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  »هاي تخصصی بالینی  آئین نامه دوره آموزشی رشته«
 

 
  فصل سوم

 دوره آموزشی  
  

  : الف ـ شرایط شروع دوره 
  اخذ تعهد از پذیرفته شدگان :  21ماده  

از پذیرفته شدگان آزمون ورودي دستیاري به استثناي مشمولین سهمیه مناطق 
تعیین محل . محروم و سهمیه خانمها توسط دانشگاهها تعهد عام اخذ خواهد شد 

ه عهده وزارت بهداشت، درمان و خدمت دستیاران پس از فارغ التحصیلی ب
  . آموزش پزشکی می باشد 

با عنایت به اینکه مطابق مقررات دوره آموزش دستیاري ،  :تبصره الحاقی 
آموزش دوره هاي دستیاري بالینی بدون پرداخت شهریه منوط به سپردن تعهد 
خدمت در دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات درمانی مطابق نظر معاونت 

از دوران تحصیل می باشد الزمه سپردن تعهد خدمت پس از دوران  سالمت پس
تحصیل نداشتن هرگونه رابطه استخدامی از ابتداي شروع به تحصیل تا پایان 

  .مدت قانونی براي خدمات مورد تعهد مربوط خواهد شد 
مشمولین سهمیه مناطق محروم ملزم به سپردن تعهد خاص به دانشگاه علوم 

  .م مورد نظر می باشد پزشکی منطقه محرو
اي وارد دوره  کلیه افرادي که بدون استفاده از هیچ نوع سهمیه :توضیح 

شوند، متعهد ند حسب محل انجام  می) دستیاري(تحصیل در مقطع تخصص 
خدمت ، به میزان نصف تا دو برابر مدت تحصیل خدمت نماینددر این راستا و به 

رفته شدگان مکلفند قبل از ثبت نام ، منظور تضمین اجراي تعهد مزبور کلیه پذی
از نصف تا دو ( تعیین محل خدمت و میزان تعهد . تضمین معتبر رسمی بسپارند



  علوم پزشکی سمنان  راهنماي تحصیلی  دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه  
 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه مدیریت آموزشی و *    معاونت آموزشی دانشگاه                                           
 

SEMNAN  UNIVERSITY  OF  MEDICAL  SCINCAS      www.sem-ums.ac.ir 
  

  
  

2 

درمان ،  مطابق ضوابطی است که از سوي وزارت بهداشت) برابر مدت تحصیل
  .باشد گردد و متناسب با محل طرح می و آموزش پزشکی اعالم می

  
آموزشی از وزارتخانه ها ، نهادها و سازمان  پذیرفته شدگانی که با ماموریت 

به استثناي دانشگاه هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی وابسته ( ها 
براي ادامه تحصیل به رشته ) به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشـکی 

هاي تخصصی و فوق تخـصصی وارد می شوند ، ملزم به سپردن تعهد 
  . خود هستند  محضري به محل استخدام

چنانچه امکان صدور ماموریت آموزشی یا تمدید ماموریت آموزشی وفق  -١
مقررات مقدور نباشد پزشک پذیرفته شده می تواند با جلب نظر محل استخدام 
خود با مرخصی بدون حقوق و دریافت کمک هزینه تحصیلی از دانشگاه محل 

صورت ملزم به  بدیهی است در این. تحصیل دوره دستیاري را طی نماید 
 .سپردن تعهد محضري به وزارت بهداشت خواهد بود 

با توجه به اینکه موضوع تعهد فوق االشاره ، اشتغال پزشک پس از فراغت از  -٢
تحصیل در مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت می باشد ، در صورتیکه پزشک 

و آن مذکور در استخدام دانشگاههاي وابسته به وزارت بهداشت و درمان باشد 
دانشگاه جزو مناطق مورد نیاز وزارت بهداشت و درمان باشد ، دانشگاه محل 
تحصیل می تواند بعد از هماهنگی الزم با مدیریت طرح و توزیع نیروي انسانی 
وزارت متبوع از دستیار تعهد خاص براي همان منطقه اخذ نموده و بدین ترتیب 

اغت از تحصیل در منطقه موضوع تعهد مربوطه با اشتغال دستیار پس از فر
مذکور انجام می گیرد و اگر دانشگاه محل استخدام پزشک جزو مناطق مورد 
نیاز وزارت متبوع نباشد ، دانشگاه محل تحصیل با اخذ تعهد عام امکان ادامه 
تحصیل را به دستیار می دهد و پس از فراغت از تحصیل ، دستیار می تواند با 

 .تعهد را در منطقه مورد نظر وزارت انجام دهد انتقال به صورت مامور موضوع 
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اگر پزشک پذیرفته شده در استخدام وزارتخانه ها و سازمانهاي دیگر باشد  -٣
و امکان انجام تعهد پس از فراغت از تحصیل به صورت مامور مقدور نباشد ، 
دستیار فارغ التحصیل با استفاده از مرخصی بدون حقوق می تواند موضوع 

م دهد و یا با پرداخت هزینه ها و شهریه مربوط موضوع تعهد را تعهد را انجا
 منتفی کند

