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  مقدمه:

ته هاي دوره آزمون پذيرش دستیار فوق تخصصي در رش چهلمین كتبي آزمون متعال خداوند ياري به  

به صورت متمركز در شهر تهران برگزار  99/01/0010مورخ  پنجشنبه روزصبح  9در ساعت  مصوب

خواهد شد. آزمون شفاهي براساس جدول زمانبندي كه در هنگام توزيع كارت ورود به جلسه ارائه مي گردد 

 ، برگزار خواهد شد.

 د. ش خواهد دهرسانلیه داوطلبان ك  اطالع در هنگام توزيع كارت به كتبي آزمون برگزاري محل

متقاضیان مي توانند مطابق با آئین نامه آموزش دوره هاي فوق تخصصي و مفاد اين راهنما ثبت  -0توجه 

 نام نمايند.

 در اين دوره محدوديت سني جهت شركت در آزمون وجود ندارد. -9توجه 
 

 فصل اول: شرايط الزم جهت شرکت در آزمون

 :شرايط عمومي -الف
 

 ید صالحیت عمومي طبق ضوابط شوراي عالي انقالب فرهنگي تأي -0 -الف

تخصصيي نیياز بيه هياي فوقعلمي رسمي )قطعي يا آزمايشي( براي تحصيیل در دورهتبصره: اعضاي هیات

 گزينش عمومي مجدد ندارند. 

ا يا مراكز ميورد هن از دانشگاهنیاز و يا گواهي قبولي آداشتن مدرك دانشنامه تخصصي رشته پیش -9 -الف

 موزش پزشكي ید وزارت بهداشت، درمان و آتآي

داوطلبان رشته هاي فوق تخصصي جراحي قفسيه صيدري، جراحيي  صرفاٌدر اين دوره از آزمون و تبصره: 

 قلب و عروق، جراحي عروق و جراحي كودكان با داشتن مدرك گواهینامه رشته تخصصيي جراحيي عميومي

مجياز بيه شيركت در آزميون  92/10/0019تيا تياري   Kمام خيدمات ضيريب در صورت پايان خدمت و يا ات

 پذيرش دستیار فوق تخصصي مي باشند.

   92/10/0019تاري  تا حداكثر  kت ضريب اپزشكان مشمول خدمداشتن گواهي پايان تعهدات براي   -3 -الف

 براي آقايان معافیت از خدمت وظیفه عمومينظام وظیفه يا پايان خدمت  كارتداشتن  -0 -الف

باشد و داوطلبان داراي معافیت موقت پزشكي و ييا كفاليت به مفهوم معافیت دايم مي معافیتكلمه  - 0-0الف 

توانند در آزمون پذيرش دستیار شركت نمايند . بديهي است در صورت فراخوانده شدن با مسئولیت خود مي

 .  ترخیص آنان به عهده نخواهد داشت رايتعهدي ب هیچگونه وزارت متبوع، عمومي به انجام خدمت وظیفه

باشيند در صيورت آوران بهداشيت ميداوطلباني كه در حال انجام خدمت وظیفه عمومي يا پیيام - 9-0-الف 

رسيد شيهريورماه سيال بعيد بيه اتميام مي 30سربازي آنان تا تاري  خدمت  ارائه گواهي مبني بر اينكه مدت

 خواهند بود.  مجاز به شركت در آزمون پذيرش دستیار

داوطلبان مشمول خدمت نظام وظیفه صرفاٌ با مجوز سازمان مربوطه، مجاز به شركت در آزمون ميي باشيند 

 و دبیرخانه هیچ گونه مسئولیتي در خصوص مجوز شركت در آزمون و ترخیص آنها نخواهد داشت.

علمي مشغول انجام خيدمت تأیعنوان ماده يك قانون نحوه تامین هه آن دسته از متقاضیاني كه ب- 3-0-الف 

باشند در صورت موافقت دانشگاه محل خدمت و ارائه گيواهي هاي علوم پزشكي كشور ميوظیفه در دانشگاه

مصيوب سيتاد  وظیفيه عميوميمعادل مدت خيدمت ( 0019) شهريورماه سال بعد 30كه تا تاري   مبني بر اين
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با   تواننيد، ميگذرانيده باشيند( عميوميمت وظیفيه دو سال از شروع به خدفرماندهي كل نیروهاي مسلح را )

طيور مشيرو  ه بيوزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشكي  مرکز امور هی ت علمی یارائه گواهی از سو

طبق  ه عمومي ناجا،  وظیف سازماندر آزمون شركت نمايند و در صورت قبولي و نداشتن منع قانوني از نظر 

 . نمايند تحصیلمقررات شروع به 

 1441سا   انشن مه تخصصای هر رشته پیش نی زآزمون د رتبه ه ی برتر درصد 5حداکثر  – 4-4 -الف

وزارت بهداشت،درم ن و آماوز   در صورت ارائه مجوز از سوی مع ونت درم ن/ مرکز امور هی ت علمی

خدم ت ت   پزشکی مبنی بر شروع خدم ت ق نونی و مورد تعهد در من طق موردنی ز و التزام به تداوم این

 مج ز می ب شند در آزمون ورودی دستی ر فوق تخصصی شرکت نم یند. 1441پ ی ن شهریور م ه س   

 فوق تخصصي پذيرش دستیار شركت و قبولي در آزمون  -2 -الف

 اي برحسب رشته نداشتن نقص عضو موثر حرفه -0 -الف

هاي تكمیليي تخصصيي شكي و دورهپزتخصصي هاي فوقعدم اشتغال به تحصیل در يكي از رشته -7 -الف

 . PhD( و )فلوشیپ

تخصصيي فوقو گواهیناميه شدگان آزمون نهيايي تخصصي و قبولدارندگان مدرك دانشنامه فوق: 0 تبصره

تخصصيي فيوقدسيتیار  ر آزميون پيذيرشد مجيدد مجياز بيه شيركتبيالیني هاي پزشيكي در يكي از رشته

 باشند.نمي

 :شرايط اختصاصي -ب
 ه از سهمیه رزمندگان و ايثارگران استفاد نمشمولی-0 -ب

محل به مشمولین استفاده از سهیمه رزمندگان و ايثارگران بيا رعاييت  –از ظرفیت پذيرش در هر رشته  03%

 شرايط زير تعلق خواهد يافت: 

 سهمیه رزمندگان و ايثارگران:
مقررات موضوعه و نیز مندرجات اين پذيرش با استفاده از سهمیه رزمندگان و ايثارگران با رعايت قوانین و 

 راهنما به شرح زير انجام خواهد شد.

