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دستورالعمل اجرایی چهل ویکمین  دوره آزمونهای ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی

آزمونهای ارتقاء - گواهینامه تخصصی  از تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۳ لغایت ۱۴۰۱/۴/۲۵ منطبق با برنامه زمانبندی که متعاقباً از 

سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور به کلیه دانشگاهها ابالغ می گردد به صورت کاغذی یا الکترونیکی بطور 

همزمان در دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور که به تربیت دستیار اشتغال دارند و دارای 

مجوز اجرای آزمون ارتقا – گواهینامه از دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی می باشند، برگزار خواهد شد. 

مقررات کلی محاسبه نمرات در آزمونهای ارتقاء دستیاری و گواهینامه تخصصی:

الف – آزمون ارتقاء

الف- ۱– آزمون ارتقاء شامل دو بخش است:

الف – ۱-۱ – ارزشیابی درون دانشگاهی با ۱۵۰ نمره که توسط گروههای آموزشی و با تائید دانشگاه علوم پزشکی که 

دستیار در آن مشغول به تحصیل است براساس ارزشیابی در ۳ حیطه به شرح ذیل انجام می گردد:

الف – ۱ – ۱ –  ۱- ارزیابی صالحیت (competency) با روش هایی نظیر:

 OSCE, PMP, KFP, KF وروش های مشابه ( ۶۰ نمره)

(روش OSCE + یکی از روش های دیگر) میانگین دو نمره ارسال شود.

الف – ۱-۱-۲ –    ارزیابی عملکرد (performance) با روش هایی نظیر: 

 MiniCEX , DOPS , MSF    و روش های مشابه ( ۶۰ نمره) 

(یکی از روش ها کفایت می کند)

الف – ۱-۱- ۳- ارزیابی رفتار حرفه ای (professionalism) ( ۳۰ نمره)
   * هر دستیار ملزم به کسب حد نصاب قبولی در هر یک از بند های فوق (۷۰ درصد نمره کل هربند) می باشد. 

 
نمرات و مستندات مربوط به سه بند فوق می بایست توسط هر دانشگاه علوم پزشکی در سامانه مرکز سنجش 

آموزش پزشکی به نشانی http://www.sanjeshp.ir قسمت سیستم دانشگاه وارد گردد.

تبصره ۱ : متدولوژی و برگزاری ارزیابی های فوق باید به تأیید مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

دانشگاههای علوم پزشکی رسیده باشد.
الف – ۱ – ۲ – آزمون کتبی با ۱۵۰ نمره که به طور مشترک و به صورت سراسری برگزار می گردد.

الف-۱-۳ – مجموع نمرات ارتقاء هر سال برابر ۳۰۰ است.  

الف – ۲ - میانگین نمره ۲۰% شرکتکنندگان برتر هر رشته در کشور که باالترین نمرات را کسب کردهاند، به عنوان 

مالک مقایسه تعیین میگردد.  

تبصره ۲: چنانچه ۲۰% تعداد شرکتکنندگان کمتر از یک نفر شود مالک همان یک نفر محاسبه شود.
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تبصره۳: در مواردی که ۲۰% تعداد شرکتکنندگان بصورت اعشاری در بیاید اگر کمتر از نیم باشد به سمت پایین و در 

صورتی که عدد حاصله باالتر و یا مساوی نیم محاسبه گردد به سمت نمره باالتر گرد شود.

شایان ذکر است عطف به مصوبات نودوسومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی نمرات محاسبه شده طبق 

فرمول فوق الذکر جهت آزمون کتبی ارتقاء، نمیبایست کمتر از حداقل نمرات کتبی مجاز مندرج در جداول ۱ تا ۳ این 

دستورالعمل باشد. در صورتی که حدنصاب قبولی پس از محاسبه در فرمول مربوطه در هر رشته تخصصی در کشور 

بیشتر از حداقل نمره کتبی مجاز مندرج در جداول فوقالذکر باشد، مالک عمل، حدنصاب محاسبه شده خواهد بود.

