
 دستياري و گواهينامه تخصصي ارتقاء آزمونهايدوره  نهمين دستورالعمل اجرايي سي و
 

 

در صورت وجود زیر ساخت مناسب بصورت تمام الکترونيک گواهينامه تخصصي  -آزمونهاي ارتقاء در این دوره 

که متعاقبا ارسال خواهد آغاز و منطبق با جدول زماني  26/6/1399بطور همزمان با آزمون دانشنامه تخصصي از تاریخ 

 خواهد شد. در دانشگاههاي علوم پزشکي برگزار گردید

در سالجاري آزمون ارتقاء برگزار  4/2/1399/د مورخ 265/500بخشنامه شماره  14و  13توجه : با توجه به بندهاي 

مول دو ارتقاء نخواهد گرديد و منحصراً آزمون گواهينامه تخصصي و نيز دو ارتقاء همزمان جهت دستياران مش

 ماقبل آخر و گواهينامه تخصصي برگزار خواهد شد.

 

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

 آزمون ارتقاء –الف 

 آزمون ارتقاء شامل دو بخش است: –1 -الف

نمره که از سوي گروههاي آموزشي که دستتيار در آن مشتلول بته تلصتيل      150ارزیابي درون بخشي با  – 1-1 –الف 

  شود.است انجام مي

 شامل دو بخش مي باشد:که نمره  150آزمون کتبي با  – 2-1-الف 

 نمره(   150نمره از  60آزمونهاي کتبي دوره اي که در طول دوره برگزار مي شود. )با  -1-2-1 -الف

 90آزمون کتبي ساليانه که توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي برگزار متي شتود. )بتا     -2-2-1 –الف 

 نمره( 150نمره از 

 است. 300مجموع نمرات ارتقاء در هر سال برابر  – 3 – 1 –الف 

به شتر  و طبتق جتداول زیتر     کسب حداقل نمرات مورد نياز بندهاي زیر براي ارتقاء هر دستيار به سال باالتر  – 2 –الف 

 (1399گواهينامه سال  –باشد ) صرفاً جهت آزمون ارتقاء مي

 حداقل نمره ارزیابي درون بخشي  – 1-  2 –الف 

 حداقل نمره آزمون کتبي دوره اي   – 2- 2 –الف 

 حداقل نمره آزمون کتبي ساليانه – 3- 2 –الف 

 حداقل نمره آزمون کتبي کل   - 4 - 2 –الف 

 حداقل نمره کل - 5 - 2 –الف 

 



 :در اين دوره  هاي سه سالهجدول نمرات ارتقاء براي دوره - 1
 
 

مقطع 

 ارتقاء

 حداقل نمره کتبي مجاز

A 

حداقل ارزيابي 
 (150)از  يبخشدرون

B 

حداقل نمره کل 
 مجاز

 A 32 =1a≤80 3به  2

 2a= 90مالك مقایسه بر مبناي  51% ≤48

105 15A+B+ 
 

 نمره اول هر رشته  %20نمره ميانگين نمرات  %80≤ 95مالك مقایسه: 

1: a    60حداقل نمره کتبي دوره اي مجاز  بر مبناي  
2: a    90حداقل نمره آزمون کتبي ساليانه مجاز بر مبناي 
 

 
 در اين دوره:جدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي چهار ساله  - 2

 
مقطع 

 ارتقاء

 حداقل نمره کتبي مجاز

A 

ارزيابي حداقل 
 (150)از  يبخشدرون

B 

حداقل نمره کل 
 مجاز

 A 34 =1a≤85 4به 3

 2a= 90مالك مقایسه بر مبناي  45% ≤51

105 15A+B+ 
 

 نمره اول هر رشته  %20نمره ميانگين نمرات  %80≤ 95مالك مقایسه: 

1: a    60حداقل نمره کتبي دوره اي مجاز  بر مبناي  
2: a    90حداقل نمره آزمون کتبي ساليانه مجاز بر مبناي 
 
 

 در اين دورهساله  ي پنججدول نمرات ارتقاء براي دوره ها - 3

 
مقطع 

 ارتقاء

 حداقل نمره کتبي مجاز

A 

حداقل ارزيابي 
 (150)از  يبخشدرون

B 

حداقل نمره کل 
 مجاز

 A 38 =1a≤95 5به  4

 2a= 90مالك مقایسه بر مبناي  60% ≤57

105 15A+B+ 
 

 نمره اول هر رشته  %20نمره ميانگين نمرات  %80≤ 95مالك مقایسه: 