 :شامل جامعه هدف بنیاد شهید و امور ايثارگران سهمیه ايثارگران

قانون  71كلیه داوطلبان متقاضي استفاده از سهمیه جامعه هدف بنیاد شهید و امور ايثارگران براساس ماده 

( 9قانون تنظیم بخشي از مقررات دولت ) 07الحیه قانون مذكور ماده جامع خدمت رساني به ايثارگران و اص

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جمهوري اسالمي و تبصره آن  91و ماده 

 شامل:

یه سهم %92و باالتر )در قالب ظرفیت  %92جانباز  آزاده، شاهد،: همسر و فرزند –آزاده -جانباز  -0 -0 -الف

 رزمندگان و ايثارگران(

 0همسر  و فرزند رزمنده با حداقل  - %92فرزند و همسر جانباز كمتر از  - %92جانباز كمتر از   -9 -0 -الف

 سهمیه رزمندگان و ايثارگران(  %2ماه حضور داوطلبانه در جبهه )در قالب ظرفیت 
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اي بويژه كد ملي و یح اطالعات شناسنامهبه منظور استفاده از سهمیه ايثارگران، صرفًا بر اساس ورود صح

عالمت گذاري در قسمت سهمیه بنیاد شهید و امور ايثارگران و مشخص نمودن نسبت با ايثارگر در فرم ثبت 

 نام  مجاز به ارائه درخواست استفاده از سهمیه مذكور شناخته مي گردند.

سايت ايثار يا كد ايثارگري ) پدر، مادر يا خود  اين گروه از افراد نیازي به دريافت و يا ارائه كد رهگیري از

-ماه حضور داوطلبانه در جبهه، مي 0ايثارگر( ندارند. شايان ذكر است همسر و فرزند رزمنده با حداقل 

 بايست كد رهگیري فرد رزمنده را از سايت ايثار يا كد ايثارگري  دريافت نموده و در فرم ثبت نام وارد كنند.

 رزمندگان بسیجي:

و تبصره هاي چهارگانه ماده مذكور در آيین نامه اجرايي  0رزمندگان بسیجي كه براساس ماده  -0-9-الف

ها و موسسات آموزش قانون ايجاد تسهیالت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجي به دانشگاه

بانه در مناطق عملیاتي جبهه ماه متوالي يا متناوب داوطل 0حداقل  30/0/0307تا  30/0/0329عالي از تاري  

اند با توجه به مفاد ذيل مجاز به استفاده از سهمیه رزمندگان و هاي نبرد حق علیه باطل حضور داشته

 ايثارگران شناخته مي گردند:

 ناطق عملیاتي براساس مصوبات شوراي عالي دفاع تعیین مي شود .: م0تبصره

هاي و پاسداران وظیفه و همچنین تعهدات و ماموريتمدت حضور يا خدمت در جبهه سربازان : 9 تبصره

-ماهه دانشجويان دانشگاه 0هاي نظامي در جبهه و نیز طرح ها و ارگانها، سازمانخدمتي پرسنل وزارتخانه

 شود .ها و موسسات آموزش عالي، حضور داوطلبانه تلقي نمي

ت بسیج مشمول استفاده از سهمیه نیروهاي فعال بسیجي و بسیجیان عادي پايگاههاي مقاوم: 3 تبصره

 شوند .رزمندگان نمي

ماه حضور در جبهه را دارند ، مشمول  0مدت حداقل به همسر و فرزند رزمندگان بسیجي كه   :0تبصره 

 9 -0 -مندرج در بند الف %2استفاده از ظرفیت تخصیص يافته به سهمیه رزمندگان و ايثارگران به میزان 

افراد نیز جهت دريافت كد رهگیري فرد رزمنده طبق روند فوق الذكر اقدام نمايند و  باشند. الزم است اينمي

 در فرم ثبت نام آزمون، وارد كنند.

)موضوع تصويب نامه  00/7/0011: با توجه به مصوبه هیئت محترم وزيران در جلسه مورخ 2تبصره 

رو  به حداقل شش ماه حضور ( رزمندگان جبهه مقاومت مش 09/7/0011ه مورخ 29900/ت 72810شماره 

داوطلبانه در جبهه با تائید ستاد كل نیروهاي مسلح مي توانند از تسهیالت ورود به دانشگاهها و مؤسسات 

اين دسته از رزمندگان از جهت ساير احكام قانوني، مشمول قوانین و مقررات  آموزش عالي بهره مند شوند.

 حاكم بر رزمندگان هستند.

آجا، سپاه، ناجا، ودجا، [هاي نیروهاي مسلح لبان الزم است ضمن مراجعه به سازماناين گروه از داوط

نسبت به تكمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان بسیجي و  *سازمان بسیج مستضعفینو  ]نزاجا

مه رقمي مربو  به اين سهمیه، بر اساس نوع سازمان اقدام كرده و سپس در تقاضانا 09دريافت كد رهگیري 

ثبت نام اينترنتي آزمون نسبت به درج سهمیه و كد رهگیري خود اقدام نمايند. آمار و اطالعات اين گروه از 

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

نمودن كد رهگیري تأيید سهمیه مربوطه  وارد نمودن كد خود دقت نمايد. بديهي است در صورت اشتباه وارد
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ها، از سوي سازمان يا ارگان مذكور امكانپذير نبوده و درصورت عدم شناسايي توسط هر يك از سازمان

  اين سهمیه براي داوطلب حذف خواهد شد(.

 بايستباشد. لذا داوطلبان ميرقمي براي هر آزمون و هر سال متفاوت مي 09كد رهگیري   :0تذکر مهم 

 09براي ثبت نام در هر آزمون با مراجعه به سازمان ذيربط يا ناحیه مربوطه نسبت به دريافت كد رهگیري 

هاي گذشته منجر به عدم تأيید سهمیه رقمي جديد مخصوص همان آزمون اقدام كنند. درج كد رهگیري دوره

 و حذف آن خواهد شد.

دمات و طرح حكمت معاونت نیروي انساني ستاد كل دفتر خ -بايست توسط الفدر نهايت تايیديه نهايي مي 

سازمان بسیج مستضعفین )براي رزمندگان( به مركز سنجش آموزش  -ن.م )براي متقاضیان ايثارگر( ب

 پزشكي ارسال گردد.

 *: متقاضیان سهمیه رزمندگان سازمان بسیج مستضعین(:9مهمتذکر 

قانون  91وطلب بسیجي( و سهمیه بند الف ماده داوطلبان متقاضي استفاده از سهمیه رزمندگان )شخص دا

برنامه پنجساله ششم توسعه )همسر و فرزند رزمنده داوطلب بسیجي( الزم است ضمن مراجعه به محل 

رقمي و درج آن در  09نگهداري پرونده جبهه )نواحي مقاومت بسیج سراسر كشور( و دريافت كد رهگیري 

 ند.فرم ثبت نام اينترنتي آزمون اقدام نماي

بديهي است آمار و اطالعات پس از اتمام ثبت نام از طريق سپاه هاي استاني به سازمان بسیج مستضعفین 

آموزش پزشكي ارسال خواهد شد. لذا از  نجشعات، براي تايید نهايي به مركز سارسال و پس از تجمع اطال

 دًا خودداري شود.رقمي ج 09مراجعه مستقیم به سازمان بسیج مستضعفین براي اخذ كد رهگیري 

اعمال سهمیه رزمندگان و ايثارگران تنها در صورت انتخاب سهمیه مورد نظر و ارسال مدارك الزم توجه: 

 در زمانهاي مقرر امكان پذير مي باشد.

