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  »هاي تخصصی بالینی  آئین نامه دوره آموزشی رشته«
 

  فصل ششم
آموزش تخصصی ، فوق  آیین نامه پذیرش اتباع غیرایرانی در دوره هاي

 ))فلوشیپ (( تخصصی و دوره هاي تکمیلی تخصصی 
  

به منظور گسترش روابط علمی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران با       
کشورهاي دیگر و عرضه بخشی از امکانات تحصیلی کشور بر اساس جهان 

وانان مستعد سایر کشورها خصوصا کشورهاي اسالمی و بینی اسالمی به ج
فراهم آوردن تسهیالت براي شناساندن بهتر انقالب اسالمی و به جهت تداوم و 

 10/2/1371تکمیل پذیرش دانشجویان خارجی ، به استناد مصوبه مورخ 
شوراي عالی تبلیغات خارجی دولت همه ساله تعدادي از اتباع خارجی را که 

تحصیل در دوره هاي تخصصی ، فوق تخصصی و یا دوره هاي عالقمند به 
گروه پزشکی در جمهوري اسالمی ایران باشند بر ) فلوشیپ(تکمیلی تخصصی 

پذیرش در دو گروه صورت خواهد . اساس این آئین نامه پذیرش می نماید 
  .پذیرفت 

تدریس و کلیه امتحانات به زبان (پذیرش در دانشگاههاي فارسی زبان  :الف 
  )فارسی

تدریس و کلیه ( پذیرش در دانشگاههاي داراي گروههاي انگلیسی زبان  :ب 
  )امتحانات به زبان انگلیسی 

  شرایط عمومی پذیرش تحصیل در دوره هاي دستیاري در جمهوري ) 1ماده
  اسالمی ایران

یا معادل آن که به تایید مراجع  (M.D)داشتن مدرك دکتري عمومی  :الف 
ربوطه رسیده و برابر مدرك دکتري پزشکی عمومی در ذیصالح در کشور م

ایران شناخته شده و ارزشیابی توسط مرکز امور دانشجویی صورت پذیرفته 
  .باشد 
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متقاضیان کشورهائی که ارزش مدرك آنان با ارزش مدرك دکتري :  1تبصره 
 M.Dمدرك  پزشکی عمومی برابري نمی کند ، پس از احراز شرایط و تطابق با

  .یران توسط مرکز امور دانشجویی می توانند اقدام به ثبت نام نمایند کشور ا
اتباع خارجی که از دانشگاههاي ایران فارغ التحصیل شوند از شمول  : 2تبصره 

  .ارزشیابی مدارك مستثنی می باشند 
کلیه مدارك فوق باید به تایید نمایندگیهاي جمهوري اسالمی ایران در کشور  :ب 

  .ارت امور خارجه رسیده باشد مربوطه و یا وز
معرفینامه ازسه نفر از اعضا هیات علمی دانشگاه محل تحصیل در مورد  :ج 

تائید صالحیت علمی داوطلب و تائید صالحیتهاي عمومی داوطلبان توسط 
  .مراجع ذیصالح براي شروع و ادامه تحصیل 

ابتال به  گواهی پزشکی معتبر در خصوص عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم :د 
  .بیماریهاي واگیر که به تایید نمایندگیهاي متبوع رسیده باشد 

کلیه داوطلبین خارجی می بایست با شرکت در آزمونی به زبان فارسی و یا  :هـ 
موفق به اخذ ) ره(طی دوره فراگیري زبان فارسی در دانشگاه امام خمینی 

  .گردند  14حداقل نمره 
راندن دوره هاي بعد پزشکی عمومی در ایران اتباع خارجی که متقاضی گذ: و 

را در ایران و یا کشور دیگري گذرانده باشند  M.Dمی باشند اعم از اینکه دوره 
یا یورو ) به دالر(بر اساس تعرفه موجود ملزم به پرداخت هزینه هاي تخصصی 

