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 دستياري و گواهينامه تخصصي ارتقاء آزمونهايدوره  هفتميندستورالعمل اجرايي سي و

 

بطور همزمان در دانشگاههاي علوو  پزکو ي و    12/4/2397صبح روز پنجشنبه مورخ  9گواهينامه تخصصي راس ساعت  -آزمونهاي ارتقاء 

گواهيناموه از دبيرخانوه کووراي     –ي مجوز برگزاري آزموون ارتقوا   خدمات بهداکتي درماني کشور که به تربيت دستيار اکتغال دارند و دارا

 آموزش پزک ي و تخصصي مي باکند، برگزار خواهد کد. 

 مقررات کلي محاسبه نمرات در آزمونهاي ارتقاء دستياري و گواهينامه تخصصي:

 آزمون ارتقاء –الف 

 آزمون ارتقاء کامل دو بخش است: –2 -الف

   کود.نمره که از سوي گروههاي آموزکي که دستيار در آن مشغول به تحصيل است انجا  مي 251بخشي با  ارزيابي درون – 2-2 –الف 

 نمره که کامل دو بخش مي باکد:  251آزمون کتبي با  – 1-2-الف 

 نمره( 251نمره از  01کود. )با اي که در طول دوره برگزار ميآزمونهاي کتبي دوره  - 2- 1 – 2-الف 

 آزموووون کتبوووي سووواليانه کوووه تحوووت نووووارت دبيرخانوووه کووووراي آمووووزش پزکووو ي و تخصصوووي، توسووو              - 1- 1-2-الوووف 

 نمره( 251نمره از  91)با  کود.هاي دستياري است، برگزار ميمجري برنامهي که يهادانشگاه

  است.   311ارتقاء هر سال برابر  مجموع نمرات – 3-2-الف

دومين نشست کوراي آموزش پزک ي و تخصصي مبني بر طراحي سئواالت آزمونهاي ارتقاء هشتادو 3در تطبيق با مفاد موضوع – 1 -الف

 گواهينامه تخصصي در مناطق آمايشي: -

 .  گردداند، مالک مقايسه تعيين ميکه باالترين نمرات را کسب کردهمنطقه آمايشي کنندگان برتر هر رکته در هر % کرکت11ميانگين نمره 

 کنندگان کمتر از يک نفر کود مالک همان يک نفر محاسبه کود.تعداد کرکت% 11: چنانچه 2تبصره 

در صوورتي کوه عودد     کنندگان بصورت اعشاري در بيايد اگر کمتر از نيم باکد بوه سومت پوايين و   % تعداد کرکت11: در مواردي که 1تبصره

 به سمت نمره باالتر گرد کود.محاسبه گردد مساوي نيم يا و حاصله باالتر 

وچهارمين نشست کوورا  وپنجمين نشست کورا نمرات محاسبه کده طبق فرمول ارائه کده در کصتان ذکر است طبق مصوبات کصتکاي

بايست کمتر از حداقل نمرات کتبي مجاز مندرج در جداول مربوطه باکد و در صورتي که حدنصاب قبولي پو   جهت آزمون کتبي ارتقاء، نمي

الذکر باکد، منطقه آمايشي و در هر رکته تخصصي بيشتر از حداقل نمره کتبي مجاز مندرج در جداول فوقاز محاسبه در فرمول مربوطه هر 

 مالک عمل، حدنصاب محاسبه کده توس  منطقه آمايشي خواهد بود.

 باکد:کسب حداقل نمرات مورد نياز بندهاي زير براي ارتقاء هر دستيار به سال باالتر بشرح و طبق جداول ذيل مي – 3 -الف

 حداقل نمره ارزيابي درون بخشي  – 2-  3 –الف 

 ايحداقل نمره آزمون کتبي دوره – 1- 3 –الف 

 حداقل نمره آزمون کتبي ساليانه   – 3 - 3 –الف 

 حداقل نمره آزمون کتبي کل - 4 - 3 –الف 

 حداقل نمره کل - 5- 3 –الف 
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 هاي سه ساله:جدول نمرات ارتقاء براي دوره - 1

مقطع 

 ارتقاء

 کف نمره کتبي مجاز

A 

)از  يبخشحداقل ارزيابي درون حداقل نمره کتبي مجاز

151) 
B 

 حداقل نمره کل مجاز

 51n>05%چنانچه  1به  2

A=%51n 

 51n% ≤ 05چنانچه

A=05 

052 101 215 25A+B+ 

 393 (285)حداقل 

 01n>81%چنانچه  3به  1

A=%01n 

 01n% ≤ 81چنانچه

A=81 

812 311 

 

215 25A+B+ 

 (111)حداقل 
483 

n کرکت کنندگان برتر هر رکته در هر منطقوه آمايشوي کوه بواالترين     11)مالک مقايسه(: به منوور وحدت رويه در دانشگاهها ميانگين نمره %

 نمرات در هر گروه کسب کرده اند، مالک مقايسه تعيين مي گردد.

