
 

 مقررات و آيين نامه هاي دوره هاي آموزش فوق تخصصي

   كليات:  اول بخش

  هدف: 1 ماده

منظور ارتقاء  مورد نياز كشور، به تخصص فوق پزشك ، تربيت پزشكي تخصصي فوق هاي دوره از برقراري هدف

  .باشد مي پزشكي علمي هاي يافته آخرين به و نيز دستيابي پزشكي و خدمات ، پژوهش پزشكي آموزش علمي سطح

   دوره تعريف: 2 ماده

از  پس واجد شرايط متقاضيان.  است پزشكي دانشگاهي تحصيالت مقطع ، باالترين باليني پزشكي تخصصي فوق دوره

از مراكز  ، در يكي مصوب و عملي علمي آموزش دوره و گذراندن)  و شفاهي كتبي(دستيار  پذيرش در آزمون موفقيت

اخذ  به نهايي در آزمون و موفقيت و تاييد رساله با دفاع پزشكي و آموزش ، درمان بهداشت وزارتمورد تاييد 

  .گردند مي نايل تخصصي فوق دانشنامه

  دستيار تعريف: 3 ماده

نياز يا  پيش رشته تخصصي دانشنامه مدرك با داشتن شود كه مي اطالق فردي به تخصصي دستيار فوق

در  نامه آيين مفاد اين كليه ، با رعايت ورودي آزموندر  و پذيرش آن قبولي گواهي

  .بپردازد پژوهشي هاي و فعاليت عملي هاي مهارت ، كسب نظري هاي آموزش به مصوب زمان مدت

  شرايط پذيرش: بخش دوم

   عمومي  شرايط- الف

  : باليني تخصصي فوق هاي دستيار در رشته پذيرش شرايط: 4 ماده

  دستيار پذيرش ندر آزمو و قبولي  شركت- 1/4

هاي فوق  شروع به طرح و يا انجام خدمات قانوني شرط شركت در آزمون پذيرش دستيار دوره-تبصره 

  .باشدتخصصي و فلوشيپي مي

   فرهنگي انقالب عالي شوراي ضوابط طبق عمومي  تاييد صالحيت- 2/4

نياز  تخصصي فوق هاي در دوره تحصيل براي)  يا آزمايشي قطعي( رسمي علمي اعضاء هيأت:  تبصره

  . مجدد ندارند عمومي گزينش به



ها يا مراكز مورد تأييد  از دانشگاه آن قبولي نياز و يا گواهي پيش رشته تخصصي دانشنامه مدرك  داشتن- 3/4

   پزشكي و آموزش ، درمان بهداشت وزارت

   آقايان براي يا معافي وظيفه نظام خدمت پايان برگ  داشتن- 4/4

با  و يا كفالت پزشكي موقت معافيت داراي باشد و داوطلبان مي دايم معافيت مفهوم به معافي هكلم: 1 تبصره

در  است بديهي. نمايند دستيار شركت پذيرش توانند در آزمون خود مي مسؤوليت

  . داشتنخواهد  عهده به آنان ترخيص براي تعهدي هيچگونه وزارتخانه ، اين وظيفه خدمت انجام به شدن فراخوانده صورت

باشند در  مي بهداشت آوران يا پيام عمومي وظيفه خدمت شامل قانوني خدمات انجام در حال كه داوطلباني: 2 تبصره

در  شركت رسد مجاز به مي اتمام بعد به سال  شهريور ماه31 تا تاريخ آنان سربازي مدت بر اينكه مبني گواهي ارائه صورت

  .دستيار خواهند بود پذيرش آزمون

در  وظيفه خدمت انجام مشغول علمي هيأت تأمين نحوه قانون يك ماده عنوان به كه از متقاضياني دسته آن: 3 تبصره

تا  بر اينكه مبني گواهي و ارائه خدمت محل دانشگاه موافقت باشند درصورت كشور مي پزشكي علوم هاي دانشگاه

حاضر  در حال(را  مسلح نيروهاي كل  فرماندهيستاد مصوب سربازي خدمت مدت بعد معادل سال  شهريور ماه31 تاريخ

