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  »هاي تخصصی بالینی  آئین نامه دوره آموزشی رشته«
 

 
 فصل دوم

  
  شرایط پذیرش دستیار     

  
  : الف ـ شرایط عمومی 

  شرایط الزم پذیرش دستیار در رشته هاي تخصصی بالینی  ) 4ماده
  : بشرح زیر است 

  . تایید صالحیت عمومی طبق ضوابط شورایعالی انقالب فرهنگی  )1/4
زشـکی داشتن مدرك یا گواهینامه فارغ التحصــیلی در رشــــته دکتـراي پ )2/4
 )M.D.  ( از دانشگاهها و مراکز مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آمـوزش

  . پزشکی 
  . داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا معافی جهت آقایان ) 3/4

کلمه معافی به مفهوم معافیت دایم آن می باشد و داوطلبین داراي  :تبصره 
د داوطلبین ، می توانند در معافیت موقت پزشکی و یا کفالت با مسؤولیت خو

بدیهی است در صورت فراخواندن آنان . آزمون پذیرش دستیار شرکت نمایند 
به انجام خدمت نظام وظیفه ، این وزارت هیچگونه تعهدي جهت ترخیص آنان به 

  .و طبق مقررات با اینگونه افراد برخورد خواهد شد عهده نخواهد گرفت
ظام وظیفه عمومی ، خدمات موضوع قانون خدمت ن(اتمام خدمات قانونی ) 4/4

  . خدمت پزشکان 
  . نداشتن نقص عضو مؤثر حرفه اي بر حسب رشته  )5/4
 .ph.Dعدم اشتغال به تحصیل در یکی از رشته هاي تخصصی پزشکی ،  )6/4

  . مدرك تخصصی پزشکی همچنین نداشتن وکارشناسی ارشد پزشکی ورزشی 
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  . دستیاري پذیرفته شدن در آزمون پذیرش  )7/4
دوره هاي   پذیرش اتباع غیر ایرانی طبق آئین نامه پذیرش اتباع غیر ایرانی در* 

  . تخصصی ، فوق تخصصی و فلوشیپ انجام می پذیرد 
  

  : ب ـ شرایط اختصاصی 
  شرایط استفاده از سهمیه رزمندگان و جهادگران :  5ماده  

جهادگران داوطلب بسیجی  با توجه به قانون تسهیالت براي ورود رزمندگان و
از کل ظرفیت پذیرش هر % 20به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ، به میزان 

رشته در آزمون ورودي ، به پذیرش دستیار از بین مشمولین قانون مزبور ، به 
نمره حدنصاب هر رشته ـ محل را کسب نمایند ، اختصاص می % 80افرادي که 

  .یابد 
ست از نمره آخرین فردي که درجادهی آزاد کلیه عبارت :تعریف حد نصاب 

داوطلبان واجد شرایط بدون درنظر گرفتن هر گونه سهمیه و جنس براي کل 
محل قبل از پذیرش بدست آمده و در تمام مراحل پذیرش ثابت  –ظرفیت رشته 

  .است 
  

  شرایط استفاده از سهمیه جانبازان و آزادگان :  6ماده  
و آزادگانی که در دوران دانشجویی حداقل دو سال % 70جانبازان با معلولیت 

نمره حدنصاب هر رشته ـ % 80سابقه اسارت داشته باشد ، در صورت کسب 
حداکثر ( محل همان رشته در امتحانات ورودي دســتیاري ، مازاد بر ظــرفیت 

  . پذیرفته می شوند ) محل  -از کل ظرفیت پذیرش هـــر رشته % 20به میزان 
  

 ------ --------------------------------------------------  
و تبصره هاي مربوطه تا تعیین حداکثر سن مجاز ورود به دوره هاي دستیاري از طرف مراجع ذیصالح  4/4مفاد بند : توجه  )١(

  .بالاثر می باشد 
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  شرایط استفاده از سهمیه مناطق محروم :  7ماده  

ن و پیراپزشکان مصوب مجلس شوراي قانون خدمت پزشکا 14در اجراي ماده 
کل ظرفیت پذیرش دستیار در  رشته هاي مورد % 25اسالمی ، هر سال حداکثر 

نمره % 80نیاز مناطق محروم به عنوان سهمیه مناطق مذکور به افرادي که 
  . حدنصاب هر رشته ـ محل را کسب نمایند ، اختصاص می یابد 

