
 1 

 

 

 

 

 زشیمعاونت آمو

 مركز سنجش آموزش پزشكی

 

  

 

         

  

 هاي تكميلی تخصصی )فلوشيپ(دستورالعمل آزمون پذيرش دوره

  31/2/3131مورخ  

 

 

 

  

 داوطلب گرامي:  

        لطفا ضمن مطالعه دقيق اين راهنما جهت دريافت ثبت نام  اينترنتي بودنبا توجه به ،  

  مراجعه شود. http://sanjeshp.ir  موزش پزشکی به آدرسمرکز سنجش آ اطالعات به سايت  كليه

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.behdasht.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=125&newsview=108226&sa=U&ei=KaqFU8KRMemh4gTQ_YGgDw&ved=0CC4Q9QEwAA&sig2=WO4p6eGLHpaC_JvB497Kkw&usg=AFQjCNHo4MWIGqGXyLcxItNQKJES29iVsw
https://www.google.com/url?q=http://www.behdasht.gov.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=125&newsview=108226&sa=U&ei=KaqFU8KRMemh4gTQ_YGgDw&ved=0CC4Q9QEwAA&sig2=WO4p6eGLHpaC_JvB497Kkw&usg=AFQjCNHo4MWIGqGXyLcxItNQKJES29iVsw
http://sanjeshp.ir/
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 مقدمه:
با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان و آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان و پژوهندگان عرصه علم و آگاهي و اميد و سربلندي 

وفق مصوبات شوراي آموزش  7931هاي تكميلي تخصصي )فلوشيپ( سال  آزمون پذيرش دستياران دورهبراي داوطلبان عزيز، 

پزشكي و تخصصي به صورت غير متمركز و توسط دانشگاه هاي مجري برنامه آموزشيي اريرا ميي گيردد  در اييه دوره ر ي        

از طريق سياي   تس يل فرآيند ثب  نام و رلوگيري از تداخل بيه دانشگاه هاي مختلف، ثب  نام ايه آزمون به صورت متمركز 

مركز سنجش آموزش پزشكي انجام مي پذيرد  بررسي مدارك نيز توسط دبيرخانه شوراي آميوزش پزشيكي و تخصصيي انجيام     

 مي شود 

، OSCE به صورت منفيرد ييا تركيبيي از روش هياي    شفاهي ساير موارد از رمله طراحي سواالت و برگزاري آزمون هاي كتبي، 

PMP تصييي  اورا،، بررسيي بيه    ( روش هاي نويه ارزشيابي و اختصاصي مرتبط بيا رشيته خيود   ، مصاحبه ساختارمند يا ساير

 برنامه آموزشي تكميلي تخصصي )فلوشيپ( اس  اعتراضات به ع ده دانشگاه مجري 

 ند نماي نام)فلوشيپ( و مفاد ايه راهنما ثب  تخصصيهاي تكميلي آموزش دوره نامه آئيه با توانند مطابقمي متقاضيان

 در ايه دوره ميدودي  سني ر   شرك  در آزمون ورود ندارد 

 

 شرايط الزم جهت شركت در آزمون فصل اول:

 :شرايط عمومی -الف

 

 

 

 

 
 

 برخورداري از سالم   و توانايي رسمي به تناسب رشته انتخابي و عدم اعتياد به مواد مخدر  -7

 لف كشور وارد كليه شرايط عمومي متداول در آزمون اي مخت -2

 اعتقاد به ديه مبيه اسالم يا يكي از اديان مندرج در قانون اساسي  -9

 پذيرفته قانون اساسي و عدم مخالف  با نظام رم وري اسالمي ايران  -4

 هاي ميارب و مليد و هواداري از آن ا عدم وابستگي تشكيالتي به احزاب و گروه -5

 نداشته سوء پيشينه كيفري -6

  به فساد اخالقي عدم اشت ار -1

 

