
  دستیار تخصصي  ھاي دوره ھاي آموزش نامه و آيین  مقررات

  دستیاري بالیني پزشكي  دوره  : تعريف١ماده 
  ، كه ) استAcademicعالي دانشگاھي (  تحصیالت  ھاي تخصصي بالیني يكي از مقاطع دستیاري رشته  دوره

  پذيرش  در امتحان  از موفقیت  پس .) ،M.Dدكتراي پزشكي عمومي (  مدرك  با داشتن  واجد شرايط  متقاضیان
  به  )، موفق (تكويني و نھايي  الزمه  ھاي آموزشي تئوري و عملي و قبولي در امتحانات دوره  دستیاري و گذراندن

 گردند. مي  مربوطه  تخصصي در رشتة  اخذ مدرك
  

 دستیار  : تعريف٢ماده 
ورودي   در امتحان  دكتراي پزشكي عمومي و پذيرش  مدرك  با داشتن  شود كه مي  فردي اطالق  دستیار به

، طي  ھاي تخصصي پزشكي مھارتھاي عملي در يكي از رشته  آموزشھاي نظري و كسب  ، جھت دستیاري
امر   ، به است  شده  پزشكي و تخصصي تصويب  شوراي آموزش  از طريق  دوره  براي آن  مشخصي كه  زمان  مدت

 ورزد. مي  فعالیتھاي كارورزي تخصصي اشتغال  جامو ان  ، پژوھش ، آموزش تحصیل
  

 : دستیاري  دوره  : ھدف٣ماده 
  ، آموزش مھارتھاي نظري و عملي  كسب  ھاي مورد نیاز كشور جھت و متعھد در رشته  متخصص  پزشك  تربیت

راستاي پیشبرد فعالیتھاي پژوھشي در   ، امور درماني و انجام در جامعه  بھداشت  و گسترش  ، تعمیم پزشكي

 . پزشكي است  دانش
  

 دستیار  پذيرش  شرايط
 : عمومي  ـ شرايط الف

 : زير است  ھاي تخصصي بالیني بشرح دستیار در رشته  پذيرش  الزم  : شرايط٤ماده 
 . فرھنگي  شورايعالي انقالب  ضوابط  عمومي طبق  ) تأيید صالحیت١/٤
.) از دانشگاھھا و مراكز مورد M.Dدكتراي پزشكي (  حصیلي در رشتةالت فارغ  يا گواھینامة  مدرك  ) داشتن٢/٤

 . پزشكي  و آموزش  ، درمان بھداشت  تأيید وزارت
 . آقايان  يا معافي جھت  وظیفه  نظام  خدمت  پايان  برگ  ) داشتن٣/٤

  پزشكي و يا كفالت  موقت  داراي معافیت  باشد و داوطلبین مي  آن  دايم  معافیت  مفھوم  معافي به  : كلمة تبصره

  در صورت  نمايند. بديھي است  دستیار شركت  پذيرش  توانند در آزمون ، مي خود داوطلبین  با مسؤولیت
نخواھد   عھده  به  آنان  ترخیص  تعھدي جھت  ھیچگونه  وزارت  ، اين وظیفه  نظام  خدمت  انجام  به  آنان  فراخواندن

 . گرفت
  سال  شھريورماه  ، تا پايان تمام  سال ٤٠دستیاري (  دوره  مجاز ورود به  واند حداكثر تا سنت مي  ) ھر داوطلب٤/٤

 نمايد.  ورودي دستیاري شركت  ، در آزمون دفعات  محدوديت  ) بدون تحصیلي مربوطه
مجاز براي ورود   سنحداكثر   ، به آزادگان  اسارت  و مدت  در جبھه  رزمندگان  حضور داوطلبانة  زمان  : مدت ١تبصره 

 شود. مي  دستیاري تخصصي اضافه  دوره  به
: كساني كه در سال ھاي قبل به دلیل گزينش در بررسي صالحیت عمومي مجاز به شروع و يا ادامه ٢تبصره

سالگي، فقط براي يك بار مي توانند در آزمون پذيرش  ٤٠دوره شناخته نشده اند در صورت تأيید آنھا بعد از 
 ركت نمايند.دستیار ش

  پزشكي و تخصصي موظف  شوراي آموزش  . دبیرخانة رشته  اي بر حسب عضو مؤثر حرفه  نقص  ) نداشتن٥/٤
  و جھت  تنظیم  ھاي مختلف رشته  اي را بر اساس عضو مؤثر حرفه  پزشكي نقص  با ھمكاري مراكز آموزش  است

 نمايد.  مراكز آموزشي ابالغ  اجرا به
تخصصي   مدرك  . و يا نداشتنPh.D،  ھاي تخصصي پزشكي در يكي از رشته  تحصیل  به  اشتغال  ) عدم٦/٤

 . پزشكي
 . دستیاري  پذيرش  در آزمون  شدن  ) پذيرفته٧/٤

*پذيرش اتباع غیرايراني طبق آيین نامه پذيرش اتباع غیرايراني در دوره ھاي تخصصي، فوق تخصصي و 
 فلوشیپ انجام مي پذيرد.

