال در محل خدمت خود ارائه خدمت نمايند. 2حداكثر 

 دارند در آزمون اجازه لذي شییراي  با رعايت ، دندانپزشیی يپزشیی ي رشییته التحصیییالن فارغ–ب 

 .نمايند شركت دستیاري

 شییده شییروع از تحصیییل فراغت بعد از تاريخ ماه 3حداكثر  قانون موضییوع مشییمو  خدمات - 1

 باشد.

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

 يابد. تداوم دستیاري دوره شروع تا زمان مشمو  مت، خددر آزمون قبولي در صورت - 3

بند  3و  2 شراي  نمايند كه شركت بعدي توانند در آزمونمي بشرطي قبولي عدم در صورت - 4

 نمايند. رعايت بعدي را تا آزمون ج

دانشییییجويان ممتاز و  17/3/88/الف مورخ 196002/7براسییییاد بند )ب( بمشیییینامه شییییماره 

می بایسییت حداکثر سییه ماه بعد از فراغت از تحصیییل، خدمات موضیوع  اسییتعدادياي درخشییان

قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان را شروع نمایند بدیهی است شرط شروع خدمت در مناطق 

 اعما  نمی گردد. و محرومتر چهار پنجمبا ضریب محرومیت 

ان ممتاز و اسییتعدادياي درخشییان به آئین نامه تسییهیل ادامه تحصیییل دانشییجوي مشییمولین - 5

 نمايند. شركت دستیاري در آزمون كارورزي مقطع باالتر مجاز مي باشند فق  يك بار در دوره
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مدت خدمت نظام و يفه قابل قبول بعد از فراغت از تحصگگيل جهت صگگدور معافيت از خدمات موضگگوع : توجه

به بعد به خدمت نظام وظیفه اعزام  01در سا  براي افرادی که قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان 

ماه نیز  18و  10ماه می باشییدکه حسییب مورد با توجه به منطقه خدمتی، به مدت  21شییده اند،

 قابل قبو  می باشد.

مدت خدمت نظام وظیفه قابل قبو  بعد از فراغت از تحصییییل جهت صیییدور معافیت از خدمات  - 

سا  موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشک سا   88ان برای افرادی که در  به خدمت  01تا 

ماه می باشیید كه حسییب مورد با توجه به نوع منطقه خدمتي،  16نظام وظیفه اعزام شییده اند، 

 ماه نیز قابل قبو  است.14و  15

 مدت خدمت نظام و يفه قابل قبول بعد از فراغت از تحصيل جهت صدور معافيت از خدمات

 به خدمت نظام و يفه اعزام 88قبل از سال برای افرادی که  موضوع قانون فوق الذکر،

دباشماه می 07اند، شده
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 4  شماره  پيوست

صصی اهيرد رشته ايعضو مؤرث حرفه نقص تعيین و مقررات ضوابط تخ
 زپشکی بالينی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 شود.مي محسوب ايهعضو مؤثر حرف موارد زير نقص و تخصصي پزشكي در آموزش: 0 ماده

 و تفكگگگگگگگگگگگگر ) باالتر از ادراكگگگگگگگگگگگگي بگگگگگگگگگا عگگگگگگگگگالئگگگگگگگگگگگگم پگگگگگگگگگريگگگگگگگگگشيروان اختگگگگگگالالت( الف

llusion,delusion,hallucination - ClassII Functional deficitو اعتياد ) (Addiction ) 

 مواد مخدر. به

 دارند در صگگورتيكه(relapse - recurence) يا بازگشگگتي (progressive)سگگير پيشگگرونده كه هايي بيماري(ب

 باشگگند، اين رسگگيده(sequelae) بازگشگگت آثار غير قابل مرحله شگگوند و يا به داده تشگگخيص كنترل غيرقابل

 ها عبارتند از :بيماري

 گ ديابت 0

 (Dementia-Delirium) و دليريوم گ دمانس 2

 (CVA) مغزي هايگ سكته 3

 Grand mal Epilepsy)) بزرگ گ صرع 4

  گ پاركينسون 5

  عضالني گ ديستروفي 6

  گراويس گ مياستني 7

 (Periodic Paralysis) ايدوره گ فلج 8

 (Cataplexy - Narcolepsy) پيشرفته و كاتاپلكسي ناركولپسي - 9

 (Multiple Sclerosis)  گ اسكلروز مولتيپل 01

 (HTN) خون گ پرفشاري 00

 : دستياری نامه آئين متمم5/2بند 
 عضو و يا بيماری موثر حرفه رشته های تخصصي باليني دچار نقص  آموزش دوره در طول دستياران چنانچه
 منتخب پزشوو ي در کميسوويون طرح را جهت مراتب و ارايه مدارک تواند با ذکر داليلمي مربوطهای شوووندگ وروه 

شگاه ش ده به دان ش ي دان سيون نمايد. پس منع س پز شي شورای مذکور و موافقت از تائيد کمي ش دهدا آموز و  ن
 آيد.مي بعمل جلوويری افراد اين تحصيل از ادامه دانشگاه

 شود.افراد نمي قبيل اين شامل تحصيلي و غرامت ساله يك محروميت :1 تبصره
 ها در همانرشته ساير برای ایعضو مؤثر حرفه نقص گ چنانچهدانشگاه آموزشي شورای موافقت در صورت :2 تبصره

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 هايگ سرطان 02

 (SLEو  ميوزيت روماتوئيد و پلي : آرتريت)مثل سيستميك روماتيسمي هايگ بيماري 03

 و نقگگايص(disabilities)هگگا ، نگگاتواني(Functional impairment)كگگاركردي اختالالت كليگگه (پ

 جبران غير قابل هاييا نقص بازتواني يا غير قابل درمان غير قابل ئمو عال (Physical defects) جسمي

  سير(underlying disease) ايزمينه بيماري در صورتيكه زير، حتي(decompensated) نوتواني با

 باشد. نداشته پيشرونده

 (Convulsion) گ تشنج 0

  (Vertigo)گ سرگيجه 2

 (Memory loss) هحافظ دادن گ از دست 3

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

 .است كافي و سالم كامل چشم وجود يك داخلي بيماريهاي تخصصي در رشته گ 0تبصره

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

10 حداقل شده ديد اصال  قدرت ايهسته در پزشكي - 3تبصره
5
 .است قبول قابل 

  دو طرفه كامل ناشنوايي -(deafness) شنوايي گ كاهش 5

 سر اتوميكآن ها يا وضعيتچشم يا ثانويه اوليه هاياز وضعيت در هريك(Diplopia) گ دو بيني 6

