
 

  
  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

  دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
  
  
  
  
  
  

 و  برنامه آموزشي تدوينارچوبهچ
   تكميلي تخصصي دورهضوابط 

  و فوق تخصصي )يفلوشيپ(
  
  
  
  
  
  

   آموزشيكميسيون تدوين و برنامه ريزي
  

      1388 ماه.... 
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  رت آموختبه نام اوكه جان را فك

  :پيشگفتار 
  

بـه ايـن اجـزاء و        الزم است شامل اجزايي است كه تدوين كنندگان آن         ) curriculum( هر برنامه تحصيلي    
  . اي مبذول نمايند  شيوه نگارش آن توجه ويژه

  
در اين مجموعه راهنما سعي شده است ، اجزاي يادشده بـه شـكل يـك چـارچوب مـشخص ارائـه شـود تـا                          

. اي را از قلـم نيندازنـد          هاي تخصصي مربوط به خود ، نكته        دگان گرامي برنامه ، در حين تدوين برنامه       كنن  تهيه
  : هاي زير است  اين مجموعه شامل بخش

  
است كه توسط كميتـه    (Box) خانه خالي45 كه شامل برنامه آموزشي: بخش اول 

  .هاي تدوين برنامه گروهها تكميل مي شوند
  . دوره هاي فوق تخصصي باليني كلي واختصاصيضوابط چارچوب  :بخش دوم 

  
  

هـاي    دوره  هاي تدوين برنامه آموزشي       هاي برنامه ريزي راهبردي و كميته       برداري كميته   اين مجموعه براي بهره   
  .  تهيه شده است )دوره هاي فلوشيپي  ( تخصصي باليني تكميلي

  
   .رددـهاي اين مجموعه به تدريج مرتفع گ  كاستي ين ،گيري از رهنمودهاي ارزشمند متخصص اميد است ، با بهره

  
   آموزشيريزي كميسيون تدوين و برنامه

  1388سال 
  

  : مهم ات تذكر
   . مي شود ،آورده نمي شوداين صفحه در برنامه اي كه توسط كميته هاي تدوين برنامه گروهها تهيه * 
 و الزم است كليه .ب با دوره تنظيم خواهد شد عنوان مندرج در صفحه اول اين مجموعه ، متناس* 

  ايتوضيحاتي كه بعنوان راهنماي تهيه مجموعه در مقابل هريك از اجزاي برنامه آورده شده ، در برنامه
  . ، در كليه خانه هاي خالي تكميل شده حذف گردند شود  كه توسط كميته ارائه مي

گروه تدوين برنامه مي توانند دقيقاً آنها . آورده شده است در بعضي خانه هاي خالي ، متون پيشنهادي * 
  .را مطالعه نموده ، در صورت موافقت آنها را متناسب با رشته يا دوره موردنظر تكميل و تعديل نمايند
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 به نام خداوند بخشنده مهربان
 
 
 

 بخش اول
 
 
 

   دورهبرنامه آموزشي
  .............تكميلي تخصصي

   ............فوق تخصصي 
 
 
 
 
 



 تخصصيدبير خانه شوراي آموزش پزشكي و

۳        فوق تخصصي/) فلوشيپ( تخصصيتكميليبر نامه آموزشي دوره 

 
  فهرست مطالب

  

  صفحه  موضوع
    اسامي تدوين كنندگان برنامه

    تعريف و طول دوره –عنوان  - مقدمه
    تاريخچه وسير تكاملي دوره در ايران وجهان 

     سال آينده10حدودنياز به نيروي دوره ديده در اين حيطه تا  –داليل نياز به اين دوره 
     دور نما – رسالت –فلسفه 

     اين دورهپيامدهاي مورد انتظار از دانش آموختگان
     در جامعهنقش ها ووظايف حرفه اي دانش آموختگان

    توانمنديها ومهارت هاي پروسيجرال مورد انتظار 
    اسامي رشته هايا دوره هايي كه با اين دوره تداخل عملي دارند

    راهبردها وروش هاي آموزشي
    ساختار كلي دوره

    عناوين دروس
عناوين مباحثي كه دستياران در بخش هاي چرخشي به آن مي پردازند به تفكيك هر 

  بخش
  

    انتظارات اخالق حرفه اي از دستياران 
    منابع در سي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است 

    دستيارانشرح وظايف 
    ارزيابي دستياران 

    حداقل هاي مورد نياز در برنامه
     برنامه ارزشيابي
    ين سندرد استفاده براي تهيه اومنابع م

    صورتجلسه كميسيون تدوين وبرنامه ريزي آموزشي
    ضوابط برنامه 
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  :اسامي اعضاي كميته تدوين برنامه

*  
*  
*  
*  
*  

 :........اسامي اعضاي كميته راهبردي رشته 

*  
*  
*  
* 

 :اسامي همكاران كميسيون تدوين و برنامه ريزي آموزشي 
، دكتر ابوالفتح   )مسئول واحد تدوين  (دكتر سيدمنصور رضوي  : ،نمايندگان منتخب وزير  محمدعلي محققي  دبير شورا        دكتر  
 وخـانم    دكتر مهدي پناه خـواهي     ، دكتر محمد علي صحرائيان    ،دكتر محمد رضا فرتوك زاده    دكتر رضا لباف قاسمي،    ،المعي
دكتـر علـي     : ،نمايندگان دانشگاههاي علـوم پزشـكي      د حق ازلي  دكتر مهردا  : معاونت سالمت  ه راد،نمايند نلهه ملكا دكترا

اميرهوشنگ مهـر   دكتر )تهران(شريفيدكتر سيدرسول مير   )مشهد(دكتر محمدمهدي قاسمي  )شهيد بهشتي (صفوي نائيني 
 دكتـر علـي مـشكيني     )گـيالن (دكتر علـي حميـدي مـدني       )اهواز(دكتر احمد فخري     )ايران (دكتر شهرام آگاه   )يزد(پرور

زنـان   (گيالنـي   دكتـر ميتـرا مـدرس      ومجريان كميته هاي راهبـردي خـانم         )همدان(كتر محمد علي سيف ربيعي    د)تبريز(
داخلي  (دكتر مهدي صابري فيروزي )جراحي عمومي (اله پيروي دكتر حبيب )روانپزشكي(دكتر مريم رسوليان   خانم)وزايمان

 وكارشـناس برنامـه     ريحانه بنازادگان خانم   زي آموزشي  و برنامه ري   كميسيون تدوين  وكارشناس)كودكان (دكتر علي رباني   )
  .....................خانم 

  

  :اسامي همكاران كميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي وتخصصي 
يزد ، هاي علوم پزشكي ايران ، تهران ، شهيدبهشتي ، شيراز ، اصفهان ،  هاي پزشكي دانشگاه روساي دانشكده

دكتر فاطمه السادات كيش،  فراسترسولترتيب آقايان دكتر مازندران ،كردستان،تبريز،گيالن،شهركرد،اهواز، به
كريمي،دكترسيدحمزه حسيني،دكتر   رزمجو،دكترمهرانحسننجابت،دكترمحمود ،دكتر علي حائري،دكتر نيري

 و عليرضا مظفريكتردعلي مومني، حيدرزاده،دكتر آبتينكترداسكوئي،  سواديداريوش بهرام نيكخو،دكتر 
شكيبي  ،دكتر محمدرضا)تهران ( ، دكتر سيدمنصور رضوي ) مشهد ( دكترمجيد ابريشمي:نمايندگان منتخب وزير

 كترمجيدفرورديند ،)شهيدبهشتي(،دكترنادرممتازمنش)شهيدبهشتي(هاشمي زاده اميرحسين قاضير،دكت)كرمان(
مديركل دفتر امور حقوقي ، گسترش وارزيابي دانشگاههاي علوم پزشكيكل  مدير دكتر امير محسن ضيائيو    )شيراز(

 و كارشناسان دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ، دكتر نيره اسالمي و فرانك باميان 

  : ريزي آموزشي  اسامي مدعوين حاضر در جلسه كميسيون تدوين و برنامه
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  ) احل تدوين ـ جمله پاياني ها ـ كميته تدوين ـ مر ها ـ ضرورت تدوين ـ انگيزه ها ـ بالندگي توضيحات كلي در مورد دوره ـ پيشرفت( شامل : مقدمه 

  
  
  
  
  

  

  :) شود و تغيير نام نيازمند مصوبه جديد است  در اينجا نام مصوب آورده مي(  : انگليسي  و به فارسيدورهعنوان 

  
  
 

   )آموختگان  ضوع اصلي ومحري ـ خدمات محوري دانشذكر رشته اصلي كه دوره از آن منشعب شده ـ ذكر مو( شامل  :  دورهتعريف
 

 
 
 
 
 

 ) : ذكر مدت مصوب ـ افزودن يا كاستن طول دوره مستلزم مصوبه جديد است (  : طول دوره آموزش

  
 
 
 
 
 
 
 

 

منشعب شده است و دانش آموختگان آن در پيشگيري ، .....يك دوره باليني است كه از رشته تخصصي.....دوره
 تخصصي خود را در زمينه هاي آموزشي دانش ومهارتهايفعاليت دارند و . ....تشخيص ، درمان و مراقبت بيماران مبتال به 