الزم به ذکر است انجام تعهدات فراغت از تحصیل در هر مورد عالوه بر تعهدات 
استفاده از ماموریت آموزشی بوده و دستیار فارغ التحصیل موظف به انجام هر 

 17/4/81آ مورخ /1775/3موضوع نامه شماره . (دو موضوع تعهد خواهد بود 
 .دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی 

در مورد  17/4/81آ مورخ /1775/3نامه شماره  3و  1مفاد بندهاي  :توضیح 
دستیارانی می باشد که با استفاده از سهمیه ماموریت آموزشی وارد دوره 

ا دستیاري می شوند و بدلیل عدم کسب حد نصاب نمره قبولی در امتحانات ارتق
و گواهینامه تخصصی تمدید دوره آموزشی می شوند و مدت مذکور با تمدید 
ماموریت آموزشی آنان موافقت نمی کند و جهت ادامه تحصیل ملزم به استفاده 
از مرخصی بدون حقوق می شوند و در این مسیر دچار مشکالتی در مورد 

  .چگونگی پذیرفتن سند تعهد و انجام تعهدات خود می گردند 
  

 ثبت نام:  22ه ماد  
شهریور ماه سال  15پذیرفته شدگان قطعی دستیاري موظفند از اول لغایت  

مربوطه ، به دانشگاههاي ذیربط مراجعه وطبق ضوابط و مقررات نسبت به ثبت 
نام ، سپردن تعهد محضري و ارایه مدارك الزمی که از سوي دانشگاهها تعیین 

  . خواهد شد ، اقدام نمایند 
نام قطعی داوطلبینی که تا پایان شهریورماه فارغ التحصیل          ثبت:  تبصره

می شوند و یا خدمات قانونی و نظام وظیفه را به پایان می رسانند ، در پایان 
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در هر صورت مراجعه پذیرفته شدگان جهت . شهریورماه صورت می گیرد 
  . ست الزامی ا) شهریور  15اول تا ( اعالم وضعیت در تاریخ فوق الذکر 

  
  

  مدت ارزش قبولی پذیرفته شدگان :  23ماده  
ارزش قبولی علمی در آزمون پذیرش دستیاري براي رشته هاي تخصصی ، 

  . شهریورماه سال مربوطه خواهد بود  15حداکثر تا 
شهریورماه به هر دلیل جهت ثبت نام  15چنانچه پذیرفته شدگان تا :  1تبصره 

صرف قطعی تلقی شده ، اسامی افراد جایگزین به دانشگاه مراجعه ننمایند ، من
آبان ماه از سوي دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و  10حداکثر تا تاریخ 

  . تخصصی اعالم خواهد شد 
ارزش قبولی علمی آزمون پذیرش دستیاري افراد جایگزین حداکثر تا :  2تبصره 

ري این در صورتی که شروع دوره دستیا. آبان ماه همان سال می باشد  30
آبان ماه سال مورد نظر باشد ، با رعایت مقررات می توانند در  30افراد تا تاریخ 

  . شرکت نمایند  2به  1همان سال تحصیلی در آزمون ارتقاي 
ادامه دوره دستیاري مردودینی که صالحیت عمومی آنان در تجدید :  3تبصره 

ه پذیرفته شده نظر هیات مرکزي گزینش مورد تائید قرار می گیرد در رشت
بالمانع می باشد در غیر این صورت اعتبار قبولی آنان تا مهر ماه سال تحصیلی 

  . می باشد ) یک سال ( بعد 
چنانچه فردي در گزینش عمومی مردود گردد ، جایگزین اعالم :  4تبصره 

  . نخواهد شد 
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  : ب ـ شروع دوره 
  زمان شروع دوره :  24ماده  

ز انجام ثبت نام قطعی موظف می باشند که از اول کلیه پذیرفته شدگان پس ا
 1به استثناي تبصره ( مهرماه سال مربوطه ، دوره دستیاري را شروع نمایند 

  ) .  23ماده 
  

  ممنوعیت استفاده از مرخصی در شروع دوره :  25ماده  
ماهه اول شروع به تحصیل مجاز به استفاده از  6دستیاران پذیرفته شده در 

  . دریافت کمک هزینه تحصیلی یا تعویق دوره نمی باشند  مرخصی بدون
  

  مهلت انصراف بدون غرامت و اعالم جایگزین:  26ماده   
انصراف دستیاران تا بیستم مهرماه سال تحصیلی شروع دوره ، با اطالع 
دانشگاه و در نظر گرفتن محرومیت یکساله از شرکت در آزمون بالمانع است و 

 . می گیرد غرامت به آنان تعلق ن
دانشگاههاي علوم پزشکی موظفند اسامی منصرفین را حداکثر تا :  1تبصره 

پایان مهرماه هر سال تحصیلی به دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و 
اسامی افراد جایگزین حداکثر تا دهم آبان ماه همان . تخصصی ارسال نمایند 

نشگاههاي سال از سوي دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی به دا
  . علوم پزشکی اعالم می شود 