 :شرايط اختصاصی -ب

تخصصيي )فلوشييپ( نيياز بيه گيزينش      هياي تكميليي   علمي رسمي )قطعي يا آزمايشي( براي تيصيل در دورهاعضاي هيات-7

 عمومي مجدد ندارند 

رت ب داشي ،  ها يا مراكيز ميورد تييييد وزا   نياز و يا گواهي قبولي آن از دانشگاهداشته مدرك دانشنامه تخصصي رشته پيش -2

 موزش پزشكي  درمان و آ

داوطلبنان  در اينن دوره  هشتادوچهارمين نشست شوراي آموزش پزشكی و تخصصی  2توجه: براساس موضوع 

در صورت شنركت  ، دوره هاي تكميلی تخصصی )فلوشيپ(د شرايط در آزمون پذيرش دستيار شركت كننده واج

 .پذيرش دستيار فوق تخصصی حذف خواهند گرديدآزمون در سی و پنجمين دوره 
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 داشته برگ پايان خدم  نظام وظيفه يا معافي براي آقايان -9

باشد و داوطلبان داراي معافي  موقي  پزشيكي و ييا كفالي  بيا مسيخولي  خيود        كلمه معافي به مف وم معافي  دايم مي -9-7

ايند  بدي ي اسي  در صيورت فراخوانيده شيدن بيه      توانند در آزمون پذيرش دستيار تكميلي تخصصي )فلوشيپ( شرك  نممي

 انجام خدم  وظيفه، ايه وزارتخانه هيچ گونه تع دي براي ترخيص آنان به ع ده نخواهد داش   

 اراييه باشند در صورت آوران ب داش  ميداوطلباني كه در حال انجام خدمات قانوني شامل خدم  وظيفه عمومي يا پيام -9-2

رسد مجاز به شرك  در آزمون پيذيرش  ش ريورماه سال بعد به اتمام مي 97مدت سربازي آنان تا تاريخ  گواهي مبني بر ايه كه

 دستيار تكميلي تخصصي )فلوشيپ( خواهند بود  

علميي مشيلول انجيام خيدم  وظيفيه در      آن دسته از متقاضياني كه به عنيوان مياده ييا قيانون نييوه تياميه هيييت         -9-9

 97گواهي مبني بر اينكيه تيا تياريخ     ارايهباشند در صورت موافق  دانشگاه ميل خدم  و كشور ميهاي علوم پزشكي دانشگاه

 27تا  71ش ريورماه سال بعد معادل مدت خدم  سربازي مصوب ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسل  را )در حال حاضر مدت 

در صورت قبولي و نداشته مني  قيانوني از نظير اداره    توانند به طور مشروط در آزمون شرك  نمايند و ماه( خواهند گذراند، مي

 وظيفه، طبق مقررات شروع به آموزش نمايند   نظام

هاي اول تا سوم امتيانات دانشنامه تخصصي هر رشته پيشنياز در هر سال تيصيلي، در صورتي كه از ميان حايزيه رتبه -9-4

توانند به طور مشروط در آزمون ارديب ش  نامه ميج در آييهمشمول خدم  وظيفه عمومي باشند با رعاي  ساير شرايط مندر

ش ريور  97نام و شرك  نمايند و در صورت قبولي با استفاده از ماده يا قانون نيوه تاميه اعضاء هييت علمي تا تاريخ ماه ثب 

 از خدم  ترخيص شده، شروع به آموزش نمايند  7936ماه 

توانند در ايه آزمون شرك  نمايند و در مي معاونت درمان وزارت متبوعادره از سوي گواهي ص ارايهپزشكان متقاضي، با  -4

كليه تع دات خود را به اتمام رسانده  7931ش ريور ماه  97بايستي حداكثر تا صورت پذيرفته شدن و ر   شروع دوره مي

آن معاون  الزامي اس  و هرگونه قط   شدگان از طرفباشند  بدي ي اس  صدور گواهي مجدد ر   شروع دوره براي پذيرفته