  و آفازي (Dysphasia) گ ديسفازي 7

 اندامها غير ارادي گ حركات 8

 شديد تعادل گ اختالالت 9

 باالتر از زانو دو طرفه - تحتاني اندام گ قطع 01

 فوقاني اندام گ قطع 00

 هادست گ دفورميتي 02

 0 درجه عضالني شديد با قدرت و ضعف (1 )درجه يا يكطرفه دو طرفه ها بصورتاندام گ فلج 03

 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) نارسگگگگگايي عا يت يا   اعضگگگگگاي(insufficiency) كفا

 زير: شوند، در شرايطمي بدن سيستمي

 FC-III,IVدر مرحله (Heart Failure) قلبي نارسايي - 0

 (Chronic Renal Failure) مزمن كليوي نارسايي - 2

  ،)خونريزي مغزي فيزيكي آسگگگگيگگب هگگايزمينگگه بگگا پيش (Encephalopathy) آنسگگگگفگگالوپگگاتي - 3

 ( ،هماتومتومور،آبسه

و  سداديان و بيماريهايCo2, Narcosis ,پيشرفته آسم مثل (Respiratory Failure) تنفسي نارسايي - 4

 .شديد ريوي محدودكننده
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 .و كورتكس مغز و مخچه پايه(Stroke) هايسكته - 5

  سيروز كبدي - 6

 ,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 هايرشگگگته در كليه مفاد بند ب شگگگوند با رعايتمي منتقل خون از طريق كه بيماريهائي كليه (ج

 .اورژانس و طب ، بيهوشيو زايمان زنان

   ايزمينه بيماري در صگگگگورتيكه حتي Motor System (Sign) حركتي سگگگگيسگگگگتم اختالل عالئم (چ

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

 ، بيهوشي، راديولوژيجراحي هايرشته ، در همه(Involuntary movement) غير ارادي گ حركات 0

 .اورژانس وطب

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

  ،، آتاكسگگگگيكWaddling ،، پاركينسگگگگونWide ,Scizzor،، اسگگگگپاسگگگگتيكپلژيك ، هميهيسگگگگتريك

Staggering اورژانس و طب ، بيهوشيجراحي هايرشته در همه. 

 : صورت به فوقاني در اندام نيعضال گ تونوس 3

Hypertonicity (spasticity, rigidity) by passive motion. 

Hypotonicity (pendular, Flaccid) by passive motion. 

  و بيهوشي ، راديولوژيجراحي هايرشته در همه

در  نرمال حركتي درصگگگگد محدوده 21يا  درجه 21بيشگگگگتر از  اندازه به فوقاني اندام در حركت تمحدودي- 4

 .ارتوپدي

ضالني ضعف - 5 ضالت فعال در حركات ع شته 3كمتر از  زير با درجات ع شي ،جراحي هايدر ر  و طب بيهو

 :اورژانس

 :دست Coarse حركات به مربوط عضالت -

 (SCM , Deltoid , Biceps , Triceps ,Trapezoid ) 

 : دست  ريف 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 گ قدرت ضعف بندي درجه - 0تبصره

11paralysis, 0.severe, 2.moderate, 3.Mild, 4.strong enough, 5.Very strong  

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

صره و  مغز و اعصاب ، جراحيجراحي سروگردن ، گوش، گلو و بيني وچشم تخصصي هايدر رشته - 3تب

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

 (Clonusياreflexia Exagerated Hyper) تشديد يافته با واكنش هايگ رفلكس 6
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  هگگر بگگه انگگساورژ و طگگب ، بگگيگگهگگوشگگگگگگيجگگراحگگي هگگايدر رشگگگگگگتگگه تگگعگگادل عگگدم عگگالئگگم- 7

   (Ataxia,Dysmetria,Dysdiadokokinesia.)ميزان

موارد     يا بند چ 7تا  0در موارد  نامبرده از عوارض يكي موجب در صگگورتيكه - فقرات سگگتون گگگگگگ ضگگايعات 8

 گردد. حسي اختالالت

شته بند چ 5و  4در موارد (Morbid Obesity)مفرط گگگگگگ چاقي 9 و قد كمتر از  اورژانس طب و جراحي هايدر ر

 .جراحي هايمتر در رشته سانتي 051

،گوش، گلو و بيني و جراحي مغزواعصگگاب ، جراحيپزشگگكي چشگگم تخصگگصگگي زير در رشگگته موارد خاص(  

شيپ و سروگردن شته اين هايفلو شيپر شيپعمومي جراحي هايتخصصي ها و فوقها، فلو  هاي، فلو

 .پيوند كليه رشتهو  ارتوپدي

 (arc Seconds 49< بر ثانيه ) آرك 41بيشتر از  گ ديد عمق 0

10كمتر از  شده ديد اصال  گ قدرت 2
9
 (Visual acuity) در هر چشم 

  گ كور رنگي 3

 ديد مؤثر ميدان گ محدوديت 4

 .اورژانس و طب ايهسته ، پزشكيوتراپي، راديدر راديولوژي دوره در بدو شروع حاملگي ( 

 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 كنتل ذ( شرايط رواني ثبات و ندا سترس در  شته ا شكيروانپزشكي زا در ر  و طب اطفال ، روانپز

 .اورژانس

  هايدر رشگگگته رواني و ناپايداري شگگگخصگگگيتي از سگگگايكوز و نوروزها، اختالالت اعم رواني اختالالت كليه ر(

 .اورژانس و طب بيهوشي روانپزشكي

ها: 2 ماده ماري نايي(diseases)بي ناتوا حت كه(disorders) ، اختالالت(disabilities)ها،    پزشگگگگكي كنترل ت

(medically controlled)يا درمان بوده(treated)نوتواني ، (rehabilitated)يا بازتواني و(adjusted) باشند با  شده

 شوند.ينم محسوب ايعضو مؤثر حرفه ، نقصساير مقررات رعايت

ها رشگگته در كليه مواد مخدر به (addiction)و اعتياد  (psychoses)پريشگگي روان هايبيماري سگگابقه :تبصگگره

 شود.مي محسوب ايعضو مؤثر حرفه نقص

 :شودمي زير اطالق هايرشته به نامه آئين در اين جراحي هايرشته عبارت: 3 ماده

گوش، گلو و بيني و  ،و تناسگگگگلي ادراري و مجاري كليه ، جراحيو زايمان ، زناني، ارتوپدعمومي جراحي