ارزش قبولی علمی آزمون پذیرش دستیاري افراد جایگزین حداکثر تا :  2تبصره 
  . سی ام آبان ماه همان سال می باشد 

در آزمون پذیرش دستیار ، به ازاي هر ظرفیت خالی سه نفر با :  3تبصره 
به عنوان رعایت اولویتهاي مصوب شوراي آموزش پزشکی و تخصصی ، 

تا بر )  23ماده  4به استثناي مشمولین تبصره ( جایگزین معرفی می شوند 
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اساس ترتیب اعالم شده از سوي دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و تخصصی 
  . نسبت به ثبت نام یک نفر با رعایت اولویت هاي مقرر اقدام شود 

وع دوره ننمایند در صورتی که هیچ یک از جایگزینها ، ثبت نام و شر : 4تبصره 
مهرماه انجام گیرد ، در صورت  20و یا انصراف پذیرفته شدگان پس از 

درخواست دانشگاه مربوطه حداکثر تا زمان ابالغ دستورالعمل ثبت نام آزمون 
پذیرش دستیار دوره بعد ، معرفی جایگزین از بین واجدین شرایط و با رعایت 

فوق از طرف دبیرخانه شورا روز از تاریخ  7اولویت هاي مقرر ظرف مدت 
بالمانع می باشد و بعد از این تاریخ تحت هیچ شرایطی جایگزین اعالم نخواهد 

  . شد 
ارزش قبولی علمی این دسته از پذیرفته شدگان جهت ثبت نام و شروع دوره تا 
. قبل از پایان مهلت ثبت نام دوره بعدي آزمون پذیرش دستیاري می باشد 

عدم ثبت نام و شروع دوره مشمول محرومیت  معرفی شدگان در صورت
  . یکساله از شرکت در آزمون پذیرش دستیار نخواهند شد 

  . معرفی جایگزین براي دستیاران انتقالی مجاز نمی باشد  *
  

  : پ ـ ترك تحصیل و انصراف 
  انصراف و محرومیت یک ساله از پذیرش :  27ماده  

اصلی و جایگزین در صورت  پس از اعالم نتیجه آزمون ، پذیرفته شدگان
انصراف در هر زمان یا عدم ثبت نام در موعد مقرر یا عدم شروع دوره مشمول 
یک سال محرومیت از پذیرش در دوره هاي دستیاري رشته هاي تخصصی 

  . بالینی پزشکی خواهند شد 
  . انصراف قطعی منوط به ارائه تسویه حساب با دانشگاه خواهد بود :  1تبصره 
در صورتیکه شرکت کنندگانی که در مرحله اصلی پذیرش دستیار :  2تبصره 

دوره هاي آموزشی تخصصی پذیرفته نشده اند حداکثر تا پایان مردادماه قبل از 
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شروع سال تحصیلی مربوطه از شرکت در فرایند پذیرش در مرحله جایگزینی 
  . کتبا اعالم انصراف نمایند محرومیت یک ساله شامل آنان نمی شود 

محرومیت یکساله از زمان اعالم انصراف قطعی به مورد اجرا :  3تبصره 
  . گذاشته خواهد شد 

هر گونه انصراف از تحصیل بعد از اعالم قبولی تا پایان سه ماه اول :  4تبصره 
دوره دستیاري ، انصراف قطعی تلقی شده و ادامه تحصیل در دوره مربوطه 

  . مجاز نمی باشد 
لی علمی آزمون پذیرش دستیار افراد                          ارزش قبو:  5تبصره 
آبان ماه سال تحصیلی اعالم می  10که اسامی آنان حداکثر تا تاریخ ( جایگزین 

ضمن اینکه غرامت تحصیلی . آبان ماه همان سال می باشد  30حداکثر تا ) شود 
ر دوره هاي به آنان تعلق نمی گیرد ولی مشمول یکسال محرومیت از پذیرش د

  . دستیاري رشته هاي بالینی پزشکی خواهند شد 
  

  انصراف به علت بیماري:  28ماده  
فقط با تائید کمیسیون پزشکی و شوراي آموزشی دانشگاه بشرط شرکت مجدد 

ضمن اینکه . در آزمون پذیرش دستیاري و موفقیت در آن امکان پذیر می باشد 
وره بعدي آزمون شامل حال این غرامت تحصیلی و محرومیت از پذیرش در د

  . افراد نمی شود 
  

  لغو دوره دستیاري :  29ماده  
ماه اول دستیاري  3ترك تحصیل ، انصراف و انقطاع در دوران تحصیل پس از 

باشد و بیش از یک ماه به دالیل غیـر موجه یه طول انجامد ،  منجر به لغو دوره 
قبل از یک ماه ، به درخواست بازگشت به تحصیل دستیار . دستیاري خواهد شد

به استثناي مشمولین تبصره ( خود متقاضی و موافقت دانشگاه بالمانع می باشد 
  ) .  28ماده  3
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پرونده داوطلبانی که پس از شروع دوره ، دستیاري آنها لغو  می شود : تبصره 
، به دفتر حقوقی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ارسال می گردد تا 