و  قبولي نمايند و در صورت شركت در آزمون طور مشروط توانند به خواهند گذراند، مي)   ماه21 تا 18 مدت

  .نمايند آموزش به شروع مقررات ، طبق وظيفه نظام از نظر اداره قانوني منع نداشتن

 برابر 2 ، معادل تحصيلي نياز در هر سال پيش هر رشته تخصصي نشنامهدا آزمون هاي رتبه حايزين از ميان: 4 تبصره

ساير  باشند با رعايت عمومي وظيفه خدمت مشمول كه نياز در صورتي پيش رشته آن تخصصي فوق هاي تعداد رشته

ر نمايند و د و شركت نام دستيار ثبت پذيرش در آزمون مشروط صورت توانند به مي نامه در آيين مندرج شرايط

باالتر  تحصيلي در مقاطع تحصيل ادامه اجازه و قانون علمي هيأت تأمين نحوه از قانون با استفاده قبولي صورت

. نمايند آموزش به و شروع شده ترخيص بعد از خدمت سال  شهريور ماه31، تا  قانون اين مشموالن به

 نفر 2حداكثر  نياز و تا سقف پيش رشته تخصصي امهدانشن آزمون رتبه بر اساس نام ثبت افراد در هنگام اين رشته انتخاب

تعداد  كه داخلي در رشته مثال عنوان به. باشد مي تخصصي فوق در هر رشته

تا  اول نفرات باشد به مي رشته هفت آن به وابسته تخصصي فوق هاي رشته

شود در  مي داده ند اجازهباش عمومي وظيفه خدمت مشمول كه در صورتي داخلي رشته تخصصي دانشنامه آزمون چهاردهم

دستيار  پذيرش در آزمون تخصصي فوق  نفر در هر رشته2و حداكثر  نامه آيين ساير شرايط دارا بودن صورت

  .نمايند شركت

اعضاء  براي]  دستياري دوره مجاز ورود به تواند حداكثر تا سن مي هر داوطلب:  سني شرط  داشتن- 5/4

[ بعد  سال شهريور ماه تا پايان تمام  سال42 و ساير داوطلبان تمام  سال45)  يا آزمايشي قطعي( رسمي علمي هيأت

  .نمايد دستيار شركت پذيرش در آزمون دفعات محدوديت بدون

   رشته بر حسب اي عضو مؤثر حرفه نقص  نداشتن- 6/4



را  اي  حرفهعضو مؤثر ، نقص ممتحنه هاي هيأت با همكاري است موظف و تخصصي پزشكي آموزش شوراي دبيرخانه

  .نمايد و اعالم تنظيم رشته بر حسب

و )  فلوشيپ( تخصصي تكميلي هاي و دوره پزشكي تخصصي فوق هاي از رشته در يكي تحصيل به اشتغال  عدم- 7/4

Ph.D .  

از  در يكي تخصصي فوق نهايي آزمون شدگان و قبول تخصصي فوق دانشنامه مدرك دارندگان:  تبصره

  .باشند دستيار نمي پذيرش در آزمون شركت همجاز ب پزشكي هاي رشته

   اختصاصي  شرايط- ب

ايجاد  قانون مشمولين دستيار به پذيرش در آزمون هر رشته پذيرش ظرفيت از كل% 20 معادل: 5 ماده

% 80 حداقل كه عالي آموزش ها و مؤسسات دانشگاه به بسيجي داوطلب و جهادگران ورود رزمندگان براي تسهيالت

  .يابد مي نمايند، اختصاص را كسب برابر ظرفيت شفاهي آزمون به شده نفر اعالم آخرين نمره

و  و شفاهي كتبي امتحان مراحل در كليه رزمندگان از سهميه استفاده متقاضيان:  تبصره

 ، كتبي از آزمون احراز هر رتبه در صورت متقاضيان معنا كه شود بدين منظور مي رزمنده سهميه بعنوان نتيجه اعالم

  .خواهد شد ديده رزمنده بعنوان شفاهي به معرفي هنگام

  . نيست اعمال مذكور قابل باشد سهميه  نفر مي5كمتر از  پذيرش ظرفيت كه هايي در رشته:  تبصره