رقمي كه توسط  09پیش كد هر يك از سازمانها و مراجع )اولین رقم سمت چپ كد رهگیري  ::3تذکر مهم

 ها شود(، جهت استفاده متقاضیان اين سهیه براي ورود به دانشگاهر داوطلبان داده مياين سازمانها در اختیا

 باشد:و موسسات آموزش عالي به شرح زير مي

 (009292929292)به عنوان مثال:              ( 0ستاد كل نیروهاي مسلح )

 (391130273029)به عنوان مثال:               (  3ارتش )

 (091209119083)به عنوان مثال:              ( 0)سپاه پاسداران 

 (210099113883)به عنوان مثال:                       ( 2نیروي مقاومت بسیج )

 (009920038290)به عنوان مثال:              ( 0وزارت دفاع )

 (789001101000)به عنوان مثال:               (  7ناجا )

 (229002872990)به عنوان مثال:                                 (      22جهاد كشاورزي )

آن دسته از پرسنل كادر ثابت، پیماني و وظیفه نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران چنانچه  -9-9-الف

ماه ناپیوسته در مناطق  9ماه پیوسته يا  0حداقل  30/0/0307تا  30/0/0329عالوه بر میزان موظفي از تاري  

اند با تايید نهايي ستاد كل ن.م. مجاز مي باشند از امتیاز هاي حق علیه باطل حضور داشتهیاتي و جبههعمل

سهمیه رزمندگان استفاده نمايند. اين گروه از داوطلبان الزم است  ضمن عالمت گذاري در بند مربو  به 
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حیح در محل مربو  اقدام رقمي پیگیري بصورت كامالً ص 09به درج كد سهمیه در فرم ثبت نام، نسبت

 نمايند. 

آيین نامه اجرايي قانون ايجاد تسهیالت براي ورود رزمندگان و  01ماده  9براساس تبصره  3-9-الف

هیات محترم وزيران  08/9/0308جهادگران داوطلب بسیجي به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب 

به بعد  0308وراي اسالمي داوطلباني كه از سال مجلس ش 00/9/0370و قانون اصالح قانون مذكور مصوب 

 09اند، درصورتي كه داراي حداقل مدت يك نوبت با سهمیه رزمندگان در آزمونهاي سراسري پذيرفته شده

توانند در اين آزمون با سهمیه رزمندگان ماه حضور داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل باشند، مي

 ورت حق استفاده از سهمیه رزمندگان در آزمون ورودي را نخواهند داشت.شركت نمايند. درغیر اينص

با استفاده از سهمیه رزمندگان يك بار در دوره  0308آن دسته از داوطلباني كه بعد از سال :  0تبصره 

ماه  08اند، در صورتي كه داراي حداقل كارداني و يك بار در دوره كارشناسي ناپیوسته پذيرفته شده

توانند در اين آزمون با سهمیه رزمندگان اوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل باشند، ميحضور د

 شركت نمايند.

آن دسته از داوطلباني كه با استفاده از سهمیه رزمندگان يك بار در آزمون پزشكي عمومي :  9تبصره 

                   آزمون پذيرش دستیاراند، طبق ضوابط جهت استفاده مجدد از سهمیه رزمندگان در پذيرفته شده

 ماه حضور داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل داشته باشند .  09تخصصي حداقل میبايست فوق 

سهمیه  %2آن دسته از داوطلباني كه بعنوان فرزند يا همسر رزمنده، با استفاده از ظرفیت :  3تبصره

اند، طبق ضوابط حق استفاده مجدد از پزشك عمومي پذيرفته شدهرزمندگان و ايثارگران يك بار در آزمون 

 .تخصصي را نخواهند داشتفوق سهمیه رزمندگان در آزمون پذيرش دستیار 

 :شرذيپنحوه 

 از ظرفیت پذيرش به رزمندگان و ايثارگران داراي شرايط زير اختصاص دارد: %92 -الف

مسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان همسر و فرزنداِن شاهد، جانبازان، آزادگان و ه -0

 محل انتخابي  -نمره علمي گزينش آزاد در رشته  %71و باالتر، به شر  كسب حد نصاب  92%

 محل انتخابي -حد نصاب علمي در رشته  %81فرد رزمنده به شر  كسب حداقل  -9

زير اختصاص دارد) به شر  كسب حداقل  از ظرفیت پذيرش به رزمندگان و ايثارگران داراي شرايط %2 -ب 

 محل انتخابي(: -درصد حدنصاب علمي در رشته71

  %92فرزند و همسر جانباز كمتر از  - %92جانباز كمتر از  -0 

 ماه حضور داوطلبانه در جبهه  0همسر  و فرزند  رزمنده با حداقل  -9 

رگران باشد ولي بدلیل عدم كسب حد نصاب رزمندگان و ايثادر سهمیه 0ممكن است فردي حائز رتبه توجه: 

 الزم با سهمیه فوق الذكر پذيرفته نشود.

سهمیه بند ب پاسخگوي متقاضیان واجد  % 2بند الف باال تكمیل نشود و  % 92در صورتي كه سهمیه : 0تذكر 

واهد بند ب باال اختصاص خ  %2شرايط نباشد ظرفیت خالي باقي مانده به متقاضیان واجد شرايط سهمیه 

 يافت.
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رزمندگان و ايثارگران توسط متقاضیان واجد  %2و  %92در صورت عدم تكمیل ظرفیت هاي :  9تذكر  

 شرايط طبق قانون ظرفیت تخصیصي اين سهمیه به متقاضیان سهمیه آزاد اختصاص مي يابد. 

محل انتخابي  -در صورتي كه هر يك از شركت كنندگان سهمیه رزمندگان و ايثارگران در رشته:  3تذكر 

 موفق به كسب نمره قبولي بصورت آزاد گردد، جزء ظرفیت پذيرش بصورت آزاد محسوب خواهد شد.

نكته مهم: عطف به ارسال اليحه جديد سهمیه هاي آزمونهاي پذيرش توسط دولت به مجلس شوراي اسالمي 

ییر قبل از انجام انتخاب چنانچه تغییري در قانون جامع خدمت رساني به ايثارگران ايجاد گردد و اين تغ

 رشته محل باشد تغییرات لحاظ خواهند شد.

 تعهدات:

از پذيرفته شدگان با استفاده از سهمیه رزمندگان و ايثارگران مطابق ساير پذيرفته شدگان به صورت 

 آزاد با رعايت ساير مقررات مرتبط تعهد محضري اخذ خواهد گرديد.

 يان بومي توسط دانشگاهها با اولويت مناطق محروم:مشمولین شیوه نامه پذيرش دانشجو-9 -ب

بايسيت فرد متقاضي استفاده از سهمیه بومي مناطق محروم موضوع قيانون برقيراري عيدالت آموزشيي ميي

بطور كامل داراي يكي از شرايط ذيل براساس راي صادره در چهاردهمین جلسه شوراي سينجش و پيذيرش 

 پزشكي باشد.دانشجو وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

متقاضي بايد متولد استان مورد تقاضا بوده و حداقل دو مقطع تحصیلي كامل از مقاطع تحصیالت را )اعيم -1

 از متوالي يا متناوب( در يكي از شهرهاي حوزه دانشگاه مورد تقاضا باشد. 