  )به استثناي بورسیه ها. (می گردند 
یسی زبان مورد تائید دبیرخانه پذیرش و آموزش در گروههاي آموزشی انگل :ز 

شوراي آموزش پزشکی و تخصصی در کلیه مقاطع براي اتباع غیرایرانی واجد 
شرایط عمومی پذیرش و ادامه تحصیل در دوره هاي دستیاري در ایران بر 
عهده دانشگاه و گروه آموزشی مربوطه بوده و با نظارت هیات هاي ممتحنه 

  .مربوطه انجام می گیرد 
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  نحوه درخواست و نظارت بر پذیرش:  2ماده  
مرجع رسیدگی و بررسی کلیه درخواستهاي متقاضیان اعم از اینکه مقیم ایران 
و یا در خارج از کشور باشند وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می 
باشند و باید مدارك واصله مستقیما جهت رسیدگی هاي الزم به شوراي پذیرش 

  .گردد  اتباع غیر ایرانی ارسال
شوراي پذیرش موظف است ضمن هماهنگی و پیگیریهاي الزم از  :تبصره 

طریق وزارتخانه هاي امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسالمی از کلیه راههاي 
ممکن اطالعات و شرایط الزم براي ادامه تحصیل در دانشگاههاي ایران را به 

اطالعات کامل و به  از طریق تهیه بروشورهایی با. آگاهی متقاضیان برساند 
سفارتخانه ها و یا کنسولگریهاي    زبان انگلیسی جهت ارائه به داوطلبین توسط 

خارج از کشور و در داخل کشور از طریق مرکز امور دانشجویی این امر انجام 
نظارت بر پذیرش دانشجویان غیرایرانی در رشته هاي گروه پزشکی . می پذیرد 

در کلیه مقاطع بعهده شورایی در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی 
  :متشکل از 

  نماینده دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی -١
  نماینده معاونت آموزشی و امور دانشگاهی -٢
 نماینده مرکز امور دانشجویی -٣

لذا افراد واجد شرایط شرکت در آزمون پذیرش دستیار پس از طی مراحل الزم 
 .بیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی معرفی می شوند به د

  
  شرایط پذیرش و آموزش دستیاران غیرایرانی در دوره هاي :  3ماده

  تخصصی بالینی پزشکی
خود را از یکی از  (M.D)متقاضیانی که مدرك دکتري عمومی پزشکی  - 1

در بر طبق ضوابط ذیل حق شرکت . دانشگاههی خارج از کشور اخذ نموده اند 
  .آزمون پذیرش دوره هاي دستیاري را خواهند داشت 
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الزمست قبل از شروع ، مدارك آنها در کمیسیون ارزشیابی مدارك ثبت  :الف 
بر اساس مصوبات شورایعالی  MDگردد و پیش نیازهاي مربوط را جهت اخذ 

  .ارزشیابی کامل نمایند 
ین المللی امام ماه دوره آموزش زبان فارسی در دانشگاه ب 6گذراندن  :ب 

  .در دوره مذکور  14و اخذ نمره قبولی ) ره(خمینی 
بمدت یکسال در یکی از ) انترنی(گذراندن موفقیت آمیز دوره پیش کارورزي  :ج 

  .دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور 
شرط شرکت متقاضیان غیر ایرانی که مدرك دکتري عمومی پزشکی  - 2

(M.D)  از یکی از دانشگاههاي علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و خود را
درمانی داخل اخذ نموده و یا تا پایان شهریور ماه سال مورد نظر فارغ 
التحصیل خواهند شد در آزمون پذیرش دستیار ، ارائه معرفی نامه و مجوز ثبت 
نام از طرف مرکز امور دانشجویی به دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و 

  .باشد تخصصی می 
  .شرکت و قبولی در آزمون کتبی پذیرش دستیار تخصصی  - 3

درصد نمره آخرین نفر پذیرفته شده آزاد  70قبولی منوط به کسب حداقل  :الف 
  .محل مربوطه است  –ایرانی در رشته 

