
هايتخصصيرشتهپزشكيهايدورهنامهنامهپايانآئين

 : 1ماده 

جخققي اعث ٚ ٘ش دعحيبس ِٛظف اعث دس صِيٕٗ ِشثٛط ثٗ سؽحٗ  ٘بي جخققي ٚ فٛق ٘بي ُِٙ دعحيبساْ دٚسٖ ٔبِٗ يىي اص فؼبٌيث جٙيٗ پبيبْ

 .جحقيٍي خٛد صيش ٔظش اعحبد سإّ٘ب ثٗ جحميك ثپشداصد

 تبصره :

 گشدد. پيؾٕٙبد دأؾدٛ ٚ ِٛافمث اعحبد ٚ جأييذ گشٖٚ آِٛصؽي ِشثٛعٗ جؼييٓ ِياعحبد سإّ٘ب ثٗ 

 : 2ماده 

٘بي چٙبس ٚ پٕح عبٌٗ دعحيبسي ٚ لجً اص ِؼشفي  ٘بي عٗ عبٌٗ ٚ جب پبيبْ عبي دَٚ ثشاي دٚسٖ دعحيبس ِؤظف اعث حذاوثش جب پبيبْ عبي اٚي ثشاي دٚسٖ

ٔبِٗ پظ اص جأييذ گشٖٚ  ٔبِٗ خٛد سا ِؾخـ وشدٖ ٚ آْ سا ثٗ ثجث ثشعبٔذ. ِٛضٛع پبيبْ ضٛع پبيبْثشاي اِححبْ اسجمبء يه ثٗ دٚ ٚ دٚ ثٗ عٗ ِٛ

 يبثذ. ٘ب ٚ ثجث آْ دس دفحش وّيحٗ ِٕحخت ٚ اداسٖ آِٛصػ دأؾىذٖ پضؽىي لغؼيث ِي ٔبِٗ آِٛصؽي ِشثٛعٗ ٚ وّيحٗ ِٕحخت ِغئٛي ثشسعي پبيبْ

 : 1تبصره 

 گشدد. ٔبِٗ خٙث جقٛيت وٍي ٚ يب جأِيٓ اػحجبس ثٗ ؽٛساي پژٚ٘ؾي دأؾگبٖ ِٕؼىظ ِي ت ِٛضٛع پبيبْدس ِٛاسد خبؿ عجك ٔظش وّيحٗ ِٕحخ

 : 2تبصره 

٘بيي وٗ عبثمة أدبَ دس دأؾگبٖ داسٔذ، الصَ اعث حذالً عٗ عبي اص ثشسعي لجٍي آْ ِٛضٛع گزؽحٗ ثبؽذ ٚ جٛخيٗ  ٔبِٗ دس خقٛؿ ػٕبٚيٓ پبيبْ

٘بي آِٛصؽي ٚ پژٚ٘ؾي دأؾگبٖ ثبؽذ، دس غيش  ٔبِٗ ثبيذ دس چٙبسچٛة عيبعث ٔظش ٚخٛد داؽحٗ ثبؽذ. ِٛضٛع پبيبْػٍّي ثشاي جىشاس ِغبٌؼٗ ِٛسد 

 ٘بي ػٍّي ٚ جحميمبجي جٛعظ وّيحٗ ِٕحخت اص عشيك ِذيش گشٖٚ ثٗ اعحبد سإّ٘ب اثالؽ خٛا٘ذ ؽذ. ايٓ فٛست افالذ ٚ سػبيث خٕجٗ

 : 3تبصره 

 ٔبِٗ خٛد الذاَ ٔىٕذ ثشاثش ِمشسات ثب ٚي سفحبس خٛا٘ذ ؽذ. س ٔغجث ثٗ ثجث پبيبْدس فٛسجي وٗ دعحيبس دس ِٛػذ ِمش

 : 3ماده 

٘بي چٙبس  ٘بي عٗ عبٌٗ ٚ حذاوثش يه عبي ثؼذ اص أحخبة ثشاي سؽحٗ ِبٖ ثؼذ اص أحخبة ثشاي سؽحٗ 6ٔبِٗ حذاوثش  ٍِٙث جغييش يب جؼٛيض ػٕٛاْ پبيبْ

 ثبؽذ. ٚ پٕح عبٌٗ ِي

 : 1تبصره 

ٔبِٗ ٚ يب ثغٛس وٍي حزف ِٛضٛع ثبيذ ثب ِٛافمث اعحبد سإّ٘بي لجٍي ٚ پظ اص جأييذ وّيحٗ ِٕحخت ِغئٛي ثشسعي  جغييش دس ِٛضٛع پبيبْ٘شگٛٔٗ 

