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تعیییه میی ػیُدت متاطی اوً ییا  ظرفیت آزمون دستیاری پذیزع در آسمُن دطتیاری پشػکی تز اطاص رتثً َ

یل اییه میُرد میی تُاویذ یثیُلی خُػثختاوً ظزفیت آسمُن دطتیاری پشػکی تظیار کم می تاػذ َ تً ٌمیه دل

در آسمُن را کمی طخت تز ومایذت ظزفیت آسمُن دطیتیاری دوذاوزشػیکی وییش تیا تُهیً تیً ٌیز داوؼی اي میی 

تُاوذ مت اَت تاػذ َ یطعا تً وظیثت طیاه ٌیای مختاین اییه میُرد میی تُاویذ مت یاَت تاػیذت لیذا دطتزطیی تیً 

تً ػما کمک کىذ تا اوتخاب رػیتً خیُتی داػیتً می تُاوذ 1041هذَه ظزفیت رػتً ٌای دطتیاری پشػکی 

 .تاػیذ

در ایییه ملالییً اس ایییزان تصدیییل یدییذ داریییم هییذَه ظزفیییت رػییتً ٌییای دطییتیاری پشػییکی را تییزای ػییما 

مؼخص کىیم تا مظیز درطتی را تزای اوتخاب رػتً در وظز داػیتً تاػییذت الثتیً انیز وییاس تیً ا دریاتی در 

داػتً تاػیذ می تُاویذ تا کارػىاطان مزکش مؼاَري ایزان تصدییل تمیاص  مُرد رتثً یثُلی آسمُن دطتیاری

 .ت یزیذ

  

 جذول ظرفیت آزمون دستیاری

داَ اثان رشیش تُهً داػتً تاػىذ کً در صُرت تمایل تً پذیزفتً ػذن در ٌز یک اس رػتً ٌای دطیتیاری 

م را کظة وماییذ تا پض اس آن تتُاوییذ دوذاوزشػکی اتتذا تٍتز اطت اس رتثً السم را تزای یثُلی ا درات الس

تغیییزات  تً راحتی در رػتً مُرد وظز خُد پذیزفتً ػُیذت تزای مطالعً ٌز ییک اس درَص اتتیذا تذاوییذ کیً

 .َ طزض تزای تزوامً ریشی خُد را آمادي وماییذ مىاتع آسمُن دطتیاری ػامل چً درَطی می تاػذ؟

در هذَه سیز تزای آػىایی ػما داَ اثان رشییش تیا ظزفییت تعیییه ػیذي تیزای طیاه ٌیای نذػیتً تیً ت کییک 

َ ظزفییت ٌیز تخدیص طیاه ٌیای نذػیتً را فیزاٌم ومیُدي اییم، تیزای ا ید  دییی  اس رػتً، تمامی هذاَه 

) اس طزاطیییز کؼیییُر  َ  5455499949میییی تُاوییییذ تیییا ػیییماري ٌیییای  1041ظزفییییت آسمیییُن دطیییتیاری 

صیث   8) اس اطتان تٍزان  تماص اس تا یه ااتیت تیذَن نیزفته کیذ پاطیخ ُیی ٌمیً رَسي اس 5455499949

 .اییذػة تماص حاصل وم 11الی 

https://irantahsil.org/%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C/
https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1%db%8c/


 

 جدول ظرفیت رشته های دستیاری پزشکی

  

 ظرفیت آزمون دستیاری رشته چشم پسشکی

هذَه ظزفیت رػتً ٌای دطتیاری پشػکی در داوؼ اي ٌای مختاین تیً ػیکل سییز اطیت کیً در آن نیزایغ 

 :ٌز کذام را ویش مؼخص کزدي ایم

  

ظرفیتتتتت ت یتتتتتی   گرایش دانشگاه
 شده

 1 بیماری های قرنیه و خارج چشمی دانشگاه ایرا 
 1 ویتره ورتی 

 1 جراحی پالستیک و ترمیم چشم
 1 گلوکوم

 1 چشم پزشکی کودکا  و انحراف چشم
 1 بیماری های قرنیه و خارج چشمی دانشگاه تبریز

 1 ویتره ورتی   
 2 چشم پزشکی کودکا  و انحراف چشم دانشگاه تهرا 



 4 بیماری های قرنیه و خارج چشمی
 3 ویتره ورتی 

 2 جراحی پالستیک و ترمیم چشم
 2 گلوکرم

 1 بیماری های قرنیه و خارج چشمی دانشگاه شیراز
 1 ویتره ورتی 

 1 چشم پزشکی کودکا  و انحراف چشمی
 1 آسیب شناسی چشم

 2 بیماری های قرنیه و خارج چشمی دانشگاه شهید بهشتی
 3 ویتره ورتی 

 1 جراحی پالستیک و ترمیمی چشم
 1 گلوکرم

 1 چشم پزشکی کودکا  و انحراف چشم
 1 آسیب شناسی چشم

 1 ویتره ورتی  دانشگاه زاهدا 
 2 بیماری های قرنیه و خارج چشمی دانشگاه مشهد

 2 ویتره ورتی 
 1 چشم پزشکی کودکا  و انحراف چشم

  