ارتباط پزشكان با دانشگاه هاي ميل خدم  قبل از پايان تع دات منجر به عدم صدور گواهي مربوطه خواهد بود  الزم به ذكر 

 گواهي كار به روز از طرف پزشكان خواهد بود  ارايهاس  صدور هرگونه گواهي از آن معاون  منوط به 

 آزمون پذيرش دستيار  شرك  و قبولي در  -5

)به ريز   Ph.D هاي تكميلي تخصصي )فلوشيپ( وتخصصي پزشكي و دورههاي فو،عدم اشتلال به تيصيل در يكي از رشته -6

 دستياران دوره پزشا پژوهشگر(

 مشمولين استفاده از آئين نامه پزشك پژوهشگر: -3 -ب
با رعاي  كليه مندررات ايه دستورالعمل و پس از مطالعه مفياد،  افرادي كه متقاضي ورود به برنامه پزشا پژوهشگر مي باشند 

دوره هياي تكميليي   آئيه نامه برنامه پزشا پژوهشگر در صورتي كه وارد شرايط مي باشند بايد هنگيام ثبي  نيام در آزميون     

نميره   %39اقل حيد  مليزم بيه كسيب    افرادايه گزينه پزشا پژوهشگر را انتخاب نمايند  الزم به ذكر اس  تخصصي )فلوشيپ( 

ر ي  اسيتفاده از    متقاضيافراد  مي باشند مذكورميل انتخابي را در آزمون  -رشتهآخريه فرد پذيرفته شده به صورت آزاد در 

 از طريييق فراخييوان برنامييه پزشييا پژوهشييگر كييه در صييفيه پزشييا پژوهشييگر بييه آدرسمزاييياي مييورد نظيير مييي بايسيي  
rcd.research.ac.ir به تكميل مدارك و شرك  در مصاحبه ساختارمند اقدام نماينيد  ليسي  مراكيز    ، نسب  ه اس اعالم شد

در ساي  مربوطه عالم شيده اسي   )آئييه ناميه بيه      ميزبان مورد تائيد و ظرفي  آن ا از طريق فراخوان برنامه پزشا پژوهشگر 

 پيوس (

 مشمولين استفاده از مزاياي پذيرش اعضاي هيأت علمی: -2 -ب
دوره هياي تكميليي   در اييه دوره از آزميون ورودي   ادوهفتميه نشس  شوراي آموزش پزشكي و تخصصي، شتبنا به مصوبات ه

عليوم پزشيكي و    دانشيگاه اي  و پيمياني  رسيمي  علميي  هيييت  اعضاي ميل به –هر رشته ظرفي  %59، تخصصي )فلوشيپ(

   خواهد داش  خدمات ب داشتي درماني كشور و دانشگاه علوم پزشكي ارتش و  شاهد اختصاص
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با توره به نمره كل مكتسبه موفيق بيه پيذيرش بيه صيورت آزاد در قاليب ظرفيي         : در صورتي كه عضو هييت علمي 7تبصره 

 ميل قرار نمي گيرد  –ظرفي  هر رشته  %59مشمول سقف پذيرش به ميزان  گردد،ميل انتخابي  –رشته اعالمي 

پيذيرش براسياس نميره كيل مكتسيبه      س ميه اعمال نمي گردد و باشد  ريا نفميل  –ظرفي  رشته تي كه : در صور2تبصره 

 داوطلبيه آزمون مربوطه از باالتريه نمره صورت مي گيرد همه 

ميل به تعداد )فرد( باشد در خصوص پذيرش آخريه فيرد در قاليب ظرفيي ، براسياس      –: در صورتيكه ظرفي  رشته 9تبصره 

 ز باالتريه نمره كل صورت مي گيرد نمره كل مكتسبه داوطلبيه آزمون مربوطه ا

شيوند  و بصيورت   : اعضاي هييت علمي دانشگاه علوم پزشكي آزاد اسالمي مشمول استفاده از مزاياي فو، شناخته نمي4تبصره 