و نيز  درماني بهداشتي وخدمات پزشكي علوم هاي دانشگاه)  يا آزمايشي قطعي( رسمي علمي اعضاء هيأت: 6 ماده

را دارند  تخصصي فوق هاي دوره  قصد ورود به4/4 بند 4 تبصره از شرايط تفادهبا اس كه داوطلباني

  :نمايند مورد ارائه را حسب مستند ذيل از مدارك يكي نام ثبت هنگام بايست مي

   خدمت محل نياز دانشگاه و اعالم)  يا آزمايشي قطعي( رسمي استادياري  حكم- الف

   و تخصصي پزشكي آموزش شوراي تاييد دبيرخانه نياز، به پيش رشته تخصصي دانشنامه در آزمون رتبه  گواهي- ب

ها، سازمانها و نهادها در  از وزارتخانه در يكي خدمت مشغول داوطلبان: 7 ماده

  . باشند خود مي آموزشي با ماموريت بر موافقت مبني ذيربط از سازمان نامه معرفي ارائه به موظف نام ثبت هنگام

  ياردست پذيرش  آزمون- ج

هر  ها و در اسفند ماه رشته متمركز در همه صورت دستيار به پذيرش آزمون: 8 ماده

  .شود برگزار مي و تخصصي پزشكي آموزش شوراي دبيرخانه توسط سال



از  ، يكي شده تعيين هاي نياز و ظرفيت پيش تخصصي رشته به تواند با توجه مي هر داوطلب: 9 ماده

  .نمايد دستيار شركت پذيرش و در آزمون را انتخاب تخصصي فوق هاي رشته

  وابسته تخصصي فوق هاي نياز و رشته پيش تخصصي هاي رشته جدول

  تخصصي فوق هاي رشته نياز پيش تخصصي رشته  تخصصي فوق هاي رشته نياز پيش تخصصي رشته

  اطفال كليه  بالغين كليه

  اطفال قلب  و عروق قلب بيماريهاي

  اطفال عفوني  اتولوژيروم

  اطفال اعصاب  بالغين و سرطان خون

  اطفال و سرطان خون  ريز و متابوليسم غدد درون

  نوزادان  ريه بيماريهاي

  داخلي

  اطفال گوارش  گوارش

  اطفال جراحي
و  ايمونولوژي

  اطفال آلرژي

  صدري قفسه جراحي

  اطفال

  غدد اطفال

  عروقو  قلب جراحي

  عمومي جراحي

  وسوختگي ،ترميمي پالستيك جراحي
  اطفال روانپزشكي  روانپزشكي

از  و تخصصي پزشكي آموزش شوراي دبيرخانه توسط شده اعالم زمان دستيار در مدت پذيرش آزمون نام ثبت: 10 ماده

  .شود مي كشور انجام پزشكي علوم هاي دانشگاه طريق

و  پزشكي آموزش شوراي متمركز در دبيرخانه صورت  به4/4 بند 4 هتبصر مشمول از داوطلبان نام ثبت:  تبصره

  .گيرد مي انجام تخصصي

  .باشد مي)   ريال000/150( هزار ريال دستيار يكصد وپنجاه پذيرش در آزمون شركت براي نام ثبت  مبلغ- 1/10

  .باشد مجاز نمي عنوان هيچ به ، تغيير رشته رشته و انتخاب نام از ثبت پس: 11 ماده

باشد،  مي و شفاهي كتبي صورت ها به رشته در كليه تخصصي دستيار فوق پذيرش آزمون: 12 ماده

هر  دو برابر ظرفيت ميزان به نمره اولويت برحسب و داوطلبان بوده اي چند گزينه  سؤال100 حداقل داراي كتبي آزمون

  .شوند مي معرفي شفاهي آزمون به رشته

با اعضاء  نمايند اولويت كسب مشابه نمرات ، داوطلبين  شفاهييا كتبي در آزمون  چنانچه- 1/12

