
E:\���� �	
  doc.����٢ ���\���� دا��� آ	����ن دا
	� ���� ����\آ	����ن دا

  

  

  

  

  

  

  

 

٠ 

 

  

   آموزش پزشكي و تخصصيدبيرخانه شوراي

 

 

  

  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

 
  

  

  

 )4/3/1387( شوراي آموزش پزشكي و تخصصي 67 صورتجلسه نشست –34پيوست شماره

  

  

  : موضوع 

 )فلوشيپ ( هاي آموزش تكميلي تخصصي  هاي دوره نامه مقررات و آئين

  

  

  : متن مصوبه 

 

وضـوابط راه انـدازي     ) فلوشـيپ   ( هاي آموزشي تكميلي تخصصي پزشكي        نامه دوره   آئين-1

 به تصويب رسيد و از تـاريخ        35 و 34 به شرح پيوست به شماره هاي        دوره هاي آموزشي آن   

موارد ذيـل در آئـين نامـه جديـد مـورد            . تصويب كليه مصوبات مغاير با آن ملغي خواهد بود        

  :تأكيد قرار گرفت

به تصويب خواهد   براي كليه دوره هاي تكميلي تخصصي مصوب و مواردي كه در آينده             ) الف

رسيد، تشكيل كميته تدوين و ارزشيابي با تركيب، اهداف  شرح وظايف بشرح مندرج در آئين                

 . نامه توسط دبيرخانه الزامي خواهد بود

آزمون دوره هاي تكميلي تخصصي سالي يك نوبت، در نيمه اول سال ، بـصورت متمركـز                 ) ب

ـ            بخـشهاي كتبـي و      شـامل ،  مـي نمايـد   الم  در دانشگاهها، در تاريخي كه دبيرخانه تعيـين و اع

و شروع دوره در همه برنامه هاي مصوب از آغاز سال تحصيلي بـر              بر گزار مي شود     شفاهي  

  .طبق تقويم اعالم شده توسط وزارت متبوع خواهد بود

طبـق روال قبـل آزمـون دو        )  1387-1388پذيرش براي سال تحـصيلي      (در سالجاري   : تبصره

  .بودنوبت قابل انجام خواهد 

 ماه و در موارد ضروري به پيشنهاد دانشگاه ،          12حداقلطول دوره هاي تكميلي تخصصي      ) ج  

تشخيص كميته تدوين و ارزشيابي رشته مربوطه و تأييد دبيرخانه قابل افزايش تـا حـداكثر                

  . ماه خواهد بود18
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   آموزش پزشكي و تخصصيدبيرخانه شوراي

  

  

تقاضـي  اعتباربخشي و شرايط راه اندازي دوره هاي تكميلي تخصـصي در دانـشگاههاي م             ) د

اين دوره ها براساس آئين نامـه ضـوابط راه انـدازي دوره هـاي تكميلـي تخصـصي بـشرح                   

  . خواهد بود35پيوست 

كميته هاي مذكور در بند الف موظف به تدوين پيش نويس برنامـه آموزشـي و ضـوابط                   )  ه

دوره هاي تكميلي تخصصي بر اساس دستورالعمل و الگوي واحـد مـصوب كميتـه تـدوين و                  

اين برنامه هاي پيشنهادي بايد به تـصويب كميتـه اخيـر            . ريزي آموزشي  خواهندبود   برنامه  

رسيده و پس از تنفيذ در كميسيو ن دائمي معين شورا ابالغ و بعد از ابـالغ مـالك آمـوزش و                      

  .ارزشيابي اين دوره ها حسب مورد خواهد بود

دوره دستياري پايـه مـي      راه اندازي دوره هاي تكميلي تخصصي در دانشگاههائي كه فاقد           ) و  

باشند، بشرط احراز كليه شرايط ديگر مندرج در آئين نامه و ضوابط راه اندازي ، تأييد كميته                 

  .تدوين و ارزشيابي رشته مربوطه و تصويب دبيرخانه ميسر خواهد بود

ارزيابي دوره هاي مصوب قبلي تا يكسال بر اساس ضوابط جديد صورت خواهد گرفت و               )   ز

   فلوشيپ در اين دوره ها منوط به احراز شرايط و ضوابط مندرج در آئين نامهادامه جذب

 . بود خواهد )34پيوست شماره ( 

    

  علمي  صدور مدرك فلوشيپ براي اعضاي هيات : 2

صدور مدرك فلوشيپ در صورت احراز شرايط ذيل بـراي متقاضـيان بـا تأييـد                : ماده واحده   

  : گيرد  نفره منتخب شورا انجام مي7كميسيون 

  احراز مرتبه استادي ) الف

 مـاه   2هر سـال معـادل      (  سال آموزش در دوره تكميلي تخصصي مربوطه         6سابقه حداقل   ) ب

  ) دوره آموزشي 

  پيشنهاد رئيس دانشگاه ) ج

  

مدت در مراكز معتبـر داخـل و خـارج كـشور در عرصـه مربوطـه و                    هاي كوتاه   دوره: تبصره  

با تأييـد  ) اندازي فلوشيپ  منحصرًا در دوره قبل از راه    ( نياز   هاي باليني پيش    تدريس در دوره  

  . كميته تدوين و ارزشيابي دوره موردنظر قابل محاسبه خواهد بود 
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   آموزش پزشكي و تخصصيدبيرخانه شوراي