  
  : ه محل هاي مختلف توزیع این ظرفیت در بین رشت : 1تبصره 

ـ در رشته هاي بیماریهاي داخلی ، جراحی عمومی و بیماریهاي قلب و عروق در 
نفر باشد یک نفر ، و در ظرفیت هاي باالي  4یا  3صورتیکه ظرفیت رشته ـ محل 

  . ظرفیت رشته ـ محل به این سهمیه تخصیص می یابد % 20نفر حداکثر  4
نفر باشد ، یک نفر ، و  3یت رشته ، محل ـ در سایر رشته ها در صورتیکه ظرف

ظرفیت رشته ـ محل به این سهمیه % 25نفر حداکثر  3در ظرفیت هاي باالتر از 
پذیرش در این سهمیه به صورت استانی با توجه به . تخصیص می یابد 

  .آئین نامه انجام می پذیرد  9مندرجات ماده 
  

  لیست مناطق محروم :  8ماده  
بهداشتی ، درمانی و کمبود نیروهاي متخصص مورد نیاز لیست مناطق محروم 

هر منطقه ، توسط معاونت درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
تهیه و تنظیم شده و به منظور برنامه ریزي جهت پذیرش و آموزش نیروهاي 
متخصص در اختیار دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی کشور قرار 

  . می گیرد 
 

 مقررات و اولویت استفاده از سهمیه مناطق محروم :  9 ماده  
داوطلبین استفاده از سهمیه مناطق محروم باید حداقل داراي یکی از شـرایط زیر 

  : باشند 
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  پزشکان عمومی بومی : الف 

دو مقطع از مورد تقاضا براي استفاده از سهمیه بوده ـ داوطلب متولد استان  1
راهنمایی و متوسطه را در آن استان گذرانده و داراي مقاطع تحصیلی ، ابتدایی ، 

در تا پایان مهلت ثبت نام پذیرش دستیار دو سال سابقه کار حرفه اي پزشکی 
  . باشد هر نقطه از کشور داشته مناطق محروم 

ـ محل تولد یکی از والدین یا همسر داوطلب استان مورد تقاضا براي استفاده  2
ذکور سه مقطع تحصیلی ابتدایی ، راهنمایی و از سهمیه بوده و داوطلب م

) تا پایان مهلت ثبت نام پذیرش دستیار ( متوسطه را در آن استان گذرانده و 
هر نقطه از کشور داراي دو سال سابقه کار حرفه اي پزشکی در مناطق محروم 

  . باشد داشته 
  

  پزشکان عمومی غیر بومی : ب 
ده و داراي سابقه مدیریت اجرایی به ـ در استخدام دانشگاه محل خدمت بو 1

مدت سه سال تا پایان مهلت ثبت نام پذیرش دستیار در دانشگاه محل خدمت به 
عنوان پرسنل شبکه هاي بهداشتی درمانی ، معاونین دانشگاه ، مدیران ستادي 
دانشگاه ، رؤساي مراکز بهداشتی شهرستانها و رؤساي بیمارستانها و دانشگاه 

  . باشد 
شکان عمومی که حداقل به مدت چهار سال تا پایان مهلت ثبت نام شرکت ـ پز 2

در آزمون پذیرش دستیار در مناطق محروم با تایید رییس دانشگاه آن منطقه 
  . خدمت نموده باشد 

اولویت استفاده از سهمیه مناطق محروم در شرایط یکسان از نظر  : 1تبصره 
محل در مرتبه اول با  –ب رشته نمره آزمون پذیرش دستیار و اولویت انتخا

پزشکان عمومی بومی واجد شرایط و در مرتبه بعد با پزشکان عمومی غیربومی 
  .واجد شرایط می باشد 
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در راستاي توزیع متعادل سهمیه مناطق محروم پذیرش به صورت  : 2تبصره 
  .استانی انجام می پذیرد 

ستیار در سهمیه مناطق از ظرفیت د% 7در این دوره حداکثر تا سقف  : 3تبصره 
در هر رشته به ) ظرفیت پذیرش سهمیه مناطق محروم % 25از % 7( محروم 

مناطق محروم و نیازمند تحت پوشش دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی تهران ، شهید بهشتی ، ایران ، مشهد ، تبریز ، شیراز و اصفهان 

به مناطق محروم و نیازمند تحت % 25اختصاص یافته و مابقی ظرفیت تا سقف 
پوشش سایر دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اختصاص 

  .می یابد 
سهمیه مناطق محروم و نیازمند سالجاري با % 25از تعداد کل  : 4تبصره  

رعایت مقررات کلی پذیرش دستیار در هر رشته حداکثر یک نفر جهت هر استان 
پذیرفته خواهند شد و ) رشته هاي مورد نیاز هر استان با توجه به ( محروم 

