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 : داوطلب گرامي
 

       ضمن مطالعه دقيق اين راهنما فرم مربوطه را با دقت تكميل  ثبت نام ، لطفا   اينترنتي بودنبا توجه به

يد. با توجه به روند كلي ثبت نام ،انتخاب رشته و اعالم نتيجه آزمون بصورت اينترنتي، جهت دريافت كليه ينما

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

 نت آموزشیمعاو

 مركز سنجش آموزش زپشکی

 

http://sanjeshp.ir/
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 :مقدمه
 
 ان عرصه علم و آگاهي، به این وسيلهبه درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق براي تمامي پويندگ سپاس با

مبتنی   0410-0412 سال تحصيلیدرتخصصی پزشکی دستيار  پذيرش آزمون 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  شايان ذكر است چنانچه در نشست آتي شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

نسبت به مقررات قبلي و  تريجديد 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 

 واجد كليه شرايط عمومي متداول در آزمونهاي مختلف كشور  -2

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

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

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

 نداشتن سوء پيشينه كيفري -6

 عدم اشتهار به فساد اخالقي -7

 تأیيد صالحيت عمومی طبق ضوابط شورای عالی انقالب فرهنگی -8

 شرایط اختصاصی ب:

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

 فارغ التحصيل شده و مشمول یکی از بندهای ذیل باشند: 30/6/0410مشروط بر اینکه تا تاریخ  عمومی

 : 0 بند

کليه مشمممولين آنين نامه تسممهيل ادامه تحصمميل دانشممجویان ممتاز اسممتعداد درخشممان به مقاطع با تر در 

سممال پس از  2فقط در یک نوبت و حداکثر تا مجاز می باشممند، وزارت بهداشممت، درمان و آموزش پزشممکی 

 ( 0 شماره پيوستفراغت از تحصيل با رعایت مفاد مندرج در آنين نامه مذکور شرکت نمایند.)
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 :2 بند

(  88تا  87( و یک درصمممد رتبه سممموم ) صمممدک  88تا  88یک درصمممد رتبه اول، یک درصمممد رتبه دوم ) صمممدک 

آزمون  دانشممممگاههای علوم پزشممممکی می توانند قبل از انجام خدمات قانونی با رعایت مقررات مربوطه در

 ( 3شماره پيوست.)پذیرش دستيار شرکت نمایند

 

 :3 بند

 ،)با تاریخ عقد دانم قبل از فراغت از تحصيل (پزشکان عمومی متأهلاستناد قانون تسهيل ازدواج جوانان،به 

قبل از شممممروع به خدمت نظام و يفه و خدمات  یحه طرر نيروی  ،صممممرفا  برای یک بار و با رعایت موارد ذیل

مشمممو ن خدمت نظام ) ترخيص باشممند. مجاز به شممرکت در آزمون پذیرش دسممتيار تخصممصممی می انسممانی

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

مشممغول به 0411/ 28/02که حداقل تا تاریخ : دانشممجویان پزشممکی عمومی متأهل ) اعم از خانم و آقا (  0

 گردند.فارغ التحصيل می 30/6/0410تحصيل بوده و حداکثر تا پایان 

ارغ ف تاریخ )با تاریخ عقد دانم قبل از فراغت از تحصيل (، کهه فارغ التحصيالن پزشکی عمومی متأهل: کلي2

 ، باشدمی21/01/0411لغایت  21/01/0388از 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 تبصره

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

مدارک تاریخ اعزام  باشد. 0410سال  اول خرداد ماهتا آنها حداکثر آزمون شرکت کنند که تاریخ اعزام 

غير اینصورت ثبت نام ابطال خواهد شد و کارت ورود به  بایست در زمان ثبت نام اسکن و ارسال شود)درمی

 جلسه آزمون برای افراد صادر نخواهد شد(.

 : 2 تبصره

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

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

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

 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 آن0386سال  شهریور ماه

ارانه این مدرک در زمان ثبت نام الزامی ميباشد و چنانچه بعد از پذیرش مشخص شود داوطلب فاقد  توجه:

 اعالم می گردد.ملغی این مدرک می باشد قبولی داوطلب 

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

های ه استثناء تبصرهب 30/6/0410بهداشت ( تا تاریخ موضوع قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان، پيام آوران 

 ذیل:
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 :3تبصره 

آنين نامه اجرایی قانون خدمت پزشمممکان و پيراپزشمممکان مور   3و  2مشممممولين کميسممميون موضممموع مواد  

 (4شماره پيوستدر خصوص تسهيالت اعطایی به استعدادهای درخشان.) 21/02/0386

 :4 تبصره 

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

 قبال ترخيص این دسته از داوطلبان بر عهده ندارد( 

 :5 تبصره 

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

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

  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*

  رسال گردد.می بایست در زمان ثبت نام اسکن و ا گواهی اتمام خدمات قانونی و یا معافيت از آن(

 :6تبصره 

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

 (4 شماره پيوست)پزشکان و پيراپزشکان

 :7تبصره 

بدون  ،فارغ التحصيل شده اند 0/8/81بانوان متأهل مشمول قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان که قبل از 

نياز به ارانه 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

شته های تخصصی پزشکی،  ح( شتغال به تحصيل داوطلب در یکی از ر شد و ، PhDعدم ا شناسی ار کار

 همچنين نداشتن مدرک تخصصی پزشکی بالينی

شته انتخابی و فقدان  ط( سب با ر ضو و يا بي سالمت جسمی و روانی متنا ماري مؤثر حرفه اي بر نقص ع

 (.5 شماره پيوستحسب رشته )

 :8تبصره 

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

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

پزشممکی و  شممورای آموزش ، امکان تغيير رشممته توسممط دبيرخانهشممودشممروع آموزش شممناخته نبه مجاز 

 شود.مقدور نيست و اعتراضی پذیرفته نمی تخصصی
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رک  ج:  مورد نیاز جهت ثبت انم اینترنتی مدا

مراجعه به سایت اینترنتی و تکميل فرم تقاضانامه ثبت نام نسبت  با 0411 /10/02 عموم داوطلبين از تاریخ

 .ل ثبت نام اقدام  زم بعمل آورندبه انجام مراح

سایت اینترنتی  ست با مراجعه به  سبت به  http://sanjeshp.irجهت آغاز مراحل ثبت نام داوطلب می بای ن

اقدام نموده و با دریافت کد  ریال بابت خدمات پيام کوتاه 02/111و  ریال 111/2/251مبلغ پرداخت اینترنتی 

 باشد.( پرداخت مراحل ثبت نام را آغاز نمایند.)مبلغ پرداختی غيرقابل استرداد می

 مدارک الزم جهت ثبت نام به شرح ذیل می باشد:

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

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

  kb 311-011اسکن کارت ملی با حجم  –ب 

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

در این قسمممت می توان تصمماویر ) kb 311-011اسممکن گواهی مبين طی دوره پزشممکی عمومی با حجم  -د

وقت پزشممکی عمومی / گواهينامه پزشممکی عمومی / گواهی صممادره از سمموی دانشممگاه پروانه دانم و یا م

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

خدمت مطابق قانون خدمت پزشممممکان و پيراپزشممممکان و یا گواهی معافيت یا اتمام آن / معرفی نامه جهت 

 .شی را اسکن و ارسال نمود(زمون از سوی مرکز خدمات آموزشرکت در آ

فارغ التحصیییالن اسممکن گواهی قبولی در آزمون صممالحيت بالينی پایان دوره پزشممکی عمومی )مختص  -ه

و بعد از آن، آنين نامه و ضمموابط اجرانی آن به دانشممگاه های علوم پزشممکی ابالغ  0386شممهریور ماه  سممال

  kb 311-011شده است( با حجم 

 گواهی مربوط به وضعيت طرر نيروی انسانی  –و 

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

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

  نترنتی در آزمون ثبت نام نمایند ) تصویر معرفیدر زمان ثبت نام جهت شرکت در آزمون، می توانند بصورت ای

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

و سموم اول و دوم ات ارسمال اسمکن صمفح ، ملزم بهقانون تسمهيل ازدواج جوانان متقاضميان اسمتفاده از  -ط

 د.نباش داوطلب و شناسنامه همسر می

 
جهت  مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشیتکميل شده استفاده از سهميه  اسکن فرم-ی

 (00پيوست شماره)مذکور متقاضيان استفاده از سهميه

سهميه  ستفاده از  شرایط ا سهميه ها،  ست جهت ارانه مدارک مربوط به هر بند به بخش  داوطلبان می بای

 به طور کامل بارگزاری نمایند.مناطق محروم مراجعه نمایند و تمامی مدارک را 

 

 

http://sanjeshp.ir/
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 فرایند ثبت انم و پس از ثبت انم د:

 در همزمان بطوران شمممماء     22/2/0410روز پنجشممممنبه صممممب   8 سمممماعت رأس كتبي آزمون - الف

 .شود مي برگزار (01پيوست شماره )كشور پزشكي علوم هايدانشگاه

 در http://sanjeshp.irهفته منتهی به آزمون از طریق سممایت اینترنتی  در آزمون جلسممه 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 سانی معتبریک آزمون و  در شركت كارت دا شنا عکس دار  کارت 

 .نمي باشد امكانپذيرشناسنامه( یا گواهينامه رانندگی یا )کارت ملی

 آزمون و محاسبه نمره کل  دهی نمره :ه

 باشد. اي مي گزينه چهار تستي سؤال 211 آزمون سؤا ت تعداد - الف

انتخاب  است، ممكن پاسخ بهترين شده ارانه 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 هر به - ج

 .گيرد نمي تعلق اي نمره پاسخ بدون سؤا ت 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 مجاز داوطلبان – الف سال اعتراض به  72آزمون به مدت  كليد اعالم از پس مي با سبت به ار ساعت ن

 .آورند بعمل  زم اقدام http://sanjeshp.irسؤا ت آزمون مذکور منحصراٌ از طریق سایت اینترنتی 

 .بود نخواهد مقدور عنوان هيچ به مدت زمان مقرر فوق الذكر از پس واصله اعتراضات به رسيدگي – ب

 آزمون و نحوه اراهئ رتبه  كارانمه اعالم :ز

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

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

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

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

 شود، انتخاب کنند.ها ارانه میپزشکی همراه كارنامه به آن

واجد شمممرایط پذیرش به هيچ وجه : در صمممورتيکه داوطلب در موعد مقرر انتخاب رشمممته نکرده باشمممد،  توجه

 .نخواهد بود

 

 

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   

  آزمون پذیرش دستياری نمره - الف

 محل - رشته انتخاب اولويت - ب

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

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

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

 
گرفتن  نظر  در 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 با ترين

 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- دوم بخش

  رزمندگان و ایثارگران الف: سهميه

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

 راهنما به شرر زیر انجام خواهد شد.

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

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

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

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسالمی و تبصره  81و ماده 

 شامل:آن 

سهميه  %25با تر )در قالب  رفيت و  %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(  %5ماه حضور داوطلبانه در جبهه )در قالب  رفيت 

اي بويژه كد ملي و ارگران، صرفا  بر اساس ورود صحي  اطالعات شناسنامهبه منظور استفاده از سهميه ایث

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

 نام  مجاز به ارانه درخواست استفاده از سهميه مذکور شناخته می گردند.

ریافت و یا ارانه کد رهگيری از سایت ایثار یا کد ایثارگری ) پدر، مادر یا خود ایثارگر( این گروه از افراد نيازی به د

بایست کد ماه حضور داوطلبانه در جبهه، می 6ندارند. شایان ذکر است همسر و فرزند رزمنده با حداقل 

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

 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 قانون ايجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه

ماه متوالي يا متناوب داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهه  6حداقل  30/6/0367تا  30/6/0358عالي از تاريخ 

اند با توجه به مفاد ذیل مجاز به استفاده از سهميه رزمندگان و ایثارگران هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته

 :شناخته می گردند

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

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

ها ماهه دانشجويان دانشگاه 6هاي نظامي در جبهه و نيز طرر ها و ارگانها، سازمانخدمتي پرسنل وزارتخانه

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

 شوند .رزمندگان نمي

حضور در جبهه را دارند ، مشمول ماه  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.  زم 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، [مسل   هاي نيروهاياین گروه از داوطلبان  زم است ضمن مراجعه به سازمان

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

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

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

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

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

ها، این مان یا ارگان مذکور امکانپذیر نبوده و درصورت عدم شناسایی توسط هر یک از سازمانسوی ساز

  سهميه برای داوطلب حذف خواهد شد(.

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

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

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

 و حذف آن خواهد شد.

دفتر خدمات و طرر حكمت معاونت نيروي انساني ستاد كل  -بایست توسط الفدر نهايت تاييديه نهايي می 

سازمان بسيج مستضعفين )برای رزمندگان( به مركز سنجش آموزش  -م )برای متقاضيان ایثارگر(  بن.

 پزشكي ارسال گردد.