 آزاد مورد پذيرش قرار خواهند گرف  

قررات مربوطه همان رشيته تعليق   : ظرفي  تكميل نشده اعضاي هييت علمي در هر رشته به ساير داوطلبان با رعاي  م5تبصره 

 خواهد ياف    

 باشد : در شرايط يكسان اولوي  پذيرش با اعضاي هييت علمي مي6تبصره 

 (7علمي الزامي اس   )فرم شماره  دانشگاه براي استفاده از س ميه اعضاي هييتبا ميموري  آموزشي موافق   ارايه :1تبصره 

 %59)سي ميه   دوره هاي تكميليي تخصصيي )فلوشييپ(   ر آزمون پذيرش دستيار : اعضاي هييت علمي پذيرفته شده د1تبصره 

اعضاي هييت علمي( ملزم به سپردن تع د ميضري خدم  خاص به ميزان سه برابر طول دوره آموزشيي مصيوب بيه دانشيگاه     

 خواهند بود  7931ام م رماه ميل استخدام، تا تاريخ سي

 

 

 

 

 

 

 ثبت نام و مدارک الزم فصل دوم:

  كارت و توزيع نام ثبت -الف

 بيا مرارعيه بيه سياي  اينترنتيي      11/11/1331 للايي   22/11/1331 تواننيد از تياريخ  ميي  واريد شيرايط   داوطلبيان  -7 -الف
 http://sanjeshp.ir  نياز و در نظر گرفته وضعي  شرك  در آزميون )عضيو هيييت علميي،    پيش تخصصي رشته به و با توره 

 نمايند    نام مفاد راهنما ثب  و براساس را انتخاب و يا دانشگاه شتهر ( صرفاً ياآزاد

كيه مشيمول    7936نياز در سيال تيصييلي   پيش هايدر رشته تخصصي دانشنامه برتر آزمون هايز رتبهحاي داوطلبان -2 -الف

  اعالم نمايندنام اينترنتي مراتب را در فرم ثب  بايس باشند، ميخدم  وظيفه عمومي مي

 تع يدي  هيچگونيه  دبيرخانه باشند ايه گرديده اعزام وظيفه نظام خدم  ر   افراد مورد بيث كه در صورتي ذكر اس  شايان

 هنييو  قيانون  7 از مياده  بيا اسيتفاده   داوطلب كه در صورتي اس    بدي ينخواهد داش  ع ده به تيصيلي اخذ معافي  در قبال

 خواهد گرديد  ترخيص از خدم  تمقررا باشد مطابق خدم  به و مشلول شده رذب علمي هييت اعضاي تيميه

 از ليسيي  داوطلبييان شييرك  در آزمييون داوطلييب نييام حييذف و باعييث بييار مجيياز نبييوده از يييا بيييش نييام ثبيي  -9 -الييف

 گردد  مي

  مجاز نيس  عنوان هيچ به ، تليير رشتهتهرش و انتخاب نام از ثب  پس -4 -الف

 اثير داده  گيردد ترتييب   نام و از طريق ساي  اينترنتي مربوطه ارسالدر م ل  مقرر ثب  كه نامي ثب  مدارك صرفاً به -5 -الف

 خواهد شد 

نام در همان برنامه اعضاي هيأت علمی كه در بخش تربيت كننده دستيار فلوشيپ فعاليت دارند مجاز به ثبت

هاي فلوشيپ كه در بخش هاي ديگر اجرا توانند در برنامهباشند. اين افراد میشگاه نمیفلوشيپ درهمان دان

 نام و در آزمون مربوطه شركت نمايند.گردد ثبتمی
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دانشيگاه هياي   از طرييق   11/22/1337 و 12 ميور   و چهارشنبه شنبه سه در روزهاي آزمون رلسه ورود به كارت -6 -الف