  

  

 تعالي بسمه

 

 

 )فلوشيپ ( هاي آموزش تكميلي تخصصي  هاي دوره نامه مقررات و آئين

  

  كليات: بخش اول

  

  هدف) 1ماده 

افـزايش  )  ناميـده مـي شـود      فلوشـيپ در ايـن سـند       ( بـاليني پزشـكي    لي تخصصي هاي تكمي   هدف از برقراري دوره   

نيـاز و نيـز توسـعه دانـش در            ك حيطه خاص از رشته پيش     يدر  مهارتهاي عملي و دانش نظري پزشكان متخصص        

هـاي     در راستاي ارتقاء كيفيت خدمات تخصصي و آموزش پزشكي و نيز دستيابي بـه آخـرين يافتـه                  ،ها  زير شاخه 

   .باشد شكي ميعلمي پز

  

  تعريف دوره) 2ماده 

 آن رشته وجود داشـته و   درست كه از يك سو نياز به ارتقاء مهارت عملي تخصصي        ي ا   آموزش در رشته   فلوشيپ،

متقاضيان واجد شرايط با داشتن مـدرك دانـشنامه         . وجود نداشته باشد  معادلي  تخصصي     فوق دورهاز سوي ديگر    

  :شوند تكميلي تخصصي نائل مي  به اخذ گواهيتخصصي پزشكي و گذراندن مراحل ذيل

  

   فلوشيپدوره پذيرش در آزمون ورودي ) الف

مـصوب در يكـي از دانـشگاههاي علـوم پزشـكي و خـدمات               ) علمي و عملـي   ( دوره آموزشي    اتمام  موفقيت در   ) ب

خانه ناميده مي   در اين آئين نامه دبير     ( مورد تأئيد دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي         بهداشتي درماني 

  هاي آن   و تبصره اين آئين نامه25 طبق ضوابط مندرج در ماده )شود

   توسط دانشگاه فلوشيپ دوره  ارزيابي پايانيموفقيت در) ج 

  

   دانشجوي دوره فلوشيپ تعريف) 3ماده 

 مـدرك   شـود كـه بـا داشـتن          فـردي اطـالق مـي      )  ناميده مي شـود     فلو در اين آئين نامه     (دانشجوي دوره فلوشيپ    

 بـه كـسب مهارتهـاي        مصوب دانشنامه تخصصي و يا گواهي قبولي آن و پذيرش در آزمون ورودي، در يك رشته              

  .هاي نظري و فعاليتهاي پژوهشي بپردازد عملي و آموزش

  

  شرايط پذيرش: بخش دوم

  

  شرايط عمومي) الف

  

  هاي تكميلي تخصصي باليني شرايط عمومي پذيرش فلو در رشته) 4ماده 

پيش نياز و يا گواهي قبولي آن از دانشگاهها و مراكز مورد تأئيد در رشته اشتن مدرك دانشنامه تخصصي  د-1-4

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  شيپ شركت و قبولي در آزمون پذيرش فلو-2-4
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   آموزش پزشكي و تخصصيدبيرخانه شوراي

  

  

   براي آقايانت از آن يا معافي عمومي داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه-3-4

  

  1تبصره 

ت پزشكي و يا كفالت با مـسئوليت خـود          باشد و داوطلبان داراي معافيت موقّ        معافي به مفهوم معافيت دائم مي       كلمه

بديهي است در صورت فراخوانده شدن بـه انجـام خـدمت وظيفـه، ايـن                . توانند در آزمون پذيرش شركت نمايند       مي

  .وزارتخانه هيچگونه تعهدي براي ترخيص آنان به عهده نخواهد گرفت

  

  2بصره ت

 در ،باشـند   وظيفه عمومي يا پيام آوران بهداشت مي نظام شامل خدمت، داوطلباني كه در حال انجام خدمات قانوني      

 مجـاز بـه شـركت در        ) قبل از شـروع دوره    ( شهريور   31اتمام خدمت تا     مبني بر   حسب مورد    صورت ارائه گواهي  

  . خواهند بود فلوشيپآزمون پذيرش

  

  3تبصره 

نظـام  قاضياني كه به عنوان ماده يك قانون نحوه تأمين اعضاء هيأت علمـي مـشغول انجـام خـدمت                    آن دسته از مت   

 31تــا تــاريخ   در صــورتي كــه،باشــند  مــي و خــدمات بهداشــتي، درمــانيوظيفــه در دانــشگاههاي علــوم پزشــكي

وهـاي مـسلح    حداقل معادل طول دوره خدمت وظيفه مصوب ستاد فرماندهي نير         ) قبل از شروع دوره      (شهريورماه

توانند به طور مشروط در آزمون شركت و در صورت قبـولي               مي ،را گذرانده باشند  )  ماه 21 تا   18در حال حاضر    (

 مـدت آمـوزش جـزء مـدت         .و نداشتن منع قانوني از نظر اداره نظام وظيفه، طبق مقررات شروع به آموزش نماينـد               

  .اه محسوب نمي گرددباقيمانده تعهدات مربوط به قانون فوق االشاره در دانشگ

  

  4تبصره 

 ، چنانچـه  نيـاز در هـر سـال تحـصيلي          هاي اول تا سوم امتحانات دانشنامه تخصصي هر رشـته پـيش             حائزين رتبه 

