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 مقدمه :

 داوطلب گرامی :

بر اساس مصوبات شورای   6931سال رشته تخصصی پزشکی خانواده در در  سومدوره پذیرش دستیار                 

رقراری عدالت آموزشی مصوب مجلس  شسورای   و قانون بدر خصوص پزشکی خانواده آموزش پزشکی تخصصی 

 خواهد شد .  انجامو مطابق مندرجات این راهنما  اسالمی

از آنجا که کلیه مراحل اجرایی ثبت نام ، انتخاب رشته و اعالم نتیجه آزمون بصورت اینترنتی و از طریق سایت مرکز 

مرکز سنجش اطالعات صرفاٌ به سایت  سنجش آموزش پزشکی انجام می پذیرد داوطلبان محترم جهت دریافت کلیه

 .مراجعه نمایند     http://sanjeshp.ir اموزش پزشکی

 ثبت نام اولبخش 

 شرایط الزم برای پذیرش دستیار : 6-6

 : دستیار پذیرش برای الزم شرایط  6-2

  فرهنگی بانقال عالی شورای ضوابط طبق عمومی صالحیت تأیید – الف

 دارا را مربوطه قرارداد با خانواده پزشك بعنوان عرصه در فعالیت سابقه سال 5 حداقل که عمومی پزشکان - ب

 عالوه به مربوطه قرارداد با خانواده پزشك بعنوان عرصه در فعالیت سابقه سال 2 حداقل دارای پزشکان یا و باشند

 مدیریت مرکز در کارشناسی و مدیریتی عناوین در خانواده شكپز برنامه در فعالیت سابقه سال 9 حداقل دارای

 مدیریت سابقه یا و پزشکی علوم های دانشگاه بهداشتی معاونت گسترش گروه ویا وزارت بهداشت معاونت شبکه

 و پزشکی علوم های دانشگاه و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت تابعه ادارات و ها معاونت سایر در

 باشند. کشور درمانی تیبهداش خدمات

 تبصره:

 الزامی خانواده پزشك دستیار پذیرش درآزمون شرکت زمان در خانواده پزشك MPH دوره پایان گواهی دارابودن 

 این به مربوط دروس باید بالینی دستیاری دوره شروع از قبل آزمون این در شدن پذیرفته صورت در ولی نیست

 نمایند. اخذ را مربوطه گواهی و گذرانده دوره این دهنده رائها های دیسیپلین از یکی در را دوره

 مدارک  6935  ماه بهمن اول تاریخ تا حداکثر که داشت خواهند را آزمون در شرکت حق داوطلبانی صرفا :6 تبصره

 نیز ایشان کتبی آزمون  نتایج اینصورت غیر در دهند. تحویل پزشکی آموزش سنجش مرکز به را ب بند در مندرج

 شد. خواهد یکن لم کان

 آقایان معافیت یا وظیفه نظام خدمت پایان کارت داشتن – ج

 آزمون در شرکت زمان در ها دانشگاه یا بهداشت وزارت بهداشتی معاونت مجموعه زیر در کار به اشتغال -د

http://sanjeshp.ir/


4 

 

 می صادر خانواده پزشك حرفه به اشتغال محل دانشگاه بهداشتی معاونت توسطکار) محل دانشگاه توسط ای حرفه رفتار و صالحیت تائید -ه

 (شود

 ای) حرفه موثر بیماری یا عضو نقص فقدان و  خانواده پزشکی رشته با متناسب روانی و جسمی سالمت -و

 (6پیوست

 با کفالت یا و پزشکی موقت معافیت دارای داوطلبان و باشد می دایم معافیت مفهوم به معافیت کلمه : 6 تبصره

 انجام به شدن فراخوانده صورت در است بدیهی . نمایند شرکت دستیار پذیرش آزمون در توانند می خود مسئولیت

 اینگونه با مقررات طبق و داشت نخواهد بعهده خصوص این در تعهدی هیچگونه وزارتخانه این ، وظیفه نظام خدمت

  . شد خواهد برخورد افراد

  ارشد. کارشناسی ، PhD پزشکی، تخصصی یها رشته از یکی در داوطلب تحصیل به اشتغال عدم –ز

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام اینترنتی  6-2

 اینترنتی نام ثبت راهنمای به توجه با و اسکن بایست می شده گرفته جاری سال در که 9 × 4 عک  قطعه یك – الف

  (. kb 464-244 حجم و jpg فرمت با پیکسیل 944 × 444 ابعاد در ) گردد ارسال مربوطه محل در

  kb 944-644 حجم با ملی کارت اسکن – ب

 kb  944-644حجم با شناسنامه اول صفحه اسکن – ج

 گواهی یا  مربوطه قرارداد با خانواده پزشك بعنوان عرصه در فعالیت سابقه سال 5 حداقل مبین گواهی اسکن -د

 سابقه سال 9 حداقل عالوه به مربوطه قرارداد با خانواده پزشك بعنوان عرصه در فعالیت سابقه سال 2 حداقل

 کارشناسی و مدیریتی عناوین در خانواده پزشك برنامه در فعالیت

 دارید اختیار در اگر ولی نیست )الزامی داوطلب معدل ذکر با خانواده پزشك  HPMدوره پایان گواهی اسکن -ه

 نیست( الزامی امهن پایان شود()ارایه می لحاظ پذیرش امتیازات در آن معدل نمایید ارسال

 

 شیوه ثبت نام: 6-9

با مراجعه به سایت اینترنتی و تکمیل فرم تقاضانامه ثبت  دی ماهنیمه دوم در متقاضی ن داوطلبا عموممقتضی است 

 به اقدام الزم بعمل آورند .نام نسبت به انجام مراحل ثبت نام 

نسسبت بسه    http://sanjeshp.irینترنتسی  جهت آغاز مراحل ثبت نام داوطلب می بایسست بسا مراجعسه بسه سسایت ا     

) مبلسغ  مراحسل ثبست نسام را آغساز نماینسد      ریال اقدام نموده و با دریافست کسد پرداخست   5444/55پرداخت اینترنتی مبلغ 