مازاد ظرفیت کل پذیرش سهمیه مناطق محروم در صورت وجود داوطلب حائز 
شرایط سهمیه مربوطه و نیز با رعایت سایر مقررات در   رشته هاي اعالم شده 
به استانهاي محروم سیستان و بلوچستان ، هرمزگان، بوشهر ، کهگیلویه و 

مد ، کردستان ، لرستان ، ایالم ، کرمانشاه ، چهارمحال بختیاري بویراح
جهت هر کدام از دانشگاههاي  علوم پزشکی و خدمات . ( تخصیص می یابد 

بهداشتی درمانی شهید بهشتی و ایران با توجه به رشته هاي مورد نیاز آن 
د دانشگاه حداکثر یک نفر با رعایت مقررات پذیرش در سهمیه پذیرفته خواه

  . گردید 
چنانچه ظرفیتهاي اختصاص یافته به دو گروه دانشگاههاي فوق ، :  5تبصره 

توسط هر یک از گروههاي مربوطه تکمیل نگردد ، ظرفیت باقیمانده در اختیار 
گروه دیگر قرار می گیرد تا در قالب اعالم نیاز بعمل آمده بین مناطق محروم و 

  .توزیع گردد نیازمند تحت پوشش دانشگاههاي آن گروه 
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در صورتیکه داوطلی استفاده از سهمیه مناطق محروم موفق به  : 6تبصره 
کسب حدنصاب پذیرش مطابق دیگر پذیرفته شدگان بصورت آزاد گردد ، سهمیه 
مشارالیه به آزاد تبدیل گشته و مشمول مقررات پذیرفته شدگان بصورت آزاد 

  .شناخته می گردند 
از سهمیه مناطق محروم نمی توانند از سهمیه  داوطلبان استفاده : 7تبصره 

  .خانمها استفاده نمایند 
ظرفیت هاي اشغال نشده در سهمیه رزمندگان و سهمیه خانمها در  : 8تبصره 

اعالم شده (   محل بـــا توجه به رشته هاي مورد نیاز مناطق محروم –هر رشته 
  .تعلق می یابد    اطق محرومبه متقاضیان سهمیه من) از سوي معاونت سالمت

متقاضی سهمیه مناطق محروم که با استفاده از مزایاي سهمیه مذکور مورد 
قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان برابر یا نیم  14پذیرش قرار گیرد طبق ماده 

) حسب اینکه پروانه دائم پزشکی داشته یا نداشته باشند ( برابر مدت آموزش 
  . مت به صورت خاص گرفته می شود تعهد خد

  
  شرایط استفاده از سهمیه خانمها :  10ماده  

از سهمیه % 25وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است ، حداقل 
پذیرش دستیاري در رشته هاي جراحی اعصاب ، ارولوژي ، ارتوپدي، گوش ، 

ی تشخیصی و روانپزشکی و در صورت گلو و بینی ، چشم پزشکی ، پرتوشناس
سهمیه رشته هاي جراحی عمومی ، داخلی و قلب را به % 50وجود داوطلب ، 

  . خانمهاي پزشک قبول شده در گزینش کتبی دستیاري اختصاص دهد 
فارغ التحصیالن این رشته ها اعم از مجرد یا متاهل متعهد خواهند :  1تبصره 

ق برنامه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش شد تا پس از فراغت از تحصیل ، طب
  . پزشکی خدمات قانونی را در نقاط محروم و نیازمند انجام دهند 

نمره حد % 90حداقل نمره قبولی در گزینش کتبی دستیاري ، کسب :  2تبصره 
  . نصاب هر رشته ـ محل می باشد 
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شرط الزام و پذیرش با استفاده از سهمیه خانمها اعم متاهل یا مجرد صرفا به  *
تعهد محضري براي انجام خدمات در مناطق محروم به مدت سه برابر طول 

  . تحصیل مجاز شناخته می شود 
  

  : پذیرش در ظرفیت هاي یک نفره 
در رشته هایی که ظرفیت پذیرش دستیار یک نفر می باشد ، بدون در نظر  •

انجام            گرفتن سهمیه و جنس داوطلبان و با رعایت سایر مقررات پذیرش 
  . می شود 

  
  شرط شرکت دانشجویان مستقیم در آزمون رشته :  11ماده

  : بیهوشی 
فارغ التحصیالن رشته پزشکی بیهوشی که از موقعیت فراهم شده براي شروع 

( مقررات  دوره دستیاري استفاده ننموده اند ، مجاز هستند با رعایت
در آزمون پذیرش دستیار صرفا در رشته بیهوشی ) بوطه دستورالعمل دوره مر