 ظرفیت آزمون دستیاری تخصص زنان و زایمان

داَ اثیاوی کیً یدییذ دارویذ در دطییتیاری تخدیص سوییان َ سایمیان یثییُه ػیُوذ مییی تُاوىیذ تییا مؼیاٌذي هییذَه 

 .اوتخاب رػتً کىىذ 1041ظزفیت رػتً ٌای دطتیاری پشػکی سیز تزای طاه 

  

 ظرفیت ت یی  شده گرایش دانشگاه
 1 (ناباروری )پژوهشگاه رویا  جهاد دانشگاهی تهرا 

 1 (ناباروری )مرکز ناباروری ای  سینا  
 2 ناباروری دانشگاه یزد

 2 انکولوژی زنا  دانشگاه شهید بهشتی
 1 طب مادر و جنی 

 1 ناباروری
 1 انکولوژی زنا  دانشگاه شیراز

 1 ناباروری
 2 طب مادر و جنی 

 1 جراحی درو  بی  زنا 
 3 انکولوژی زنا  دانشگاه تهرا 

 3 ناباروری
 6 طب مادر و جنی 



 2 اختالالت کف لگ  در زنا 
 3 جراحی درو  بی  زنا 

 2 انکولوژی زنا  دانشگاه تبریز
 1 ناباروری

 2 طب مادر و جنی 
 1 جراحی درو  بی  زنا  دانشگاه ایرا 

  

 .دوذاوزشػکی تا مؼاَران ما تماص حاصل وماییذ ظرفیت آزمون دستیاری تزای ا د  اس

 

  آزمو  دستیاری تخصص زنا  و زایماظرفیت 

  

 ظرفیت آزمون دستیاری پسشکی جراحی

در حاه حاضز در کؼُر ما ظزفیت آسمُن دطتیاری پشػکی هزاحی اس مُیعییت خیُتی تزخیُردار اطیتت 

 ثی  هیذَه   تً  ُری کً انز ػما یدذ َرَد تً یکی اس نزایغ ٌای مختان آن را داػتً تاػیذ می تُاویذ

 .ایذام کىیذ 1041ظزفیت رػتً ٌای دطتیاری پشػکی 

  



 ظرفیت ت یی  شده تکمیلی تخصصیرشته  رشته تحصیلی دانشگاه
 1 پیوند کلیه جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی دانشگاه ارومیه
 2 جراحی عمومی درو  بی  جراحی عمومی دانشگاه اصفها 

نفتتتتر از هتتتتر  2 جراحی ستو  فقرات ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب

 رشته
 2 مراقبت های ویژه کودکا  جراحی عمومی، کودکا ، بیهوشی

 1 پیوند کلیه جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی دانشگاه ایرا 
 3 اندویورولوژی جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی
 -ستتترطا  هتتتای دستتتتگاه ادراری جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

 تناسلی
1 

 2 جراحی سوختگی  
 2 جراحی عمومی درو  بی  جراحی عمومی

نفتر،  2ارتوپتد ) 3 جراحی ستو  فقرات ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب

 1مغز و اعصتاب 
 (نفر

 1 مراقبت های ویژه کودکا  جراحی عمومی، کودکا ، بیهوشی
جراحتتی مغتتز و اعصتتاب، بیمتتاری هتتای مغتتز و 

 اعصاب، رادیولوژی
 2 نورواسکوالر اینترونش 

 1 تروما در جراحی عمومی جراحی عمومی دانشگاه اهواز
 1 اندویورولوژی جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی  

 1 تروما در جراحی عمومی جراحی عمومی دانشگاه تبریز
 (داوطلبی  ز ) 1 ارولوژی زنا  جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلی

 1 پیوند کلیه و مجاری ادراری تناسلی  جراحی کلیه دانشگاه تهرا 
 -ستترطا  هتتای دستتتگاه اداراری و مجاری ادراری تناسلی  جراحی کلیه

 تناسلی
2 

 1 اندریورولوژی و مجاری ادراری تناسلی  جراحی کلیه
 1 آندرولوژی و مجاری ادراری تناسلی  جراحی کلیه

