
یکی از اصطالحات پزشکی فلوشیپ است که ممکن است بسیار زیاد شنیده باشید ولی با معنای آن آشنا نیستید. شاید برایتان 

ک یابند که در کنار عنوان پزشهای پزشکی و سالمت تلویزیون پزشکان متخصصین حضور میپیش آمده باشد که در برنامه

 .است قرار داده شده استبرای این افراد فلوشیبپ که یک تخصص پزشکی 

مقطع فیزیوپاتولوژی، علوم پایه، کارآموزی و کارورزی است. بعداز پایان دوره  4نظام پزشکی عمومی کشور امروزه از 

کنند که در این علوم پایه، دوره پزشک عمومی و تخصص در صورت تمایل در آزمون ورودی فوق تخصص شرکت می

شوند اما برای بسیاری از دانشجویان جدید سوال است که فلوشیپ چیست؟ یا ب آشنا میحین اکثر دانشجویان با واژه فلوشی

 .پردازیمفلوشیپ باالتر یا فوق تخصص چیست؟ در ادامه به صورت جامع و کامل به بررسی و آشنایی با آن می

  

رکز سایت محضوری از توانید به صورت غیرمی فلوشیپ پزشکیاطالعیه: برای ثبت نام در دوره تکمیلی تخصصی یا 

 .اقدام کنید سنجش آموزش پزشکی کشور

  

 فلوشیپ چیست؟
  

 .شودهای علوم پزشکی به دوره تکمیلی تخصصی گفته میدر رشته  فلوشیپ به معنی کمک هزینه تحصیلی است، معموال

ی است که دانشجویان اشود. دورههای پزشکی و دندان پزشکی اطالق میهای تحصیلی تکمیلی رشتهدر نهایت به دوره

 .شودرشته پزشکی و دندان پزشکی محسوب می

ایی با عنوان فلوشیپ را پس از گرفتن مدرک دانشجویان رشته دندان پزشکی و پزشکی بعد از فارغ التحصیلی دوره

 .تخصصی قادر به گرفتن آن هستند

کند و روزمه کاری خود این دوره شرکت می های تجربی و عملی پزشکان درمعموال این دانش آموزان برای افزایش مهارت

تر و بیشتر قادر هستند تا حضور موثرتری در زمینه شغلی و امور درمان داشته کنند با بدست آوردن تجربه کاملرا قوی می

 .باشند

و   یتحقیقاتدر حقیقت افرادی که قصد دارند خود را در مورد رشته تحصیلی خود به حد باالیی برسانند و با انجام کارهای 

 .شرکت در دوره تکمیلی فلوشیپ باعث افزایش مهارت خود خواهند شد

شود و با وجود اینکه دوره فلوشیپ به نظر استاد بستگی دارد اما ها طبق سوابق تحصیلی دانشجویان ارائه میاکثر فلوشیپ

 .انجامدسال به طول می 2معموال بین چند ماه تا حداکثر 

اند که بعد از پایان های فلوشیپی در نظر گرفتههای پزشکی در چند موضع عمده دورهلیه رشتهبه صورت معمول برای ک

 .رسیدن دوره موردنظر قادر خواهند بود گواهی فلوشیپ را دریافت کنند

های مختلفی همچون بیهوشی کودکان، بیهوشی رشته تکمیلی تخصصی با عنوان 5برای مثال رشته تخصصی بیهوشی از 

هوشی مغز و اعصاب، درد و بیهوشی پیوند اعضای داخلی شکم است که متخصصین واجد شرایط قادر خواهند بود قلب، بی

 .در موعد مقرر در آن ثبت نام کنند تا بتوانند در آن دوره شرکت کنند و در نهایت دانشنامه خود را دریافت کنند



  

ایی که در سایت ایران تحصیل قرار داده شده توانید به مقالهمی معافیت پزشکی رودهبرای دریافت اطالعاتی جامعی از 

