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  :  گرامي  داوطلبان
وفـق مصـوبات شـوراي آمـوزش پزشـكي و       1395سـال  ) فلوشـيپ (آزمون پذيرش دستياران دوره هاي تكميلي تخصصـي  

در ايـن دوره جهـت تسـهيل    . تخصصي به صورت غير متمركز و توسط دانشگاه هاي مجري برنامه آموزشي اجرا مـي گـردد  
نام اين آزمون به صورت متمركز از طريق سايت مركز  هاي مختلف، ثبتل بين دانشگاه فرآيند ثبت نام و جلوگيري از تداخ

  بررسي مدارك نيز توسط دبيرخانـه شـوراي آمـوزش پزشـكي و تخصصـي انجـام       . سنجش آموزش پزشكي انجام مي پذيرد
  .مي شود

 ...)و  PMP ،OSCEبه سـاختارمند،  مصاح اعم از( شفاهيحي سواالت و برگزاري آزمون هاي كتبي، اموارد از جمله طر ساير
  .است) فلوشيپ(برنامه آموزشي تكميلي تخصصي تصحيح اوراق، بررسي به اعتراضات به عهده دانشگاه مجري 

  .نمايند  نام و مفاد اين راهنما ثبت) فلوشيپ(  تخصصي تكميلي  هاي آموزش دوره  نامه  آئين با  توانند مطابق مي  متقاضيان
  

  الزم جهت شركت در آزمونشرايط : فصل اول
  :شرايط عمومي _الف
  يد صالحيت عمومي طبق ضوابط شوراي عالي انقالب فرهنگي أيت -1 -الف
يـاز بـه   ن) فلوشيپ( تخصصي تكميلي هاي  براي تحصيل در دوره) قطعي يا آزمايشي(علمي رسمي  اعضاي هيات -1-1 -الف

  .گزينش عمومي مجدد ندارند
يـد وزارت  أيها يـا مراكـز مـورد ت    نياز و يا گواهي قبولي آن از دانشگاه امه تخصصي رشته پيشداشتن مدرك دانشن -2 -الف

  موزش پزشكي  بهداشت، درمان و آ
  داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا معافي براي آقايان -3 -الف
كي و يا كفالـت بـا مسـئوليت    باشد و داوطلبان داراي معافيت موقت پزش كلمه معافي به مفهوم معافيت دايم مي -1-3-الف

بديهي است در صورت فراخوانده شدن به انجام خدمت وظيفه، اين . توانند در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايند خود مي
  . گونه تعهدي براي ترخيص آنان به عهده نخواهد داشت وزارتخانه هيچ

باشـند در   آوران بهداشـت مـي   ه عمومي يـا پيـام  داوطلباني كه در حال انجام خدمات قانوني شامل خدمت وظيف -2-3-الف
رسد مجاز بـه شـركت در    شهريورماه سال بعد به اتمام مي 31صورت ارائه گواهي مبني بر اينكه مدت سربازي آنان تا تاريخ 

  . آزمون پذيرش دستيار خواهند بود
لمي مشـغول انجـام خـدمت وظيفـه در     ع تأعنوان ماده يك قانون نحوه تامين هيه آن دسته از متقاضياني كه ب  -3-3-الف

 31باشند در صورت موافقت دانشگاه محل خدمت و ارائه گواهي مبني بر اينكه تا تاريخ  هاي علوم پزشكي كشور مي دانشگاه
تـا   18در حال حاضر مدت (شهريورماه سال بعد معادل مدت خدمت سربازي مصوب ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح را 

طور مشروط در آزمون شركت نمايند و در صورت قبولي و نداشتن منع قانوني از نظـر  ه توانند ب ذراند، ميخواهند گ) ماه 21
  . وظيفه، طبق مقررات شروع به آموزش نمايند اداره نظام

هاي اول تا سوم امتحانات دانشنامه تخصصي هر رشته پيشنياز در هر سال تحصيلي، در از ميان حايزين رتبه -4-3-الف
طور مشروط در ه توانند بنامه ميينيساير شرايط مندرج در آ كه مشمول خدمت وظيفه عمومي باشند با رعايت صورتي

