
 
 ھاي آموزش تكمیلي تخصصي پزشكي (فلوشیپ)  نامه دوره  آيین

 متن قانون:  عنوان قانون: 

(از آيین نامه فصل اول 

 ھا)
 كلیات 

(از آيین نامه  ١ماده 

 ھا)
فلوشیپ) افزايش مھارتھاي عملي و دانش نظري پزشكان  ھاي تكمیلي تخصصي ( ھدف: ھدف از برقراري دوره

ھاي علمي  كیفیت خدمات تخصصي و آموزش پزشكي و نیز دستیابي به آخرين يافته متخصص در راستاي ارتقاء

 باشد.  پزشكي مي

(از آيین نامه  ٢ماده 

 ھا)
  تعريف دوره: 

ھايي است كه از يك سو نیاز به ارائه آموزشھاي  دوره تكمیلي تخصصي بالیني پزشكي طي آموزش در رشته

صصي آن رشته وجود داشته و از سوي ديگر ارائه آن در قالب تكمیلي تخصصي براي ارتقاء مھارت علمي تخ

ھاي فوق تخصصي وجود نداشته باشد.متقاضیان واجد شرايط با داشتن مدرك دانشنامه تخصصي پزشكي  دوره

  .  شوند و گذراندن مراحل ذيل به اخذ گواھي تكمیلي تخصصي نايل مي

  فلوشیپ)  پذيرش در آزمون ورودي تكمیلي تخصصي ( -الف

ھاي علوم پزشكي و خدمات  ) مصوب (در يكي از دانشگاه علمي و عملي موفقیت در طي دوره آموزشي ( -ب

و  ٢٤بھداشتي درماني) مورد تأيید دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي طبق ضوابط مندرج در ماده 

  ھاي آن.  تبصره

 آموزش دھنده اعالم موفقیت دراتمام دوره آموزشي تكمیلي تخصصي توسط بخش  -ج

(از آيین نامه  ٣ماده 

 ھا)
شود كه با داشتن مدرك دانشنامه تخصصي و يا گواھي  تعريف فلو: فلوي تكمیلي تخصصي به فردي اطالق مي

ھاي نظري و فعالیتھاي  قبولي آن و پذيرش در آزمون ورودي،در يك رشته به كسب مھارتھاي عملي و آموزش

 پژوھشي بپردازد. 

يین نامه (از آ فصل دوم

 ھا)
 شرايط پذيرش 

 شرايط عمومي  (از آيین نامه ھا) الف

(از آيین نامه  ٤ماده 

 ھا)
  ھاي تكمیلي تخصصي بالیني:  شرايط پذيرش فلو در رشته

  شركت و قبولي در آزمون پذيرش فلو  -٤ / ١

ھاي  ار دورهتبصره الحاقي: شروع به طرح و يا انجام خدمات قانوني شرط شركت در آزمون پذيرش دستی

  باشد.  فلوشیپي مي

ھا و مراكز مورد تأيید وزارت  داشتن مدرك دانشنامه تخصصي پیش نیاز و يا گواھي قبولي آن از دانشگاه -٤ / ٢

  بھداشت، درمان و آموزش پزشكي 
  داشتن برگ پايان خدمت نظام وظیفه يا معافي براي آقايان  -٤ / ٣

باشد و داوطلبان داراي معافیت موقت پزشكي و يا كفالت با  ت دايم مي: كلمه معافي به مفھوم معافی ١تبصره 

توانند در آزمون پذيرش شركت نمايند. بديھي است در صورت فراخوانده شدن به انجام  مسئولیت خود مي

  خدمت وظیفه، اين وزارتخانه ھیچگونه تعھدي براي ترخیص آنان به عھده نخواھد گرفت. 

رحال انجام خدمات قانوني شامل خدمت وظیفه عمومي يا پیام آوران بھداشت : داوطلباني كه د٢تبصره 

 ١٤براين كه مدت سربازي آنان، در مورد داوطلبان آزمون مھرماه تا تاريخ  باشند در صورت ارائه گواھي مبني مي

رسد  اتمام ميشھريور ماه سال بعد به  ٣١بھمن ماه ھمان سال و در مورد داوطلبان آزمون اسفند ماه تا تاريخ 

  مجاز به شركت در آزمون پذيرش خواھند بود. 

