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  »هاي تخصصی بالینی  آئین نامه دوره آموزشی رشته«
  

  فصل پنجم
  

  آئین نامه تقلب و تخلف در آزمونها 
  

  دستورالعمل نحوه برخورد با تقلب و تخلف
در صورتیکه تقلب بر اساس شواهد از سوي کمیته تقلب و تخلف مسلم  - 1

شناخته شود ، صالحیت علمی فرد مردود و در نتیجه آزمون در صورت قبولی 
  .فاقد اعتبار است 

  جرائم تقلب مسلّم - 2
ر آزمون پذیرش دستیار ، در صورتیکه موضوع تقلب یا شواهد یا ادله د :الف 

کافی براي کمیته تقلب و تخلف محرز گردد ، فرد متقلب در صورت قبولی از 
سال از شرکت در آزمون  3تا  1این افراد بمدت . شروع دوره محروم می شود 

  .پذیرش دستیار محروم خواهند شد 
د ، تجدید دوره دستیار متقلب در سال مربوطه و پره بور –در آزمون ارتقا  :ب 

چهار ماه تمدید دوره وي در پایان دوره با درج در پرونده این افراد الزامی 
در صورت تکرار این عمل حکم دستیاري فرد مذکور لغو و از ادامه . است 

  .آموزش وي جلوگیري بعمل می آید 
براي دو دوره از شرکت در  فرد متقلب معلق و) دانشنامه(در آزمون بورد  :ج 

  .آزمون دانشنامه با درج در پرونده محروم می شود 
در صورتیکه فردي بر اساس قرائن از سوي کمیته تقلب و تخلف  : 1تبصره

قرائن . مشکوك به تقلب شناخته شود ، صالحیت علمی فرد مشروط می باشد 
ز بررسی در پرونده محرمانه و جداگانه جهت بررسی درج می شود و پس ا
  .می باشد کمیته تقلب و تخلف موظف به تعیین تکلیف قطعی حداکثر طی دو هفته 
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  صالحیت اخالقی : 2تبصره 
در صورتیکه اقدام فرد در ارتکاب تقلب یا تخلف موجب تضیع حق دیگري گردد 
یا تعدي حقوقی به حقوق دیگران در بر داشته باشد بسته به میزان آن و 

حقوقی اقدام مربوطه ، مدت محرومیت و نوع مجازات از  متناسب با جنبه هاي
  .طرف کمیته تقلب و تخلف تعیین می شود 

  
بدینوسیله آخرین مصوبات وزارت متبوع در خصوص ادامه تحصیل دانش  *

هاي مختلف علوم پزشکی که قبل از گذراندن طرح نیروي  آموختگان رشته
انسانی ، در آزمون مقاطع تحصیلی باالتر رشته هاي غیر مرتبط با علوم 

  :پزشکی شرکت نموده و احیانا قبول می شوند ، بشرح ذیل اعالم   می گردد 
در مورد دانشجویانی که طبق وضعیت تحصیلی موجود ، با گذراندن یک  - 1

صیلی دانش آموخته می گردند ، تائید فرم درخواست ثبت نام در نیمسال تح
آزمون مقطع باالتر بصورت ارسال آن به مرجع برگزارکننده آزمون بالمانع 

  .است 
افرادي که در آزمون مقطع تحصیلی باالتر در رشته هاي غیرمرتبط پذیرفته  - 2

صیل ، ریز نمرات می گردند ، قبل از ارسال هر گونه گواهی دال بر فراغت از تح
بایستی ابتدا به اداره کل امور دانشجویان و دانش آموختگان داخل مراجعه ... و 

و اقدام به سپردن وثیقه قانونی نمایند و پس از سپردن وثیقه و با اعالم کتبی 
اداره کل مذکور ، ارسال گواهی فراغت از تحصیل وریز نمرات گذرانده متقاضی 

رمانه بالمانع است و الزمست در هنگام ارسال به دانشگاه جدید بطور مح
گواهی و ریز نمرات ، با ارسال نامه اي به دانشگاه ذیربط تاکید گردد که صدور 
هرگونه گواهی یا مدرك فراغت از تحصیل جهت اینگونه دانش آموختگان در 
مقطع جدید ، منوط به صدور مجوز از طرف دانشگاه هاي علوم پزشکی ایران 

معاونت آموزشی  27/1/82آ مورخ /26914موضوع نامه شماره . ( خواهد بود 
  )وامور دانشگاهی وزارت متبوع 