 .(Aمره است)مالک ن 251: حداقل نمره کتبي کل مجاز که بر مبناي 2

 نمره است. 01: حداقل نمره کتبي دوره اي مجاز که بر مبناي 1

 .(A% کف نمره کتبي مجاز 01نمره است) 91: حداقل نمره آزمون کتبي ساليانه مجاز که بر مبناي 3
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 جدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي چهار ساله   - 2

مقطع 

 ارتقاء

 مجازکف نمره کتبي 

A 

)از  يبخشحداقل ارزيابي درون حداقل نمره کتبي مجاز

151) 
B 

 حداقل نمره کل مجاز

 51n>05%چنانچه  1به  2

A=%51n 

 51n% ≤ 05چنانچه

A=05 

052 101 215 25A+B+ 

 393 (285)حداقل 

 58n>75%چنانچه  3به  1

A=%58n 

 58n% ≤ 75چنانچه

A=75 

752 311 215 25A+B+ 

 453 (295)حداقل 

 

    4به  3

 03n>85%چنانچه 

A=%03n 

 03n% ≤ 85چنانچه

A=85 

852 341 215 25A+B+ 

 (115)حداقل 
521 

n کرکت کنندگان برتر هر رکته در هر منطقوه آمايشوي کوه بواالترين     11)مالک مقايسه(: به منوور وحدت رويه در دانشگاهها ميانگين نمره %

 .(Aرده اند، مالک مقايسه تعيين مي گردد)مالک نمرات در هر گروه کسب ک

 نمره است. 251: حداقل نمره کتبي کل مجاز که بر مبناي 2

 نمره است. 01: حداقل نمره کتبي دوره اي مجاز که بر مبناي 1

 .(A% کف نمره کتبي مجاز 01)نمره است  91: حداقل نمره آزمون کتبي ساليانه مجاز که بر مبناي 3
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 ساله   ي پنجرات ارتقاء براي دوره هاجدول نم - 3

 

مقطع 

 ارتقاء

 کف نمره کتبي مجاز

A 

)از  يبخشحداقل ارزيابي درون حداقل نمره کتبي مجاز

151) 
B 

 حداقل نمره کل مجاز

 51n>05%چنانچه  1به  2

A=%51n 

 51n% ≤ 05چنانچه

A=05 

052 101 215 25A+B+ 

 393 (285)حداقل 

 58n>75%چنانچه  3به  1

A=%58n 

 58n% ≤ 75چنانچه

A=75 

752 311 215 25A+B+ 

 453 (295)حداقل 

 

 03n>85%چنانچه    4به  3

A=%03n 

 03n% ≤ 85چنانچه

A=85 

852 341 215 25A+B+ 

 (115)حداقل 
521 

 00n>95%چنانچه  5به  4

A=%00n 

 00n% ≤ 95چنانچه

A=95 

952 381 215 25A+B+ 

 (125)حداقل 
571 

n کرکت کنندگان برتر هر رکته در هر منطقوه آمايشوي کوه بواالترين     11)مالک مقايسه(: به منوور وحدت رويه در دانشگاهها ميانگين نمره %

 .(Aنمرات در هر گروه کسب کرده اند، مالک مقايسه تعيين مي گردد)مالک 

 نمره است. 251: حداقل نمره کتبي کل مجاز که بر مبناي 2

 نمره است. 01ل نمره کتبي دوره اي مجاز که بر مبناي : حداق1

 .(A% کف نمره کتبي مجاز 01نمره است ) 91: حداقل نمره آزمون کتبي ساليانه مجاز که بر مبناي 3

)ي صدوپنج( در ارزيابي درون بخشي سال آخر  215کرط کرکت در آزمون کتبي گواهينامه تخصصي کسب حداقل نمره  –4 -الف 

 باکد. دستياري مي

با توجه به مصوبه کوراي آموزش پزک ي و تخصصي کرط قبولي در آزمون گواهينامه تخصصي دستياران رکته هاي  - 5 –الف 

 تخصصي باليني پزک ي کسب حدنصاب قبولي نمرات آزمونهاي ارزيابي درون بخشي و کتبي مي باکد.

 مختلف رکته هاي تخصصي باليني پزک ي به کرح ذيل ميباکد: حداقل نمرات جهت قبولي در آزمون گواهينامه تخصصي در دوره هاي

 

 حداقل نمره کتبي حداقل نمره ارزيابي درون بخشي

215 95 
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دستياراني که در طول دوران دستياري سه بار در آزمون ارتقاء مردود کوند از سيستم آموزش تخصصي باليني پزکو ي اخوراج    – 0 -الف

 خواهند کد.