  مربوطه فلوشيپ هايو دوره تخصصي فوق هايو رشته ، چشممغز و اعصاب ، جراحيجراحي سروگردن

 باشد.مي وشيبيه تخصصي رشته 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: 4 ماده

 از طرف تائيد آن ،شود مطر  دوره و يا در طول نام ثبت در زمان ايعضو مؤثر حرفه نقص در موارديكه :5 ماده

 .است الزامي تحصيل محل دانشگاه پزشكي شوراي
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گردد)بارز  مشخص بيماري عالئم دستياري دوران در طول بيماري كنترل عدم بعلت در صورتيكه گگگگگ 0 تبصره

 خواهد شد. عمل دستياري نامه آئين متمم 5/2بند اصل شود(، طبق

شود)بروز نمايد(  و كار ايجاد تحصيل با شرايط در مواجهه ايعضو موثر حرفه نقص در صورتيكهگگگگگ  2تبصره

  خواهد بود. آن هاي( و تبصگگرهصگگفحه در همين )مندرج دسگگتياري نامهآئين متمم 5/2بند  دسگگتيار مشگگمول

 : مثل

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

 ( تماسي )درماتيت بارز پوستي هايحساسيت -

صره صورتگگگگگگ  3تب ضو مؤثر حرفه و يا نقص بيماري بروز عالئم در   )مثل تحصيل محل شرايط علت به ايع

 شود.نمي آن هايو تبصره دستياري نامهآئين متمم 5/2بند  مشمول و هوا( داوطلب آب -و  اقتصادي شرايط

 و شییراي  كار در رشییته ، نوعمحل - رشییتهو  رشییته انتماب در زمان اسییت الزم داوطلب بنابراين

 را مدنظر قرار ديد. تحصیل محل و اقتصادي جغرافیايي
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 5 شماره  پيوست

گاه انم شت، ردمان و آموزش زپشکی زپشکی علوم اهياه و يا دانشكده دانش  و سازمانهاي وابسته هب وزارت بهدا

 

 يا سازمان وابسته پزشكي وعلومدانشكده يا دانشگاه نام

 اراك رفسنجان همدان

 اروميه زاهدان يزد

 اصفهان زنجان لرستان

 اهواز سمنان بوشهر

 زابل شهركرد كردستان

 بابل شيراز ياسوج

 كرمانشاه فسا ايالم

 بندرعباس قزوين بجنورد

 شاهرود كاشان اردبيل

 بيرجند كرمان گلستان

 تبريز گيالن مشهد

 جهرم رانمازند سبزوار

 قم گناباد و سالمت اجتماعی توانبخشیعلوم 

 صندوق رفاه دانشجويان سازمان غذا و دارو سازمان انتقال خون ايران

 انستيتوپاستورايران شهيد بهشتی دزفول

 جيرفت تهران بم

 بقيه   آبادان ایرانشهر

 ایران البرز ارتش

 شاهد آزاد 
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 6شماره پيوست 

كان و آئین 3و  2اد كميسيون موضوع مو  كان جهت تبيین و تصميم گيري انمه اجرايی اقنون خدمت زپش الذكر از تسهیالت ندي مشمولین اقنون فوق نگی بهره م چگو پيرازپش

داهي ردخشان  آئین انمه آموزشی، ژپوهشی و رافهی وژیه استعدا

زشگگكان در تاريخ نامه اجرايي قانون خدمت پزشگگكان و پيراپآئين 3و  2كميسگگيون موضگگوع مواد 

نامه آموزشگگگي، پژوهشگگگي و رفاهي ويژه تشگگگكيل و مقرر گرديد مشگگگمولين آئين 23/0/0389

شگگوراي هدايت اسگگتعدادهاي درخشگگان وزارت  3/02/0387اسگگتعدادهاي درخشگگان مصگگوب 

 مند گردند:بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از تسهيالت زير بهره

هاي پزشگگگكي، دندانپزشگگگكي، در رشگگگته امكان شگگگركت در آزمون ورودي مقاطع باالتر (0

 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  3ب( فارغ التحصگگگيالن رشگگگته پزشگگگكي، دندانپزشگگگكي، داروسگگگازي كه حداكثر 

 ،اندربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان را شروع نمودهفراغت از تحصيل خدمات م

صورت پذيرش در آزمون مكلفند خدمات خود را مجازند در آزمون شركت و در  هاي تخصصي 

بديهي اسگت اين گروه از افراد مابقي خدمات را پس  تا شگروع دوره دسگتياري ادامه دهند.

 اهند داد.از فراغت از تحصيل، در مقاطع باالتر انجام خو

نامه نامه فوق الذكر )مبني بر اينكه دانشگگجويان مشگگمول اين آئينآئين 7( در اجراي ماده 2

توانند طر  نيروي انسگگاني خود را در و تخصگگصگگي مي  Ph.Dباسگگتثناء دانشگگجويان مقاطع 

شكي و يا  شگاههاي علوم پز شي، پژوهشي، درماني مرتبط با دان سازمانها و مراكز آموز

مشگگروط بر اينكه سگگازمانهاي فوق به  ،شگگت، درمان و آموزش پزشگگكي بگذرانندوزارت بهدا

 خدمات آنان نياز داشته باشند( مقرر گرديد :

كليه فارغ التحصيالن ذكور )اعم از مجرد و متأهل( و فارغ التحصيالن خانم مجرد صرفا   –الف 

غيرمجاز  در سگگگال دوم خدمت خود مجاز مي باشگگگند تا خدمات موضگگگوعه را در شگگگهرهاي

 )اصفهان، تهران، شيراز، تبريز و مشهد( به شرط اعالم نياز از آن مراكز به انجام رسانند.

خانم هاي فارغ التحصگگيل متأهل مجاز مي باشگگند در صگگورت ارائه اعالم نياز، خدمات  –ب 

موضگگوعه خود را در مراكز مسگگتقر در شگگهرهاي غيرمجاز )اصگگفهان، تهران، شگگيراز، تبريز و 

 ه انجام رسانند.مشهد( ب

ورودي توانند در آزمونهاي فارغ التحصگگيالن رشگگته هاي پيراپزشگگكي بدون محدوديت مي (2

 مقاطع باالتر شركت نمايند.
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اين كميسگگيون در خصگگوص  21/02/0386هاي موضگگوع مصگگوبه الزم به ذكر اسگگت معافيت

 باشد.استعدادهاي درخشان به شر  ذيل به قوت خود باقي مي

دال طالي كشوري از المپيادهاي رياضيات، نجوم، فيزيك، شيمي، كامپيوتر برندگان م –الف 

 و زيست شناسي به تائيد وزارت آموزش و پرورش.