 گردد توزي  مي متولي برگزاري آزمون

  نام مورد نياز ثبت مدارک -ب

از ريال هزينه ارسال پياما  999/5وريال  999/699با پرداخ  اينترنتي مبلغ ر   درياف  مجوز ثب  نام داوطلب بايد 

 موفق به اخذ كد پرداخ  شده و با كد مذكور مجاز به آغاز مراحل ثب  نام خواهيد بود  http://sanjeshp.irطريق ساي  

 باشد قابل استرداد نمي فو، تبصره: وره

  ارسال گردد kb 999-799و حجم  jpgصورت اسكه شده با فرم  ه بايس  بتوره: كليه مدارك مي

 (kb299-799و حجم  jpgشده باشد  )با فرم   گرفته راري در سال   سفيد(كه)پش برقي 49عكس يا قطعه -7 -ب

   شناسنامه توضييات تصوير صفيه اضافي توضي  هرگونه مورود بودن و در صورت شناسنامه اول صفيه -2 -ب

 كارت ملي -9-ب

 آقايان  ر   نظام وظيفه و يا معافي خدم  كارت پايان -4 -ب

 باشند مي  خدم  داوطلباني كه مشلول ر   97/6/7931 حداكثر تا تاريخ وظيفه خدم  بر اتمام : مستندات مبني7 تبصره

ميل خدم  آن دسته از متقاضياني كه به عنوان ماده يا قانون نيوه تيميه هييت علميي مشيلول    دانشگاه : موافق 2تبصره 

معادل مدت خدم  سربازي مصوب خود  97/6/7931پزشكي كشور بوده و تا تاريخ هاي علوم  انجام خدم  وظيفه در دانشگاه

 (از سوي مركز امور هييت علمي گواهي ارايه)را خواهند گذراند  

 ر   پزشكان معاون  درمان وزارت ب داش  درمان و آموزش پزشكي از سويمنيصراً مجوز شرك  در آزمون  -4 -ب

 ، صادر رسانندمي اتمام خود را به تع دات كليه 7931 ش ريور ماه 25كه حداكثر تا  K ضريب خدمات مشمول متخصص

   مي گردد

 ارتبياط  قط  و هرگونه اس  الزامي معاون  آن از طرف شدگانپذيرفته براي دوره شروع مجدد ر   صدور گواهي اس  بدي ي

 ذكير اسي    بيه  خواهد بيود  الزم  مربوطه صدورگواهي عدم منجر به تع دات ز پايانا قبل خدم  ميل با دانشگاه هاي پزشكان

 خواهد بود  پزشكان روز،  از طرف اشتلال به كار،  به گواهي ارايه به منوط معاون  در آن مجوز صدور هرگونه

از  گيواهي  هدر صيورت ارايي   7931 ش ريور ماه تخصصي دانشنامه برتر هر رشته پيشنياز آزمون هايرتبه %5حداكثر  7 -5 -ب

ميورد نيياز و التيزام بيه تيداوم اييه        و مورد تع يد در منياطق   قانوني خدمات بر شروع سوي معاون  درمان وزارت متبوع مبني

مربوطيه شيرك     هاي تكميلي تخصصي )فلوشييپ( باشند در آزمون ورودي دورهخدمات تا پايان ش ريور ماه سال بعد مجاز مي

 نمايند 

 تصوير حكم استخدامي ر   كليه مستخدميه   -6 -ب

 كليه مستخدميه ر   2 تكميل شده شماره فرم -1 -ب

 كشور  درماني ب داشتي و خدمات پزشكي علوم دانشگاه اي علمي عضو هييت متقاضيان استخدامي تصوير حكم -1 -ب

 كليه دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور  علمي هييت اعضاي  ر  7 تكميل شده شماره فرم -3 -ب

خود را به عنوان عضو  Kر   آن دسته از داوطلباني كه خدمات ضريب  مركز امور هييت علميارايه گواهي از سوي  -79 -ب