 .، پژوهشي و خدمات سالمتي در اختيار جامعه قرار خواهند داد 

  . سال است       طول آموزش در اين دوره 
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ها ـ موقعيت فعلي در جهان و ايران  چگونگي پيدايش ـ سير تكاملي ـ پيشرفت( شامل : دوره در جهان وايران تاريخچه وسيرتكاملي
  ) به تفكيك
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راهبردي  ونظرات كميته  اولويتها-كشورامكانات –  هاتحميل هزينه- در كشوربار بيماريها تحليل مستند روند (شامل  :داليل نياز به اين دوره 
  ) هاي معتبر دنيا ـ و داليل ديگر   ـ وضعيت دوره در دانشگاهرشته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : ده سال آينده دوره در  در اينمتخصصحدود نياز به تربيت 
ها و ملحوظ  ها با توجه به جمعيت آنها ـ با كسر متخصصين موجود ، خروجي ها و مراكز تخصصي ـ برآورد حداقل نياز استان برآورد نياز دانشگاه( شامل 

  )نمودن رشدجمعيت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   : بنا به داليل زير راه اندازي يا تداوم تربيت دستيار در اين دوره موردنياز است
) نسيدانس يا شيوع بيماري هاي اصلي آورده شود ارقامي از الطفاً آمار و .( در كشور ....  باال بودن شيوع بيماري هاي *
  ) ذكر آمار و ارقام ( 

  . به مراكز سرپايي و بستري و بهداشتي درماني كشور باالست .... حجم مراجعات بيماري هاي * 
 را ين دورهجهت باال بردن سطح استانداردهاي آموزشي در مقاطع مختلف آموزش حضور اعضاي هيات علمي كه ا* 

  در مراكز دانشگاهي طي كرده اند ، 
  . كمك خواهد شد .... با توسعه منطقي اين دوره در كشور ، به توليد علم در زمينه * 
معتبر دنيا وجود دارد و پيشرفت دانش و فناوري در اين حيطه تخصصي ايجاب در دانشگاه هاي .... اين دوره از سال * 

  . شور نيز فعاليت داشته باشند مي كند كه دانشگاه هاي واجد شرايط ك
 ناشي از دخالت هاي غيرتخصصي در Malpracticeموجب كاهش .... حضور افراد حاذق در برخورد با بيماري هاي * 

  . كشور مي شود 
و هيات ممتحنه .... راه اندازي يا تداوم تربيت نيرو در اين مقطع تخصصي ، توسط كميته برنامه ريزي راهبردي رشته * 

  .  مورد تائيد قرار گرفته است ....
در كشور كم .... و مطابق با نياز اين دوره دانشگاه هاي كشور ، بار بيماري هاي انتظار مي رود ، با گسترش منطقي * 

  . شود ، شاخص هاي بهداشت روان در خانواده ها و جامعه ارتقا يابد 
  .  نمي شود  دوره موجب تضعيف رشته مادرگسترش اين...... با توجه به * 
به موضوعات ..... گنجاندن موضوعات اين دوره در دوره تخصصي مقدور نيست و دستياران دوره تخصصي رشته * 

 .مربوطه اشراف پيدا نخواهند كرد

    . اعالم نمايندبر آوردو روش زير ، حدود نياز را3گروه تدوين كننده برنامه مي توانند به يكي از
   ):تاًمين نيازمناطق تحت پوشش دانشگاههاي كشور(روش اول 

متخصص تربيت مي كنند و در هر دانشگاه براي آموزش دستياران ... دانشگاه در كشور ، در رشته .... حاضر ، در حال * 
  . نفر متخصص دوره ديده در اين حيطه تخصصي نياز است .... مقطع تخصصي به 

دستيار فوق  / )فلوشيپ ( دانشگاه در كشور ، در اين دوره دستيار تكميلي تخصصي ....  در حال حاضر ، از طرفي* 
نفر متخصص دوره ديده در اين ... تخصصي تربيت مي كنند و در هر دانشگاه براي آموزش دستياران اين مقاطع نياز به 

  . حيطه تخصصي وجود دارد 
استان باقي مي ماندكه نياز به متخصص ...  استان وجود دارد كه با كسر استان هاي فوق ، 30در حال حاضر ، در كشور * 

شود ، حدود نياز نفر متخصص در نظر  گرفته .... تا .... لذا اگر براي هر استان . ديده در اين حيطه تخصصي دارند دوره 
  . برآورد مي شود .... استان ها 

  ، با توجه به موارد فوق * 
 نياز كشور = نياز دوره هاي تخصصي + نياز دوره هاي تكميلي و فوق تخصصي + نياز استان ها 

..................... ..................... + ....................... + ................... =  
نفر متخصص دوره ديده در اين حيطه تخصصي موجود است ، لذا تخمين زده مي شود كه با در نظر .... در حال حاضر ، * 

ر متخصص ، حدود نياز به نيروي متخصص  سال كار براي ه30ص و محاسبه گرفتن رشد جمعيت ، رشد مراكز تربيت متخص
  .خواهد بود .....  سال آينده 10براي .... در دوره 

  
  ):برآورد نيازبر اساس جمعيت(: روش دوم 

همچنين مطالعات داخلي ، حدود نياز به متخصص  دوره ديده .... ، و .... ، .... بر اساس مطالعات انجام شده در دانشگاه هاي 
 ميليوني كنوني و محاسبه 70ذا با عنايت به جمعيت ل. نفر جمعيت يك نفر خواهد بود .... به ازاي هر در اين حيطه تخصصي 

نفر موجود ، اين ... نفر خواهد بود كه با كسر ....  سال آينده به اين نيروي تخصصي 10 درصدي ، حدود نياز در 5/1رشد 
   . نفر برآورد مي شود .... حدود 

   ديگر بر حسب مطالعات گروه تدوين كننده برنامه هر روش علمي: روش سوم 
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                                         Philosophy (Beliefs & Values) ) :ارزش ها و باورها(فلسفه 
هاي   محوري ـ كرامت انساني ـ كيفيت زندگي ـ اولويت مباني الهي و معنوي ـ سالمت: شوند نظير  هايي كه در آموزش دوره بر آنها  تاكيد مي ارزش( شامل  

   :) ير آن اي و نظا زدن ـ اخالق حرفه نگري ـ اجتناب از انگ نگري ـ جامعه ملي ـ عدالت در توزيع سالمت ـ جامع

  
  

                                                                                   :Mission):ماموريت(رسالت 
، مي چنانچه متن زير مورد قبول گروه تدوين است . ها است كه بايد به آن اشاره شود  رسالت اصلي هر برنامه ، تربيت نيروي انساني با يك سري ويژگي

   . توانند از آن استفاده كنند 
  
  
  

                                                                            :Vision):چشم انداز(دورنما
گروه تدوين مي . است )  سال آينده 10مثالً ( آل و كامالً مطلوب از رشته در سه حيطه آموزشي ـ توليد فكر ـ و خدمات تخصصي در آينده  دورنما منظره ايده

  .توانند از متن زير استفاده نمايند 

                    
 

                    

                                            Expected outcomes :از دانش آموختگانپيامد هاي مورد انتظار
  .شود  آموختگان به آن دست يابند اشاره مي رود ، دانش كه انتظار مي ) outcomes( هاي آموزشي  در اينجا به نتايج نهايي فعاليت

  يژ
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                                      :Roles: در جامعهدانش آموختگان هاينقش 
  
  

 :در تدوين اين برنامه ، بر ارزش هاي زير تاكيد مي شود

آگاه به مسائل علمي روز ، توانمند ، مسئوليت پذير و حساس به سالمت رسالت اين دوره ، تربيت نيروهاي متخصص
است كه تخصص خود را در زمينه هاي پيشگيري ، تشخيصي ، درماني ، آموزشي  .... ...حيطه تخصصيافراد و جامعه در 

 .جامعه قرار دهندوو پژوهشي در اختيار افراد 

خدمات پزشكي به  سال آينده ،  اين دوره در كشور ، از لحاظ استانداردهاي آموزشي ، توليدات پژوهشي و ارائه 10در
 .، در منطقه در رديف كشورهاي برتر و مطرح خواهد بودمردم

 :انتظار مي رود دانش آموختگان اين دوره قادر باشند
 بيماران ، اعضاي تيم سالمت و مسئولين سالمت ، براي رفع مشكل بيمار يا جامعه ارتباط موثر و با بيماران ، همراهان* 

  . مناسب حرفه اي برقرار نمايند 
  . با اخذ شرح حال ، انجام معاينات و ارزيابي هاي باليني و پاراكلينيكي بيماري را تشخيص دهند * 
ي و مراقبتي مناسب را براي بيماران انتخاب و آنها را با تسلط و رويكردها و روش هاي پيشگيري ، تشخيصي ، درمان* 

  . مهارت كافي جهت رفع مشكل بيمار بكار گيرند 
در آموزش رده هاي مختلف اعم از بيماران و همراهان آنها ، جامعه عمومي و جامعه دانشگاهي در زمينه تخصصي * 

  . كافي داشته باشند  مربوطه توانايي
  . ي كشوري همكاري و تعامل سازنده داشته باشند در نظام پژوهش* 
  .  سازنده داشته باشند با متخصصي رشته ها و دوره هاي مختلف تعامل* 
  . با پيشنهاد يا بكارگيري راهكارهاي مختلف در ارتقاي وضعيت سالمت جامعه نقش موثر ايفا نمايند * 
 . رعايت نمايند در كليه اقدامات ، مسائل مرتبط با  اخالق حرفه اي را * 

  : دانش آموختگان اين دوره در نقش هاي زير در جامعه ايفاي نقش مي نمايند
  ـ درماني ـ مراقبتي تشخيصي * 
  آموزشي * 
  پژوهشي * 
  مشاوره اي * 
 مديريتي*
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                                                                    :Tasks:دانش آموختگان  حرفه اييفاوظ
   .شود   شفاف تعدادي وظيفه مشخص ميدر اينجا براي هر نقش ، به صورت كامالً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  