نفرات اول تا دهم كنكور سگگگراسگگگري گروه تجربي به تائيد سگگگازمان سگگگنجش آموزش  –ب 

 كشور.

ازي، پيش نفرات اول تا سوم آزمونهاي جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي، داروس –ج 

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

 پزشكي.

 

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

چنانچه مدرک دیگری دریافت ، داده و گواهی پایان خدمت )پایان طر ( دریافت نموده باشند

باشند.مجددا  مشمول قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان نمی ،یندنما
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 7  شماره  پيوست

كان و ااقمت اتباع خارجی رد جمهوري اسالمی اریان  مناطق ممنوهع اس

 

 باشد.اقامت اتباع افغاني در سط  استان ممنوع مي استان آذربايجان شرقي – 0

در سگگط  اسگگتان و سگگاير اتباع غير ايراني در اقامت اتباع افغاني  غربي اسگگتان آذربابجان – 2

 باشد.شهرهاي مرزي استان ممنوع مي

هاي استان اردبيل اقامت اتباع افغاني در سط  استان و اقامت اتباع عراقي در شهرستان – 3

 باشد.يله سوار، گرمي، مشكين شهر و نمين ممنوع ميبپارس آباد، 

فريدون شهر، سميرم،  هاي نظنز، فريدن،شهرستاناقامت اتباع افغاني در  استان اصفهان – 4

چادگان، خوانسگگار، بخش مركزي اصگگفهان )حومه شگگهر اصگگفهان(، دهاقان، نائين، گلپايگان و 

 باشد.اردستان ممنوع مي

باع خارجي در  – 5 قامت كليه ات تان و ا باع افغاني در سگگگگط  اسگگگگ قامت ات تان ايالم ا اسگگگگ

 باشد.شهرهاي مرزي ممنوع مي شهرستانهاي مهران و دهلران و همچنين

 باشد.هاي ديلم و گناوه ممنوع مياقامت اتباع افغاني صرفا  در شهرستان استان بوشهر – 6

 باشد.استان چهارمحال و بختياري اقامت اتباع افغاني در سط  استان ممنوع مي – 7

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

هاي مرزي، تربت جام، قوچان، درشگگهرسگگتان اقامت اتباع افغاني اسگگتان خراسگگان رضگگوي – 9

 تايباد، خواف، سرخس، كالت نادري و درگز ممنوع است.

ستان استان خراسان جنوبي  – 01 شهر سرايان و اقامت كليه اتباع خارجي در  هاي فردوس و 

 باشد.عراقي در سط  استان ممنوع مياقامت اتباع  باشد.شهرهاي مرزي ممنوع مي

ستان خوزستان – 00 ستان ب ا ستثناء، مهمانشهر بني تجار ه اقامت اتباع افغاني در سط  ا ا

ممنوع است( و اقامت ساير اتباع خارجي در شهرستانهاي آبادان،  01/4/0392گتوند )از تاريخ 

 باشد.خرمشهر و دشت آزادگان ممنوع مي

صره: اقامت اتباع خا شهر تب ستانهاي آبادان و خرم شهر رجي دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در 

 باشد.بالمانع مي 0301وفق قانون ورود و اقامت اتباع خارجي مصوب سال 

صگگرفا  شگگهرسگگتان هاي  زنجان اقامت اتباع افغاني در سگگط  اسگگتان ممنوع مي باشگگد. – 02

 .باشدزنجان 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 – 03

براي اقامت  يش سراج، ساير شهرهاي استانو منطقه دامغان از جاده جندق بطرف مركز آزما

 اتباع خارجي بالمانع مي باشد.

ان پروانه اقامت اقامت اتباع خارجي به اسگگگگتثناي دارندگ استان سيستان و بلوچستان – 04

 )حسب تشخيص كارگروه اتباع بيگانه استان( ممنوع مي باشد.

اقامت اتباع افغاني در شهرستانهاي فيروزآباد، فراشبند، داراب، ارسنجان،  استان فارس – 05

 باشد.فسا، مهر و خنج ممنوع مي

اتباع  به اسگگتثناء شگگهرسگگتان قزوين، سگگاير شگگهرهاي اسگگتان براي اقامت اسگگتان قزوين – 06

 باشد.افغاني ممنوع مي

  استان كردستان – 07

اقامت اتباع افغاني در سط  استان و اقامت اتباع خارجي در بخش مركزي شهرستان سقز و 

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

ستان كرمان – 08 شهر بابك، منوجان،  ا ستانهاي  شهر بافت، عنبرآباد، اقامت اتباع افغاني در 

 باشد.ريگان، بم و فهرج و اتباع عراقي درسط  استان ممنوع مي

ستان و كليه اتباع خارجي در شهرهاي  استان كرمانشاه – 09 اقامت اتباع افغاني در سط  ا

 باشد. مرزي استان ممنوع مي

 د.باشاقامت اتباع افغاني در سط  استان ممنوع مي استان كهگيلويه و بويراحمد – 21

صگگگرفا  شگگگهرسگگگتانهاي گرگان و گنبد براي اقامت اتباع افغاني مجاز  اسگگگتان گلسگگگتان – 20

 باشد.مي

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

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

ستان مازندران  – 24 شهر،  اقامت اتباع افغانيا سر، تنكابن، چالوس، نو ستانهاي رام شهر در 

 نور، محمودآباد، بابلسر و آمل ممنوع مي باشد.)كل استان متعاقبا  ابالغ مي گردد(

اسگگتان مركزي اقامت اتباع افغاني در شگگهرسگگتانهاي آشگگتيان، تفرش، خمين، شگگازند،  – 25

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

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

 اقامت اتباع افغاني در سط  استان ممنوع مي باشد. استان همدان – 27

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

 ايراني در استان بالمانع است.اقامت اتباع غير استان تهران – 29

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

 اقامت اتباع غيرايراني در استان بالمانع است. استان البرز – 30
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ممنوعيت اسگگكان و اقامت اتباع خارجي در مرزهاي كشگگور شگگامل اردوگاه هاي ويژه : 1تذكر

اتباع بيگانه ساكن « فرزندان داراي مادر ايراني»و همچنين  اتباع خارجي مستقر در اين مناطق

كشگگگور رسگگگيده اسگگگت  وزارتاند و ثبت ازدواج آنها به تائيد ايران كه با زنان ايراني ازدواج نموده