 3 جراحی عمومی درو  بی  جراحی عمومی
 1 جراحی بیماری های پستا  جراحی عمومی

 1 جراحی کولورکتال جراحی عمومی
جراحتتتی هتتتای کبتتتد، پتتتانکرای،  جراحی عمومی

مجتتتتتتاری صتتتتتتفراوی و پیونتتتتتتد 
 اعضاء داخل شکم

1 

 1 جراحی کولورکتال جراحی عمومی
جراحتتتی هتتتای کبتتتد، پتتتانکرا ،  جراحی عمومی

مجتتتتتتاری صتتتتتتفراوی و پیونتتتتتتد 
 اعضاء داخل شکم

1 

 3 جراحی سرطا  جراحی عمومی
 1 طب تسکینی داخلی، بیهوشی، جراحی عمومی، پرتودرمانی
گتتوش و گلتتو و بینتتی و جراحتتی ستتر و گتترد ، 

 جراحی عمومی
 2 جراحی سر و گرد 

 2 نورواتولوژی-اتولوژی گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گرد 



 2 بینی و سینو  گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گرد 
 1 الرینگولوژی گوش و گلو و بینی و جراحی سر و گرد 

 1 ارتوپدی کودکا  ارتوپدی
 2 جراحی زانو ارتوپدی
 1 جراحی هیپ و لگ  ارتوپدی

 1از هر رشته ) 2 جراحی ستو  فقرات ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب
 (نفر

 1 جراحی مغز و اعصاب کودکا  جراحی مغز و اعصاب

 2 مراقبت های ویژه کودکا  جراحی عمومی کودکا ، بیهوشی
جراحتتی مغتتز و اعصتتاب، بیمتتاری هتتای مغتتز و 

 اعصاب، رادیولوژی
 2 نورو اسکوالر اینترونش 

 2 جراحی کولورکتال جراحی عمومی دانشگاه شیراز
 2 جراحی های کبد، پانکرا  جراحی عمومی

  

 ظرفیت آزمون دستیاری تخصص قلب

تخدص یاة، یکی اس رػتً ٌای دطتیاری پشػکی اطت کً اس داَ اثان طزاطز کؼُر داوؼجُ می پیذیزدت 

انز ػما ردیً مىذ تً تصدیل در دطتیاری تخدص یاة ٌظتیذ می تُاویذ  ثی  هیذَه ظزفییت رػیتً ٌیای 

ومیزي یثیُلی اییذام کىییذت الثتیً تٍتیز اطیت یثیل اس آن ا دریاتی را در میُرد حیذایل  1041دطتیاری پشػکی 

 .دطتیاری تخدص یاة کظة کىیذ



 ظرفیت آزمو  دستیاری تخصص قلب

  

ظرفیت ت یتی   رشته تکمیلی تخصصی رشته پیش نیاز دانشگاه
 شده

تخصتتص قلتتب و عتترو ، فتتو  تخصتتص قلتتب و  اصفها 
 عرو 

اقدامات مداخله ای قلتب و عترو  
 بزرگساال 

3 

تخصتتص و فتتو  تخصتتص بیمتتاری هتتای قلتتب و  دانشگاه ایرا 
 عرو 

 4 الکتروفیزیولوژی بالینی قلب

تخصتتص و فتتو  تخصتتص بیمتتاری هتتای قلتتب و 
 عرو 

اقدامات مداخله ای قلتب و عترو  
 بزرگساال 

8 

تخصتتص و فتتو  تخصتتص بیمتتاری هتتای قلتتب و 
 عرو 

 7 اکوکاردیوگرافی

تخصتتص و فتتو  تخصتتص بیمتتاری هتتای قلتتب و 
 عرو 

بیمتتاری هتتای متتادرزادی قلتتب در 
 بالغی 

2 

تخصتتص و فتتو  تخصتتص بیمتتاری هتتای قلتتب و 
 عرو 

 4 نارسایی قلب و پیوند

رادیولتتوژ ، تخصتتص و فتتو  تخصتتص بیمتتار  
 هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  قلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب و