الف- ۳ – کسب حداقل نمرات مورد نیاز بندهای زیر برای ارتقاء هر دستیار به سال باالتر بشرح و طبق جداول ذیل می

باشد:

الف – ۳  -۱ – حداقل نمره ارزشیابی درون دانشگاهی  

الف – ۳ -۲ – حداقل نمره آزمون کتبی سراسری سالیانه

الف – ۳ - ۳ – حداقل نمره کل

۱ - جدول نمرات ارتقاء برای دورههای سه ساله:

حداقل نمره کل 

مجاز

حداقل ارزشیابی درون

دانشگاهی(از ۱۵۰)
B

حداقل نمره کتبی 

سالیانه

کف نمره کتبی مجاز

A

مقطع 

ارتقاء

A+B+۱۵

(حداقل ۱۸۵)

۱۰۵ ۶۵ %50n>65 چنانچه

A=%50n

%50n ≤ ۶۵چنانچه

A=65

۱ به ۲

A+B+۱۵

(حداقل ۲۰۰)

۱۰۵ ۸۰ %60n>80 چنانچه

A=%60n

%60n ≤ ۸۰چنانچه

A=80

۲ به ۳

n(مالک مقایسه): میانگین نمره ۲۰% شرکت کنندگان برتر هر رشته در سطح کشور
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۲ - جدول نمرات ارتقاء برای دوره های چهار ساله 

حداقل نمره کل 

مجاز

حداقل ارزشیابی درون

دانشگاهی(از ۱۵۰)
B

حداقل نمره کتبی 

سالیانه

کف نمره کتبی مجاز

A

مقطع 

ارتقاء

A+B+۱۵

(حداقل ۱۸۵)

۱۰۵ ۶۵ %50n>65 چنانچه

A=%50n

%50n ≤ ۶۵چنانچه

A=65

۱ به ۲

A+B+۱۵

(حداقل ۱۹۵)

۱۰۵ ۷۵ %58n>75 چنانچه

A=%58n

%58n ≤ ۷۵چنانچه

A=75

۲ به ۳

A+B+۱۵

(حداقل ۲۰۵)

۱۰۵ ۸۵ %63n>85 چنانچه

A=%63n

%63n ≤ 85چنانچه

A=85

۳ به ۴ 

n(مالک مقایسه): میانگین نمره ۲۰% شرکت کنندگان برتر هر رشته در  سطح کشور
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۳ - جدول نمرات ارتقاء برای دوره های پنج ساله 

حداقل نمره کل 

مجاز

حداقل ارزشیابی درون

دانشگاهی (از ۱۵۰)
B

حداقل نمره کتبی 

سالیانه

کف نمره کتبی مجاز

A

مقطع 

ارتقاء

A+B+۱۵

(حداقل ۱۸۵)

۱۰۵ ۶۵ %50n>65 چنانچه

A=%50n

%50n ≤ ۶۵چنانچه

A=65

۱ به ۲

A+B+۱۵

(حداقل ۱۹۵)

۱۰۵ ۷۵ %58n>75 چنانچه

A=%58n

%58n ≤ ۷۵چنانچه

A=75

۲ به ۳

A+B+۱۵

(حداقل ۲۰۵)

۱۰۵ ۸۵ %63n>85 چنانچه

A=%63n

%63n ≤ 85چنانچه

A=85

۳ به ۴ 

A+B+۱۵

(حداقل ۲۱۵)

۱۰۵ ۹۵ %66n>95 چنانچه

A=%66n

%66n ≤ 95چنانچه

A=95

۴ به ۵

n(مالک مقایسه): میانگین نمره ۲۰% شرکت کنندگان برتر هر رشته در سطح کشور

الف - ۴– شرط شرکت در آزمون کتبی گواهینامه تخصصی کسب حداقل نمره ۱۰۵ (یکصدوپنج) در ارزشیابی درون 

دانشگاهی سال آخر دستیاری می باشد.