توانند به طـور مـشروط در         نامه مي    آئين اين با رعايت ساير شرايط مندرج در      ،مشمول خدمت وظيفه عمومي باشند    

 در صـورت قبـولي بـا اسـتفاده از مـاده يـك              مصاديق اين تبصره  . يندنام و شركت نما      ثبت  فلوشيپ آزمون پذيرش 

 و شـروع   از خدمت تـرخيص      ) قبل از شروع دوره   ( شهريورماه   31قانون نحوه تأمين اعضاء هيأت علمي، تا تاريخ         

  .خواهند نمودبه آموزش 

  

  . شركت وجود ندارد محدوديت دفعات شيپ در آزمون پذيرش فلو-4-4

  نياز اي بر حسب رشته پيش  مؤثر حرفه نداشتن نقص عضو-5-4

فلوشـيپ  و     هـاي     تخصـصي پزشـكي و دوره       هـاي فـوق      به تحـصيل در يكـي از رشـته          همزمان  عدم اشتغال  -6-4

  پزشكي) علوم پايه(دكتراي 

  

   تبصره

 و يـا    ،انـد    يا كساني كه دوره مذكور را بـا موفقيـت طـي نمـوده              فلوشيپ رشته هاي مختلف،   دارندگان گواهي دوره    

شـدگان آزمـون      به استثناء قبول  (هاي پزشكي     تخصصي در يكي از رشته      فوق) دانشنامه(شدگان آزمون نهايي      بولق

  .باشند نميفلوشيپ مجاز به شركت در آزمون پذيرش ) تخصصي بيماريهاي قلب و عروق نهايي رشته فوق
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   آموزش پزشكي و تخصصيدبيرخانه شوراي

  

  

ارائه گواهي از سـوي معاونـت       تخصصي و فلوشيپي      هاي فوق    شرط شركت در آزمون پذيرش دستيار دوره       -7-4

باشـد، بـديهي اسـت        مـي ) قبـل از شـروع دوره     ( شهريورماه   25سالمت مبني بر اتمام كليه تعهدات حداكثر تا تاريخ          

  .باشد الذكر مي هاي مذكور منوط به ارائه گواهي فوق شدگان آزمون شروع دوره پذيرفته

  

   تبصره

نياز در همان سال تحصيلي كه حداكثر جزء          ي هر رشته پيش   كنندگان آزمون دانشنامه تخصص      آن دسته از شركت   

  . معاف هستند4-7 شرط مندرج در بند باشند، منحصرًا جهت يك نوبت از نمره برتر آزمون مذكور مي% 10

 

  شرايط اختصاصي) ب

  )5ماده 

 درمـاني و   دانشگاههاي علوم پزشكي و خـدمات بهداشـتي   يا پيماني ) قطعي يا آزمايشي  (اعضاء هيأت علمي رسمي     

نـام،    بايـست هنگـام ثبـت        قصد ورود به دوره را دارند مي       4-3 بند   4نيز داوطلباني كه با استفاده از شرايط تبصره         

  :يكي از مدارك مستند ذيل را حسب مورد ارائه نمايند

   و اعالم نياز دانشگاه محل خدمتيا پيماني )قطعي يا آزمايشي(حكم استادياري رسمي ) الف

  نياز به تأئيد دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ه برتر در رشته پيشگواهي رتب) ب

  

  )6ماده 

نامـه    نام موظف به ارائه معرفـي       ها، سازمانها و نهادها در هنگام ثبت        داوطلبان مشغول خدمت در يكي از وزارتخانه      

  .باشند مون پذيرش مياز سازمانهاي ذيربط مبني بر موافقت با مأموريت آموزشي خود در صورت قبولي در آز

  

  )7ماده 

  :فلوشيپ به شرح زير استهاي  متقاضيان غيرايراني براي ورود به دورهشرايط 

  . ايران جمهوري اسالميكليه شرايط و ضوابط ادامه تحصيل در كشوردارا بودن ) الف

  .نامه   كليه شرايط و ضوابط مندرج در اين آئين بودندارا) ب

   دبيرخانه يهف اداره كل امور دانشجويان داخل و تأئيدارائه معرفينامه از طر)  ج

ه محـل    و به عنوان پذيرفته شده از سوي دانـشگا          و معرفي   آزمون مربوطه  ثبت نام در زمان مقرر و شركت در       )  د

  .برگزاري آزمون به دبيرخانه

براساس تعرفـه   ) باشد  مي ين اين دسته از افراد به عهده خود داوطلب        براي (هاي تحصيلي   پرداخت شهريه و هزينه   ) ه

  .. اعالمي از طرف دبيرخانه و مصوبه هيأت امناي دانشگاه مربوطه

  . خواهند داشت بعد از اتمام دوره، حق اشتغال به حرفه پزشكي در جمهوري اسالمي را ن) ه

  آزمون پذيرش) ج
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   آموزش پزشكي و تخصصيدبيرخانه شوراي

  

  

  :8ماده 

  : و بشرح زير خواهد بودپذيرش در دوره هاي فلوشيپ براساس آزمون ورودي توسط دانشگاههاي مجري

  

 طبق ضوابط منـدرج در مـاده         دبيرخانه،    مورد تأئيد   هاي فلوشيپ  ورهرسمي د مراكز آموزشي داراي مجوز     : 1-8

در ارديبهـشت هـر      به صـورت غيرمتمركـز        موظف به برگزاري آزمون ورودي     هاي آن   و تبصره اين آئين نامه     25