 .(رداختی غیرقابل استرداد می باشدپ

 آزمون دوم بخش

 : آزمون برگزاري   2-1
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 در  http://sanjeshp.irاز طریسق سسایت اینترنتسی     62/66/35 سه شنبه تاریخ در آزمون جلسه هب ورود کارت -الف

 میباشد.)حضور مربوطه سایت روی از خود کارت پرینت به موظف داوطلب هر و خواهد گرفت قرار داوطلبان اختیار

 )نمی باشد امکانپذیرو کارت شناسائی معتبر  آزمون در کتشر کارت داشتن همراه بدون آزمون جلسه در

 آزمون از دو قسمت کتبی و شفاهی تشکیل شده است 

 .خواهد شد برگزارشهر تهران  در همزمان بطور بهمن ماه  64روز  صبح 3 ساعت رأس کتبی آزمون -ب

سسوال   25لسط اصسالحی و   سسوال صسحیح غ   25، ای گزینسه  چهسار  تسستی  سسؤال  654کتبسی   آزمون سؤاالت تعداد -ج

Extended Matching   )باشد. می)جور کردنی 

مرکسز سسنجش    اینترنتسی  سسایت  روی بسر  طی سه روز پ  از برگسزاری آزمسون   حداکثر کتبی  آزمون اولیه  کلید -د

 . گرفت خواهد قرار آموزش پزشکی

 

 

 
 سؤاالت اعتراضات به رسيدگي 2-2

سساعت نسسبت بسه ارسسال اعتسرا  بسه        22بسه مسدت   کتبی آزمون  کلید ماعال از پ  می باشند مجاز داوطلبان – الف

 .نمایند اقدام http://sanjeshp.irسؤاالت آزمون مذکور منحصراٌ از طریق سایت اینترنتی 

 .بود دنخواه مقدور عنوان هيچ به مدت زمان مقرر فوق الذكر از پس واصله اعتراضات به رسیدگی – ب

 

  :  آزمون كتبي و محاسبه نمره كل آزمون دهي نمره 2-3

، تاسس  نممکس  خپاسس  رینبهت شده ارائه های گزینه میان در که گزینه یك تنها باید تستی چهارگزینه ای هر برای - الف

 گردد. ابانتخ

 اشتباه پاسخ با ای زینهگ چهار تستی سؤال هر و مثبت نمره 9 صحیح پاسخ باای  گزینه چهار تستی سؤال هر به - ب

 یسك و هر پاسخ غلط   مثبت نمره 2 صحیح پاسخ بااصالحی  صحیح / غلط سؤال هر به .گیرد می تعلق منفی نمره یك

و هسر   نمسره مثبست   4صسحیح   پاسسخ  بسا  )جور کردنی( Extended Mathing سؤال هرتعلق می گیرد. به   نمره منفی

 .گیرد می تعلق یمنف نمره یكپاسخ اشتباه 

 .گیرد نمی تعلق ای نمره پاسخ بدون سؤاالت به – ج

 .گیرد می تعلق منفی نمره یك باشد شده داده پاسخ گزینه یك از بیش که ای گزینه چهار تستی سؤال هر به -د

متناسب با پاسخ داوطلب به سایر چنانچه در مرحله رسیدگی به اعتراضات سوالی از آزمون حذف شود نمره آن  -ه

 س لحاظ خواهد شد.سواالت آن در

نمره آزمون کتبی را اخذ نموده اند، کارنامه اولیسه و مجسوز شسرکت     144از  244حداقل نمره به کلیه داوطلبانی که -و

 در آزمون شفاهی داده خواهد شد.

 آزمون شفاهی 2-4

 در شهر تهران برگزار خواهد شد. 1331بهمن ماه  22صبح روز  3آزمون شفاهی و عملی راس ساعت -الف

 شیوه های آزمون شفاهی به -ب

http://sanjeshp.ir/
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 Objective Structured Field Examination  (OSFE) 6- 

structured mini interview  2- 

9- Objective Structured Clincal Examination 

  (OSCE) 

PMP(Patient Management Problem) 4- 

 

  نهايي پذيرش نحوه بخش سوم

 پذیرش 9-6

.مالک پذیرش نمره کسل  شود می انجام زیر به صورت اعالمی های سهمیه و پذیرش مقررات رعایت با دستیار پذیرش

 داوطلب و انتخاب رشته و سهمیه مربوطه است.

   دستيار پذيرش آزموننهايي كل  نمره 9-2

درصسد نمسره آزمسون    25درصد نمره آزمون کتبسی،   14 مشتمل است بر می باشد. 644که حداکثر آن  نهایی نمره کل

 5و  پزشسك خسانواده    پودمانی مدیریت عسالی بهداشست عمسومی    دوره (MPH)درصد نمره معدل دوره 64 و  شفاهی
سابقه فعالیت در عرصه پزشك خانواده شهری و روستایی )هر سال فعالیت مورد قبول بعد از سال چهسارم   درصد 

 درصد( محاسبه خواهد شد. 5معادل یك درصد تا سقف 

 یکسان آنان محل - رشته انتخاب اولویت و دستیاری پذیرش آزمون کل نهائی نمرات که داوطلبانی مورد درتبصره : 

 . گرفت خواهد قرار عمل کمال (MPH) کل معدل، باشد

   :از :است عبارت نصاب حد3-3

 سسایر  رعایست  بسا  محسل  - رشسته  کل ظرفیت مبنای بر سهمیه رفتنگ رنظ در بدونه اولی گزینش آزاد نفر آخریننمره 

 . پذیرش شرایط

 باالترین از( آزمون کل نهایی نمره بر اساس و سهمیه گرفتن نظر در بدون داوطلبین کلیه ابتدا روش این در : توضیح 

 داده قسرار  انتخسابی  های محل - رشته همه در موجود  های ظرفیت کل تکمیل تا محل - رشته انتخاب اولویت و ) نمره

 .بود خواهد محل رشته آن نصاب حد محل و رشته هر رد شده جایدهی نفر نمره آخرین  .شوند می

 کارنامه نهایی: 9-4

و مشخصسات  و نمسره سسابقه فعالیست    کارنامه نهایی مشتمل بر نمره کل، نمرات آزمون کتبی، آزمون شسفاهی، معسدل   
 در سایت سنجش قرار می گیرد. می باشدداوطلبان 