  .ثبت نام کنند و در صورت قبولی ادامه تحصیل دهند 
  
  

  آزمون پذیرش دستیار –پ 
  آزمون پذیرش دستیار هر سال یکبار در بهمن یا اسفند ماه  : 12ماده

  .برگزار می شود 
کی هر دستورالعمل آزمون پذیرش دستیار دوره هاي تخصصی بالینی پزش

دوره که مبتنی بر مصوبات شوراي آموزش پزشکی و تخصصی تهیه و توسط 
علوم پزشکی    دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی به دانشگاه هاي

ابالغ می شود به منزله مصوبه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی می باشد و 
  . الزم االجراست 
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  :روند کنکوري پذیرش دستیار 

پذیرش دستیار در روند مشابه کنکور سراسري یکبار در سال در  آزمون    
  .دانشگاههاي علوم پزشکی سراسر کشور برگزار می شود 

  :محل  –رشته  100انتخاب 
محلهاي اعالم  –داوطلبان مجازند با توجه به کارنامه و تنها در رشته هاي     

و تکمیل فرم  شده در جدول ظرفیت دانشگاهها مندرج در دستورالعمل توزیع
محل مختلف را در دانشگاههاي  –محل حداکثر تا یکصد رشته  –انتخاب رشته 

  .علوم پزشکی سراسر کشور ، انتخاب نمایند
محل صرفا براي داوطلبانی که  –صدور کارنامه و اجازه انتخاب رشته : تبصره 

وده را کسب نم)  600از  150(حداکثر نمره آزمون پذیرش دستیار % 25بیشتر از 
  .اند مجاز می باشد 

  
  :سواالت آزمون و نمره منفی 

سواالت آزمون به صورت چندگزینه اي بوده و داراي نمره منفی نیز               
  .می باشد 

  
  :حق ثبت نام شرکت در آزمون  

ریال           000/110مبلغ ثبت نام جهت شرکت در آزمون پذیرش دستیار     
  .می باشد 
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  ارائه مدارك ثبت نام و مسئولیت صحت مدارك ارائه شده الزام به 
داوطلبان ورود به دوره دستیاري ملزم به ارائه مدارك مربوط در زمان ثبت نام 

چنانچه در هر مرحله اي از دوره . می باشند ) طبق دستورالعمل هر دوره ( 
ایید معلوم شود داوطلب واجد شرایط نبوده و یا صحت مدارك ارائه شده مورد ت

واقع نشود حق ادامه دوره از دستیار سلب شده و حکم آموزشی وي لغو می 
گردد و به مدت دو دوره از شرکت در آزمون ورودي دستیاري محروم می 

  .شود 
  :ماده الحاقی مصوب پنجاه و سومین نشست شورا 

  
  اولویت هاي پذیرش دستیار  -13ماده:  

ربوطه بر اساس اولویتهاي پذیرش دستیار تخصصی با رعایت سهمیه هاي م
  :زیر انجام می شود 

  نمره آزمون پذیرش دستیاري -١
  محل –اولویت انتخاب رشته  -٢

 –در مورد داوطلبانی که نمرات آزمون پذیرش دستیاري و اولویت انتخاب رشته 
محل یکسان باشد ، نمره آزمون جامع پیش کارورزي و سپس معدل کل دوره 

 .دوره کارورزي مالك خواهد بود پزشکی عمومی بدون احتساب معدل 
  پس  از ثبت نام و انتخاب رشته طبق ضوابط مقرر هر دوره  – 14ماده

  .به هیچ عنوان تغییر رشته مجاز نمی باشد
  
  

  شرط اتمام خدمات قانونی:  15ماده  
شامل خدمت وظیفه عمومی ، طرح ( داوطلبانی که در حین انجام خدمات قانونی 

می باشند در صورت اتمام ) ی ، پیام آوران بهداشت و توزیع نیروي انسانــ
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شهریور ماه سال مورد نظر ، مجاز به شرکت در  31دوره مذکور تا تاریخ 
  . امتحان پذیرش دستیاري خواهند بود 

انجام خدمات قانونی به استثناي خدمت نظام وظیفه و پیام آوران : تبصره 
نسانی با احتساب ضریب منطقه ، بهداشت با تائید مرکز تامین و توزیع نیروي ا