  .خواهند بود) عيين و اعالم مي گردديا زمان مناسب ديگري كه توسط دبيرخانه ت(سال 

   

  1تبصره 

دانـشگاهها موظفنـد شـيوه برگـزاري        . گـردد   ها به صورت كتبي و شفاهي برگزار مي         آزمون پذيرش در كليه رشته    

  .نام اعالم نمايند آزمون را هنگام ثبت

  

  2تبصره 

بيرخانه، با مراعـات    در موارد استثنا كه توسط شورا تعيين مي گردد، آزمون بصورت متمركز و توسط د              

  .كليه ضوابط مندرج در اين آئين نامه برگزار خواهد شد

  

و  2بـا ضـريب     )  سـئوال  100( آزمـون كتبـي       با محاسـبه نمـره     زمون پذيرش فلو   آ شدگان   پذيرش نهايي قبول   2-8

انجام و با رعايت كليه مقررات      يك   ضريب   اب) به صورت  مصاحبه ساختارمند يا آزمون ايستگاهي       (آزمون شفاهي   

  : محاسبه نمره هر داوطلب برحسب فرمول ذيل خواهد بود.پذيرد مي

  

  )2 ×نمره كتبي + شفاهي نمره (

               3  

   ساير مقررات ضروري آزمون پذيرش فلوشيپ- 3-8

  : ضروري است فلوشيپرعايت موارد ذيل در برگزاري آزمون ورودي

 .ز انجام شودبرگزاري آزمون در هر دانشگاه بطور متمرك) الف 

 اين منابع توسـط دبيرخانـه       .باشدهاي مشابه يكسان      رشته براي تمامي    زمان برگزاري و منابع آزمون ورودي     ) ب

 ..........  ) .بر اساس آئين نامه اجرائي منابع درسي و آزمون (شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اعالم مي گردد 

 .زمون كتبي براي آزمون شفاهي معرفي شوندسه برابر ظرفيت پذيرش از باالترين نمرات آ) ج 

 .آزمون شفاهي بصورت مصاحبه ساختارمند يا آزمون ايستگاهي انجام شود) د 

بوده و در صورت اعتـراض مجـدد مرجـع          حسب مورد     مربوطه   رسيدگي به اعتراضات به عهده هيأت ممتحنه      ) ه  

 .رسيدگي معاونت آموزشي دانشگاه خواهد بود

كـه همـه سـاله       به آزمون شامل سؤاالت كتبي، شفاهي و نمرات داوطلبان در مدت زمـان مقرر              مستندات مربوط ) و  

  .گردد  بصورت الكترونيك به دبيرخانه ارسال نحوه و تايخ آن توسط دبيرخانه اعالم مي گردد 

  

  تبصره

نتـايج آن بـه     تحليل سئواالت آزمون براساس دستورالعمل ارسالي از طـرف دبيرخانـه بايـد در دانـشگاه انجـام و                    

از ســئواالتي كــه در تحليــل بــر اســاس % 10. اســاتيد طــراح و گروههــاي آموزشــي حــسب مــورد مــنعكس گــردد

بصورت جداگانه و محرمانـه بـه دبيرخانـه ارسـال           ) در هر رشته  (دستورالعمل بيشترين امتياز را كسب نموده اند        

  . گردد

  



  

  

  

E:\���� �	
  doc.����٢ ���\���� دا��� آ	����ن دا
	� ���� ����\آ	����ن دا

  

  

  

  

  

  

  

 

٦ 

 

  

   آموزش پزشكي و تخصصيدبيرخانه شوراي

  

  

 

  )9ماده 

هـاي تكميلـي    هـاي تعيـين شـده، يكـي از رشـته           نياز و ظرفيت    پيشتواند با توجه به رشته تخصصي         هر داوطلب مي  

  .تخصصي را انتخاب و در آزمون پذيرش شركت نمايد

  

  )10ماده 

نام در دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كـشور كـه داراي مجـوز آموزشـي از دبيرخانـه                       ثبت

در نيمـه اول    ) از طريق جرايد  (ق اعالم عمومي    باشند طب   شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در رشته مربوطه مي        

  . شود هر سال انجام مي ماه بهمن

  

  )11ماده 

  .باشد نام و انتخاب رشته، تغيير رشته به هيچ عنوان مجاز نمي پس از ثبت

  

  )12ماده 

، نـام   دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني برگزاركننده آزمون موظفنـد پـس از اتمـام تـاريخ ثبـت                   

براي بررسي به دبيرخانه شوراي آمـوزش پزشـكي و تخصـصي            پانزدهم اسفندماه   مدارك داوطلبان را حداكثر تا      

  .ارسال نمايند

ظرفيـت هـر    % 50 اعضاي هيأت علمي رسمي آزمايشي، رسمي قطعي و پيماني دانشگاهها به ميزان حـداقل                -1-12

  .گيرند يرش قرار ميحد نصاب نمره قبولي مورد پذ% 85رشته ـ محل در صورت كسب 

 از بـين داوطلبـان آزاد،   ،بديهي است در صورت پرنشدن  ظرفيت اعضاي هيأت علمي و نيز عـدم احـراز حدنـصاب    

  .پذيرش به عمل خواهد آمد

  

  1تبصره 

  .باشد در شرايط مساوي، اولويت با اعضاي هيأت علمي تمام وقت جغرافيايي مي

  