ن ميورد تقاضيا متقاضي حداقل سه مقطع تحصیلي را )اعم از متوالي يا متناوب(در يكي از شهرهاي استا -1

 گذرانده باشد.

سيال اقاميت  2محل تولد يكي از والدين و يا همسر متقاضي در استان مورد نظر بوده  و همچنيین فيرد  -3

 اخیر )منتهي به سال برگزاري آزمون( در يكي از شهرهاي استان مورد تقاضا را داشته باشد.

سال اقاميت داوطليب در آن اسيتان( استشيهاد  2)ارسال اسكن شناسنامه والدين يا همسر و مدركي دال بر  

 محلي مبني بر سكونت دائم و در حال حاضر در آن استان تايید شده توسط مراجع ذيصالح 

كلیه ي بخش هاي فرم استشهاد محلي مشيتمل بير آدرس بيا قیيد اسيتان، شيهر، خیابيان، الزم است :  توجه

اهالي محل با ذكر مشخصات و امضياي  كالنتيري نفر از  0كوچه، پالك، كدپستي و زمان سكونت با امضاي 

 و يا شوراي شهر محل تعهد تكمیل شود و )استشهاد محلي سال هاي گذشته مورد قبول نمي باشد.(

قطعيي دانشيگاههاي عليوم  -آزمايشيي ييا رسيمي-مستخدمین پیماني، قراردادي )تميام وقيت(،  رسيمي -4

سال سيابقه اسيتخدام و خيدمت اخیير در  2با حداقل  پزشكي كشور و سازمانهاي وابسته به وزارت بهداشت

 مناطق محروم استان متقاضي

قطعي دانشگاههاي علوم پزشكي -آزمايشي يا رسمي -تمام وقت پیماني يا رسمي  قراردادي مستخدمین -5

سيال سيابقه ميديريتي ييا  3و يا سازمانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بيا حيداقل 

 تي درمناطق محروم استان متقاضي به عنوان رئیس شبكه بهداشتي درماني و يا رئیس بیمارستانسرپرس

 .(الزامي است )ارسال اسكن مدارك دال بر تايید شرايط
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سال خدمت با ميدرك پزشيكي عميومي در  0تخصصي كه سابقه حداقل فوق متقاضیان تحصیل در مقطع -6

 د.مناطق محروم استان متقاضي را داشته باشن

            و نیاز رشاته ها ی ماورد نیا ز متع قبا ن در هنتا م انتخا    محرومظرفیت پذیر  در من طق  -0-9-ب

 محل اعالم خواهد گردید. -رشته

 ب یسات داوطلا ، میه  در سهمیه بومی متع قب ن اعالم خواهد شاد: ب  توجه به اینکه نی زه ی رشتهنکته

 ، در مرحلاه ببات نا مب شاندمیه از آن در سهمیه من طق محاروم که واجد شرایط استف د را ه ییاست ن

. بدیهی است پس از اعالم نی زها ی درما ن امکا ن ترییار نم یند)حداکثر دو است ن واجد شرایط(انتخ   

 .داشتنخواهد  وجود ببت شده در فرم ببت ن م است ن

ه توديع سند تعهد محضري به میيزان پذيرفته شدگان بر مبناي اين شیوه نامه از بدو ورود مكلف ب -9-9-ب

مدت تحصیل در شهرستان، بخش يا روستاهاي مورد نیياز دانشيگاههاي محيل تعهيدي كيه در آن  سه برابر

 پذيرفته شده اند خدمت نمايند.

در صورتي كه شرايط به كارگیري دانش آموخته در محل اولويت انتخيابي فيراهم نباشيد، دانشيگاه  :1تبصره 

وي را جهت انجام تعهد به محل ديگري از مناطق محروم تحت پوشش خود اعيزام نماييد مشمول مكلف است 

 و متعهد مكلف به تبعیت از دستور دانشگاه خواهد بود. 

 تعهدات موضوع اين شیوه نامه تحت هیچ شرايطي قابل خريد نمي باشد. :1تبصره 

واهي تحصيیلي، تائیدييه فراغيت از آزادسازي دانشنامه تحصیلي متعهدين و ييا صيدور هير نيوع گي :3تبصره 

یيد كاميل تعهيدات دانيش آموختگيان بيه تأيتحصیل، ريز نمرات و يا هر قسم مدرك تحصیلي منو  به اتميام 

 هاي علوم پزشكي مشمول شیوه نامه مي باشد. دانشگاه

از سيهمیه آن  در خالل انجام تعهد، فعالیت حرفه اي متعهدين در مناطق غیر از استاني كه با استفاده :4تبصره 

پذيرفته شده اند، ممنوع بوده و پروانه مطب اين دسته از افراد در مدت اجيراي تعهيد، توسيط سيازمان نظيام 

پزشكي به صورت استاني و براي استاني كه متعهد براي خدمت در آن پذيرفتيه شيده اسيت، صيادر خواهيد 

ن نظام پزشكي به منظور رفع محدوديت گرديد. پس از اتمام تعهد، معاونت آموزشي گواهي الزم براي سازما

 پروانه را صادر خواهد كرد.

هيا و ييا نهادهيا صيرفاً در صيورت انفكياك از محيل هيا، سيازمان: كاركنان رسمي ساير وزارتخانه2تبصره

استخدام مجاز به استفاده از تسهیالت مرتبط با پيذيرش در سيهمیه بيومي منياطق محيروم موضيوع قيانون 

 شي مي باشند.برقراري عدالت آموز

 فصل دوم: ثبت نام و مدارک الزم

  کارت و توزيع نام ثبت -الف

بيا مراجعيه بيه سيايت  31/9/0010لغاييت  90/9/0010از تياري  تواننيد مي واجيد شيرايط داوطلبان -0 -الف

كت در نیياز و در نظير گيرفتن وضيعیت شيرپیش تخصصي رشته به و با توجه http://sanjeshp.ir اينترنتي 

مفياد راهنميا  و براسياس را انتخياب تخصصيفوق هاياز رشته آزمون )آزاد، بومي و يا رزمنده( صرفاً يكي

 نمايند.  نام ثبت
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نیيياز در سييال پیش هييايدر رشييته تخصصييي دانشيينامه برتيير آزمييون هييايز رتبييهحيياي داوطلبييان -9 -الييف

نام اينترنتي اعيالم مراتب را در فرم ثبت بايستباشند، ميكه مشمول خدمت وظیفه عمومي مي 0010تحصیلي

 .نمايند

 وزارت باشيند ايين گردييده اعيزام وظیفه نظام خدمت جهت افراد مورد بحث كه در صورتي ذكر است شايان

بيا  داوطلب كه در صورتي است . بديهينخواهد داشت عهده به تحصیلي اخذ معافیت در قبال تعهدي هیچگونه

 باشيد مطيابق خيدمت بيه و مشيغول شيده جيذب علميي هیيأت اعضياي تأمین نحوه قانون 0 از ماده استفاده

 خواهد گرديد.  ترخیص از خدمت مقررات

 از لیست داوطلبان شركت در آزميون داوطلب نام حذف و باعث بار مجاز نبوده از يك بیش نام ثبت -3 -الف

 گردد. مي

 .مج ز نیست عنوان هیچ به ، ترییر رشتهرشته و انتخ   ن م از ببت پس -0 -الف

 سايت اينترنتي مربوطيه ارسيال وب نام و از طريقدر مهلت مقرر ثبت كه نامي ثبت مدارك صرفاً به -2 -الف

 خواهد شد. اثر داده گردد ترتیب

طرييق از  98/01/0010و 97مورخ  و چهارشنبه شنبه سه در روزهاي آزمون جلسه ورود به ک رت -0 -الف

 گردد.الذكر توزيع ميسايت اينترنتي فوقوب 

  نام مورد نیاز ثبت مدارک -ب

  خيدمات پیيام كوتياهو  رييال 111/211/0 با پرداخت اينترنتي مبلي  جهت دريافت مجوز ثبت نام داوطلب بايد 

موفق به اخذ كد پرداخت شده و با كد مذكور مجاز به آغياز  http://sanjeshp.irاز طريق سايت  ريال 111/09

 مراحل ثبت نام خواهید بود.