الف – ۵ - با توجه به مصوبه شورای آموزش پزشکی و تخصصی شرط قبولی در آزمون گواهینامه تخصصی 

دستیاران رشته های تخصصی بالینی پزشکی کسب حدنصاب قبولی نمرات آزمونهای ارزشیابی درون دانشگاهی و 

کتبی می باشد.
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حداقل نمرات جهت قبولی در آزمون گواهینامه تخصصی در دوره های مختلف رشته های تخصصی بالینی پزشکی به 

شرح ذیل میباشد:

حداقل نمره کتبی حداقل نمره ارزشیابی درون 

دانشگاهی

۹۵ ۱۰۵

الف- ۶ – دستیارانی که در طول دوران دستیاری سه بار در آزمون ارتقاء مردود شوند از سیستم آموزش تخصصی 

بالینی پزشکی اخراج خواهند شد.

الف- ۷ – دستیارانی که در آزمون ارتقاء سال اول (ارتقاء ۱ به ۲) دوبار مردود شوند مجاز به ادامه دوره نبوده و از 

سیستم آموزش تخصصی بالینی پزشکی اخراج خواهند شد.

الف – ۸ - افرادی که به آزمون گواهینامه تخصصی معرفی نشده و یا شرکت ننمودهاند مردود آزمون گواهینامه 

تخصصی شناخته شده و الزم است براساس برنامه آموزشی مدون سال آخر با دریافت کمک هزینه تحصیلی تمدید 

دوره شوند.

الف – ۹ - حداکثر تعداد دفعات مجاز جهت شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی برای افرادی که در آزمون ارتقاء 

مردود نشدهاند سه نوبت میباشد. بدیهی است افرادی که در آزمون ارتقاء یک یا دو مرتبه مردود شدهاند حداکثر دو 

نوبت مجاز به شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی میباشند. چنانچه داوطلبی، در سقف تعداد دفعات مجاز موفق به 

احراز قبولی نگردد، از سیستم آموزشی تخصصی بالینی خارج خواهد شد

ب – مقررات آزمونهای ارتقاء از نظر ارزشیابی درون دانشگاهی

ب- ۱ – به استناد موضوع ۵ شصتوچهارمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، شرکت کلیه دستیاران 

رشتههای تخصصی پزشکی واجد شرایط در آزمونهای ارتقاء تخصصی  این دوره منوط به موفقیت در آزمونها و 

فعالیتهای درون دانشگاهی و کسب حداقل نمره  با توجه به معرفی رسمی مدیر گروه مربوطه و ثبت موضوع پایان 

نامه تخصصی و ارائه آن طبق برنامههای مصوب خواهد بود.

تبصره۴: مشمولین مفاد بندهای الف -۶ و الف -۷ این دستورالعمل واجد شرایط شرکت در آزمون ارتقاء این دوره 

نخواهند بود.
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تبصره۵: در محاسبه نمرات نهایی ارزشیابی درون دانشگاهی حیطههای مختلف دانش پزشکی، مراقبت از بیمار، رفتار 

حرفهای، مهارتهای ارتباطی، یادگیری بر مبنای تجربه و عملکرد براساس شناخت از نظام سالمت رعایت گردد.

ب- ۲ – تعیین و اعالم نمره ارزشیابی درون دانشگاهی معرفی به آزمون کتبی و نیز اعالم نتایج دستیارانی که وفق 

مقررات بصورت میهمان به دانشگاه دیگر معرفی شدهاند و در زمان آزمون ارتقاء در آن دانشگاه ادامه تحصیل میدهند 

به عهده دانشگاه مقصد خواهد بود. الزم است دانشگاه مبداء نسبت به اعالم نظر گروه آموزشی مربوطه در خصوص 

ارزشیابی درون دانشگاهی دستیاران میهمان به دانشگاه مقصد، قبل از شرکت دستیاران واجد شرایط شرکت در آزمون 

کتبی ارتقاء اقدام بعمل آورد.

ب -۳ – نمره ارزشیابی درون دانشگاهی پس از اتمام مدت میهمانی، از سوی دانشگاه مقصد به دانشگاه مبداء اعالم 

گردد.

ب – ۴- تعیین واجد شرایط بودن دستیار جهت شرکت در آزمون ارتقاء/گواهینامه به عهده دانشگاه مبداء میباشد.

