
١

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي

تخصصی و فوق تخصصی بالینیدانشنامه هیأت هاي ممتحنه اجرایی نحوة انتخاب اعضاي آئین نامه 

اعضا ي هیـأت هـاي ممتحنـه وفـق مصـوبات پنجـاه و نهمـین نشسـت شـوراي          نتخابانظارت بر با توجه به اینکه 
است این آئین )  کمیسیون موارد خاص( وظایف کمیسیون منتخب هفت  نفره شوراشکی و تخصصی از آموزش پز

نامه به منظور تبیین فرآیند معرفی افراد پیشنهادي و انتخاب اعضـا هیـات هـاي ممتحنـه تخصصـی تنظـیم گردیـده        
.است

نامهدانشممتحنه هاي هیأتطراحی و انتخاب سؤال در، شرایط عضویت–الفماده
نفره براي انتخـاب اعضـا هیـات هـاي ممتحنـه تخصصـی و فـوق        7یکی از راههاي معرفی افراد به کمیسیون 

تخصصی استفاده از نظرات دانشگاههاي علوم پزشکی مجري آموزشـهاي تخصصـی و فـوق تخصصـی، مـی      
هاي علـوم پزشـکی   از طـرف دانشـگاه  دانشـنامه  هیـأت ممتحنـه   عضو کلیه افرادي که به عنوان در این راستا.باشد

.باشند4با رعایت بند ) 3یا 2(و1ذیل واجد معیارهاي باید معرفی می شوندتوسط ریاست دانشگاه 

.داشته باشد) پژوهش در آموزش ومقاالت مرتبط با آموزش(مشارکت فعال در بخش آموزشی گروه-1
:باشدموارد زیر میاحراز مصادیق مشارکت فعال آموزشی شامل 

در عرصه مربوطه داشته دستیارانو ارزشیابی آموزش فرآیند در شارکت فعال بالینی حضور و م- 1-1
.باشد

داراي مستندات (کالن منطقه آمایش یا ملییا گواهینامهملی دانشنامه سابقۀ عضویت در هیات ممتحنۀ - 2-1
.داشته باشد) حداقل سه دورهسواالت برتر آن دانشگاه٪20طراحی 

بوده ) دانشگاه EDCهاي یا سایر کارگاه(هاي ارزشیابی یا روش تدریس ي روشمدرس کارگاه ها- 3-1
، ارزشیابی نوین و MCQبه طراحی سواالت افزارهاي مربوطهو نرمیهاي ارزشیابی آموزشکارگاهدر ،یا

.باشدنموده تدوین طرح درس شرکت داشته 
)20از 16حداقل نمره .(ربوطه داشته باشدمقبولیت کافی در ارزشیابی ادواري دستیاران آموزشی م-1- 4
.باشدداشته اي ، و التزام به اخالق حرفهداراي شهرت مناسباز نظر علمی و آموزشی -5-1
در هیچ یک از کالس هاي تقـویتی و کمـک آموزشـی خصوصـی و غیرخصوصـی مـرتبط بـا آزمـون         -6-1

.مربوطه اشتغال نداشته باشند
.بازنشسته نباشددامی با دانشگاه بوده و داراي ارتباط فعال استخ-7-1

سال 6و حداقل دانشیاريهیات علمی داراي حداقل مرتبۀ علمی : براي عضویت در هیات ممتحنه تخصصی -2
.داشته باشدرارشتهتربیت کننده دستیارتخصصی آن سابقۀ کار در بخش آموزشی 

6اراي حداقل مرتبۀ علمی دانشیاري که حداقل هیات علمی د: براي عضویت در هیات ممتحنه فوق تخصصی -3
.باشدگذشتهوي سال از اخذ مدرك فوق تخصصی 

آن شوند از بین اعضاي هیـات علمـی تمـام وقـت جغرافیـایی      میاز هر دانشگاهی معرفی افرادي که ٪20حداقل -4
درصد اعضا هـر یـک از هیـات    20دانشگاه باشند و دبیرخانه در انتخاب هیات ممتحنه به نحوي عمل نماید که حداقل

.هاي ممتحنه از بین اعضا هیات علمی تمام وقت جغرافیایی باشند
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در سطح کشور به تعداد کافی در مواردیکه تا تکمیل هیأت ممتحنه، عضو هیأت علمی با رتبه دانشیاري –1تبصره *
) رعایـت شـرایط عمـومی   (یأت علمی با سال عضویت ه5، اولویت با استادیاران با سابقه حداقل وجود نداشته باشد