  .باشد كشور مي درماني بهداشتي و خدمات پزشكي علوم هاي دانشگاه علمي هيأت



هر  حداكثر تا ظرفيت تخصصي دستيار فوق پذيرش آزمون نهايي شدگان ، قبول شفاهي آزمون  در مرحله- 2/12

يا  ، دانشگاه درمان معاونت به ترخيص براي قانوني خدمات مشمول شدگان هپذيرفت اسامي. شوند مي برگزيده رشته

  .شود مي اعالم خدمت محل سازمان

  .گردد مي انتخاب داوطلب ، توسط كتبي شده كسب نمره اولويت بر اساس آموزش محل: 13 ماده

و عض با داوطلبان محل انتخاب ، اولويت كتبي آزمون نمره بودن يكسان در صورت:  تبصره

آزاد يا اعضاء  در مورد داوطلبان. كشور خواهد بود درماني بهداشتي و خدمات پزشكي علوم هاي دانشگاه علمي هيأت

قرار  عمل مالك))  شفاهي+  دوبرابركتبي / (3( تخصصي دانشنامه آزمون نهايي برابر، نمره با نمرات علمي هيأت

  . خواهد گرفت

قرار  عمل مالك كتبي آزمون باشد، نمره شده يا مردود اعالم قبول بصورت هيشفا آزمون نتيجه دوره در يك در صورتيكه

  . خواهد گرفت

در مواردي كه تعداد شركت كنندگان در آزمون كتبي كمتر از ظرفيت اعالم شده در هر رشته باشد،  : 2تبصره 

  . شود ميمحل آموزش دستياران پذيرفته شده آزمون شفاهي توسط هيأت ممتحنه رشته مربوطه تعيين

   آموزشي دوره:  سوم بخش

   شدگان پذيرفته نام  ثبت- الف

هر  شهريور ماه موظفند حداكثر تا پانزدهم درماني بهداشتي و خدمات پزشكي علوم هاي دانشگاه: 14 ماده

  .نمايند دستيار اقدام پذيرش آزمون شدگان پذيرفته نام ثبت به نسبت سال

در موعد مقرر  را كه شدگاني پذيرفته موظفند اسامي درماني بهداشتي دماتو خ پزشكي علوم هاي  دانشگاه- 1/14

دهند، حداكثر تا  انصراف دوره شروع تحصيلي سال و يا در مهر ماه ننموده نام ثبت

  . نمايند اعالم و تخصصي پزشكي آموزش شوراي دبيرخانه به ماه آبان دهم

 تا حداكثر و تخصصي پزشكي آموزش شوراي  دبيرخانه- 2/14

 و نيز 1/14بند  افراد مشمول جايگزين معرفي به نسبت تحصيلي هرسال ماه آبان پانزدهم

  .نمايد مي اقدام مورد تاييد قرار نگرفته آنان عمومي صالحيت كه افرادي

در )  منصرفين جايگزين و اعالم اصلي مرحله( تخصصي دستيار فوق پذيرش از آزمون در هر مرحله:  تبصره

بعد  و در مرحله پذيرش آزمون كتبي نمره براساس پذيرش اولويت شفاهي ز نظر نمرها مساوي شرايط

  .باشد مي تخصصي دانشنامه آزمون كل نمره براساس



بر  خواهد شد كه معرفي تحصيل محل دانشگاه نفر به حداكثر سه شده ازاء هر فرد منصرف به:  توضيح

  .نمايند منا ثبت به اقدام شده معين تا تاريخ نمره الويت حسب

از  پس آنان عمومي صالحيت كه شدگاني پذيرفته تحصيل به و شروع علمي قبولي در مورد ارزش گيري تصميم3/14

 16 مفاد ماده گيرد با رعايت دانشجو مورد تاييد قرار مي گزينش مركزي هيأت توسط تحصيلي هر سال مهر ماه پايان

  .باشد مي مربوطه رشته ممتحنه هيأت عهده به

با نظر  وي آموزش به شروع و زمان شده تلقي موجه مجدد شده تائيد صالحيت كه فردي اوليه نام ثبت:  تبصره