 باشد.قابل استرداد نمي فوق تبصره: وجه

 .ارسال گردد kb 311-011و حجم  jpgبايست بصورت اسكن شده با فرمت توجه: كلیه مدارك مي

 شده باشد.  گرفته جاري در سال )پشت سفید(كه برقي 03عكس قطعهيك  -0 -ب

 توضيیحات تصوير صيفحه اضافي توضیح هرگونه موجود بودن و در صورت شناسنامه اول صفحه -9 -ب

 .  شناسنامه

 آقايان. جهت ميت از خدمت وظیفه عمونظام وظیفه و يا معافی خدمت كارت پايان -3 -ب

داوطلبياني كيه  جهيت 30/0/0019اري  حيداكثر تيا تيعمومي  وظیفه خدمت بر اتمام : مستندات مبني0تبصره 

 ق بل قبو  می ب شد.(ارایه مجوز از سوی ب الترین مق م ارگ ن مربوطه صرف ٌ )  باشند.مي  خدمت مشغول

متقاضیاني كه به عنوان ماده يك قانون نحوه تأمین هیأت محل خدمت آن دسته از  دانشگاه : موافقت9تبصره 

 30/0/0019هاي علوم پزشكي كشور بوده و تا تاري   در دانشگاهعمومي  علمي مشغول انجام خدمت وظیفه 

 از سوی مرکز امور هیاتت علمای )ارائه گواهیمعادل مدت خدمت سربازي مصوب خود را خواهند گذراند. 

 (آموز  پزشکیوزارت بهداشت، درم ن و 

مع ونات درما ن وزارت بهداشات درما ن و آماوز   از ساویمنحصيراً مجوز شركت در آزميون  -0 -ب

 كلیيه 9001 شيهريور مياه 92كيه حيداكثر تيا  K ضيريب خيدمات مشيمول متخصص جهت پزشكان پزشکی

 . ، صادر مي گرددرسانندمي اتمام خود را به تعهدات
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 است الزامی مع ونت آن از طرف شدگ نپذیرفته برای دوره شروع مجدد جهت صدور گواهی است بدیهی

 صيدورگواهي عيدم منجر بيه تعهدات از پايان قبل خدمت محل با دانشگاههاي پزشكان ارتبا  قطع و هرگونه

اشيتغال بيه  گواهي ارائه به  منو معاونت در آن مجوز صدور هرگونه ذكر است به خواهد بود. الزم مربوطه

 خواهد بود. پزشكان روز،  از طرف كار،  به

 تصوير حكم استخدامي جهت كلیه مستخدمین  -2 -ب

 كلیه مستخدمین  جهت 0 تكمیل شده شماره فرم -0 -ب

 كه فاقد پاييان انجيام خيدمات ميي باشيند راسياً از سيوي ايين Kكلیه مشمولین انجام خدمات ضريب  -7-ب

دبیرخانه مورد استعالم معاون درمان و مركز امور هیات علمي وزرات بهداشيت درميان و آميوزش پزشيكي  

 قرار خواهند گرفت و صرفاً در صورت تأيید مراجع مذكور  مجاز به شركت در آزمون شناخته مي شوند.

 الزاميي تخصصيي نشينامهدا درامتحان قبولي نیاز و يا گواهي پیش رشته تخصصي تصوير دانشنامه -8-ب

باشد. جهت قبول شدگان سال جاري آزمون دانشنامه تخصصي، صيرفاً اعيالم مراتيب در فيرم ثبيت نيام مي

 تائید نهايي از سوي مركز سنجش آموزش پزشكي مي باشد. اينترنتي كفايت دارد.

صيدري، جراحيي  داوطلبان رشته هاي فوق تخصصي جراحي قفسيه صرفاٌدر اين دوره از آزمون و تبصره: 

 قلب و عروق، جراحي عروق و جراحي كودكان با داشتن مدرك گواهینامه رشته تخصصيي جراحيي عميومي

مجياز بيه شيركت در آزميون  92/10/0019تيا تياري   Kدر صورت پايان خدمت و يا اتمام خيدمات ضيريب 

 پذيرش دستیار فوق تخصصي مي باشند.

معاونيت  ايان خيدمات ميورد تعهيد كيه منحصيراً از سيويتصوير گواهي پ، در صورت اتمام خدمات -9 -ب

وزارت بهداشيت، درميان و  و ييا مركيز اميور هیيات علمييدرمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 

 صادر گرديده است. آموزش پزشكي

 مربوطيهنيام در قسيمت فيرم ثبيتقانون جامع خدمات رساني به ايثارگران كه در  استفاده داوطلبان -01 -ب

نیروي مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمي، ستاد مشترك ارتش، بنیياد شيهید و اميور ايثيارگران را 

 ه نمايند:مستندات را ارايذيل  بنا به شرايطاند مقتضي است عالمت زده

بايسيت بيا مراجعيه بيه مشمولین سهمیه رزمندگان با حضور داوطلبانيه در منياطق عملیياتي ميي -0-01 -ب

 09نیروي مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقالب اسالمي با ارائه كد مليي نسيبت بيه اخيذ كيد رهگیيري  نواحي

 رقمي اقدام و در محل مورد نظر در فرم ثبت نام اينترنتي وارد نمايند.

انيد بيراي و بار از اين مزايا بهره مند شدهر مقاطع قبلي تحصیلي دتبصره: اينگونه داوطلبان در صورتي كه د

 ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه را دارا باشند. 08بايست حداقل فاده مجدد مياست

رقمي در هر آزمون و در هر سال، داوطلبان الزم اسيت بيراي  09توجه: با توجه به متناوب بودن كدرهگیري 

 رقمي اقدام نمايند. 09نام در هر آزمون نسبت به دريافت كد رهگیري جديد ثبت

باشند شيامل: كه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ايثارگران ميفوق یان استفاده از سهمیه متقاض -9-01 -ب

، اسيراء، آزادگيان، همسير و و فرزندان شهداء، مفقيودين جانبازي، همسران %92آزادگان، جانبازان با حداقل 

ره مليي و عالميت بايست نسبت به ورود صحیح اطالعات شناسنامه اي و شيمامي %92 فرزندان جانباز باالي

گذاري در قسمت سهمیه بنیاد شهید و امور ايثارگران و به همراه مشخص نمودن نسبت بيا ايثيارگر در فيرم 
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ه كد رهگیري از سايت ايثار ييا كيد ايثيارگري )پيدر، ن گروه از متقاضیان نیازي به اراينام اقدام نمايند. ايثبت

 مادر يا خود ايثارگر( ندارند. 