 .است مراجعه کنید

  

 

  

 فرق فلوشیپ و فوق تخصص

  

که بین فلوشیپ و فوق تخصص چه تفاوتی وجود دارد؟ اگر دوره فلوشیپ بعد از تخصص  شاید برای شما سوال باشد

شود پس بین فوق تخصص و فلوشیپ چیست؟ کدام یک از این موارد دارای اعتبار بیشتری است؟ باید در جواب گذرانده می

 .این سواالت گفت طی کردن دوره فلوشیپ به اخذ مدرک فوق تخصص منجر نخواهد شد

 .شودها اطالق میطور که در ابتدا اشاره کردیم این دوره به تقویت مهارت پزشکان متخصص در زمینه کاری آنهمان

ساله خود را گذراندند به عنوان پزشک عمومی شناخته  7بعبارتی هرکدام از دانشجویان رشته پزشکی پس از اینکه دوره 

وزه فعالیت خود را آغاز کنند و به نوعی قابلیت گذراندن دوره شوند و قادر خواهند بود در سطح شغلی تخصص در این حمی

 .ها فعال خواهد شدفلوشیپ برای آن

تا  2های زیر گر.ه رشته تخصصی خود باید در دوره فوق تخصص تمامی متخصصین در صورت پذیرش در یکی از رشته

یل التحصر رشته تحصیلی خود فارغسال به تحصیل در آن مشغول شوند و بعد از آن به صورت پزشک فوق تخصص د 3

 .شوند

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%81%db%8c%d8%aa-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%af%d9%87/


 .شودلذا فلوشیپ به هیچ عنوان دوره فوق تخصصی رشته پزشکی تلقی نمی

ورود به دوره تکمیلی تخصصی یا فلوشیپ به شرکت و پذیرش در آزمون است که طی دو مرحله کتبی و شفاهی زیر نظر 

 .شودمرکز سنجش آموزش پزشکی کشور برگزار می

زمون پذیرش دوره فلوشیپ به یک سری شرایط عمومی و اختصاصی بستگی دارد که متخصصین در صورتی ثبت نام در آ

سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور آدرس اینترنتی   بایست در زمان مقرر بهکه این شرایط را داشته باشند می

 sanjeshp.irها و شرایط موردنیاز باید نسبت به ثبت نام اینترنتی اقدام کننداز مطالعه دستورالعمل مراجعه کرده و بعد. 

درصد نمره را دریافت کنند برای شرکت در آزمون شفاهی دعوت  60شوند در آزمون کتبی کنندگانی که موفق میشرکت 

 .شودمی

  

طالعه توانید به مقاله فوق مراجعه کنید و اطالعات درج شده در آن را ممی نحوه معاینه پزشکی سربازی  برای آشنایی با

 .کنید

  

 

  

 فلوشیپ باالتر است یا فوق تخصص؟

  

https://www.sanjeshp.ir/
https://irantahsil.org/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%a7%db%8c%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c/


ترین پرتکرارترین سواالت این است که فلوشیپ باالتر است یا فوق تخصص؟ با در نظر گرفتن توضیحات باال از جمله مهم

اخذ ساله مدرک فوق تخصص را  3تا  2شود و بعد از اینکه دوره باید گفت فردی که در دوره فوق تخصص پذیرفته می

ساله فلوشیپ پزشکی را به صورت  2ماهه تا  3کند با کسی که در یکی از مباحث اصلی تخصص خود دوره می

 .کند قاعدتا یکی نیستندگذراند فقط گواهی و مدرک این دوره را دریافت میآبزرورشیپ می

فلوشیپ پزشکی را در خارج از توان با دوره فلوشیپ در کنار هم قرار داد. فردی که دوره ارزش فوق تخصص را نمی

 .کند قادر نیست مدرک معادل ارزش این دوره را اخذ کندکشور طی می

افرادی که دوره فلوشیپ را در کشورهایی همچون استرالیا، آلمان، اتریش، نیوزلند، کانادا و سایر کشورها را طی کند قادر 