درصد ظرفیت پذیرش دانشگاه مربوطه ،  5معرفی پذیرفته شدگان در سقف  :ب 
نیاز کشور تعیین می شود توسط دبیرخانه مازاد بر ظرفیتی که جهت رفع 

  .شوراي آموزش پزشکی و تخصصی پس از طی مراحل قانونی انجام می گیرد 
محل در هر سال  –ظرفیت پذیرش اینگونه از داوطلبان در هر رشته  : 1تبصره 

  .تحصیلی حداکثر دو نفر است 
اینگونه از دستیاران به هیچوجه درخواست انتقال به سایر  : 2تبصره 

  .دانشگاههاي علوم پزشکی کشور را نخواهند داشت 
الزم است معرفی نتقاضیان با شرایط ذکر شده بر اساس دستورالعمل  -4

اجرایی و راهنماي شرکت در آزمون همان سال و در تاریخهاي مقرر ، توسط 
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نه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی مرکز امور دانشجویی به دبیرخا
  .صورت پذیرد 

افراد مشروحه ذیل در صورت پذیرفته شدن در آزمون دستیاري تخصصی  -5
  .از پرداخت شهریه معاف می باشند 

  .نفر اول پذیرفته شده هر رشته در آزمون پذیرش دستیار سال مربوطه  :الف 
ق مصوبات شوراي درصد رتبه برتر دانشگاههاي علوم پزشکی کشور طب 1 :ب 

  .آموزش پزشکی و تخصصی 
تامین هزینه بلیط رفت و برگشت هواپیما و کلیه هزینه هاي شخصی شامل  -6

  .دستیاران فوق الذکر به عهده خود آنان می باشد ... تغذیه ، رفت و آمد و 
چنانچه داوطلبی از طریق مقابله نامه و قراردادهاي فیمابین ایران و دیگر  - 7

رفته شده است کلیه هزینه هاي تحصیلی و شهریه آن بعهده کشورها پذی
  .وزارتخانه طرف قرارداد می باشد 

جهت دستیاران مجرد غیرایرانی حتی االمکان و با توجه به امکانات دانشگاه  - 8
وضعیت خوابگاه در هر دانشگاه از طریق . خوابگاه تامین خواهد شد 

لیکن جهت تامین . رار می گیرد بروشورهاي اطالعاتی در اختیار داوطلبین ق
خوابگاه دستیاران متاهل از طریق وزارت متبوع و دانشگاه هیچگونه تعهدي 

  .وجود ندارد 
دستیاران غیرایرانی متقاضی استفاده از فرصتهاي مطالعاتی و سایر دوره  - 9

می بایست با  هایی که منتهی به اخذ مدرك دانشگاهی و تخصصی نمی گردد ،
مستقیما از طریق دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات  1ایت شرایط ماده رع

  .بهداشتی درمانی کشور اقدام نمایند 
پس از اعالم مراتب قبولی علمی متقاضیان غیرایرانی پذیرفته شده در  -10

آزمون ورودي دستیاري مطابق پذیرفته شدگان داخل کشور مراتب تائید 
  .دانشگاهها جهت اطالع اعالم خواهد شد صالحیت عمومی آنان نیز از سوي 
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دستیاران غیرایرانی پذیرفته شده در طول دوره دستیاري از کلیه قوانین و  -11
مقررات دستیاري داخل کشور تبعیت می نمایند و بعد از اتمام تحصیل خود حق 
اشتغال به حرفه پزشکی را در جمهوري اسالمی ایران نخواهند داشت و از آنان 

رود و ثبت نام دستیاري تعهد محضري مبنی بر بازگشت به کشور در بدو و
متبوع بعد از اتمام دوره بجاي تعهد محضري دوران دستیاري توسط مرکز 

  .امور دانشجویی اخذ خواهد شد 
پذیرفته شدگان در طول مدت حضور در ایران موظف به رعایت  : 1تبصره 