1: a    60حداقل نمره کتبي دوره اي مجاز  بر مبناي  
2: a    90حداقل نمره آزمون کتبي ساليانه مجاز بر مبناي 
 

 

دستتياراني کته بتا رعایتت مقتررات  در       4/2/1399/د مورخ 265/500بخشنامه شماره  14با توجه به مفاد بند  – 3 –الف 

کستب  تخصصتي متي باشتند  در صتورت     سال جاري مشمول شرکت در دو ارتقا همزمان سال ماقبل آخر و گواهينامته  

 تخصصي  بعنوان قبول در ارتقاء ماقبل آخر نيز شناخته خواهند گردید.گواهينامه آزمون حدنصاب قبولي 



اهينامته تخصصي وعتعيت تلصتيلي ایتن دستته از افتراد مبتنتي بتر         در صورت عدم کسب حدنصاب قبولي آزمتون گو 

حدنصاب قبولي نمره کتبي و نمره کل از نظر قبولي در ارتقاء ماقبل آخر بررستي خواهتد گردیتد. مشتمولين ایتن بنتد در       

صورت عدم قبولي در ارتقاء ماقبل آخر  عمن رعایت سایر مقررات و مصوبات موجتود بته صتورت مشترو  بته ستال       

 گواهينامه تخصصي سال آتي خواهند بود.   –مجاز به شرکت مجدد در دو ارتقاء همزمان در آزمون ارتقاء رفته  تر باال

)یکصدوپنج( در ارزیابي درون  105شر  شرکت در آزمون کتبي گواهينامه تخصصي کسب حداقل نمره   –4 -الف 
 بخشي سال آخر دستياري مي باشد.

راي آموزش پزشکي و تخصصي شر  قبولي در آزمون گواهينامه تخصصي با توجه به مصوبه شو - 5 –الف 

دستياران رشته هاي تخصصي باليني پزشکي کسب حدنصاب قبولي نمرات آزمونهاي ارزیابي درون بخشي و کتبي مي 

 باشد.

در اين دوره حداقل نمرات جهت قبولي در آزمون گواهينامه رشته هاي تخصصي باليني پزشكي به شرح ذيل 

 باشد:مي
 

 = مالك مقایسه  حداقل نمره کتبي حداقل نمره ارزیابي درون بخشي
 اول هر رشته  %20نمره ميانگين نمرات 80%≤ 95 105

 

دستياراني که در طول دوران دستياري سه بار در آزمون ارتقاء مردود شوند از سيستت  آمتوزش تخصصتي     – 6 -الف

 باليني پزشکي اخراج خواهند شد.

اند مردود آزمون گواهينامه افرادي که به آزمون گواهينامه تخصصي معرفي نشده و یا شرکت ننموده - 7 –الف 

تخصصي شناخته شده و الزم است براساس برنامه آموزشي مدون سال آخر با دریافت کمک هزینه تلصيلي تمدید 

 دوره شوند.

امه تخصصتي بتراي افترادي کته در آزمتون ارتقتاء       حداکثر تعداد دفعات مجاز جهت شرکت در آزمون گواهين - 8 –الف 

انتد حتداکثر دو   باشد. بدیهي است افرادي که در آزمون ارتقاء یک یا دو مرتبته متردود شتده   اند سه نوبت ميمردود نشده

باشند. چنانچه داوطلبي  در سقف تعداد دفعات مجتاز موفتق بته    نوبت مجاز به شرکت در آزمون گواهينامه تخصصي مي

 .بولي نگردد  از سيست  آموزشي تخصصي باليني خارج خواهد شداحراز ق

 

 مقررات آزمونهاي ارتقاء از نظر ارزيابي درون بخشي –ب 

وچهارمين نشست شوراي آمتوزش پزشتکي و تخصصتي  شترکت کليته دستتياران       شصت 5به استناد موعوع  – 1 -ب

ایتن دوره منتو  بته موفقيتت در فعاليتهتاي       ارتقتاء تخصصتي    آزمونهتاي هاي تخصصي پزشکي واجد شرایط در رشته

با توجه به معرفتي رستمي متدیر    اخالق حرفه اي و کسب کف نمره 150از نمره کل 105 و کسب حداقل نمره بخشيدرون

 بود.خواهد گروه مربوطه 



وره گواهيناماه ايان د   -اين دستورالعمل واجد شرايط شرکت در آزمون ارتقااء  6-: مشمولين مفاد بند الف 1تبصره 

 نخواهند بود.