  : به شرح زير استبه ترتيب هر نقشوظايف حرفه اي دانش آموختگان 
  : ش تشخيصي ـ درماني ـ مراقبتي در نق

مسئولين مددكاري و در صورت نياز و برقراري ارتباط موثر حرفه اي با بيماران ، همراهان بيماران ، اعضاي تيم سالمت * 
 . سالمت جهت رفع مشكل بيمار سئولين نظامم

  . تشكيل پرونده پزشكي براي بيماران * 
  .ثبت يافته ها در پرونده  و انجام معاينات تخصصي و اخذ شرح حال* 
  .تشخيصي درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي * 
  . مجاز مندرج در اين برنامه  ) Diagnostic prodcedures( رويه هاي تشخيصي انجام * 
   . موردنياز درخواست مشاوره هاي تخصصي * 
  . بيماري و ثبت آن در پرونده تشخيص * 
يا  تسكيني(  يا كونسراتيو curativeيا توانبخشي ، اعم از درمان هاي دارويي ، جراحي انتخاب رويكرد مناسب درماني * 

  . براي بيماران و بكارگيري آن تا حد مجاز مرتبط با رشته براي آنها ) حمايتي 
  .تجويز منطقي دارو در درمان هاي دارويي * 
  . تجويز اقدامات توانبخشي موردنياز * 
  . رت نياز ارجاع آنها پيگيري بيماران و در صو* 
  . ثبت اطالعات و تنظيم مدارك پزشكي مرتبط * 
  

  : آموزشي در نقش 
  . آموزش بيماران ، همراهان ، اعضاي تيم سالمت ، دانشگاهيان و جامعه در صورت نياز * 
  .با نظام سالمت مشاركت در تدوين متون آموزشي و دستورالعمل ها در حيطه تخصصي مرتبط * 
  

  : اوره اي در نقش مش
  .ارائه مشاوره تخصصي به بيماران ، همراهان ، متخصصين ديگر ، مديران نظام سالمت و مراجع و سازمان هاي قانوني * 
  

  : در نقش پژوهشي 
  .همكاري در طرح هاي پژوهشي نظام سالمت و دانشگاهي * 
  .نشر يا گزارش نتايج تحقيقات انجام شده به مسئولين نظام سالمت * 
ش بيماري ها و مشكالت سالمتي مربوط به حيطه تخصصي در جامعه و ارائه راهكارهاي اصالحي به مسئولين نظام گزار* 

  . سالمت 
  

  : در نقش مديريتي 
  در حيطه تخصصي مربوطه  رهبري و مديريت تيم سالمت* 
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   : مورد انتظارومهارت هاي پروسيجرالتوانمندي ها
   Expected Competencies & Procedural Skills:                                 

  (General Competencies ):ي عموميتوانمندي ها:   الف 
 .ي بود بايد توسط گروه تدوين برنامه اصالح شودچنانچه اين توانمندي ها با يك رشته يا دوره انطباق نداشت و يا واجد كاست

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : گردآوري و ثبت اطالعات 
 موثر حرفه ايبرقراري ارتباط  
  تخصصياخذ شرح حال 
  بيماران تخصصي ارزيابي و معاينه  
 درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي 
  وتنظيم مدارك پزشكيتشكيل پرونده ، ثبت اطالعات 

  :بيمار ستدالل باليني ، تشخيص و تصميم گيري براي ا
لطفاً فهرست آزمايشات پاراكلينيكي اختصاصي مرتبط با دوره در ايـن تـست آورده              ( تفسيرآزمايشات پاراكلينيكي    

 ) .شود 
  ادغام يافته هاي باليني وپاراكلينيكي  
  استنتاج و قضاوت باليني 
 تشخيص بيماري 
 بيمار  حل مساله  جهتتصميم گيري باليني 

   ):Patient Management( مار اداره بي
  )Patient care( مراقبت از بيمار  
  )order نوشتن  نسخه دارويي و ( تجويز منطقي دارو  
 و اجراي آن براي بيمار  تشخيصي ـ درماني رويكردمناسبترين نتخاب ا 
  پزشكي مشاورهو ارائه درخواست  
 ارجاع بيمار هاي الزم و  ايجادهماهنگي 
 آموزش بيمار  
 پيگيري بيمار  

  
  : توانمندي هاي ديگر 

 پژوهش  
 مديريت   ورهبري 
 ارائه مشاوره هاي تخصصي 
 بيماران   ودفاع از حقوقحمايت 
 طبابت مبتني بر شواهد 
 كييالكتروننابع استفاده از رايانه وجستجوي اطالعات علمي در م 
 پايش سالمت جامعه 

دستياران در طول دوره تخصصي خود ، اكثر توانمنديهاي فوق را كسب ودر مقاطع باالتر بر آن ها مـسلط خواهنـد                      :تذكر  
  .شد
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  : )درماني  –اقدامات تشخيصي (مهارت هاي پروسيجرال: ب
ادگيری   " دفعات ذكر شده در اين جدول براي      :تذكر انجام هر اقدام در طول دوره محدوديتي نـدارد وبـر           ودفعات   ستا" ي

 .ورت نياز قابل گسترش است  كادر در ص.خواهد بودحسب نياز 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :ارند باز دارنده د يا تداخل همپوشانيدر انجام بعضي پروسيجرها  كه با اين دوره ياسامي رشته ها يا دوره هاي
  
  

  
  

                                                             :Educational Strategies  : آموزشي راهبردهاي
   .گروه هاي تدوين راهبردهاي مرتبط با خود را انتخاب و بقيه موارد را حذف خواهند نمود 

  
  

  
  

  

            :Teaching & Learning Methods    : )روش هاي ياددهي و يادگيري (آموزش  و فنونها روش
   

  
  
  
  
  

 :اين برنامه بر راهبردهاي زير استوار است
  تلفيقي از دانشجو و استادمحوري      ) task based( يادگيري مبتني بر وظايف 
   ) community oriented( ر يادگيري جامعه نگ    )  problem based( يادگيري مبتني بر مشكل 
   ) hospital based( آموزش بيمارستاني     ) subject directed( يادگيري مبتني بر موضوع 
  يادگيري سيستماتيك      ) evidence based( يادگيري مبتني بر شواهد 

   elective و در بخش كوچكي از دوره compulsoryآموزش   ديسيپلينري همراه با ادغام موضوعي در صورت نياز 

  : ره ، عمدتاً از روش ها و فنون آموزشي زير بهره گرفته خواهد شد در اين دو
 *self education, self study   
  انواع كنفرانس هاي داخل بخشي ، بين بخشي ، بيمارستاني ، بين رشته اي و بين دانشگاهي * 
   ـ توموربورد case presentationبحث در گروه هاي كوچك ـ كارگاه هاي آموزشي ـ ژورنال كالب و كتاب خواني ـ * 
گزارش صبحگاهي ـ راندهاي كاري و آموزشي ـ انجام مشاوره هاي تخصصي همراه با استاد ـ آموزش سرپايي ـ * 

  آموزش در اتاق عمل يا اتاق پروسيجر ـ كليشه خواني ـ تحليل بيماران دشوار 
  . استفاده از تكنيك هاي آموزش از راه دور بر حسب امكانات * 
  .كت در آموزش رده هاي پايين تر  مشار*

  .روش و فنون آموزشي ديگر بر حسب نياز و اهداف آموزشي * 

 :همپوشاني در انجام بعضي پروسيجرها:الف
  
 :تداخل حرفه اي:ب

كمك در   مشاهده   )Procedure( پروسيجر 
  انجام

انجام 
  مستقل

 كل دفعات
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    :ساختار كلي دوره آموزشي
  

بخش ، واحد يا عرصه 
  آموزش

  مدت زمان   ـ اقداماتمحتوي
  )ماه ( 

انتخاب ، تشكيل پرونده و بستري ويزيت بيمارن سرپايي ـ   درمانگاه
بيماران ـ پيگيري مشاوره هاي تخصصي بيماران ـ انجام 

هاي سرپايي ـ آموزش رده هاي پايين تر ـ پاسخگويي پروسيجر
به مشاوره هاي تخصصي درخواست شده و اقدامات ديگر طبق 

  برنامه هاي تنظيمي بخش 

در طول دوره هفته اي 
  روز .... 

يماران بستري شده ـ مراقبت از بيماران ـ تثبيت ويزيت ب  بخش بستري
بيماران بستري شده در بخش ـ انجام پروسيجرهاي تشخيصي 
درماني بر بالين بيمار ـ آموزش رده هاي پايين تر و اقدامات ديگر 

  طبق برنامه هاي تنظيمي بخش 

  هر روزه ما .... 

انجام شركت در عمل هاي جراحي بصورت مشاهده ، كمك يا   اتاق عمل
اين رديف در رشته هاي . ( مستقل ، طبق برنامه تنظيمي بخش 

  ) داخلي حذف مي شود 

در طول دوره هفته اي 
  روز.... 

شركت در انجام پروسيجرها بصورت مشاهده ، كمك يا انجام   پروسيجر اتاق 
  مستقل ، طبق برنامه تنظيمي بخش

در طول دوره هفته اي 
 روز يا بصورت موردي.... 