( دوبار موردود کووند مجواز بوه اداموه دوره نبووده و از سيسوتم آمووزش         1به  2که در آزمون ارتقاء سال اول )ارتقاء  دستياراني – 7 -الف

 تخصصي باليني پزک ي اخراج خواهند کد.

 اند مردود آزمون گواهينامه تخصصي کناخته کده وافرادي که به آزمون گواهينامه تخصصي معرفي نشده و يا کرکت ننموده - 8 –الف 

 الز  است براساس برنامه آموزکي مدون سال آخر با دريافت کمک هزينه تحصيلي تمديد دوره کوند.

انود سوه   حداکثر تعداد دفعات مجاز جهت کرکت در آزمون گواهينامه تخصصي براي افرادي که در آزموون ارتقواء موردود نشوده     - 9 –الف 

اند حداکثر دو نوبت مجاز به کرکت در آزمون گواهيناموه  ک يا دو مرتبه مردود کدهباکد. بديهي است افرادي که در آزمون ارتقاء ينوبت مي

باکند. چنانچه داوطلبي، در سقف تعداد دفعات مجاز موفق به احراز قبولي نگردد، از سيستم آموزکي تخصصوي بواليني خوارج    تخصصي مي

 خواهد کد

 مقررات آزمونهاي ارتقاء از نظر ارزيابي درون بخشي –ب 

هواي تخصصوي   وچهارمين نشست کوراي آموزش پزک ي و تخصصي، کرکت کليوه دسوتياران رکوته   کصت 5به استناد موضوع  – 2 -ب

 و کسوب حوداقل نموره    بخشوي اين دوره منوط به موفقيت در آزمونها و فعاليتهاي درون ارتقاء تخصصي  آزمونهايپزک ي واجد کراي  در 

150
105
اي با توجه به معرفي رسمي مدير گروه مربوطه و ثبت موضوع پايان نامه تخصصوي و ارائوه آن   آزمون کتبي دورهو کسب کف نمره  

 بود.هاي مصوب خواهد طبق برنامه

 اين دستورالعمل واجد کراي  کرکت در آزمون ارتقاء اين دوره نخواهند بود. 7-و الف  0-: مشمولين مفاد بندهاي الف 4تبصره 

اي، مهارتهواي  هواي مختلوف دانوش پزکو ي، مراقبوت از بيموار، رفتوار حرفوه        حاسبه نمرات نهايي ارزيابي درون بخشي حيطه: در م5تبصره 

 ارتباطي، يادگيري بر مبناي تجربه و عمل رد براساس کناخت از نوا  سالمت رعايت گردد.

رفي به آزمون کتبي و نيز اعال  نتايج دسوتياراني کوه وفوق    اي معتعيين و اعال  نمره ارزيابي درون بخشي و نمره آزمون کتبي دوره – 1 -ب

دهنود بوه عهوده دانشوگاه     اند و در زمان آزمون ارتقاء در آن دانشگاه ادامه تحصيل موي مقررات بصورت ميهمان به دانشگاه ديگر معرفي کده

و آزموون کتبوي    بخشوي صوو  ارزيوابي درون  مقصد خواهد بود. الز  است دانشگاه مبداء نسبت به اعال  نور گروه آموزکي مربوطه در خ

 ان ميهمان به دانشگاه مقصد، قبل از کرکت دستياران واجد کراي  کرکت در آزمون کتبي ارتقاء اقدا  بعمل آورد.دستيار ايدوره

انشگاه مبوداء اعوال    اي پ  از اتما  مدت ميهماني، از سوي دانشگاه مقصد به دنمره ارزيابي درون بخشي و نمره آزمون کتبي دوره – 3-ب 

 گردد.

 باکد.تعيين واجد کراي  بودن دستيار جهت کرکت در آزمون ارتقاء/گواهينامه به عهده دانشگاه مبداء مي -4 –ب 

اي معرفي به آزمون کتبي و نيز اعال  نتوايج دسوتياراني کوه وفوق     تعيين و اعال  نمره ارزيابي درون بخشي، نمره آزمون کتبي دوره – 5-ب 

باکد. الز  است دانشگاه مبداء نسبت به اعال  نور گروه آموزکي مربوطوه  اند، بعهده دانشگاه مقصد ميت  به دانشگاه ديگر منتقل کدهمقررا

ستيار انتقالي به دانشگاه مقصد، قبل از کرکت دستيار ذيورب  در آزموون کتبوي    د ايو آزمون کتبي دوره در خصو  ارزيابي درون بخشي

 اقدا  بعمل آورد.