 انتخاب رشته محل -9-5
کسه در  .کسل آزمسون را کسسب نمسوده باشسند      درصد نمره  25حداقل  حل می باشند کهانتخاب رشته م افرادی مجاز به
 ی به اطالع داوطلبان رسانده خواهد شد.یکارنامه نها

  :مهم نکات

 گردید، خواهد اعالم متعاقباً که همربوط راهنمای در سهمیه هر شرایط واجد افراد و هاسهمیه به مربوط اطالعات -6

 گردد. می درج

 نمایند . رشته انتخاب و ثبت نام به اقدام اینترنت طریق از منحصراً باید وطلباندا  - 2
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 گردیده التحصیل فارغ و شده پذیرفته بیهوشی استریت عنوان تحت را خود عمومی پزشکی که متقاضیانی کلیه -  9

 .باشند مین آزمون پذیرش دستیار پزشك خانواده در شرکت به مجاز اند

 آخسرین  تسا  تخصصسی  و پزشکی آموزش شورای مصوبات براساس راهنما این در مندرج مقررات و قوانین کلیه -4

 سسایت  همسین  طریسق  از مراتسب  گردد وضع جدیدی قوانین شورا آتی نشست در چنانچه و باشد می مصوب نشست

 خواهد گردید . رسانی اطالع
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 1 شماره پيوست
 اي حرفه مؤثر عضو نقصبيماري يا  تعيين مقررات و ضوابط

 پزشكي باليني تخصصي هاي رشته در
 

 
 
 .شود می محسوب ای حرفه مؤثر عضو نقص بیماری یا  زیر موارد تخصصی و پزشکی آموزش در :6 ماده

 - ClassII Functional deficit از بسساالتر ( تفکسسر و ادراکسسی عالئسسم بسسا پریشسسی روان اخسستالالت ) السسف

llusion,delusion,hallucination ( و اعتیاد )Addiction  مخدر( به مواد. 

 در صسورتیکه   (دارنسد  recurence - relapse( یسا بازگشستی )   progressiveپیشسرونده )  سسیر  که هایی بیماری )ب 

 هسا  بیمساری  ایسن رسسیده باشسند ،    ( sequelaeبازگشت ) قابل غیر مرحله به یا و شوند داده تشخیص کنترل غیرقابل

 : از رتندعبا

 دیابت - 6

 ( Dementia-Deliriumدمان  و دلیریوم )  -2 

 ( CVAمغزی )  های سکته  - 9 
 (   Grand mal Epilepsyبزرگ ) صرع  -4 
 پارکینسون - 5

 عضالنی دیستروفی - 1

 گراوی  میاستنی - 2

 ( Periodic Paralysisدوره ای ) فلج  -8

 ( Cataplexy-Narcolerosisپیشرفته )  کاتاپلکسی و نارکولپسی -3 

 (  Multiple Sclerosisمولتیپل )  اسکلروز  - 64

 ( HTNخون ) پرفشاری - 11 

 ضعیف آگهی پیش با بدخیم های سرطان -  62

 ( SLEو  میوزیت پلی و روماتوئید آرتریت : مثل( سیستمیك روماتیسمی های بیماری -69 
نقسایص جسسمی    ( و disabilities) هسا  ( ، نساتوانی  Functional impairmentکسارکردی )  اخستالالت  کلیسه  ) پ
(Physical defects  ) 

 زیسر،  ( decompensatedنوتسوانی )   جبران بسا  قابل غیر های نقص یا بازتوانی قابل غیر یا درمان قابل غیر عالئم و

 .باشد  نداشته سیر پیشرونده ( underlying diseaseای ) زمینه بیماری صورتیکه در حتی

 ( Convulsionتشنج )  -1 

 ( Vertigoسرگیجه )  -2
 ( Memory lossحافظه )  دادن دست از  - 3

  LPیا  NLP , HMنابینایی کامل هر دو چشم در حد  –(  visual lossبینایی ) کاهش -4 

توجه: شرایط سالمت جسمانی و روانی قابل قبول بررا  ذرریرد  ر رشرته تی  ری ذ شرنی درانوا         

معا ل مجموعه شرایط جسمانی و سالمت روانی مور  قبول برا  رشته ها  تی  ی بیماریها   ادلی، 

 و کو کان است. طب اورژانس
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 . است کافی سالم و کامل چشم یك وجود داخلی بیماریهای تخصصی رشته در -6 تبصره

    حد کمترین در شده اصالح دید قدرت توانبخشی و کیفیزی طب در -2 تبصره

 . است قبول قابل  حداقل شده اصالح دید قدرت ای هسته پزشکی در -9  تبصره

     طرفه دو کامل ناشنوایی -(  deafnessکاهش شنوایی ) -5

   سر  آناتومیك وضعیت یا ها چشم یهثانو یا اولیه های وضعیت از هریك ( در Diplopiaدوبینی )  -1

 آفازی  و  ( Dysphasiaدیسفازی )  -2

 اندامها ارادی غیر حرکات  -  2

 شدید تعادل اختالالت  -3

 زانو از باالتر طرفه دو - تحتانی اندام قطع  -64

 فوقانی اندام قطع - 66

 ها دست دفورمیتی  - 62
 6 درجه عضالنی قدرت با شدید ضعف و (  4درجه ( یکطرفه یا طرفه دو بصورت ها اندام فلج - 69

 عضسو  نقسص  داخلسی  بیماریهای تخصصی رشته در نباشد غالب عضو شامل اگر دفورمیتی و فلج ، اندام قطع : تبصره
 .شود نمی محسوب ای حرفه مؤثر

 مسی  بسدن  میسیسست  اعضسای  ( insufficiency) ( یا عسدم کفایست   Failureنارسایی ) عامل که هایی بیماری کلیه) ت

 :زیر شرایط در شوند ،

   FC-III,IV( در مرحله  Heart Failureنارسایی قلبی ) -6
 ( Chronic Renal Failureمزمن ) کلیوی نارسایی  - 2 

  ،هماتوم  تومور، آبسه،  خونریزی( مغزی فیزیکی آسیب هوای زمینه پیش با(  Encephalopathyآنسفالوپاتی ) -9
( 
 و انسسدادی  و بیماریهسای Narcosis ,Co, 2 پیشسرفته ،  آسسم  مثسل (  Respiratory Failure)تنفسسی   نارسسایی   -4

 . ریوی شدید محدودکننده

 کورتک  و مخچه و مغز پایه ( Strokeهای ) سکته -5 

 کبدی سیروز  -1 
 
 ,Epicritic Positionعمقسی )  حسی واختالالت touch, lightPain, Temperatureسطحی ) حسی اختالالت) ث 

Vibration, Sterognosis, Sweying, Two discrimination touchpoint  ) باشند کامل طور به وقتی.    