  . ساس تعهد سپرده شده و مقررات موجود با آنها رفتار شودبر ا
  

  بازگشت به تحصیل :  30ماده  
در صورتی که انصراف یا غیبت ( بازگشت به تحصیل دستیار منصرف یا غایب 

در صورتیکه مدت انفصال ) ماه اول دستیاري صورت پذیرفته باشد  3پس از 
ضاي ذینفع ، موافقت گروه وي از تحصیل از یک ماه بیشتر نباشد ، به تقا

در صورتیکه . آموزشی و تائید دانشکده پزشکی مربوطه بالمانع خواهد بود 
غیبت دستیار کمتر از شش ماه باشد تشخیص موجه بودن غیبت و چگونگی 
جبران آن به عهده شوراي آموزش دانشگاه که با حضور مدیر گروه ذیربط 

  . خواهد بود ، می باشد 
  

  ف و تسویه حساب انصرا:  31ماده  
دستیارانی که در حین تحصیل متقاضی انصراف می باشند می بایست 
درخواست انصراف خود را به انضمام موافقت دانشگاه مربوطه پس از احتساب 
هزینه هاي دریافتی و ارائه تسویه حساب ، از طریق دانشگاه به دبیرخانه 

استیفاي حقوق دولت شوراي آموزش پزشکی و تخصصی ارایه نمایند ، تا جهت 
بدیهی است پس از دریافت وجوه مربوطه ، تسویه حساب ارایه و . اقدام شود 

پس از اعالم انصراف . انصراف قطعی به دانشگاه مربوطه اعالم خواهد شد 
( قطعی دانشگاهها موظفند ، مراتب انصراف قطعی دستیار را به مراجع ذیصالح 

، دانش آموختگان ، اداره طرح ، محل بورس نظام وظیفه ، اداره فارغ التحصیالن 
  . اطالع دهند ) و یا سازمان محل تعهد 
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  : ت ـ انتقال ، جابجایی ، تغییر رشته و میهمانی 
  انتقال ، جابجایی و تغییر رشته دستیاران در طول مدت :  32ماده

  . تحصیل ممنوع می باشد 
  

  : انتقال 
سر بشرط اخذ موافقت دانشگاههاي انتقال دستیار به دانشگاه دیگر به تبع هم

  : مبدا و مقصد در موارد ذیل بالمانع است 
انتقال دستیار به دانشگاه دیگر به تبع همسر در صورتی مورد :  1تبصره 

موافقت قرار می گیرد که همسر داوطلب در استخدام دولت و یا سازمانهاي 
بت نام و پذیرش وابسته به دولت بوده و موضوع انتقال همسر داوطلب پس از ث

  . قطعی وي صورت گرفته باشد 
چنانچه همسر داوطلب بعد از پذیرش قطعی به استخدام دولت و یا سازمانهاي 

. ( وابسته به دولت درآیند ، مشــمول استفاده از این مصـوبه  نمی باشند 
دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت  26/8/80ن مورخ /5311موضوع نامه شماره 

 )متبوع 
در شرایطی که همسر دستیار ، دستیار رشته هاي تخصصی پزشکی :  2ره تبص

  . بالمانع است) اعم از خانم یا آقا ( بالینی باشد انتقال وي به تبع همسر 
چنانچه همسر دستیار ، دستیار رشته هاي فوق تخصصی باشد :  3تبصره 

  . استانتقال دستیار تخصصی به تبع دستیار رشته هاي فوق تخصصی بالمانع 
انتقال دستیار به دانشگاه دیگر به استثناي انتقال به دانشگاههاي :  4تبصره 

بر اساس ضوابط مصوب شوراي آموزشی دانشگاههاي ) تهران ( مستقر در 
  . مبدا و مقصد و راي کمیته نقل و انتقاالت دستیار در دانشگاه بالمانع است 

قال دستیاران فقط در مدت رسیدگی درخواستها و انجام نقل و انت:  5تبصره 
پس از اعالم نتایج آزمون کتبی سراسري ارتقاء ـ گواهینامه و قبل از شـــروع 

  .سال مربوطه مجاز می باشد ) اول مهرماه ( سال تحصیلی 
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  . معرفی جایگزین براي دستیاران انتقالی مجاز نمی باشد  *
  

  : انتقال به دلیل لغو صالحیت آموزشی 
حیت بخش آموزش دهنده ، برابر آیین نامه ارزشیابی بخش در صورت لغو صال

ها ، تعیین محل ادامه تحصیل و امتحان ارتقاي درون بخشی دستیار ، طبق نظر 
هیات ممتحنه رشته مربوطه توسط دبیرخانه شوراي آموزش پزشکی و 

  . تخصصی انجام خواهد شد 
  

  : تغییر رشته 
سمی یا ر نقص عضو مؤثر جچنانچه دستیاران در طول دوره آموزش دچا

روانی شوند ، گروه مربوطه می تواند با ذکر دالیل ، مراتب را جهت طرح 
پس از . کمیسیون پزشکی منتخب دانشگاه به دانشکده پزشکی منعکس نماید 