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

نامه پنجساله ششم قانون بر 81از سهميه رزمندگان )شخص داوطلب بسيجی( و سهميه بند الف ماده 

توسعه )همسر و فرزند رزمنده داوطلب بسيجی(  زم 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

 آزمون اقدام نمایند.

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

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 

و ایثارگران تنها در صورت انتخاب سهميه مورد نظر و ارسال مدارک  زم در اعمال سهميه رزمندگان : 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 هاضيان این سهيه برای ورود به دانشگاهشود(، جهت استفاده متقاین سازمانها در اختيار داوطلبان داده می

 باشد:و موسسات آموزش عالی به شرر زیر می

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

 (321136573058)به عنوان مثال:               (  3ارتش )

 (421502112083)به عنوان مثال:              ( 4سپاه پاسداران )

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

 (608854638580)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  8ماه پيوسته يا  6حداقل  30/6/0367تا  30/6/0358عالوه بر ميزان مو في از تاريخ 

ي ستاد كل ن.م. مجاز می باشند از امتياز اند با تاييد نهايهاي حق عليه باطل حضور داشتهعملياتي و جبهه

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

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

آيين نامه اجرايي قانون ايجاد تسهيالت براي ورود رزمندگان و جهادگران  01ده ما 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  0368مجلس شوراي اسالمي داوطلباني كه از سال  00/8/0370اصالر قانون مذكور مصوب 

ماه حضور  02اند، درصورتي كه داراي حداقل مدت ميه رزمندگان در آزمونهاي سراسري پذيرفته شدهبا سه

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

 د داشت.درغير اينصورت حق استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون ورودي را نخواهن

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

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

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

اند، طبق ضوابط جهت استفاده مجدد از سهميه رزمندگان در آزمون پذیرش دستيار تخصصی حداقل شده

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

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

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

 رزمندگان در آزمون پذیرش دستيار تخصصی را نخواهند داشت

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

ماه حضور داوطلبانه  6( رزمندگان جبهه مقاومت مشروط به حداقل 08/7/0411مور  ه  58240/ ت  75814

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

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

 رزمندگان هستند.
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 نحوه پذریش 

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

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

 محل انتخابی  -در رشته گزینش آزادنمره علمی   %71 حد نصاب با تر، 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  6همسر  و فرزند  رزمنده با حداقل  -2 

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

 پذيرفته نشود.با سهميه فوق الذکر  زم 

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

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

 خواهد یافت.

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

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

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.

 

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

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

ا باز پذیرفته شدگان با استفاده از سهميه رزمندگان و ایثارگران مطابق سایر پذیرفته شدگان به صورت آزاد 

 تعهد محضری اخذ خواهد گردید.رعایت سایر مقررات مرتبط 

لت آموزشیسهميه  ب:  : مناطق محروم موضوع اقنون ربقراري عدا

آن،  3شمموراي اسممالمي و اصممالحيه ماده براسمماس قانون برقراري عدالت آموزشممي مصمموب مجلس 

)كالن منطقه( آمایشممیقطب  01هاي علوم پزشممكي و خدمات بهداشممتي درماني دانشممگاه  رفيت 31%

كشممور در رشممته هاي مورد نياز )که متعاقبا اعالم می گردد( به متقاضمميان واجد شممرايط پذيرش اسممتفاده از 

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

يابد. )شرايط با رعايت كليه مندرجات اين راهنما در زمينه پذيرش در سهميه مذكور تعلق ميو  سط  بندی 
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مربوطه متعاقبا  در راهنماي مربوطه اعالم خواهد  آمایشممممیهاي قطب محل در دانشممممگاه - انتخاب رشممممته

 گرديد.( 

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

 مناطق محروم موضمموع قانون برقراری عدالت آموزشممی بومیفرد متقاضممي اسممتفاده از سممهميه 

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

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

م را )اعدو مقطع تحصيلی کامل از مقاطع تحصيالت بوده 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  اسممتانمتقاضممی حداقل سممه مقطع تحصمميلی را )اعم از متوالی یا متناوب(در یکی از شممهرهای  -2

 (2)فرم بومی بند تقاضا گذرانده باشد.

سر -3 ضی محل تولد یکی از والدین و یا هم ستان مورد نظر بوده  متقا سال اقامت  5 همچنين فرد و در ا

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

 ( 3)فرم بومی بند 

  (سمممال اقامت داوطلب در آن اسمممتان 5)ارسمممال اسمممکن شمممناسمممنامه والدین یا همسمممر و مدرکی دال بر 

 استشهاد محلی مبنی بر سکونت دانم و در حال حاضر در آن استان تایيد شده توسط مراجع ذیصالر 

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

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

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

 آزمایشممی یا رسمممی قطعی دانشممگاههای علوم رسمممی )تمام وقت(،  قراردادی پيمانی،مسممتخدمين -4

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

 مناطق محروم استان متقاضی

 (4)فرم بومی بند 

دانشممگاههای آزمایشممی یا رسمممی قطعی پيمانی یا رسمممی  قراردادی)تمام وقت(،  پزشممکان عمومی -5

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

اسممتان متقاضممی به عنوان رنيس شممبکه بهداشممتی درمانی و یا مناطق محروم مدیریتی یا سممرپرسممتی در

 رنيس بيمارستان

 تایيد شرایط( دال بر )ارسال اسکن مدارک

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

برای داوطلبان واجد در مناطق محروم اسمممتان متقاضمممی )بهداشمممت )اعم از بيمارسمممتانی، درمانگاهی،....(

 (رشته تخصصی طب اورژانس صرفا جهت پذیرش درشرایط متقاضی سهميه بومی در همان استان 

 )ارسال اسکن مدارک دال بر تایيد شرایط(

در  پزشممکی عمومیسممال خدمت با مدرک  6متقاضمميان تحصمميل در مقطع تخصممصممی که سممابقه حداقل -7

 مناطق محروم استان متقاضی را داشته باشند.

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

به وزارت بهداشممت مشممروط به قطع رابطه اسممتخدامی با دسممتگاه متبوع خود و تودیع سممند تعهد به وزارت 

 .شندباز به استفاده از این سهميه میبهداشت مجا

ایت سممقف  رفيت پذیرش در منطقه محروم در رشممته مورد پذیرش دسممتيار در سممهميه مذکور با رع :2توجه

که متعاقبا در هنگام انتخاب رشمممته ح محل اعالم  نياز اسمممتان ها در چارچوب نظام سمممط  بندی تقاضممما و 

 خواهد بود. ،گرددمی

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

مناطق محروم موضممموع قانون برقراری عدالت  درمان و آموزش پزشمممکی که تمایل به اسمممتفاده از سمممهميه

 ؛رسمماندمی ،باشممدمی دارند و محل اسممتخدام آنان با منطقه محروم مورد تقاضمما دارای مغایرترا  آموزشممی

محروم انتخابی وفق مقررات کليه پذیرفته شممممدگان در سممممهميه مذکور ملزم به انجام تعهدات در منطقه 

ام تعهدات ق آن با محل انجيباشممممند. بدیهی اسممممت هر گونه فعاليت در زمينه تغيير محل خدمتی و تطبمی

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

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

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

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

ر ساير در رشته مذكور د ،مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی 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.خاص امکان پذیر نمیعنوان تغيير سهميه یا تغيير دانشگاه منطقه محروم جهت گذراندن تعهدات 

مناطق محروم موضمممموع قانون برقراری عدالت  تغيير رشممممته و انتقال پذيرفته شممممدگان سممممهميه :6توجه 

 ممنوع است. آموزشی

ت:   تعهدا

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

مورد نياز همان دانشممگاه علوم و مناطق محروم جهت ارانه خدمت در خاص به ميزان سممه برابر مدت آموزش 

این تعهد  .گردداخذ ميبه منظور اسمتفاده از سمهميه مذکور انتخابي  پزشمكي و خدمات بهداشمتي درماني

 قابل خرید یا جابه جایی نمی باشد.

، مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشی از مزاياي سهميه : پذيرفته شدگان با استفاده0توجه

و يا نيازمند تعيين شممممده خود فعاليت درماني و يا مناطق محروم  پس از فراغت از تحصمممميل فقط در حوزه

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

 ت ندارند.دوره تعهدا

مورد نظر مجاز مي  ات بعد از اتمام تعهداین گروه از پذیرفته شممممدگان  ارانه مدرك فارغ التحصمممميلي :2توجه 

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

 را ندارند.خدمات تخصصي در ساير مناطق كشور  رانه امكان اارانه خدمات 
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ادامه تحصيل در مقاطع آموزشي با تر پس از طي حداقل نيمي از مدت زمان تعهدات امكانپذير مي  :3توجه

 باشد.باشد. انتقال و تغيير محل تعهدات ممنوع مي

مقرر از طريق زمان در که می بایست  موجود می باشد 00ه پيوست شماردر كليه مستندات مرتبط 

 ارسال گردد.سایت مرکز سنجش در فرم ثبت نام 

 آزاد  بصورت پذریشج: 

مجاز به پذيرش در سممممهميه هاي جانبازان، رزمندگان و ايثارگران  ،آزاد بصممممورت پذيرش متقاضممممی  داوطلب

 باشد.نمي

 سمممهميه هاي مازاد نيز سمممايرو  ، رزمندگان، ايثارگرانجانبازان هاياز سمممهميه كه مرد و زن داوطلبين كليه

که داوطلبان  مناطق محروم موضموع قانون برقراری عدالت آموزشمی به غير از سمهميه )نمايند.مي اسمتفاده

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

در رشته محل انتخابی به ترتيب الویت موجود در فرم انتخاب رشته محل مورد بررسی  قرار می گيرند و آزاد 

چنانچه در رشممته محل انتخابی بصممورت آزاد قابل پذیرش نباشممند برای پذیرش در سممهميه موردانتخاب مورد 

 .ارزیابی قرار ميگيرند 

 

 های تخصصی بالينی نحوه محاسبه طول مدت تعهدات پذیرفته شدگان در رشته

مدت زمان تعهدات ضریب کای دستياران آزادی که از هيچ گونه سهميه ای جهت پذیرش در دوره دستياری 

 استفاده ننموده اند، بشرر فرمول ذیل محاسبه می گردد.

 =طول مدت تعهدN×طول دوره تحصيل رشته تخصصی 

N=(
درصدمدتگذراندنطررنيرویانسانیبااحتسابضریبمنطقه−011

011
) × 1.5+ 1.5 

صصی:د  تخ
 روان زپشکی و رشته زانن و زایمان نحوه پذریش داوطلبان متقاضی رشته 

رشته زنان و زایمان براساس تصميمات اتخاذ شده مقرر شده است کليه  برای رشته های روان پزشکی و

و در  گردندبرای مصاحبه معرفی  ،نمایندزایمان و روانپزشکی را انتخاب میهای زنان و که رشتهکسانی 

این رشته ها را داشته و  جهت پذیرش و ادامه تحصيل درصورتی که براساس نظر هيات ممتحنه شرایط  زم 

کسانی که  های مذکور خواهند شد.واجد شرایط پذیرش در رشتهنقص عضو موثر حرفه ای نداشته باشند، 

معرفی د نصاب نمره  زم را داشته باشند، ای شرایط  زم نباشند، در سایر رشته های انتخابی خود که حدار

  خواهند شد

قبولی در آزمون کتبی این دو رشته به منزله ی قبولی قطعی نبوده و هيچگونه حقی برای پذیرش  توجه:

 .با رعایت مقررات کلی پذیرش خواهد بودانجام مصاحبه و داوطلبان ایجاد نخواهد کرد و قبولی قطعی پس از 
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د ردخشان هب مقاطع باالرت پذریش هب صورت مازاد رباساس آئین : ر   تحصيل دانشجويان ممتاز و استعدا
تسهيل ادامه 

 انمه اجرايی "

داوطلبين مشمممول اسممتفاده از قانون تسممهيل ادامه تحصمميل دانشممجويان ممتاز و اسممتعداد  -الف 

( كه مدارك آنها جهت استفاده از 0دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي)پيوست  ميننهدرخشان در چهل و 

نامه تسمممهيل ادامه تحصممميل اسمممتعدادهاي درخشمممان، نخبگان و اسمممتعدادهاي برتر در آنين 3مزاياي ماده 

هاي هاي تخصمممصمممي توسمممط شممموراي منتخب دانشمممگاه محل تحصممميل متشمممكل از نمايندگان معاونتدوره

شي، پژوهشي، شگاه  آموز ستعدادهاي درخشان همان دان شجويي و فرهنگي و نيز رنيس دفتر ا مورد دان

اسممتفاده از مزاياي سممهميه  جهتمي بايسممت درفرم ثبت نام مراتب تمايل خود را  ،اسممت قرار گرفتهتاييد 

 مازاد دانشجويان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع با تر اعالم نمايند.