: آن دسته از متقاضیاني كه بعنوان ماده يك قانون نحوه تامین اعضا ھیئت علمي مشغول انجام خدمت ٣تبصره 

بھمن  ١٤باشند در صورتیكه در مورد داوطلبان آزمون مھرماه تا تاريخ  ھاي علوم پزشكي مي وظیفه در دانشگاه

شھريور ماه سال بعد حداقل معادل طول دوره  ٣١ان سال و در مورد داوطلبان آزمون اسفند ماه تا تاريخ ماه ھم

توانند  ماه) را گذرانده باشند مي ٢١تا  ١٨در حال حاضر  خدمت وظیفه مصوب ستاد فرمان دھي نیروھاي مسلح (

انوني از نظر اداره نظام وظیفه، طبق به طور مشروط در آزمون شركت نمايند ودر صورت قبولي و نداشتن منع ق

  مقررات شروع به آموزش نمايند. 

ھاي اول تا سوم امتحانات دانشنامه تخصصي ھر رشته پیش نیاز در ھر سال  : از میان حايزين رتبه ٤تبصره 

 توانند نامه مي باشند با رعايت ساير شرايط مندرج درآيین تحصیلي در صورتي كه مشمول خدمت وظیفه عمومي

به طور مشروط در آزمون پذيرش اسفند ماه ثبت نام و شركت نمايند و در صورت قبولي با استفاده از ماده يك 

شھريور ماه سال بعد از خدمت ترخیص شده، شروع به  ٣١قانون نحوه تامین اعضاء ھیئت علمي، تا تاريخ 

  آموزش نمايند. 

  مون پذيرش فلو شركت نمايد. تواند بدون محدوديت دفعات در آز ھر داوطلب مي -٤ / ٤

  نداشتن نقص عضو موثر حرفه اي بر حسب رشته پیش نیاز  -٤ / ٥

ھاي تكمیلي تخصصي  ھاي فوق تخصصي پزشكي و دوره عدم اشتغال به تحصیل در يكي از رشته -٤ / ٦

  اچ.دي  فلوشیپ) و پي (

اند و يا قبول  را با موفقیت طي نمودهتبصره: دارندگان گواھي دوره تكمیلي تخصصي، يا كساني كه دوره مذكور 

به استثناي قبول شدگان آزمون نھايي رشته  ھاي پزشكي ( شدگان آزمون نھايي فوق تخصصي در يكي از رشته

 باشند.  فوق تخصصي بیماريھاي قلب و عروق) مجاز به شركت در آزمون پذيرش نمي

 شرايط اختصاصي  (از آيین نامه ھا) ب



امه (از آيین ن ٥ماده 

 ھا)
ھاي علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني و نیز  قطعي يا آزمايشي) دانشگاه اعضا ھیئت علمي رسمي (

بايست ھنگام ثبت نام يكي از  قصد ورود به دوره را دارند مي ٤ / ٣بند  ٤داوطلباني كه با استفاده از شرايط تبصره 

  مدارك مستند ذيل را با حسب مورد ارائه نمايند: 

  قطعي يا آزمايشي) و اعالم نیاز دانشگاه محل خدمت  حكم استادياري رسمي ( -الف

 برتردر رشته پیش نیاز به تأيید دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي  رتبه گواھي -ب

(از آيین نامه   ٦ماده 

 ھا)
موظف به ارائه معرفي  ھا و نھادھا در ھنگام ثبت نام ھا، سازمان داوطلبان مشغول خدمت در يكي از وزارتخانه

  باشند.  بر موافقت ماموريت آموزشي خود در صورت قبولي در آزمون پذيرش مي نامه از سازمانھاي ذيربط مبني