-هاي مختلف دانش پزشکي  مراقبت از بيمار  رفتار حرفته : در ملاسبه نمرات نهایي ارزیابي درون بخشي حيطه2تبصره 

 اي  مهارتهاي ارتباطي  یادگيري بر مبناي تجربه و عملکرد براساس شناخت از نظام سالمت رعایت گردد.

آزمتون کتبتي دستتياراني کته      معرفي بته و نمره آزمون کتبي دوره اي  يتعيين و اعالم نمره ارزیابي درون بخش – 2 -ب

-اند و در زمان آزمون ارتقاء در آن دانشگاه ادامه تلصيل ميوفق مقررات بصورت ميهمان به دانشگاه دیگر معرفي شده

مربوطته در   دهند به عهده دانشگاه مقصد خواهد بود. الزم است دانشتگاه مبتداء نستبت بته اعتالم نظتر گتروه آموزشتي        

ان ميهمان به دانشتگاه مقصتد  قبتل از شترکت دستتياران      دستيارو آزمون کتبي دوره اي  بخشيخصوص ارزیابي درون

 واجد شرایط شرکت در آزمون کتبي ارتقاء اقدام بعمل آورد.

اه مقصتد بته   پس از اتمام مدت ميهماني  از سوي دانشگو نمره آزمون کتبي دوره اي نمره ارزیابي درون بخشي  – 3-ب 

 دانشگاه مبداء اعالم گردد.

 باشد.تعيين واجد شرایط بودن دستيار جهت شرکت در آزمون ارتقاء/گواهينامه به عهده دانشگاه مبداء مي -4 –ب 

معرفي بته آزمتون کتبتي دستتياراني کته      و نمره آزمون کتبي دوره اي  تعيين و اعالم نمره ارزیابي درون بخشي – 5-ب 

باشد. الزم است دانشگاه مبداء نسبت به اعالم نظر اند  بعهده دانشگاه مقصد ميدانشگاه دیگر منتقل شده وفق مقررات  به

ستيار انتقتالي بته دانشتگاه مقصتد      دو آزمون کتبي دوره اي  گروه آموزشي مربوطه در خصوص ارزیابي درون بخشي

 قبل از شرکت دستيار ذیربط در آزمون کتبي اقدام بعمل آورد.

شتوند  جهت دستياراني که طبق مقررات به دو ارتقاء همزمان معرفي مي الزم است دو نمره ارزیابي درون بخشي  -6-ب 

و در تنظتي  نمترات دقتت شتود کته نمتره درون        ترارسال شود یکي براي ارتقاء سال باالتر و یکي براي ارتقاء سال پایين

رون بخشي سال بتاالتر باشتد تتا در ملاستبه حدنصتابهاي قبتولي       تر برابر یا بيشتر از نمره ارزیابي دبخشي سال پایين

 مشکلي ایجاد نگردد.

در فاصاهه زمااني   آزمتون کتبتي دوره اي    و نمره نهايي  توجه: الزم است نمرات نهايي ارزيابي درون بخشي –7-ب 

سايدگي باه   مناسب و پيش از آزمون کتبي باطالع دستياران رسانده شاود تاا زماان کاافي جهات دريافات و نياز ر       

اعتراضات احتمالي دستياران موجود باشد.ضمن اينكه شارکت در آزمونهااي کتباي سااليانه مناوق باه قباولي در        

 کسب حدنصاب قبولي اخالق حرفه اي مي باشد.و  ارزيابي درون بخشي

اي مرکتب از: معتاون   بعهده کميتته و آزمون کتبي دوره اي  رسيدگي به اعتراعات در مورد ارزیابي درون بخشي –8-ب 

آموزشي دانشگاه  رئيس دانشکده پزشکي  معاون آموزشي باليني دانشکده پزشکي  متدیر گتروه مربوطته و یتک نفتر از      

 باشد.گروه مربوطه حسب مورد مياعضاي هيات علمي به انتخاب 



ر دستيار را به معاونتت  هو نمره آزمون کتبي دوره اي  کميته امتلانات  موظف است نمره ارزیابي درون بخشي – 9-ب 

 آموزشي دانشکده اعالم نماید.