دانشگاه  به 28/20/0411تاريخ حداكثر تا همراه با مستندات مربوطه  می بایست  اصل كليه مدارك

صيل ارانه صورت تانيد  .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.مراتب، گواهي  زم جهت اين دوره آزمون به داوطلب اعطا 

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

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

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

 ارسال نماید.دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي  به 7/10/0410تا تاریخ 

هاي دانشمممگاهي و صمممالحديد دبيرخانه شممموراي آموزش محلهاي آموزشمممي بنا به  رفيت :0توجه 

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

داوطلبين واجممد شممممرايط فقط براي يممك نوبممت مجمماز بممه اسممممتفمماده از اين سممممهميممه : 2توجممه

 (0پيوست شماره)باشند.مي

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

 شود.آموزش پزشكي و تخصصي انجام مي

 نحوه پذریش:

پيوسممت امتياز براسمماس مندرجات  41ن واجد شممرايط كه موفق به كسممب حداقل داوطلبا :0توجه 

صاب رشته  %81در صورت كسب  ،اندشده 2شماره  صورت  –حد ن محل انتخابي مشمول قوانين پذيرش ب

 د.نباشمی غير شهریه پرداز مازاد

انتخابي اصممملي و نيز پذيرش داوطلب با توجه به كليه شمممرايط انتخابي )اعم از سمممهميه : 2توجه 

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

شمموند در صممورت انصممراف حق افرادي كه يك نوبت با اسممتفاده از اين سممهميه پذيرفته مي: 3توجه 

 استفاده مجدد از آن را نخواهند داشت.

ت :   تعهدا

  شمممدگان بصمممورت آزاد خواهد بود.مطابق سممماير پذيرفته شمممدگانميزان تعهدات اين قبيل از پذيرفته

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

مکلف به تودیع سمممند تعهد مطابق مقررات مربوطه بوده و تمامی  ورد پذیرش قرار گيرند،م عدالت آموزشمممی
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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: ز 

در درصد سهميه مازاد بر  رفيت دستياری به نيروهای مسل   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  زم عمومي شرايط دارا بودن - 0 

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

 تكميل عدم . در صممورتاسممت ثبت نام ضممروري تقاضممانامه 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 بحدنصا %81 حداقل كسب - 4

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

 كه ضميانيمتقا مذكور جهت و صمرفا  بورسميه خواهد پذيرفت مرکز سمنجش آموزش پزشمکی انجام از سموي

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

ران انقالب اسالمی: ل    پذریش هب عنوان بورسيه سپاه پاسدا

در اين دوره كليه شممركت كنندگان آزمون پذيرش دسممتيار تخصممصممي )به اسممتثناء كليه مسممتخدمين 

رسممممي، پيماني، وزارتخانه ها، نهادها و سمممازمانها و نيز كادر ثابت نيروهاي مسمممل ( مجاز مي باشمممند در 

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

مراتب تمايل خود را با درج موضممموع در قسممممت  ،ا...)عج(مجوز آموزشمممي در دانشمممگاه علوم پزشمممكي بقيه

اين گروه از افراد مي بايسممت براي اسممتفاده از مزاياي مرتبط  فرم ثبت نام اينترنتي اعالم نمايند.در مربوطه 

 وم پزشممكي بقيه ا...)عج( نيزدر آزمون به سممايت اختصمماصممي دانشممگاه علدر مهلت ثبت نام جهت شممركت 

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

در  .بديهي اسممت پذيرش به عنوان بورسمميه مذكور منوط به تانيد مراجع ذيربط در آن نهاد خواهد بود

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

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

  غير اریانی پذریش اتباع: م

 نامه آنين طبق ايشممممان و پذيرش راهنما بوده مفاد اين مطابق غير ايراني اتباع و شممممركت نام ثبت

 مراجعه نمایند. 8پيوست شماره به مندرجات  واجد شرايط داوطلبان .پذيردمي انجام مربوطه
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كات  : مهم ن

شكان -0 شور خارج از انتقالي پز شيابي شوراي عالي مقررات تابع آموزش به شروع جهت ك  ارز

 .بود خواهند مدارك

 نمايند . رشته انتخاب و ثبت نام به اقدام اينترنت طريق از منحصرا   بايد داوطلبان - 2

 مشمممول داوطلبان ترخيص براي تعهدي گونه هيچ پزشممكي آموزش و درمان بهداشممت، وزارت - 3

 تحصمميل ادامه تسممهيل آنين نامه مشمممولين دانشممگاهها، سمموم رتبه %0دوم،  رتبه %0 اول، رتبه 0%

 شركت ديگر و جوانان ازدواج تسهيل قانون با تر مشمولين مقاطع به درخشان استعداد و ممتاز دانشجويان

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

شيابي نامه آنين 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 programپذیرفته شمممدگان رشمممته هایی که بصمممورت برنامه مشمممترک آموزشمممی) -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  رفيت - 8

 تغيير به مجاز رشممته، اين شممدگان پذيرفته عمومي و جسمممي صممالحيت عدم تانيد صممورت دارد. در تعلق

 مبذول محل رشته انتخاب در را  زم 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

کی زشپذیرفته شدگان رشته تخصصی پزشکی قانونی ملزم به سپردن تعهد به نفع سازمان پ -00

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

 خواهند بود.  ،تعيين می نماید

 اجراني نامه آنين 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 صممرفا   عمومي آموزشممي پزشممكي 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 سند  -  04 تعهد محضری خدمت پذیرفته شدگان )با در نظر گرفتن 

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

 تعهد محضری را در موعد مقرر ارانه ننمایند جلوگيری به عمل خواهد آمد.
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 و پزشممكي آموزش شمموراي مصمموبات براسمماس راهنما اين در مندرج مقررات و قوانين كليه-05

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

 .ي خواهد گردیدرسان اطالع سايت همين طريق از مراتب ،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

 

د ردخشان هب مقاطع باالرت آیین تحصيل دانشجويان استعدا
تسهيل ادامه 

شت، ردمان و آموزش زپشکی انمه   رد وزارت بهدا
  

 

 مقدمه

نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش آيين 2ماده  0در اجراي بند  
پزشكي و به منظور تسهيل مسير آموزشي دانشجويان استعداد درخشان در جهت شكوفايي 

 گردد.نامه تدوين و اجرا مياستعدادهاي آنان، اين آيين
  

 تعاريف :  – 0ماده 
 رود.هاي زير در معاني مربوطه به كار مينامه واژهدر اين آيين    

 وزارت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي     

هاي علوم پزشكي و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، ها و دانشكدهدانشگاه : هر يك از دانشگاه    

 كنند.درمان و آموزش پزشكي كشور كه طبق مقررات این وزارت عمل مي

هاي علوم ها و دانشکدهالتحصيالن دانشگاهدانشجو: كليه دانشجويان شاغل به تحصيل و فارغ    

پزشكي و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور كه طبق مقررات این 

 كنند.وزارت عمل مي

 تر: دوره تحصيلي فعلي دانشجو مقطع پايين     

 لي بالفاصله بعدي دانشجو مقطع با تر: دوره تحصي    

 مرکز سنجش: مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي      

  

 پذيرش بدون آزمون  – 2ماده 
توانند با رعايت شرايط ذیل، بدون شركت در آزمون اين ماده مي 0-2دانشجويان واجد شرايط در بند 

 های تخصصی و دوره این ماده ورود به پذيرفته شوند. هاگاهورودي براي تحصيل در دوره با تر در دانش
 شود.فوق تخصصی را شامل نمی

 
 مقطع کارشناسی - 2-0
در بين  07دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي ناپيوسته كه رتبه اول را با ميانگين كل حداقل  -الف

ف مدت حداكثر چهار ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و  ررشته و همدانشجويان هم
 آموخته شود.سال تحصيلي دانشنيم
در بين دانشجويان  07دانشجوي ممتاز دوره كارشناسي پيوسته كه رتبه اول را با ميانگين كل حداقل  -ب
سال ورودي دانشگاه محل تحصيل خود كسب نموده و  رف مدت حداكثر هشت نيمرشته و همهم

 آموخته شود.تحصيلي دانش
 
( توسط دانشگاه محل تحصيل به مركز 0-2( و )ب0-2معرفي دانشجويان مشمول بندهاي ) الف - 2-2

 شود.سنجش انجام می
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التحصيل با ورودي مشترك در مقطع كارشناسي را كه واجد شرايط هاي اول فارغدانشگاه بايد رتبه - 2-3
فيت بندي نموده و با توجه به  رامتيازنامه تخصيص امتياز پيوست، باشند بر اساس شيوهنامه مياین آيين
ها و امتياز كسب شده، متقاضيان را در زمان اعالم شده به مركز سنجش معرفي نمايد. پذيرش رشته

اولويت انتخاب رشته/ محل و منوط به اعالم آن مركز خواهد بود.  دانشجو بر اساس امتيازات مكتسبه،
از تسهيالت اين ماده بر عهده معاون آموزشي دانشگاه مندي معرفي متقاضيان واجد شرايط جهت بهره

يكن لمبوده و در صورت اثبات صدور گواهي خالف واقع حتی پس از پذيرش دانشجو، قبولي فرد كان
 باشد.شناخته شده و مسئوليت آن بر عهده معاون آموزشي دانشگاه مي

  
باشد ولی در صورتی که دانشگاه می در هر دانشگاه اولویت پذیرش با دانشجوی رتبه اول همان -2-4

برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در یک رشته، بيش از یک نفر از همان دانشگاه متقاضی باشد 
اولویت با کسی است که امتيازاتش با تر باشد و در صورتی که امتيازات برابر باشد معدل با تر در اولویت 

 معدل، هر دو نفر پذیرش خواهند شد. بود و در صورت برابری امتيازات وخواهد
 
در صورت وجود سهميه بيش از يك نفر یا خالی ماندن  رفيت در هر دانشگاه، حداقل يك سهميه  -2-5

يابد و در این صورت اولويت پذيرش با دانشجويي هاي ديگر اختصاص ميبه دانشجويان رتبه اول دانشگاه
 است كه امتيازات مكتسبه وي بيشتر باشد.

  
ها مدت زمان تحصيل دانشجويان هاي درسي توسط دانشگاهدرصورتي كه به علت نحوه ارانه واحد - 2-6

يك دوره، افزايش يابد با ارانه تاييديه از معاون آموزشي دانشگاه حداكثر یك نيمسال تحصيلي به مدت 
 شد.معمول تحصيل اضافه خواهد

  
ي به د يل موجه كه مورد تاييد معاون آموزشي دانشگاه التحصيلي متقاضدر مواردي كه زمان فارغ - 2-7

سال تحصيلي به مدت معمول تحصيل او باشد )از قبيل بيماري و ...( به تعويق افتد، حداكثر تا يك نيم
یابد که در اين صورت سال افزایش میشود و در مورد مرخصی زایمان، این مدت به دو نيماضافه مي

اند التحصيل شدهزمان فارغمالك عمل بوده و رتبه وي با گروهي كه همسال فراغت از تحصيل نيم
 گردد.محاسبه و مقايسه مي

 
هاي کارشناسی ارشد ناپيوسته از  رفيت پذيرش سهميه آزاد هر يك از رشته/ محل %01حداكثر  –2-8

یابد. ر اختصاص میتها در هر دوره، به صورت مازاد به دانشجويان ممتاز مقطع پایينموجود در دانشگاه
كرده هاي مورد پذيرش عدد صحي  نباشد، گردمحاسبه شده در هريك از رشته/ محل %01در صورتي كه 

 علمي آن مالك عمل خواهد بود.
  
دانشجوي ممتاز هر رشته تحصيلي مجاز است فقط در مقطع با تر از همان رشته به تحصيل  -2-8

رشته تحصيلي مقطع قبلي وجود  نامسي ارشد، رشته همبپردازد و در صورتي كه در مقطع كارشنا
شود. در این آزمون تبدیل میبدون آزمون حذف و به سهميه پذیرش با %01نداشته باشد، سهميه 

 بود.نمره حد نصاب در رشته/محل مورد تقاضا الزامی خواهد %81صورت شرکت در آزمون و کسب 
 
با استفاده از سهميه استعداد درخشان از رشته پذيرفته  در صورتي كه دانشجوی پذیرفته شده -2-01

 تواند مجددا  از تسهيالت ويژه استعدادهاي درخشان در آزمون استفاده نمايد.شده، انصراف دهد، نمي
 
)پذيرش بدون آزمون( در مقطع كارشناسي فقط يك مرتبه و آن هم  2دانشجويان مشمول ماده   - 2-00

توانند از تسهيالت آموزشي موضوع اين ماده حصيلي بالفاصله بعدي خود ميصرفا  براي سال و دوره ت
 در مقطع با تر استفاده نمايند. 

  
 پذيرش با آزمون – 3ماده 

با رعايت ديگر شرايط مقرر در اين ماده و با شركت در آزمون  توانندمي 0-3متقاضيان واجد شرايط بند 
 ها پذيرفته شوند.تخصصی( در دانشگاههای فوقاستثنای دورهورودي براي تحصيل در دوره با تر )به 

  
  واجدین شرايط عبارتند از:  -3-0
برگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبه كشوري مساوي و كمتر  -الف     
 )با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور(  511از 
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آموزي )با معرفي مرکز ملی نز كشوري از المپيادهاي علمي دانشدارندگان مدال طال، نقره و بر -ب     
 پژوهان جوان(استعدادهای درخشان و دانش

های اول تا سوم انفرادي و رتبه اول گروهی كشوري المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي رتبه -ج    
ه رتبه اول گروهی، در مرحله های المپياد )به شرط آنكه هر يك از اعضاي برگزیدكشور در هر يك از حيطه

نمره نفر سوم انفرادي همان حيطه را كسب نموده باشند( با معرفي دبيرخانه المپياد  %81انفرادي 
 علمي وزارت متبوع.