ھاي تكمیلي تخصصي در صورت عدم ارائه ماموريت آموزشي، ھمانند ساير  نامه دوره آئین ٦٭ با مشمولین ماده 

  خواھد شد. رفتار  ٤/١٣شدگان آزاد طبق ماده  پذيرفته

 دبیر خانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي  ٩/٣/٨٠/آ مورخ ٩٨٦/٣(موضوع نامه شماره 

 آزمون پذيرش  (از آيین نامه ھا) ج

(از آيین نامه  ٧ماده 

 ھا)
و  ٢٤آزمون پذيرش فلو در مراكز آموزشي داراي مجوز آموزشي دوره مورد تايید طبق ضوابط مندرج در ماده 

اده واحده الحاقي مصوبه پنجاه و ھفتمین نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي) به ھاي آن (م تبصره

صورت غیرمتمركز، توسط دانشگاھھاي علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني در اسفند يا مھرماه ھر سال 

  گردد.  برگزار مي

گردد.  بوطه تعیین مي) توسط گروه آموزشي مر شفاھي -تبصره: شیوه آزمون پذيرش (كتبي، شفاھي ويا كتبي

 ھا موظفند شیوه برگزاري آزمون را ھنگام ثبت نام اعالم نمايند.  دانشگاه

(از آيین نامه  ٨ماده 

 ھا)
ھاي تكمیلي  ھاي تعیین شده، يكي از رشته تواند با توجه به رشته تخصصي پیش نیاز و ظرفیت ھر داوطلب مي

 تخصصي را انتخاب و در آزمون پذيرش شركت نمايد. 

(از آيین نامه  ٩ماده 

 ھا)
ھاي علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني كشور كه داراي مجوز آموزشي از دبیرخانه  ثبت نام در دانشگاه

از طريق جرايد) در نیمه  باشند طبق اعالم عمومي ( شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در رشته مربوطه مي

 شود.  حصیلي انجام مياول دي ماه و يا نیمه اول مرداد ماه ھر سال ت

(از آيین نامه   ١٠ماده 

 ھا)
 باشد.  پس از ثبت نام و انتخاب رشته، تغییر رشته به ھیچ عنوان مجاز نمي

(از آيین نامه  ١١ماده 
 ھا)

ھاي علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني برگزار كننده آزمون موظفند پس از اتمام تاريخ ثبت نام،  دانشگاه
ان آزمون اسفند ماه را حداكثر تا سي ام دي ماه و داوطلبان آزمون مھرماه را حداكثر تا سي ام مدارك داوطلب

  مرداد ماه براي بررسي به دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ارسال نمايند. 

و ھاي علوم پزشكي  در آزمون پذيرش، در شرايط يكسان، اولويت پذيرش با اعضا ھیئت علمي دانشگاه -١١ / ١

  باشد.  خدمات بھداشتي درماني كشور مي

ھاي علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني برگزار كننده آزمون موظفند طي مدت دو ھفته  دانشگاه -١١ / ٢

شدگان ھر رشته را حداكثر تا ظرفیت از پیش اعالم شده به دبیرخانه  پس از برگزاري آزمون اسامي پذيرفته

عالم نمايند. دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اسامي شوراي آموزش پزشكي و تخصصي،ا

شدگان مشمول خدمات قانوني رابراي ترخیص به معاونت درمان، دانشگاه يا سازمان محل خدمت اعالم  پذيرفته

 كند.  مي

(از آيین فصل سوم 

 نامه ھا)
 دوره آموزشي 

 شدگان  ثبت نام پذيرفته (از آيین نامه ھا) الف

از آيین نامه (  ١٢ماده 

 ھا)
شدگان آزمون مھرماه  به ثبت نام پذيرفته نسبت موظفند ھاي علوم پزشكي و خدمات بھداشتي درماني دانشگاه

شدگان آزمون اسفند ماه در نیمه اول شھريور ماه سال بعد اقدام  در نیمه دوم دي ماه ھمان سال و پذيرفته

  نمايند. 