بيه  بيا مراجعيه)فراجيا( مسيلح ستاد كل نیروهاي ايثارگران ان متقاضي استفاده از سهمیه داوطلب -3-01 -ب

رقمي ايثارگري خيود جهيت اسيتفاده از سيهمیه رزمنيدگان  09سازمان نیروهاي مسلح نسبت به دريافت كد 

مون مجدد بايست جهت هر دوره آزاقدام و در محل مورد نظر هنگام ثبت نام وارد نمايند. اين كد رهگیري مي

یيد نهيايي تأي ید سيهمیه و حيذف آن خواهيد شيد.گیري ادوار گذشته منجر به عدم تأياخذ گردد و درج كد ره

سهمیه رزمندگان اين گروه از افراد توسط دفتر خيدمات و طيرح حكميت معاونيت نیيروي انسياني سيتاد كيل 

 نیروهاي مسلح مي باشد.
 

 

 

 

 

 
 

 

 

پذيرفته مي شوند در صورت انصراف از ثبت نام، ييا ايثارگران سهمیه  كه با استفاده از كلیه افرادي -00 -ب

انصراف به دنبال شروع دوره حق استفاده از سهمیه براي شيركت در آزميون  سيال هياي آتيي را نخواهنيد 

 داشت.

هيا بيا اولوييت منياطق  متقاضیان استفاده از شیوه نامه پذيرش دانشجويان بيومي توسيط دانشيگاه -09 -ب

 باشيندميي و مدارك مرتبط بيه شيرح زييرتكمیل شده هاي ه فرمتوجه به شرايط خود ملزم به اراي امحروم ب

 )رشته و محل هاي مورد نیاز در زمان دريافت كارنامه اعالم خواهد شد(.

  1مشمولین بند

مربو  بيه گيواهي تائیيد گذرانيدن حيداقل دو مقطيع  [ 9و فرم شماره  شناسنامه اول صفحه ارسال و اسكن 

 ] دبیرستان( استان مربوطه-راهنمايي-كامل تحصیلي)ابتدايي

 1مشمولین بند 

 كاميل مقطيع 3 گذرانيدن تائیيد و امضياء و مهر جهت مربوطه شهرستان پرورش و آموزش اداره به مراجعه

 (9شماره استان )فرم  آن دبیرستان( در _راهنمايي _)ابتداييتحصیلي

  3مشمولین بند

سيال اقاميت  2مورد( و  داوطلب )حسب همسر يا والدين شناسنامه سوم و دوم و اول صفحه ارسال و اسكن

 اخیر در استان مورد تقاضا.

  4مشمولین بند

 وابسته سازمانهاي يا و پزشكي علوم دانشگاه در داوطلب خدمت تداوم بر مبني مربوطه اسكن فرم و تكمیل

 رسمي يا و پیماني مستخدم بصورت وممحر منطقه در مستقر پزشكي آموزش و بهداشت، درمان وزارت به

 (3شماره سهمیه )فرم  از استفاده براي

 0010اسكن آخرين حكم استخدامي مستخدم در سال 

شش بنیاد شهید و امور رقمي براي استفاده از سهمیه ايثارگران)بجز مشمولین تحت پو 09توجه مهم: کد رهگیري 

ايثارگران( براي هر آزمون و هر سال متفاوت است لذا داوطلبان مي بايست براي هر آزمون کدرهگیري جديد 

از سازمان ذيربط دريافت نمايند و ارسال مدارک و گواهي مرتبط با سهمیه جهت اين گروه از افراد لحاظ 

 نخواهد گرديد و سهمیه داوطلب آزاد تلقي مي گردد.
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 0010فیش حقوقي آذر ماه سال 

 5مشمولین بند 

 2مشمولین بند مدارك و ارسال اسكن 

 6مشمولین بند 

 (0شماره فرم )تكمیل ، اسكن و ارسال  
 

 

 زمون و نحوه پذيرشفصل سوم: برگزاري آ

 نحوه برگزاري آزمون: -الف

 گرددآزمون در دو مرحله كتبي و شفاهي برگزار مي

، جهيت كلیيه http://sanjeshp.ir با تاكید بر منابع آزمون اعالم شده در سايت اينترنتيي :آزمون مرحله کتبي

یش نیياز در هير گيروه باشند، )بيا توجيه بيه رشيته پيهاي فوق تخصصي كه داراي رفرانس مشابه ميرشته

آموزشي( صرفاً يك دفترچه سئوال به تفكیك گروههاي آموزشي تهیيه و در اختیيار داوطلبيان قيرار خواهيد 

گرفت. بديهي است با توجه به رشته انتخابي داوطلب، سئواالت اختصاصي رشته فوق تخصصي مربوطيه در 

 خواهد بود.  مقايسه با ساير سئواالت دفترچه آزمون داراي ضريب به شرح زير
 

 ضريب سئواالت اختصاصي رشته هاي فوق تخصصي گروه آموزشي

 بارشته پیش نیاز کودکان

روماتولوژی کودکان، ریه کودکان، مغز و اعصاب 

کودکان، کلیه کودکان، قلب کودکان، گوارش 

کودکان، خون و سرطان کودکان، طب نوزادی و 

پیرامون تولد، عفونی کودکان، غدد درون ریز و 

 تابولیسم کودکانم

ضریب سئواالت اختصاصی در رشته 

 4فوق تخصصی مربوطه مساوی 

 است

بارشته پیش نیاز بیماریهای 

 داخلی

بیماریهای ریه، بیماریهای قلب و عروق، خون و 

سرطان بالغین، روماتولوژی، غدد درون ریز و 

متابولیسم بالغین، گوارش و کبد بالغین، 

 ، عفونینفرولوژی

ت اختصاصی در رشته ضریب سئواال

 است 3فوق تخصصی مساوی 

 بارشته پیش نیاز جراحی عمومی
جراحی کودکان، جراحی پالستیک ترمیمی و سوختگی، جراحی 

 جراحی عروق،  قورع قفسه صدری، جراحی قلب و
ضریب سئواالت اختصاصی در رشته 

 است 2فوق تخصصی مساوی 

رشته هاي فوق تخصصي در دفترچه سئواالت هر گيروه  الزم به ذكر است تعداد سئواالت اختصاصي تمامي

 صورت مساوي مي باشد.ه آموزشي ب

با توجه به رفيرانس  هاي ويژه و روانپزشكي كودك و نوجواناقبتبالیني، مرو ايمونولوژي هاي آلرژي رشته

 د بود.طور مجزا داراي دفترچه سئواالت با ضريب يكسان در تمامي سئواالت  خواهنه اعالمي هركدام ب

كلیه داوطلباني كه حدنصاب نمره كتبي تراز شده را كسب نمايند بيا رعاييت كلیيه مصيوبات و  آزمون شف هی:

