دستورالعمل پذيرش دانشجوي كارداني بر اساس سوابق تحصيلي در رشتههاي گروه پزشكي

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به منظور تربيت و تامين نيروي انساني مورد نياز به ويژه در مناطق
محروم در نظر دارد از سال تحصيلي  3141-49بر اساس ماده ( )5قانون جديد سنجش و پذيرش دانشجو
مصوب مورخ  3141/6/31مجلس شوراي اسالمي در مقاطع کارداني رشته هاي علوم پزشكي براي دانشگاهها و
دانشكدههاي علوم پزشكي و مجتمع هاي آموزش عالي سالمت داراي مجوز برگزاري دوره از شوراي گسترش
دانشگاههاي علوم پزشكي  ،بر اساس سوابق تحصيلي ،نسبت به پذيرش داوطلبان بومي با شرايط زير اقدام
نمايد.


شرايط عمومي پذيرش دانشجو

 - 3دارا بودن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي برابر مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي
 - 1دارا بودن ديپلم متوسطه سه ساله نظام جديد و دوره پيش دانشگاهي
 - 1دارا بودن سالمت جسماني و رواني براي تحصيل در رشته مورد عالقه بر مبناي جدول نقص عضو
غيرموثر در فعاليتهاي مطلوب حرفهاي مندرج در دفترچه شماره  1راهنماي آزمون سراسري علوم
تجربي(پيوست يك).


شرايط اختصاصي پذيرش دانشجو

 - 3دارا بودن شرايط بومي حوزه جغرافيايي تحت پوشش دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي برگزارکننده
دوره (شامل تولد ،محل سكونت فعلي ويا محل اخذ مدرك تحصيلي دو سال آخر دبيرستان و يكسال
دوره پيش دانشگاهي)
 - 1دانشجويان دوره روزانه در صورت انصراف قطعي از تحصيل تا پايان بهمن ماه سال تحصيلي  ،حق
ثبت نام و شرکت در پذيرش از محل اين دستور العمل را خواهند داشت.
 - 1شرکت مجدد پذيرفته شدگان سنوات قبل که در کد رشته محلهاي داراي تعهد خدمت پذيرفته شدهاند در
اين آزمون مجاز نميباشد.
 - 9متقاضيان تحصيل مجدد (شامل دانش آموختگان مقطع کارداني – کارشناسي پيوسته – کارشناسي
ناپيوسته -کارشناسي ارشد – دکتري عمومي – دکتري حرفهاي و همچنين دکترhي تخصصي) حق
ثبتنام و شرکت در اين دورهها را ندارند ،مگر با پرداخت شهريه مربوطه.


فرايند و مرجع تعيين و اعالم نياز به تربيت كاردان بومي

 - 3بر اساس اعالم نياز واحدهاي ارائه خدمات شهرستانهاي تابعه دانشگاهها و دانشكده هاي علوم
پزشكي  ،پيشنهاد رئيس شبكه بهداشت ودرمان شهرستان مربوطه و تاييد رياست دانشگاه/دانشكده
علوم پزشكي متقاضي صورت مي پذيرد.
 - 1تاييد نياز اعالم شده به نيروي کارداني حسب نوع رشته برعهده معاونتهاي بهداشت و درمان
وزارت متبوع ميباشد.

 - 1تاييد ظرفيت پذيرش اعالم شده از سوي دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي برعهده معاونت آموزشي
وزارت متبوع ميباشد.
تبصره :بخش خصوصي و نهادهاي دولتي و عمومي غير وابسته به وزارت بهداشت  ،درمان و آموزش
پزشكي حاضر در منطقه نيز مي توانند براي تامين نياز خود به نيروي انساني  ،ظرفيت پذيرش
درخواستي را به دانشگاه علوم پزشكي همان استان اعالم نمايند.