کووند ارسوال کوود ي وي     جهت دستياراني که طبق مقررات به دو ارتقاء همزمان معرفي مي الز  است دو نمره ارزيابي درون بخشي  -0-ب 

تور برابور يوا بيشوتر از     و در تنويم نمرات دقت کود که نمره درون بخشي سال پايين تربراي ارتقاء سال باالتر و ي ي براي ارتقاء سال پايين

 ابي درون بخشي سال باالتر باکد تا در محاسبه حدنصابهاي قبولي مش لي ايجاد نگردد.نمره ارزي
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اي در فاصوله زمواني مناسو  و پوي  از     الزم است نمرات نهايي ارزيابي درون بخشي و نمره نهايي آزموون کتبوي دوره  توجه:  –7-ب 

يو  رسويدگي بوه ااترا وات احتموالي دسوتياران موجوود        آزمون کتبي باطالع دستياران رسانده شود تا زمان کافي جهوت دريافوت و ن  

 باشد.اي ميو آزمونهاي کتبي دوره باشد. من اينکه شرکت در آزمونهاي کتبي ساليانه منوط به قبولي در ارزيابي درون بخشي

معاون آموزکي دانشوگاه،   اي مرکب از:بعهده کميتهاي و آزمونهاي کتبي دوره رسيدگي به اعتراضات در مورد ارزيابي درون بخشي –8-ب 

گوروه  رئي  دانش ده پزک ي، معاون آموزکي باليني دانش ده پزک ي، مدير گروه مربوطوه و يوک نفور از اع واي هيوات علموي بوه انتخواب         

 باکد.مربوطه حسب مورد مي

اي و نموره کتبوي دوره   درون بخشوي  کميته امتحانات، موظف است حداقل يک ماه قبل از آزمونهاي کتبي ساليانه ارتقاء نمره ارزيابي – 9-ب 

 هر دستيار را به معاونت آموزکي دانش ده اعال  نمايد.

و اعوال  بوه معاونوت     8 -اي پو  از طوي مراحول رسويدگي بوه اعتراضوات مطوابق بنود ب        : نمرات آزمون درون بخشي و کتبي دوره 0تبصره

 باکد.آموزکي دانش ده به هيچ عنوان قابل تغيير نمي

گواهينامه تخصصي با رعايت کليه مصوبات و مقررات و ذکر مقطع ارتقاء،  -عات واجدين کراي  کرکت در آزمونهاي ارتقاء اطال – 21 –ب 

 از طريق ورود اطالعات در سايت اينترنتوي بوه آدرس    11/3/2397اي افراد ذيرب  حداکثر تا تاريخ نمرات درون بخشي و آزمون کتبي دوره

http://sanjeshp.ir گواهيناموه   -سيستم دانشگاه اعال  گردد. کايان ذکر است ارسال اطالعوات کورکت کننودگان آزمونهواي ارتقواء      ، قسمت

 فوق الذکر بوده و اطالعات ارسالي به طرق ديگر مورد بررسي و اعمال قرار نمي گيرد. طريقتخصصي منحصراً به 

 مقررات آزمون کتبي ارتقاء دستياري تخصصي –ج 

تواننود در  ماه کسور دوره داکوته باکوند موي     3لب کرکت در آزمون ارتقاء چنانچه در مجموع سنوات تحصيلي حداکثر دستياران داوط –2-ج

 ارتقاء کتبي سال مربوطه با رعايت ساير مقررات کرکت نمايند. آزمون

آزموون کتبوي   موان معرفوي بوه    باکود کوه از ز  توضيح: منوور از سه ماه کسر دوره، ماههاي تير، مرداد و کهريور سال تحصيلي مربوطه مي

 ارتقاء تا پايان سال تحصيلي مربوطه باقي مانده است.

ماه از دوره تحصيلي خود را طي نماينود در صوورت موفقيوت در ارزيوابي درون      9حداقل  32/4/2397دستياران سال اول که تا تاريخ  -1-ج

 ( خواهند بود.1به  2ارتقاء ليانه ساکتبي )ارتقاء ن آزموملز  به کرکت در اي و آزمون کتبي دوره بخشي

 2/5/2390ن ارتقواء سوالجاري الز  اسوت از تواريخ     آزمواند جهت کرکت در دستياراني که در سال قبل در آزمون ارتقاء کرکت نموده -3-ج

 ماه از دوره تحصيلي خود را طي نموده باکند. 22، 32/4/2397لغايت 

مواه   8اند با گذراندن حوداقل  جايگزيني، گزينش و ...( ديرتر از موعد مقرر به دانشگاه معرفي کدهدستياراني که به داليل مختلف ) مانند  -4-ج