هاي خوارزمي و جوان هاي اول تا سوم كشوري جشنواره رازي، جشنوارهبرگزيدگان حانز رتبه -د     
 هاي مربوطه. معرفي دبيرخانه خوارزمي )در زمينه علوم پزشكي( با

مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تأیيد معاونت تحقيقات و فناوري وزارت  -هم    
 متبوع بر اساس ضوابط مربوطه.

دانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي در هر مقطع با معرفي ستاد انتخاب دانشجوي نمونه  -و   
 كشوري 

هاي متمركز جامع علوم پايه پزشكي، شدگان برتر کشوري در هر يك از آزمونپذيرفته %5/2 -ز   
  كارورزي پزشكي.دندانپزشكي و جامع داروسازي و جامع پيش

هاي تحصيالت تكميلي كارشناسي شدگان در آزمون ورودي دورههاي برتر پذيرفتهرتبه –ر   
نفر پذيرفته شده در هر  51رشته، نفر اول كشوري؛ تا پذيرفته شده در هر   نفر 21 رفيت  تا  ارشد:
نفر باشد، در مجموع سه  51بيش از   شدگاندرصورتي كه تعداد پذيرفته دو نفر اول كشوري و  رشته،

 نفر اول كشوري. 
التحصيالن هر رشته با ورودي مشترك در مقاطع كارشناسي و با تر در هر دانشگاه برتر فارغ %01 -ط 

 . 07نفر باشد( با كسب معدل كل حداقل  5التحصيالن هر دوره حداقل اینکه تعداد فارغ )مشروط بر
مند از آموزش رایگان، : مجموع ورودی یک دانشگاه در یک سال تحصيلی )اعم از دانشجویان بهره 0تبصره
 گيرد.رار میالتحصيالن قبرتر فارغ %01الملل و ...(، مالک گردان و بينهای خودپرداز، پردیسشهریه
: معدل کل برای مقطع کارشناسی بدون احتساب ترم آخر، کارشناسی ارشد بدون احتساب  2تبصره

کارورزی(، دکترای عمومی پایان نامه، دکترای عمومی پزشکی تا پایان دوره کارآموزی )قبل از آزمون پيش
واحد، مبنای محاسبه  081ان و برای دکترای عمومی داروسازی تا پای 01دندانپزشکی تا پایان نيمسال 

 باشد.برتر می 01%
 
نيمسال،  8نيمسال، کارشناسی پيوسته  4مدت معمول تحصيل برای مقطع کارشناسی ناپيوسته  -3-2

نيمسال، دکتری عمومی  04نيمسال، دکتری عمومی پزشکی  5کارشناسی ارشد ناپيوسته 
هایی که بر باشد. در دانشگاهل مینيمسا 00نيمسال و دکتری عمومی داروسازی  02دندانپزشکی 

باشد، مالک کوریکولوم مصوب اساس کوریکولوم آموزشی مربوطه طول مدت معمول تحصيل متفاوت می
 آن دانشگاه خواهد بود.

 
التحصيلي متقاضي به د يل موجه كه مورد تاييد معاون آموزشي دانشگاه در مواردي كه زمان فارغ -3-3

سال تحصيلي به مدت معمول تحصيل او ...( به تعويق افتد، حداكثر تا يك نيم باشد )از قبيل بيماري و
سال فراغت از تحصيل مالك عمل بوده و رتبه وي با گروهي كه شود که در اين صورت نيماضافه مي

گردد. در مورد مرخصی زایمان، این مدت به دو اند محاسبه و مقايسه ميالتحصيل شدهزمان فارغهم
 یابد.  افزایش میسال نيم
 
باید در پایان دوره،  در مقطع كارشناسي 0-3دانشجويان واجد شرايط هر يك از موارد مذكور در بند  -3-4

را  06و در مقاطع کارشناسی ارشد و با تر باید در پایان دوره، معدل کل حداقل  07معدل کل حداقل 
 الزامی است.( 07كسب نمايند. )به استثنای بند ط که کسب معدل کل حداقل 

 
كه در مقطع كارشناسي ناپيوسته بيش  0-3دانشجويان واجد شرايط هر يك موارد مذكور در بند   -3-5

معدل كمتر  ، در مقطع كارشناسي پيوسته بيش از دو ترم متوالي يا متناوب06از يك ترم معدل كمتر از 
و در مقطع دكتراي عمومی )پزشکی،  05كمتر از  ارشد بيش از يك ترم معدل ، در مقطع كارشناسي06از 

نامه و تسهيالت كسب نمايند، مشمول آيين 05دندانپزشکی و داروسازی( بيش از سه ترم معدل كمتر از 
 .مربوطه نخواهند شد

نامه خارج شود، از زمره مشمولين آیين 5-3: چنانچه دانشجوی استعداد درخشان بر اساس بند 0تبصره
گروه مشمولين این آیين نامه، کسب افتخار جدید بعدی است که مجددا او را  زمه ورود مجدد وی به 

 کند.طبق همين آیين نامه مشمول می
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: در هر زمان که دانشجو شرایط استعداد درخشان را کسب کرد تا پایان دوره باید آن را حفظ 2تبصره
 نماید. 
 
نمره  %81شرط شركت در آزمون و كسب  توانند بهدانشجويان حانز شرايط مقرر در اين ماده مي  -3-6

 درصد از  رفيت پذيرش سهميه آزاد پذيرفته شوند.  01حدنصاب در رشته/ محل مورد تقاضا و حداكثر تا 

اين  رفيت، مازاد بر  رفيت رسمي پذيرش دانشجو در هر رشته/ محل )مندرج در دفترچه پذيرش  -الف 

 دانشجو( است.

هاي مورد پذيرش، عدد صحي  نباشد ده در هريك از رشته/ محلمحاسبه ش %01در صورتي كه  -ب 
 بود.كرده علمي آن مالك عمل خواهدگرد
نمره حد نصاب هر رشته/ محل، کف نمره بوده و پذيرش دانشجوي استعداد درخشان  %81كسب  -ج 

 بر مبناي اولويت نمره، اولويت محل و همچنين  رفيت پذيرش تعيين شده خواهد بود.
 گيرد.ها توسط مركز سنجش صورت ميواجد شرايط به دانشگاه يرش و معرفي دانشجويانپذ -د 
 براي استفاده از سهميه مازاد در پذيرش دستيار پزشكي، دندانپزشكي، داروسازی، كسب حداقل -هم
  .هاي "آموزشي"، "پژوهشي" و "فردي و اجتماعي"  زم استامتياز از حيطه 41

هاي برگزاركننده آزمون دبيرخانه اي كه توسطنامهالذكر در شيوهازات فوقچگونگي محاسبه امتي -و 
 خواهدشد. تدوين شده است ارانه

دانشگاه ملزم به پذيرش و ثبت نام دانشجويان استعداد درخشان معرفی شده توسط مرکز سنجش  -ز 
 آموزش پزشکی می باشد.

 
ر يك از مقاطع تحصيلي فقط یک نوبت مشروط بر توانند در هواجدین شرايط مقرر در اين ماده مي -3-7

 مند شوند. بهره 6-3التحصيلي آنها نگذشته باشد، از تسهيالت بند اينكه بيش از دو سال از زمان فارغ
  
ي"  -ز -هم -هاي گروه پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي كه مطابق بندهاي" ج التحصيالن رشتهفارغ -3-8

توانند از تسهيالت اين ماده نامه مياند، با رعايت ساير شرايط آييننامه رتبه كسب نمودهآيين 3در ماده
 مند شوند. بهره
 

ميته انضباطي دانشگاه يا هيأت تخلفات قطعي از ك دانشجوياني كه داراي حكم محكوميت –4ماده 
د نامه نخواهنها )مبني بر تخلف آموزشي يا اخالقي( باشند، مشمول استفاده از تسهيالت اين آيينآزمون
 شد.
 

 %81در مورد دانشجویان تغيير رشته، انتقالی و یا تطبيق واحد داده شده در صورتی که حداقل –5ماده 
شوند و در غير این ودی گذرانده باشند با همان ورودی مقایسه میواحدهای درسی خود را با یک ور

 مند شوند.نامه بهرهتوانند از تسهيالت این آیينصورت نمی
نامه در دانشگاه مقصد استفاده نمایند ولی توانند از تسهيالت این آیينتبصره: دانشجویان مهمان نمی

رشته هم ورودی خود در دانشگاه مبدا یان همواحدهای خود را با دانشجو %81در صورتی که حداقل 
 مند شوند.نامه بهرهتوانند از تسهيالت  این آیينگذرانده باشند می

 
متقاضيان استفاده از تسهيالت استعداد درخشان، در هر يك از مقاطع تحصيلي بايد شرايط  –6ماده
تحصيل در مقطع با تر كسب عنوان  نامه را احراز نموده باشند و براي استفاده از تسهيالت ادامهآيين

 تر الزامي است. استعداد درخشان در مقطع پايين
 

التحصيلی در همان سال اول از هر دو توانند بعد از فارغهای اول مقطع کارشناسی میرتبه –7ماده 
، سهميه بدون آزمون و با آزمون )به طور همزمان( استفاده نمایند و در صورت قبولی در هر دو روش
انتخاب نوع سهميه فوق به عهده دانشجو خواهد بود ولی در صورت عدم قبولی مجاز به استفاده از 

که دانشجو مایل نباشد از هر دو فرصت در یک سال صورتیباشند. درسهميه با آزمون در سال بعد نمی
آزمون استفاده  با تواند در سال اول از سهميه بدون آزمون و در سال دوم از سهميهاستفاده نماید، می

 کند.
هایی که نياز به دو سال سابقه کار بالينی دارند، واجدین شرایط به استناد ضوابط تبصره : برای رشته

شود توانند در آزمونی که بالفاصله بعد از کسب دو سال سابقه کار بالينی آنها برگزار میمقرر می
 استفاده نمایند.  7شرکت و از تسهيالت ماده 
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( در مقاطع تحصيلي 3-0دانشجويان استعداد درخشان مشمول هر يك از موارد مذكور در بند ) –8ماده
التحصيلی مجاز هستند فقط یک نوبت در آزمون مقطع با تر با رعایت كارشناسي و با تر قبل از فارغ

واد موضوع مالتحصيالن حانز شرايط، آخرين مصوبات كميسيون ضوابط مربوط، شرکت نمایند و براي فارغ
 قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مالك عمل خواهد بود. 3و2
 
 باشد.نامه بر عهده مركز سنجش آموزش پزشکی میمسئوليت اجراي اين آيين –8ماده  
 

وزارت متبوع بوده و در شرر و  نامه بر عهده معاونت آموزشينظارت بر حسن اجراي اين آيين –01ماده 
 عاونت آموزشي مورد استناد خواهد بود.نظر م تفسير مفاد آن،

 
به تصويب شوراي هدايت  31/01/87تبصره، در تاريخ  6ماده و  01نامه مشتمل بر يك مقدمه، اين آيين     

استعدادهاي درخشان رسيد و جايگزين مصوبات قبلي ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز و استعداد 
 0411 -0410ردد و براي پذيرش دانشجو از سال تحصيليگدرخشان )ورود بدون آزمون و با آزمون( مي

  باشد.به بعد قابل اجرا مي
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 2شماره   پيوست

صصی 66 نشست 5آیین انمه اجرايی موضوع -  22نشست   20مصوهب موضوع  تخ
  شوراي آموزشی زپشکی و 

  مصوبه :متن

نامه اجراني تسهيل ادامه تحصيل است " آنيندبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مو ف 

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

 توشي  رنيس شورا ابالغ نمايد:

هاي اجراني كشوري و وزارتي نخبگان، استعدادهاي درخشان و نامهالف( هماهنگي با مصوبات وآنين

 ي برتر؛استعدادها

 ب( شرايط عمومي و اختصاصي؛ 

 ج( تعهدات قانوني متناسب؛ 

 د( تعيين و تعريف امتيازات ترجيحي و ضوابط و شرايط استفاده از آنها؛

 : مقدمه

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

، بهينه از  رفيت هاي علمي نخبگان ، در زمينه استفادهعهاسالمي و اهداف برنامه هاي توسجمهوري 

تخصصي اين مصوبه را استعدادهاي درخشان و استعدادهاي برتر، دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و 

وزش پزشكي و تخصصي )كه ازاين شوراي آم 66نشست  5. آنين نامه موضوع تهيه و ارانه نموده است

لي هاي متعا( به منظور گسترش مرزهاي دانش با الهام از آموزهشود عنوان آنين نامه نام برده ميب پس،

ها، انگيزه تقويت ، توسعه علمي،ت سالهدر چشم انداز بيس نظرهاي مددستيابي به افق اسالمي،

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

 .تنظيم گرديده است ان دانشگاههاي علوم پزشكي كشوراجتماعي در ميان دانشجوي

 متن آئین نامه اجرائي :

، بايدشرايط اسالمي و حرفه اي و اخالق پزشكي التزام به موازين و شئونات. دانشجويان عالوه بر0ماده

 عمومي استفاده ازتسهيالت راداشته باشند؛ 

 سالگي تمام  31دانشجويان سال آخر رشته پزشكي عمومي و فارغ التحصيالن اين رشته تاسن . 0

)درخصوص واجدین شرایط بند ط آیين نامه استعداد درخشان، معدل   06دارا بودن حداقل معدل کل .2

 باشد( 07کل باید حداقل 

 ي )مراجع مربوطه(نداشتن حكم قطعي در زمينه تخلفات آموزشي، اخالقي، انتظامي و قضان.3

آيين نامه كه داراي حكم محكوميت قطعي از كميته انضباطي  2و0ماده  : واجدين شرايط مقرر در0تبصره 

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

 آيين نامه نخواهند بود. 