 ٘ب أدبَ ؽٛد. ٔبِٗ پبيبْ

 : 2تبصره 

آْ ِٛضٛع گزؽحٗ ثبؽذ ٚ جٛخيٗ  ٘بيي وٗ عبثمة أدبَ دس دأؾگبٖ داسٔذ، الصَ اعث حذالً عٗ عبي اص ثشسعي لجٍي ٔبِٗ دس خقٛؿ ػٕبٚيٓ پبيبْ

 ػٍّي ثشاي جىشاس ِغبٌؼٗ ِٛسد ٔظش ٚخٛد داؽحٗ ثبؽذ.

 : 4ماده 

٘بي جخققي ِحفبٚت ثقٛست ِؾحشن ثب ٔظش اعبجيذ سإّ٘ب ٚ جأييذ گشٖٚ آِٛصؽي ِشثٛعٗ  ٔبِٗ ثشاي دٚ ٔفش دعحيبس ثب سؽحٗ أحخبة ِٛضٛع پبيبْ

ِؾحشن ػٍّي ٚ جحميمي ثشاي ٘ش دٚ دعحيبس ثٛدٖ ٚ ثٗ جأييذ وّيحٗ ِٕحخت ؽٛساي آِٛصؽي ٚ  ٘بي دس فٛسجي ِدبص اعث وٗ ِٛضٛع داساي خٕجٗ

 پژٚ٘ؾي دأؾىذٖ پضؽىي ثشعذ.

 : 1تبصره 

ثبؽذ ٌٚي دس خقٛؿ دأؾدٛيبْ جخققي  ٔبِٗ ِؾحشن ثيٓ دأؾدٛيبْ ِمغغ پضؽىي ػِّٛي ٚ دوحشاي جخققي ِدبص ّٔي أحخبة ِٛضٛع پبيبْ

 ثالِبٔغ خٛا٘ذ ثٛد. 1ث ِفبد ججقشٖ جخققي ثب سػبي ٚ فٛق

 : 2تبصره 

 ؽٛٔذ لجً اص ثجث ثبيذ ثٗ جقٛيت وّيحٗ ِٕحخت ٚ ؽٛساي پژٚ٘ؾي دأؾگبٖ ثشعذ ٔبِٗ گشٚ٘ي أحخبة ِي ٘بي ٚعيغ جحميمبجي وٗ ثٗ ػٕٛاْ پبيبْ عشذ

 : 6ماده 



ٔبِٗ خٛد ٚ دسج آْ دس يىي اص ِدالت  ه ِمبٌٗ اص پبيبْجخققي ِٛظف ثٗ اسائٗ حذالً ي ٚ فٛق Ph.D٘بي دعحيبسي جخققي،  دأؾدٛيبْ دٚسٖ

 ثبؽٕذ. اسائٗ ِذسن پزيشػ ِمبٌٗ لجً اص دفبع اٌضاِي اعث. ػٍّي پژٚ٘ؾي، ِي

 : 7ماده 

 ٔذ.ٔبِٗ دعحيبساْ سا ثؼٙذٖ ثگيش جٛإٔذ سإّ٘بيي پبيبْ ػٍّي ِي اعحبديبساْ دأؾىذٖ پضؽىي ثب حذالً عٗ عبي عبثمٗ وبس ثٗ ػٕٛاْ ػضٛ ٘يئث

 : 1تبصره 

ٔظشاْ ثذْٚ ِشججٗ دأؾگب٘ي ثٗ ػٕٛاْ اعحبد  دسخٗ اعحبد سإّ٘ب حذالً ثبيذ اعحبديبسي ثبؽذ. دس فٛست اعحفبدٖ اص ِحممبْ ٚ ِحخققبْ ٚ فبحت

 سإّ٘ب جقٛيت وّيحٗ ِٕحخت الصَ اعث.

 : 2تبصره 

 ٔبِٗ ّ٘ىبسي داؽحٗ ثبؽٕذ. ٕٔذ ثٗ ػٕٛاْ ِؾبٚس دس پبيبْجٛا ػٍّي ِي اعحبديبساْ ثب وّحش اص عٗ عبي عبثمٗ وبس ثب ِشججٗ ػضٛ ٘يئث

 : 8ماده 

 ٔبِٗ)اػُ اص ػِّٛي يب جخققي( سا ثؼٙذٖ خٛا٘ذ داؽث. پبيبْ 5٘ش اعحبدسإّ٘ب دس ٘شعبي ٚ ّ٘ضِبْ حذاوثش سإّ٘بيي 

 : 1تبصره 

 جؼذاد جض٘بي جخققي ثيؾحش اص دٚ ِٛسد ٔجبؽذ.