  ماه ....   ....طبق توضيحات صفحه   )1(چرخشي بخش 
  ماه ....   ....طبق توضيحات صفحه   )2(بخش چرخشي 
  ماه ....   ....طبق توضيحات صفحه   )3(بخش چرخشي 
  ماه ....   ....طبق توضيحات صفحه   بخش انتخابي

  :توضيحات
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 :عناوين دروس اعم از عمومي ،تخصصي پايه يا تخصصي باليني 

  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ):به تفكيك هر بخش( مباحثي كه بايد دستياران در بخش هاي چرخشي به آنها بپردازند ناوينع
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  :ازدستياران)Professionalism(خالق حرفه اي انتظارات ا
  :از دستياران و دانش آموختگان اين رشته انتظار مي رود

   در حوزه نوع دوستي-الف
 .منافع بيمار را بر منافع خود ترجيح دهند )1
 .در مواجهه با بيماران  مختلف عدالت را رعايت كنند )2
 .جتماعي آنان توجه داشته باشنددر برخورد با بيماران به تمام ابعاد جسمي،  رواني وا )3
 .در تمامي مراحل مراقبت از بيماران وقت كافي صرف نمايند )4
 . به خواسته ها و آالم بيماران توجه داشته باشند )5
 . منشور حقوق بيمار را در شرايط مختلف رعايت كرده و از آن دفاع كنند ) 6

   در حوزه وظيفه شناسي و مسئوليت-ب
  .هد كافي داشته باشندنسبت به انجام وظائف خود تع )1
 .به سواالت بيماران پاسخ دهند )2
 .اطالعات مربوط به وضعيت بيمار را با مناسبترين شيوه در اختيار وي وهمراهان  قرار دهند )3
 .داشته باشند سازنده از دخالتهاي بي مورد در كارهمكاران پرهيز نمايندو با اعضاي تيم سالمت تعامل  )4
 . ال بيماران احساس مسئوليت نماينددر تمامي مراحل مراقبت و انتق )5
 . براي مصاحبه، انجام معاينه و هر كار تشخيصي درماني از بيماران اجازه بگيرند ) 6
در رابطه با پيشگيري از تشديد بيماري، بروز عوارض، ابتالي مجدد، انتقال بيماري و نيز بهبود كيفيت زنـدگي بـه                      )7

 .طور مناسب به بيماران آموزش دهند

  شرافت و درستكاري در حوزه -ج
  ..راستگو باشند )1
 . درستكار باشند )2
 .رازدارباشند )3
 .حريم خصوصي بيمار را رعايت نمايند  )4

   در حوزه احترام به ديگران-د
 .  به عقايد، آداب ، رسوم وعادات بيماران احترام بگذارند )1
 .نام ومشخصات وي را با احترام يادكنندبيمار را به عنوان يك انسان در نظر گرفته ،  )2
 . به وقت بيماران احترام گذاشته و نظم و ترتيب را رعايت نمايند )3
 .به همراهان بيمار،همكاران و كادر تيم درماني احترام بگذارند )4
 .وضعيت ظاهري آنها مطابق با شئون حرفه اي باشد )5

 در حوزه تعالي شغلي -ه
  .انتقاد پذير باشند )1
 .اوره و كمك بخواهندمحدوديت هاي علمي خودرا شناخته ، در موارد الزم مش )2
 .به طور مستمر،دانش و توانمنديهاي خود را ارتقاءدهند )3
 . اقدامات تشخيصي درماني مناسب را مطابق با امكانات ودستاوردهاي علمي در دسترس انجام دهند )4
 . استانداردهاي تكميل پرونده پزشكي و گزارش نويسي را رعايت كنند )5
  

 و نظارت مستمر بـر عملكـرد   Role modelingاي ،  شيوه اصلي آموزش اخالق حرفه: توضيح 
  . دستياران است 
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                   :References:منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است 

                                                                
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   : توضيح
وجود،توسط مكه طبق مقررات ،آزمون هاي ارتقا وپاياني انجام مي شود ،منابع آزمونهابر اساس آئين نامه هاي درمواردي  )1

   . اجراي اين برنامه راهنمايي است برايذكرشده دراين صفحه تعيين خواهد شد ومنابع هيئت ممتحنه دوره
  . شده در دسترس است  در مورد كتب ، منظور آخرين نسخه چاپ) 2
  .شوند   مورد مجالت ، منظور مجالتي است كه در طول دوره دستياري منتشر ميدر) 3
 
  
  
  
 
 
 
  

  : كتب اصلي-الف
  
  
  
  
  
  
  
  
  : مجالت اصلي-ب
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                                                                               :Student Assessment:ارزيابي دستيار
  
  
  
  
  
  

                                                                            :شرح وظايف دستياران
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ) : موارد ذكرشده نبايستي با مصوبات شوراي گسترش مغاير باشند (  )  :رتبه –گرايش –تعداد (اقل هيئت علمي مورد نياز حد

  
  

  : براي اجراي برنامه مورد نيازيا آموزش ديده  ديده دورهكاركنان 
  
  

  : مورد نياز تخصصي فضاهاي

  
  

 :(Assessment Methods)روش ارزيابي-الف
   OSCE               DOPS    آزمون تعاملي رايانه اي   شفاهي    كتبي 

  ارزيابي پورت فوليو        ارزيابي مقاله         درجه 360آزمون             Logbookارزيابي 
  
  

  :(Periods of Assessment)دفعات ارزيابي: ب 
 

  .فوق تخصصي معتبر كه يك نفر از آنها دانشيار باشد /با مدرك تخصصي فلوشيپيحداقل سه نفر هيات علمي

 

 : فضاهاي تخصصي موردنياز اين دوره كه بايد در دانشگاه مجري در دسترس باشند عبارتند از 

نمايد عبارتند  مواردي كه گروه بر آن تاكيد مي. هاي مربوطه آورده شده است نامهشرح وظايف قانوني دستياران در آئين
  : از 

  ويزيت روزانه بيماران  -
 تخصصي هاي فوق انجام مشاوره -
 نال كالب در طول دوره  كنفرانس يا ژور5ارائه  -
 آنكاليهاي شركت در برنامه  -
 تحقيقاتي هاي ركت در يك پروژه اشم -
  يك مقاله پژوهشي در طي دورهنگارش -
  طبق برنامه تنظيمي شركت در برنامه هاي آموزشي وپژوهشي -
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  : در سال  مورد نيازهاي اصلي يتعداد بيمار حداقل نوع وت
  
  
  
  

  : براي تربيت يك دستيار ورودي تعداد تخت مورد نياز
  

  

  
  
  

   :مورد نياز تجهيزات تخصصي

  

  
  : مورد نياز  يا تخصص هايرشته هاي تخصصي

  
  
  
  

  :معيارهاي دانشگاههائيكه مجاز به اجراي برنامه هستند
  
  
  
  

    :به ورود دوره متخصصين مجاز 
  
  

 

  :رشته ها:الف
  
  
 :تخصص ها:ب

  : دانشگاهي مجاز به راه اندازي اين برنامه است كه داراي ويژگي هاي زير باشد 
  . باشد .... داراي دوره تخصصي مورد تائيد در رشته * 
  .  دوره ، در دوره تخصصي فارغ التصحيل داشته باشد 10حداقل * 

 .واجد حداقل هاي مندرج در اين برنامه باشد

 

  

   تعداد   بيماري

    

    

    

 
  
  

 مدنظر قرار خواهدگرفت موجود بخش اراندرارزشيابي هابر اساس كل دستي:توضيح
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  :(Program Evaluation)ارزشيابي برنامه
 : شرايط ارزشيابي برنامه- الف  

 
 
  
  
  :شيوه ارزشيابي برنامه-ب
  
  
  
  : ارزشيابي برنامهمتولي-ج
  
  
  : برنامهنحوه باز نگري-د
  
  
  
  
  

  

 : ارزشيابي برنامهشاخص ها ومعيارهاي پيشنهادي گروه براي-ه

  
  
  
  

 :اين برنامه در شرايط زير ارز شيابي خواهد شد
  دوره از اجراي دوره/سال--------گذشت -1
  تغييرات فاحش فناوري-2
تصميم سياستگزاران اصلي مرتبط با برنامه-3

  نظر سنجي از هيئت علمي درگير برنامه،دستياران ودانش آموختگان با پرسشناتمه هاي از قبل تدوين شده •
 تفاده از پرسشنامه هاي موجود در واحد ارزشيابي واعتبار بخشي دبير خانهاس •

ارزشيابي برنامه ،واحد ارزشيابي واعتبار بخشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي با همكاري كميته تدوين متولي
 برنامه است

 :مراحل باز نگري اين برنامه به ترتيب زير است
  گرد آوري اطالعات حاصل از نظر سنجي ،تحقيقات تطبيقي وعرصه اي ،پيشنهادات ونظرات صاحبنظران •
  در خواست از دبير خانه جهت تشكيل كميته تدوين برنامه •
  طرح اطالعات گردآوري شده د ركميته تدوين برنامه  •
 بازنگري در قسمتهاي مورد نياز برنامه وارائه پيش نويش برنامه جديد به كميسيون تدوين وبرنامه ريزي آموزشي •

 مورد قبول است)چك ليست پيوست (شاخص ها ومعيارهاي ملحوظ شده در چارچوب ارزشيابي برنامه دبيرخانه
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  : برنامهچارچوب ارزشيابي
  .ليست ضميمه استفاده شود  ممكن است ، در ارزشيابي برنامه از چك: تذكر 

ممكن است پاسخ به هريك از سواالت فوق ، نيازمند انجام يك .برنامه با استفاده از چارچوب زير ارزشيابي خواهدشد 
  . ه ارزشيابي برنامه خواهند نمود در اين مورد ارزيابان ، پس از تدوين ابزار مناسب ، اقدام ب. تحقيق كامل باشد 

