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  ندارد

  سرکار خانم دکتر پاساالر
  مدیر محترم امور نخبگان و دانشجویان استعداد درخشان

  سالم علیکم
 
 

  :موارد ذیل جهت استحضار اعالم می گردد 29/9/1396د مورخ /386/519بازگشت به نامه شماره  
تر در ه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز استعداد درخشان به مقاطع باالکلیه مشمولین آئین نام -

از فراغت از  سسال پ 2 افقط یک نوبت و حداکثر ت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند 
در آزمون ورودي پذیرش دستیار تخصصی  شرکت )با رعایت مفاد مندرج در آئین نامه مذکور(تحصیل 

 . می شوندبدیهی است عدم شرکت در آزمون به منزله استفاده از مزایاي مرتبط شناخته ن. نمایند

دانشگاههاي هر سال   98تا  97صدك  رتبه سوم % 1و   99ا ت 98رتبه دوم  صدك % 1رتبه اول، % 1 -
تخصصی همان سال آزمون پذیرش دستیار در علوم پزشکی می توانند قبل از انجام خدمات قانونی 

  شرکت نمایند) اولین دوره(
 هاي پزشکی دانشجویان متأهل رشتهرات مربوطه، با رعایت مقر ،به استناد قانون تسهیل ازدواج جوانان  -

خدمت نیروي  قبل از انجام خدمت سربازي و طرحبا رعایت موارد ذیل مجازند  )اعم از خانم و آقا (
 .هاي تخصصی شرکت کنند انسانی در آزمون دوره

ورت ن رشته پزشکی که در حال خدمت نظام وظیفه عمومی می باشند صرفاٌ در صالفارغ التحصی :الف
  موافقت ستاد کل نیروهاي مسلح مشمول این تبصره شناخته می گردند

صرفاٌ مجاز به یکبار شرکت در  )اعم از دانشجو و یا فارغ التحصیل(کلیه مشمولین این قانون : ب  
 . آزمون پذیرش دستیار تخصصی با استفاده از مقررات فوق الذکر می باشند

در مشمول مقررات فوق شوراي آموزش پزشکی و تخصصی کلیه افراد گردد وفق مصوبات در انتها اضافه  می
   .باشندپذیرش دستیار تخصصی میصرفا یکبار مجاز به شرکت در آزمون  ،دوران دانشجویی

باشند با استناد نیز با رعایت قوانین موضوعه و بنا به شرایط، افراد مجاز میدر صورت اعالم فراغت از تحصیل 
قانون تسهیل ازدواج و یا ) حداکثر تا دوسال( امه تحصیل دانشجویان ممتاز استعداد درخشانه تسهیل ادآئین نام
 . در آزمون پذیرش دستیار تخصصی شرکت نمایند) در اولین آزمون پس از فراغت از تحصیل( جوانان
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