شدگان آزمون اسفند ماه كه در  وظفند نسبت به جايگزيني پذيرفتهھاي محل تحصیل م دانشگاه -الف - ١٢ / ١

آبان ماه سال تحصیلي شروع دوره انصراف دھند،  ٥موعد مقرر ثبت نام ننموده ويا در فاصله اول مھرماه تا 

  آبان ماه سال تحصیلي مربوطه اقدام نمايند.  ١٥اكثر تا تاريخ  حد

شدگان آزمون مھرماه كه در موعد مقرر ثبت  ه جايگزيني پذيرفتهھاي محل تحصیل موظفند نسبت ب دانشگاه -ب

اسفند ماه سال تحصیلي شروع دوره انصراف دھند، حداكثر تا پايان  ٢٠بھمن تا  ١٥نام ننموده و يا در فاصله 

  اسفند ماه سال تحصیلي مربوطه اقدام نمايند. 

توانند به طور  ت اداري و اجرايي دارند نميكسانیكه در مراكز آموزشي، بھداشتي و درماني مسئولی -١٢ / ٢
 ھمزمان به تحصیل در رشته تكمیلي تخصصي بپردازند. 

 تعھدات (از آيین نامه ھا) ب

(از آيین نامه   ١٣ماده 

 ھا)
ھاي علوم پزشكي ملزم به سپردن تعھد محضري به میزان دو برابر مدت آموزشي  مستخدمین رسمي دانشگاه

ھاي تحصیلي  درصد كلیه ھزينه ٥٠شند و دانشگاه محل استخدام موظف به پرداخت با به محل استخدام مي

  باشد.  برابر ضوابط وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي به دانشگاه محل تحصیل مي

نامه ملزم به سپردن تعھد به محل استخدام خود ھستند و سازمان  اين آئین ٦شاغلین مشمول ماده  -١٣ / ١
ھاي تحصیلي، برابر ضوابط وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي به  ه پرداخت كلیه ھزينهمربوطه موظف ب



  باشد.  دانشگاه محل تحصیل مي

ھا، نھادھا، سازمانھا و موسسات در صورت عدم ارائه حكم  آزمايشي ديگر دانشگاه -٭ كارمندان رسمي

عھد از سوي وزارت متبوع از داوطلبین آزاد در بدلیل عدم اخذ ت ھاي تكمیلي تخصصي ( ماموريت آموزشي در دوره

ھا) نیازي به انفكاك فلو از محل استخدامي نبوده و با دريافت شھريه از داوطلب ادامه تحصیل فلو  اين دوره

  باشد.  باالمانع مي

بديھي است مواجه با ديگر مسائل استخدامي به عھده فرد داوطلب بوده و در صورت عدم شروع به آموزش و 

  گردد.  ھاي تكمیلي تخصصي مي تعويق دوره مشمول كلیه مقررات دوره يا

متقاضیاني  -١٣ / ٢دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي)  ٢١/١١/٨٠/آ مورخ ٨٥٠٨/٣موضوع نامه شماره  (

شوند  ھاي تحصیالت تكمیلي تخصصي پذيرفته مي نامه در دوره اين آيین ٤ / ٣بند  ٤يا  ٣كه با استفاده از تبصره 

باشند.  موظف به سپردن تعھد به میزان دو برابر مدت آموزش به وزارت بھداشت، درمان و آموزشي پزشكي مي

 ١٠شدگان به نحوي است كه در صورت اضافه شدن به تعھدات قبلي در مجموع از  اخذ تعھد از پذيرفته -١٣ / ٣

 نمايند.  امنا دانشگاه تعیین مي میزان شھريه داوطلبان آزاد را ھیأت -١٣ / ٤سال تجاوز ننمايد. 

 شروع دوره  (از آيین نامه ھا) ج

(از آيین نامه  ١٤ماده 

 ھا)
موظفند از اول مھر ماه سال ) اسفند ماه  فلوشیپ ھاي تكمیلي تخصصي ( شدگان آزمون دوره كلیه پذيرفته

بھمن ماه ھمان سال تحصیلي موظفند پس از ثبت نام دوره  ١٥شدگان آزمون مھر ماه از  تحصیلي بعد و پذيرفته

  آموزشي را شروع نمايند. 