 .شوند می محسوب ای حرفه مؤثر عضو نقص جراحی های رشته در اولنار و رادیال حسی اختالالت - تبصره

 زایمان و ،زنان جراحی های رشته کلیه در ب بند مفاد رعایت با شوند می منتقل خون طریق از که بیماریهائی کلیه ) ج

  اورژان  طب و بیهوشی ،

 Under sying)ای)  زمینسه  بیمساری  صسورتیکه  در حتسی ( Sign Motor Systemحرکتی ) سیستم اختالل عالئم ) چ

disease زیر : شرح به باشد نداشته پیشرونده سیر 

 و طسب  بیهوشسی  ، رادیولسوژی  ، جراحسی  های هرشت همه ، در ( Involuntary movementارادی ) غیر حرکات -6

 . اورژان 

 (: gait & Stationرفتن ) راه و ایستادن عالئم -2 
 همسه  در Staggering، آتاکسیك Waddlingپارکینسون  Wide ,Scizzorاسپاستیك ،  ، پلژیك همی ، هیستریك  

  . اورژان  طب و بیهوشی ، جراحی های رشته
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 : صورت به فوقانی اندام در عضالنی تونوس -9

Hypertonicity (spasticity, rigidity) by passive motion. 

Hypotonicity (pendular, Flaccid) by passive motion. 
 بیهوشی و رادیولوژی ، جراحی های رشته همه در

 . ارتوپدی در لنرما حرکتی محدوده درصد 24 یا درجه 24 از بیشتر اندازه به فوقانی اندام حرکت در محدودیت  -4

 ، جراحی های رشته در 9 از کمتر درجات با زیر عضالت فعال حرکات در عضالنی ضعف - 5
 : اورژان  طب و بیهوشی

 دست Coarse حرکات به مربوط عضالت -

 SCM , Deltoid , Biceps , Triceps ,Trapezoid   
 : دست ظریف حرکات به مربوط عضالت -

( Extensor Digitorium , Extensor Carpi Radialis , Opponants Lumbricoides)  
 : ایستادن در تونوس به مربوط عضالت-

( Hamstring , Quadriceps , Plantar Flexor ) 
 : است زیر بندی طبقه اساس بر عضالنی قدرت و ضعف بندی درجه - 6تبصره 

44paralysis, 6. severe, 2. moderate, 9. Mild, 4.strong enough, 5. Very 

strong 

 Coarseعضالت  در 4 از کمتر عضالنی ضعف ارتوپدی رشته در - 2 تبصره

 و اعصساب  و مغسز  جراحسی  ، سسروگردن  جراحسی  و بینسی  و گلسو  گسوش،  ، چشم تخصصی های رشته در - 9 تبصره
 Fine . حرکات دست به مربوط عضالت در 4 از کمتر عضالنی ضعف عروق و قلب جراحی

 Clonusیا Exagerated Hyper reflexia یافته تشدید واکنش اب های رفلک  -  1

 بسسه هرمیسسزان . )  اورژانسس  طسسب و بیهوشسسی ، جراحسسی هسسای رشسسته در تعسسادل عسسدم عالئسسم -2

Ataxia,Dysmetria,Dysdiadokokinesia)  
 داختالالتمسوار  یسا  چ بنسد  2 تسا  6 موارد در نامبرده عوار  از یکی موجب صورتیکه در - فقرات ستون ضایعات - 2

 .گردد حسی

 654قد کمتسر از   و اورژان  طب و جراحی های رشته در چ بند 5 و 4 موارد ( در Morbid Obesityمفرط)  چاقی -3
 . جراحی های رشته در متر سانتی

سسر و   جراحسی  و بینسی  و گلو ،گوش، مغز و اعصاب جراحی ، پزشکی چشم تخصصی رشته در زیر خاص موارد ) ح
 و ارتوپسدی  هسای  فلوشسیپ  ، عمسومی  جراحسی  هسای  تخصصی فوق و ها فلوشیپ ها، رشته این های فلوشیپ و گردن
 . کلیه پیوند رشته

 ( arc Seconds 44< ثانیه ) بر آرک 44 از بیشتر عمق دید -1

 (Visual acuity چشم )  هر در   از کمتر شده اصالح دید قدرت -2
 رنگی کور   -3

 دید میدان مؤثر محدودیت  -4

 . اورژان  طب و ای هسته پزشکی ، رادیوتراپی ، رادیولوژی در دوره شروع بدو در حاملگی خ(

 بسدو  در زایمسان  و استحقاقی مرخصی از آموزشی گروه موافقت صورت در تواند می دستیار شرایط این در : تبصره
 .نماید استفاده دوره شروع

 ( PTSDشدید  فوبیای شدید، انیكپ شدید، وسواس( روانی - عصبی اختالالت )د

 . اورژان  طب و اطفال روانپزشکی ، روانپزشکی رشته در زا استرس شرایط در روانی ثبات نداشتن و زبان لکنت )ذ
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 روانپزشکی های رشته در روانی ناپایداری و شخصیتی اختالالت نوروزها، و سایکوز از اعم روانی اختالالت کلیه )ر

 . اورژان  طب و بیهوشی

 پزشسکی  کنتسرل  تحست  کسه  ( disordersاخستالالت)  ( ،  disabilitiesهسا )   ناتوانایی( ، diseases بیماریها )  : 2ماده  

medically controlled  (بوده یا درمانtreated  ( نوتسوانی ، )rehabilitated  )   ( و یسا بسازتوانیadjusted  شسده ) 