نام و شركت نمايند و در صورت قبولي با استفاده از ماده يك قانون نحوه تامين اعضاء هيأت آزمون ارديبهشت ماه ثبت
  .شروع به آموزش نمايند از خدمت ترخيص شده، 1395شهريور ماه  31علمي تا تاريخ 

توانند در اين آزمون شركت مي معاونت درمان وزارت متبوعپزشكان متقاضي، با ارائه گواهي صادره از سوي  -4 -الف
كليه تعهدات خود را به  1394شهريور ماه  31بايستي حداكثر تا نمايند و در صورت پذيرفته شدن و جهت شروع دوره مي

شدگان از طرف آن معاونت الزامي هي است صدور گواهي مجدد جهت شروع دوره براي پذيرفتهبدي. اتمام رسانده باشند

  30/2/1395مورخ  )فلوشيپ(هاي تكميلي تخصصيدستورالعمل آزمون پذيرش دوره



 ٢

هاي محل خدمت قبل از پايان تعهدات منجر به عدم صدور گواهي مربوطه  است و هرگونه قطع ارتباط پزشكان با دانشگاه
گواهي كار به روز از طرف پزشكان خواهد  الزم به ذكر است صدور هرگونه گواهي از آن معاونت منوط به ارائه. خواهد بود

  .بود
  شركت و قبولي در آزمون پذيرش دستيار  -5 -الف
و ) فلوشـيپ (هـاي تكميلـي تخصصـي     تخصصـي پزشـكي و دوره   هاي فوق عدم اشتغال به تحصيل در يكي از رشته -6 -الف

Ph.D )به جز دستياران دوره پزشك پژوهشگر(  
  
  :شرايط اختصاصي -ب
  :ن استفاده از مزاياي پذيرش اعضاي هيأت علميمشمولي -1 -ب

محل به /ظرفيت هر رشته% 50ونهمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در اين دوره حداقل بنا به مصوبات شصت
هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني دانشگاهقطعي  _آزمايشي و رسمي _، رسمياعضاي هيأت علمي پيماني

  .رفتكشور تعلق خواهد گ
  .شوندمشمول استفاده از مزاياي فوق شناخته نمي  اسالميي علوم پزشكي آزاد ها ت علمي دانشگاهأاعضاي هي -1-1-ب
ها، سازمان ها و يا نهادها در اين دوره منحصراً در صورت موافقت سازمان متبوع به كاركنان رسمي وزارتخانه -2-1-ب

  صورت پذيرش با پرداخت شهريه مجاز به ادامه تحصيل  صورت داوطلب آزاد در آزمون شركت نموده و در
  .)الزامي مي باشد 2فرم شماره تكميل (گيرند مي باشند و مورد پذيرش قرار مي

در صورت تكميل نشدن ظرفيت اعضاي هيأت علمي و يا عدم احراز حدنصاب، ظرفيت پذيرش از بين داوطلبان  -3-1-ب
  . خواهد گرديدآزاد واجد شرايط تكميل 

شاغل  قطعي _آزمايشي و رسمي _، رسميپيمانيمستخدمين اولويت با ، طلبين آزاددر شرايط مساوي در بين داو :توجه
  .هاي علوم پزشكي خواهد بود دانشگاه در
  .باشدتمام وقت جغرافيايي ميهيأت علمي در بين داوطلبين هيأت علمي در شرايط مساوي، اولويت با اعضاي   -4-1-ب
  .براي استفاده از سهميه اعضاي هيأت علمي الزامي استمحل استخدام  موافقت دانشگاهارائه  -5-1-ب
 _آزمايشي و رسمي _، رسميپيمانيمستخدمين ( علمي و اعضاي غير هيأت علمي شدگان عضو هيات پذيرفته  -6-1-ب

 گاه محل استخدامبه دانش سه برابر مدت آموزشميزان ها موظف به سپردن تعهد محضري خاص به  دانشگاه) قطعي
   .)الزامي مي باشد 1فرم شماره تكميل (خواهند بود 

و طي دوره آموزشي  نامثبتمجاز به با پرداخت شهريه  داوطلبين آزاد در صورت پذيرفته شدن در اين دوره -7-1-ب
   .خواهند بود

  
  
  
  
  
  