شدگان در موعد مقرر يا عدم شروع دوره ثبت نام شدگان به داليل غیر موجه  : عدم ثبت نام پذيرفته ١تبصره 

مھرماه  شدگان آزمون شدگان آزمون اسفند ماه حداكثر تا آخر مھر ماه سال بعد و براي پذيرفته تهبراي پذيرف

  .  شود به منزله انصراف قطعي تلقي مي ماه ھمان سال تحصیلي حداكثر تاآخربھمن

آبان ماه  ٣٠شدگان آزمون اسفند ماه حداكثر تا  : مھلت شروع به آموزش افراد جايگزين در مورد پذيرفته ٢تبصره 

فروردين ماه ھمان سال تحصیلي  ١٥شدگان آزمون مھر ماه حد اكثر تا  سال تحصیلي بعد و در مورد پذيرفته
 باشد.  مي

 آموزش دوره (از آيین نامه ھا) د

(از آيین نامه  ١٥ماده 

 ھا)
ريزي طبق ماده  هآموزش دوره بر مبناي برنامه و محتواي آموزشي آن دوره كه توسط كمیسیون ارزشیابي و برنام

ھاي آن (ماده واحده الحاقي مصوب پنجاه و ھفتمین نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي)  و تبصره ٢٤

  گردد قابل اجرا است.  تايید مي

ماه كامل است كه توسط شوراي آموزش پزشكي و  ١٨تا  ١٢ھاي تكمیلي تخصصي  طول دوره رشته -١٥ / ١
  شود.  تخصصي تعیین مي

آموزشي مجاز است بر اساس توانايیھاي علمي و عملي فلو در رابطه با تمديد دوره آموزش وي  تبصره: گروه

  گیري نمايد.  تصمیم

، برگزاري  تر ھاي پايین فلو موظف است وظايف آموزشي، پژوھشي و درماني اعم از آموزش دوره -١٥ / ٢

طابق برنامه گروه آموزشي مربوطه انجام ھاي نظري، كارآموزيھاي بیمارستاني و درمانگاھي و كشیك را م كالس

  .  دھد

) و بر اساس برنامه گروه آموزشي ١٦صبح لغايت  ٨حداقل از ساعت  خدمت فلو به طور تمام وقت ( -١٥ / ٣

باشد و در طول دوره آموزش حق ھیچ گونه اشتغال خارج از برنامه گروه آموزشي مربوطه از جمله طبابت در  مي

  مطب را ندارد. 

: اشتغال فلو در رشته مربوطه در كلینیك ويژه به شرط موافقت بخش آموزش دھنده حداكثر دو روز در  ١تبصره

  باشد.  ھا برابر مقررات كلینیك ويژه مي ھفته بالمانع است و پرداخت حق الزحمه اين گروه از فلو

وزش پزشكي و : دانشگاه تربیت كننده فلوشیپ موظف است برطبق ضوابط دبیرخانه شوراي آم٢تبصره 

  ھاي فلوشیپ ارزشیابي پايان دوره بعمل آورد.  آموختگان دوره تخصصي از دانش

شوند مشمول كلیه مقررات و  ھاي تكمیلي تخصصي وارد مي ھايي كه با مأموريت آموزشي به دوره فلو -١٥ / ٤

  باشند.  ضوابط دوره آموزشي مربوطه مي

/آ ٧٩٨٨/٣باشند. (موضوع نامه شماره  طرح يكماھه نمي ھاي فوق تخصصي مشمول انجام ٭ دستیاران دوره

 ) ٧/١١/٨١مورخ 

 ھا مرخصي (از آيین نامه ھا) ھـ

(از آيین نامه   ١٦ماده 

 ھا)
  ھاي سالیانه، استعالجي و زايمان بر حسب مورد استفاده نمايد.  تواند از مرخصي ھر فلو مي

روز از مرخصي سالیانه استفاده  ١٥ھر سال تحصیلي حداكثر  تواند با رعايت مقررات، به ازاي ھر فلو مي -١٦ / ١

  گردد.  نمايد. مدت مذكور جزء دوره آموزش محسوب مي

تواند با ارائه گواھي پزشكي تأيید شده از سوي شوراي پزشكي دانشگاه محل تحصیل از  ھر فلو مي -١٦ / ٢

  مرخصي استعالجي استفاده نمايد. 