   .شوند نمی محسوب ای حرفه مؤثر عضو نقص ، مقررات سایر رعایت با باشند
 هسا  رشسته  کلیسه  در مخسدر  مسواد  بسه  ( addictionاعتیاد ) و (psychoses پریشی)  روان های بیماری سابقه : تبصره 

 .شود می محسوب ای حرفه مؤثر عضو نقص

 : شود می اطالق زیر های رشته به نامه آئین این در جراحی های رشته : عبارت 9 ماده

 جراحسی  و بینسی  و گلسو  گسوش،  ، تناسلی و ادراری مجاری و کلیه جراحی ، زایمان و زنان ، توپدیار ، عمومی جراحی
 مربوطه فلوشیپ های دوره و تخصصی فوق های رشته و چشم ، اعصاب و مغز جراحی ، سروگردن

 .باشد  می بیهوشی تخصصی رشته به مربوط بندهای مشمول باز قلب بیهوشی فلوشیپ دوره : تبصره

 .باشد  می پزشکی تشخیص های مالک اساس بر ای حرفه مؤثر عضو نقص موارد از یك هر تعریف  :4ماده

 طسرف  از آن تائیسد  شسود  مطسرح  دوره طسول  در یا و نام ثبت زمان در ای حرفه مؤثر عضو نقص مواردیکه :در 5 ماده
 . است الزامی تحصیل محل دانشگاه پزشکی شورای

 ،)بارز شود( گردد مشخص بیماری عالئم دستیاری دوران طول در بیماری نترلک عدم بعلت صورتیکه در - 6 تبصره
  .شد خواهد عمل دستیاری نامه آئین متمم 5/2 بند اصل طبق

نمایسد (   بسروز ( شسود  ایجساد  کار و تحصیل شرایط با مواجهه در ای حرفه موثر عضو نقص صورتیکه در - 2 تبصره
  : مثل .بود خواهد آن های تبصره و تیاریمتمم آئین نامه دس 5/2بند مشمول دستیار

 بیهوشی و جراحی های رشته درهوشبرهای استنشاقی  به کبد حساسیت -

 ) تماسی درماتیت( پوستی بارز های حساسیت -

 شسرایط  مثل( تحصیل محل شرایط علت به ای حرفه مؤثر عضو نقص یا و بیماری عالئم بروز صورت در - 9 تبصره

    .شود نمی آن های تبصره و دستیاری نامه آئین متمم 5/2 بند مشمول ا ( داوطلبهو و آب - و اقتصادی

 و جغرافيرايي  شررايط  و رشته در كار نوع ، محل - رشته و رشته انتخاب زمان در است الزم داوطلب بنابراين
 .دهد قرار مدنظر را تحصيل محل اقتصادي
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 ها سهمیه چهارمبخش 
 

 :  رزمندگان  سهمیه -1- 4

  داوطلر    و جهرادگران   ورود رزمنردگان   برراي   تسهيالت  قانون  اجرايي  نامه  آئين 1  ماده  براساس

  آئرين   در اين  كه  بسيجي  داوطل   و جهادگران  ، رزمندگان عالي  آموزش  دانشگاهها و مؤسسات  به  بسيجي

 31/6/1361  لغاير   31/6/1351  از تاريخ  شود كه مي  طالقا  افرادي  شود به مي  ناميده  رزمنده  نام  به  نامه

 باشند.   حضور داشته  عملياتي  در مناطق  ، داوطلبانه يا متوالي  متناوب  ماه 6  حداقل

توانند با مراجعه به نواحي نيروي مقاوم  بسيج سپاه پاسداران برا  اين گروه از داوطلبان مي-الف

نام وارد نماينرد.  رقمي اقدام و در محل مورد نظر هنگام ثب  12هگيري ارائه كد ملي نسب  به اخذ كد ر

بايس  جه  هر دوره آزمون مجدد اخرذ گرردد و درك كرد رهگيرري ادوار گذشرته      اين كد رهگيري مي

منجر به عدم تاييد سهميه و حذف آن خواهد شد. تاييد نهايي سهميه ايرن گرروه از متقاضريان توسرط     

 ه پاسداران انقالب اسالمي خواهد بود. .نيروي مقاوم  بسيج سپا

رقمري برراي اسرتهاده از سرهميه رزمنردگان و ايارارگران  بره جرز          12توجه مهم: كد رهگيري 

 مشمولين تح  پوشش بنياد شهيد و امور اياارگران( براي هر آزمون و هرسال متهاوت اس  

مايرد و ارسرال مردار  و    لذا داوطلبان مي بايس  كدرهگيري جديد از سازمان ذيربط درياف  ن

گواهي مرتبط با استهاده سهميه جه  اين گروه از افراد لحاظ نخواهرد گرديرد و سرهميه داوطلر  آزاد     

 تلقي مي گردد.  

و   ورود رزمنردگان   برراي   تسهيالت  قانون  اجرايي  نامه  آيين 11  ماده 3  تبصره  به  با توجه : تبصره

بار از   يك  كه  در صورتي  رزمندگان  از سهميه  استهاده  واجد شرايط  ن، داوطلبا بسيجي  داوطل   جهادگران

  نماينرد كره    اسرتهاده   سرهميه   از ايرن   توانند دوبراره  مي  در صورتي  باشند، فقط  استهاده كرده  سهميه  اين

  شررايط   واجردين   ذكرر اسر     باشرند. شرايان    را داشرته   در جبهره   حضور داوطلبانه  سابقه  ماه 12  حداقل

انرد،   نمروده   مرذكور اسرتهاده    يكبرار از سرهميه    براي 1361  از سال  قبل  كه  رزمندگان  از سهميه  استهاده

منرد گردنرد.    مزايرا بهرره    مجدداً از اين  در جبهه  حضور داوطلبانه  سابقه  ماه 6  حداقل  توانند با داشتن مي

از   انصرراف   شروند در صرورت   مري   پذيرفتره   رزمنردگان   سهميه از  با استهاده  كه  افرادي  ذكر اس   به  الزم

 .  را نخواهند داش   مجدد از سهميه  استهاده  حق  دوره  و يا ادامه  دوره  ، شروع نام ثب 