 : 2تبصره 

 ٔبِٗ ػِّٛي يب جخققي ديگش ٔيض لبثً پزيشػ خٛا٘ذ ثٛد. اعحثٕبئي ثب جأييذ وّيحٗ ِٕحخت يه جب دٚ پبيبْدس ِٛاسد 

 : 9ماده 

 جٛأذ ثيؼ اص يه اعحبد سإّ٘ب داؽحٗ ثبؽذ. ٔبِٗ ِي ثب جأييذ وّيحٗ ِٕحخت ٘ش پبيبْ

 تبصره :

ٔفشٖ، يه عَٛ ثشاي ٘ش  ٘بي دٚٔفشٖ، يه دَٚ       ٚ عٗ ٔبِٗ ٗ ػٕٛاْ ِثبي پبيبْؽٛد. ث دس ايٓ ِٛاسد عّٙيٗ ِحٕبعت ثب جؼذاد اعحبد سإّ٘ب ِحبعجٗ ِي

 اعحبد ِحبعجٗ خٛا٘ذ ؽذ.

 : 11ماده 

ػٍّي يب ِحخققبْ ٚ ِحممبْ ديگش ثٗ ػٕٛاْ اعحبد ِؾبٚس  جٛاْ اص اػضبء ٘يئث دس فٛست ٌضَٚ ثٗ پيؾٕٙبد اعحبد سإّ٘ب ٚ جقٛيت وّيحٗ ِٕحخت ِي

 اعحفبدٖ ّٔٛد.

 : 11 ماده

اي ػِّٛي ثب داسٚي اعحبد يب اعبجيذ سإّ٘ب ٚ ِؾبٚس ، ِذيش  جخققي ضشٚسي ثٛدٖ ٚ دس خٍغٗ ٘بي دٚسٖ دوحشاي جخققي ٚ فٛق ٔبِٗ دفبع اص پبيبْ

ٔبِٗ سا  جاًل پبيبْػٍّي ٚ ِؼبْٚ آِٛصؽي ٚ پژٚ٘ؾي ٚاحذ ِشثٛعٗ يب ّٔبيٕذٖ ٚي وٗ ل يب ِؼبْٚ ِذيش گشٖٚ ٚ يب ّٔبيٕذٖ ايؾبْ ٚ دٚ ٔفش اص اػضبء ٘يئث

 ِغبٌؼٗ وشدٖ ثبؽٕذ، أدبَ خٛا٘ذ ؽذ.

 : 1تبصره 

ٔبِٗ ِشثٛعٗ ثبيذ دس اخحيبس ٘يئث داٚساْ لشاس ثگيشد ٚ صِبْ ٚ ِىبْ ثشگضاسي خٍغٗ جٛعظ  حذالً دٚ ٘فحٗ لجً اص ثشگضاسي خٍغٗ دفبػيٗ، پبيبْ

 ِؼبٚٔث آِٛصؽي ٚ پژٚ٘ؾي ِشوض ِشثٛعٗ اػالَ گشدد.

 : 2تبصره 

 ثٛسد فٛست گيشد. ِبٖ لجً اص ِؼشفي ثٗ اِححبْ پشٖ 6ٔبِٗ ثبيذ حذاوثش  سي خٍغٗ دفبع اص پبيبْثشگضا

 : 3تبصره 

 ثبؽذ. عبٌٗ ِي ٘بي چٙبس ٚ پٕح عبي ثشاي سؽحٗ عبٌٗ ٚ يه ٘بي عٗ ِبٖ ثشاي سؽحٗ ٔبِٗ جب ثشگضاسي خٍغٗ دفبع، ٔٗ حذالً فبفٍٗ صِبٔي ثيٓ ثجث پبيبْ

 : 12ماده 

وٕذ سعبٌٗ  جٛأذ ثبس ديگش دس صِبٔي وٗ ٘يئث داٚساْ جؼييٓ ِي ٔبِٗ اص ٔظش ٘يئث داٚساْ ضؼيف جؾخيـ دادٖ ؽٛد، دعحيبس ِي پبيبْدس فٛسجي وٗ 

 ٔبِٗ پزيشفحٗ ؽذٖ اعث. ثٛسد، اسائٗ پبيبْ ٔبِٗ ٚصاسجخبٔٗ ؽشط ِؼشفي ثٗ اِححبْ پشٖ خٛد سا وبًِ ٚ اص آْ دفبع ّٔبيذ. ثٙشحبي عجك آئيٓ



 : 13ماده 

گيشد أدبَ  گزاسي ففش جب ثيغث ٚ ثشاعبط دعحٛساٌؼٍّي وٗ دس اخحيبس ٘يئث داٚساْ لشاس ِي ٔبِٗ جٛعظ ٘يئث داٚساْ دس ِميبط ّٔشٖ اسصؽيبثي پبيبْ

 خٛا٘ذ ؽذ.