شيوه پذيرش

 - 3پذيرش از ميان داوطلبان بومي حوزه جغرافيايي تحت پوشش دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي ويا
مجتمع هاي آموزش عالي سالمت محل برگزاري دوره صورت ميپذيرد.
تبصره :دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي ويا مجتمع آموزش عالي سالمت ميبايست قبل از اقدام  ،از دارا
بودن مجوز برگزاري رشته/مقطع کارداني مورد نظر از سوي شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي،
اطمينان حاصل نمايد.
 - 1داوطلبان مرد از نظر مقررات وظيفه عمومي نبايد منعي براي پذيرش داشته باشند.
 - 1دانشگاهها /دانشكده هاي علوم پزشكي موظفند ظرفيت پذيرش درخواستي را در پرتال سوابق تحصيلي
سازمان سنجش اموزش کشور طبق برنامه زمانبندي اعالم نمايند.
 - 9معاونت آموزشي وزارت بهداشت ظرفيتهاي نهايي را در موعد مقرر تاييد و به اطالع سازمان خواهد
رساند.
 - 5دا.وطلبان عالقه مند موظفند طي برنامه زمانبندي اعالم شده در دفترچه پذيرش دانشجو با سوابق
تحصيلي  ،از طريق سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام نمايند.
 - 6سازمان سنجش آموزش کشور داوطلبان بومي هر منطقه را بر اساس سابقه تحصيلي دو سال آخر
دوره دبيرستان و دوره پيش دانشگاهي طبق بررسي دروس مرتبط با رشته انتخابي  ،گزينش و به
ميزان سه برابر ظرفيت اعالم شده از سوي دانشگاهها/دانشكده هاي علوم پزشكي متقاضي  ،براي
مرحله مصاحبه به آنان معرفي مي نمايد.
 - 7دانشگاهها /دانشكده هاي علوم پزشكي موظفند پس از انجام مرحله مصاحبه به تعداد برابر ظرفيت
اسامي پذيرفته شدگان را در موعد مقرر به سازمان اعالم نمايند.
 - 8اسامي پذيرفته شدگان نهايي از سوي سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد گرديد.
 - 4دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و يا مجتمع ميبايست داوطلبان را طبق دستورالعمل ثبتنامي ،ثبت نام
نمايند.
- 31پذيرفته شدگان از مزاياي آموزش رايگان برخوردار ميباشند(به استثنائ افرادي که بنا به سفارش
بخش خصوصي تربيت مي شوند)..
- 33تسهيالت اعطايي به پذيرفته شدگان دولتي  ،همانند ساير پذيرفته شدگان ازمحل آزمون سراسري مي-
باشد.



ضوابط فارغالتحصيلي

 - 3مدارك تحصيلي اعطايي به پذيرفته شدگان توسط دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي مربوطه و براي دوره هاي برگزار
شده در مجتمع ها توسط دانشگاههاي علوم پزشكي متولي مجتمع ها  ،صادر مي شود.
 - 1تعهد خدمت پذيرفته شدگان سه برابر مدت تحصيل است که ميبايست توسط پذيرفته شدگان تعهد الزم به
دانشگاه/دانشكده و يا مجتمع محل قبولي ،سپرده شود(به استثنائ فراگيران شهريه پرداز).
تبصره :کليه فراگيران اعم از مشمولين آموزش رايگان و شهريه پرداز موظف به گذراندن طرح اليحه نيروي انساني
موضوع قانون پزشكان و پيراپزشكان مي باشند.
 - 1ادامه تحصيل دانش آموختگان اين رشته مقاطع ،مشروط به اتمام تمامي دوره تعهد خدمتي آنها ميباشد.
يادآوري :ضرائب دروسي که مشمول احتساب سوابق تحصيلي ميگردند ،حسب نوع رشته ساالنه بنا به پيشنهاد وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي و تصويب شوراي مصوب ماده ( )1قانون جديد سنجش و پذيرش دانشجو مورخ
 41/6/31مجلس شوراي اسالمي  ،اعمال ميگردد.
پيوست يك :
جدول كارآيي اعضاء:
حداقل اعضاء با کارآيی الزم مورد نياز در رشتههاي تحصيلی گروه آزمايشی علوم تجربی ويژه دستور العمل
پذيرش دانشجوي کاردانی بر اساس سوابق تحصيلی :
نقص عضو غيرموثر در فعاليتهاي مطلوب حرفهاي رشتههاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي به شرح ذيل
است:
الف) کليه داوطلبان شرکت کننده در گروه آزمايشي علوم تجربي که با توجه به ضوابط و شرايط آزمون سراسري
سال  3141عالقه مند به انتخاب و ادامه تحصيل در رشتههاي تحصيلي گروه آموزشي پزشكي ،بجز موارد خاصي که
در جدول ذيل مشخص گرديده است .بايد از سالمت جسماني (از لحاظ قلب ،تنفس ،گردش خون ،جهاز هاضمه ،دستگاه
ادراري) و رواني برخوردار باشند.
نام رشته يا رشتههاي تحصيلي گروه آزمايشي علوم تجربي

تكنولوژي پرتوشناسي ،تكنولوژي پرتودرماني

نوع نقص عضو غيرموثر در انتخاب رشته

 - 3يك چشم و يك گوش -1 .يك پا نداشته باشد
ولي با پاي مصنوعي قادر به راه رفتن باشد-1 .
يك تا سه انگشت غير از انگشت شست در يك
دست.

علوم آزمايشگاهي

 - 3يك گوش -1 .يك پا نداشته باشد ولي با پاي
مصنوعي قادر به راه رفتن باشد.

اتاق عمل

يك گوش

هوشبري

يك چشم و يك گوش

بهداشت محيط ،بهداشت حرفهاي

 - 3يك چشم  -1 .يك گوش -1 .يك دست

غير از موارد مذکور در جدول فوق بقيه اعضاء بايد کامال سالم و داراي کارايي الزم باشد.
در ساير رشتههاي گروه پزشكي (پرستاري و مامايي و  )...داوطلب بايستي از سالمت کامل رواني و جسماني
برخوردار باشد.ضمنا رشته فوريتهاي پزشكي داراي شرايط مصاحبه ويژه همان رشته مندرج در دفترچه شماره 1
آزمون سراسري مي باشد.