 گردد.  مي  تعيين  دفاع  عالي  شوراي  مصوبات  براساس  عملياتي  مناطق: 1  توضیح

 گردد.  مي  تلقي  در جبههحضور   جزو مدت  اسارت  مدت: 2  توضیح

 11هر   ازاي  % به25از   بيش  با معلولي   اسالمي  جانباز انقالب  حضور داوطلبان  مدت :3  توضیح

 خواهد شد.   محاسبه  حضور در جبهه  ماه 6  مدت  اضافي  درصد معلولي 

  نيروهراي   پرسرنل  ، مربوطره   نامه اجرايي و آئين  اسالمي  شوراي  مجلس 15/1/1311  مصوبه  طبق

  شررك    موظهي  بر ميزان  عالوه  متناوب  ماه 1يا   متوالي  ماه  6  كه  وظيهه  نظام  خدم   و مشمولين  مسلح
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اند با مراجعه به اداره آجوداني نسب  بره   حضور داشته  جبهه  مقدم  در خطوط  ، بطور داوطلبانه در عمليات

اسركن گرواهي مربوطره را از طريرق سراي  اينترنتري ارسرال         اخذ گواهي حضور در جبهه اقدام نموده و

 نمايند.

-متقاضيان استهاده از سهميه رزمندگان كه تح  پوشش بنياد شهيد و امور اياارگران مري  -ب 

، اسررا،،   شرهدا،، مهقرودين     % جانبازي، همسران و فرزندان25باشند  شامل: آزادگان، جانبازان با حداقل 

% ( مي بايس  نسب  به عالم  گذاري در قسم  بنياد شهيد 25  ان جانباز بااليآزادگان همسر و فرزند

در فرم اينترنتي ثب  نام و تعيين نسب  با اياارگر  پدر، مادر يا خود اياارگر( اقدام نمايرد. ايرن گرروه از    

 متقاضيان نيازي به درياف  و يا ارائه كد رهگيري از طريق ساي  اياار ندارند.

بياد شهيد و امور اياارگران ، بر اساس اين قانون خدمات رساني به اياارگران و اصالحيه  جامعه هدف-ك 

 آن

با توجه به تصوي  اين قانون و اصالحيه آن، گزينش داوطلبان براساس اين قانون صورت مي گيرد. با 

صاب % از ظرفي  پذيرش كل به رزمندگان و اياارگران، به شرط كس  حد ن25توجه به اين قانون 

% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در 07حداقل علمي اختصاص دارد. با توجه به مصوبات كس  

% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش 07گزینش آزاد توسط ایثارگران و کسب حداقل 

 آزاد توسط رزمندگان( 

قررار    د مورد سرنجش آزا  ابتدا همانند ساير داوطلبان  رزمندگان  سهميه  متقاضيان  كليه:1  تبصره

 شوند.  مي  آزاد محسوب  شدگان  جز، پذيرفته  قبولي  گيرند و در صورت مي

استهاده   واجد شرايط    نهر داوطل   دو نهر باشد يك  ر محل   رشته  ظرفي   در صورتيكه: 2 تبصره

 شود. مي  پذيرفته  ر محل  رشته  مازاد در آن  صورت  از سهميه رزمندگان به

  سرابقه   دوسرال   حرداقل   دانشجوئي  در دوران  كه  % و آزادگاني11  با معلولي   جانبازان: 3  تبصره

  ميرزان   حرداكار بره    انتخابي  ر محل   در رشته  قبولي  % حدنصاب11  كس   باشند در صورت  داشته  اسارت

  ، پرذيرش  برر ظرفير   مرازاد    دسرتياري   ورودي  ( درآزمرون   ر محل   هر رشته  پذيرش  ظرفي   % از كل21

 شوند. مي

  سرابقه   دو سرال   دانشرجويي   در دوران  كره   % و آزادگراني 11از   بيش  با معلولي   جانبازان : توجه

  در سرهميه   آزاد و سرپس   باشرند ابتردا بصرورت    مي  رزمندگان  از سهميه  استهاده  دارند و متقاضي  اسارت

  پردازنرد. در صرورت   مي  رقاب   ( به ممكن  اولوي    در باالترين  جانبازان  در سهميه  از آن  و پس  رزمندگان

  نخواهرد كررد و حدنصراب     رقابر    بعدي  هاي در سهميه  كننده  ها فرد شرك  از سهميه  در هر يك  قبولي

 كند.  مي  رقاب   در آن  باشد كه مي  اي سهميه  به  وجود( وابسته   در صورت  وي  قبولي

  داده  تخصيص  به صورت آزاد  پذيرش  داوطلبان  به  رزمندگان  سهميه  نشده  شغالا  ظرفي :  توجه

 نخواهد شد.  منتقل  اي سهميه  هيچ  به  مازاد رزمندگان  هاي % و نيز ظرفي 11  جانبازان  شود و سهميه مي
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شردگان  هشدگان با استهاده از سهميه رزمندگان مطابق ساير پذيرفتتعهدات مربوطه : از پذيرفته

 اخذ خواهد گرديد.  تعهد محضري   به صورت آزاد 

 

 

 : محروم  مناطق  سهمیه 4-2

آن،  3براساس قانون برقراري عدال  آموزشي مصوب مجلس شروراي اسرالمي و اصرالحيه مراده     

دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني  به متقاضيان واجد شرايط پرذيرش    %  ظرفي 31

محرل   –رشرته   % حدنصراب قبرولي در  15سهميه مناطق محروم كه موفق به كس  حرداقل   استهاده از

مي     انتخابي خود گردند با رعاي  كليه مندرجات اين راهنما در زمينه پذيرش در سهميه مذكور تعلق 

 يابد. 

 

 شرایط استفاده از سهمیه مناطق محروم: 4-3

ايس  بطور كامل شرايط منردرك در يكري از   فرد متقاضي استهاده از سهميه مناطق محروم مي ب

 به شرح زير را دارا باشد:  4تا  1بندهاي 

در كليه بندهاي ذيل نام دانشگاهي از دانشگاههاي مناطق « دانشگاه مورد نظر»منظور از عبارت 

محروم اس  كه فرد داوطل  متقاضي پذيرش در سرهميه منراطق محرروم آن دانشرگاه بروده و پرس از       

صيل ملزم به سپردن تعهد خاص جه  خدم  در همان منطقه و صرفاً در شرهرهاي مرورد   فراغ  از تح

 نياز بنا به رشته تخصصي مورد تقاضا مي باشد.