ب -۵ – تعیین و اعالم نمره ارزشیابی درون دانشگاهی ، معرفی به آزمون کتبی و نیز اعالم نتایج دستیارانی که وفق 

مقررات  به دانشگاه دیگر منتقل شدهاند، بعهده دانشگاه مقصد میباشد. الزم است دانشگاه مبداء نسبت به اعالم نظر 

گروه آموزشی مربوطه در خصوص ارزشیابی درون دانشگاهی دستیار انتقالی به دانشگاه مقصد، قبل از شرکت دستیار 

ذیربط در آزمون کتبی اقدام بعمل آورد.

ب -۶-  الزم است دو نمره ارزشیابی درون دانشگاهی جهت دستیارانی که طبق مقررات به دو ارتقاء همزمان معرفی 

میشوند ارسال شود یکی برای ارتقاء سال باالتر و یکی برای ارتقاء سال پایینتر و در تنظیم نمرات دقت شود که نمره 

ارزشیابی درون  دانشگاهی سال پایینتر برابر یا بیشتر از نمره ارزشیابی درون دانشگاهی سال باالتر باشد تا در 

محاسبه حدنصابهای قبولی مشکلی ایجاد نگردد.

ب -۷– الزم است نمرات نهایی ارزشیابی درون دانشگاهی در فاصله زمانی مناسب و پیش از آزمون کتبی (حداکثر 

تا تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۰) باطالع دستیاران رسانده شود تا زمان کافی جهت دریافت و نیز رسیدگی به اعتراضات 

احتمالی دستیاران موجود باشد.ضمن اینکه شرکت در آزمونهای کتبی سراسری سالیانه منوط به قبولی در 

ارزشیابی درون دانشگاهی میباشد.

ب -۸– رسیدگی به اعتراضات در مورد ارزشیابی درون دانشگاهی بعهده کمیتهای مرکب از: معاون آموزشی دانشگاه، 

رئیس دانشکده پزشکی، معاون آموزشی بالینی دانشکده پزشکی، مدیر گروه مربوطه و یک نفر از اعضای هیات علمی به 

انتخاب گروه مربوطه حسب مورد میباشد.
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تبصره۶: نمرات ارزشیابی درون دانشگاهی پس از طی مراحل رسیدگی به اعتراضات مطابق بند ب- ۸ و اعالم به 

معاونت آموزشی دانشکده به هیچ عنوان قابل تغییر نمیباشد.

ب – ۹ – اطالعات واجدین شرایط شرکت در آزمونهای ارتقاء - گواهینامه تخصصی با رعایت کلیه مصوبات و مقررات 

و ذکر مقطع ارتقاء، نمرات ارزشیابی درون دانشگاهی افراد ذیربط حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۲/۳۱ از طریق ورود اطالعات 

در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی اعالم گردد. شایان ذکر است ارسال اطالعات شرکت کنندگان آزمونهای ارتقاء 

- گواهینامه تخصصی منحصراً به طریق فوق الذکر بوده و اطالعات ارسالی به طرق دیگر مورد بررسی و اعمال قرار 

نمی گیرد.

ج – مقررات آزمون کتبی ارتقاء دستیاری تخصصی

ج-۱– دستیاران داوطلب شرکت در آزمون ارتقاء چنانچه در مجموع سنوات تحصیلی حداکثر ۳ ماه کسر دوره داشته 

باشند میتوانند در آزمون ارتقاء کتبی سال مربوطه با رعایت سایر مقررات شرکت نمایند.

توضیح: منظور از سه ماه کسر دوره، ماههای تیر، مرداد و شهریور سال تحصیلی مربوطه میباشد که از زمان معرفی 

به آزمون کتبی ارتقاء تا پایان سال تحصیلی مربوطه باقی مانده است.

ج-۲- دستیاران سال اول که تا تاریخ ۱۴۰۱/۴/۳۱ حداقل ۹ ماه از دوره تحصیلی خود را طی نمایند در صورت موفقیت 

در ارزشیابی درون دانشگاهی ملزم به شرکت در آزمون ارتقاء کتبی (سالیانه ارتقاء ۱ به ۲) خواهند بود.