 ده از تسهيالت آنين نامه :شرايط اختصاصي داوطلبين استفا -2ماده 

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

، جتماعي به شمارمي روندي فردي و ا، توانمنديهابرنامه، پممممژوهشي، فرهنگي و فوق آموزشي

 بشرر زير ارزيابي مي گردند :

 : آموزش  0-2

 : دارندگان رتبه هاي برتر كنكور سراسري0-2-0

 كشوري  ،اي برتر المپياد هاي معتبر جهاني: دارندگان رتبه ه0-2-2 

 : دارندگان رتبه هاي برتر آزمونهاي جامع علوم پايه و پيش كارورزي 0-2-3

 رتبه هاي برتر دوره پزشكي عمومي بر اساس معدل كل: دارندگان 0-2-4

 : پژوهش 2-2

قالب فرهنگي در زمينه علوم : رتبه هاي برتر درجشنواره هاي معتبرداخلي مصوب شورايعالي ان2-2-0

 ، رازي و ...(پزشكي: )خوارزمي

در زمينه  : چاپ مقا ت علمي در مجالت معتبر داخلي و خمممارجي داراي رتبه علمي م پژوهشي2-2-2

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

 : شركت در سمينارهاي معتبرعلمي م پزشكي داخل يا خارج از كشور با ارانه پوسترياسخنراني2-2-3

 علمي 

 وري وزارت: ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي كه به تأييد معاونت تحقيقات و فن آ2-2-4

 متبوع رسيده باشد.

سوي دانشگاه درزمينه،  تسويه طرر ازهاي تحقيقاتي پايان يافته واجد : مجري و همكار طرر2-2-5 

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

 ت و فن آوري وزارت متبوعبا تأييد دانشگاههاي علوم پزشكي مربوطه يا معاونت تحقيقا

 : فرهنگي و فوق برنامه :2-3

 ، احكام و معارف اسالميكريمالمللي قرآنان مسابقات بين: برگزيدگ2-3-0

 ، ورزشي ن مسابقات يا المپيادهاي فرهنگي: برگزيدگا2-3-2

 : توانمنديهاي فردي م اجتماعي2-4

 : كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري2-4-0

 مدرك معتبرزبانهاي خارجي: كسب 2-4-2

، حضور در اقدامات انساندوستانه و داوطلبانه، مشاركت فعال در : سوابق اجرايي و مديريتي2-4-3

 زمينه اقدامات ويمممژه درحيطه علوم پزشكي با محوريت سالمت

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

 

 : آموزش3-0

امتيازات آموزشي محاسبه نحوه محاسبه  0براساس جدول شماره  2-0مشمو ن بند امتيازات كليه 

 .خواهد شد

 

 پژوهش -3-2
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امتيازات پژوهشي محاسبه نحوه محاسبه  2براساس جدول شماره  2-2امتيازات كليه مشمو ن بند 

 .خواهد شد

ي مطابق آنين نامه ارتقاء متياز ده، نحوه ا2جدول شماره  5تا  0: درصورت مشاركت در رديف هاي 3-2-0

 . باشداعضاي هيئت علمي مي

 فرهنگي و فوق برنامه  - 3-3

نحوه محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق برنامه  3براساس جدول شماره  2-3امتيازات كليه مشمو ن بند 

 محاسبه خواهد شد. 

معاونت فرهنگي وزارت  ، فرهنگي و ورزشي با تانيدقات يا المپيادهاي قرآني: برگزيدگان مساب3-3-0

 . باشدت، درمان و آموزش پزشكي ميبهداش

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

 . گرددمي

 المللي قرار داردبندي مسابقات بينالمللي مسابقاتي است كه در رتبه: مسابقات ورزشي بين 3-3-3

 . گرددمشاركت چند كشور برگزار مي سازمان تربيت بدني باو طبق نظر 

 امتيازات توانمنديهاي فردي ، اجتماعي: 3-4 

)نحوه محاسبه امتيازات توانمنديهاي فردي ،  4براساس جدول شماره  2-4امتيازات كليه مشمو ن بند 

 .شد اجتماعي( محاسبه خواهد

توسط كميسيون با ارانه سوابق داوطلب  4جدول شماره  4نحوه امتياز دهي و ارزشيابي رديف  :3-4-0

، هاي آموزشي، پژوهشي، دانشجويي و فرهنگينشگاه متشكل از معاونتدا درخشان ويژه استعداد

بررسي و جهت تانيد نهايي به دبيرخانه ، استعدادهاي درخشان رنيس دفتر لمي ودونفرعضو هيئت ع

 .گرددوزش پزشكي و تخصصي ارسال ميي آمشورا

: در صورتيكه داوطلب اقدام ويژه اي انجام داده كه از نظر شوراي منتخب دانشگاه حانز امتياز 2تبصره 

، پس از تانيد كميسيون ويژه استعداد درخشان  دانشگاه باشدسقف امتيازات منظور شده مي با تري از

 . ابل محاسبه جهت داوطلب خواهد بودصصي قو دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخ

 هاي توانمند سازي علمي نخبگان و استعدادهاي درخشان دوره -3-5

توانمند سازي اين عزيزان  ،يكي ازاهدافي كه پس از شناسايي نخبگان از اهميت خاصي برخورداراست

، باشدمي ميدر راستاي حل معضالت ملي به منظور تحقق اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسال

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

 ، موفق به كسب امتيازات  زم خواهند گرديد.استعدادهاي درخشان پس از آموزش

: نحوه امتياز دهي و اعتباربخشي وسرفصل هاي بسته هاي آموزشي وپژوهشي براساس  3تبصره 

، توسط دبيرخانه شوراي آموزش ت و با هماهنگي معاونتهاي مربوطهي كشور با محوريت سالمنيازها

 .ابالغ خواهد گرديد تخصصي تدوين و وپزشكي 

علمي وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي امتيازبندي ترجيحي مطابق جدول ذيل  المپياد -3-6

 باشد.مي

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

 هاي علوم پزشكي كل كشور درآنين نامه لحا  گرديده است. دانشگاه %81مشاركت حداقل 
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 امتيازات المپيادهاي دانشجويي انفرادي وگروهي

 امتياز رتبه 

 01 طال

 7 نقره

 5 برنز

 2 لور تقدير 

 

استد ل  حيطه علوم پايه و2دانشجويي در انفرادي المپياد برنزطال، نقره و امتيازات ترجيحي رتبه هاي 

 در برنز و نقره، طال، امتيازات ترجيحي رتبه هاي هاي المپيادبقيه حيطه در حيطه آموزش و باليني در

 باشد.)مطابق جدول فوق( قابل احتساب مي هاي فردي واجتماعي فردحيطه توانمندي

 هاي دانشجويي نامهپايان -3-7

، نظام امتياز بندي ترجيحي ا در سط  كشور تدوين و اجرا گرددهنامهبندي پايانچنانچه نظام رتبه

برگزيدگان توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي كارشناسي و به اين آنين نامه اضافه 

 خواهد شد. 

 المللي قرآن كريم :مسابقات بين -3-8

قرآن كريم در مسابقات بين المللي رتبه اول را كسب نموده  نفر از كساني كه در قرانت 2هر ساله 

دون ب ،مي توانند بدون كنكور در رشته علوم قرآني وارد دانشگاه گردند يا اگر در دانشگاه باشند ،باشند

 . ن ورودي به يك رشته با تر بروندامتحا

 شورايعالي انقالب فرهنگي(  6/00/70جلسه مور   288 )طبق مصوبه

 تعهدات قانوني استفاده كنندگان از تسهيالت آنين نامه -4ماده 

ن مو ف به سپرد ،كليه داوطلبيني كه از مزاياي ادامه تحصيل بر اساس اين آنين نامه برخوردار مي گردند

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

 نمايد، خواهند بود.عيين ميكه وزارت متبوع ت

اي درخشان براي نحوه محاسبه امتيازات ترجيحي مكتسبه توسط مصاديق آنين نامه استعداده -5ماده 

 :هاي تخصصيرشته ادامه تحصيل در

هاي چهارگانه )با رعايت حداقل امتيازات از تمامي حوزه امتياز 41: داوطلبين درصورت كسب حداقل 5-0

 .باشندهميه استعدادهاي درخشان مي( مجاز به استفاده از س5 شماره زم مطابق جدول 

يرفته نمره قبولي آخرين نفر پذ %81در صورت كسب حد نصاب  5-0: داوطلبين واجد شرايط بند 5-2

ال از امتيازات ترجيحي هاي اعالم شده هر ستوانند طبق  رفيت، ميشده آزاد در آزمون دستياري

 مند گردند.  هرهآيين نامه ب موضوع اين

، سا نه تعدادي از  رفيت خود را بصورت مازاد در رشته هاني كه داراي مجوز : هر دانشگاه5-2-0

. از مجموع نمايدزش پزشكي و تخصصي اعالم مي، به دبيرخانه شوراي آموباشدمي تربيت دستيار

انشگاه و بقيه به به استعدادهاي درخشان )مشمول آنين نامه( همان د % 61اين  رفيت تا سقف 

 يابد.ها اختصاص ميداوطلبين ساير دانشگاه

 . نه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي است: رفيت رشته تخصصي با نظر دبيرخا 4تبصره 
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 باشند. : داوطلبين فقط براي يك نوبت مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان مي5-2-2

( 41دادهاي درخشان بشرط كسب حداقل امتياز  زم )داوطلبين استفاده از سهميه استع :5-2-3

 نام و تحصيل نمايند.)كامل يا پودماني( ثبت MPHهاي توانند بدون شركت درآزمون ورودي در دورهمي

ها توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و ريزي براي اين دوره: تعيين  رفيت و برنامه 5تبصره 

 .شودمربوطه انجام مياونتهاي تخصصي و با هماهنگي مع

ي بررس از ، بعددامه تحصيل براساس اين آنين نامهبراي ا سال تحصيلي پذيرش دانشجو هر در – 6ماده 

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

 ، توسط كميسيون ويژه استعدادنامه جداول آيين امتيازدهي وفق ضوابط و دركليه حيطه هاي آيين نامه و

 عضو نفر دو فرهنگي و ، دانشجويي وهاي آموزشي، پژوهشيكل از معاونتدرخشان دانشگاه متش

ارانه مستندات به دبيرخانه شوراي آموزش  رييس دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه و هيئت علمي و

 شد.  نجام خواهدبصورت متمركز ا ، برحسب امتيازات مكتسبه وتخصصي پزشكي و

احراز كليه شرايط عمومي و اختصاصي و تعهدات قانوني به شرر مندرج در اين آنين نامه و   - 7ماده

 براي عموم داوطلبين، رقابت بر اساس اين ماده الزامي است. 5-0بويژه ضوابط مذكور در بند 
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 نحوه محاسبه امتيازات آموزشي - 0شماره جدول : ضمانم

رديف 

 اصلي
 محور

رديف 

 فرعي
 / رتبه  موضوع

  

 امتياز

سقف 

امتياز 

 محور

0 

دارندگان رتبه هاي برتر  

هاي معتبر جهاني، المپياد

 آموزي و كشوري  داش 

 دانش جويي 

 25    مدال طالي المپياد جهاني 0-0

25 

 21 مدال نقره المپياد جهاني 2-0

 05 مدال برنز المپياد جهاني 3-0

 01 مدال طالكشوري 4-0

 7 مدال نقره كشوري 5-0

 5 مدال برنزكشوري 6-0

 2 لور تقدير   7-0 

2 

هاي دارندگان رتبه

 كنكورسراسري  برتر
8-0 

01-0 
21 

21 

 8-0 21-00 05 

 01-0 31-20 01 

 00-0 51-30 5 

 02-0 011-50 3 

      

 

 

 

 

3 

 