استعالجي فلو از سه ماه تجاوز كند، ادامه دوره منوط به تأيید گروه آموزشي تبصره: درصورتي كه مدت مرخصي 

  تواند نسبت به معرفي فرد جايگزين اقدام نمايد.  مربوطه خواھد بود و بنا به در خواست دانشگاه، دبیرخانه مي

  باشد.  نع ميھاي خانم از چھار ماه مرخصي زايمان براي يك بار در طول دوره بالما استفاده فلو -١٦ / ٣

ھاي استعالجي و زايمان جزء دوره آموزش محسوب نشده و به طول دوره افزوده  مدت زمان مرخصي -١٦ / ٤

 شود.  مي

 ، انتقال و میھماني  تغییر رشته (از آيین نامه ھا) و



(از آيین نامه  ١٧ماده 

 ھا)
 باشند.  شدگان مجاز به تغییر رشته نمي پذيرفته

نامه  (از آيین  ١٨ماده 

 ھا)
  :  شدگان جزء در موارد ذيل ممنوع است انتقال پذيرفته

ھا، انتقال  نامه ارزشیابي بخش در صورت لغو صالحیت بخش آموزش دھنده دوره تكمیلي تخصصي برابر آيین -الف

ھاي مورد تأيید، با نظر ھیئت ممتحنه رشته پیش نیاز و  ھاي تكمیلي تخصصي پذيرفته شده با ساير بخش فلو
  وافقت دانشگاه مقصد بالمانع است. م

ھا صالحیت بخش آموزشي تكمیلي تخصصي به صورت موقت  نامه ارزشیابي بخش در صورتي كه برابر آيین -ب

ھاي مورد تأيید با نظر  ھاي پذيرفته شده تا احراز مجدد صالحیت آموزشي، به ساير بخش لغو گردد انتقال فلو

 .  ھاي مقصد بالمانع است ت دانشگاهھیئت ممتحنه رشته پیش نیاز و موافق

(از آيین نامه  ١٩ماده 

 ھا)
 باشد.  ھاي تكمیلي تخصصي ممنوع مي میھمان شدن در دوره

 ترك تحصیل و انصراف (از آيین نامه ھا) ز

(از آيین نامه   ٢٠ماده 

 ھا)
  شود.  ترك تحصیل يا انصراف در طول دوره موجب انفصال از آموزش در آن دوره مي

  شود.  شدگان براي ثبت نام درموعد مقرر به منزله انصراف قطعي تلقي مي عدم مراجعه پذيرفته -٢٠ / ١
تواند با  در صورت ترك تحصیل و يا انصراف از آموزش، چنانچه مدت انفصال بیش از يك ماه نباشد مي -٢٠ / ٢

يك ماه حق ادامه تحصیل در دوره موافقت گروه آموزشي مربوطه به تحصیل بازگردد و در صورت انفصال بیش از 

  شود.  مربوطه رانداشته و مطابق مقررات با وي رفتار مي

شدگان آزمون اسفند ماه اعالم انصراف تا پنجم آبان ماه سال تحصیلي شروع دوره و در  تبصره: در مورد پذيرفته

ي شروع دوره انصراف قطعي شدگان آزمون مھرماه اعالم انصراف تا بیستم اسفند ماه سال تحصیل مورد پذيرفته

  باشد.  تلقي شده و بازگشت به تحصیل در آن دوره مجاز نمي

باشند. بايد در خواست انصراف خود را براي اخذ موافقت  ھايي كه ضمن تحصیل متقاضي انصراف مي فلو -٢٠ / ٣

  به دانشگاه محل تحصیل ارائه نمايند. 