 انجام مي دهند  Kهييت علمي ضريب 

باشد  ر   قبول مي الزامي تخصصي دانشنامه درامتيان ليقبو نياز و يا گواهي پيش رشته تخصصي تصوير دانشنامه -77 -ب

 شدگان سال راري آزمون دانشنامه تخصصي، صرفاً اعالم مراتب در فرم ثب  نام اينترنتي كفاي  دارد 

معاون  درميان وزارت ب داشي     منيصراً از سويدر صورت اتمام خدمات، تصوير گواهي پايان خدمات مورد تع د كه  -27 -ب

 صادر گرديده اس   رمان و آموزش پزشكيد
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 فصل سوم: برگزاري آزمون و نحوه پذيرش

 نحوه برگزاري آزمون: -الف
، مصاحبه ساختارمند ييا  OSCE ،PMP به صورت منفرد يا تركيبي از روش هاي)آزمون در دو مرحله كتبي و شفاهي  -7 -الف

 ميور  پين  شينبه   آزميون كتبيي روز   گيردد،  برگيزار ميي  ( خيود ساير روش هاي نويه ارزشيابي و اختصاصي مرتبط بيا رشيته   

للايي    75/92/7931كلييه رشيته هيا از تياريخ      شيفاهي  ( و آزميون صبب   3 )در هر دانشيگاه و رسس سياع    13/22/1337

 خواهد بود  21/27/1337مي باشد و شروع به دوره ر   افراد پذيرفته شده از تاريخ  71/92/7931

ي باشد پس از برگزاري آزمون كتبي، كليد سواالت آزمون را در اختيار داوطلبيه قرار داده و در كيل  دانشگاه موظف م -2 -الف

 ساع  ر   درياف  و بررسي اعتراضات اختصاص دهد  24

 نشس  شوراي آموزش پزشكي وتخصصي شرك  كنندگان آزمون هاي پذيرش  هشتادوهفتميهطبق مصوبات  -9 -الف

شفاهي و شرك  در مرحله آزمون رحله آزمون كتبي ر   ورود به فرآيند پذيرش دستيار مدوره هاي تكميلي تخصصي در 

 آزمون هاي مذكور  كتبي از نمره كل مرحله %69ملزم به كسب حداقل ، و    ( PMP ،OSCE )اعم از مصاحبه ساختارمند،

 مي باشند 

بيه صيورت منفيرد ييا     و آزميون شيفاهي )   2يب پذيرش ن ايي از طريق معدل گيري نمره آزمون كتبي، با ضير  نحوه پذيرش:

( ، مصاحبه ساختارمند يا ساير روش هاي نويه ارزشيابي و اختصاصي مرتبط با رشته خيود OSCE ،PMP تركيبي از روش هاي

  پذيردو با رعاي  كليه مقررات انجام مي 7با ضريب 
 

 = نمره کل نهايي  [(2×کتبي نمرهنمره شفاهي + )] ÷3
 

 : پذيرش نحوه -ب
سياير   هييت علميي و نييز  در ايه دوره از آزمون كليه شرك  كنندگان اعم از مشموليه استفاده از مزاياي پذيرش اعضاي  -الف

 نميره آزميون مربوطيه     %69بيه كسيب حدنصياب حيداقل     مرحله آزمون كتبيي موفيق   متقاضيان پذيرش به صورت آزاد كه در 

با شرك  در آزمون شفاهي برابر ظرفيي  از بياالتريه نميره     مي گردند لذا مجاز به شرك  در آزمون مرحله شفاهي گرديده اند

 با رعاي  كليه مقررات آزمون و نيز مندررات ايه دستورالعمل مورد پذيرش قرار خواهند گرف  كل 

 ردد اعالم مي گ با رعاي  مقررات ازسوي ايه دبيرخانه تعييه ومتعاقباً از طريق دانشگاه ميل آموزشنتيجه ن ايي  -ب
 

 