 گردد.نمي

ثبت نام و ادامه تحصگگيل دانشگگجويان غير ايراني كه بنا به داليل موجه مجاز به اقامت : 2تذكر 

صرفا  براساس معرفي نامه اداره كل اتباع  ،اسكان اتباع خارجي مي باشند در مناطق ممنوعه

  پذيرد.و مهاجرين خارجي استانداري ذيربط انجام مي
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 8 شماره  پيوست 

صصی اهيرد دوره غير اریانی دستیاران و آموزش پذریش شرایط تخ
 زپشکی بالينی 

از  خارج هاياز دانشگاه ( خود را از يكيM.D) زشكيپ عمومي دكتري مدرك كه گ متقاضياني 0

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 گ الزم الف

 نمايند. كامل ارزشيابي شورايعالي مصوبات براساس MDاخذ  را جهت مربوطه نيازهايپيش

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

 مذكور. در دوره 04 قبولي نمره

 از دانشگاههاي در يكي يكسال ( بمدت)انترني كارورزي پيش آميز دورهموفقيت گ گذراندن ج

 كشور. درماني بهداشتي و خدمات پزشكي علوم

 ( خود را از يكيM.D) پزشكي عمومي دكتري مدرك كه غير ايراني متقاضيان شركت گ شرط 2

يا تا  و 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 و مجوز ثبت نامه معرفي

 باشد.مي و تخصصي

 .تخصصيدستيار  پذيرش كتبي در آزمون و قبولي گ شركت 3

 در رشته آزاد ايراني شده نفر پذيرفته آخرين نمره %71 حداقل كسب به منوط گ قبولي الف

 .است مربوطه محل

 ، مازاد بر  رفيتيمربوطه دانشگاه پذيرش  رفيت %5 در سقف شدگان پذيرفته گ معرفي ب

 و تخصصي پزشكي آموزش شوراي رخانهدبي 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 از داوطلبان اينگونه پذيرش :  رفيت0تبصره

 .نفر است

توجه : اتباع غیرايراني با توجه به جدو  مناطق ممنوعه جهت اقامت نسبت به شركت در 

محل خود )در موعد مربوطه( تصمیم گیري و اقدام الزم بعمل  –ن و نیز انتماب رشته آزمو

 آورند.
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 علوم نشگاههايساير دا به انتقال درخواست حق وجه هيچ به از دستياران : اينگونه2تبصره

 .كشور را نخواهند داشت پزشكي

 و راهنماي اجرايي دستورالعمل بر اساس ذكر شده با شرايط متقاضيان معرفي است گ الزم 3

 دبيرخانه به مركز خدمات آموزشي مقرر، توسط هايو در تاريخ سال همان در آزمون شركت

 پذيرد. ورتص و تخصصي پزشكي آموزش شوراي

 شهريه از پرداخت تخصصي دستياري در آزمون شدن پذيرفته در صورت ذيل گ افراد مشروحه 4

 باشند:مي 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 %0گ  ب

 .تخصصي

و  ، رفتتغذيه شامل شخصي هايهزينه هواپيما و كليه و برگشت رفت بليط هزينه گ تأمين 5

 باشد.ميخود آنان  عهده الذكر به فوق آمد و ...دستياران

 و ديگر كشورها پذيرفته ايران فيمابين و قراردادهاي نامه مقابله از طريق داوطلبي چنانچهگ  6

 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 : چنانچهتبصره

 باشند.مي معاف شهريه از پرداخت

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

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

 نشگاهو دا متبوع وزارت از طريق متأهل دستياران خوابگاه تأمين جهت ليكن گيرد.قرار مي

 وجود ندارد. تعهدي هيچگونه

 يمنته كه هاييو ساير دوره مطالعاتي از فرصتهاي استفاده متقاضي غير ايراني گ دستياران 8

مستقيما   0 ماده شرايط با رعايت بايستگردد، مينمي و تخصصي دانشگاهي اخذ مدرك به

 نمايند. كشور اقدام درماني بهداشتي تو خدما پزشكي علوم دانشگاههاي از طريق

 ورودي در آزمون شده پذيرفته غير ايراني متقاضيان علمي قبولي مراتب از اعالم گ پس 9

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

 د.خواهد ش اعالم اطالع دانشگاهها جهت

 ياريدست و مقررات قوانين از كليه دستياري دوره در طول شده پذيرفته غير ايراني گ دستياران 01

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

 تعهد محضري دستياري نام بتدر بدو ورود و ث و از آنان نخواهند داشت ايران اسالمي جمهوري

 طتوس دستياري دوران تعهد محضري بجاي دوره بعد از اتمام كشور متبوع به بر بازگشت مبني

 اخذ خواهد شد. مركز خدمات آموزشی
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 به و احترام قوانين كليه رعايت به مو ف حضور در ايران مدت در طول شدگان : پذيرفته0 تبصره

 با آنان ضوابط مطابق تخلف بروز هرگونه و در صورت بوده ايران اسالمي جمهوري هايرزشا

 برخورد خواهد شد.

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

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

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

لغو  شدگان از پذيرفته دسته اين اقامت ، پروانهذيصال  مراجع تشخيص به : در صورتيكه3 تبصره

 خواهد گرديد.آنها ايجاد ن براي حقي هيچگونه ،گردد

 اقامت از انقضاء پروانه قبل دو ماه حداقل است مو ف تحصيل محل : دانشگاه4 تبصره

 بنمايد. اقامت تجديد پروانه تقاضاي دستياران ، برايدانشجويي

 ناي براي كشور متبوعه به و بازگشت تحصيالت از اتمام پس از تحصيل فراغت : مدارك5 تبصره

 خواهد شد. از افراد ارسال دسته

 در تاريخ داوطلب توسط دوره شروع و عدم معتبر بوده سال همان براي دستيار فقط گ پذيرش 00

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

.باشدمي داوطلب بعهده 3 ماده 6بند  به با توجه يليتحص هايو نيز هزينه شهريه پرداختگ  02
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 9پيوست شماره 

گاه   آزمون ربگزاري محل  زپشکیعلوم  اهيانم دانش

 پزشکینام دانشگاه علوم  پزشکینام دانشگاه علوم 

 شهرکرد اراک

 شیراز اردبیل

 کرمان ارومیه

 کرمانشاه اصفهان

 گلستان اهواز

 گیالن بندر عباس

 لرستان بوشهر

 مشهد بیرجند

 مازندران تبریز

 همدان شهر تهران

 ( یصدوق ید)شه یزد زاهدان

 قزوین سمنان

 کردستان کاشان

  قم
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 01پيوست شماره 

لت آموزشیسهميه از كنندگان استفاده ردخواست رمف     مناطق محروم موضوع اقنون ربقراري عدا

 

 (2–)بومی، بند  مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشیسهميهاز  كنندگان استفاده درخواست فرم

 تخصصیدستيار پذيرش آزمون دوره پنجاهميندر 

  
 اداره آموزش و پرورش شهرستان/ شهر ....