ن ارتقواء  آزموملز  به کرکت در  ايو آزمون کتبي دورهدر صورت موفقيت در ارزيابي درون بخشي  32/4/2397تا پايان از دوره تحصيلي 

 خواهند بود. 1به  2 اليانهکتبي س

 هاي سه ساله:عنوان مثال: در دورهب

 4-در شرايط مفاد بند ج 2-در شرايط مفاد بند ج

 ماه 8 1به  2براي ارتقاء  ماه 9 1به  2براي ارتقاء 

 ماه 11 3به  1براي ارتقاء  ماه 12 3به  1براي ارتقاء 
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 ضمن اين ه داکتن مرخصي استحقاقي ذخيره باعث کاهش طول دوره نخواهد کد.

هاي سه ساله حداکثر تا زمان معرفي به آزمون کتبي ارتقاء ساليانه، سوال  خود را در دورهپايان نامه  يه دستياران موظفند پروپوزالکل– 5-ج

آمواده و پو  از تائيود گوروه در      3بوه   1هاي بيش از سه سال حداکثر تا زمان معرفي به آزمون کتبي ارتقاء ساليانه، سوال  و در دوره 1به  2

 شي دانش ده و يا دانشگاه به تصويب رسانده باکد.کوراي پژوه

به داليل غير موجه و يا عد  کسب هور يوک از حدنصوابهاي     نکتبي در صورت عد  کرکت در آزمو ندستياران معرفي کده به آزمو – 0-ج

تحصويلي ملوز  بوه تمديود     کوند، براساس برنامه آموزکي مدون همان سال با دريافت کموک هزينوه   منوور کده، مردود آن سال کناخته مي

 دوره خواهند بود.

 .تواند با رعايت مقررات در دو ارتقاء همزمان کرکت نمايدهر دستيار فق  براي ي بار در طول دوره مي – 7-ج

 مصاديق موارد ذيل مجاز به کرکت در آزمون ارتقاء بصورت دو ارتقاء همزمان خواهند بود: -2- 7-ج

کتبوي ارتقواء بوداليل موجوه      نمين دوره آزمون ارتقاء و عد  کرکت در آزموکشدرون بخشي در سي وکسب حدنصاب قبولي ارزيابي  – 2

 (  9/8/2378/آ مورخ 0814/3)موارد مندرج در بخشنامه کماره 

کتبي کده اما حدنصاب قبولي مجمووع   ندوره آزمون ارتقاء موفق به کسب حدنصاب قبولي آزمو کشميندستياراني که در سي و – 1-7-ج 

 را بدست نياورده اند.

و ماقبول( بووده و    2392دستياراني که از پذيرفته کدگان ماقبل چهلمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي )کروع دوره سوال   – 3-7-ج

ه کوده  به دليل استفاده از مرخصي زايمان، تأخير معرفي از طرف دبيرخانه براي کروع دوره بدليل گزينش يا ساير داليل با کسر دوره مواج

 2397اند، مشروط بر اين ه دوره ايشان قبل از پايان اسفند ماه و صرفاً به همين دليل به ي ي از آزمونهاي کتبي ارتقاء سراسري معرفي نشده

به اتما  برسد و در صورت احراز نمره ارزيابي درون بخشي سال باالتر و رعايت ساير مقررات مجاز بوه کورکت در آزموون ارتقواء ماقبول      

ر و گواهينامه تخصصي در سالجاري خواهند بود و کليه دستياران پذيرفته کده چهلمين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصوي )کوروع   آخ

به بعد( که داراي کراي  فوق الذکر مي باکند، در صورتي مجاز به کرکت در آزمون دو ارتقاء همزمان ارتقاء ماقبل آخر و  2391دوره سال 

 ( به اتما  برسد.31/9/2397ه که طول دوره آموزکي آنان تا پايان آذرماه )گواهينامه تخصصي بود

( و بوه  2393دستياراني که از پذيرفته کدگان چهل وي مين دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي به بعد بوده )کروع دوره سال  – 4-7-ج 

ي مربوطه صوورت گرفتوه و يوا بوه دليول پوذيرش در مرحلوه        داليل موجه کروع دوره دستياري آنان با تأخير تا سي ا  آذر ماه سال تحصيل

ت ميل ظرفيت تأخير داکته اند، در اولين زمان قانوني که مجاز به کرکت در آزمون مي باکند، بجاي دو ارتقاء همزموان در سوال آخور، حوق     

هاي عفوني و گرمسيري و بيماريهاي قلب و را دارند. )به استثناي دستياران رکته تخصصي بيماري 3به  1و  1به  2کرکت در ارتقاء همزمان 