ج-۳- دستیارانی که در سال قبل  در آزمون ارتقاء شرکت نموده اند، جهت شرکت در آزمون ارتقاء سالجاری الزم است 

از تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱ لغایت ۱۴۰۱/۴/۳۱، ۱۱ ماه از دوره تحصیلی خود را طی نموده باشند.

  ج-۴- دستیارانی که به دالیل مختلف ( مانند جایگزینی، گزینش و ...) دیرتر از موعد مقرر به دانشگاه معرفی شدهاند با 

گذراندن حداقل ۸ ماه از دوره تحصیلی تا پایان ۱۴۰۱/۴/۳۱ در صورت موفقیت در ارزشیابی درون دانشگاهی ملزم به 

شرکت در آزمون ارتقاء کتبی سراسری سالیانه ۱ به ۲ خواهند بود.

بعنوان مثال: در دورههای سه ساله:

در شرایط مفاد بند ج - ۴ در شرایط مفاد بند ج-۲

۸ ماه برای ارتقاء ۱ به ۲ ۹ ماه برای ارتقاء ۱ به ۲

۲۰ ماه برای ارتقاء ۲ به ۳ ۲۱ ماه برای ارتقاء ۲ به ۳

ضمن اینکه داشتن مرخصی استحقاقی ذخیره باعث کاهش طول دوره نخواهد شد.
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ج – ۵ - کلیه دستیاران موظفند پروپوزال پایان نامه خود را در دورههای سه ساله حداکثر تا زمان معرفی به آزمون 

کتبی سراسری سالیانه، سال ۱ به ۲ و در دورههای بیش از سه سال حداکثر تا زمان معرفی به آزمون کتبی سراسری 

سالیانه، سال ۲ به ۳ آماده و پس از تائید گروه در شورای پژوهشی دانشکده و یا دانشگاه به تصویب رسانده باشد.

ج -۶ – دستیاران معرفی شده به آزمون کتبی در صورت عدم شرکت در آزمون به دالیل غیر موجه و یا عدم کسب هر 

یک از حدنصابهای منظور شده، مردود آن سال شناخته میشوند، براساس برنامه آموزشی مدون همان سال با دریافت 

کمک هزینه تحصیلی ملزم به تمدید دوره خواهند بود.

ج - ۷ – هر دستیار فقط برای یکبار در طول دوره میتواند با رعایت مقررات در دو ارتقاء همزمان شرکت نماید.

ج - ۷ -۱- مصادیق موارد ذیل مجاز به شرکت در آزمون ارتقاء بصورت دو ارتقاء همزمان خواهند بود:

ج –۷– ۱ - ۱– کسب حدنصاب قبولی ارزشیابی درون دانشگاهی در چهلمین دوره آزمون های ارتقاء و عدم شرکت در 

آزمون کتبی ارتقاء بدالیل موجه (موارد مندرج در بخشنامه شماره ۳/۶۸۰۴/آ مورخ ۱۳۷۸/۸/۹) 

ج – ۷ - ۱-۲ – دستیارانی که در چهلمین دوره آزمون های ارتقاء – گواهینامه موفق به کسب حدنصاب قبولی آزمون 

کتبی شده اما حدنصاب قبولی مجموع را بدست نیاورده اند.

ج – ۷ – ۱ – ۳ – دستیارانی که به دلیل استفاده از مرخصی زایمان، تأخیر معرفی از طرف دبیرخانه برای شروع دوره 

به دلیل گزینش یا سایر دالیل با کسر دوره مواجه شده و صرفاً به همین دلیل به یکی از آزمونهای کتبی ارتقاء سراسری 

معرفی نشده اند، مشروط بر اینکه دوره ایشان قبل از پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ به اتمام برسد، در صورت احراز نمره 

ارزشیابی درون دانشگاهی سال باالتر و رعایت سایر مقررات مجاز به شرکت در آزمون ارتقاء ماقبل آخر و گواهینامه 

تخصصی در سالجاری خواهند بود.