دارندگان رتبه هاي برتر 

آزمونهاي جامع علوم پايه و 

 پيش كارورزي

03-0 

 01 اول كشوري 0-01علوم پايه

 7 دوم تا چهارم

 5 پنجم تاهفتم

 3 هشتم تادهم

04-0 

منطقه اي  0-3علوم پايه 

 آمايشي 

 5 اول 

 3 دوم

 0 سوم

05-0 

 4 اول دانشگاهي 0-3پايهعلوم 

 2 دوم

 0 سوم

06-0 

 21 اول كشوري 0-01پيش كارورزي

04 

01 

6 

31 

  

 دوم تا چهارم

 پنجم تاهفتم

 هشتم تادهم

07-0 

منطقه اي 0-3پيش كارورزي 

 آمايشي 

 01 اول

 6 دوم

 2 سوم

08-0 

 0-3پيش كارورزي

 دانشگاهي

 8 اول

4 

2 

 

 دوم

 سوم 

4 

 

 

5 

-درصد دارندگان رتبه 01از 

هاي برتر فارغ التحصيلي بر 

اساس معدل كل، در رفيت 

 ورودي 

 

 Dualويا  MPHكسب مدرك 

degree   

 21 اول  3% 08-0

21 

 

01 

 06 دوم  3% 21-0

 02 سوم 4% 20-0

 01 رتبه اول  22-0

23-0 

 ارانه مدرك پايان دوره

7 

 گردد.: در صورت كسب رتبه جهاني، امتياز رتبه كشوري محاسبه نمي0توضي  رديف 

  .باشد(: منظور از رتبه كنكور، رتبه كل داوطلب مي باشد)رتبه منطقه اي منظور نمي2توضي  رديف 
امتياز رتبه دانشگاهي محاسبه  : در صورت كسب رتبه كشوري و دانشگاهي در يك آزمون جامع، 3توضي  رديف 

 گردد.نمي
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 در صورت کسب رتبه گروهی و انفرادی در یک حيطه المپياد، فقط یک مورد که امتياز با تری دارد: 4توضي  رديف 

 محاسبه می شود.
 در هر حيطه المپياد تنها یک بار دانشجو می تواند امتياز کسب کند. : 5توضي  رديف 

 
 

 

 محاسبه امتيازات پژوهشي -2جدول شماره 

رديف 
 اصلي

 محور
رديف 
 فرعي

 / رتبه  موضوع

 حداكثر

 امتياز

 سقف

امتياز 
 محور

0 

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

 پزشكي )خوارزمي ، رازي و...(

  

 21    اول 0-2

21 
2-2 

 دوم 
05 

 سوم
01 

2 

چمماپ مقمما ت علمي درمجالت معتبر داخلي و 
پژوهشممممي در زمينه  -خارجي داراي رتبه علمي

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

 3 هر مقاله داخلي 3-2

21 
4-2 

 هر مقاله خارجي

5 

3 
شركت در سمينارهاي معتبرعلمي مممممم پزشكي 

يا سخنراني  از كشور با ارانه پوسترداخل يا خارج 
  علمي

 1225 هر مورد داخلي 5-2
5 

6-2 
 هر مورد خارجي

1225 

4 

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

ونفردوم به  %71)نفراول متبوع رسمممميده باشممممد 
 امتياز( %31بعد

 2 داخلي هر مورد ثبت شده 7-2

01 
8-2 

هر مورد ثبت شده در مراكز 

 01 معتبر خارجي

5 

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

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

 وزارت متبوع
 (الزامي است)ارانه تسويه طرر 

 5 الملليمجري هر طرر بين 8-2

5 

01-2 
 مجري هر طرر ملي

4 

 3 مجري هر طرر دانشگاهي 00-2

 2 الملليهمكار هر طرر بين 02-2

03-2 

 همكار هر طرر ملي

125 

 
داوطلب مجاز است فقط براي يك مقاله پذيرش آنرا جهت كسب امتياز ارانه نمايد و براي بقيه مقا ت، متن • 

چاپ شده مورد نياز مي باشد.  
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 محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق برنامه -3جدول شماره 

رديف 
 اصلي

 رتبه رديف فرعي محور
 حداكثر
 امتياز

سقف 
 آمتيازمحور

0 

يا  برگزيدگان مسابقات
 المپيادهاي

 قرآني ، فرهنگي ، ورزشي
 وزارت بهداشت( )موردتانيد

 اول كشوري 0-3
  

5 

05 

 4 كشوري  دوم 2-3

 3 سوم كشوري 3-3

 7 اول بين المللي 4-3

 6 بين المللي  دوم 5-3

 5 سوم بين المللي 6-3

 05 اول جهاني 7-3

 02 جهاني  دوم 8-3

 8 جهانيسوم  8-3

  
 اجتماعي ،هاي فرديحاسبه امتيازات توانمنديم -4جدول شماره 

رديف 
 اصلي

 محور
رديف 
 فرعي

 موضوع
 حداكثر
 امتياز

سقف 
 امتياز
 محور

0 
 4-0 كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري  

طبق آنين نامه مصوب 
 وزارت 

2 

  

21 

  خارجي  هايزبان  كسب مدرك معتبر 2
جي بترتيب زبان خارفراگيري دووسه )

 (امتياز 01و7

2-4 
IELts ،5/6  به با  و
ل آن تافل و ديگر دمعا

 هاي خارجي معادلزبان

5 

حضممممور در  سمممموابق اجرايي و مديريتي،  4
، قدامات انسمممماندوسممممتانه و داوطلبانها

اقدامات ويژه در حيطه مشمماركت درزمينه 
يل موادعلوم پزشممممكي تجهيزات  و ، ازقب

 )فيلم، مولتي مديا كمك آموزشي شامل
، فعمماليممت دربرگزاري كممارگمماه پمفلممت(
 هاي جهادي.فعاليت وهمايش،

 7تا در سط  دانشگاهي  0-4-4

2-4-4 
درسط  استاني يا 

 منطقه اي 
 05تا

 21تا  در سط  كشوري 3-4-4

 :   4توضي  رديف 

 7امتياز ، حداكثر  1.5هرمورد  –همكاري درسط  دانشگاه -

   05امتياز ، حداكثر  0هرمورد   -همكاري درسط  استان  -
  21امتياز ، حداكثر  2هرمورد  -همكاري درسط  كشوري-

 
 گانه مشروحه آنين نامه 4هاي امتيازبندي نهايي در حوزه - 5جدول شماره 

 حداكثر امتياز قابل محاسبه حوزه امتيازات ترجيحي 
حداقل امتياز 
 ضروري

 امتياز داوطلب 

   21 81 آموزش

   4 31 پژوهش

 فوق برنامه  –فرهنگي 
21 5   

 اجتماعي -توانمنديهاي فردي
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  3شماره  پيوست 

 اهي ربرت رتبه

  به دانشممممگاهها با توجه( 88تا  87) سمممموم رتبه %0( و 88تا  88 )صممممدك دوم رتبه %0و  اول رتبه 0% -

 گردند.مي تعيين ذيل هايتبصره

)اعم از روزانه و پرديس  آنان التحصممميالنتعداد فارغ مجموع كه هاييدانشمممگاه :1تبصیییر 

شتر از  نفر و 011كمتر از  30/6/0041 لغايت 0/7/4110 تاريخاز  خودگردان( شد 48بي  ،نفر با

 رفيمع سمممموم 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 التحصيالنفارغ مجموعاز  :2 تبصر 

 %0، نفراتپزشممكي علوم دانشممگاههاي گسممترش مورد تانيد شمموراي پزشممكي هايدانشممكده

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

 خواهند بود. ماده اين داراي مدال المپياد علمي، مشمولبرتر 

دانشممگاهها عدد  سمموم رتبه %0و  دوم رتبه %0، اول رتبه %0 در محاسممبه چنانچه: 3تبصییر 

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

 به مصمموبات براسمماس سمموم رتبه %0و  دوم رتبه %0، اول رتبه %0 احتسمماب نحوه: 4تبصییر 

 باشد:شرر ذيل مي

 - standard از اسمممتفاده دسمممتيار، با ها براي پذيرشهاي برتر دانشمممگاهرتبه احتسممماب نحوه 

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

صد بقيه، نمره 51و  شجويان مجموع كارورزي از يشپ 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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 4شماره  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 گروههاي - الف

از  گواهي ارانه 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

وتر و برندگان مدال طالي كشممموري از المپيادهاي رياضممميات، نجوم، فيزيك، شممميمي، كامپي - 3

زيسممت شممناسممي به تانيد وزارت آموزش و پرورش، نفرات اول تا دهم كنكور سممراسممري گروه 

هاي جامع علوم پايه تجربي به تانيد سازمان سنجش آموزش كشور، نفرات اول تا سوم آزمون

پزشممكي، دندانپزشممكي، داروسممازي، پيش كارورزي و ورودي دسممتياري تخصممصممي پزشممكي، 

 ز سنجش آموزش پزشكي.دندانپزشكي به تانيد مرك

 و با تر  %51فرزندان جانبازان  -4

موضممموع معافيت از خدمت پزشمممكان و پيراپزشمممكان، كارمندان رسممممي و پيماني دولت و كادر ثابت  توجه:

نيروهاي مسممل  منتفي بوده و اين گروه از فارغ التحصمميالن مي بايسممت پس از فراغت از تحصمميل به مدت 

 خود ارانه خدمت نمايند. سال در محل خدمت 2حداكثر 

 اين دفترچه راهنما اعالم گرديده است.  8مفاد اين بند در پيوست شماره  –ب 

 دارند در آزمون اجاز  ذيل شییراي  با رعايت ، دندانپزشیی يپزشیی ي رشییته التحصیییالن فارغ - ج

 .نمايند شركت دستیاري

 شیید  شییروع از تحصیییل فراغت بعد از تاريخ ما  3حداكثر  قانون موضییوع مشییمو  خدمات - 1

 باشد.

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

 يابد. تداوم دستیاري دور  شروع تا زمان مشمو  ، خدمتدر آزمون قبولي در صورت - 3

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

 نمايند. رعايت بعدي را تا آزمون ج

آئین نامه تسییهیل ادامه تحصیییل دانشییجويان ممتاز و اسییتعدادااي درخشییان به  مشییمولین - 5

 نمايند. شركت دستیاري در آزمون كارورزي مقطع باالتر مجاز مي باشند فق  يك بار در دور 

 

مدت خدمت نظام و يفه قابل قبول بعد از فراغت از تحصمميل جهت صممدور معافيت از خدمات موضمموع : توجه

به بعد به خدمت نظام وظیفه اعزام  11براي افرادی که در سا  قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان 
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نیز ما   11و  11ما  می باشییدکه حسییب مورد با توجه به منطقه خدمتی، به مدت  21شیید  اند،

 قابل قبو  می باشد.

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

سا   سا   11موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان برای افرادی که در  به خدمت  11تا 

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

 ما  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 موضوع قانون فوق الذکر، برای افرادی که 

دباشماه می 07اند، شده
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 5  شماره  پيوست

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

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

 و تفكممممممممممممر ) با تر از ادراكممممممممممممي بممممممممما عمممممممممالنممممممممممممم پمممممممممريمممممممممشيروان اختممممممال ت( الف

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

 مواد مخدر. به

 دارند در صممورتيكه(relapse - recurence) يا بازگشممتي (progressive)سممير پيشممرونده كه هايي بيماري(ب

 باشممند، اين رسمميده(sequelae) بازگشممت آثار غير قابل مرحله شمموند و يا به داده تشممخيص كنترل غيرقابل

 ها عبارتند از :بيماري

 م ديابت 0

 (Dementia-Delirium) و دليريوم م دمانس 2

 (CVA) مغزي هايم سكته 3

 Grand mal Epilepsy)) بزرگ م صرع 4

  م پاركينسون 5

  عضالني م ديستروفي 6

  گراويس م مياستني 7

 (Periodic Paralysis) ايدوره م فلج 8

 (Cataplexy - Narcolepsy) پيشرفته و كاتاپلكسي ناركولپسي - 8

 (Multiple Sclerosis)  مولتيپلم اسكلروز  01

 (HTN) خون م پرفشاري 00

 : دستياري نامه آئين متمم5/2بند 
رشته هاي تخصصی بالينی دچار نقص عضو و یا بيماري موثر حرفه   آموزش دوره در طول دستياران چنانچه
 منتخب پزشوو ی در كميسوويون طرح را جهت مراتب و ارایه مدارک تواند با ذكر دالیلمی مربوطهاي شوووندگ وروه 

شگاه ش ده به دان ش ی دان سيون نماید. پس منع س پز ش شوراي مذكور و موافقت از تائيد كمي ش دهدا یآموز و  ن
 آید.می بعمل جلوويري افراد این تحصيل از ادامه دانشگاه

 شود.افراد نمی قبيل این شامل تحصيلی و غرامت ساله یك محروميت :1 تبصره
 همان ها دررشته سایر براي ايعضو مؤثر حرفه نقص گ چنانچهدانشگاه آموزشی شوراي موافقت در صورت :2 تبصره