  ثبت نام و مدارك الزم: فصل دوم
    كارت  و توزيع  نام  ثبت -الف
بـا مراجعـه بـه سـايت اينترنتـي       17/11/1394  لغايـت  3/11/1394تواننـد از تـاريخ    مـي   واجد شـرايط   اوطلباند -1 -الف

 http://sanjeshp.ir عضـو هيـأت   (نياز و در نظر گـرفتن وضـعيت شـركت در آزمـون      پيش  تخصصي  رشته  به  و با توجه
  . نمايند  نام  مفاد راهنما ثبت  و براساس  را انتخاب) فلوشيپ(تكميلي تخصصي   هاي ز رشتها  صرفاً يكي) علمي، آزاد

كه مشمول  1394نياز در سال تحصيلي  پيش  هايدر رشته  تخصصي  دانشنامه  برتر آزمون   هايحائز رتبه  داوطلبان -2 -الف
  .نام اينترنتي اعالم نمايندمراتب را در فرم ثبت  بايست باشند، ميخدمت وظيفه عمومي مي

نام در همان كننده دستيار فلوشيپ فعاليت دارند مجاز به ثبتاعضاي هيأت علمي كه در بخش تربيت 
هاي فلوشيپ كه در بخش هاي توانند در برنامهاين افراد مي. باشندبرنامه فلوشيپ درهمان دانشگاه نمي

 .نام و در آزمون مربوطه شركت نمايندگردد ثبتديگر اجرا مي



 ٣

  گونـه  هـيچ   دبيرخانـه   باشـند ايـن    گرديده  اعزام  وظيفه  نظام  خدمت  جهت  افراد مورد بحث  كه  در صورتي  ذكر است  شايان
 1  از مـاده   بـا اسـتفاده    داوطلـب   كـه   در صورتي  است  بديهي.  نخواهد داشت  عهده  به  تحصيلي  اخذ معافيت  در قبال  تعهدي
خواهـد    تـرخيص   از خـدمت   مقـررات   باشـد مطـابق    خدمت  به  و مشغول  شده  جذب  علمي  هيأت  اعضاي  تأمين  نحوه  قانون
  . گرديد
  از ليســت داوطلبــان شــركت در آزمــون  داوطلــب  نــام  حــذف  و باعــث  بــار مجــاز نبــوده  از يــك  بــيش  نــام ثبــت -3 -الــف

  .مي گردد
  . مجاز نيست  عنوان  هيچ  به  ، تغيير رشته رشته  و انتخاب  نام از ثبت  پس -4 -الف
  اثر داده  گردد ترتيب  نام و از طريق سايت اينترنتي مربوطه ارسالدر مهلت مقرر ثبت  كه  نامي ثبت  مدارك  صرفاً به -5 -الف

  .خواهد شد
مركز سـنجش آمـوزش   از طريق سايت اينترنتي  29/2/1395  مورخ  چهارشنبه در روز  آزمون  جلسه  ورود به  كارت -6 -الف

  .گردد توزيع ميپزشكي 
    نام  مورد نياز ثبت  مدارك -ب

موفق به اخذ كد پرداخـت شـده و بـا كـد      http://sanjeshp.irريال از طريق سايت  000/500اخت اينترنتي مبلغ با پرد
  .مذكور مجاز به آغاز مراحل ثبت نام خواهيد بود

  .باشدقابل استرداد نمي  فوق  وجه: تبصره
  .ارسال گردد kb 100-300و حجم  jpgبايست بصورت اسكن شده با فرمت كليه مدارك مي: توجه 

  )kb100-20و حجم  jpgبا فرمت . ( شده باشد  گرفته  جاري  در سال  كه)ت سفيدپش(  برقي 43 عكس  يك قطعه -1 -ب
  .  شناسنامه  توضيحات  تصوير صفحه  اضافي  توضيح  هرگونه  موجود بودن  و در صورت  شناسنامه  اول  صفحه -2 -ب
  .آقايان  جهت  نظام وظيفه و يا معافي  خدمت  كارت پايان -3 -ب

     خـدمت   داوطلبـاني كـه مشـغول     جهـت  31/6/1395  حـداكثر تـا تـاريخ     وظيفه  خدمت  بر اتمام  نيمستندات مب: 1تبصره 
  .باشند مي