  .گردد مي تعيين مربوطه رشته ممتحنه هيأت

  . است بالمانع مجدد شده تائيد صالحيت كه فردي آموزش از شروع ناشي ظرفيت افزايش:  تبصره

طور  توانند به دارند، نمي و اجرايي اداري مسؤوليت درماني ييا بهداشت در مراكز آموزشي كه  كساني- 4/14

  .بپردازند تحصيل به همزمان

دار  عهده پزشكي و آموزش ، درمان تاييد وزير بهداشت بنا به كه شدگاني پذيرفته علمي قبولي  ارزش- 5/14

با )  مهر ماه اول( شده رشپذي تحصيلي سال از شروع سال يك مدت شوند حداكثر به مي اداري يا ماموريت مسؤوليت

  . باشد مي  محفوظ16 مفاد ماده رعايت

    تعهدات- ب

  .باشد مي آموزش دو برابر مدت ميزان به محضري تعهدنامه ارائه به ، منوط شدگان پذيرفته نام ثبت: 15 ماده

تعهد  مانجا باشد و محل مي خاص بصورت تخصصي فوق هاي آزاد دوره شدگان  اخذ تعهد از پذيرفته- 1/15

كشور  درماني بهداشتي و خدمات پزشكي علوم نياز دانشگاههاي براساس شدگان از پذيرفته دسته اين خدمت

قرار  در اختيار داوطلبان از پذيرش و قبل تعيين پزشكي و آموزش ، درمان بهداشت وزارت آموزشي معاونت توسط

تعهد  انجام ، محل پذيرش تبيك آزمون نمره اولويت ، بر مبناي قبولي از اعالم پس. گيرد مي

 13 ماده تبصره ، طبق كتبي آزمون نمره بودن يكسان در صورت. گردد مي انتخاب شدگان پذيرفته توسط خاص

برابر  تخصصي فوق متعهدين كارگيري به تعهد موظفند نسبت محل پزشكي علوم دانشگاههاي. شود مي عمل

  .نمايد ستخدامرا ا نياز آنان و در صورت نموده تعهد اقدام مدت

تعهد در  مدت اتمام به منوط قانوني مراحل از طي آزاد پس شدگان پذيرفته تخصصي فوق دانشنامه مدرك ارائه:  تبصره

تعهد  از انجام كه افرادي آموزشي لغو دوره به تواند نسبت مي پزشكي و آموزش ، درمان بهداشت و وزارت دانشگاهها بوده

  .نمايد اقدام راتاند برابر مقر سرباز زده خدمت

تجاوز   سال10از  ، در مجموع قبلي تعهدات به شدن اضافه در صورت كه است نحوي به  اخذ تعهد از دستياران- 2/15

  .ننمايد



دو  ميزان به تعهد محضري سپردن به ملزم درماني بهداشتي و خدمات پزشكي علوم هاي دانشگاه  مستخدمين- 3/15

  .باشند مي استخدام لمح دانشگاه به آموزش برابر مدت

خود هستند و  استخدام محل تعهد به سپردن به ملزم نامه آيين  اين7 ماده مشمول مستخدمين4/15

و  ، درمان بهداشت وزارت ، برابر ضوابط تحصيلي هاي هزينه و كليه شهريه پرداخت به موظف مربوطه سازمان

  .باشد مي پزشكي آموزش

   دوره  شروع- ج

مهر  خود را از اول دستياري ، دوره نام ثبت از انجام موظفند پس شدگان فتهپذير كليه: 16 ماده

  . نمايند شروع تحصيلي سال ماه

  .باشد مي آذر ماه حداكثر تا پانزدهم افراد جايگزين آموزش به شروع مهلت:  تبصره

   دستياري دوره  آموزش-د 

هر  شيآموز و محتواي برنامه بر مبناي دستياري دوره آموزش: 17 ماده

و  پزشكي آموزش شوراي از تصويب گردد، پس پيشنهاد مي رشته همان ممتحنه هيات توسط كه تخصصي فوق رشته

  . اجرا است قابل تخصصي

 ماه كامل است كه بنا به پيشنهاد هيأت 36 تا 24هاي دستياري فوق تخصصي  طول دوره رشته- 1/17