)14به جز موارد مشمول تبصره (.میباشد

هر یـک از  موردشرایط و معیارهاي بند الف گزینش درعضویت خالف چنانچه در هر مرحله از دوران -2تبصره *
.اعضاء به اثبات برسد دبیرخانه نسبت به حذف نامبرده و سهم دانشگاه اقدام خواهد نمود

دانشنامهتشکیل هیئت ممتحنه–-بماده
آزمون دانشنامه تخصصـی هـر رشـته برابـر اسـت بـا      سقف تعداد اعضا هیات علمی هر دانشگاه در هیات ممتحنه 

اعضا هیات ممتحنه بر حسب گروه بندي رشته تخصصـی  ضرب نسبت حاصل از کسر ذیل در حداکثر تعدادحاصل
:این آئین نامهوفق ماده   

.گین ظرفیت پذیرش دستیار در آن رشته در سه سال اخیر                  میان
)گروههاي آموزشی مورد تائید(ي کشوردر سه سال اخیرظرفیت پذیرش در آن رشته بین کل دانشگاههامیانگین 

.رو به باال انجام میشودگرد سقف محاسبه شده به روش فوق در صورت اعشاري بودن–3تبصره*

کشـوري  تخصصـی  قو فودانشنامه تخصصی در هر رشته، دانشگاههایی می توانند در هیأت ممتحنه –4رهتبص*
در رشـته مربوطـه   دوره فـارغ التحصـیل  چهـار حـداقل  عضو داشته باشند که داراي گروه آموزشی مورد تائیـد و  

.)کل کشور هستنددر به استثناء رشته هایی که زمان تأسیس آنها جدید و فاقد این حداقل. (باشند

احراز شرایط،  افراد پیشنهادي را بـه کمیتـه   تایید و هاي آموزشی روهگدانشکده پزشکی پس از اخذ نظر-5تبصره
ریـیس دانشـکده پزشـکی   و معاون آموزشی ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانیمتشکل ازاي 

دانشگاه علوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی    ئیسرا با امضاي رشده پذیرفتهاین کمیته  اسامی افراد . کندمعرفی می
.دکندرمانی مربوطه  به دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی معرفی می 

در دوره قبـل  هیات ممتحنه اعضا دو سومحداقل تغییرات اعضا هیات ممتحنه به نحوي رعایت شود که -6تبصره 
.حضور داشته باشندصورت استمرار شرایط عضویت

پزشـکی  و انتخاب دبیر شوراي آموزشدبیرخانه از بین اعضاي واجد شرایط هیأت به پیشنهاد نفر دو–7تبصره
ودبیـر از بـین ایـن افـراد بـه عنـوان     )نفره موارد خاص و با حکم رئـیس شـورا   7و تائید کمیسیون (و تخصصی

.شوندمنصوب میسال2براي مدت فوق تخصصیممتحنه دانشنامه تخصصی و جانشین دبیر هیأت

یک نفر از اعضاي واجد شرایط به انتخاب دبیـر شـوراي آمـوزش پزشـکی و تخصصـی و حکـم ریـیس        -8تبصره
.شودمیمنصوب هیات ممتحنهاصول طراحی سوال عنوان ناظر شورا به 

.استسال2مدت ه به هر دوربراي وزیربا حکم دانشنامهممتحنۀمدت عضویت در هیأت–9تبصره 

ریـزي آموزشـی   همکاري عضو هیات ممتحنه با واحدهاي اعتبار بخشی وارزشیابی و تدوین و برنامه–10تبصره 
حضور فیزیکی عضو هیأت ممتحنه دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی از و بخشی از وظایف وي بوده،دبیرخانه



٣

،کیفیـت قابـل قبـول سـواالت طراحـی      ، شـفاهی ،ئواالت کتبیطراحی سمراحل برگزاري آزمون شامل ابتدا تا انتهاي 
ثبـت  برگزاري امتحانـات عملـی،  ،سواالت شده، از نظر شاخصهاي افتراق، سختی و اصول میلمن، و ارزشیابی کیفی

آزمونهاي مربوطه الزامی بوده و مسئولیت حضور و غیاب اعضاي مذکور بـا  و رسیدگی به اعتراضاتنهایی نتایج
چنانچـه عضـو   . دبیر هیأت ممتحنه آن رشته میباشـد خانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی توسط دبیرنظارت 

اربخشی و تـدوین  تبیا با واحدهاي اعموجه داشته باشد،غیبت غیر فرآیند آزمون هر یک از مراحل درهیات ممتحنه 
.از عضویت در هیأت ممتحنه حذف خواهد شدننماید همکاري