محل خدمت آن دسته از متقاضياني كه به عنوان مـاده يـك قـانون نحـوه تـأمين هيـأت علمـي          دانشگاه  موافقت: 2تبصره 
معادل مدت خـدمت سـربازي    31/6/1395ه و تا تاريخ مشغول انجام خدمت وظيفه در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور بود

  )از سوي مركز امور هيأت علمي  ارائه گواهي. (مصوب خود را خواهند گذراند
  جهـت پزشـكان   معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آمـوزش پزشـكي    منحصراً از سويمجوز شركت در آزمون  -4 -ب

رسـانند، صـادر   مـي   اتمام  خود را به  تعهدات  كليه 1395  شهريور ماه 31كه حداكثر تا  K  ضريب  خدمات  مشمول  متخصص
  . مي گردد

  قطـع   و هرگونـه   اسـت   الزامـي   معاونت  آن  از طرف  شدگان پذيرفته  براي  دوره  شروع  مجدد جهت  صدور گواهي  است  بديهي
  بـه   الزم. خواهـد بـود    مربوطه  صدورگواهي  عدم  منجر به  تعهدات  از پايان  قبل  خدمت  محل  هاي با دانشگاه  پزشكان  ارتباط

  .خواهد بود  پزشكان  روز،  از طرف  اشتغال به كار،  به  گواهي  ارائه  به  منوط  معاونت  در آن  مجوز  صدور هرگونه  ذكر است
  گـواهي   در صورت ارائـه  1394  ماهشهريور   تخصصي  دانشنامه  برتر هر رشته پيشنياز آزمون  هاي رتبه% 5حداكثر  1 -4 -ب

مورد نياز و التزام به تـداوم ايـن     و مورد تعهد در مناطق  قانوني  خدمات  بر شروع  از سوي معاونت درمان وزارت متبوع مبني
مربوطـه  ) پيفلوشـ ( خصصـي تكميلـي ت هـاي  باشـند در آزمـون ورودي دوره  خدمات تا پايان شهريور ماه سال بعد مجاز مي

  .ايندشركت نم
  تصوير حكم استخدامي جهت كليه مستخدمين  -5 -ب
  كليه مستخدمين   جهت 2  تكميل شده شماره  فرم -6 -ب
  .كشور  درماني  بهداشتي  و خدمات  پزشكي  علوم  دانشگاههاي  علمي  عضو هيأت  متقاضيان  استخدامي  تصوير حكم -7 -ب
  .كليه دانشگاههاي علوم پزشكي كشور  علمي  هيأت  اعضاي  جهت 1  تكميل شده شماره  فرم -8 -ب
جهـت  . باشـد  مـي   الزامـي   تخصصي  دانشنامه  درامتحان  قبولي  نياز و يا گواهي  پيش  رشته  تخصصي  تصوير دانشنامه -9 -ب

  .قبول شدگان سال جاري آزمون دانشنامه تخصصي، صرفاً اعالم مراتب در فرم ثبت نام اينترنتي كفايت دارد
  



 ۴

  برگزاري آزمون و نحوه پذيرش: مفصل سو
  :نحوه برگزاري آزمون -الف
آزمون كتبي ، گرددبرگزار مي )...و PMP ،OSCEمصاحبه ساختارمند،  اعم از( آزمون در دو مرحله كتبي و شفاهي -1 -الف

شـته هـا از   و آزمون شفاهي كليه ر) صبح 9در يك مكان در هر دانشگاه و رأس ساعت ( 30/02/1395روز پنج شنبه مورخ 
خواهـد   01/07/1395مي باشد و شروع به دوره جهت افراد پذيرفته شده از تاريخ  3/03/1395لغايت  31/02/1395تاريخ 

  .بود
در دانشگاه موظف مي باشد پس از برگزاري آزمون كتبي، كليد سواالت آزمون را در اختيار داوطلبين قـرار داده و   -2 -الف
  .سي اعتراضات اختصاص دهددريافت و بررساعت جهت  24كل 
  طبق مصوبات هفتادوپنجمين نشست شوراي آموزش پزشكي وتخصصي شركت كنندگان آزمون هاي پذيرش  -3 -الف