 تعهداتفصل چهارم: 
كليه پذيرفته شدگان )غير اعضاء هييت علمي( ملزم به پرداخي  شي ريه مطيابق مصيوبات هيييت امنياي دانشيگاه عليوم          -الف

 پزشكي ميل تيصيل خواهند بود 

علميي  عضياء هيي ت   با استفاده از سي ميه ا   دوره هاي تكميلي تخصصي )فلوشيپ(پذيرفته شدگان آزمون پذيرش دستيار  -ب

  آموزش مي باشندبرابر مدت  سهبه سپردن تع د ميضري به ميزان ملزم 

و يا مسيتخدميه دانشيگاه اي عليوم پزشيكي و خيدمات ب داشيتي       ها، سازمان ا و يا ن ادها وزارتخانهساير كاركنان رسمي  -ج

 گيرند وده و مورد پذيرش قرار ميآزاد در آزمون شرك  نمصورت داوطلب ه كه بدرماني 

بايس  در بيدو شيروع بيه    سند تع د ميضري خدم  پذيرفته شدگان )با در نظر گرفته شرايط پذيرش( مطابق مقررات مي -د

ننمايند رليوگيري   ارايهكه سند تع د ميضري را در موعد مقرر  از آموزش افرادي گردد ارايهآموزش به دانشگاه ميل تيصيل 

  به عمل خواهد آمد

ايه راهنما در صورت تمايل مجاز به پرداخ  ش ريه با رعاي  مندررات بنيد   2-بند ب 7بصره اعضاء هييت علمي مشمول ت -ه

 الف ايه فصل شناخته مي گردند 
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 ننننكته مننهم:

 ضريب خدمات انجام در حيه كه دوره هاي تكميلي تخصصي )فلوشيپ(دستيار  پذيرش آزمون شدگانپذيرفته كليه K 

خود  خدمتي در ميل آموزش به شروع تا زمان در آزمون قبولي از اعالم نمايند موظفند پسرك  ميو در آزمون ش باشندمي

 مجوز از معاون  درمان وزارت متبوع با كسب آموزش به شروع صرفاً در هنگام گروه و ايه بوده مشلول ميوله وظيفه انجام به

  باشندمي آموزش و شروع به خدم  از ترخيص مجاز به



 1 

 3فرم شماره 

 
 

 3131ماه سال  آزمون پذيرش فلوشيپ ارديبهشت

 فرم مربوط به اعضاي هيأت علمی و غير هيأت علمی 

 دانشگاه هاي علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی كشور 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
         

 سال ...ماه ارديبهشتآزمون پذيرش فلوشيپ م شمار

 ها و نهادها  ها، سازمانخدمين ساير وزارتخانهفرم مربوط به مست

 
 

بدینوسیله با شرکت آقای/ خانم دکتر ........................................................ دارای رتبه دانشنامه تخصصی 

این   پیمانی  قطعی   کارمند رسمی    ........... استادیار............................................رشته .....

 دانشگاه جهت استفاده از سهمیه پذیرش اعضاء هیأت علمی معرفی می گردد.

 مأموریت آموزشی وی موافقتبدیهی است در صورت پذیرفته شدن در آزمون فوق با 

 .   می گردد

 و امضاء رئيس دانشگاه محل مهر
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 2فرم شماره 

 
 

 3131ماه سال ارديبهشتآزمون پذيرش فلوشيپ 

 ها، سازمان ها و نهادهافرم مربوط به مستخدمين ساير وزارتخانه

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

با شرکت آقای/ خانم دکتر ........................................................ دارای مراتب موافقت خود را بدینوسیله 

 در آزمون فوق، پیمانی...........کارمند رسمی...رتبه دانشنامه تخصصی رشته ..............................................

و طی دوره آموزشی در دوره تکمیلی تخصصی )فلوشیپ( رشته .....................................................  

 .)در صورت کسب قبولی( اعالم می نماید

 وزارتخانهمحل مهر و امضاء 

 سازمان

 نهاد