وراي آموزش پزشكي و تخصصي تعيين و به اجرا ممتحنه بر حسب برنامه آموزشي رشته مربوطه توسط ش

  .شودگذاشته مي

تر،  پايين هاي دوره از آموزش ، اعم و درماني ، پژوهشي آموزشي موظفند وظايف  دستياران- 2/17

را  و كشيك و درمانگاهي بيمارستاني هاي ، كارآموزي نظري هاي كالس برگزاري

  .دهند انجام مربوطه آموزشي گروه برنامه مطابق

. باشد مي آموزشي گروه برنامه و بر اساس) 16 لغايت  صبح8 از ساعت حداقل( وقت طور تمام دستيار به  خدمت- 3/17

را  در مطب طبابت از جمله مربوطه آموزشي گروه از برنامه خارج اشتغال گونه هيچ حق آموزش دوره در طول دستياران

  . ندارند

حداكثر دو روز در  دهنده آموزش بخش موافقت شرط ، به ويژه در كلينيك همربوط در رشته دستياران اشتغال:  تبصره

  .باشد مي ويژه كلينيك برابر مقررات از دستياران گروه اين الزحمه حق و پرداخت است بالمانع هفته

باشد  داشته  نفر داوطلب5كمتر از  كه هايي در رشته تخصصي فوق نهايي آزمون شدگان قبول  از بين- 4/17

 نفر و يا بيشتر 10 و چنانچه و دوم اول هاي باشد رتبه داشته  نفر داوطلب5-9 بين كه و در صورتي اول رتبه فقط



در  مقرر و قبولي آموزشي دوره از اتمام مجاز هستند پس تا سوم اول هاي باشد رتبه داشته داوطلب

با  كه راديدر مورد اف استخدام محل دانشگاه موافقت و با كسب تخصصي فوق نهايي آزمون

از كشور  خارج در مراكز آموزشي سال يك مدت حداكثر به التحصيلي از فارغ اند، قبل كرده تحصيل آموزشي ماموريت

. نمايند باشد تحصيل پزشكي و آموزش ، درمان بهداشت وزرات با مقررات و منطبق ممتحنه مورد تأييد هيأت كه

اخذ  گواهي علمي و تاييد ارزش صدور و تعلق تأييد صحت مراحل يكشور و ط به از مراجعت پس از دستياران دسته اين

  .شوند مي معرفي التحصيلي فارغ مراحل طي براي مربوطه رشته ممتحنه هيأت توسط شده

خود را  آمادگي قبولي نتايج از اعالم پس ماه تا سه تخصصي فوق نهايي برتر آزمون نفرات در صورتيكه:  تبصره

از  از استفاده ننمايند منصرف اعالم دبيرخانه كتباً به تخصصي فوق آموزش دوره ايانپ از بورس استفاده براي

در  مندرج تعداد و با شرايط و به بورس عالي تائيد شوراي شرط به نمره اولويت ترتيب به بعدي و نفرات شده شناخته بورس

  . نمايند مذكور استفاده توانند از بورس مي نامه  آئين4/17 ماده

و  مقررات كليه شوند مشمول وارد مي تخصصي فوق هاي دوره به آموزشي با مأموريت كه دستياراني - 5/17

  .باشند مي مربوطه آموزشي دوره ضوابط

    ارتقاء دستياران-ه 

ارتقاء  مقررات براساس مربوطه آموزشي گروه باالتر توسط سال به ارتقاء دستياران: 18 ماده

و  پزشكي علوم هاي شود خواهد بود و دانشگاه مي تنظيم تخصصي فوق شتهر ممتحنه هيأت توسط كه دستياران

را  ارتقاء دستياران نتايج هستند هر سال كشور موظف درماني بهداشتي خدمات

  .نمايند منعكس وتخصصي پزشكي آموزش شوراي دبيرخانه به

از تاييد  و پس كرده را تنظيمخود  رشته ارتقاء دستياران ، مقررات تخصصي فوق هاي رشته ممتحنه  هيأت- 1/18