 عروق(

پذيرفته کدگان مرحله ت ميل ظرفيت چهل و ي مين  14/21/2390نفره موارد خا  مورخ  7کايان ذکر است طبق مجوز کميسيون :  7تبصره 

از دو ارتقواء همزموان   دوره آزمون پذيرش دستيار تخصصي و نيز پذيرفته کدگان دوره هواي دو  و سوو  پزکو ي خوانواده کوه توا بحوال        

بوه اتموا  موي     2397استفاده ننموده اند و به دليل معرفي ديرتر از موعد توس  دبيرخانه و يا پذيرش با تأخير، طول دوره آنان تا پايان سوال  

 ا قبل آخر و گواهينامه تخصصي در آزمون فوق الذکر مي باکند.مرسد مجاز به کرکت در دو ارتقاء همزمان 
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کوورايطي کووه دسووتياران رکووته هوواي تخصصووي بيموواري هوواي قلووب و عووروق، بيموواري هوواي عفوووني و گرمسوويري و         در  – 5-7 –ج 

که بر اساس برنامه آموزکي مصوب کورا موظوف موي باکوند سوال اول دوره دسوتياري را در بخوش آموزکوي         راديوان ولوژي)دستياراني

مشروط گردند، در سال تحصيلي بعد و قبول   1به  2يند( ،در ارتقا ديگري غير از بخش آموزکي اصلي مرتب  با رکته تخصصي خود طي نما

 ، مجاز به ح ور در بخش هاي آموزکي رکته تخصصي مربوطه ، مي باکند.1به  2از کرکت در آزمون ارتقا 

ارتقا همزموان مورتب    با رعايت مقررات موضوعه خواهند بود و دو  1به  2بديهي است اين گروه از دستياران ملز  به کسب قبولي در ارتقاي 

 با نتيجه مشروطي آنان در سال هاي بعد با نور کميسيون برنامه دستياري قابل اعمال خواهد بود.

ح وور و اداموه آمووزش در بخوش      مردود گردند موظف به 1به  2تأکيد مي گردد چنانچه دستياران مشروحه فوق درآزمون ارتقا  :8تبصره 
گري غير از بخش آموزکي اصلي مرتب  با رکته تخصصي خود( مطابق بوا برناموه آموزکوي سوال     آموزکي داخلي )و يا بخش آموزکي دي

 اول دوره دستياري خواهند بود.   
دستياران رکته هاي تخصصي بيماري هاي قلب و عروق، بيماري هاي عفوني و گرمسيري و راديو ان ولوژي که بدليل  جوايگزيني  : 9تبصره

خود را کروع مي نمايند، پ  از ي سال طي دوره در بخش داخلي )و يا بخش  دبيرخانه با تأخير، دوره آموزکي و يا بداليل موجه مورد تأييد
گردند  آموزکي ديگري غير از بخش آموزکي اصلي مرتب  با رکته تخصصي خود( وارد بخش آموزکي مرتب  با رکته تخصصي خود مي

بووده و در آزموون ارتقوا سوال بعود از آن ، ضومن رعايوت کليوه مصووبات و           1به  2تقا و در اولين آزمون ارتقا مجاز ، ملز  به کرکت در ار

 .کرکت خواهند نمود 4به  3و  3به  1مقررات موجود در دو ارتقا هم زمان 

 

همزمان  تواند از دو ارتقاءبا توجه به مصوبات موجود مبني بر اين ه هر دستيار فق  ي بار در طول دوره آموزکي دستياري مي: 11تبصره

 استفاده نمايد ، الزامي است از معرفي م رر جهت کرکت در دو ارتقا همزمان خود داري به عمل آيد.

هاي تخصصي بيماريهاي عفوني و بيماريهاي قلب و عروق براي ام ان کرکت در دو ارتقاء همزمان براي دستياران رکته :11تبصره

( وجود ندارد، مراتب گذراندن دوره داخلي حسب مورد در قسمت مالحوات در سايت 3به  1و  1به  2سالهاي اول و دو  )دو ارتقاء همزمان 

 مربوطه جهت هر دستيار درج گردد.

بينوي نشوده بوه کميسويون برناموه      ناموه و مصووبات پويش   گيري در خصو  کليه موارد مربوط به ارتقاء همزمان که در آئوين تصميم– 8-ج 

 گردد.ترکيب زير تفويض اختيار ميدستياري تخصصي باليني دانشگاه با 

 ( رئي  دانش ده پزک ي2

 ( مدير کل آموزش دانشگاه1

 ( معاون آموزکي دانش ده پزک ي3

 ( مدير گروه رکته مربوطه4

 ( يک نفر ع و هيئت علمي با انتخاب معاون آموزکي دانشگاه 5

در هر يک از دو ارتقاء صورت عد  کسب نمره حدنصاب قبولي  باکند دردستياراني که واجد کراي  کرکت در دو ارتقاء همزمان مي– 9-ج 

 مردود همان سال محسوب و مشمول ي سال تمديد دوره از ابتداي سال مربوطه خواهند بود.