ج -۷-۱-۴ – دستیارانی که از پذیرفته شدگان چهل ویکمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی به بعد بوده (شروع 

دوره سال ۱۳۹۳) و به دالیل موجه شروع دوره دستیاری آنان با تأخیر تا سی ام آذر ماه سال تحصیلی مربوطه 

صورت گرفته و یا به دلیل پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت تأخیر داشته اند، در اولین زمان قانونی که مجاز به شرکت 

در آزمون می باشند، بجای دو ارتقاء همزمان در سال آخر، حق شرکت در ارتقاء همزمان ۱ به ۲ و ۲ به ۳ را دارند. (به 

استثنای دستیاران رشته تخصصی بیماریهای عفونی و گرمسیری ، بیماریهای قلب و عروق و رادیوآنکولوژی)

ج – ۷-۱-۵ – در شرایطی که دستیاران رشته های تخصصی بیماری های قلب و عروق، بیماری های عفونی و 

گرمسیری و رادیوانکولوژی(دستیارانیکه بر اساس برنامه آموزشی مصوب شورا موظف می باشند سال اول دوره 

دستیاری را در بخش آموزشی دیگری غیر از بخش آموزشی اصلی مرتبط با رشته تخصصی خود طی نمایند) ،در ارتقا 
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۱ به ۲ مشروط گردند، در سال تحصیلی بعد و قبل از شرکت در آزمون ارتقا ۱ به ۲، مجاز به حضور در بخش های 

آموزشی رشته تخصصی مربوطه ، می باشند.

بدیهی است این گروه از دستیاران ملزم به کسب قبولی در ارتقای ۱ به ۲ با رعایت مقررات موضوعه خواهند بود و دو 

ارتقا همزمان مرتبط با نتیجه مشروطی آنان در سال های بعد با نظر کمیسیون برنامه دستیاری قابل اعمال خواهد بود.

تبصره ۷: تأکید می گردد چنانچه دستیاران مشروحه فوق درآزمون ارتقا ۱ به ۲ مردود گردند موظف بهحضور و ادامه 

آموزش در بخش آموزشی داخلی (و یا بخش آموزشی دیگری غیر از بخش آموزشی اصلی مرتبط با رشته تخصصی 

خود) مطابق با برنامه آموزشی سال اول دوره دستیاری خواهند بود.   

تبصره۸: دستیاران رشته های تخصصی بیماری های قلب و عروق، بیماری های عفونی و گرمسیری و رادیو انکولوژی 

که بدلیل  جایگزینی و یا بدالیل موجه مورد تأیید دبیرخانه با تأخیر، دوره آموزشیخود را شروع می نمایند، پس از 

یکسال طی دوره در بخش داخلی (و یا بخش آموزشی دیگری غیر از بخش آموزشی اصلی مرتبط با رشته تخصصی 

خود) وارد بخش آموزشی مرتبط با رشته تخصصی خود میگردند و در اولین آزمون ارتقا مجاز ، ملزم به شرکت در 

آزمون ارتقا ۱ به ۲ بوده و در آزمون ارتقا سال بعد از آن ، ضمن رعایت کلیه مصوبات و مقررات موجود در دو ارتقا 

هم زمان ۲ به ۳ و ۳ به ۴ شرکت خواهند نمود.

ج – ۷ – ۱- ۶ – دستیاران واجد شرایط شرکت در آزمون دو ارتقاء همزمان هر دوره، صرفاً در صورت عدم کسب 

قبولی در هر دو مقطع معرفی شده،  مجاز می باشند به صورت مجدد در دو ارتقاء همزمان همان مقاطع در آزمون دوره 

بعد شرکت نمایند.

تبصره ۹: با توجه به مصوبات موجود مبنی بر اینکه هر دستیار فقط یکبار در طول دوره آموزشی دستیاری میتواند از 

دو ارتقاء همزمان استفاده نماید (به استثنای مشمولین بند ج – ۷-۱-۶) ، الزامی است از معرفی مکرر جهت شرکت در دو 

ارتقا همزمان خود داری به عمل آید.