ی ایران بوده و در صورت کلیه قوانین و احترام به ارزشهاي جمهوري اسالم
  .بروز هر گونه تخلف مطابق ضوابط با آنان برخورد خواهد شد 

دبیرخانه شوراي پذیرش ، هماهنگی الزم را در مورد تبدیل روادید :  2تبصره 
و صدور پروانه اقامت پذیرفته شدگان را تا پایان دوره دستیاري هر ساله از 

ر مورد کسب اجازه ورود و خروج طریق مراجع ذیصالح بعمل خواهد آورد و د
  .آنان اقدامات الزم را انجام خواهد داد 

در صورتیکه به تشخیص مراجع ذیصالح ، پروانه اقامت این دسته  : 3تبصره 
  .از پذیرفته شدگان لغو گردد هیچگونه حقی براي آنها ایجاد نخواهد گردید 

ل از انقضا دانشگاه محل تحصیل موظف است حداقل دو ماه قب : 4تبصره 
  .پروانه اقامت دانشجویی ، براي دستیاران تقاضاي تجدید پروانه اقامت بنماید 

مدارك فراغت از تحصیل پس از اتمام تحصیالت و بازگشت به  : 5تبصره 
  .کشور متبوعه براي این دسته از افراد ارسال خواهد شد 

دوره توسط پذیرش دستیار فقط براي همان سال معتبر بوده و عدم شروع  -12
داوطلب در تاریخ مقرر به منزله انصراف از تحصیل تلقی شده و حقی براي 

  .آنان ایجاد نخواهد کرد 
بعهده  3ماده  6پرداخت شهریه و هزینه هاي تحصیلی با توجه به بند  -13

  .داوطلب می باشد 
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  شرایط انتقال و ادامه تحصیل در دوره هاي تخصصی بر اساس :  4ماده
  .ایعالی مقررات شور

  ارزشیابی مستقر در اداره امور دانشجویی
پس از بررسی مدارك تحصیلی دستیاري تخصصی در کمیته هاي  :الف 

تخصصی مستقر در مرکز امور دانشجویی در رشته مربوطه بر حسب تائید 
کمیته تخصصی ، شرکت در آزمون ارتقا و ارزیابی علمی و عملی در مراکز 

ه تحصیل در یکی از مراکز آموزشی با معرفی آموزشی و تعیین مقطع ادام
مطابق مقررات . (دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی انجام می گیرد 

  )ارزشیابی مدارك خارج از کشور
ادامه تحصیل به زبان انگلیسی و یا فارسی بسته به دانشگاه محل آموزش  :ب 

و کلیه پذیرفته  دارد) بصورت انگلیسی یا فارسی(و زبان تدریس آن دانشگاه 
شدگان جهت ادامه آموزش تخصصی موظفند در کالسهاي مخصوص آموزش 
زبان فارسی و یا فقط در امتحان پایان دوره شرکت نمایند و پذیرش قطعی 

  .داوطلبین منوط به موفقیت در امتحان فوق می باشد 
کلیه متقاضیان انتقالی پس از طی مراحل قانونی و معرفی جهت ادامه  :ج 
وزش مشمول کلیه مقررات دستیاري مصوب شوراي آموزش پزشکی و آم

  .تخصصی خواهند بود 
رعایت کلیه مقررات و آئین نامه هاي آموزشی و انضباطی دانشگاه محل  :د 

  .تحصیل الزامی است 
  .دارا بودن پروانه اقامت معتبر  :هـ 
فرادیکه تائید مجدد صالحیت عمومی از دانشگاه محل پذیرفته شده جهت ا :و 

  .بیش از طول یک دوره آموزشی بصورت مستمر اقامت در ایران داشته باشند 
پرداخت شهریه مابقی دوره و نیز هزینه هاي تحصیلی بعهده خود داوطلب : ن 

  . می باشد 
  