  
منبع گردآوري   سوال رديف

  داده ها
معيار   روش

مورد 
  انتظار

 -دستياران   آيا برنامه، در اختيار همه اعضاي هيئت علمي و دستياران قرار گرفته است؟   1
  اساتيد

  <80%  پرسشنامه

  <80%  مشاهده  مستندات  آيا محتواي برنامه، اطالع رساني كافي شده است؟  2
 -دستياران  آيا اعضاي هيئت علمي و دستياران از اجزاي برنامه آگاهي دارند؟  3

  اساتيد
  <50%  پرسشنامه

آيا در طول اجراي برنامه، وزارت متبوع، دانشگاه و دانشكده از آن حمايت   4
  كرده است؟

تاييد اساتيد و 
  مديران

مصاحبه و 
  مشاهده

%70>  

  <80%  پرسشنامه  ارزيابي فرايند  ي برنامه رعايت شده است؟آيا باورها و ارزشها در طول اجرا  5
  <70%  پرسشنامه  ارزيابي فرايند  آيا اجراي برنامه رشته را به دورنما نزديك كرده است؟   6
 Outارزيابي   آيا رسالت رشته در بعد آموزشي تحقق يافته است؟  7

came 
  <70%  پرشسنامه

 ارتقاء و در جهت دور نما بوده آيا وضعيت توليد علم و نشر مقاالت روبه  8
  است؟

  )بلي+ (  مشاهده  ارزيابي مقاالت

ارزيابي عملكرد   آيا پيامدهاي پيش بيني شده در برنامه تحقق يافته اند؟   9
  دستياران

  <80%  پرسشنامه

  100%  مشاهده  مستندات  آيا براي اجراي برنامه، هيئت علمي الزم وجود دارد؟   10
  100%  مشاهده  مستندات  اي آموزش و پژوهش در رشته كافي بوده است؟آيا تنوع بيماران بر  11
  100%  مشاهده  ارزيابي تجهيزات  آيا تجهيزات تخصصي پيش بيني شده در اختيار قرار گرفته است؟   12
آيا عرصه ها، بخش ها و واحدهاي آموزشي ضروري براي اجراي برنامه فراهم   13

  شده است؟
  100%  مشاهده  ارزيابي عرصه ها

  <50%  مصاحبه  دستياران  ميزان استفاده از روشهاي فعال آموزشي چقدربوده است؟  14
مستندات و برنامه   آيا محتواي آموزشي رعايت شده است؟  15

  ها
  <80%  مشاهده

  <80%  مصاحبه  دستياران  ميزان رعايت ساختار دوره و رعايت بخشهاي چرخشي چقدر بوده است؟   16
  <90%  مصاحبه   بيماران–اساتيد   خالقي رضايت بخش بوده است؟آيا رعايت انتظارات ا  17
  100%  مشاهده  مستندات  آيا منابع تعيين شده در دسترس دستياران قرار دارد؟   18
  <80%  مشاهده  مستندات  آيا دستياران مطابق برنامه ارزيابي شده اند؟   19
ضايت بخش آيا ميزان اشتغال به كار دانش آموختگان در پستهاي مرتبط ر  20

  بوده است؟ 
  <90%  پرسشنامه  دانش آموختگان

آيا دانش آموختگان نقش ها و وظايف خود را در جامعه به شكل مطلوب   21
  انجام مي دهند؟ 

مديران محل 
  اشتغال

  <70%  پرسشنامه

  >10%  مصاحبه  اساتيد  آيا موضوع تداخل وظايف با رشته هاي ديگر معضالتي را در پي داشته است؟  22
  <70%  پرسشنامه  اساتيد-دستياران  ميزان رضايت دستياران و استادان از برنامه؟   23
  <80%  پرسشنامه  مديران  ميزان رضايت مديران محل اشتغال دانش آموختگان از عملكرد آنها؟   24
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  منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند

راهنماي تدوين برنامه دوره هاي فوق تخصصي ـ دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي ـ كميسيون تدوين و -1
 1388ـ سال برنامه ريزي آموزشي 
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  صورتجلسه
، با تالش امضا كنندگان زيـر،در تـاريخ                           ) ........................  فلوشيپ(برنامه دستياري دوره تكميلي تخصصي      

وزش پزشكي و تخصـصي نگهـداري       به تصويب رسيد و به عنوان سند در دبيرخانه شوراي آم          .................. 
  .مي شود

 : اسامي اعضاي كميسيون تدوين و برنامه ريزي آموزشي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  دكتر سيدمنصور رضوي   دكتر محمدعلي محققي                
  دكتر علي رباني    اميرهوشنگ مهر پروردكتر 

  دكتر ابوالفتح المعي   گيالني  دكتر ميترا مدرس
  دكتر الهه ملكان راد  دكتر علي صفوي نائيني

   دكتر مهدي صابري فيروزي  اله پيروي  دكتر حبيب
  دكتر مريم رسوليان  دكتر علي مشكيني 
  دكتر محمدمهدي قاسمي  دكتر شهرام آگاه

  دكتر علي حميدي مدني  دكتر مهرداد حق ازلي 
  ر محمد رضا فرتوك زاده دكت  دكتر سيد رسول مير شريفي

  دكتر رضا لباف قاسمي    دكتر احمد فخري

  دكتر محمد علي صحرائيان  دكتر مهدي پناه خواهي 
    دكتر محمد علي سيف ربيعي

  نامه ريزي آموزشياسامي مدعوين حاضر در جلسه كميسيون تدوين و بر
*  *  

*  *  

*  *  

*  *  
*  *  
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  تخصصي هاي آموزش فوق هاي دوره نامه مقررات و آيين
  
  
  
  

  
  
  

دومبخش   
 
 

 ضوابط كلي دوره هاي فوق تخصصي  
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  كليات : بخش اول 
   هدف -1ماده 

  

تخصص مورد نياز كشور ، به منظـور ارتقـاي            تخصصي پزشكي ، تربيت پزشك فوق       قهاي فو   هدف از برقراري دوره     
  باشد  هاي علمي پزشكي مي سطح علمي آموزش پزشكي ، پژوهش و خدمات پزشكي و نيز دستيابي به آخرين يافته

  
   تعريف دوره -2ماده 

متقاضيان واجدشرايط پس   . ت  باليني ، باالترين مقطع تحصيالت دانشگاهي پزشكي اس         تخصصي پزشكي   دوره فوق   
و گذراندن دوره آموزش علمي و عملي مصوب ، در يكـي از مراكـز               ) كتبي و شفاهي    ( آزمون پذيرش دستيار      از موفقيت در    

موزش پزشكي با دفاع و تائيد رساله و موفقيت در آزمون نهايي بـه اخـذ دانـشنامه                    مورد تائيد وزارت بهداشت ، درمان و آ       
  . گردند  ميتخصصي نايل  فوق

   تعريف دستيار -3ماده 
نيـاز يـا گـواهي     شود كه با داشتن مدرك دانشنامه تخصصي رشته پـيش          تخصصي به فردي اطالق مي      دستيار فوق   

هاي نظري ، كسب      نامه در مدت زمان مصوب به آموزش        قبولي آن و پذيرش در آزمون ورودي ، با رعايت كليه مفاد اين آيين             
  . هاي پژوهشي بپردازد  ليتهاي عملي و فعا مهارت

  

  شرايط عمومي ) الف 
  

  : تخصصي باليني  هاي فوق شرايط پذيرش دستيار در رشته -4ماده 
   شركت و قبولي در آزمون پذيرش دستيار -1/4
   تائيد صالحيت عمومي طبق ضوابط شوراي عالي انقالب فرهنگي -2/4

تخصصي نياز بـه گـزينش عمـومي          هاي فوق   براي تحصيل در دوره   ) قطعي يا آزمايشي    ( علمي رسمي     اعضاي هيات : تبصره  
  . مجدد ندارند 

هـا يـا مراكـز مـورد تائيـد وزارت             نياز و يا گواهي قبولي آن از دانشگاه          داشتن مدرك دانشنامه تخصصي رشته پيش      -3/4
  موزش پزشكي  بهداشت ، درمان و آ

  قايان  داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا معافي براي آ-4/4
باشد و داوطلبان داراي معافيت موقت پزشكي و يا كفالـت بـا مـسئوليت                  معافي به مفهوم معافيت دايم مي      كلمه -1تبصره  

بديهي است در صورت فراخوانده شدن به انجام خـدمت وظيفـه ،             . توانند در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايند          خود مي 
  . آنان به عهده نخواهد داشت اين وزارتخانه هيچگونه تعهدي براي ترخيص 

باشـند در     آوران بهداشـت مـي       داوطلباني كه در حال انجام خدمات قانوني شامل خدمت وظيفه عمومي يا پيـام              -2تبصره  
رسد مجاز به شـركت در         شهريورماه سال بعد به اتمام مي      31صورت ارائه گواهي مبني بر اينكه مدت سربازي آنان تا تاريخ            

  . ار خواهند بود آزمون پذيرش دستي
علمـي مـشغول انجـام خـدمت وظيفـه در              آن دسته از متقاضياني كه بعنوان ماده يك قانون نحوه تامين هيات            -3تبصره  
باشند در صورت موافقت دانشگاه محل خدمت و ارائه گواهي مبني بر اينكه تـا تـاريخ          هاي علوم پزشكي كشور مي      دانشگاه