 تر يا سال باالتر نشوند از نور تعداد دفعات مردوي يوک بوار  دستياراني که در دو ارتقاء همزمان موفق به کسب حدنصاب سال پايين – 21-ج

 کوند.مردود محسوب مي

 هاي گواهينامه تخصصيمقررات کلي آزمون -د 

 22حداقل مدت  32/4/2397و تا تاريخ رسد کليه دستياراني که حداکثر تا پايان آبان ماه سالجاري دوره دستياري آنان به اتما  مي – 1-د

دت در بخش مربوطه ح ور داکته و مشغول به طي دوره ماقبل گواهينامه ايشان گذکته و در اين مماه از زمان کسب قبولي در مقطع 

کرکت در آزمون مذکور اين دسته از  کوند )بديهي استمجاز به کرکت در آزمون کتبي گواهينامه تخصصي کناخته مياند آموزکي بوده

 .باکد(داوطلبان منوط به کسب حداقل نمرة ارزيابي درون بخشي جهت معرفي به آزمون گواهينامه مي
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بايست دفاايه پايان نامه خود را قبل از معرفي به آزمون ينمايند، مه دستياراني که در آزمون گواهينامه تخصصي شرکت ميکلي

 ند.باش هادگواهينامه تخصصي انجام د

باليني ارائه لوگ بوک مستند و ترجيحاً ال ترونيک به عنوان کرط معرفي به آزمون گواهينامه در کليه رکته هاي تخصصي : 12تبصره

 الزامي است.

 داکتن مرخصي استحقاقي ذخيره، باعث کاهش طول دوره نخواهد کد.: 13تبصره

باقيمانده دوره تحصيلي خود نمايند، الز  است کليه دستياراني که به صورت مشروط در آزمون گواهينامه تخصصي کرکت مي: 14تبصره

 اتما  دوره تحصيلي خود را ارائه نمايند. را در مراکز آموزش مربوطه گذرانده و گواهي الز  مبني بر

 مراحل بررسي اعتراضات و اعال  نتايج آزمون کتبي گواهينامه تخصصي ، مشابه آزمون ارتقاء مي باکد. –2-د

 

 ساير  وابط و مقررات: -هو 

)ي صود و پنجواه(    251احود بوا   گواهينامه تخصصي در کليه رکته هاي تخصصي داراي يک دفترچوه و  -آزمون کتبي ساليانه ارتقاء   - 2–هو

 سئوال مي باکد.

نمره محاسبه گرديده و بوا منووور    91نمره آزمون کتبي ارتقاء ساليانه دستياران در کليه رکته هاي تخصصي مي بايست بر مبناي  – 1 -هو

نمره به اين دبيرخانوه   251بي بر مبناي نمره( نهايتاً نمره آزمون کت 01اي )بر مبناي نمودن نمرات م تسبه دستياران در آزمونهاي کتبي دوره

 اعال  گردد.

 گردد.نمره محاسبه مي 251نمره آزمون کتبي گواهينامه تخصصي دستياران رکته هاي تخصصي بر مبناي  – 3 –هو 

 کود.)مشترک( انجا  مي Combinedبصورت  "آزمون دستياران رکته آسيب کناسي صرفا – 4-هو

نمره ( دستياران رکوته تخصصوي آسويب     251نمره ( و گواهينامه تخصصي ) بر مبناي  91ساليانه ) بر مبناي : آزمون کتبي ارتقاء 25تبصره

 سئوال مي باکد. 111کناسي داراي يک دفترچه واحد با 

ي هوا آن دسته از فارغ التحصيالن خارج از کشور که پرونده تحصويلي آنوان بوه تائيود کميسويون ارزکويابي مودارک خوارجي رکوته          – 5-هو

 گواهيناموه  -ارتقواء   آزموون نوا  در  جهت ثبت 27/3/2397تخصصي رسيده و از طريق مرکز خدمات آموزکي وزارت متبوع حداکثر تا تاريخ 

در ي وي از  توانند ميمعرفي دبيرخانه کوراي آموزش پزک ي و تخصصي  و بابا توجه به مفاد اين دستورالعمل  ، کوندتخصصي معرفي مي

نوا   ثبوت ) تهران، ايران، کهيدبهشتي، اصفهان، کيراز، مشهد، تبريز، اهواز و يا کرمان( زک ي و خدمات بهداکتي درماني دانشگاههاي علو  پ

 و در آزمون کتبي کرکت نمايند.