مقررات مجاز به شركت در آزمون شفاهي همین دوره مي باشند. آزمون شيفاهي در كلیيه رشيته هياي فيوق 
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ا سياير روش هياي يي مصياحبه سياختارمند، OSCE ،PMPتخصصي به صورت منفرد يا تركیبي از روشهاي 

 .برگزار مي گرددبا رعايت ساير مقررات در هر رشته  نوين ارزشیابي و اختصاصي مرتبط با رشته خود
 

 :پذيرش  نحوه -ب

در اييين دوره از آزمييون كلیييه شييركت كننييدگان اعييم از مشييمولین اسييتفاده از مزاييياي سييهمیه رزمنييدگان و 

پذيرش دانشجويان بومي با اولوييت منياطق محيروم و نیيز ايثارگران، مشمولین پذيرش براساس شیوه نامه 

نمره  %01به كسب حدنصاب حداقل مرحله آزمون كتبي موفق ساير متقاضیان پذيرش به صورت آزاد كه در 

با رعاييت با شركت در آزمون شفاهي از باالترين نمره كل تراز شده و   تراز شده آزمون مربوطه گرديده اند

جهيت شيركت در  نیز مندرجات اين دستورالعمل ميورد پيذيرش قيرار خواهنيد گرفيت.و كلیه مقررات آزمون 

 %01نمره تراز شده مرحله كتبي، مليزم بيه كسيب  %01مراحل پذيرش، هر داوطلب عالوه بر كسب حد نصاب 

 باشد. نمره كل تراز شده آزمون نیز مي

 

 

 
 

 :آموزشمحل و تعیین پذيرش - ج

 مكتسيبه تيراز شيده  كيل نمره براساس پزشكي بالیني تخصصيفوق هايرشته در تحصیل متقاضیان -1-ج

 ميونآز 3/0و  كتبيي آزميون 3/9 )براسياستراز شيده  كل نمره از باالترين مربوطه پذيرش آزمون داوطلبین

 گیرد.مي ( صورتشفاهي

مكتسيبه تيراز شيده آزاد كيه نميره كيل  داوطلبیناز بین تخصصي، در آزمون پذيرش دستیار فوق :0تبصره 

وي بياالتر باشيد، در اولوييت خواهيد بيود و در آزميون كتبيي ، فردي كيه نميره اشدايشان با يكديگر برابر ب

، ميالك نميره كيل آزميون دانشينامه تخصصييمربوطيه، تراز شده كتبي آزمون صورت مساوي بودن نمره 

 پذيرش قرار خواهد گرفت.

در هار  شاده اعاالم ظرفیات کمتر از کال کتبی در آزمون کنندگ ن تعداد شرکت که در مواردی :1تبصره 

هیاتت ممتحناه مربوطاه تعیاین و توساط  توساط  شاده پذیرفتاه دستی ران آموز  ب شد محل رشته

 شود.می اعالم دبیرخ نه شورای آموز  پزشکی و تخصصی ب  رع یت س یر مقررات

گونه مسئولیتي در قبال صيدور احكيام مأمورييت آموزشيي و سياير مسيائل اداري  اين دبیرخانه هیچ -9-ج

بير عهيده نخواهيد داشيت.  تخصصيمرتبط با افراد پذيرفته شده در اين دوره از آزمون پذيرش دستیار فوق

 در ايين دسيتورالعملشدگان ملزم به اجراي مفياد قيانوني در زمینيه تعهيدات محضيري منيدرج  كلیه پذيرفته

 بود.  خواهند

 الزم ديگير ميدارك ميراهه هیات مركزي گيزينش بيه فرم و ارائه تكمیل به موظف شده پذيرفته داوطلب -3-ج

ييا  آزمايشي رسمي علمي هیأت غیر از اعضاي باشد.)بهخود مي آموزش محل دانشگاه به دوره شروع جهت

 (قطعي
 

 

 

در  نمره تراز شده داوطلبب %01صرفا در صورت کسب حدنصاب حداقل  ،نمره مكتسبه در مرحله شفاهي

   مرحله کتبي قابل محاسبه خواهد بود.
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 فصل چهارم: تعهدات

به صورت آزاد و يا مشيمولین پيذيرش بيا  فته شدگان آزمون پذيرش دستیار فوق تخصصي كلیه پذير -الف

بيه سيپردن تعهيد مليزم  ) به غیر از مشمولین قانون برقراري عدالت آموزشي (  استفاده از سهمیه ايثارگران

 تعهيد مي باشند محضري عام به میزان برابر مدت تحصیل به نفع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  .گردد دانشگاه محل آموزش تحويل 31/7/0019نامه بايد حداكثر تا تاري  

 

 

 

 

 

 

 
 

و يا مرخصيي بيدون  با ماموريت آموزشي كه ها، سازمانها و يا نهادها وزارتخانهساير كاركنان رسمي  -ب

ذيرش گیرنيد. در صيورت پيآزاد در آزمون شركت نموده و مورد پذيرش قيرار مييبصورت داوطلب  حقوق 

 به محل استخدام خود ميي باشيند.مدت آموزش به میزان برابر  خاصملزم به سپردن تعهد محضري خدمتي 

 بديهي است اين موضوع نافي انجام باقیمانده تعهدات ماموريت آموزشي اخذ شده نخواهد بود .

زم به سيپردن دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ملو اعضاي هیات علمي مستخدمین  -ج 

بيديهي  به دانشگاه محل استخدام خود مي باشيند.طول دوره آموزشي مصوب تعهد محضري به میزان برابر 

 است اين موضوع نافي انجام باقیمانده  تعهدات ماموريت آموزشي اخذ شده نخواهد بود .

بايسيت ررات مييسند تعهد محضري خدمت پذيرفته شدگان )با در نظر گرفتن شرايط پذيرش( مطيابق مقي -د

از آموزش افراديكه سند تعهد محضيري را در  در بدو شروع به آموزش به دانشگاه محل تحصیل ارائه گردد

 .موعد مقرر ارائه ننمايند جلوگیري به عمل خواهد آمد

كلیه پذيرفته شدگان در قالب سهمیه بومي مناطق محروم موضوع قانون برقراري عدالت آموزشي، مليزم  –ه 

ن تعهد محضري به میزان سه برابر مدت آموزش، به منظور ارائيه خيدمت در منياطق محيروم تحيت به سپرد

 نظر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه )محل تعهد( مي باشند.