 18در حال حاضر مدت     ( دمت سربازي مصوب ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح را           شهريورماه سال بعد معادل مدت خ      31
توانند بطور مشروط در آزمون شركت نمايند و در صورت قبولي و نداشتن منع قانوني از نظر                   خواهند گذراند ، مي   )  ماه   21تا  

  . وظيفه ، طبق مقررات شروع به آموزش نمايند  اداره نظام
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 برابـر   2نياز در هر سـال تحـصيلي ، معـادل             هاي آزمون دانشنامه تخصصي هر رشته پيش        ئزين رتبه  از ميان حا   -4تبصره  
نياز در صورتي كه مشمول خدمت وظيفه عمومي باشند با رعايت ساير شرايط               تخصصي آن رشته پيش     هاي فوق   تعداد رشته 

ام و شركت نماينـد و در صـورت قبـولي بـا             ن  توانند بصورت مشروط در آزمون پذيرش دستيار ثبت         نامه مي   مندرج در آيين  
علمي و قانون اجازه ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلي باالتر به مشموالن اين قـانون ، تـا         استفاده از قانون نحوه تامين هيات     

نـام بـر       شهريورماه سال بعد از خدمت ترخيص شده و شروع به آموزش نمايند انتخاب رشته اين افراد در هنگـام ثبـت                     31
بعنـوان  . باشـد   تخصصي مي   نفر در هر رشته فوق     2نياز و تا سقف حداكثر        س رتبه آزمون دانشنامه تخصصي رشته پيش      اسا

باشد به نفرات اول تا چهاردهم آزمـون     تخصصي وابسته به آن هفت رشته مي        هاي فوق   مثال در رشته داخلي كه تعداد رشته      
شود در صورت دارا بودن  ت وظيفه عمومي باشند اجازه داده ميدانشنامه تخصصي رشته داخلي در صورتي كه مشمول خدم     

  . تخصصي در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايند   نفر در هر رشته فوق2نامه و حداكثر  ساير شرايط آيين
  
علمـي    براي اعـضاي هيـات    { تواند حداكثر تا سن مجاز ورود به دوره دستياري            هر داوطلب مي  :  داشتن شرايط سني     -5/4
بدون محـدوديت   }  سال تمام تا پايان شهريورماه سال بعد         42 سال تمام و ساير داوطلبان       45) قطعي يا آزمايشي    ( سمي  ر

  . دفعات در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايد 
  اي برحسب رشته   نداشتن نقص عضو موثر حرفه-6/4

اي را  ممتحنـه ، نقـص عـضو مـوثر حرفـه     هـاي   دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي موظف است با همكاري هيات     
  . برحسب رشته تنظيم و اعالم نمايد 

و ) فلوشـيپ  ( هـاي تكميلـي تخصـصي     تخصصي پزشـكي و دوره     هاي فوق    عدم اشتغال به تحصيل در يكي از رشته        -7/4
Ph.D  
هـاي پزشـكي    شـته تخصصي در يكي از ر شدگان آزمون نهايي فوق تخصصي و قبول دارندگان مدرك دانشنامه فوق   : تبصره  

  . باشند  مجاز به شركت در آزمون پذيرش دستيار نمي
  

  شرايط اختصاصي ) ب 
از كل ظرفيت پذيرش هر رشته در آزمون پذيرش دستيار به مشمولين قانون ايجاد تـسهيالت بـراي                  % 20معادل   -5ماده  

نمـره آخـرين نفـر      % 80كـه حـداقل     ها و موسسات آموزش عالي        ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه       
  . يابد  شده به آزمون شفاهي برابر ظرفيت را كسب نمايند ، اختصاص مي اعالم

  

 متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان در كليه مراحل امتحان كتبي و شفاهي و اعالم نتيجه به عنوان سـهميه                    -1تبصره  
 احراز هر رتبه از آزمون كتبي ، هنگام معرفي به شـفاهي بعنـوان               شود بدين معنا كه متقاضيان در صورت        رزمنده منظور مي  

  . رزمنده ديده خواهد شد 
  . باشد سهميه مذكور قابل اعمال نيست   نفر مي5هايي كه ظرفيت پذيرش كمتر از  در رشته -2تبصره 

  

درمـاني و نيـز       داشـتي هاي علوم پزشكي و خـدمات به        دانشگاه) قطعي يا آزمايشي    ( علمي رسمي     اعضاي هيات  -6ماده  
نام   تخصصي را دارند مي بايست هنگام ثبت        هاي فوق    قصد ورود به دوره    4/4 بند   4داوطلباني كه با استفاده از شرايط تبصره        

  : يكي از مدارك مستند ذيل را حسب مورد ارائه نمايند 
  ت و اعالم نياز دانشگاه محل خدم) قطعي ِيا آزمايشي ( حكم استادياري رسمي ) الف 

  نياز ، به تائيد دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي  گواهي رتبه در آزمون دانشنامه تخصصي رشته پيش) ب 
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  تخصصي وابسته هاي فوق نياز و رشته هاي تخصصي پيش جدول رشته
  تخصصي هاي فوق رشته  نياز رشته تخصصي پيش  تخصصي هاي فوق رشته  نياز رشته تخصصي پيش

  كليه اطفال  نفرولوژي
  قلب اطفال  بيماري هاي قلب و عروق

  عفوني اطفال   روماتولوژي
  اعصاب اطفال  خون و سرطان بالغين

  خون و سرطان اطفال  ريز و متابوليسم غدد درون
  نوزادان  هاي ريه  بيماري

  داخلي

  گوارش اطفال  گوارش بالغين
  ژي اطفالايمونولوژي و آلر  جراحي اطفال

  جراحي قفسه صدري
  جراحي قلب و عروق

  اطفال

  عمومي جراحي  غدد اطفال 
جراحي پالستيك ، ترميمـي و      

  روانپزشكي اطفال   روانپزشكي  سوختگي

  
نامه   نام موظف به ارائه معرفي      ها و نهادها در هنگام ثبت       ها ، سازمان    داوطلبان مشغول خدمت در يكي از وزارتخانه       -7ماده  

  . باشند  ي بر موافقت با ماموريت آموزشي خود مياز سازمان ذيربط مبن
  

  آزمون پذيرش دستيار ) ج 
ها و در اسفندماه هر سال توسط دبيرخانه شـوراي آمـوزش               آزمون پذيرش دستيار بصورت متمركز در همه رشته        -8ماده  

  . شود  پزشكي و تخصصي برگزار مي
هـاي    شـده ، يكـي از رشـته         هـاي تعيـين     نيـاز و ظرفيـت      تواند با توجه به رشته تخصصي پـيش          هر داوطلب مي   -9ماده  
  . تخصصي را انتخاب و در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايد  فوق

شده توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشـكي و تخصـصي از             نام آزمون پذيرش دستيار در مدت زمان اعالم          ثبت -10ماده  
  . شود  هاي علوم پزشكي كشور انجام مي طريق دانشگاه

  

  . گيرد  موزش پزشكي و تخصصي انجام مي  به صورت متمركز در دبيرخانه شوراي آ4/4 بند 4نام از داوطلبان مشمول تبصره  ثبت: بصره ت
  . باشد  مي)  ريال 000/165( هزار ريال   وپنج نام براي شركت در آزمون پذيرش دستيار يكصدوشصت  مبلغ ثبت-1/10
  . باشد  نام و انتخاب رشته ، تغيير رشته به هيچ عنوان مجاز نمي  پس از ثبت-11ده ما

 100باشد ، آزمـون كتبـي داراي          ها بصورت كتبي و شفاهي مي       تخصصي در كليه رشته      آزمون پذيرش دستيار فوق    -12ماده  
وبرابر ظرفيت هر رشـته بـه آزمـون         شده به ميزان د     اي بوده و داوطلبان برحسب اولويت نمره كتبي كسب          سوال چندگزينه 

  . شوند  شفاهي معرفي مي
هاي   علمي دانشگاه    چنانچه در مرحله احتساب نمره كل ، داوطلبين نمرات مشابه كسب نمايند اولويت با اعضاي هيات                -1/12

  . باشد  درماني كشور مي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
تخصصي حداكثر تـا ظرفيـت هـر رشـته            ي آزمون پذيرش دستيار فوق    شدگان نهاي    در مرحله آزمون شفاهي ، قبول      -2/12

 دانشگاه يا سازمان محل      شدگان مشمول خدمات قانوني براي ترخيص به معاونت درمان ،           اسامي پذيرفته . شوند    برگزيده مي 
  شود   خدمت اعالم مي

  . گردد  يشده ، توسط داوطلب انتخاب م  محل آموزش بر اساس اولويت نمره كل كسب-13ماده 
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هـاي علـوم پزشـكي و     علمـي دانـشگاه    در صورت يكسان بودن نمره آزمون كل ، اولويت انتخاب محل با داوطلبان عـضو هيـات       -1تبصره  
علمي با نمـرات برابـر ، نمـره نهـايي آزمـون دانـشنامه        در مورد داوطلبان آزاد يا اعضاي هيات      . درماني كشور خواهد بود       خدمات بهداشتي 

در صورتي كه در يك دوره نتيجـه آزمـون شـفاهي بـه صـورت                . مالك عمل قرار خواهد گرفت      ) ) شفاهي  + دوبرابر كتبي   /(3( تخصصي  
  . قبول يا مردود اعالم شده باشد ، نمره آزمون كتبي مالك عمل قرار خواهد گرفت 

ر هر رشته باشد ، محل آموزش دسـتياران         شده د   كنندگان در آزمون كتبي كمتر از ظرفيت اعالم          در مواردي كه تعداد شركت     -2تبصره  
  .شود ممتحنه رشته مربوطه تعيين مي شده آزمون شفاهي توسط هيات پذيرفته