تبصره۱۰: امکان شرکت در دو ارتقاء همزمان برای دستیاران رشتههای تخصصی بیماریهای عفونی، بیماریهای قلب و 

عروق و رادیوآنکولوژی برای سالهای اول و دوم (دو ارتقاء همزمان ۱ به ۲ و ۲ به ۳) وجود ندارد، مراتب گذراندن دوره 

داخلی حسب مورد در قسمت مالحظات در سایت مربوطه جهت هر دستیار درج گردد.

ج – ۸ – تصمیمگیری در خصوص کلیه موارد مربوط به ارتقاء همزمان که در آئیننامه و مصوبات پیشبینی نشده به 

کمیسیون برنامه دستیاری تخصصی بالینی دانشگاه با ترکیب زیر تفویض اختیار میگردد.

۱) رئیس دانشکده پزشکی
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۲) مدیر کل آموزش دانشگاه

۳) معاون آموزشی دانشکده پزشکی

۴) مدیر گروه رشته مربوطه

۵) یک نفر عضو هیئت علمی با انتخاب معاون آموزشی دانشگاه 

ج - ۹ –دستیارانی که واجد شرایط شرکت در دو ارتقاء همزمان میباشند در صورت عدم کسب نمره حدنصاب قبولی 

در هر یک از دو ارتقاء مردود همان سال محسوب و مشمول یکسال تمدید دوره از ابتدای سال مربوطه خواهند بود.

ج - ۱۰ – دستیارانی که در دو ارتقاء همزمان موفق به کسب حدنصاب سال پایینتر یا سال باالتر نشوند از نظر تعداد 

دفعات مردوی یک بار مردود محسوب میشوند.

د - مقررات کلی آزمونهای گواهینامه تخصصی

د-۱ – کلیه دستیارانی که حداکثر تا پایان آبان ماه سالجاری دوره دستیاری آنان به اتمام میرسد و تا تاریخ 

۱۴۰۱/۴/۳۱ حداقل مدت ۱۱ ماه از زمان کسب قبولی در مقطع ماقبل گواهینامه ایشان گذشته و در این مدت در بخش 

مربوطه حضور داشته و مشغول به طی دوره آموزشی بودهاند مجاز به شرکت در آزمون کتبی گواهینامه تخصصی 

شناخته میشوند (بدیهی است شرکت در آزمون مذکور این دسته از داوطلبان منوط به کسب حداقل نمرة ارزشیابی 

درون دانشگاهی جهت معرفی به آزمون گواهینامه میباشد).

تبصره۱۱: کلیه دستیارانی که در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت می نمایند، می بایست دفاعیه پایان نامه خود را قبل 

از معرفی به آزمون گواهینامه تخصصی انجام داده باشند.

تبصره ۱۲: ارائه لوگ بوک مستند و ترجیحاً الکترونیک به عنوان شرط معرفی به آزمون گواهینامه در کلیه رشته های 

تخصصی بالینی الزامی است.

تبصره ۱۳: داشتن مرخصی استحقاقی ذخیره، باعث کاهش طول دوره نخواهد شد.

تبصره ۱۴: الزم است کلیه دستیارانی که به صورت مشروط در آزمون گواهینامه تخصصی شرکت مینمایند، باقیمانده 

دوره تحصیلی خود را در مراکز آموزش مربوطه گذرانده و گواهی الزم مبنی بر اتمام دوره تحصیلی خود را ارائه 

نمایند.

هـ - سایر ضوابط و مقررات:

هـ–۱ -  آزمون کتبی سراسری سالیانه ارتقاء - گواهینامه تخصصی  در کلیه رشته های تخصصی دارای یک دفترچه 

واحد با ۱۵۰ (یکصد و پنجاه) سئوال می باشد.
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هـ- ۲ – نمره آزمون های کتبی سراسری ارتقاء - گواهینامه تخصصی  سالیانه دستیاران رشته های تخصصی بر 

مبنای ۱۵۰ نمره محاسبه میگردد.

هـ-۳- آزمون دستیاران رشته آسیب شناسی صرفا" بصورت Combined (مشترک) انجام میشود.

تبصره ۱۵ : آزمون کتبی سراسری ارتقاء و گواهینامه تخصصی سالیانه ( بر مبنای ۱۵۰ نمره ) دستیاران رشته 

تخصصی آسیب شناسی دارای یک دفترچه واحد با ۲۰۰ سئوال می باشد.