در هیات ممتحنه تخصصی و فوق تخصصی صرفا مجاز به عضویت لمی واجد شرایط اعضاي هیات ع-11تبصره
مصـوبه هفتـادو هفتمـین نشسـت     . (باشـند هاي ممتحنه تخصصی یـا فـوق تخصصـی مـی    عضویت در یکی از هیات

).شوراي آموزش پزشکی و تخصصی 

تخصصـی رشـته مربوطـه بـه     د واجد شرایط با مدرك دانشنامه تخصصی و یا فوق افرادر مواردیکه –12تبصره 
تعداد کافی وجود ندارد و یا ضرورت حضور فردي از سایر رشته ها ایجاب مـی کنـد اعضـاي هیـأت علمـی داراي      

با ترکیبی که از طرف دبیرخانـه شـورا   با رعایت دیگر شرایط عضویت دانشنامه تخصصی از رشته هاي مورد نظر 
)براساس برنامۀ آموزشی(.مربوطه را دارا می باشندتعیین می شود، امکان عضویت در هیأت ممتحنه رشته

در رشته هایی که دوره آموزشـی مصـوب در گـرایش هـاي فـوق تخصصـی یـا تحصـیالت تکمیلـی          –13تبصره 
ماننـد بیماریهـاي داخلـی، کودکـان جراحـی      (در نظام آموزش عالی پزشکی کشور وجود دارد ) فلوشیپ(تخصصی 

بـه نحـوي   اسـت  الزمدبیرخانـه  ...) ی، گوش، حلق، بینی و جراحی سـروگردن،  عمومی، زنان و زایمان، چشم پزشک
حضور داشـته  ممتحنه ترکیب هیأت ممتحنه به صورتی باشد که حداقل یک نفر از هر گرایش در هیأت عمل نماید که

االمکـان  باشد و حداکثر افراد از گرایش هاي مختلف به صورتی باشد که توزیع تعداد بین گرایش هاي مختلف حتـی 
. متناسب باشد

تخصصیدانشنامه اعضاي هیأت ممتحنه تعداد شاخص تعیین ) ماده ج*

براساس تعداد برنامه هاي دستیاريتقسیم بندي رشته ها -1

برنامه دستیاري در کشور 10زیر =  گروه یکرشته هاي –1-1
برنامه دستیاري در کشور 20تا 11= رشته هاي گروه دو–2-1
برنامه برنامه دستیاري در کشور20باالي = رشته هاي گروه سه–3-1

طـب هـوا و فضـا    –پرتودرمـانی  –پزشـکی هسـته اي   –طب کار –پزشکی ورزشی :رشته هاي گروه یک–
پزشکی قانونی –طب فیزیکی و توانبخشی –طب سالمندي –پزشکی اجتماعی 

بیماریهــاي عفــونی و گرمســیري –هــاي مغزواعصــاب بیماری–بیماریهــاي پوســت :رشــته هــاي گــروه دو–
چشـم  –جراحی کلیه و مجاري ادراري و تناسلی –ارتوپدي –جراحی مغزواعصاب –بیماریهاي قلب و عروق 

طب اورژانس –گوش، گلو و بینی و جراحی سر و گردن –پزشکی 
 بیهوشـی  –زنان و زایمان –می جراحی عمو–بیماریهاي کودکان –بیماریهاي داخلی :گروه سهرشته هاي–

با توجه به تعداد زیاد سوال ها و برگزاري دوآزمـون، ایـن رشـته    (آسیب شناسی-رادیولوژي–روان پزشکی 
).در دستۀ رشته هاي بزرگ در نظر گرفته شده است
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اعضاي هیات ممتحنه تعداد حداکثر-2*

:متحنه هر رشته به شرح ذیل خواهد بودبرراساس تقسیم بندي فوق حداکثر تعدادداعضا هیات م
نفر عضو هیأت ممتحنه 15= گروه یکرشته هاي -٢–1
نفر عضو هیأت ممتحنه 20= گروه دورشته هاي -٢–2
نفر عضو هیأت ممتحنه 25= گروه سهرشته هاي-2–3

نفـره  منتخب هفـت  عهده کمیسیون که در این آئین نامه پیش بینی نشده است برتصمیم گیري مواردي:14تبصره 
.می باشد)کمیسیون موارد خاص( شورا 

.از وظایف دبیر خانه شوراي آموزش پزشکی وتخصصی میباشددر آیین نامه فوق الذکرموارد ستاره دار*

تبصـره   14مـاده و  3بـا  1/9/93در هشتادمین جلسه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی در تاریخ این آیین نامه 
که مغایرت بـا انجـام   77-76-74-73-65-59-56رسید و مصوبات قبلی در نشست هاي ا اکثریت آرا به تصویب ب

.گرددنامه را دارند ملغی میاین آیین