  

  دوره آموزشي : بخش سوم 
  شدگان  نام پذيرفته ثبت) الف 
ت بـه  درماني موظفند حداكثر تا پانزدهم شهريورماه هر سال نسب    هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي        دانشگاه -14ماده  
  . شدگان آزمون پذيرش دستيار اقدام نمايند  نام پذيرفته ثبت

نـام   شدگاني را كه در موعد مقرر ثبـت  درماني موظفند اسامي پذيرفته هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  دانشگاه -1/14
خانه شوراي آموزش پزشكي ماه به دبير   ننموده و يا در مهرماه سال تحصيلي شروع دوره انصراف دهند ، حداكثر تا دهم آبان               

  . و تخصصي اعالم نمايند 
ماه هر سال تحصيلي نسبت به معرفي جايگزين           دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي حداكثر تا پانزدهم آبان          -2/14

  . نمايد   و نيز افرادي كه صالحيت عمومي آنان مورد تائيد قرار نگرفته اقدام مي1/14افراد مشمول بند 
در شرايط مساوي از نظـر نمـره        ) مرحله اصلي و اعالم جايگزين منصرفين       ( تخصصي    ر هر مرحله از آزمون پذيرش دستيار فوق       د: تبصره  

  . باشد  كل اولويت پذيرش بر اساس نمره كتبي آزمون پذيرش و در مرحله بعد بر اساس نمره كل آزمون دانشنامه تخصصي مي
ر سه نفر به دانشگاه محل تحصيل معرفي خواهـد شـد كـه برحـسب اولويـت نمـره تـا تـاريخ                        شده حداكث   به ازاء هر فرد منصرف    : توضيح  
  . نام نمايند  شده اقدام به ثبت معين

شدگاني كه صالحيت عمومي آنان پس از پايان          گيري در مورد ارزش قبولي علمي و شروع به تحصيل پذيرفته             تصميم -3/14
 بـه عهـده   16گيرد با رعايت مفـاد مـاده    ينش دانشجو مورد تائيد قرار مي مركزي گز مهرماه هر سال تحصيلي توسط هيات   

  .باشد  ممتحنه رشته مربوطه مي هيات
  

ممتحنـه رشـته      شده موجه تلقي شده و زمان شروع به آموزش وي با نظر هيـات     نام اوليه فردي كه تائيد صالحيت مجد         ثبت -1تبصره  
  . گردد  مربوطه تعيين مي

  . موزش فردي كه تائيد صالحيت مجدد شده بالمانع است   ظرفيت ناشي از شروع آافزايش -2تبصره 
تواننـد بطـور همزمـان بـه          درماني مسئوليت اداري و اجرايي دارند ، نمـي           كساني كه در مراكز آموزشي يا بهداشتي       -4/14

  . تحصيل بپردازند 
دار مـسئوليت يـا       داشت ، درمان و آموزش پزشكي عهده      شدگاني كه بنا به تائيد وزير به         ارزش قبولي علمي پذيرفته    -5/14

با رعايت مفاد مـاده     ) اول مهرماه   ( شوند حداكثر به مدت يك سال از شروع سال تحصيلي پذيرش شده               ماموريت اداري مي  
  . باشد   محفوظ مي16

  تعهدات ) ب 
  . باشد  دوبرابر مدت آموزش ميشدگان ، منوط به ارائه تعهدنامه محضري به ميزان  نام پذيرفته ثبت -15ماده 

باشد و محل انجام تعهد خدمت اين دسته          تخصصي بصورت خاص مي     هاي فوق   شدگان آزاد دوره     اخذ تعهد از پذيرفته    -1/15
درماني كشور توسط معاونت آموزشي وزارت        هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي       شدگان بر اساس نياز دانشگاه      از پذيرفته 

پـس از اعـالم قبـولي ، بـر          . گيرد     آموزش پزشكي تعيين و قبل از پذيرش در اختيار داوطلبان قرار مي            بهداشت ، درمان و   
در صورت يكـسان    . گردد    شدگان انتخاب مي    مبناي اولويت نمره آزمون كل پذيرش ، محل انجام تعهد خاص توسط پذيرفته            
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هاي علـوم پزشـكي محـل تعهـد موظفنـد نـسبت               دانشگاه. شود     عمل مي  13بودن نمره آزمون كتبي ، طبق تبصره ماده         
  . تخصصي برابر مدت تعهد اقدام نموده و در صورت نياز آنان را استخدام نمايد  بكارگيري متعهدين فوق

  

شدگان آزاد پس از طي مراحل قانوني منوط بـه اتمـام مـدت تعهـد در              تخصصي پذيرفته   ئه مدرك دانشنامه فوق   ارا : تبصره
تواند نسبت به لغو دوره آموزشي افرادي كه از انجام تعهـد              موزش پزشكي مي    زارت بهداشت ، درمان و آ     دانشگاه ها بوده و و    
  . اند برابر مقررات اقدام نمايد  خدمت سر باز زده

  .  سال تجاوز ننمايد 10دستياران به نحوي است كه در صورت اضافه شدن به تعهدات قبلي ، در مجموع از  اخذتعهد از-2/15
درماني ملزم به سپردن تعهد محضري به ميزان دوبرابـر              هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي       مستخدمين دانشگاه  -3/15

  . باشند  مدت آموزش به دانشگاه محل استخدام مي
نامه ملزم به سپردن تعهد به محل استخدام خود هـستند و سـازمان مربوطـه                 اين آيين  7 مستخدمين مشمول ماده     -4/15

  باشد  هاي تحصيلي ، برابر ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي اخت شهريه و كليه هزينهموظف به پرد
  

  شروع دوره ) ج 
نام ، دوره دستياري خود را از اول مهرماه سال تحـصيلي شـروع    شدگان موظفند پس از انجام ثبت     كليه پذيرفته  -16ماده  

  . نمايند 
  . باشد  د جايگزين حداكثر تا پانزدهم آذرماه مي مهلت شروع به آموزش افرا:تبصره 

  

  آموزش دوره دستياري ) د 
  

ممتحنه همان    تخصصي كه توسط هيات     آموزش دوره دستياري بر مبناي برنامه و محتواي آموزشي هر رشته فوق            -17ماده  
  . گردد ، پس از تصويب شوراي آموزش پزشكي و تخصصي قابل اجراء است  رشته پيشنهاد مي

ممتحنه برحسب برنامه   ماه كامل  است كه بنابه پيشنهاد هيات36 تا 24تخصصي   هاي دستياري فوق     طول دوره رشته   -1/17
  . شود  آموزشي رشته مربوطه توسط شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تعيين و به اجرا گذاشته مي

هـاي    تـر ، برگـزاري كـالس        هاي پايين   دوره دستياران موظفند وظايف آموزشي ، پژوهشي و درماني ، اعم از آموزش              -2/17
  . هاي بيمارستاني و درمانگاهي و كشيك را مطابق برنامه گروه آموزشي مربوطه انجام دهند  نظري ، كارآموزي

. باشـد     و بر اساس برنامه گـروه آموزشـي مـي          ) 16 صبح لغايت    8حداقل از ساعت    ( وقت     خدمت دستيار بطور تمام    -3/17
دوره آموزش حق هيچگونه اشتغال خارج از برنامه گروه آموزشي مربوطه از جملـه طبابـت در مطـب را                    دستياران در طول    

  . ندارند 
دهنده حداكثر دو روز در هفته بالمانع است          اشتغال دستياران در رشته مربوطه در كلينيك ويژه ، به شرط موافقت بخش آموزش             : تبصره  

  . باشد   برابر مقررات كلينيك ويژه ميالزحمه اين گروه از دستياران و پرداخت حق
 نفر داوطلب داشته باشد فقط رتبه اول و         5هايي كه كمتر از       تخصصي در رشته    شدگان آزمون نهايي فوق      از بين قبول   -4/17

 نفر و يـا بيـشتر داوطلـب داشـته باشـد      10هاي اول و دوم و چنانچه   نفر داوطلب داشته باشد رتبه    5-9در صورتي كه بين     
تخصـصي و بـا كـسب         هاي اول تا سوم مجاز هستند پس از اتمام دوره آموزشي مقرر و قبولي در آزمون نهـايي فـوق                     رتبه

التحصيلي حداكثر به   اند ، قبل از فارغ      موافقت دانشگاه محل استخدام در مورد افرادي كه با ماموريت آموزشي تحصيل كرده            
ممتحنه و منطبق با مقررات وزارت بهداشت ، درمان و             تائيد هيات  مدت يك سال در مراكز آموزشي خارج از كشور كه مورد          

اين دسته از دستياران پس از مراجعت به كشور و طي مراحل تائيد صـحت صـدور و                  . نمايند  آموزش پزشكي باشد تحصيل     
عرفـي  التحـصيلي م    ممتحنه رشته مربوطه براي طـي مراحـل فـارغ           تعلق و تائيد ارزش علمي گواهي اخذشده توسط هيات        

  . شوند  مي
تخصصي تا سه ماه پس از اعالم نتـايج قبـولي آمـادگي خـود را بـراي       در صورتي كه نفرات برتر آزمون نهايي فوق   : تبصره  

تخصصي كتباً به دبيرخانه اعالم ننمايند منصرف از استفاده از بورس شناخته شده               استفاده از بورس پايان دوره آموزش فوق      