متولد استان محل استقرار دانشگاه منطقه محروم انتخابي بوده و داوطل  حداقل دو مقطر    – 1

 استان گذرانده باشد. از سه مقط  تحصيلي ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان را در همان

محل تولد يكي از والدين يا همسر داوطل  استان محل اسرتقرار دانشرگاه منطقره محرروم      – 2

انتخابي بوده و داوطل  سه مقط  تحصيلي ابتدايي، راهنمرايي، دبيرسرتان را در همران اسرتان گذرانرده      

 باشد.

طعي دانشگاه علوم پزشركي  آزمايشي و يا رسمي ق –افرادي كه در استخدام پيماني، رسمي  – 3

سرال سرابقه    1مورد نظر و يا سازمانهاي وابسته به وزارت بهداش ، درمان و آموزش پزشكي برا حرداقل   

 خدم  در مناطق محروم استان مورد نظر باشند.

سال در مناط محروم استان خدمات مرتبط با مقط  عمومي خود را ارائه  1افرادي كه حداقل  4

 متقاضي بومي مشمول استهاده از اين سهميه مي باشند.  كرده باشند به عنوان

: مستخدمين دستگاههاي اجرائي غير از دانشگاههاي علوم پزشكي و مراكرز و موسسرات   1توجه 

وابسته به وزارت بهداش  مشروط به قط  رابطه استخدامي با دستگاه متبوع خود و تودي  سند تعهد بره  

 ن سهميه مي با شندوزارت بهداش  مجاز به استهاده از اي
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: پذيرش دستيار در سهميه مذكور با رعاي  سقف ظرفي  پذيرش در منطقره محرروم در   2توجه

محرل اعرالم مري گرردد      _رشته مورد تقاضا و نياز منطقه مورد نظر كه متعاقبا در هنگام انتخاب رشرته  

 خواهد بود.

مانهاي وابسرته بره وزارت   : به اطالع كليه مستخدمين دانشگا ههاي علوم پزشكي و سراز 3توجه 

براي استهاده  2و  1بهداش  درمان و آموزش پزشكي كه تمايل به استهاده از شرايط مندرك در بندهاي 

از سهميه مناطق محروم دارند و محل استخدام آنان با منطقه محرروم مرورد تقاضرا داراي مغرايرت مري      

مذكور ملزم به انجام تعهردات در منطقره   باشد مي رساند، وفق مقررات كليه پذيرفته شدگان در سهميه 

محروم انتخابي مي باشند. بديهي اس  هر گونه فعالي  در زمينه تغييرر محرل خردمتي و تطبرق آن برا      

 محل انجام تعهدات برعهده داوطل  مي باشد. محل انجام تعهدات قابل تغيير نيس (

ز يرك دانشرگاه علروم    : در صورت عدم وجود فضاي آموزشي در رشته تخصصي مورد نيرا 4توجه 

پزشكي در همان دانشگاه و يا ساير دانشگاههاي علوم پزشكي مستقر در همان قط ، برا نظرر دبيرخانره    

شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، مجوز پذيرش و استهاده از سهميه مناطق محروم در رشته مذكور به 

شگاه علوم پزشكي داده خواهد متقاضيان دانشگاه علوم پزشكي مورد نظر در ساير قط  هاي آموزشي دان

 شد.

: پس از انتخاب سهميه به هيچ عنوان تغيير سهميه يرا تغييرر دانشرگاه منطقره محرروم      6توجه 

 جه  گذراندن تعهدات خاص امكان پذير نمي باشد.

 : تغيير رشته و انتقال پذيرفته شدگان سهميه مناطق محروم ممنوع اس .1توجه 

 

 تعهدات:   4-4
ن با استهاده از مزاياي سهميه مناطق محروم جه  پوشش مناطق محروم، تعهد شدگااز پذيرفته

خاص به ميزان سه برابر مدت آموزش به نه  مناطق محروم مورد نياز همران دانشرگاه علروم پزشركي و     

 خدمات بهداشتي درماني مناطق محروم انتخابي اخذ مي گردد. 

مناطق محروم، پس از فراغ  از تحصيل فقط  توجه: پذيرفته شدگان با استهاده از مزاياي سهميه

در حوزه مناطق محروم و يا نيازمند تعيين شده خود فعالي  درماني و يا آموزشي خواهنرد داشر  و در   

 خارك از منطقه مربوطه حق فعالي  تخصصي در رشته تحصيلي خود را تا پايان دوره تعهدات ندارند.

اتمام تعهد مورد نظرر مجراز مري باشرد و پذيرفتره       ارائه مدر  فارغ التحصيلي مشمولين بعد از

شدگان تا پايان زمان تعهدات و ارائه تسويه حساب از دانشگاه علوم پزشكي محروم مذكور امكران ادامره   

 خدمات تخصصي در ساير مناطق كشور را ندارند.

ت امكانپذير توجه: ادامه تحصيل در مقاط  آموزشي باالتر پس از طي حداقل نيمي از مدت زمان تعهدا

 مي باشد. انتقال و تغيير محل تعهدات ممنوع مي باشد

 مدارک سهمیه مناطق محروم: 4-5
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-داوطلبان متقاضي استهاده از سهميه مناطق محروم، موظف به ارائه مدار  مورد نياز به شرح ذيل مي

 باشند:  

 :1–مشمولين بومي بند

 اسكن و ارسال صهحه اول شناسنامه متقاضي  – 1

 2مراجعه به اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه جه  مهر و امضا، و تائيد گذراندن حداقل  - 2

 (1دبيرستان( در آن استان  فرم بومي بند  –راهنمايي  –مقط  كامل تحصيلي  ابتدايي 

ارسال فرم تكميل شده آزمون پذيرش دستيار تخصصي ادوار گذشته كه مبين موضوع باشد نيز بالمان  