 

 31            متولدسال                                  خانمآقاي/اينجانب
  

   فرمائيد. زير اقدام شده تاييد موارد اشاره به نسبت خواهشمندم           ل(محل تحصی) /شهرستاناستان
 

  
  كامل ابتدايي دوره طي گواهي   

 ..............شهرستان   

 ...........استان   

 از سال............لغايت سال............  

  اداره مهر و امضاء رئيس محل   
  مربوطه شهرستان شو پرور آموزش   

 

  

  كامل راهنمايي دوره طي انجام گواهي   

 ..............شهرستان   

 ...........استان   

 از سال............لغايت سال............ 

  اداره مهر و امضاء رئيس محل   
  مربوطه شهرستان و پرورش آموزش   

  

  

  كامل متوسطه هدور طي انجام گواهي   

 ..............شهرستان   
 ...........استان   

 از سال............لغايت سال............   

  اداره مهر و امضاء رئيس محل   

  مربوطه شهرستان و پرورش آموزش   
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 شد.باالزامی می با توجه به بند انتخابی دوره تحصيلی بصورت كامل 3يا  2گواهی طی  *

 

 00پيوست شماره 

 استشهاد محلي
 

 (3–)بومی، بند  مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشیاز سهميه كنندگان استفاده درخواست فرم

 تخصصیدستيار پذيرش آزمون دوره پنجاهميندر 

 

  مشخصات داوطلب  :

 نام و نام خانوادگي :             

 شماره ملي : 

 :                                          محل تولد : تاريخ تولد 

 

   آدرس : استان :  ........              شهر : ........              خيابان : .......         كوچه: ..........         پالك :         

 

 .      زمان سكونت:از تاريخ   ...... ....             لغايت.......       

 

 محل امضا و مشخصات اهالي تاييد كننده سكونت داوطلب بر اساس مراتب فوق :       

       
 امضاء محل تولد تاريخ تولد كد ملي نام و نام خانوادگي رديف

1      

2      

3      

4      

                 

 
  

 

 مهر و امضاي كالنتري يا شوراي شهر / روستا 
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 02ماره پيوست ش 

 

 (4 –)بومی، بند  مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشیاز سهميه كنندگان استفاده درخواست فرم

 تخصصی دستيار پذيرش آزمون دوره پنجاهميندر 

  
 رياست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکي......

 رياست محترم سازمان .....

 

 31            متولدسال                                 خانم دكترآقاي/اينجانب
  

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

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

  /قراردادي تمام وقتمانيبه عنوان مستخدم رسمي/ پي

 دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني.........................../

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

از تاريخ .........................تاكنون در منطقه محروم و نيازمند تحت پوشششش  

 بوده است. اين دانشگاه/ اين سازمان مشغول به خدمت

 

 

    
 دانشگاه/ مهر و امضاء رئيس محل   

 محل مهر و امضاي باالترين مقام سازمان در استان    

 
 نيز الزامي است. 3413ماه آذر و بهمراه في  حقوقي 3413 لحکم استخدامي ساآخرين عالوه بر امضاء فرم فوق اسکن 
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 03پيوست شماره 

 

 (7 –)بومی، بند  مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشیاز سهميه دگانكنن استفاده درخواست فرم

 تخصصیدستيار پذيرش آزمون دوره پنجاهميندر 
  

 رياست محترم دانشگاه/دانشکده علوم پزشکي......

 رياست محترم سازمان .....

 

 31            المتولدس                                 خانم دكترآقاي/اينجانب
  

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

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

.در واحد هاي ..............لغايت .................به عنوان پزششششم عمومي از تاريخ .........

ستقر در ش  م شيتحت پو ضوع قانون برقراري عدالت آموز و  مناطق محروم مو

تي  بهششداششششش کي و خششدمششات  پزششششش لوم  ع ين دانشششششگششاه  نيششاز ا مورد 

درماني.........................../سشششازمان .........................................مششششغول به خدمت بوده 

 است.

 

 دانشگاه/ هر و امضاء رئيسم محل   

 محل مهر و امضاي باالترين مقام سازمان در استان    
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 04پيوست شماره 

گاهها ، ساری وزارتخاهن  صصییاردست  پذریش آزمون دوره پنجاهمینرد  اه، سازمانها و نهاداه فرم مربوط هب مستخدمین دانش تخ
 

 

 

 .............................................................بدينوسيله با شرکت آقای / خانم دکتر .

موافقت پذيرش دسووتيار تخصووصووي آزمون پنجاهمين دوره در  ..........................اين  / قراردادیپيماني/کارمند رسوومي

 بعمل مي آيد .

 فقت مي وردد.بديهي است در صورت پذيرفته شدن در آزمون فوق با ماموريت آموزشي وی نيز موا

 

 / دانشگاه/ سازمان/ نهادمحل مهر و امضاء رئيس:  وزارتخانه

 
 

 

 

 

 

 

 
- 
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  از: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني

 05پيوست شماره 

 (30/16/0412گواهی دانشجويان سال آخر ) مربوط هب فرم

        ................. شماره       

  ..................تاريخ

 

 

 
 

 به: مركز سنج  آموزش پزشکي 

ي دانشجويي ...............................  .. و شمارها كد ملي .....................م ميشود خانم/آقاي .................................... ببه اين وسيله اعال

زشکي مقطع دكتراي عمومي اين دانشگاه، در صورت گذراندن واحدهاي باقيمانده، حداكثر تا تاريخ پي  دانشجوي رشته

اين گواهي با توجه به درخواست نامبرده جهت ارائه به مركز سنج  آموزش پزشکي  .التحصيل خواهد شد ارغف 3412/13/1٠

صادر شده و فاقد هرگونه ارزش ترجمه و اعتبار تخصصي آزمون پذيرش دستيار  پنجاهمين دورهبه منظور ثبت نام و شركت در 

 .                                   .قانوني ديگري است

 امضاء معاون آموزشي دانشگاه درج مهر دانشگاه 
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  از: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني

 06پيوست شماره 

 پايان دوره زپشکیگواهی  مربوط هب فرم

         .................... شماره    

 .......................تاريخ       

 

 

 

 
 

 به: مركز سنج  آموزش پزشکي

ي دانشجويي ...............................  و شماره ملي ................................................ با كد به اين وسيله اعالم ميشود خانم/آقاي ........... 

