
 (فلوشیپهای تکمیلی تخصصی )دوره/فوق تخصصی اعطای مدرک  اجرایی آیین نامه

  اعضای هیأت علمیبه  

 

نحوه اعطای آئین نامه نودودومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی،  11موضوع  2در راستای اجرای بند 

مربوطه معاف و واجد شرایط دریافت تخصصی  مدرک به شرح ذیل، از شرکت در آزمون گواهینامه/ دانشنامه فوق

 گردند.رشته مرتبط شناخته و فلوشیپ تخصصی مدرک دانشنامه فوق

 الف( شرایط عمومی

 وق تخصصی  برای مدرک فلوشیپ و استادی برای مدرک ف دانشیاریحداقل حکم هیات علمی با مرتبه  -1

ارزیابی هیات اجرایی جذب اعضای هیات ای براساس ون استادی و رفتار حرفهئش ید صالحیت اخالقی،أیت -2

 علمی دانشگاه

 ب( شرایط اختصاصی

 جهت افراد متقاضی الزامی استذیل عالوه بر شرایط عمومی کسب شرایط اختصاصی 

به تأیید دبیرخانه شورای آموزش شیپ و یا فلوفوق تخصصی  رشته **اندازو یا راه *موسس و بنیان گذار -1

  .پزشکی و تخصصی

عضوی از اعضای هیات علمی است که بعنوان عضوی از اعضای کمیته تدوین موسس و بنیانگذار: *

 برنامه آموزشی رشته مورد نظر فعالیت داشته است

انداز: عضوی از اعضای هیات علمی است که در تأسیس اولیه رشته مورد تقاضا در دانشگاه علوم راه**

( با صورت پذیرفته در داخل کشور اندازی رشتهسال پس از راه 5حداکثر تا که پزشکی محل خدمت )

 ایفای نقش آموزشی در رشته مورد تقاضا فعالیت داشته است 

 دانشگاه /تایید هیأت ممیزه مرکزی -2

 ( در ذیلب)و یا  (الف)احراز یکی از شرایط بند  -3

با تائید معاونت آموزشی  ماه 9حداقل داخل کشور در رشته مربوطه  ی طی دوره آموزشیارائه گواه -الف 

ماه با تایید کمسیون ارزشیابی مدارک خارج  6حداقل های خارج از کشور و برای دوره ،دانشگاه محل تحصیل

 از کشور در مرکز خدمات آموزشی 



و فعالیت در بخش آموزشی/  مربوطه اصلیسال سابقه تربیت دستیار تخصصی در رشته  10حداقل   -ب

 با تایید معاونت آموزشی دانشگاه محل خدمت فوق تخصصی مورد نظر فلوشیپ /درمانی رشته 

 باشند.نیز مجاز به استفاده از این آیین نامه میو یا بازنشسته اساتید در شرف بازنشستگی :  1 تبصره

 ج ( نحوه اجرا

ارائه دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی  بهدانشگاه هیات ممیزه مرکزی/ هایی که به تشخیص پرونده

 (ویبه ریاست دبیرشورای آموزش پزشکی و تخصصی و دو عضو منتخب به تشخیص ) در کمیته سه نفره ،شود

نفره موارد  7کمیسیون به و تصویب نهائی نامه جهت بررسی بررسی و پس از تأیید شرایط تعیین شده در این آیین

 تأیید مقام عالی وزارت قابل اقدام خواهد بود. باوبات کمیسیون مذکور مص خاص ارسال خواهد شد.

، درخواست افرادی که بطور کامل دارای شرایط دانشگاه /در صورت تشخیص هیات ممیزه مرکزی :2تبصره 

راه با سایر مستندات جهت بررسی و اخذ تصمیم نهایی به این آیین نامه نباشند همعمومی و یا  اختصاصی 

 گردد. تأیید مقام عالی وزارت ارجاع میجهت بررسی و نفره موارد خاص  7کمیسیون 

: متقاضیانی که تکمیل مدارک ایشان مبتنی بر مندرجات نودودومین نشست شورای آموزش پزشکی و 3تبصره 

قبل ابالغ این آیین نامه صورت پذیرفته ا ست، از شمول آیین نامه خارج تخصصی و با تائید هیات ممیزه در ایام ما

 بوده و اقدامات اجرایی وفق مقررات پیشین جهت ایشان به انجام خواهد رسید.

 د( صدور مدرک

صدور مدرک این گروه از اعضای هیات علمی بنا به مجوز دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و طبق 

 دستورالعمل موضوعه مرکز خدمات آموزشی صورت خواهد پذیرفت. 

  



 

 

 

 

 های تکمیلی تخصصی)فلوشیپ(دوره /تخصصیفوقآیین نامه اعطای مدرک فرم تکمیل اطالعات 

 به اعضای هیات علمی  

 

 اطالعات شخصی: -1

 

 تاریخ تولد:   نام پدر:   نام خانوادگی:    نام :

  شماره تلفن ثابت:   دانشگاه محل خدمت:   مرتبه هیات علمی:

 آدرس پست الکترونیکی:   شماره تلفن همراه:

 

 

 سوابق تحصیلی -2

 رشته تحصیلی تاریخ و اخذ مدرک  دانشگاه مقطع  تحصیلی

    پزشکی عمومی 

    بالینیتخصصی 

    تخصصی فوق تخصصی

 

  



 

 فعالیتهای پژوهشی -3

 تعداد نوع فعالیت تعداد نوع فعالیت

  اندازی رشته تخصصیراه  دریافت جوایز علمی معتبر

  فوق تخصصیتأسیس رشته  عضویت در مجامع علمی

  های تکمیلی تخصصی تأسیس رشته  های علمیها و قطبعضویت در فرهنگستان

پژوهشی در مجالت معتبر -مقاله علمیانتشار 

 خارجی

  های پژوهشی خارج از موسسهطرح 

پژوهشی در مجالت معتبر -انتشار مقاله علمی

 داخلی

  تصنیف کتاب 

  تألیف کتاب و ترجمه کتاب  المللی های ملی و بینارائه مقاله در کنفرانس

معماری برجسته در سطح تولید اثر هنری یا   تأسیس پژوهشکده یا واحد پژوهشی

 منطقه یا کشور

 

  ایاثرگذاری رسانه  تأسیس شرکت فناور یا دانش بنیان

 

  



 مورد نظر در داخل و یا خارج از کشور های آموزشی به میزان قابل قبول در رشتهارائه گواهی طی دوره -4

 زمان طی دوره عنوان دوره  نام دانشگاه  ردیف

    

    

    

 

 دستیار در رشته مورد نظرتربیت  -5

 تعداد دستیار در رشته  سال تحصیلی  تعداد دستیار در رشته  سال تحصیلی 

    

    

    

 

 