 اس 

 2 –شمولين بومي بند م

 اسكن و ارسال صهحه اول و دوم شناسنامه متقاضي  – 1

 اسكن و ارسال صهحه اول و دوم و سوم شناسنامه والدين يا همسر داوطل   حس  مورد( – 2

 3مراجعه به اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه جه  مهر و امضا، و تائيد گذراندن حداقل  –3 

 مقط  كامل

 (2دبيرستان( در آن استان  فرم بومي بند  –راهنمايي  –ابتدايي تحصيلي  

ارسال فرم تكميل شده آزمون پذيرش دستيار تخصصي ادوار گذشته كه مبين موضوع باشد نيز بالمان  

 اس 

 : 3 –مشمولين بومي بند 

 تكميل و اسكن:  

يا سازمانهاي وابسته به  علوم پزشكي و  فرم مربوطه مبني بر تداوم خدم  داوطل  در دانشگاه - 1

وزارت بهداش ، درمان و آموزش پزشكي مستقر در منطقه محروم بصورت مستخدم پيماني و يا رسمي 

 (.3مذكور فرم بومي بند   از سهميه  استهاده  براي

 1315اسكن آخرين حكم استخدامي مستخدم در سال  - 2

 1315فيش حقوقي آذر ماه سال – 3
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 (1–)بومی، بند   محروم  مناطق  از سهمیه  کنندگان  استفاده  خواستدر  فرم

 تخصصی پزشک خانوادهدستیار پذیرشدر 

  
 اداره آموزش و پرورش شهرستان/ شهر ....

 

 13             متولدسال                                   خانم آقاي/ اينجان 

  
 فرمائيد.  زير اقدام  شده  تاييد موارد اشاره  به  نسب   خواهشمندم             /شهرستان استان

 

  

   كامل ابتدايي  دوره  طي  گواهي   

 .............. شهرستان   

 ........... استان   

 سال تحصيلي: ................... 

  

   اداره  مهر و امضا، رئيس  محل   
   مربوطه  شهرستان  و پرورش  آموزش   

  

   كامل راهنمايي  دوره  طي  انجام  گواهي   

 .............. شهرستان   

 ........... استان   

 سال تحصيلي: ...................  

 

   اداره  مهر و امضا، رئيس  محل   
   مربوطه  شهرستان  و پرورش  آموزش   
  

  

   كامل متوسطه  دوره  طي  انجام  گواهي   

 .............. شهرستان   
 ........... استان   

 سال تحصيلي: ...................  

   اداره  مهر و امضا، رئيس  محل   

   مربوطه  شهرستان  و پرورش  آموزش   

 باشد.دوره تحصیلی بصورت کامل الزامی می 2گواهی طی  *
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 (2–)بومی، بند   محروم  مناطق  از سهمیه  کنندگان  استفاده  درخواست  فرم

 تخصصی پزشک خانوادهدستیار پذیرشدر 

  
 اداره آموزش و پرورش شهرستان/ شهر ....

 

 13             متولدسال                                   خانم آقاي/ اينجان 

  
 فرمائيد.  زير اقدام  شده  تاييد موارد اشاره  به  نسب   خواهشمندم             /شهرستان استان

 

  

   كامل ابتدايي  دوره  طي  اهيگو   

 .............. شهرستان   

 ........... استان   

 سال تحصيلي: ................... 

  

   اداره  مهر و امضا، رئيس  محل   
   مربوطه  شهرستان  و پرورش  آموزش   

  

   كامل راهنمايي  دوره  طي  انجام  گواهي   

 .............. شهرستان   

 ........... استان   

 سال تحصيلي: ...................  

 

   اداره  مهر و امضا، رئيس  محل   
   مربوطه  شهرستان  و پرورش  آموزش   
  

  

   كامل متوسطه  دوره  طي  انجام  گواهي   

 .............. شهرستان   
 ........... استان   

 سال تحصيلي: ...................  

   اداره  مهر و امضا، رئيس  محل   

   مربوطه  شهرستان  و پرورش  آموزش   

 باشد.دوره تحصیلی بصورت کامل الزامی می 3گواهی طی  *
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 (3 –)بومی، بند   محروم  مناطق  از سهمیه  کنندگان  استفاده  درخواست  فرم

 تخصصی پزشک خانوادهدستیار پذیرشدر 

  
 نشكده علوم پزشكي......رياس  محترم دانشگاه/دا

 رياس  محترم سازمان ..... 

 

 13             متولدسال                                 خانم دكتر آقاي/ اينجان 

  
 فرمائيد.  زير اقدام  شده  تاييد موارد اشاره  به  نسب   خواهشمندم             /شهرستان استان

 

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

 به عنوان مستخدم رسمي/ پيماني 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني.........................../

 سازمان ......................................... 

روم و نيازمند تح  پوشش اين دانشگاه/ از تاريخ ......................... تاكنون در منطقه مح

 اين سازمان مشغول به خدم  بوده اس .
 

 
    
  دانشگاه/  مهر و امضا، رئيس  محل   

 محل مهر و امضاي باالترين مقام سازمان در استان    

 
 امي اس .نيز الز1315و بهمراه فيش حقوقي آذر ماه 1315عالوه بر امضا، فرم فوق اسكن حكم استخدامي سال 
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 (4 –)بومی، بند   محروم  مناطق  از سهمیه  کنندگان  استفاده  درخواست  فرم

 تخصصی پزشک خانوادهدستیار پذیرشدر 

  
 رياس  محترم دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي......

 رياس  محترم سازمان ..... 

 

 13             سالمتولد                                 خانم دكتر آقاي/ اينجان 

  
 فرمائيد.  زير اقدام  شده  تاييد موارد اشاره  به  نسب   خواهشمندم             /شهرستان استان

 

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

واحرد هراي تحر     به عنوان پزشرك عمرومي از تراريخ .......... لغاير  ......... در     

پوشش مستقر در مناطق محروم و مرورد نيراز ايرن دانشرگاه علروم پزشركي و       

خررردمات بهداشرررتي درماني.........................../سرررازمان ......................................... 

 مشغول به خدم  بوده اس .

 
  دانشگاه/  مهر و امضا، رئيس  محل   

 الترين مقام سازمان در استانمحل مهر و امضاي با    

 