  .محاسبه خواهد شد 
  

  شرط شرکت فارغ التحصیالن ایرانی خارج از کشور :  16ماده  
فارغ التحصیالن ایرانی خارج از کشور با ارائه معرفی نامه از اداره کل امور 
فارغ التحصیالن ، از طریق دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی طبق 

  .ه می توانند در امتحان پذیرش دستیار شرکت نمایند دستورالعمل هر دور
  

  امتیاز یک درصد رتبه برتر دانشگاه ها :  17ماده  
شهریور ماه سال  31یک درصد رتبه اول هر دانشگاه در صورتی که تا تاریخ 

مربوطه فارغ التحصیل شوند ، می توانند قبل از انجام خدمات قانونی جهت 
دانشگاههایی که زیر صد نفر فارغ التحصیل . ایند شرکت در امتحان ثبت نام نم

در سال تحصیلی مربوطه دارند ، می توانند فقط یک نفر را به عنوان رتبه اول 
  . معرفی نمایند 

یک درصد رتبه اول مجموع فارغ التحصیالن واحدهاي آموزشی :  1تبصره 
ي گسترش دانشگاه آزاد اسالمی و سایر دانشکده هاي پزشکی مورد تائید شورا

  . دانشگاههاي علوم پزشکی کشور نیز مشمول این ماده خواهند بود 
چنانچه در محاسبه یک درصد رتبه اول دانشگاهها عدد اعشاري :  2تبصره 

  . حاصل شود، رقم مربوطه به صورت عدد گرد شده علمی منظور خواهد شد 
تا صدك  98دانشجویان حائز رتبه هاي برتر دانشگاهها ، از صدك :  3تبصره 

تا  97از دوره سی و یکم و از صدك ) یعنی یک درصد دوم باالترین رتبه (  99
پذیرش  نجماز دوره سی و پ) یعنی یک درصد سوم باالترین رتبه (  98صدك 
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، مجاز به قبل از انجام خدمات قانونی  ،دستیار تخصصی با رعایت سایر مقررات
غ التحصیلی خود و انتخاب شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی سال فار

   .تمامی رشته هاي تخصصی می باشند
  

  18ماده-  
  : نحوه احتساب رتبه هاي برتر دانشگاهها براي پذیرش دستیار 

نحوه احتساب رتبه هاي برتر دانشگاهها براي پذیرش دستیار با استفاده از 
standard score  درصد معدل کل دوره پزشکی عمومی بدون  50بر اساس

درصد بقیه ، نمره آزمون پیش کارورزي از  50تساب معدل دوره کارورزي و اح
بدون ( مجموع دانشجویان فارغ التحصیل هر دانشگاه در سال تحصیلی مربوطه 

  : به صورت زیر می باشد ) اعمال هر گونه سهمیه اي 
  

    20معدل فرد از   -میانگین معدل کل افراد     نمره آزمون فرد         )  میانگین نمرات آزمون پیش کارورزي در همان دوره(  
            ------------------------------------                     + -----------------------  =  

    معیارمقایسه                                                                                                                                                           
  افراد انحراف معیار نمرات آزمون پیش کارورزي در همان دوره                        انحراف معیار معدل کل       

  
  شرکت مشموالن آئین نامه استعدادهاي درخشان و  : 19ماده

  :قانون تسهیل ازدواج جوانان  10مشمولین تبصره ماده 
مشموالن سطوح عملکرد استثنایی و تسهیالت اعطایی به استعدادهاي درخشان 
در دانشگاههاي علوم پزشکی مستقل و موسسات وابسته به وزارت بهداشت ، 

آئین  3و  2پزشکی با رعایت مصوبات کمیسیون موضوع مواد  درمان و آموزش
و نیز کلیه  14/8/1384نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مورخ 

 31که حداکثر تا تاریخ ) اعم از خانم و آقا ( دانشجویان پزشکی عمومی متاهل 
ون شهریورماه سال مربوطه فارغ التحصیل می گردند مجاز به شرکت در آزم

  .دستیار تخصصی شناخته می شوند 
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 شرط شرکت داوطلبان کادر ثابت و رسمی نیروهاي نظامی :  20ماده
  و انتظامی 

شرکت در امتحان و انتخاب رشته داوطلبین کادر ثابت و رسمی نیروهاي نظامی 
( و انتظامی با ارائه معرفی نامه از ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران 

یا ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی و در مورد کارکنان  و) اداره نهم 
وزارتخانه ها ، سازمانها و نهادهاي دولتی با ارائه معرفی نامه از باالترین مقام 

  .مسؤول اجرایی ، بالمانع خواهد بود 
    

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