پا  از طاي مراحال رسايدگي باه      و کتبي دوره اي درون بخشي ارزيابي آزمون : نمرات  3تبصره

-و اعالم به معاونت آموزشي دانشكده به هيچ عنوان قابل تغيير نماي  8 -اعتراضات مطابق بند ب

 باشد.

دو ارتقتا همزمتان ستال ماقبتل و گواهينامته تخصصتي و نيتز        ر آزمونهتاي  اطالعات واجدین شرایط شرکت د – 10 –ب 

گواهينامه تخصصي با رعایت کليه مصوبات و مقتررات و ذکتر مقطتر ارتقتاء  نمترات درون      مشمولين شرکت در آزمون 

طالعات از طریق ورود ا 4/5/1399حداکثر تا تاریخ 18/4/1399از تاریخ افراد ذیربط آزمون کتبي دوره اي  نمرهبخشي و 

قسمت سيستت  دانشتگاه اعتالم گتردد. شتایان ذکتر استت ارستال         در   http://sanjeshp.ir در سایت اینترنتي به آدرس 

منلصراً به طریق فوق الذکر بوده و اطالعتات ارستالي بته طترق دیگتر متورد        مذکوراطالعات شرکت کنندگان آزمونهاي 

 بررسي و اعمال قرار نمي گيرد.

به ذکر است شرکت کنندگان آزمتون گواهينامته تخصصتي کته تمایتل بته شترکت در آزمتون دانشتنامه تخصصتي            الزم

کته متعاقبتا اعتالم      بایست با توجه به دستورالعمل آزمون دانشتنامه تخصصتي و در مواعيتد مقترر    سالجاري دارند  مي

شخصتا و بطتور جداگانته       http://sanjeshp.irاز طریق سایت اینترنتي مرکز سنجش آموزش پزشتکي    د خواهد گردی

 اقدام به ثبت نام نمایند.     

 مقررات آزمون کتبي ارتقاء دستياري تخصصي –ج 

ن ارتقاء سالجاري الزم است از آزمواند جهت شرکت در دستياراني که در سال قبل در آزمون ارتقاء شرکت نموده –1-ج

داشتتن مرخصتي استتلقاقي     ماه از دوره تلصيلي ختود را طتي نمتوده باشتند.     11  31/4/1399للایت  1/5/1398تاریخ 

 ذخيره باعث کاهش طول دوره نخواهد شد.

به دالیل غير موجه و یا عتدم کستب هتر     نکتبي در صورت عدم شرکت در آزمو ندستياران معرفي شده به آزمو - 2-ج

شوند  براساس برنامه آموزشي مدون همان سال با دریافتت  یک از حدنصابهاي منظور شده  مردود آن سال شناخته مي

 کمک هزینه تلصيلي ملزم به تمدید دوره خواهند بود.

 .و ارتقاء همزمان شرکت نمایدتواند با رعایت مقررات در دهر دستيار فقط براي یکبار در طول دوره مي – 3-ج

: دستياران واجد شرايط شرکت در آزمون دو ارتقا همزمان هر دوره، صرفا در صورت عدم کسب قبولي در  4تبصره

باشند بصورت مجادد در دو ارتقاا همزماان هماان مقااطع در آزماون دوره بعاد        هر دو مقطع معرفي شده، مجاز مي

 شرکت نمايند.

http://sanjeshp.ir/


 یل مجاز به شرکت در آزمون ارتقاء بصورت دو ارتقاء همزمان خواهند بود:مصادیق موارد ذ -1- 3-ج

کتبتي   نمين دوره آزمون ارتقاء و عتدم شترکت در آزمتو   هشتکسب حدنصاب قبولي ارزیابي درون بخشي در سي و – 1

 (  9/8/1378/آ مورخ 6804/3ارتقاء بدالیل موجه )موارد مندرج در بخشنامه شماره 

کتبتي شتده امتا     نتمين دوره آزمون ارتقاء موفق به کسب حدنصتاب قبتولي آزمتو   شدستياراني که در سي وه – 2-3-ج 

 حدنصاب قبولي مجموع را بدست نياورده اند.