) ...و  PMP ،OSCEمصاحبه ساختارمند،  اعم از(دوره هاي تكميلي تخصصي در هر مرحله از آزمون هاي كتبي و شفاهي 
  .از نمره كل هر مرحله از آزمون هاي مذكور مي باشند% 60به كسب حداقل ملزم جهت ورود به فرآيند پذيرش دستيار 

مصاحبه  اعم از(و آزمون شفاهي  2پذيرش نهايي از طريق معدل گيري نمره آزمون كتبي، با ضريب  :نحوه پذيرش
  .پذيردو با رعايت كليه مقررات انجام مي 1با ضريب  )...و  PMP ،OSCEساختارمند، 

  
  نمره كل نهايي=   ])2×كتبي نمره+ ( نمره شفاهي[ ÷3

                                      
  :پذيرش   نحوه -ب

مركز سنجش آموزش پزشكي اينترنتي از طريق سايت عايت مقررات ازسوي اين دبيرخانه تعيين ومتعاقباً ر بانتيجه نهايي 
  .اعالم مي گردد

  
  :مــهم تهنـــك
 خدمات  انجام  در حين  كه  )فلوشيپ(دوره هاي تكميلي تخصصي دستيار   پذيرش  آزمون  شدگان پذيرفته  كليه  

  آموزش  به  شروع  تا زمان  در آزمون  قبولي  از اعالم  نمايند موظفند پسو در آزمون شركت مي باشند مي K  ضريب
  با كسب  آموزش  به  شروع  مصرفاً در هنگا  گروه  و اين  بوده  مشغول  محوله  وظيفه  انجام  خود به  خدمتي  در محل

  .باشند مي  خدمت از  ترخيص  مجاز به  مجوز از معاونت درمان وزارت متبوع
  

رخا وزش  ورای  د ی  آ ی  زپش    و 



 ۵

  
  1فرم شماره 

  

  

  1395ماه   ارديبشهتآزمون پذيرش فلوشيپ 

  و غير هيأت علمي ت علمي أفرم مربوط به اعضاي هي

  زشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور هاي علوم پ دانشگاه

  
  

  

  

  

  

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

  ...................................................................................................................دانشنامه تخصصي رشته

اين دانشگاه جهت استفاده از سهميه پذيرش      پيماني      قطعي     كارمند رسمي     استاديار

  .گردد معرفي مي     غيرهيات علمي      اعضاي هيأت علمي

موريت آموزشي وي موافقت أبديهي است در صورت پذيرفته شدن در آزمون فوق با م

  .     نمي گردد      گرددمي

  
  محل مهر و امضاء رئيس دانشگاه

  
  
  
  



 ۶

  2فرم شماره 
  

  

  1395ماه  ارديبشهتآزمون پذيرش فلوشيپ 

  ها و نهادها  ها، سازمانفرم مربوط به مستخدمين ساير وزارتخانه

  

  

  

  

  

  

داراي .............. ................................دكتر خانم/آقاي مراتب موافقت خود را با شركت بدينوسيله

در آزمون و كارمند رسمي، پيماني .............................................. رتبه دانشنامه تخصصي رشته

در صورت كسب ............................. (.................طي دورة آموزشي در رشته تكميلي تخصصي 

  .نمايداعالم مي) قبولي

  
  

  ضاء وزارتخانهمحل مهر و ام
  سازمان
  نهاد



 ٧

 ھد 
  

ممنوعيت شركت مجدد مبني بر هفتادو ششمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي 6بر اساس موضوع 
دانش آموختگان دوره هاي فوق تخصصي براي ) فلوشيپ(در آزمون ورودي دوره هاي تكميلي تخصصي 

  )فلوشيپ(و تكميلي تخصصي ) هستند ببه جز رشته هايي كه پيشنياز دوره تكميلي تخصصي مصو(
  

............. ..........................متقاضي شركت در رشته ........... .............................اعالم ميدارم اينجانب بدينوسيله 
ت بديهي است در صور. فاقد هر گونه مدرك فلوشيپي در ساير رشته هاي مرتبط با پيش نياز خود مي باشم

  . اثبات مراتب مغاير با اين ادعا حذف خود را از ادامه روند پذيرش در اين آزمون مورد تأييد قرار ميدهم

  
ضاء                                                                                                                                                                               ا

ی قا ی  واد م خا   م و 
ی                                                   ظام زپش  ماره 