تایید کمیسیون مذکور و موافقت شوراي آموزشی دانشکده و دانشگاه از ادامه 
  . تحصیل این افراد جلوگیري بعمل می آید 

محرومیت یک ساله و غرامت تحصیلی شامل این قبیل افراد            : 1تبصره 
  . نمی شود 

در صورت موافقت شوراي آموزشی دانشگاه ، چنانچه نقص عضو  : 2تبصره 
مؤثر حرفه اي براي سایر رشته ها در همان دانشگاه مانع از ادامه تحصیل در 

شده رشته مربوطه را  آن رشته ها نباشد و فرد حداقل نمره آخرین فرد پذیرفته
در همان سهمیه و همان سال در همان دانشگاه دارا باشد می تواند تغییر رشته 

  .دهد 
در مواردي که دستیار رشته هاي تخصصی بالینی پزشکی  : 3تبصره  پذیرش

در سال اول دوره آموزشی تغییر رشته دهد و در صورت اعالم نیاز دانشگاه 
رمانی مربوطه به جایگزین ، دستیار جایگزین علوم پزشکی و خدمات بهداشتی د



  علوم پزشکی سمنان  راهنماي تحصیلی  دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه  
 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه مدیریت آموزشی و *    معاونت آموزشی دانشگاه                                           
 

SEMNAN  UNIVERSITY  OF  MEDICAL  SCINCAS      www.sem-ums.ac.ir 
  

  
  

11 

طبق ضوابط پذیرش دستیار رشته هاي تخصصی بالینی پزشکی و در مهلت 
  .مقرر تعیین و اعالم خواهد گردید

درصد ظرفیت  5/2پذیرش دستیاران انتقالی از خارج از کشور در سقف حداکثر  
نی تاریخ مراجعه و دانشگاه پس از ارزشیابی علمی و عملی بر اساس اولویت زما

درخواست داوطلب پس از معرفی از اداره کل دانش آموختگان ـ ابتدا از طرف 
دانشگاه داوطلب پذیرش و در صورت پرشدن از طرف سایر دانشگاهها به شرط 

گواهینامه با کسب حداقل -کسب حداقل نمره قبولی سال مربوطه در آزمون ارتقا
بوطه در آخرین دوره آزمون محل مر –درصد حدنصاب قبولی رشته  90

در مورد کسانیکه انتقال آنان قبل از شرکت در . پذیرش دستیار الزامی است 
گواهینامه تخصصی یا پذیرش دستیار تخصصی انجام میگیرد  –آزمون ارتقا 

 .موافقت گروه آموزشی به عهده شخص داوطلب می باشد 
  

  میهمانی :  33ماده 
مدت شش ماه با توافق دانشگاههاي مبدا و  میهمان شدن دستیاران حداکثر به

مقصد صرفا به منظور تبادالت علمی و آموزشی و فقط یکبار در طول تحصیل و 
  . از سال دوم دستیاري به بعد ، مجاز می باشد 

  . میهمانی در شش ماه آخر دوره دستیاري مجاز نمی باشد :  1تبصره 
طول مدت میهمانی به عهده پرداخت کمک هـــزینه تحصـــیلی در :  2تبصره 

  . دانشــگاه مبدا می باشد 
  

  : ث ـ آموزش دوره دستیاري 
  فعالیت هاي موظف برنامه آموزش دستیاران :  34ماده  

دستیاران موظفند طبق برنامه اي که از طرف گروه آموزشی مربوطه تنظیم می 
نظري ، شود ، در فعالیتهاي آموزشی ، پژوهشی و درمانی ، از جمله کالسهاي 

)  Case Report( گزارش صبحگاهی ، گزارشهاي مرگ و میر و گزارش موردي   
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، ژورنال کالب ، کارورزیهاي بیمارستانی و درمانگاهی ، آزمایشگاهی و 
کشیکهاي بخش و درمانگاه مربوطه و ماموریتهاي علمی و طرحهاي تحقیقاتی ، 

  . بطور فعال شرکت نمایند 
سال آخر تحصیلی در مناطق محروم بر اساس  طرح یکماهه دستیاران در •

اعالم نیاز معاونت سالمت وزارتخانه و معاونت درمان دانشگاه از مهرماه سال 
مدت طرح جزء دوره آموزش دستیاري محسوب می . قابل اجرا می باشد  1381
  . شود 
  حداقل ساعات کار در دوره هاي دستیاران :  35ماده  

ر تمام وقت بوده و بر اساس برنامه ایست که از تحصیل در دوره دستیاري بطو
  : حداقل ساعات کار بشرح زیر است . طرف مدیر گروه تنظیم می شود 

   30/16لغایت  30/7ـ روزهاي شنبه الی چهارشنبه از ساعت  1
   30/12لغایت 30/7ـ پنج شنبه هااز ساعت 2

سط رؤساي گزارش ماهانه حضور و غیاب و کارکرد دستیاران ، تو:  1تبصره 
بخشها به معاونین آموزشی گروه یا مدیر گروه مربوطه و از طریق معاونین 

  . مراکز ، به دانشکده ذیربط ارسال خواهد شد 
پرداخت مقرري دستیاري منوط به ارائه گزارش کار ماهانه :  2تبصره 