دستياراني به دليل استفاده از مرخصي زایمتان  تتيخير معرفتي از طتري دبيرخانته بتراي شتروع دوره بتدليل          – 3-3-ج

دوره مواجه شده و صرفاً به همين دليل به یکي از آزمونهاي کتبي ارتقاء سراسري معرفتي   گزینش یا سایر دالیل با کسر

در صورت احراز نمتره ارزیتابي درون    .به اتمام برسد 1399آذر ماه اند  مشرو  بر اینکه دوره ایشان قبل از پایان نشده

اقبتل آختر و گواهينامته تخصصتي در     بخشي سال باالتر و رعایت سایر مقررات مجتاز بته شترکت در آزمتون ارتقتاء م     

 .سالجاري خواهند بود

تواند از با توجه به مصوبات موجود مبني بر اینکه هر دستيار فقط یکبار در طول دوره آموزشي دستياري مي: 5تبصره

ارتقا  الزامي است از معرفي مکرر جهت شرکت در دو ( 4) به استثناي مشمولين تبصره دو ارتقاء همزمان استفاده نماید 

 همزمان خود داري به عمل آید.

بينتي نشتده بته    نامته و مصتوبات پتيش   گيري در خصوص کليه موارد مربو  به ارتقاء همزمان که در آئينتصمي – 4-ج 

 گردد.کميسيون برنامه دستياري تخصصي باليني دانشگاه با ترکيب زیر تفویض اختيار مي

 ( رئيس دانشکده پزشکي1

 نشگاه( مدیر کل آموزش دا2

 ( معاون آموزشي دانشکده پزشکي3

 ( مدیر گروه رشته مربوطه4

 ( یک نفر عضو هيئت علمي با انتخاب معاون آموزشي دانشگاه 5

در باشند در صورت عدم کسب نمره حدنصاب قبولي دستياراني که واجد شرایط شرکت در دو ارتقاء همزمان مي– 5-ج 

 ب و مشمول یکسال تمدید دوره از ابتداي سال مربوطه خواهند بود.هر یک از دو ارتقاء مردود همان سال ملسو

تتر یتا ستال بتاالتر نشتوند از نظتر تعتداد        دستياراني که در دو ارتقاء همزمان موفق به کسب حدنصاب سال پایين – 6-ج

 شوند.دفعات مردوي یک بار مردود ملسوب مي



 هاي گواهينامه تخصصيمقررات کهي آزمون -د 
 
و تا تاریخ رسد کليه دستياراني که حداکثر تا پایان آبان ماه سالجاري دوره دستياري آنان به اتمام مي – 1-د

ماقبل گواهينامه ایشان گذشته و در این مدت در بخش ماه از زمان کسب قبولي در مقطر  11حداقل مدت  31/4/1398

به شرکت در آزمون کتبي گواهينامه تخصصي مجاز اند مربوطه حضور داشته و مشلول به طي دوره آموزشي بوده

شرکت در آزمون مذکور این دسته از داوطلبان منو  به کسب حداقل نمرة ارزیابي درون  شوند )بدیهي استشناخته مي

 .باشد(جهت معرفي به آزمون گواهينامه مي و نمره اخالق حرفه اي بخشي

بخشنامه شماره  15با توجه به مفاد بند نمايند، کهيه دستياراني که در آزمون گواهينامه تخصصي شرکت مي

 انجام دهند. 1399حداکثر تا پايان اسفند ماه سال بايست دفاعيه پايان نامه خود را يم4/2/1399/د مورخ 265/500

: در اين دوره ارائه لوگ بوك مستند و ترجيحاً الكترونيك در کهيه رشته هاي تخصصي باليني به عنوان 6تبصره

 .اعالم پايان دوره آموزشي شناخته شده و جهت معرفي به آزمون گواهينامه الزامي نمي باشدشرق 

 داشتن مرخصي استلقاقي ذخيره  باعث کاهش طول دوره نخواهد شد.: 6تبصره

باقيمانده نمایند  الزم است کليه دستياراني که به صورت مشرو  در آزمون گواهينامه تخصصي شرکت مي: 7تبصره

صيلي خود را در مراکز آموزش مربوطه گذرانده و گواهي الزم مبني بر اتمام دوره تلصيلي خود را ارائه دوره تل

 نمایند.