 عرو ، فو  تخصص قلب کودکا 

 1 تصویربردار  قلب و عرو 

جراحتتی بیمتتار  هتتا  متتادرزاد   فو  تخصصی جراحی قلب و عرو 
 قلب

3 

اقدامات مداخله ا  قلتب و عترو   فو  تخصص قلب کودکا  1 



 کودکا 
دانشتتتتگاه بقیتتتته   

 اعظم
تخصتتص و فتتو  تخصتتص بیمتتار  هتتا  قلتتب و 

 عرو 
اقدامات مداخله ا  قلتب و عترو  

 بزرگسال
2 

تخصتتص و فتتو  تخصتتص بیمتتار  هتتا  قلتتب و  دانشگاه تبریز
 عرو 

اقدامات مداخله ا  قلتب و عترو  
 بزرگسال

4 

تخصتتص و فتتو  تخصتتص بیمتتار  هتتا  قلتتب و 
 عرو 

 2 اکوکاریوگرافی

تخصتتص و فتتو  تخصتتص بیمتتار  هتتا  قلتتب و  دانشگاه تهرا 
 عرو 

 3 الکتروفیزیولوژی بالینی قلب

تخصتتص و فتتو  تخصتتص بیمتتار  هتتا  قلتتب و 
 عرو 

اقدامات مداخله ای قلتب و عترو  
 بزرگساال 

8 

تخصتتص و فتتو  تخصتتص بیمتتار  هتتا  قلتتب و 
 عرو 

 3 اکوکاردیوگرافی

تخصتتص و فتتو  تخصتتص بیمتتار  هتتا  عفتتونی 
 کودکا  و بزرگساال 

AIDS /HIV 2 بالینی 

اقدامات مداخله ای قلتب و عترو   فو  تخصص قلب کودکا  دانشگاه شیراز
 کودکا 

1 

تخصتتص و فتتو  تخصتتص بیمتتاری هتتای قلتتب و   
 عرو 

اقدامات مداخله ای قلتب و عترو  
 بزرگساال 

2 

دانشتتتتتتگاه شتتتتتتهید 
 بهشتی

تخصتتص و فتتو  تخصتتص بیمتتاری هتتای قلتتب و 
 عرو 

 1 الکتروفیزیولوژی بالینی قلب

تخصتتص و فتتو  تخصتتص بیمتتاری هتتای قلتتب و 
 عرو 

 1 اکوکاردیوگرافی

تخصتتص و فتتو  تخصتتص بیمتتاری هتتای قلتتب و 
 عرو 

اقدامات مداخله ای قلتب و عترو  
 بزرگساال 

3 

  

 اخبار پیرامون ظرفیت آزمون دستیاری

  نفر کاهش یافته است 333در سال جاری ظرفیت آزمو  دستیاری تخصصی پزشکی. 

مجاییض،  ییی نشارػییی ارییدم کییزد،  ۰۹وائییة رئیییض کمیظیییُن اصییل حجییت االطییدم ػییجاری راییی آتادی،

ٌییشار و ییز کییاٌغ یافتییً اطییتت در حییالی کییً  ۴و ییز تییً  0944ظزفیییت آسمییُن دطییتیاری در طییاه هییاری اس 

درصیذ 19درصذ َ دوذاوزشػکی  14طاه آیىذي ظزفیت پشػکی رمُمی  ۴کىذ تا َسارت تٍذاػت تایذ تدع 

  .افشایغ یاتذ

  نفر به ظرفیت بومی گزینی دستیاری پزشکی در سال جاری ۰۵۵اختصاص 

ٌیشار و یز  0معاَن آمُسع َسارت تٍذاػت، درمان َ آمُسع پشػکی، اردم کزد، در طاه هیاری حیذَد 

 1041و ز تیً دطیتیار تیُمی تخدییص یافتیً اویذت در َاییع در طیاه  944تً آسمُن مای دطتیاری َ تیغ اس 

 .و ز در تُمی نشیىی هذب داوؼ اي ٌا خُاٌىذ ػذ 944حذَد 



  

 خدصً مطاة

پشػکی  ث  ا درات مىذرج در هیذَه  ظرفیت آزمون دستیاری در ایه ملالً تدع ومُدیم تا در راتطً تا

ا دراتی را تً ػیما رشییشان ارائیً وماییمتتیً  یُری کیً آمیار  1041ظزفیت رػتً ٌای دطتیاری پشػکی 

مؼخص کزدیم تیا ػیما تتُاوییذ تیا تُهیً تیً تیزاس َ رتثیً خیُد   دیی  آن را تزای ػما تا نزایغ ٌای مختان

َه ارائً ػذي در ایه ملالً مزتُ  تیً ظزفییت پیذیزع در طیاه اوتخاب رػتً کىیذت حاه تا تُهً تً ایىکً هذا

نذػتً می تاػذ، لذا تزای ا د  دیی  اس ظزفیت آسمُن دطتیاری دوذاوزشػکی َ طایز تخدص ٌای مُرد 

 .وظز خُد در طاه هاری می تُاویذ تا مؼاَران ما تماص حاصل وماییذ

  

 