  . دستیاران می باشد 
، تابع مقررات افزایش سـنوات تحصـیلی با تمدید دوره دستیاران :  3تبصره 

  . مربوطه خواهد بود 
  حداقل برنامه کشیک دستیاران :  36ماده  

  : حداقل برنامه کشیک دستیاران در زمینه هاي بالینی به شرح زیرخواهد بود 
  کشیک در ماه   12سال اول                          
  کشیک در ماه  10سال دوم                        

  کشیک  در ماه 8                سال سوم         
  کشیک در ماه  6سال چهارم و پنجم            
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کلیه دستیاران شاغل به تحصیل در بیمارستان ، از نهار ، و :  1تبصره 
دستیاران کشیک عالوه بر آن از خوابگاه ، صبحانه و شام برخوردار خواهند 

  . بود 
، طبق ضوابط به عهده مدیر تنظیم برنامه و افزایش کشیک موظف :  2تبصره 

  . گروه است 
حکم آموزشی دستیار یکساله است و صدور حکم سال باالتر بعد از :  3تبصره 

  . احراز شرایط ارتقاي سالیانه می باشد 
  

  انتصاب و وظایف دستیار ارشد گروه آموزشی همه ساله دو :  37ماده
زشی نفر از بین دستیاران تخصصی دو سال آخر در هر گروه آمو

بیمارستانی ، با توجه به کفایت ، تعهد ، وجدان کاري و میزان فعالیت 
آنها ، توسط دستیاران پیشنهاد ، و از بین آنها یک نفر به تائید شوراي 
گروه انتخاب و با حکم رییس دانشکده به عنوان دستیار ارشد منصوب 

  . می شود 
ت که به پیشنهاد مدیر وظایف دستیار ارشد به موجب آیین نامه اي اس: تبصره 

  . گروه و تصویب رییس دانشکده پزشکی مربوطه به اجرا گذاشته  می شود 
  

  : ج ـ مرخصی ها 
دستیاران باتوجه به نیاز و درهر صورت بروز موارد ناخواسته و ضرورت ، 
می توانند در هر سال دستیاري از مرخصیهاي استحقاقی ، استعالجی ، زایمان و 

  . ده نمایند بدون مزایا استفا
  

  مرخصی استحقاقی :  38ماده  
روز و هر سال تحصیلی جمعا به مدت  5/2دستیاران می توانند به ازاي هر ماه 

  . یک ماه از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند 
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 15در صورت عدم استفاده از مرخصی در طول سال تحصیلی فقط :  تبصره
دستیار مجاز است در سال آخر . روز ذخیره و به سالهاي بعد موکول می شود 

روز مرخصی ذخیره عالوه بر مرخصی استحقاقی همان سال  45حداکثر از 
  . استفاده کند 

ترتیب استفاده از مرخصی با نظر رییس بخش و تائید مدیر گروه مربوطه 
  . خواهد بود 

  
  مرخصی بدون مزایا :  39ماده  

ت مرخصی استحقاقی خود هر دستیار می تواند در طول دوره معادل مجموع مد
با موافقت رییس بخش و مدیر گروه آموزشی و دانشکده انقطاع تحصیل داشته 

ماه مرخصی بدون  4براي مثال دستیار دوره هاي چهارساله می تواند از ( باشد 
بدیهی است مدت مذکور به طول دوره ) کمک هزینه تحصیلی استفاده نماید 

  . دستیاري افزوده خواهد شد 
دستیارانی که همسر آنان جزو کارکنان دولت بوده و به دلیل :  1 تبصره

با ارائه ( ماموریت یا ادامه مرخصی عازم خارج از کشور هستند می توانند 
صرفا از یکسال مرخصی بدون کمک هزینه تحصیلی تنها یکبار ) مدرك مستدل 

  . در طول دوره تحصیلی بهره جویند 
صیلی دستیاري در مدت انقطاع تحصیلی پرداخت کمک هزینه تح:  2تبصره 

  . مجاز نیست 
  

  مرخصی استعالجی :  40ماده  
استفاده از مرخصی استعالجی براي دستیاران به میزان حداکثر یک ماه در طول 
دوره دستیاري ، براساس گواهی پزشک و تائید پزشک معتمد و شوراي پزشکی 

به علت بیماري در طول دوره در صورتیکه غیبت دستیار . دانشگاه بالمانع است 
تحصیلی از یک ماه بیشتر باشد ، برابر مابه التفاوت مدت مذکور به دوره 
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اما در . دستیاري وي ، با استفاده از کمک هزینه تحصیلی اضافه خواهد شد 
مدت بیماري بیش از سه ماه به دستیار کمک هزینه تحصیلی پرداخت نخواهد 

  . شد 
بیماري ، دستیار موظف است مراتب را ظرف یک در صورت بروز :  1تبصره 

هفته به دانشگاه اطالع دهد و ارائه گواهی استعالجی براي شروع مجدد دوره 
  . الزامی است 