  2تبصره 

 موظف به سپردن تعهد بـه ميـزان سـه           12-1 اعضاي هيأت علمي مشمول ماده       متقاضيان استفاده كننده از سهميه    

  .برابر مدت آموزش به دانشگاه مربوطه هستند

  

 دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني برگزاركننده آزمون موظفند طي مدت دو هفته پس از            -2-12

 از پيش اعالم شـده بـه دبيرخانـه          سقفهر رشته را حداكثر تا      افراد واجد شرايط پذيرش     برگزاري آزمون، اسامي    

هـا و اسـامي       شـدگان نهـايي بـه دانـشگاه         اعالم اسامي پذيرفتـه   . شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اعالم نمايند      

شدگان مشمول خدمات قانوني براي ترخيص به معاونت درمان دانشگاه يا سازمان محـل خـدمت از طـرف          پذيرفته

  .  هفته از زمان دريافت نتايج انجام خواهد شد دبيرخانه طي دو

  

  دوره آموزشي: بخش سوم

  نام پذيرفته شدگان ثبت) الف
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   آموزش پزشكي و تخصصيدبيرخانه شوراي

  

  

  )13ماده 

اول شدگان آزمون در نيمـه        نام پذيرفته   دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موظفند نسبت به ثبت          

  .همان سال اقدام نمايندشهريور 

  

نـام    شدگان آزمون كه در موعـد مقـرر ثبـت            محل تحصيل موظفند نسبت به جايگزيني پذيرفته         دانشگاههاي  -1-13

 15ماه سال تحصيلي شـروع دوره انـصراف دهنـد، حـداكثر تـا تـاريخ         آبان5ننموده و يا در فاصله اول مهرماه تا        

  .ماه سال تحصيلي مربوطه اقدام نمايند آبان

  

ماننـد طبابـت خـارج از دانـشگاه ، سـاير امـور              (  همزمان به امور ديگر      وقت است و اشتغال     فلوشيپ،  تمام   -2-13

 كساني كه در مراكز آموزشي، بهداشـتي و درمـاني         . موجب ابطال پذيرش خواهد شد      ) اداري ، انتفاعي و امثال آن       

تخصـصي  توانند به طور همزمان به تحصيل در رشته تكميلي             مسئوليت اداري و اجرايي دارند نمي      و يا سايرمراكز  

  .بپردازند

  

  تعهدات) ب

  

  ) 14ماده 

مستخدمين رسمي دانشگاههاي علوم پزشكي ملزم به سپردن تعهد محضري به ميزان دوبرابـر مـدت آمـوزش بـه                    

هاي تحـصيلي برابـر ضـوابط         كليه هزينه % 50باشند و دانشگاه محل استخدام موظف به پرداخت           محل استخدام مي  

  .باشد كي به دانشگاه محل تحصيل ميوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزش

  

نامه ملزم بـه سـپردن تعهـد بـه محـل اسـتخدام خـود هـستند و سـازمان                        اين آئين  6 شاغلين مشمول ماده     -1-14

هاي تحصيلي، برابر ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـكي بـه             مربوطه موظف به پرداخت كليه هزينه     

  .دباش دانشگاه محل تحصيل مي

  

هاي تحصيالت تكميلي تخصـصي       نامه در دوره     اين آئين  4-3 بند   4 يا   3تقاضياني كه با استفاده از تبصره        م -2-14

شوند موظف به سپردن تعهد به ميزان دوبرابر مدت آمـوزش بـه وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش                       پذيرفته مي 

  .باشند پزشكي مي

  

 10رت اضافه شدن بـه تعهـدات قبلـي در مجمـوع از              شدگان به نحوي است كه در صو         اخذ تعهد از پذيرفته    -3-14

  .سال تجاوز ننمايد

 محـل تحـصيل    دانـشگاه هيأت امناء هرساله دبيرخانه كارشناسي و اعالم و        ميزان شهريه داوطلبان آزاد را     -4-14

  .نمايد تعيين مي

  

  شروع دوره) ج

  

  )15ماده 

  .ام دوره آموزشي را شروع نمايندن پذيرفته شدگان آزمون از اول سال تحصيلي موظفند پس از ثبت



  

  

  

E:\���� �	
  doc.����٢ ���\���� دا��� آ	����ن دا
	� ���� ����\آ	����ن دا

  

  

  

  

  

  

  

 

٨ 

 

  

   آموزش پزشكي و تخصصيدبيرخانه شوراي

  

  

  1تبصره 

شـدگان بـه داليـل غيرموجـه بـراي       نـام  شـدگان در موعـد مقـرر، يـا عـدم شـروع دوره ثبـت        نـام پذيرفتـه   عدم ثبت 

  .شود شدگان آزمون حداكثر تا آخر مهرماه به منزله انصراف قطعي تلقي مي پذيرفته

  

  2تبصره 

  .باشد  همان سال تحصيلي ميماه ثر تا سي آبانحداكمهلت شروع به آموزش افراد جايگزين 

  

   3تبصره 

  . شــود  شروع سال تحصيلي بر اساس تقويم دانشگاهي است كه از طرف وزارت متبوع هرساله اعالم مي

  

  آموزش دوره) د

  

  )16ماده 

اد و  كميتـه تـدوين و ارزشـيابي پيـشنه         آموزش دوره بر مبناي برنامه و محتواي آموزشـي آن دوره كـه توسـط                