زموان آزموون جهوت     9/9/2382منتخوب کووراي آمووزش پزکو ي و تخصصوي در تواريخ       کميسيون هفت نفره  با توجه به تصميم – 0 –هو

وضعيت جسماني و بنا به تشخيص کوراي آموزکي دانشوگاه، حوداکثر توا     با توجه به ،هاي تخصصي باليني پزک يانباز رکتهدستياران ج

 درصد مدت زمان معمول قابل افزايش است. 15

مانبندي برگزاري آزمون و با توجه به برنامه زبالفاصله پ  از گواهينامه تخصصي سالجاري  -الز  است کليد آزمون ارتقاء  – 7-هو

 .در اختيار دستياران قرار گيردمراحل مختلف اجراي آزمون به نحو مقت ي 

 اطالاات مورد نياز: -و
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 اطالعات الز  جهت درج در سيستم ثبت نا  اينترنتي به کرح ذيل مي باکد: – 2 -و 

 مشخصات فردي دستيار – 2

 رکته تخصصي   – 1

 مقطع ارتقاء – 3

 نمره کتبي دوره اي )در مرحله معرفي دستيار جهت کرکت درآزمون مربوطه( نمره ارزيابي درون بخشي و  - 4

 گواهينامه، نمره کل کتبي و نمره کل نهايي  )در مرحله اعال  نتايج آزمونهاي مربوطه( –نمره آزمون کتبي ارتقاء – 5

زو   درخواسوت رفوع نوواقص احتموالي در     بررسي اطالعات نهايي اعال  وضعيت دستياران در دبيرخانه انجا  کده و در صوورت لو   – 1-و 

 اطالعات مربوطه اعال  خواهد گرديد.  بديهي است نواقص بايستي در موعد مقرر توس  دانشگاه رفع و به دبيرخانه گزارش گردد.

ک در پرونوده  اي و سواير مودار  هاي ارزيابي درون بخشي و آزمونهاي کتبي دوره: فر  چ يده ارزيابي درون بخشي، اصل کارنامه20تبصره 

 باکد.دستياران باقي مانده و نيازي به ارسال آنها به دبيرخانه نمي

الوكکر  باشد و بعد از اتمام مهلتهاي قانوني فوق: مسئوليت کامل اطالاات ااالم شده به شرح فوق بعهده دانشگاه مربوطه مي17تبصره 

 وجود نخواهد داشت.و مقطع ارتقا بي کت ،به هيچ انوان امکان تغيير در ليست نمرات اام از درون بخشي

تخصصووي از طريووي سووايت اينترنتووي  گواهينامووه -ارتقوواء  هوواي دوره آزمووون مووينهفتآخوورين مهلووت ارسووال نتووايج سووي و – 3-و 

http://sanjeshp.ir  باشد.مي 31/4/1337تاريخ تاو از قسمت سيستم دانشگاه 

گواهينامه تخصصي کوه از نوور وضوعيت     -تخصصي باليني جهت آزمون ارتقاء  اعال  وضعيت تحصيلي ساير دستياران دوره هاي – 4 -و 

 آموزکي از قبيل استفاده از مرخصي ها ، کروع دوره و ... حائز کراي  خا  مي باکند در قسمت مالحوات درج گردد.

انشوگاههاي مبوداء و مقصود در    )بوا درج نوام د  ميهمواني، انتقوال،    در ستون مالحوات، ليست مشخصات مووارد مربوطوه، از جملوه    -5 -و 

 وجه و يا غيرموجه و ... قيد گردد.ها، غيبت اام از مفارغ التحصيالن خارج از کشور و مرخصيخصوص دستياران ميهمان و انتقالي( 

دبيرخانوه   به ايون   examqi@behdasht.gov.ir:به آدرس اينترنتي 13/4/2397فايل مارک خواني کده پاسخنامه ها حداکثر تا تاريخ  -0 -و 

 ارسال گردد.

بووه آدرس اينترنتووي  21/5/2397فايوول  اصوول سووئواالت بووه همووراه کليوود و کناسوونامه و نتووايج تحليوول نهووايي، حووداکثر تووا  توواريخ       -7 -و

examqi@behdasht.gov.ir  .ارسال کود 

 /حاکد.برسيدگي به اعتراضات و نمرات اعال  کده در مهلت مقرر به عهده دانشگاههاي مربوطه مي –8-و 

 

 .با آرزوي موفقيت براي اموم مسئولين، اساتيد، گروههاي آموزشي و دستياران آن دانشگاه

 دبيرخانه شوراي آموزش پ شکي و تخصصي
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