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 ضشایط ٍسٍد بِ دٍسُ دکتشای عوَهی پضضکی بِ ضشح صیش است :    1هادُ 

  پزیشفتِ ضذى دس آصهَى ٍسٍدی. 

  ِاص داخل ) ًظام قذین ( ٍ یا گَاّیٌاهِ دٍسُ پیص داًطگاّی ) ًظام خذیذ ( داضتي گَاّیٌاهِ پایاى دٍسُ هتَسط

ش ٍ پشٍسش ) با تَخِ بِ ًظام خذیذ آهَصش هتَسطِ ( یا بشابش آى بشای یا خاسج کطَس هَسد تاییذ ٍصاست آهَص

 .( هطابق هػَبات ضَسای عالی فشٌّگی  )آهَصضْای حَصٍی 

  داضتي ضشایط عوَهی ٍسٍد بِ آهَصش عالی ٍ هداص بَدى بِ اداهِ تحػیل اص ًظش قَاًیي ٍ هقشسات خاسی کطَس

 .بشابش هػَبات ضَسای عالی اًقالب فشٌّگی 

 بشًاهِ سیضی علَم پضضکی .خَسداسی اص سالهت تي ٍ سٍاى بشابش ضَابط هػَب ضَسای عالی بش 

   سپشدى تعْذ خذهت بش اساس ضَابط ٍ قاًَى آهَصش سایگاى یا پشداخت ضْشیِ هطابق تعشفِ ٍ هقشساتی کهِ اص

 طشیق هشاخع ریشبط غادس هی ضَد . 

 ُعالم ضذُ دس دفتشچِ آصهَى سشاسشی ساصهاى سٌدص داًطَ با تَخِ بِ ضَابط اچٌاًچِ  : 1هادُ  1تبػش

، بش اسهاس ًظهش ضهَسای    شی عوَهی پضضکی بشخَسداس ًباضذآهَصش کطَس اص سالهت خسوی ٍ سٍاًی بشای دٍسُ دکت

 پضضکی داًطگاُ ، اخاصُ تحػیل دس دٍسُ دکتشی عوَهی پضضکی سا ًذاسد . 

ًُظام قذین یا پیص داًطگاّی ًظام خذیذ دس صهاى اسائِ تاییذیِ تحػیلی دٍسُ هتَسطِ  : 1هادُ  2 تبػش

ثبت ًام ٍ حذاکثش تا پایاى ًیوسال اٍل تحػیلی ٍ اسائِ اغل گَاّیٌاهِ پایاى دٍسُ هتَسطِ یا اغل گَاّیٌاهِ دٍسُ پهیص  

 داًطگاّی حذاکثش تا یک سال بعذ اص ثبت ًام اٍلیِ الضاهی است . 

ُت قهاًًَی  سه حػیالى سضتِ پضضکی سا اص اًدام دیگش تعْذاپشداخت ضْشیِ ، فاسغ الت : 1هادُ  3 تبػش

 خاظ هعاف ًوی کٌذ . 

 

ساصهاى سٌدص آههَصش کطهَس یها    پزیشفتِ ضذگاى آصهَى ٍسٍدی هَظفٌذ دس هْلت ّایی کِ تَسط    2هادُ 

 ًام ًَیسی شای عذم هشاخعِ ب داًطگاُ اعالم هی ضَد ، بشای ًام ًَیسی ٍ اًتخاب ٍاحذ بِ داًطگاُ ریشبط هشاخعِ کٌٌذ .

 ذ . ضخَاّذ تلقی ، اًػشاف اص تحػیل پس اص اعالم ًتایح آصهَى دس ًخستیي ًیوسال تحػیلی 

با تَخِ بِ ضشایط خاظ ٍاحذّای بیي الولل داًطگاُ ّای علَم 

پضضکی هبٌی بش پزیشش داًطدَ بِ غَست ًیوِ هتوشکض ٍ یا 

طدَیاى ایشاًی ضاغل بِ تحػیل دس خاسج اص کطَس ، پزیشش داً

 سعایت ضَابط خاظ ایي ٍاحذّا خْت ٍسٍد الضاهی است .



 

دس صهاًی کِ داًطگاُ اعالم هی کٌذ بشای اداهِ تحػهیل ٍ  تحػیلی داًطدَ هَظف است دس ّش ًیوسال    3هادُ 

ًام ًَیسی دس یک ًیوسال بذٍى اطهال  ٍ عهزس   َ بشای اًتخاب ٍاحذ بِ اداسُ آهَصش هشاخعِ کٌذ . عذم هشاخعِ داًطد

 هَخِ بِ هٌضلِ تشک تحػیل است ٍ داًطدَ اخشاج خَاّذ ضذ . 

 ُدس هَاسد استٌایی کِ داًطدَ تشک تحػیل خَد سا هَخِ هی داًذ ، بایذ دالیهل آى سا   : 3هادُ  1تبػش

َصش اسائِ دّذ . دس غَست تاییذ هَخِ بهَدى تهشک   حذاکثش تا یک هاُ قبل اص پایاى ًیوسال بػَست هکتَب بِ اداسُ آه

تحػیل تَسط ضَسای آهَصضی داًطگاُ ، آى ًیوسال خضٍ هذت هداص تحػیل ٍی هحسَب ٍ هشخػی تحػیلی بهشای آى  

 ًیوسال غادس هی ضَد . 

 ُدُ ، چٌاًچِ بخَاّذ هذاسک تحػیلی خَد سا دسیافت َیی کِ تشک تحػیل ًوداًطدَ : 3هادُ  2تبػش

 هَظف است بِ کیِ تعْذات قاًًَی دٍساى تحػیل خَد عول ًوایذ . ًوایذ 

 

داًطدَیاى دٍسُ دکتشای عوَهی پضضکی دس یک صهاى حق ًام ًَیسی ٍ اداهِ تحػیل دس بیص اص یهک     4هادُ 

 بِ تطخیع کویتِ ًظاست بشسا ًخَاّذ داضت . دس غَست تخلف اعن اص دٍلتی یا غیشاًتفاعی داًطگاُ یا چٌذ سضتِ ٍ دس یک 

اص اداهِ تحػیل دس یکی اص سضتِ ّای اًتخابی هحشٍم ٍ سَابق تحػهیلی  حسي اخشای هقشسات آهَصضی ٍصاست هتبَ  ، 

ٍی باطل اعالم هی ضَد ٍ داًطدَ دس ایي حالت  هَظف است کلیِ ّضیٌِ ّای هشبَط بِ سضتِ حزف ضذُ سا هطابق تعشفِ 

 ّای تعییي ضذُ بِ داًطگاُ ریشبط بپشداصد . 

تابع آییي ًاهِ ٍ اص ضوَل ایي هادُ هستثٌی ) استعذادّای دسخطاى ( داًطدَیاى هوتاص  : 4ادُ تبػشُ ه ٍ

 .   هی باضٌذضَابط هشبَط بِ خَد 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