هر . خواهد بود    ،  گردد  تأئيد مي  ) هاي آن    و تبصره  24طبق ماده   (  ريزي آموزشي   توسط كميسيون تدوين و برنامه    

مقتضيات خـود   بنا به تشخيص ، ضرورت و        درصد تغيير در برنامه آموزشي مصوب مبنا         20تواند تا     دانشگاه مي 

  .ايجاد نمايد

  

   .شود  برنامه مصوب تعيين ميدر ماه كامل است كه 18 تا 12 فلوشيپهاي   طول دوره رشته-1-16

  

  تبصره

هـاي علمـي و عملـي فلـو در رابطـه بـا تمديـد دوره آموزشـي وي                      گروه آموزشي مجـاز اسـت براسـاس توانـايي         

 چنانچـه در حـين دوره، گـروه         . مـاه بيـشتر باشـد        24نبايـد از    گيري نمايد اما در هر صورت سـقف دوره            تصميم

توانـد مراتـب را بـا ذكـر دليـل بـه دانـشكده پزشـكي                   موجه ادامه دوره فلو را صالح نداند مي       آموزشي به هر دليل     

منعكس نمايد تا موضوع در شوراي آموزشي دانشگاه با حضور مدير گـروه و مـسئول آمـوزش رشـته مربوطـه                      

رت سـپردن  در صـو مراتب به دبيرخانه اعالم و     و   شدهمطرح و در صورت موافقت شورا به دوره وي خاتمه داده            

  . اعالم گردد نيزتعهد به سازمان يا دانشگاه علوم پزشكي جهت هرگونه اقدام الزم به آنها

  

تـر، برگـزاري      هـاي پـايين      فلو موظف است وظـايف آموزشـي، پژوهـشي و درمـاني اعـم از آمـوزش دوره                  -2-16

گـروه آموزشـي مربوطـه      هاي بيمارستاني و درمانگاهي و كـشيك را مطـابق برنامـه               هاي نظري، كارآموزي    كالس

  .انجام دهد

  

  داشـتن يـك طـرح تحقيقـاتي        ،  به منظور آموزش  فعاليت هاي پژوهشي و توسعه دانش در عرصه مربوطه             -3-16

 تحت نظارت يكي از اعـضاء هيـات علمـي گـروه كـه منجـر بـه انتـشار حـداقل يـك مقالـه در مجـالت                              براي هر فلو  

 مـاه پـس از شـروع دوره بـه تـصويب             4 پروپوزال طرح بايد حداكثر      عنوان و .  ،الزامي است    معتبرنمايه شده گردد  

  . گروه آموزشي مربوطه برسد 

 

   1تبصره 

  .نامه پذيرش مقاله براي چاپ مورد قبول خواهد بود 
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   آموزش پزشكي و تخصصيدبيرخانه شوراي

  

  

   2تبصره 

در صـورت   .  را در جلسه دفاعيه ارائه دهـد         گروه آموزشي مصوب توسط   فلو موظف است نتيجه پروژه تحقيقاتي       

ام پروژه تحقيقاتي تا پايان دوره آموزش فلوشيپي حداكثر شش ماه جهت اتمام و ارائه نتيجه پروژه به فلو                   عدم اتم 

 زمـان  .شـود  دفاع از پروژه در گروه مربوطه يكي از شرايط فراغت از تحـصيل شـناخته مـي             . شود  فرصت داده مي  

  .  ماه بيشتر نشود 24دفاع در هر حال طوري تنظيم گردد كه طول دوره از 

  

 17 صـبح تـا      7برنامـه عـادي از       .باشد     خدمت فلو به طور تمام وقت و براساس برنامه گروه آموزشي مي            -4-16

  . شب و برنامه كشيك وفق تنظيم گروه آموزشي مربوطه خواهد بود 

  

 دهنـده حـداكثر دو روز در         اشتغال فلو در رشته مربوطه در كلينيك ويژه، به شرط موافقت بخش آموزش             :تبصره  

  .باشد الزحمه اين گروه از فلوها برابر مقررات كلينيك ويژه مي هفته بالمانع است و پرداخت حق

  

شـوند مـشمول كليـه مقـررات و ضـوابط              وارد مـي   فلوشيپهاي     فلوهايي كه با مأموريت آموزشي به دوره       -5-16

  .باشند دوره آموزشي مربوطه مي

  

  ارزشيابي پايان دوره ) هـ

كننـده فلوشـيپ موظـف اسـت بـر طبـق ضـوابط دبيرخانـه شـوراي آمـوزش پزشـكي و                      ربيـت دانشگاه ت : 17 ماده

 كسب حدنـصاب قبـولي در       .هاي فلوشيپ ارزشيابي پايان دوره به عمل آورد         آموختگان دوره   تخصصي از دانش  

  . باشد  اين آزمون از شرايط اتمام دوره فلوشيپ و صدور گواهينامه پايان دوره مي

  

  ها مرخصي) و

  

  )18ماده 

  . مجاز است هاي ساليانه، استعالجي و زايمان بر حسب مورد   از مرخصياستفاده

  

 روز از مرخصي ساليانه اسـتفاده       15تواند با رعايت مقررات، به ازاي هر سال تحصيلي حداكثر              هر فلو مي   -1-18

ه آمـوزش محـسوب     مـدت مـذكور جـزء دور      .  روز خواهد بود     22 ماه ،    18 كل مرخصي ساليانه براي دوره       .نمايد