 

 ساير ضوابط و مقررات: -ها 
ستوالي   200  آزمون کتبي گواهينامه و دانشنامه رشته هاي تخصصي باليني در قالب یک آزمتون   1399در سال  – 1–هت

ستوال   50سوال به صورت مشترك در آزمتون گواهينامته   دانشتنامه و     150سوال    200این برگزار خواهد شد   که از 

  باقي مانده مختص آزمون دانشنامه مي باشد.

-نمره ملاسبه مي 150گواهينامه تخصصي دستياران رشته هاي تخصصي بر مبناي ارتقاء و نمره آزمون کتبي – 2 -هت

 گردد.

 "دستياران رشاته تخصصاي آسايب شناساي صارفا     خر و گواهينامه تخصصي ارتقاي سال ماقبل آآزمون  – 3-ها

 شودسوال انجام مي 150)مشترك( با  Combinedبصورت 

آن دسته از فارغ التلصيالن خارج از کشور که پرونتده تلصتيلي آنتان بته تائيتد کميستيون ارزشتيابي متدارك          – 4-هت

جهتت   1/5/1399وزشي وزارت متبوع حداکثر تتا تتاریخ   هاي تخصصي رسيده و از طریق مرکز خدمات آمخارجي رشته

نتام و در آزمتون کتبتي    ثبتت دستتورالعمل  با توجه به مفاد ایتن     شوندتخصصي معرفي مي گواهينامه آزموننام در ثبت

 شرکت نمایند.



زمتان   9/9/1381منتخب شوراي آموزش پزشکي و تخصصي در تتاریخ  کميسيون هفت نفره  با توجه به تصمي  – 5 –هت

وعتعيت جستماني و بنتا بته تشتخيص       بتا توجته بته     هاي تخصصي باليني پزشکيآزمون جهت دستياران جانباز رشته

 درصد مدت زمان معمول قابل افزایش است. 25شوراي آموزشي دانشگاه  حداکثر تا 

   .خواهد شد سئوال اخالق پزشكي بصورت تشويقي به مجموع سئواالت گواهينامه اضافه 2در اين دوره  – 6 –ها

 

 :اطالعات مورد نياز -و

 اطالعات الزم جهت درج در سيست  ثبت نام اینترنتي به شر  ذیل مي باشد: – 1 -و 

 مشخصات فردي دستيار – 1

 رشته تخصصي   – 2

 مقطر ارتقاء – 3

 )در مرحله معرفي دستيار جهت شرکت درآزمون مربوطه( و نمره  آزمون کتبي دوره اي نمره ارزیابي درون بخشي - 4

درخواستت رفتر    يرخانه انجتام شتده و در صتورت لتزوم    بررسي اطالعات نهایي اعالم وععيت دستياران در دب – 2-و 

نواقص احتمالي در اطالعات مربوطه اعالم خواهد گردید.  بدیهي است نواقص بایستي در موعد مقرر توسط دانشگاه رفر 

 دبيرخانه گزارش گردد.و به 

هاي ارزیابي درون بخشي و سایر مدارك در پرونده دستياران : فرم چکيده ارزیابي درون بخشي  اصل کارنامه8تبصره 

 باشد.باقي مانده و نيازي به ارسال آنها به دبيرخانه نمي

هاي قاانوني   اشد و بعد از اتمام مههتب: مسئوليت کامل اطالعات اعالم شده به شرح فوق بعهده دانشگاه مربوطه مي9تبصره 

و مقطع ارتقا وجود نخواهد آزمون کتبتي دوره اي  الذکر به هيچ عنوان امكان تغيير در ليست نمرات اعم از درون بخشي، فوق

 داشت.

گواهينامه تخصصي کته از نظتر    -اعالم وععيت تلصيلي سایر دستياران دوره هاي تخصصي باليني جهت آزمون ارتقاء  – 3 -و 

 وععيت آموزشي از قبيل استفاده از مرخصي ها   شروع دوره و ... حائز شرایط خاص مي باشند در قسمت مالحظات درج گردد.

)با درج نام دانشگاههاي مبداء و مقصد در ميهماني، انتقال،  وطه  از جملهحظات  ليست مشخصات موارد مرب در ستون مال -4 -و 

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

 / گردد.

 .ن آن دانشگاهبا آرزوي موفقيت براي عموم مسئولين، اساتيد، گروههاي آموزشي و دستيارا

 دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
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