اين  .شده استالتحصيل  فارغ ---------------تاريخ  درزشکي مقطع دكتراي عمومي اين دانشگاه، پي  دانشجوي رشته

 رهپنجاهمين دوبه مركز سنج  آموزش پزشکي به منظور ثبت نام و شركت در  گواهي با توجه به درخواست نامبرده جهت ارائه

                                   هاي تخصصي پزشکي صادر شده و فاقد هرگونه ارزش ترجمه و اعتبار قانوني ديگري است آزمون پذيرش دستيار در رشته

. 

 امضاء معاون آموزشي دانشگاه درج مهر دانشگاه 
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صصی زپشکی اهمین پنج نموهن فرم ثبت انم اینترنتی  تخ
 دوره آزمون پذریش دستیار 

، لذا در تکميل آن دقت قابل ويرايش نبودهمواردی كه با * مشخص شده است در صورتی كه به اشتباه وارد شود 

 الزم را مبذول داريد.

 مشخصات فردی

 

 فارسي تايپ شود    نام

 ) به صورت كامل و مطابق شناسنامه وارد شود(ي تايپ شودفارس   نام خانوادگي

    نام پدر

 ارسال همزمان اسکن اصل شناسنامه شماره شناسنامه 

 ارسال همزمان اسکن اصل كارت ملي محل صدور شناسنامه

 )دقت نماييد جنسيت به طور صحيح انتخاب شود( مرد–زن  جنسيت

 متاهل-مجرد وضعيت تاهل

  كد ملي *

 غير ايراني –ايراني يتمل

 ساير-زرتشتي-مسيحي-كليمي-اسالم دين

    تولد تاريخ

  تولد استان محل

  شهر/شهرستان محل تولد

 نوع معلوليت
معلول -ناشنوا-نابينا-نوع معلوليت مشخص شود: )هيچکدام

 جسمي حركتي(

 خير -بلي   داوطلب چپ دست
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 آدرس و مشخصات تماس
 

     استان

    شهر

  پالك( -كوچه  -شامل )منطقه  آدرس پستي

      رقمي 31كد پستي 

       )همراه با كد شهرستان و بدون فاصله( تلفن ثابت

 *  )به طور كامل و بدون فاصله( تلفن همراه
لزوما شماره پاسخگو باشد تا در صورت نياز پيام هاي ضروري به  

 اطالع داوطلب رسانده شود.

 * (e-mail) ونيمپست الکتر
پست الکترونيکي معتبر و قابل دسترس باشد تا در صورت لزوماَ 

 نياز پيام هاي ضروري به اطالع داوطلب رسانده شود.

 
 

 

 مشخصات تحصيلی
 

  عمومي دانشگاه محل تحصيل دوره پزشکي

 محروم -آزاد -شهريه پرداز -روزانه عموميپزشکي نوع پذيرش در دوره 

 تايپ شود حروم پزشکي عموميدوره ممحل تعهد 

عمومي بدون احتساب معدل  يزشکدوره پ كل معدل

 دوره كارورزي
 

 صفر را انتخاب نماييد. ،در صورت قبولي با سوابق تحصيليفقط    پي  كارورزي جامعنمره امتحان 

  تاريخ شركت در امتحان جامع پي  كارورزي

  تاريخ فراغت از تحصيل پزشکي عمومي

 شماره نظام پزشکي
ماره نظام توانند عدد صفر را به جاي شدانشجويان سال آخر مي

 پزشکي وارد نمايند.

 وضعيت انجام خدمات قانوني

 پسمدارک مربوطه عالوه بر ارسال در فرم ثبت نام می بايست 

تحويل  از پذيرش جهت تاييد نهايی به دانشگاه محل قبولی

 گردد.

ذاري مدرك اتمام خدمات الزامي بارگ)اتمام خدمات قانوني-3

 (باشدمي

 معاف از طرح )طبق ليست معافيتهاي قانون طرح نيروي انساني(-2
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 ایمشخصات سهميه

 ) بعد از اتمام ثبت نام امکان هيچگونه تغييری در نوع سهميه نخواهيد داشت( 

 

 آزاد-3

  %22رزمندگان و ايثارگران  -2

  %2رزمندگان و ايثارگران -1

 اتباع خارجي -4

 متقاضي استفاده از سهميه

 تاييد نهايی به دانشگاه محل قبولیتحويل مدارک مربوطه پس از پذيرش جهت 

*در انتخاب نوع سهميه رزمندگان دقت نمائيد. نوع سهميه انتخابي بايستي متناسب با خود 

 .گيردداوطلب شركت كننده باشد، نه فردي كه به تبع آن سهميه به شما تعلق مي

 نوع سهميه رزمندگان

 ز طرح )مشمول خدمت سربازي(معاف ا -1

 3412در حا ل انجام خدمات قانوني تا پايان شهريور  -4

 در فاصله سه ماه از فارغ التحصيليمناطق محروم آغاز طرح در-2

گواهي نشان دهنده تاريخ فارغ التحصيلي و تاريخ شروع به بارگذاري )

 (طقه محروم الزامي مي باشدطرح با ضريب من

 رتبه اول، دوم يا سوم %3مشمول  -٠

 مشمول آئين نامه استعداد درخشان-7

ازدواج جوانان)اسکن صفحه اول و دوم  مشمول قانون حمايت از-8

 و تکميل فرم گواهي فارغ التحصيلي شناسنامه داوطلب و همسر

 الزامي است(

 وضعيت نظام وظيفه

 پسمدارک مربوطه عالوه بر ارسال در فرم ثبت نام می بايست 

تحويل  از پذيرش جهت تاييد نهايی به دانشگاه محل قبولی

 گردد.