، مراتب انصراف را  تي درماني موظفند در صورت موافقتھاي علوم پزشكي و خدمات بھداش دانشگاه -٢٠ / ٤

  حداكثر ظرف مدت دو ھفته به مراجع ذيربط اعالم نمايند. 

شدگان آزمون اسفند ماه كه پس از پنجم آبان ماه سال تحصیلي شروع دوره و  پرونده پذيرفته -٢٠ / ٥

روع دوره حكم فلوشیپي آنان لغو اسفند ماه سال تحصیلي ش ٢٠شدگان آزمون مھر ماه كه پس از  پذيرفته

گردد. تا بر اساس تعھد سپرده  شود به دفتر حقوقي وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال مي مي

 شده و مقررات موجود با آنھا رفتار شود 

(از آيین  فصل چھارم

 نامه ھا)
 امور رفاھي 

(از آيین نامه   ٢١ماده 

 ھا)
باشند  ه داراي تعھد خدمت به وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي ميھايي ك كمك ھزينه تحصیلي فلو

درصد مزاياي طرح تمام وقتي از محل  ٥٠العاده شغل استاديار پايه يك و  درصد حقوق و فوق ٨٠معادل 

باشد. میزان عیدي و افزايش سنواتي كمك  دانشكده مي / درآمدھاي اختصاصي با تصويب ھیئت امنا دانشگاه

  باشد.  ھاي دوره تكمیلي تخصصي معادل استادياران پايه يك مي حصیلي فلوھزينه ت

  باشند.  ھا درمدت مرخصي استحقاقي و زايمان از كمك ھزينه تحصیلي برخوردار مي فلو -٢١ / ١
  ھا كمك ھزينه تحصیلي تعلق نمیگیرد.  درمدت مرخصي استعالجي بیش از سه ماه، به فلو -٢١ / ٢

كنند كمك ھزينه تحصیلي  ھاي تكمیلي تخصصي شركت مي ي كه با مأموريت آموزشي در دورهھاي به فلو -٢١ / ٣

  شود.  تعلق نمي گیرد و حقوق و مزاياي آنان توسط محل استخدام و براساس مقررات مربوطه پرداخت مي

  ) كمك ھزينه تحصیلي تعلق نمي گیرد.  ١٣ / ٤مشمول بند  ھاي آزاد ( به فلو – ٢١ / ٤

فرما استفاده نمايند  ھايي كه تمايل داشته باشند از مزاياي بیمه خدمات درماني بصورت خويش فلو - ٢١ / ٥

 درصد حق سرانه از اين امتیاز برخوردار شوند.  ٥٠توانند با پرداخت  مي

(از آيین  فصل پنجم

 نامه ھا)
 پايان دوره و صدور گواھي 

(از آيین نامه  ٢٢ماده 

 ھا)
  :  شرايط اتمام دوره

  تكمیل دوره آموزشي براساس برنامه آموزشي مصوب ھر رشته  -الف

  اعالم موفقیت در اتمام دوره آموزشي توسط بخش آموزش دھنده  -ب

دانشگاه محل آموزش موظف است ظرف مدت دو ھفته پس از پايان دوره، مراتب موفقیت فلو را به مركز  -٢٢ / ١

  ذيربط اعالم نمايد. 