شگاه صيل از ادامه مانع دان شته در آن تح شد و فرد حداقلر شته شده نفر پذیرفته آخرین نمره ها نبا را در  مربوطه ر
 دهد. تواند تغيير رشتهدارا باشد می دانشگاه در همان سال و همان سهميه همان
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  ضعيف آگهي با پيش بدخيم هايم سرطان 02

 (SLEو  ميوزيت روماتونيد و پلي : آرتريت)مثل سيستميك روماتيسمي هايم بيماري 03

 و نقممايص(disabilities)همما ، نمماتواني(Functional impairment)كمماركردي اختال ت كليممه (پ

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

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

 باشد. نداشته پيشرونده

 (Convulsion) م تشنج 0

  (Vertigo)م سرگيجه 2

 (Memory loss) حافظه دادن م از دست 3

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

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

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

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

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

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

  و آفازي (Dysphasia) م ديسفازي 7

 اندامها غير ارادي م حركات 8

 شديد تعادل م اختال ت 8

 با تر از زانو دو طرفه - تحتاني اندام م قطع 01

 فوقاني اندام م قطع 00

 هادست دفورميتيم  02

 0 درجه عضالني شديد با قدرت ( و ضعف1 )درجه يا يكطرفه دو طرفه ها بصورتاندام م 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) نارسمممممايي عا يت يا   اعضممممماي(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 آسمممميممب هممايزمينممه بمما پيش (Encephalopathy) آنسممممفممالوپمماتي - 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

  كبدي سيروز - 6

 ,Position) عمقيحسي( واختال تtouch, lightPain, Temperature)سطحيحسياختال ت(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 اختال ت - تبصره

  ،جراحي هايرشمممته در كليه مفاد بند ب شممموند با رعايتمي منتقل خون از طريق كه بيماريهاني كليه (ج

 .اورژانس و طب ، بيهوشيو زايمان زنان

   ايزمينه بيماري در صممممورتيكه حتي Motor System (Sign) حركتي سمممميسممممتم اختالل عالنم (چ

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

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

 .اورژانس وطب

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

  ،، آتاكسمممميكWaddling ،، پاركينسممممونWide ,Scizzor،، اسممممپاسممممتيكپلژيك ، هميهيسممممتريك

Staggering اورژانس و طب ، بيهوشيجراحي هايرشته در همه. 

 : صورت به فوقاني در اندام نيعضال م تونوس 3

Hypertonicity (spasticity, rigidity) by passive motion. 

Hypotonicity (pendular, Flaccid) by passive motion. 

  و بيهوشي ، راديولوژيجراحي هايرشته در همه

در  نرمال حركتي درصممممد محدوده 21يا  درجه 21بيشممممتر از  اندازه به فوقاني اندام در حركت محدوديت- 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 م 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 ، جراحي، گوش، گلو و بيني و جراحي سروگردنچشم تخصصي هايدر رشته - 3تب

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

 (Clonusياreflexia Exagerated Hyper) تشديد يافته با واكنش هايم رفلكس 6
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  هممر بممه اورژانممس و طممب ، بمميممهمموشمممممميجممراحممي هممايدر رشممممممتممه تممعممادل عممدم عممالنممم- 7

   (Ataxia,Dysmetria,Dysdiadokokinesia.)ميزان

موارد     يا بند چ 7تا  0در موارد  نامبرده از عوارض يكي موجب در صممورتيكه - فقرات سممتون ضممايعات مممممم 8

 گردد. حسي اختال ت

شته بند چ 5و  4در موارد (Morbid Obesity)مفرط مممممم چاقي 8 و قد كمتر از  اورژانس و طب جراحي هايدر ر

 .جراحي هايمتر در رشته سانتي 051

،گوش، گلو و بيني و جراحي مغزواعصمماب ، جراحيپزشممكي چشممم تخصممصممي زير در رشممته موارد خاص( ر

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

 .پيوند كليه و رشته ارتوپدي

 (arc Seconds 44< بر ثانيه ) آرك 41بيشتر از  م ديد عمق 0

10كمتر از  شده ديد اصالر م قدرت 2
9
 (Visual acuity) در هر چشم 

  م كور رنگي 3

 ديد مؤثر ميدان م محدوديت 4

 .اورژانس و طب ايهسته ، پزشكي، راديوتراپيدر 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 س)وسوا رواني - عصبي اختال ت د(

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

 .اورژانس

  هايدر رشمممته رواني و ناپايداري شمممخصممميتي از سمممايكوز و نوروزها، اختال ت اعم رواني اختال ت كليه ر(

 .اورژانس و طب بيهوشي روانپزشكي

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

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

 شوند.نمي محسوب ايعضو مؤثر حرفه ، نقصساير مقررات رعايت

ها رشممته در كليه مواد مخدر به (addiction)و اعتياد  (psychoses)پريشممي روان هايبيماري سممابقه :تبصممره

 شود.مي محسوب ايعضو مؤثر حرفه نقص

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

گوش، گلو و بيني و  ،و تناسمممملي ادراري و مجاري كليه ، جراحيو زايمان ، زنان، ارتوپديعمومي جراحي

  مربوطه فلوشيپ هايو دوره تخصصي فوق هايو رشته ، چشماعصابمغز و  ، جراحيجراحي سروگردن

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

 .باشدمي پزشكي تشخيص هايمالك بر اساس ايعضو مؤثر حرفه از موارد نقص هر يك تعريف: 4 ماده

 از طرف تانيد آن ،شود مطرر 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 عالنم دستياري دوران در طول بيماري كنترل عدم بعلت در صورتيكه ممممم 0 تبصره

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

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

  خواهد بود. آن هاي( و تبصممرهصممفحه در همين )مندرج دسممتياري نامهآنين متمم 5/2بند  دسممتيار مشمممول

 : مثل

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

 ( تماسي )درماتيت بارز پوستي هايحساسيت -

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

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

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

 را مدنظر قرار داد. تحصیل محل و اقتصادي جغرافیايي
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 6 شماره پيوست 

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

 

 پزشكي و يا سازمان وابستهعلومدانشكده 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 مازندران سبزوار

 قم گناباد و سالمت اجتماعی توانبخشیعلوم 

 صندوق رفاه دانشجويان سازمان غذا و دارو سازمان انتقال خون ايران

 انستيتوپاستورايران 
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 7شماره   پيوست

كان و آئین 3و  2كميسيون موضوع مواد  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

نامه اجرايي قانون خدمت پزشممكان و پيراپزشممكان در تاريخ آنين 3و  2كميسمميون موضمموع مواد 

نامه آموزشمممي، پژوهشمممي و رفاهي ويژه مولين آنينتشمممكيل و مقرر گرديد مشممم 23/0/0388

شمموراي هدايت اسممتعدادهاي درخشممان وزارت  3/02/0387اسممتعدادهاي درخشممان مصمموب 

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

هاي پزشمممكي، دندانپزشمممكي، امكان شمممركت در آزمون ورودي مقاطع با تر در رشمممته (0

 داروسازي:

دانشجويان ترم آخر رشته پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي اجازه دارند فقط يك  الف(

 هاي تخصصي شركت نمايند.نوبت در آزمون دوره

ماه بعد از  3ب( فارغ التحصممميالن رشمممته پزشمممكي، دندانپزشمممكي، داروسمممازي كه حداكثر 

 ،اندنموده فراغت از تحصيل خدمات مربوط به قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان را شروع

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

بديهي اسمت اين گروه از افراد مابقي خدمات را پس  تا شمروع دوره دسمتياري ادامه دهند.

 از فراغت از تحصيل، در مقاطع با تر انجام خواهند داد.

نامه كر )مبني بر اينكه دانشممجويان مشمممول اين آنيننامه فوق الذآنين 7( در اجراي ماده 2

توانند طرر نيروي انسمماني خود را در و تخصممصممي مي  Ph.Dباسممتثناء دانشممجويان مقاطع 

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

كه سممازمانهاي فوق به مشممروط بر اين ،وزارت بهداشممت، درمان و آموزش پزشممكي بگذرانند

 خدمات آنان نياز داشته باشند( مقرر گرديد :

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

در سمممال دوم خدمت خود مجاز مي باشمممند تا خدمات موضممموعه را در شمممهرهاي غيرمجاز 

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

خانم هاي فارغ التحصمميل متأهل مجاز مي باشممند در صممورت ارانه اعالم نياز، خدمات  –ب 

موضمموعه خود را در مراكز مسممتقر در شممهرهاي غيرمجاز )اصممفهان، تهران، شمميراز، تبريز و 

 مشهد( به انجام رسانند.

ورودي توانند در آزمونهاي شممكي بدون محدوديت ميفارغ التحصمميالن رشممته هاي پيراپز (2

 مقاطع با تر شركت نمايند.
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اين كميسمميون در خصمموص  21/02/0386هاي موضمموع مصمموبه  زم به ذكر اسممت معافيت

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

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

 و زيست شناسي به تانيد وزارت آموزش و پرورش.

نفرات اول تا دهم كنكور سمممراسمممري گروه تجربي به تانيد سمممازمان سمممنجش آموزش  –ب 

 كشور.

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

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

 پزشكي.

 

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

فت چنانچه مدرک دیگری دریا، داده و گواهی پایان خدمت )پایان طرر( دریافت نموده باشند

باشند.مجددا  مشمول قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان نمی ،نمایند
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 2  پيوست شماره 

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

افغاني در سممط  اسممتان و سمماير اتباع غير ايراني در اقامت اتباع  غربي اسممتان 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،اني در شهرستاناقامت اتباع افغ استان اصفهان – 4

چادگان، خوانسممار، بخش مركزي اصممفهان )حومه شممهر اصممفهان(، دهاقان، نانين، گلپايگان و 

 باشد.اردستان ممنوع مي

باع خارجي در  – 5 قامت كليه ات تان و ا باع افغاني در سممممط  اسمممم قامت ات تان ايالم ا اسمممم

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

 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.ن ممنوع مياقامت اتباع افغاني و عراقي در سط  استا استان خراسان شمالي – 8

هاي مرزي، تربت جام، قوچان، درشممهرسممتان اقامت اتباع افغاني اسممتان خراسممان رضمموي – 8

 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.اتباع عراقي در سط  استان ممنوع مي اقامت 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،  01/4/0382گتوند )از تاريخ 

 باشد.خرمشهر و دشت آزادگان ممنوع مي

صره: اقامت ا شهر تب ستانهاي آبادان و خرم شهر تباع خارجي دارنده گذرنامه و اقامت معتبر در 

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

صممرفا  شممهرسممتان هاي  زنجان اقامت اتباع افغاني در سممط  اسممتان ممنوع مي باشممد. – 02

 باشد.ميزنجان و خدابنده براي اقامت اتباع عراقي مجاز 
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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.

دارندگان پروانه اقامت  اقامت اتباع خارجي به اسممممتثناي 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

ي اقامت اتباع به اسممتثناء شممهرسممتان قزوين، سمماير شممهرهاي اسممتان برا اسممتان 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،  ا ستانهاي  شهر منوجان، 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 – 08 اقامت اتباع افغاني در سط  ا

 باشد. مرزي استان ممنوع مي

 باشد.ع مياقامت اتباع افغاني در سط  استان ممنو استان كهگيلويه و بويراحمد – 21

صمممرفا  شمممهرسمممتانهاي گرگان و گنبد براي اقامت اتباع افغاني مجاز  اسمممتان گلسمممتان – 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 ا سر، تنكابن، چالوس، نو ستانهاي رام شهر اتباع افغاني در 

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

اسممتان مركزي اقامت اتباع افغاني در شممهرسممتانهاي آشممتيان، تفرش، خمين، شممازند،  – 25

 باشد.ك ممنوع ميمحالت، زرنديه، كميجان و بخش خنداب از توابع ارا

 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

 مت اتباع غيرايراني در استان بالمانع است.اقا استان تهران – 28

 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 اسممكان و اقامت اتباع خارجي در مرزهاي كشممور شممامل اردوگاه هاي ويژه : 1تذكر

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

كشمممور رسممميده اسمممت  وزارتاند و ثبت ازدواج آنها به تانيد ايران كه با زنان ايراني ازدواج نموده

 گردد.نمي

ثبت نام و ادامه تحصمميل دانشممجويان غير ايراني كه بنا به د يل موجه مجاز به اقامت : 2تذكر 

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

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

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

از  خارج هاياز دانشگاه يكي( خود را از M.D) پزشكي عمومي دكتري مدرك كه م 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 م  زم 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 م گذراندن ب

 مذكور. در دوره 04 قبولي نمره

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

 كشور. درماني بهداشتي و خدمات پزشكي علوم

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

و يا تا  بيماريهای داخلی اخذ نموده درماني بهداشتي  و خدمات پزشكي علوم از دانشگاههاي

 دستيار، ارانه پذيرش در آزمون ،خواهند شد التحصيل مورد نظر فارغ سال اهشهريور م پايان

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

 باشد.مي و تخصصي

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

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

 .است مربوطه محل

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

 و تخصصي زشكيپ آموزش شوراي دبيرخانه توسط ،شودمي نياز كشور تعيين رفع جهت كه

 گيرد.مي انجام قانوني مراحل از طي پس

حداكثر دو  تحصيلي در هر سال محل در هر رشته 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  –آزمون و نیز انتخاب رشته 

 آورند.
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 علوم ساير دانشگاههاي 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 م  زم 3

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

 پذيرد. صورت و تخصصي پزشكي آموزش شوراي

 شهريه از پرداخت تخصصي دستياري در آزمون شدن پذيرفته در صورت ذيل مشروحهم افراد  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 %0م  ب

 .تخصصي

و  ، رفتتغذيه شامل شخصي هايهزينه هواپيما و كليه و برگشت رفت بليط هزينه م 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 چنانچهم  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 ا مكان حتي مجرد غير ايراني دستياران م جهت 7

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

 و دانشگاه متبوع وزارت از طريق متأهل دستياران خوابگاه تأمين جهت ليكن گيرد.قرار مي

 وجود ندارد. تعهدي هيچگونه

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

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

 نمايند. ور اقدامكش درماني بهداشتي و خدمات پزشكي علوم دانشگاههاي از طريق

 ورودي در آزمون شده پذيرفته غير ايراني متقاضيان علمي قبولي مراتب از اعالم م پس 8

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

 خواهد شد. اعالم اطالع دانشگاهها جهت

 ياريدست و مقررات قوانين از كليه دستياري دوره در طول شده پذيرفته ايرانيغير  م دستياران 01

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

 محضري تعهد دستياري نام در بدو ورود و ثبت 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 ياسالم جمهوري هايارزش

 برخورد خواهد شد.