  .گردد مي

  

تواند با ارائه گـواهي پزشـكي تأئيدشـده از سـوي شـوراي پزشـكي دانـشگاه محـل تحـصيل از                          هر فلو مي   -2-18

  .مرخصي استعالجي استفاده نمايد

  :تبصره

 در صورتي كه مدت مرخصي استعالجي فلو از سه ماه تجاوز كند، ادامـه دوره منـوط بـه تأئيـد گـروه آموزشـي                         

  .تواند نسبت به معرفي فرد جايگزين اقدام نمايد اهد بود و بنا به درخواست دانشگاه، دبيرخانه ميمربوطه خو

  

  .باشد بار در طول دوره بالمانع مي  استفاده فلوهاي خانم از چهارماه مرخصي زايمان براي يك-3-18

  

ه طـول دوره افـزوده   هاي استعالجي و زايمان جزء دوره آموزش محسوب نـشده و بـ        مدت زمان مرخصي   -4-18

  .شود مي
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   آموزش پزشكي و تخصصيدبيرخانه شوراي

  

  

  تغيير رشته، انتقال و ميهماني) ز

  

  )19ماده 

  .باشند  مجاز به تغيير رشته نميهاي فلوشيپ به هيچ عنوان  دورهشدگان پذيرفته

  

  )20ماده 

  :انتقال پذيرفته شدگان جز در موارد ذيل ممنوع است

  

هـا،    نامـه ارزشـيابي بخـش       تخصصي برابر آئـين   در صورت لغو صالحيت بخش آموزش دهنده دوره تكميلي          ) الف

كميته تدوين و ارزشيابي رشته     هاي مورد تأئيد با نظر        انتقال فلوهاي تكميلي تخصصي پذيرفته شده به ساير بخش        

  .موافقت دانشگاه مقصد بالمانع استو 

  

ه صورت موقت   ها، صالحيت بخش آموزشي تكميلي تخصصي ب        نامه ارزشيابي بخش    در صورتي كه برابر آئين    ) ب

هـاي مـورد تأئيـد، بـا نظـر            لغو گردد انتقال فلوهاي پذيرفته شده تا احراز مجدد صالحيت آموزشي، به ساير بخش             

  . و موافقت دانشگاههاي مقصد بالمانع استكميته تدوين و ارزشيابي رشته

  

  )21ماده 

  .باشد  ممنوع ميفلوشيپهاي  ميهمان شدن در دوره

  

  ز ادامه تحصيل اترك تحصيل و انصراف) ح

  

  )22ماده 

   :شود ميبشرح زير  انفصال از آموزش  موجبترك تحصيل يا انصراف در طول دوره

  

 قرر بـه منزلـه انـصراف تلقـي و موجـب لغـو پـذيرش               نام در موعد م     شدگان براي ثبت     عدم مراجعه پذيرفته   -1-22

  .شود  مي

ماه نباشـد بـا موافقـت          انفصال بيش از يك     در صورت ترك تحصيل و يا انصراف از آموزش، چنانچه مدت           -2-22

مدت انفصال به دوره باقيمانده اضافه خواهـد         .به تحصيل بازگردد  ،  فلو مجاز خواهد بود       روه آموزشي مربوطه  ـگ

حق ادامه تحصيل در دوره مربوطه را نداشـته و مطـابق مقـررات بـا                ، فلو   ماه    در صورت انفصال بيش از يك     . شد  

  .شود وي رفتار مي

  

  صرهتب

اعالم انصراف تا پنجم آبان ماه سال تحصيلي شروع دوره انصراف قطعي تلقي شده و بازگشت به تحصيل در آن                    

  .باشد دوره مجاز نمي

باشند بايد درخواست انصراف خود را براي اخـذ موافقـت              فلوهايي كه ضمن تحصيل متقاضي انصراف مي       -3-22

  .به دانشگاه محل تحصيل ارائه نمايند

  

انشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشـتي درمـاني موظفنـد در صـورت موافقـت، مراتـب انـصراف را                      د -4-22

  .حداكثر ظرف مدت دو هفته به مراجع ذيربط اعالم نمايند

  

به دفتـر حقـوقي وزارت بهداشـت،         ، بايد    شود  كم فلوشيپي آنان لغو مي    كه ح شدگان آزمون     پرونده پذيرفته  -5-22

  .رسال گردد تا براساس تعهد سپرده شده و مقررات موجود با آنها رفتار شوددرمان و آموزش پزشكي ا
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   آموزش پزشكي و تخصصيدبيرخانه شوراي

  

  

  

  امور رفاهي: بخش چهارم

  

  )23ماده 

باشند معـادل     كمك هزينه تحصيلي فلوهايي كه داراي تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي               

  وقتي از محـل درآمـدهاي اختـصاصي بـا            طرح تمام مزاياي  % 50العاده شغل استاديار پايه يك و         حقوق و فوق  % 80

ميزان عيدي و افزايش سنواتي كمك هزينه تحصيلي فلوهاي دوره          . باشد  دانشكده مي / تصويب هيأت امناء دانشگاه     

  .باشد تكميلي تخصصي معادل استادياران پايه يك مي

  

مـك هزينـه تحـصيلي برخـوردار        زايمـان از ك    ماه مرخصي    2حداكثر   فلوها در مدت مرخصي استحقاقي و        -1-23