  .نمايند مي ابالغ پزشكي علوم هاي دانشگاه اجرا به براي و تخصصي پزشكي آموزش شوراي دبيرخانه

،  ارتقاء ساليانه از احراز شرايط باالتر، پس سال براي دستياران آموزشي  صدور حكم- 2/18

تمديد  به نسبت آموزشي گروه در ارتقاء، توسط موفقيت عدم در صورت. شود مي انجام آموزش محل دانشگاه توسط

  .شود مي اقدام دوره

 دستياراني كه در طول دوره دستياري فوق تخصصي در امتحان ارتقاء دستياري سه بار مردود شوند از - 3/18

  .شوندسيستم آموزش فوق تخصصي باليني پزشكي اخراج مي

ار مردود شوند مجاز به ادامه تحصيل در دوره مربوطه  دو ب2 به 1 دستياراني كه در امتحان ارتقاء –تبصره 

  .باشند و از سيستم آموزش فوق تخصصي باليني پزشكي اخراج خواهند شدنمي

  ها  مرخصي-و 



  .نمايند مورد استفاده حسب و زايمان ، استعالجي ساليانه هاي توانند از مرخصي مي دستياران: 19 ماده

روز از  حداكثر پانزده تحصيلي ، در هر سال مقررات تتوانند با رعاي مي  دستياران- 1/19

  .گردد مي محسوب آموزشي مذكور جزء دوره مدت. نمايند استفاده ساليانه مرخصي

و  ، درمان بهداشت تأييد وزارت به تكميلي يا دوره مطالعاتي از فرصت با استفاده همسر آنان كه  دستياراني- 2/19

توانند با  از كشور هستند مي خارج عازم عالي آموزشو  فرهنگ و يا وزارت پزشكي آموزش

بار  يك و تنها براي تحصيلي هزينه كمك دريافت بدون مرخصي سال حداكثر از يك تحصيل محل دانشگاه موافقت

  .نمايند استفاده

 از تحصيل محل دانشگاه پزشكي شوراي از سوي تأييد شده پزشكي گواهي توانند با ارائه مي  دستياران- 3/19

  .نمايند استفاده برابر مقررات استعالجي مرخصي

نظر  به منوط دستياري دوره تجاوز كند ادامه  ماه6دستيار از  استعالجي مرخصي مدت كه در صورتي:  تبصره

با  فرد جايگزين معرفي به تواند نسبت مي دبيرخانه دانشگاه درخواست باشد و بنا به مي مربوطه آموزشي گروه

  .نمايد  اقدام16 ماده در تبصره رجمند مقررات رعايت

  . است بالمانع دستياري دوره بار در طول يك براي زايمان مرخصي از چهار ماه خانم دستياران  استفاده- 4/19

  .شود مي افزوده دوره طول و به نشده محسوب آموزش جزء دوره و زايمان استعالجي هاي مرخصي زمان  مدت- 5/19

    ميهمانيو ،انتقال  تغيير رشته-ز 

  .باشند نمي تغيير رشته مجاز به دستياري شدگان پذيرفته: 20 ماده

   دستياري شدگان پذيرفته انتقال: 21 ماده

 ماهه اول دوره به شرط موافقت گروه يا بخش آموزشي 6جابجايي محل تحصيل دستياران فوق تخصصي در 

  .و تأييد دانشگاه هاي مبدأ و مقصد بالمانع است 

ها،  بخش ارزشيابي نامه برابر آيين دهنده آموزش بخش لغو صالحيت درصورت الف

و  ممتحنه مورد تأييد، با نظر هيأت ساير بخشهاي به شده پذيرفته تخصصي فوق دستياران انتقال

  . است مقصد بالمانع دانشگاه موافقت

لغو گردد،  موقت صورت هب تخصصي فوق آموزشي بخش ها صالحيت بخش ارزشيابي نامه برابر آيين كه  درصورتي- ب

و  ممتحنه با نظر هيأت آموزشي مورد تأييد، تا احراز مجدد صالحيت هاي ساير بخش به دستياران انتقال