مــاه تجاوز کند ، تصمیم  6در صورتی که مدت بیماري دستیار از :  2تبصره 
ی گیري در مورد ادامه یا لغو دوره دستیاري ، پس از تائید شوراي پزشک

  . دانشگاه ، به عهده شوراي آموزشی دانشگاه خواهد بود 
  

  مرخصی زایمان :  41ماده  
مرخصی زایمان براي یکبار در طول  ماه 6حداکثر استفاده دستیاران خانم از 

فقط یک ماه از این مدت جزو دوران آموزشی . دوره دستیاري بالمانع می باشد 
  . محاسبه می شود 

استفاده کننده از مرخصی زایمان ، فقط براي یک بار  دستیاران خانم:  تبصره
  .در طول دوره دستیاري از کمک هزینه تحصیلی استفاده خواهند کرد

  
  آیین نامه انضباطی 

صورت جلسه سی و دومین نشست شوراي آموزش  5با توجه به بند  * 
پزشکی و تخصصی آیین نامه رسیدگی به تخلفات دستیاران تخصصی و فوق 

  : ه شرح ذیل اصالح و به تصویب رسید تخصصی ب
ـ رسیدگی به تخلفات اولیه کارورزان دستیاران که حداکثر موجب تعلیق 1ـ9بند 

با ) با قطع حقوق و افزایش دوره و درج  در پرونده ( هفته اي خواهد شد  4
  . رئیس بیمارستان یا رئیس بخش مربوطه خواهد بود 

  : فات عبارتند از ـ ترکیب کمیته رسیدگی به تخل2ـ9بند 
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  . ـ رئیس بیمارستان یا رئیس بخش بر حسب مورد 
  . ـ مدیر گروه 

  . ـ رئیس دانشکده 
  . ـ حق تجدید نظر با هیات رئیسه دانشگاه ذیربط است 3ـ9بند 

چنانچه دستیاري از دانشگاهی اخراج شود حکم صادره چه به صورت :  تبصره
را خود کمیته تعیین خواهد کرد به اخراج موقت و چه دایم که زمان و شکل آن 

  . منزله اخراج از کلیه دانشگاههاي علوم پزشکی کشور خواهد شد 
ـ در صورت بروز تخلف شدیدتر از طرف دستیار کمیته رسیدگی به 4ـ9بند 

  : تخلفات یکی از مجازات هاي زیر را اعمال خواهد کرد 
  ماه  3افزایش دوره به مدت ) الف 

  ماه تا یک سال  3مدت بیش از  افزایش دوره به) ب 
  پیشنهاد اخراج دستیار به هیات رئیسه دانشگاه ذیربط ) ج 
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  ثبت و دفاع از پایان نامه
  

  :کلیات -1
بر اساس مقررات موجود در دوره هاي تخصصی پزشکی کلیه دستیاران براي 
شرکت در آزمون گواهینامه تخصصی موظفند دفاعیه پایان نامه خود را قبل از 

  .فی به امتحان کتبی سراسري انجام دهندمعر
مسئولیت اجراي آئین نامه اجرایی پایان نامه ها با معاونت پژوهشی  دانشکده 

  .هاي تابعه دانشگاه می باشد
انجام و نگارش پایان نامه توسط دستیار و تحت نظارت و راهنمایی مستمر 

باید جنبه استاد راهنما و استاد مشاور صورت می گیرد که در طول اجرا 
تحقیقی و پویایی آن حفظ شده و از ترجمه صرف و تکرار آثار دیگران پرهیز 

  .گردد
  :وظایف دستیاران - 2
  انتخاب موضوع پایان نامه- 1
  تعیین استاد راهنما- 2
  )پروپوزال(تکمیل فرم طرح پیشنهادي پایان نامه - 3
اده خواهد در ادامه به تفضیل شرح د(پیگیري روند ثبت موضوع پایان نامه -4

  با رعایت کلیه مقررات مربوطه) شد
فعالیت و تحقیق مستمر بر روي موضوع پایان نامه تحت نظارت استاد راهنما -5

  و مشاور
  ارائه گزارش هاي ادواري پیشرفت کار -6
  
  :اساتید راهنما و مشاور - 3

  . استاد راهنما باید از اعضاي هیات علمی گروه مربوطه دردانشکده باشد-الف
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تخاب استاد راهنما به تقاضاي دستیار و موافقت استاد مورد نظر و تائید ان
شوراي پژوهشی گروه آموزشی ذیربط و معاونت پژوهشی  دانشکده               

  .می باشد
هر پایان نامه می تواند حداقل یک و حداکثر دو استاد راهنما داشته باشد، 

  .اتید راهنما می باشداس/مسئولیت اجراي پایان نامه به عهده استاد
استاد مشاور باید ترجیحاً از اعضاي هیئت علمی دانشگاه و یا محققین  -ب

  .موسسات علمی و پژوهشی کشور باشد
استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما و تائید شوراي پژوهشی گروه براي کمک 

  .به هدایت و مشاوره در اجراي پایان نامه مشخص می گردد
  
  :اب موضوع پایان نامهزمان انتخ - 4

  2به  1قبل از امتحان ارتقاء : دستیاران رشته هاي تخصصی سه ساله
  3به  2قبل از امتحان   ارتقاء : دستیاران رشته هاي تخصصی چهار ساله و بیشتر 