 تبصره :

 ثبؽذ. ِي 12اص  11ٔبِٗ  حذالً ّٔشٖ لجٌٛي پبيبْ

 : 14ماده 

 3سضب)ع( ٚ  ٘بي لبئُ)ػح( ٚ اِبَ ؼبٚٔيٓ آِٛصؽي ٚ پژٚ٘ؾي دأؾىذٖ پضؽىي ٚ ثيّبسعحبْوّيحٗ ِٕحخت ؽٛساي آِٛصؽي ٚ پژٚ٘ؾي دأؾىذٖ ؽبًِ ِ

ػٍّي دأؾىذٖ ثب دسخٗ حذالً اعحبديبسي سعّي لغؼي ثب پيؾٕٙبد دثيش وّيحٗ ِٕحخت ؽٛساي آِٛصؽي ٚ پژٚ٘ؾي دأؾىذٖ ٚ جأييذ  ٔفش اص اػضبي ٘يئث

 ٚظبيف ِؾشٚحٗ ريً سا ثٗ ػٙذٖ داسٔذ: ثبؽذ وٗ پضؽىي ثشاي ِذت دٚ عبي ِي سئيظ دأؾىذٖ

 ٘بي پژٚ٘ؾي ٔبِٗ ٚ عشذ اٌف( وٕحشي ٚ جأييذ ٔٙبئي ِٛضٛع پبيبْ

 ة( وٕحشي جىشاسي ٔجٛدْ ِٛضٛع اص ٔظش ػٕٛاْ ٚ ِححٛي دس عٗ عبي گزؽحٗ

 ٔبِٗ ج( جغجيك ؽشايظ اعحبد سإّ٘ب ثشاعبط آئيٓ

 جخققي ٘بي دوحشاي جخققي ٚ فٛق ٔبِٗ بيبْٔبِٗ پ ٘بي آئيٓ د( ٔظبست ثش اخشاي عبيش ِٛاد ٚ ججقشٖ

 ٔبِٗ ٚ( ٔظبست ثش چگٛٔگي ثشگضاسي خٍغبت دفبع اص پبيبْ

 ٔبِٗ ٖ( ٔظبست ثش اخشاي اٌگٛي ِقٛة وّيحٗ ِٕحخت ؽٛساي آِٛصؽي ٚ پژٚ٘ؾي دأؾىذٖ دس خقٛؿ عبخحبس پبيبْ

 : 1تبصره 

ػٍّي سعّي لغؼي دأؾىذٖ ثب حذالً ِشججٗ اعحبديبسي ثٗ ِذت دٚ عبي أحخبة  پضؽىي اص ثيٓ اػضبء ٘يئث دثيش وّيحٗ ِٕحخت جٛعظ سئيظ دأؾىذٖ

 خٛا٘ذ ؽذ.

 : 2تبصره 

 جٛأذ خٙث ِٛسد اص ِؾبٚسيٓ ِخحٍف ثشاي ؽشوث دس خٍغبت وّيحٗ دػٛت ثٗ ػًّ آٚسد ٚ يب ٔظش آٔبْ سا ثٗ فٛست ِىحٛة خٛيب ؽٛد. وّيحٗ ِي

 : 15ماده 

ثبيغحي دس ؽٛساي آِٛصؽي ٚ پژٚ٘ؾي دأؾىذٖ ِغشذ ٚ جقّيُ ايٓ ؽٛسا ِالن ػًّ خٛا٘ذ  ثيٕي ٔؾذٖ اعث ِي يؼٔبِٗ پ ِٛاسد خبفي وٗ دس ايٓ آئيٓ

 ثٛد.

 15ؽٛساي آِٛصؽي ٚ پژٚ٘ؾي دأؾىذٖ ِؾحًّ ثش  11/5/1331ٔبِٗ پظ اص ثحث ٚ ثشسعي دس خٍغبت ِحؼذد ؽٛسا ٚ ٔٙبيحًب دس خٍغٗ ِٛسخ  ايٓ آئيٓ

 يذ.ججقشٖ ثٗ جقٛيت سع 11ِبدٖ ٚ 

  

  

 