هـ-۴- دستیاران دوره ۴ ساله رشته تخصصی پرتودرمانی، در صورت تمایل پس از طی دوره های تکمیلی یکساله 

داخلی براساس برنامه آموزشی جدید، شرکت و قبولی در امتحان ارتقاء ۱ به ۲ رشته تخصصی بیماریهای داخلی به 

عنوان دانش آموخته رشته تخصصی رادیوآنکولوژی شناخته می گردند.

هـ-۵- آن دسته از فارغ التحصیالن خارج از کشور که پرونده تحصیلی آنان به تائید کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی 

رشتههای تخصصی رسیده و از طریق مرکز خدمات آموزشی وزارت متبوع حداکثر تا تاریخ۱۴۰۱/۲/۲۸ جهت ثبتنام 

در آزمون های ارتقاء - گواهینامه تخصصی معرفی میشوند،  با توجه به مفاد این دستورالعمل و با معرفی دبیرخانه 

شورای آموزش پزشکی و تخصصی، میتوانند در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ثبتنام 

و در آزمون کتبی شرکت نمایند.

هـ– ۶- با توجه به تصمیم کمیسیون هفت نفره منتخب شورای آموزش پزشکی و تخصصی در تاریخ ۱۳۸۱/۹/۹ زمان 

آزمون جهت دستیاران جانباز رشتههای تخصصی بالینی پزشکی، با توجه به وضعیت جسمانی و بنا به تشخیص 

شورای آموزشی دانشگاه، حداکثر تا ۲۵ درصد مدت زمان معمول قابل افزایش است.

و- اطالعات مورد نیاز:

و - ۱ – اطالعات الزم به منظور بهره برداری در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی به شرح ذیل می باشد:

۱ – مشخصات فردی دستیار (نام و نام خانوادگی ، نام پدر، جنسیت، شماره دانشجویی و کد ملی)

۲ – رشته تخصصی 

۳ – مقطع ارتقاء

۴ - نمره ارزشیابی درون دانشگاهی (به تفکیک مندرج در بند الف – ۱)

و -۲ – بررسی اطالعات نهایی اعالم وضعیت دستیاران در دبیرخانه انجام شده و در صورت لزوم  درخواست رفع 

نواقص احتمالی در اطالعات مربوطه اعالم خواهد گردید.  بدیهی است نواقص بایستی در موعد مقرر توسط دانشگاه رفع 

و به دبیرخانه گزارش گردد.
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تبصره ۱۶: فرم چکیده ارزشیابی درون دانشگاهی ، اصل کارنامههای ارزشیابی درون دانشگاهی و سایر مدارک در 

پرونده دستیاران باقی مانده و نیازی به ارسال آنها به دبیرخانه نمیباشد.

تبصره ۱۷: مسئولیت کامل اطالعات اعالم شده به شرح فوق بعهده دانشگاه مربوطه میباشد و بعد از اتمام 

مهلتهای قانونی فوقالذکر به هیچ عنوان امکان تغییر در لیست نمرات اعم از  ارزشیابی درون دانشگاهی،  و مقطع 

ارتقا وجود نخواهد داشت.

و -۳ –اعالم وضعیت تحصیلی سایر دستیاران دوره های تخصصی بالینی جهت آزمون ارتقاء - گواهینامه تخصصی 

که از نظر وضعیت آموزشی از قبیل استفاده از مرخصی ها ، شروع دوره و ... حائز شرایط خاص می باشند در قسمت 

مالحظات درج گردد.

و - ۴- در ستون مالحظات، لیست مشخصات موارد مربوطه، از جمله میهمانی، انتقال، (با درج نام دانشگاههای مبداء 

و مقصد در خصوص دستیاران میهمان و انتقالی) فارغ التحصیالن خارج از کشور و مرخصیها، غیبت اعم از موجه 

و یا غیرموجه و ... قید گردد./ح

با آرزوی موفقیت برای عموم مسئولین، اساتید، گروههای آموزشی و دستیاران آن دانشگاه.

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی ۱۴۰۱