 

 كارت پايان خدمت -3

 ارت معافيت دائم يا موقتك-2

 رتبه اول، دوم يا سوم %3مشمول -1

 مشمول آئين نامه استعدادهاي درخشان-4

 مشمول قانون حمايت از ازدواج جوانان-2

 13/٠/3412داراي معافيت تحصيلي تا تاريخ فارغ التحصيلي و -٠

 در حال انجام خدمات نظام وظيفه-7

 پرسنل شاغل در نيروهاي مسلح -8

 9شماره  وستياز پ  * يحانامت وزهح محل عيينت
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 شامل: %22رزمندگان و ايثارگران 

با كد رهگيري -%81با حد نصاب -ضور در جبهه دارندرزمندگان بسيجي و ايثارگراني كه فقط ح -3

 رقمي 32

 ملي)مراجعه به جهاد كشاورزي( با كد-%81با حد نصاب  -جهادگران جهاد كشاورزي -2

 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران-با كد ملي -%71با حد نصاب -فرزند شهيد -1

 بنياد شهيد و امور ايثارگرانجامعه هدف -با كد ملي -%71با حد نصاب -همسر شهيد -4

 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران-با كد ملي-%71با حد نصاب-و باالتر %22جانباز  -2

 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران-با كد ملي-%71با حد نصاب  -%22جانباز كمتر از -٠

عه هدف بنياد شهيد و امور جام-با كد ملي-%71با حد نصاب  -و باالتر %22فرزند جانباز  -7

 ايثارگران

جامعه هدف بنياد شهيد و امور -با كد ملي-%71با حد نصاب  -و باالتر %22همسر جانباز  -8

 ايثارگران

 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران-با كد ملي-%71با حد نصاب  -آزاده -9

 شهيد و امور ايثارگران جامعه هدف بنياد-با كد ملي-%71با حد نصاب  -همسر آزاده -31

 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران-با كد ملي-%71با حد نصاب  -فرزند آزاده -33

 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران-با كد ملي-%71با حد نصاب  -همسر مفقوداالثر -32

 امور ايثارگران جامعه هدف بنياد شهيد و-با كد ملي-%71با حد نصاب  -فرزند مفقوداالثر -31

 رزمندگان جبهه مقاومت -34

 شامل: %2رزمندگان و ايثارگران 

با كد -%71با حد نصاب -همسر رزمندگان بسيجي و ايثارگراني كه فقط حضور در جبهه دارند -3

 رقمي 32رهگيري 

با كد -%71با حد نصاب -فرزند رزمندگان بسيجي و ايثارگراني كه فقط حضور در جبهه دارند -2

 رقمي 32يري رهگ

با كد -%71با حد نصاب -همسر جهادگران جهاد كشاورزي كه فقط حضور در جبهه دارند -1

 رقمي 32رهگيري 

با كد -%71با حد نصاب -فرزند جهادگران جهاد كشاورزي كه فقط حضور در جبهه دارند -4

 رقمي 32رهگيري 

هدف بنياد شهيد و امور جامعه  -با كد ملي-%71با حد نصاب -%22همسر جانباز كمتر از  -2

 ايثارگران

جامعه هدف بنياد شهيد و امور  -با كد ملي-%71با حد نصاب -%22فرزند جانباز كمتر از  -٠

 ايثارگران

 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران -با كد ملي-%71با حد نصاب -  %22جانباز كمتر از  -7

 رانبنياد شهيد و امور ايثارگ

 جهاد كشاورزي

 نيروي مقاومت بسيج

 ستادكل نيروهاي مسلح

 ارت 

 سپاه پاسداران

ارگان مربوط به سهميه 

 رزمندگان و ايثارگران
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 ناجا

 وزارت دفاع

نام و نام خانوادگي فرد  

 رزمنده

 كد ملي فرد رزمنده 

شماره شناسنامه فرد  

 رزمنده

استفاده از سهميه  خير -بله 

و بعد  ٠8)سال رزمندگان 

 از آن(

مدت رزمندگي بر حسب  

 ماه

 
 درصد جانبازي

 (342222222222)به عنوان مثال:       3ستاد كل نيروهاي مسلح با پي  كد -3

 (12111٠271329)به عنوان مثال:          1ارت  با پي  كد -2

 (421232112381)به عنوان مثال:        4سپاه پاسداران با پي  كد -1

 (214322111881)به عنوان مثال:           2اومت بسيج با پي  كد نيروي مق-4

 (٠39924٠18293)به عنوان مثال:                    ٠وزارت دفاع با پي  كد -2

 (782341131٠٠3)به عنوان مثال:           7ناجا با پي  كد -٠

 (221141131٠٠3)به عنوان مثال:             22جهادگران جهاد كشاورزي با پي  كد -7

 32كد ايثارگري 

رقمي)مخصوص متقاضيان 

سهميه رزمندگاني كه 

فقط حضور در جبهه 

 دارند(

مناطق محروم  متقاضي نمي باشم -مي باشم

موضوع قانون برقراري 

 عدالت آموزشي

 استان محل تهعد 

 در استخدام  نمي باشم-مي باشم

 وزارت بهداشت و سازمان هاي تابعه

 ارگان ديگر
  تخداماس

 محل استخدام 

 (يامتياز 41)ويژه داوطلبان واجد شرايط  

 نمي باشم-مي باشم

واجد شرايط استفاده از 

سهميه مازاد استعدادهاي 

 امتيازي 41-درخشان

 كادر ثابت نمي باشم
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 ارت 

 سپاه پاسداران

 نيروي انتظامي

 وزارت دفاع

متقاضي استفاده از سهميه  باشمنمي-باشممي

   روهاي مسلحني بورسيه

*** ويژه مستخدمين 

 ارگانهاي نيروهاي مسلح

پذيرش بعنوان متقاضي  باشمنمي -باشممي

 لهدانشگاه بقيه ا سپاهبورسيه 

 
 

 كد رهگيری و زمان ثبت نام

 

 رقمي 3٠كد  كد رهگيري

  كد پرداخت

  زمان ثبت نام

 

 
 

هاي مركز سنج  آموزش پزشکي را به دقت مطالعه كرده اطالعيه ي راهنماي ثبت نام و سايرگردم دفترچهاين جانب متعهد مي

چنين بندهاي مندرج در فرم ثبت نام را بدون اشتباه و بر اساس مدارك موجود و مفاد دفترچه، تکميل و در صورت هر و هم

ي اينجانب خواهد بود هها بر عهدگونه مغايرت، عدم صحت مندرجات يا ارسال نکردن مدارك )حتي اسکن ناخوانا(، مسئوليت آن

و در صورت صادر نشدن كارت ورود به جلسه آزمون يا حتي پذيرفته شدن در آزمون، نسبت به ممانعت از تحصيل در هر مرحله، 

 ام كان لم يکن تلقي شود.  اعتراضي نداشته و قبولي

 

 مي پذيرم
 

 چاپ


