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  »هاي تخصصی بالینی  آئین نامه دوره آموزشی رشته«
 

  
  

 فصل چھارم
  امور رفاهی 

   
  کمک هزینه تحصیلی :  42ماده  

  . به دستیاران ماهانه مبلغی به عنوان مقرري دستیاري پرداخت خواهد شد 
در مدت مرخصی استعالجی بیش از سه ماه به دستیاران مقرري :  1تبصره 

  . دستیاري تعلق نمی گیرد 
  . پرداخت می شود  مقرري دستیاران میهمان توسط دانشگاه مبدا:  2تبصره 

  
  میزان کمک هزینه تحصیلی پایه ، براي دستیاران مجرد  : 43ماده

ریال می باشد ، که  2500000ریال و براي دستیاران متاهل  1800000
بر اساس حکم صادره از دانشکده مربوطه و با ارائه گواهی انجام 

اشد فعالیتهاي موظف دوره ، توسط دانشگاه مربوطه قابل پرداخت می ب
 .  

در صورتیکه همسر دستیار نیز دستیار باشد ، حق تاهل فقط به یکی  : 1تبصره 
  . از آنها تعلق می گیرد 

کمک هزینه تحصیلی ماهیانه ، به % 10به دستیاران ارشد معادل  : 2تبصره 
  . عنوان حق ارشدیت پرداخت خواهد شد 

انشگاهها قابل اجرا پرداخت مبالغ فوق در صورت تائید هیات امناي د : 3تبصره 
  . خواهد بود 
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  مبناي کمک هزینه تحصیلی پایه با محل آموزش تخصصی و  : 44ماده
  . رشته تخصصی تغییر نمی کند 

  
  دستیاران همه ساله به میزان افزایش ضریب حقوقی مقرري  : 45ماده

کارکنان دولت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت افزایش یافته که از 
  . ت دانشگاه مربوطه پرداخت خواهد شد محل اعتبارا

  
  افزایش سنواتی مقرري دستیاري پس از قبولی در امتحان  : 46ماده

ارتقا به سال باالتر قابل اجرا می باشد و میزان افزایش سنواتی ساالنه 
  . کمک هزینه تحصیلی می باشد % 5معادل 

  
  دولت مبلغ عیدي دستیاران معادل عیدي مصوب کارمندان :  47ماده

  . خواهد بود که با تصویب هیات امنا دانشگاهها قابل پرداخت می باشد 
  

  در تمام مدت دوره دستیاري ، دستیاران به هیچ وجه حق :  48ماده
تاسیس و اداره مطب خصوصی یا درمانگاه را ندارند و نمی توانند حتی 
به صورت قراردادي و یا ساعتی به استخدام هیچیک از مؤسسات 

  . ا وابسته به آن ، بخش خصوصی و یا خیریه درآیند دولتی ی
در صورت لزوم ، دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل دستیار         :  تبصره

  .می تواند از خدمات وي در واحدهاي تابعه با عقد قرارداد خاص استفاده نماید 
  

  دستیارانی که تمایل داشته باشند از مزایاي بیمه خدمات :  49ماده
ی به صورت خویش فرما استفاده نمایند ، می توانند با پرداخت درمان

  . حق سرانه از این امتیاز برخوردار شوند % 50
  سایر موارد 
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  در صورتی کــه شرایط خاصی خارج از موارد مشمول مواد   : 50ماده
آیین نامه مطرح شود ، تعیین تکلیف به عهده دبیرخانه شوراي آموزش 

  .واهد بود پزشکی و تخصصی خ
  

  کلیه مصوبات قبلی شورا که مغایر با مواد این آیین نامه می :  51ماده
 . باشد از تاریخ تصویب این آیین نامه از اعتبار ساقط است 
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ضوابط خروج از کشور مشموالن خدمت وظیفه عمومی جهت زیارت با پروانه گذرنامه 
  :زیارتی به شرح زیر اعالم میگردد 

معافیت تحصیلی معتبر ، صادره از دانشگاهها و موسسات دارندگان کارت - 1
آموزش عالی و همچنین دبیرستان ها و مراکز آموزش پیش دانشگاهی آموزش 

  .و پرورش یا حوزه علمیه قم و یا نمایندگان حوزه علمیه در شهرستان مربوط 
  .متعهدین بخدمت در وزارتخانه ها با معرفی نامه از وزارتخانه مربوط  - 2
 .پرسنل نیروهاي مسلح با معرفی نامه از نیروي مربوط  - 3
 )کامپیوتري . (دارندگان کارت معافیت دائم -4
 )در مدت اعتبار آن . ( دارندگان کارت معافیت موقت -5
دارندگان دفترچه آماده بخدمت بدون مهر غیبت به شرطی که تاریخ اعزام -6

 .آنان پس از مراجعت از سفر باشد 
ت ضرورت را به اتمام رسانیده و داراي کارت پایان خدمت کسانیکه خدم- 7

 کامپیوتري هستند و در مورد کارت هاي غیر کامپیوتري با تایید نیروي مربوط 
آئین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه  48افراد مشروحه ذیل به استناد ماده  - 8

عاونت عمومی از خدمت دوره ضرورت معاف هستند ، نیاز به معرفی نامه از م
 .وظیفه عمومی نبوده و شناسنامه آنان به منزله معافیت خواهد بود 

 1337مشموالن عادي و دیپلم و فوق دیپلم متولدین تا پایان سال - 9
مشموالن لیسانس و فوق لیسانس و دکتري غیرگروه پزشکی متولدین تا -10

  1333پایان سال 
و دامپزشکی  مشموالن دکتري پزشــکی و دندانپزشکی و داروسازي-11

  1331متولدین تا پایان سال 