  . است مقصد بالمانع دانشگاه موافقت



  . است مبدأ و مقصد بالمانع هاي دانشگاه با موافقت  ماه6 مدت حداكثر به دستياران شدن ميهمان: 22 ماده

شود از  مي انجام چرخشي صورت به مربوطه رشته مصوب آموزشي آنها برابر برنامه آموزشي دوره كه ستيارانيد: 23 ماده

  .هستند مستثني و ميهماني انتقال مقررات شمول

   و انصراف تحصيل  ترك- ح

  .شود مي دوره در آن از آموزش انفصال موجب دوره در طول يا انصراف تحصيل ترك: 24 ماده

حداكثر تا  غير موجه داليل به شدگان نام ثبت دوره شروع در موعد مقرر، يا عدم شدگان پذيرفته نام بتث  عدم- 1/24

  .شود مي تلقي قطعي انصراف منزله ، به آخر مهرماه

تواند با  نباشد مي ماه از يك بيش انفصال مدت دستيار، چنانچه از آموزش و يا انصراف تحصيل ترك  در صورت- 2/24

در  تحصيل ادامه حق ماه از يك بيش انفصال بازگردد و در صورت تحصيل به مربوطه آموزشي گروه موافقت

  .شود رفتار مي با وي مقررات و مطابق را نداشته مربوطه دوره

مجاز  دوره در آن تحصيل به و بازگشت شده تلقي قطعي ، انصراف تحصيلي سال اولين در مهر ماه انصراف اعالم:  تبصره

  .باشد نمي

اخذ  خود را براي انصراف درخواست است باشند الزم مي انصراف متقاضي تحصيل ضمن كه  دستياراني- 3/24

  .نمايند ارائه تحصيل محل دانشگاه به موافقت

دستيار را  انصراف ، مراتب موافقت موظفند در صورت درماني بهداشتي و خدمات پزشكي علوم هاي  دانشگاه- 4/24

ساير  به فرصت و در اولين و تخصصي پزشكي آموزش شوراي دبيرخانه به هفته يك مدت حداكثر ظرف

  .نمايند اعالم ذيربط مراجع

دفتر  شود به آنها لغو مي دستياري حكم تحصيلي هر سال مهر ماه از پايان پس كه دستياراني  پرونده- 5/24

موجود با آنها  و مقررات شده پردهتعهد س گردد تا براساس مي ارسال پزشكي و آموزش ، درمان بهداشت وزارت حقوقي

  .رفتار شود

   امور رفاهي:  چهارم بخش

و  ، درمان بهداشت وزارت به تعهد خدمت داراي آزاد كه دستياران تحصيلي هزينه كمك: 25 ماده

از  وقتي تمام طرح مزاياي% 50و  يك استاديار پايه شغل العاده و فوق حقوق% 80 باشند، معادل مي پزشكي آموزش

و  عيدي ميزان. باشد امناء مي هيأت و با تصويب تحصيل محل دانشگاه اختصاصي درآمدهاي محل

  .باشد مي يك پايه استادياران معادل دستياران تحصيلي هزينه كمك سنواتي افزايش



  .باشند برخوردار مي تحصيلي هزينه از كمك و زايمان استحقاقي مرخصي در مدت  دستياران- 1/25

  .گيرد نمي تعلق تحصيلي هزينه كمك دستياران ، به ماه از سه بيش استعالجي خصيمر  در مدت- 2/25

  .شود مي مبدا پرداخت دانشگاه توسط ميهمان دستياران تحصيلي هزينه  كمك- 3/25

كنند  مي شركت تخصصي فوق هاي در دوره آموزشي با مأموريت كه دستياراني  به- 4/25

و  استخدام محل توسط آنان و مزاياي قوقگيرد و ح نمي تعلق تحصيلي هزينه كمك

  .شود مي پرداخت مربوطه مقررات براساس

توانند  نمايند، مي فرما استفاده خويش صورت به درماني خدمات بيمه باشند از مزاياي داشته تمايل كه  دستياراني- 5/25

  .امتياز برخوردار شوند از اين سرانه حق% 50 با پرداخت

  