  .باشند مي

  

  .گيرد  ماه، به فلوها كمك هزينه تحصيلي تعلق نمييك در مدت مرخصي استعالجي بيش از -2-23

  

كنند كمـك هزينـه تحـصيلي     هاي تكميلي تخصصي شركت مي  به فلوهايي كه با مأموريت آموزشي در دوره        -3-23

  .شود ل استخدام و براساس مقررات مربوطه پرداخت ميگيرد و حقوق و مزاياي آنان توسط مح تعلق نمي

  

  .گيرد كمك هزينه تحصيلي تعلق نمي) 13-4مشمول بند ( به فلوهاي آزاد -4-23

  

فرمـا اسـتفاده نماينـد،         فلوهايي كه تمايل داشته باشند از مزاياي بيمه خدمات درمـاني بـه صـورت خـويش                 -5-23

  . امتياز برخوردار شوندحق سرانه از اين% 50توانند با پرداخت  مي

  

  پايان دوره و صدور گواهي: بخش پنجم

  

  :باشد   بشرح زير ميشرايط اتمام دوره) 24ماده 

   به گواهي بخش آموزشي مربوطه تكميل دوره آموزشي براساس برنامه آموزشي مصوب هر رشته) الف

  

جـام مـي گيـرد والزم اسـت شـامل            ان آموزش دهنـده   توسط بخش     كه ارزشيابي پايان دوره  در   اعالم موفقيت )  ب

  :موارد ذيل باشد

   توانمندي هاي عملي -

   معلومات نظري -

   مسئوليت پذيري -

   رفتار حرفه اي و ارتباط مناسب با همكاران وبيماران -

   يا شيوه ديگر آزمون به تشخيص گروه آموزشي مربوطه   log book ارزيابي -

  .گردد ميبه دبيرخانه منعكس رنامه  در قالب يك كا    نتيجه نهايي ارزشيابي

  

  دانشگاه محل آموزش موظف است ظـرف مـدت دو هفتـه پـس از پايـان دوره، مراتـب موفقيـت فلـو را بـه                           -1-24

  . مراكز ذيربط اعالم نمايددبيرخانه و ساير

  

واهي تـسويه    و ارائه گ    قبل از موفقيت در اتمام دوره       تحت هيچ عنوان    دبيرخانه هيچگونه مدرك و يا گواهي      -2-24

  .نمايد  صادر نميفلوشيپبراي فلوهاي دوره حساب قطعي 
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   آموزش پزشكي و تخصصيدبيرخانه شوراي

  

  

 و تسويه حساب    گواهي دوره تكميلي تخصصي پس از موفقيت در گذراندن دوره و اعالم فراغت از تحصيل              -3-24

، با امضاء مشترك رئيس دانـشگاه محـل آمـوزش و دبيـر شـوراي آمـوزش پزشـكي و تخصـصي صـادر                         قطعي  

  .شود مي

  

  : هاي فلوشيپ جديد  اندازي دوره راه: م بخش شش

  

  ) 25ماده 

 پس از وصول و كارشناسي اوليه در دبيرخانه به كميـسيون تـدوين و               هاي فلوشيپ جديد    اندازي دوره   راهپيشنهاد  

  داف وـــــاهپس از انطباق با . گردد نياز ارائه مي ممتحنه رشته تخصصي پيش ريزي آموزشي و نيز هيات برنامه

تائيـد ضـرورت    . گـردد     ريزي آموزشي ارجاع مي     نظرات اين دو مرجع به كميسيون تدوين و برنامه        دوره،  ضوابط  

  . در اين مرجع انجام خواهد شد 

  

در ) تنفيـذ آن  ( ابرام ضرورت در كميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و تصويب ) 26ماده  

  . شورا خواهد بود 

  

ورت رشته فلوشيپ جديد ، دبيرخانه موظف است نسبت به تـشكيل كميتـه تـدوين و                 پس از تصويب ضر   ) 27ماده  

ريـزي آموزشـي      شده در اين كميته به كميسيون تدوين و برنامه          برنامه تنظيم . ارزشيابي رشته مربوطه اقدام نمايد      

  . گزارش گردد ارجاع تا پس از تصويب در آن كميسيون و ابرام در كميسيون دائمي معين براي تنفيذ به شورا 

  

  تبصره 

در مراكـز    مجوز آمـوزش دوره       تمديد اندازي شده است،    هاي آموزشي طبق ضوابط قبلي راه        در مواردي كه دوره   

و تـصويب  كميته تدوين و ارزشيابي برنامه دوره آمـوزش تكميلـي   در ساير مراكز مورد تقاضا با تأئيد      داير و نيز    

  . خواهد بود و تنفيذ شورا كميسيون دائمي معين شورا 

  

  )28ماده 

 كميـسيون دائمـي معـين       پيشنهاد كميته تدوين و ارزشيابي و بـا تفـسير         نامه، رفع ابهام به       در موارد ابهام اين آئين    

  .خواهد بود

  

  

 مطـرح و در هـشتمين       )فلوشيپ(هاي آموزش تكميلي تخصصي    مشورتي دوره   تبصره در كارگروه   21 ماده و    28اين دستورالعمل در    

وهشتمين نشست شوراي آموزش پزشكي و      سيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به تصويب رسيد و در شصت             جلسه كمي 

 .تخصصي تنفيذ شد

 

  