ي آموزش پزشكي و تخصصي ھیچ گونه مدرك يا گواھي قبل از موفقیت در اتمام دوره براي دبیرخانه شورا -٢٢ / ٢

  نمايد.  ھاي دوره تكمیلي تخصصي صادر نمي فلو

ھاي محل آموزش موظفند مراتب اتمام دوره را پس از موفقیت در گذراندن دوره آموزش و ارائه  دانشگاه -٢٢ / ٣

  موزش پزشكي و تخصصي اعالم نمايند. تسويه حساب قطعي به دبیرخانه شوراي آ

گواھي دوره تكمیلي تخصصي پس از موفقیت درگذراندن دوره واعالم فراغت از تحصیل، با امضا مشترك  -٢٢ / ٤

 شود.  رئیس دانشگاه محل آموزش و دبیر شوراي آموزش پزشكي و تخصصي صادر مي

(از آيین نامه  ٢٣ماده 

 ھا)
 ھاي پیش نیاز خواھد بود.  ، رفع ابھام به عھده شوراي دبیران رشتهنامه در موارد ابھام اين آيین



 

(از آيین نامه  ٢٤ماده 

 ھا)
نیاز تشكیل  ھاي فلوشیپ جديد در مواردي كه كمیته تدوين و ارزشیابي رشتة تخصصي پیش اندازي دوره راه

ريزي و ارزشیابي  برنامهشده است پس از تدوين اھداف و ضوابط دوره توسط كمیتة مذكور و تايید كمیسیون 

  باشد.  دستیاري، منوط به تصويب شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مي

نیاز تشكیل  ھاي فلوشیپ جديد در موارديكه كمیتة تدوين و ارزشیابي رشتة پیش اندازي دوره : راه١تبصره 

رشتة تخصصي نشده، پس از اينكه اھداف و ضوابط (برنامه آموزشي) پیشنھادي ھیأت ممتحنه دانشنامة 

ريزي و ارزشیابي قرار گیرد، منوط به تصويب شوراي آموزش پزشكي و  نیاز مورد تايید كمیسیون برنامه پیش

  باشد.  تخصصي مي

اندازي شده است، مجوز آموزش دوره در ساير  ھاي آموزشي طبق ضوابط قبلي راه : در مواردي كه دوره٢تبصره 

گردد و نیازي به مصوبه شوراي آموزش  ريزي و ارزشیابي صادر مي نامهمراكز مورد تقاضا با تايید كمیسیون بر

  پزشكي و تخصصي ندارد. 

ھاي تحصیالت تكمیلي تخصصي با چند رشته  اندازي، تايید صالحیت آموزشي و ارزشیابي دوره : راه٣تبصره 

اندازي و تايید  وابط راهض«نامه  نیاز پس از تصويب ايجاد دوره در شوراي آموزش پزشكي و تخصصي طبق آئین پیش

مصوب شوراي دبیران » ھاي بالیني پزشكي ھاي تكمیلي تخصصي (فلوشیپ) رشته صالحیت آموزشي دوره

  باشد.  نیاز مي ھاي پیش رشته

ھاي شوراي آموزش پزشكي و  وھفتمین نشست تبصره در پنجاھمین و پنجاه ١٥ماده و  ٢٤نامه در اين آيین

به تصويب رسید. از تاريخ ابالغ كلیه  ١٢/١٢/٧٨و شوراي دبیران مورخ  ١٣/٢/٨٢و١٤، ٧/١١/٧٧تخصصي مورخ 
  گردد.  ھاي تكمیلي تخصصي لغو مي مصوبات قبلي شورا در خصوص دوره

باشد، پس از اتمام دوره  ٭ چنانچه فرد پذيرفته دوره تكمیلي تخصصي داراي تعھد به محل استخدام خود مي

ه اعالم موضوع به محل استخدام به لحاظ شروع تعھدات فرد در زمینه آموزشي دانشگاه محل تحصیل ملزم ب

  باشد.  رشته دوره تكمیلي طي شده مي

  گردد.  شايان ذكر است: ھیچگونه گواھي موقت جھت اين افراد صادر نمي

گواھي پايان دوره ديگر فلوھايي كه قبل از مصوبات پنجاھمین نشست شورا جھت شروع به آموزش در 

اند. مطابق مقررات وقت با امضاي رئیس دانشكده و رئیس دانشگاه  تكمیلي تخصصي پذيرفته گرديدهھاي  رشته

دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و  ٢٧/٥/١٣٨١/آ مورخ ٣٢٦١/٣شود در (موضوع نامه شماره  صادر مي

 )تخصصي

 