 .است تا علم خود را به روز کند

نعت شود و سطح صل استفاده از انواع تجهیزات پزشکی و دندان پزشکی پیشرفته استفاده میزیرا در این کشورها به دلی

 .تر استتجیهیزات پزشکی در کشورهای فوق پیشرفته

کنند قادر هستند با جدیدترین و کنند و مدرک دریافت میبه همین سبب افرادی که در دوره فلوشیپ این کشورها شرکت می

 .ها استفاده کنندمرتبط با رشته خود آشنا شوند و از آنترین تجهیزات پیشرفته

  

ها شود. در این دورهدر کلیه کشورهایی که در مقاله باال ذکر کردیم ارائه می های فلوشیپ پزشکیدورهاطالعیه: تمامی 

 نیازی به ارائه مدرک زبان نیست

  

  اخبار پیرامون فلوشیپ

  

 تمدید شد زمان ثبت نام در آزمون فلوشیپ پزشکی  

های تکمیلی تخصصی براساس مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی مرحله کتبی آزمون پذیرش در دوره

های به صورت کاغذی و غیرمتمرکز، در سایر موارد به صورت الکترونیک به واسطه دانشگاه   ۱۴۰۱)فلوشیپ( سال 

 .خرداد برگزار خواهد شد ۱۲مجری برنامه آموزشی فلوشیپ پنجشنبه 

به صورت منفرد یا ) مرحله شفاهی ۱۴۰۱خرداد  ۱۸و  ۱۷و  ۱۶های دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه عالوه بر این در روز

های نوین ارزشیابی و اختصاصی به صورت مصاحبه ساختارمند و یا سایر روش OSCE و PMP هایترکیبی از روش

 .برگزار خواهد شد  (مرتبط با رشته خود

 بهداشت درباره فلوشیپ آزمایشگاه مصوبه جدید وزارت 

ها که در مجلس شورای اسالمی وزارت بهداشت تصویب شد، قانون فرآیند اداره آزمایشگاه 4ماده  2براساس تبصره 

ای های تخصصی رشتهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ارتقای توانمندی دانش آموختگان دوره

های تخصصی در چهارچوب مشخص به واسطه وزارت بهداشت که به برگزاری دوره تحصیلی علوم آزمایشگاهی هستند

 شودبرگزار می



شناسی پزشکی؛ شناسی؛ انگلهای علوم آزمایشگاهی بالینی همچون ایمنیبراساس این مصوبه افرادی که در رشته

شناسی وسناسی پزشکی؛ ویرششناسی پزشکی؛ قارچشناسی پزشکی؛ بیوشیمی بالینی؛ ژنتیک پزشکی؛ میکروبباکتری

پزشکی؛ هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون از مدرک دکتای تخصصی برخوردارند بعد از اینکه فارغ التحصیلی 

 .توانند در صوررت قبلولی به دوره تکمیلی ورود کنندمی

  

 

 .کاربران گرامی برای دانلود پی دی اف این صفحه کلیک کنید

  

 خالصه مطلب

  

های پزشکی و دندان پزشکی وجود دارد فلوشیپ است است. برای بسیاری های مهمی که برای برخی از رشتهدورهیکی از 

در مقاله باال به بررسی و آشنایی با این موارد   از افراد سوال است که فلوشیپ چیست؟ یا فلوشیپ باالتر یا فوق تخصص

ورد را توان این دو ما فوق تخصص یکی است اما باید بدانید اصال نمیایم. زیرا در گمان برخی افراد دوره فلوشیپ بپرداخته

پردازند پس کنند و در دوره فلوشیپ حدودا چند ماه به آموزش میساله را طی می 7یکی کرد زیرا پزشکان معموال دوره 

 .این دو قابل قیاس نیستند
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