 تخصصيدبير خانه شوراي آموزش پزشكي و

۲۹        فوق تخصصي/) فلوشيپ( تخصصيتكميليبر نامه آموزشي دوره 

نامه    آيين 4/17ولويت نمره به شرط تائيد شوراي عالي بورس و به تعداد و با شرايط مندرج در ماده                  و نفرات بعدي به ترتيب ا     
  . توانند از بورس مذكور استفاده نمايند  مي

شوند مشمول كليـه مقـررات و ضـوابط دوره            تخصصي وارد مي    هاي فوق    دستياراني كه با ماموريت آموزشي به دوره       -5/17
   . ندباش آموزشي مربوطه مي

  

  ارتقاي دستياران ) هـ
  

ارتقاي دستياران به سال باالتر توسط گروه آموزشي مربوطه بر اساس مقـررات ارتقـاي دسـتياران كـه توسـط           -18ماده  
درماني كـشور     هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي       شود خواهد بود و دانشگاه      تخصصي تنظيم مي    ممتحنه رشته فوق    هيات

  . ج ارتقاي دستياران را به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي منعكس نمايند موظف هستند هر سال نتاي
تخصصي ، مقررات ارتقاي دستياران رشته خود را تنظيم كرده و پس از تائيـد بيرخانـه                   هاي فوق   ممتحنه رشته    هيات -1/18

  . يند نما هاي علوم پزشكي ابالغ مي شوراي آموزش پزشكي و تخصصي براي اجرا به دانشگاه
 صدور حكم آموزشي دستياران براي سال باالتر ، پس از احراز شرايط ارتقاء ساليانه ، توسط دانشگاه محل آمـوزش                     -2/18

  . شود   توسط گروه آموزشي نسبت به تمديد دوره اقدام مي در صورت عدم موفقيت در ارتقاء. شود  انجام مي
صصي در امتحان ارتقاي دستياري سه بـار مـردود شـوند از سيـستم     تخ  دستياراني كه در طول دوره دستياري فوق -3/18

  . شوند  تخصصي باليني پزشكي اخراج مي آموزش فوق
  

باشـند و از سيـستم         دو بار مردود شوند مجاز به ادامـه تحـصيل در دوره مربوطـه نمـي                2 به   1 دستياراني كه در امتحان ارتقاي       :تبصره  
  .  خواهند شد تخصصي باليني پزشكي اخراج آموزش فوق

  

  ها  مرخصي) و
  .هاي ساليانه ، استعالجي و زايمان برحسب مورد استفاده نمايند  توانند از مرخصي دستياران مي -19ماده 

. توانند با رعايت مقررات ، در هر سال تحصيلي حداكثر پانزده روز از مرخصي ساليانه استفاده نماينـد                      دستياران مي  -1/19
  . گردد  موزشي محسوب مي آمدت مذكور جزء دوره 

 دستياراني كه همسر آنان با استفاده از فرصت مطالعاتي يا دوره تكميلي به تائيد وزارت بهداشت ، درمان و آمـوزش                      -2/19
توانند با موافقت دانشگاه محل تحصيل حـداكثر   پزشكي و يا وزارت فرهنگ و آموزش عالي عازم خارج از كشور هستند مي          

  .هزينه تحصيلي و تنها براي يكبار استفاده نمايند  دون دريافت كمكازيك سال مرخصي ب
توانند با ارائه گواهي پزشكي تائيدشده از سوي شوراي پزشكي دانشگاه محـل تحـصيل از مرخـصي                     دستياران مي  -3/19

  .استعالجي برابر مقررات استفاده نمايند 
ه تجاوز كند ادامه دوره دستياري منوط بـه نظـر گـروه آموزشـي مربوطـه       ما 6در صورتي كه مدت مرخصي استعالجي دستيار از         : تبصره  

 اقـدام   16تواند نسبت به معرفي فرد جايگزين با رعايت مقررات مندرج در تبـصره مـاده                  باشد و بنا به درخواست دانشگاه دبيرخانه مي         مي
  .نمايد 

  . در طول دوره دستياري بالمانع است  استفاده دستياران خانم از چهار ماه مرخصي زايمان براي يك بار-4/19
  .شود  هاي استعالجي و زايمان جزء دوره آموزش محسوب نشده و به طول دوره افزوده مي  مدت زمان مرخصي-5/19
  تغيير رشته ، انتقال و ميهماني ) ز

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

  شدگان دستياري   انتقال پذيرفته-21ماده 
ماهـه اول دوره بـشرط موافقـت گـروه يـا بخـش آموزشـي و تائيـد                   6تخصصي در     جابجايي محل تحصيل دستياران فوق    

  . هاي مبدا و مقصد بالمانع است  دانشگاه



 تخصصيدبير خانه شوراي آموزش پزشكي و

۳۰        فوق تخصصي/) فلوشيپ( تخصصيتكميليبر نامه آموزشي دوره 

تخصـصي    هـا ، انتقـال دسـتياران فـوق          نامه ارزشيابي بخـش     دهنده برابر آيين    در صورت لغو صالحيت بخش آموزش     ) الف  
  . ممتحنه و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع است  هاي مورد تائيد ، با نظر هيات شده به ساير بخش هپذيرفت

تخصصي بصورت موقت لغو گردد ، انتقـال          ها صالحيت بخش آموزشي فوق      نامه ارزشيابي بخش    در صورتي كه برابر آيين    ) ب  
ممتحنه و موافقت دانـشگاه مقـصد         آموزشي با نظر هيات    تا احراز مجدد صالحيت       هاي مورد تائيد ،     دستياران به ساير بخش   

  . بالمانع است 
  .هاي مبدا و مقصد بالمانع است   ماه با موافقت دانشگاه6 ميهمان شدن دستياران حداكثر به مدت -22ماده 
شود از    مي دستياراني كه دوره آموزشي آنها برابر برنامه آموزشي مصوب رشته مربوطه به صورت چرخشي انجام                 -23ماده  

  . شمول مقررات انتقال و ميهماني مستثني هستند 
  ترك تحصيل و انصراف ) ح 

  . شود   ترك تحصيل يا انصراف در طول دوره موجب انفصال از آموزش در آن دوره مي-24ماده 
 حداكثر تـا آخـر   شدگان به داليل غيرموجه  نام  شدگان در موعد مقرر ، يا عدم شروع دوره ثبت           نام پذيرفته    عدم ثبت  -1/24

  .شود  مهرماه ، به منزله انصراف قطعي تلقي مي
توانـد بـا     در صورت ترك تحصيل و يا انصراف از آموزش دستيار ، چنانچه مدت انفصال بيش از يك ماه نباشـد مـي               -2/24

وره مربوطه را   موافقت گروه آموزشي مربوطه به تحصيل بازگردد و در صورت انفصال بيش از يك ماه حق ادامه تحصيل در د                   
  . شود  نداشته و مطابق مقررات با وي رفتار مي

اعالم انصراف در مهرماه اولين سال تحصيلي ، انصراف قطعي تلقي شده و بازگشت بـه تحـصيل در آن دوره مجـاز            :تبصره  
   .باشد نمي

 براي اخذ موافقـت بـه       باشند الزم است درخواست انصراف خود را         دستياراني كه ضمن تحصيل متقاضي انصراف مي       -3/24
  . دانشگاه محل تحصيل ارائه نمايند 

درماني موظفند در صورت موافقت ، مراتب انصراف دستيار را حداكثر             هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي        دانشگاه -4/24
  . نمايند ظرف مدت يك هفته به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و در اولين فرصت به ساير مراجع ذيربط اعالم 

شود به دفتر حقـوقي وزارت    پرونده دستياراني كه پس از پايان مهرماه هر سال تحصيلي حكم دستياري آنها لغو مي            -5/24
  . شده و مقررات موجود با آنها رفتار شود  گردد تا بر اساس تعهد سپرده  درمان و آموزش پزشكي ارسال مي بهداشت ،

  

  امور رفاهي : بخش چهارم 
هزينه تحصيلي دستياران آزاد كه داراي تعهد خدمت بـه وزارت بهداشـت ، درمـان و آمـوزش پزشـكي                       كمك -25ماده  
وقتـي از محـل درآمـدهاي     مزايـاي طـرح تمـام   % 50العاده شغل استاديار پايه يـك و   حقوق و فوق% 80باشند ، معادل    مي

هزينـه تحـصيلي      عيدي و افزايش سنواتي كمـك     ميزان  . باشد    امناء مي   اختصاصي دانشگاه محل تحصيل و با تصويب هيات       
  . باشد  دستياران معادل استادياران پايه يك مي

  .باشند  هزينه تحصيلي برخوردار مي  دستياران در مدت مرخصي استحقاقي و زايمان از كمك-1/25
  .گيرد  هزينه تحصيلي تعلق نمي  در مدت مرخصي استعالجي بيش از سه ماه ، به دستياران كمك-2/25
  . شود  هزينه تحصيلي دستياران ميهمان توسط دانشگاه مبدا پرداخت مي  كمك-3/25
كنند به  تخصصي شركت مي هاي فوق علمي كه با ماموريت آموزشي در دوره هزينه دستياران غيرهيات     پرداخت كمك  -4/25

امناي دانشگاه خواهد     به تصويب هيات  ميزاني كه مجموع وجوه دريافتي ايشان با دريافتي داوطلبان آزاد معادل باشد منوط              
  . بود 

تواننـد بـا      فرما استفاده نمايند ، مي       دستياراني كه تمايل داشته باشند از مزاياي بيمه خدمت درماني بصورت خويش            -5/25
 ح./حق سرانه از اين امتياز برخوردار شوند% 50پرداخت 

  
  