پایان ) پروپوزال(دستیاران موظفند قبل از زمانهاي ذکر شده طرح پیشنهادي 
شی دانشکده ثبت نمایند در غیر این صورت نامه خود را در حوزه معاونت پژوه

  .بر اساس مقررات اجازه شرکت در امتحان ارتقاء را نخواهند داشت
  
روند ثبت پایان نامه و شرایط تغییر عنوان و اساتید راهنما و                  - 5

  :مشاور پایان نامه
یان روند ثبت نام و مراحل چگونگی آن،همچنین شرایط ایجاد در مشخصات پا

نامه با توجه به شرایط و امکانات دانشکده ها با رعایت ضوابط،توسط دانشکده 
  .ها اعالم خواهد شد
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  :گزارش پیشرفت پایان نامه - 6
دستیاران واجد شرایط اجراي پایان نامه ملزم به ارائه گزارش پیشرفت پایان 

  .نامه می باشند
سط ایشان تکمیل             فرم گزارش توسط دستیار به استاد راهنما ارائه و تو

  .می شود
ارائه فرم گزارش به اداره آموزش تخصصی شرط الزم جهت معرفی به امتحان 

  .ارتقاء می باشد
فرم تکمیل شده در دو نسخه تهیه می شود که یک نسحه از آن در گروه 

نسخه . آموزشی مربوطه نگهداري شده و نسخه دیگر به آموزش ارائه می گردد
  .به آموزش پس از ثبت به معاونت پژوهشی ارسال خواهد شدارائه شده 

  :دفعات و چگونگی ارائه گزارش بدین شرح است
 زمان دفعات گزارش دوره تحصیلی

 2به  1قبل از امتحان ارتقاء یک بار دستیاران رشته هاي تخصصی سه ساله
 3به  2قبل از امتحان ارتقاء یک بار دستیاران رشته هاي تخصصی چهار ساله

 دو بار دستیاران تخصصی رشته هاي پنج ساله
  4به  3قبل از امتحان ارتقاء
 5به  4قبل از امتحان ارتقاء

  

  :حداقل و حداکثر زمان جهت اجراي پایان نامه-7
پایان نامه تا برگزاري جلسه  حداقل فاصله زمانی الزم بین زمان ثبت موضوع

  .دفاع براي رشته هاي تخصصی یکسال می باشد
از پایان نامه ) پرده بورد(اران موظفند قبل از امتحان گواهینامه تخصصی دستی

خود دفاع نمایند درغیر این صورت بر اساس آئین نامه از شرکت آنان در 
  .امتحان گواهینامه تخصصی ممانعت به عمل خواهد آمد

  
  :دفاع از پایان نامه -8

  .دفاع از پایان نامه براي کلیه دستیاران الزامی است



  علوم پزشکی سمنان  راهنماي تحصیلی  دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه  
 

تحصیالت تکمیلی دانشگاه مدیریت آموزشی و *    معاونت آموزشی دانشگاه                                           
 

SEMNAN  UNIVERSITY  OF  MEDICAL  SCINCAS      www.sem-ums.ac.ir 
  

  
  

20 

ایان نامه بر اساس الگوي تعیین شده در حوزه معاونت پژوهشی دانشکده پ
  .تدوین می شود

پس از تدوین پایان نامه به منظور هماهنگی براي برگزاري جلسه دفاعیه، پایان 
نامه باید توسط استاد راهنما مشاور و معاون پژوهشی گروه ذیربط مطالعه و 

رسی و با پورپوزال مطابقت داده شده پایان نامه توسط مشاورین بر. تائید شود
  .و تائید می گردد

دستیاران باید پایان نامه خود را به همراه یک نسخه کپی از پورپوزال  و فرم 
تکمیل شده مجوز برگزاري جلسه دفاعیه به حوزه معاونت پژوهشی تحویل 

  .نموده و فرم تعیین زمان برگزاري جلسه دفاع را دریافت نماید
ز هماهنگی با اعضاي هیئت علمی داوران زمان جلسه دفاع را تعیین دستیار بعد ا

و در فرم مربوطه درج نموده و به امضاي کلیه اعضاي هیئت علمی داوران می 
رساند سپس فرم تکمیل شده را به حوزه معاونت پژوهشی تحویل و در قبال آن 

  .فرمهاي ارزشیابی پایان نامه را دریافت خواهد کرد
جلسه دفاعیه باید با درج آگهی در تابلوي اعالنات بیمارستان محل زمان و مکان 

  .خدمت و دانشکده به اطالع عموم برسد
ارائه مقاله، : سایر مقررات نظیر  :سایر مقررات مربوط به پایان نامه - 9

چگونگی  تنظیم مقاالت، چگونگی تدوین پورپوزال، راهنماي تدوین پایان نامه، 
ط دانشکده هاي مربوطه تنظیم و اطالعات آن در اختیار منابع مالی و غیره توس

  .دستیاران قرار خواهد گرفت