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

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

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

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

 آنها ايجاد نخواهد گرديد. براي حقي هيچگونه ،گردد

 اقامت از انقضاء پروانه قبل دو ماه حداقل است مو ف تحصيل محل دانشگاه :4 تبصره

 بنمايد. اقامت تجديد پروانه تقاضاي دستياران ، برايدانشجويي

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

 خواهد شد. لاز افراد ارسا دسته

 در تاريخ داوطلب توسط دوره شروع و عدم معتبر بوده سال همان براي دستيار فقط م 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 تحصيلي هايو نيز هزينه شهريه پرداختم  02
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 01پيوست 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
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 00پيوست شماره 

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

 

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

 تخصصیدستيار پذيرش آزمون دورهنهمين در چهل و 

  
 اداره آموزش و پرورش شهرستان/ شهر ....

 

 31            متولدسال                                  خانمآقاي/اينجانب
  

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

  
  كامل ابتدايي دوره طي گواهي   

 ..............شهرستان   

 ...........استان   

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

  اداره رئيسمهر و امضاء  محل   
  مربوطه شهرستان و پرورش 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 دوره طي انجام گواهي   

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

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

  اداره مهر و امضاء رئيس محل   

  مربوطه شهرستان و پرورش آموزش   

 

 باشد.الزامی می با توجه به بند انتخابی دوره تحصيلی بصورت كامل 3يا  2گواهی طی  *
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 استشهاد محلي
 

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

 تخصصیدستيار پذيرش آزمون دوره نهميندر چهل و 

 

  

  مشخصات داوطلب  :

 نام و نام خانوادگي :             

 شماره ملي : 

 تاريخ تولد :                                          محل تولد : 

 

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

 

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

 

 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      

                 

 

  

 

 شهر / روستا مهر و امضاي كالنتري يا شوراي 
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 (4 –)بومی، بند  مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشیاز سهميه كنندگان استفاده درخواست فرم

 تخصصی دستيار پذيرش آزمون دوره نهمين در چهل و

  
 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
 

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

  /قراردادي تمام وقتبه عنوان مستخدم رسمي/ پيماني

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

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

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

 اين دانشگاه/ اين سازمان مشغول به خدمت بوده است.

 

 

    
 دانشگاه/ مهر و امضاء رئيس محل   

 محل مهر و امضاي باالترين مقام سازمان در استان    

 
 نيز الزامي است. 3011ماه آذر و بهمراه في  حقوقي 3011 لحکم استخدامي ساآخرين عالوه بر امضاء فرم فوق اسکن 
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 (7 –)بومی، بند  مناطق محروم موضوع قانون برقراری عدالت آموزشیاز سهميه كنندگان استفاده درخواست فرم

 تخصصیدستيار پذيرش آزمون دوره نهميندر چهل و 
  

 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 

.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 

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

 است.

 

 دانشگاه/ مهر و امضاء رئيس محل   

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

 

صصی زپشکیمی نه نموهن فرم ثبت انم اینترنتی چهل و تخ
 ن 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(فارسي تايپ شود   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 مليت

 ساير-زرتشتي-مسيحي-كليمي-اسالم دين

    تولد تاريخ

  تولد محلاستان 

  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) پست الکترونيم
لزوما پست الکترونيکي معتبر و قابل دسترس باشد تا در صورت  

 پيام هاي ضروري به اطالع داوطلب رسانده شود.نياز 

 
 

 

 مشخصات تحصيلی
 

  عمومي دانشگاه محل تحصيل دوره پزشکي

عمومي بدون احتساب معدل  يزشکدوره پ كل معدل

 دوره كارورزي
       

    پي  كارورزي جامعنمره امتحان 

  تاريخ شركت در امتحان جامع پي  كارورزي

  پزشکي عموميتاريخ فراغت از تحصيل 

 شماره نظام پزشکي
توانند عدد صفر را به جاي شماره نظام دانشجويان 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.

 خدمات قانونياتمام -3

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

 معاف از طرح )مشمول خدمت سربازي( -1

 3013در حا ل انجام خدمات قانوني تا پايان شهريور  -0

 مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت آموزشيآغاز طرح در-5

 در فاصله سه ماه از فارغ التحصيلي

 رتبه اول، دوم يا سوم %3مشمول  -6
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 ایمشخصات سهميه

 

 آزاد-3

  %25رزمندگان و ايثارگران  -2

  %5رزمندگان و ايثارگران -1

 اتباع خارجي -0

 متقاضي استفاده از سهميه

 تحويل مدارک مربوطه پس از پذيرش جهت تاييد نهايی به دانشگاه محل قبولی

*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

 شامل: %22و ايثارگران رزمندگان 

با كد رهگيري -%01با حد نصاب -رزمندگان بسيجي و ايثارگراني كه فقط حضور در جبهه دارند -3

 رقمي 32

 ملي)مراجعه به جهاد كشاورزي( با كد-%01با حد نصاب  -جهادگران جهاد كشاورزي -2

 امور ايثارگرانجامعه هدف بنياد شهيد و -با كد ملي -%01با حد نصاب -فرزند شهيد -1

 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران-با كد ملي -%01با حد نصاب -همسر شهيد -0

 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران-با كد ملي-%01با حد نصاب-و باالتر %25جانباز  -5

 نوع سهميه رزمندگان

 مشمول آئين نامه استعداد درخشان-0

مشمول قانون حمايت از ازدواج جوانان)اسکن صفحه اول و دوم -0

 شناسنامه داوطلب و همسر الزامي است(

 وضعيت نظام وظيفه

 پسمدارک مربوطه عالوه بر ارسال در فرم ثبت نام می بايست 

تحويل  دانشگاه محل قبولی از پذيرش جهت تاييد نهايی به

 گردد.

 

 كارت پايان خدمت -3

 كارت معافيت دائم يا موقت-2

 رتبه اول، دوم يا سوم %3مشمول -1

 مشمول آئين نامه استعدادهاي درخشان-0

 مشمول قانون حمايت از ازدواج جوانان-5

 3013 تا اول خرداد ماه سالتاريخ اعزام حداكثر -6

 وظيفهدر حال انجام خدمات نظام -0

)مختص داوطلباني كه معاف از طرح يا گواهي پايان   فرصت يکساله-0

 طرح دارند(

 پرسنل شاغل در نيروهاي مسلح -9

 31شماره  وستياز پ  امتحان * برگزاري  محل انتخاب
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 رگرانجامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثا-با كد ملي-%01با حد نصاب  -%25جانباز كمتر از -6

جامعه هدف بنياد شهيد و امور -با كد ملي-%01با حد نصاب  -و باالتر %25فرزند جانباز  -0

 ايثارگران

جامعه هدف بنياد شهيد و امور -با كد ملي-%01با حد نصاب  -و باالتر %25همسر جانباز  -0

 ايثارگران

 ثارگرانجامعه هدف بنياد شهيد و امور اي-با كد ملي-%01با حد نصاب  -آزاده -9

 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران-با كد ملي-%01با حد نصاب  -همسر آزاده -31

 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران-با كد ملي-%01با حد نصاب  -فرزند آزاده -33

 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران-با كد ملي-%01با حد نصاب  -همسر مفقوداالثر -32

 جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران-با كد ملي-%01با حد نصاب  -رزند مفقوداالثرف -31

 رزمندگان جبهه مقاومت -30

 شامل: %2رزمندگان و ايثارگران 

با كد -%01با حد نصاب -همسر رزمندگان بسيجي و ايثارگراني كه فقط حضور در جبهه دارند -3

 رقمي 32رهگيري 

با كد -%01با حد نصاب -و ايثارگراني كه فقط حضور در جبهه دارند فرزند رزمندگان بسيجي -2

 رقمي 32رهگيري 

با كد -%01با حد نصاب -همسر جهادگران جهاد كشاورزي كه فقط حضور در جبهه دارند -1

 رقمي 32رهگيري 

با كد -%01با حد نصاب -فرزند جهادگران جهاد كشاورزي كه فقط حضور در جبهه دارند -0

 رقمي 32رهگيري 

جامعه هدف بنياد شهيد و امور  -با كد ملي-%01با حد نصاب -%25همسر جانباز كمتر از  -5

 ايثارگران

جامعه هدف بنياد شهيد و امور  -با كد ملي-%01با حد نصاب -%25فرزند جانباز كمتر از  -6

 ايثارگران

 يد و امور ايثارگرانجامعه هدف بنياد شه -با كد ملي-%01با حد نصاب -  %25جانباز كمتر از  -0

 بنياد شهيد و امور ايثارگران

 جهاد كشاورزي

 نيروي مقاومت بسيج

 ستادكل نيروهاي مسلح

 ارت 

 سپاه پاسداران

 ناجا

 وزارت دفاع

ارگان مربوط به سهميه 

 رزمندگان و ايثارگران

نام و نام خانوادگي فرد  

 رزمنده

 كد ملي فرد رزمنده 
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شناسنامه فرد شماره  

 رزمنده

استفاده از سهميه  خير -بله 

و بعد  60)سال رزمندگان 

 از آن(

مدت رزمندگي بر حسب  

 ماه

 
 درصد جانبازي

 (302525252525)به عنوان مثال:       3ستاد كل نيروهاي مسلح با پي  كد -3

 (121116501359)به عنوان مثال:          1ارت  با پي  كد -2

 (021532112301)به عنوان مثال:        0پاسداران با پي  كد سپاه -1

 (510322111001)به عنوان مثال:           5نيروي مقاومت بسيج با پي  كد -0

 (639950610593)به عنوان مثال:                    6وزارت دفاع با پي  كد -5

 (002301131663)به عنوان مثال:           0ناجا با پي  كد -6

 (551101131663)به عنوان مثال:             55جهادگران جهاد كشاورزي با پي  كد -0

 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 وزارت  نمي باشم-باشممي 

بهداشت و سازمان هاي 

 تابعه

 محل استخدام 

 (يامتياز 01)ويژه داوطلبان واجد شرايط  

 نمي باشم-مي باشم

واجد شرايط استفاده از 

سهميه مازاد استعدادهاي 

 امتيازي 01-درخشان

 نمي باشم

 ارت 

 سپاه پاسداران

 نيروي انتظامي

 وزارت دفاع

 كادر ثابت

متقاضي استفاده از سهميه  باشمنمي-باشممي

   نيروهاي مسلح بورسيه
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*** ويژه مستخدمين 

 ارگانهاي نيروهاي مسلح

پذيرش بعنوان متقاضي  باشمنمي -باشممي

 لهدانشگاه بقيه ا سپاهبورسيه 

 متقاضي رشته روانپزشکي باشم )همراه با مصاحبه(نمي -باشممي

 با مصاحبه(باشم )همراه نمي -باشممي

 )مختص داوطلبان خانم(

متقاضي رشته زنان و 

 زايمان

 
 

 كد رهگيری و زمان ثبت نام

 

 رقمي 36كد  كد رهگيري

  كد پرداخت

  زمان ثبت نام

 

 
 

هاي مركز سنج  آموزش پزشکي را به دقت مطالعه كرده ي راهنماي ثبت نام و ساير اطالعيهگردم 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 ها بر عهدهگونه مغايرت، عدم صحت مندرجات يا ارسال نکردن مدارك )حتي اسکن ناخوانا(، مسئوليت آن

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

 ام كان لم يکن تلقي شود.  اعتراضي نداشته و قبولي

 

 مي پذيرم
 

 چاپ