 هم:ببكات مبببن

 و باشيندمي K ضريب خدمات انجام در حین كه تخصصيدستیار فوق پذيرش آزمون شدگانپذيرفته كلیه-1

 خدمتي در محل آموزش به شروع تا زمان در آزمون قبولي از اعالم نمايند موظفند پسدر آزمون شركت مي

) در اول مهير مياه آماوز  به شروع هنت مصيرفاً در  گروه و اين بوده مشغول محوله وظیفه انجام خود به

 باشند.مي شروع دوره مجاز به و پايان تعهدات متبوع وزارت مع ونت درم نمجوز از  ب  کس  ( 0019

دارندگان مدرك دانشنامه تخصصي كه در استخدام رسمي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشيتي -9

برند و يا مقطع تخصصي خود را بيا اسيتفاده از مزايياي پيذيرش در سيهمیه خانمهيا طيي درماني به سر مي

نجام خدمات به میيزان برابير دوره تحصيیل ) بيا احتسياب ضيريب منطقيه( تيا تياري  اند، در صورت انموده

 توجه: جانبازاني که مستخدم دستگاههاي اجرايي مي باشند و با استفاده از ماموريت آموزشي در 

تعهد محضري معاف مي باشند و لیكن اين معافیت مانع از  دوره هاي دستیاري پذيرفته مي شوند از توديع سند

انجام ساير تعهدات از جمله تعهدات موضوع قانون برقراري عدالت آموزشي و قانون تأمین امكانات تحصیل 

 اطفال و جوانان ايراني )آموزش رايگان( نمي شود.
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تخصصي شركت نمايند. اخيذ مجيوز شيركت باشند در اين دوره از آزمون پذيرش فوقمجاز مي 92/0/0019

 الزامي است. متبوع معاونت درمان وزارتدر آزمون از 

زای ی سهمیه من طق محروم ) ق نون برقراری دانش آموختت ن رشته ه ی تخصصی که ب  استف ده از م-3

عدالت آموزشی ( طی دوره نموده اند ، صرف  در صورت گذراندن حداقل نیمی از مدت تعهدات خاود و در 

مج ز به شرکت در آزمون پذیر  دساتی ر فاوق تخصصای  صورت کس  موافقت مع ون درم ن وزارتی

 . خواهند بود

جهت داوطلباني كه مطيابق مقيررات در حيین  عاونت درمان وزارتيماخذ مجوز جهت شركت در آزمون از -0

انجام خدمات خود مجاز به شركت در آزمون مي باشند به منزلة الزام آن معاونت جهت صدور مجوز شروع 

 باشد.به آموزش در صورت پذيرش نمي

شرکت کننده لبان داوطدر اين دوره هشتادوچهارمین نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي  9براساس موضوع 

واجد شرايط در آزمون پذيرش دستیار فوق تخصصي، مجاز به شرکت در آزمون دوره هاي تكمیلي تخصصي آتي 

 نخواهند بود.

چنانچه داوطلبان بنا به هر دلیل از ثبت نام در دانشگاه محل پذيرش خودداري نمايند اين قبولي قابل انتقال -2

 مي باشد.ار قبولي نهايي داوطلبان يكسال تببه دوره هاي آتي نخواهد بود و اع
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 0فرم شماره                                                        

 0010ماه ديتخصصي بالیني پزشكي هاي فوقدوره آزمون پذيرش دستیار رشته چهلمین

 ها، سازمانها و نهادها ساير وزارتخانهدانشگاهها ، فرم مربوط به مستخدمین 

 

 

 ..............................................................با شركت آقاي / خانم دكتر بدينوسيله 

 آزماو در  .............دارنده دانشنامه تخصصي رشته ............................كارمند رسمي، پيمااني ايا  

 بعمل مي آيد .موافقت  رشته............................ پذيرش دستيار فوق تخصصي 

 بديهي است در صورت پذيرفته شد  در آزمو  فوق با ماموريت آموزشي وي نيز موافقت مي گردد.

 دانشگاه

 :  وزارتخانهرئیسمحل مهر و امضاء 

 سازمبان          

 نبهاد          
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 9فرم شماره 

 ت مناطق محروممشمولین شیوه نامه پذيرش دانشجويان بومي توسط دانشگاهها با اولوي

 دوره آزمون پذيرش دستیارفوق تخصصي چهلمین

 9و0 -بند

  
 اداره آموزش و پرورش شهرستان/ شهر ....

 

 03            متولدسال                                  خانمآقاي/اينجانب
  

 فرمائید. ير اقدامز شده تايید موارد اشاره به نسبت خواهشمندم            /شهرستاناستان

 امضا ء متقاضی 
  

  كامل ابتدايي دوره طي گواهي   

 ..............شهرستان   

 ...........استان   

 سال تحصیلي: ................... 

  
  اداره مهر و امضاء رئیس محل   

  مربوطه شهرستان و پرورش آموزش   

  

  مل راهنماييكا دوره طي انجام گواهي   

 ..............شهرستان   

 ...........استان   

 سال تحصیلي: ...................  

 

  اداره مهر و امضاء رئیس محل   
  مربوطه شهرستان و پرورش آموزش   

  

  

  كامل متوسطه دوره طي انجام گواهي   
 ..............شهرستان   

 ...........استان   

 سال تحصیلي: ...................  

  اداره مهر و امضاء رئیس محل   
  مربوطه شهرستان و پرورش آموزش   
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 3فرم شماره 

 مشمولین شیوه نامه پذيرش دانشجويان بومي توسط دانشگاهها با اولويت مناطق محروم

 دوره آزمون پذيرش دستیارفوق تخصصي چهلمین

 0 -بند
  

 محترم دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي...... رياست
 

 رياست محترم سازمان ..... 
 

 03            سال متولد                                 خانم دكترآقاي/اينجانب
  

 فرمائید. زير اقدام شده تايید موارد اشاره به نسبت خواهشمندم            /شهرستاناستان

 امضاء متقاضی                                                                                                             

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

 كي و خدمات بهداشتيبه عنوان مستخدم رسمي/ پیماني دانشگاه علوم پزش     

  / سازمان ......................................... از تاري  .........................  ........................... درماني   

 تاكنون در منطقه محروم و نیازمند تحت پوشش دانشگاه/ سازمان مشغول به    

 خدمت بوده است.   

 
 
    

 دانشگاه/ اء رئیسمهر و امض محل   
 

 محل مهر و امضاي باالترين مقام سازمان در استان    

 

 سال سابقه خدمت اخیر در همان استان. 2: حداقل 0توجه 

نیز الزامي  0010 و بهمراه فیش حقوقي آذر ماه  0010عالوه بر امضاء فرم فوق اسكن حكم استخدامي سال : 9توجه 

 است.
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 0فرم شماره

 وه نامه پذيرش دانشجويان بومي توسط دانشگاهها با اولويت مناطق محروممشمولین شی

 دوره آزمون پذيرش دستیارفوق تخصصي چهلمین

 0 -بند

 رياست محترم دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي......

 رياست محترم سازمان ..... 

 

 03            متولدسال                                 خانم دكترآقاي/اينجانب
  

 فرمائید. زير اقدام شده تايید موارد اشاره به نسبت خواهشمندم            /شهرستاناستان

 امضاء متقاضی  

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

    ...... در واحد هاي تحت از تاري  .......... لغايت ... متخصصبه عنوان پزشك    

   پوشش مستقر در مناطق محروم و مورد نیاز دانشگاه علوم پزشكي و    

    خدمات بهداشتي درماني.........................../سازمان .........................................    

 مشغول به خدمت بوده است.   

 

 

 دانشگاه/ مهر و امضاء رئیس محل   

    

 محل مهر و امضاي باالترين مقام سازمان در استان

 

 سال خدمات مرتبط با مدرك دوره ماقبل در همان استان. 0سابقه حداقل 
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