  
 : اختصاصي  ـ شرايط  ب

  و جھادگران  رزمندگان  از سھمیه  استفاده  : شرايط٥ماده 
  دانشگاھھا و مؤسسات  بسیجي به  داوطلب  و جھادگران  براي ورود رزمندگان  تسھیالت  قانون  به  با توجه
  تیار از بیندس  پذيرش  ، به ورودي  در آزمون  ھر رشته  پذيرش  ظرفیت  % از كل٢٠  میزان  ، به عالي  آموزش

 يابد. مي  نمايند، اختصاص  را كسب  محل ھر رشته  حد نصاب  % نمرة ٨٠  افرادي كه  مزبور، به  قانون  مشمولین
  

  و آزادگان  جانبازان  از سھمیه  استفاده  : شرايط٦ماده 



باشند، در   داشته  اسارت  سابقة  دو سال  دانشجويي حداقل  در دوران  % و آزادگاني كه٧٠  با معلولیت  جانبازان
  ، مازاد بر ظرفیت ورودي دستیاري  در امتحانات  رشته  ھمان  محل ھر رشته  حد نصاب  % نمرة ٨٠  كسب  صورت

 شوند. مي  ) پذيرفته ھر رشته  پذيرش  ظرفیت  % از كل٢٠  میزان  (حداكثر به
  

  محروم  مناطق  از سھمیه  استفاده  : شرايط٧ماده 
% ٢٥حداكثر   ، ھر سال شوراي اسالمي  مجلس  مصوب  و پیراپزشكان  پزشكان  خدمت  قانون ١٤ماده در اجراي 

  افرادي كه  مذكور به  مناطق  سھمیة  عنوان  به  محروم  ھاي مورد نیاز مناطق دستیار در رشته  پذيرش  ظرفیت  كل
 يابد. مي  نمايند، اختصاص  را كسب  محل  ھر رشته  حد نصاب  % نمرة٨٠

  
 : توزيع اين ظرفیت در بین رشته محل ھاي مختلف:١تبصره 

>> در رشته ھاي بیماري ھاي داخلي، جراحي عمومي و بیماري ھاي قلب و عروق در صورتي كه ظرفیت 
محل به اين  -% ظرفیت رشته ٢٠نفر حداكثر  ٤نفر باشد يك نفر، و در ظرفیت ھاي باالي  ٤يا  ٣محل  -رشته 

 مي يابد.سھمیه تخصیص 
نفر  ٣نفر باشد، يك نفر، و در ظرفیت ھاي باالتر از  ٣محل  ->> در ساير رشته ھا در صورتي كه ظرفیت رشته 

 محل به اين سھمیه تخصیص مي يابد. -% ظرفیت رشته ٢٥حداكثر 
ته در رش ٥رشته از  ٢٠: در صورتي كه داوطلبان واجد شرايط استفاده از اين سھمیه علیرغم انتخاب  ٢تبصره 

محل انتخابي  -رشته  ٢٠محلي كه پذيرفته نشوند در  -% ظرفیت رشته در ھیچ رشته ٢٥مرحله اول تا تكمیل 
مجدد ديگر (بر اساس رشته ھاي مجاز طبق جدول اعالم شده از سوي معاونت سالمت) كه واجد شرايط 

 باشند مي توانند پذيرش شوند.
  

  محروم  مناطق  : لیست٨ماده 
  درمان  معاونت  ، توسط مورد نیاز ھر منطقه  بھداشتي درماني و كمبود نیروھاي متخصص  محروم  قمناط  لیست
  و آموزش  پذيرش  ريزي جھت منظور برنامه  و به  شده  و تنظیم  پزشكي تھیه  و آموزش  ، درمان بھداشت  وزارت

 گیرد. شور قرار ميپزشكي و تخصصي ك  شوراي آموزش  در اختیار دبیرخانة  نیروھاي متخصص
  

 : مقررات و اولويت استفاده از سھمیه مناطق محروم ٩ماده 
 داوطلبین استفاده از سھمیه مناطق محروم بايد حداقل داراي يكي از شرايط زير باشند:

 الف : پزشكان عمومي بومي 
توسطه را در آن داوطلب متولد استان منطقه محروم بوده و دو مقطع از مقاطع تحصیلي راھنمايي و م - ١

اي پزشكي در مناطق استان گذرانده و تا پايان مھلت ثبت نام پذيرش دستیاري داراي دو سال سابقه كار حرفه

 محروم را داشته باشد.
محل تولد يكي از والدين يا ھمسر داوطلب، استان مربوطه بوده و سه مقطع تحصیلي ابتدايي، راھنمايي  - ٢

اي ده و تا پايان مھلت ثبت نام پذيرش دستیاري داراي دو سال سابقه كار حرفهو متوسطه را در استان گذران

 پزشكي در مناطق محروم داشته باشد.
  

 ب : پزشكان عمومي غیر بومي
در استخدام دانشگاه منطقه محروم بوده و داراي سابقه مديريت اجرايي به مديريت سه سال تا پايان  - ١

ھاي بھداشتي درماني، دانشگاه محل خدمت به عنوان پرسنل شبكهمھلت ثبت نام پذيرش دستیار در 
ھا و ھا و رؤساي بیمارستانمعاونین دانشگاه، مديران ستادي دانشگاه، رؤساي مراكز بھداشتي شھرستان

 دانشگاه باشد.
ر پزشكان عمومي كه حداقل به مدت چھار سال تا پايان مھلت ثبت نام شركت در آزمون پذيرش دستیار د - ٢

 مناطق محروم با تأيید رئیس دانشگاه آن منطقه خدمت نموده باشند.
: اولويت استفاده از سھمیه مناطق محروم در شرايط يكسان از نظر نمره آزمون پذيرش دستیار و  ١تبصره 

محل در مرتبه اول با پزشكان عمومي بومي واجد شرايط و در مرتبه بعد با پزشكان  -اولويت انتخاب رشته 
 باشد.ي غیر بومي واجد شرايط ميعموم

ھايي كه در يك دوره با استفاده از سھمیه : در راستاي توزيع متعادل سھمیه مناطق محروم استان ٢تبصره 
توانند جزو لیست مناطق اند براي يك دوره نميھاي تخصصي پذيرش داشتهمناطق محروم در ھر يك از رشته

 ند.ھاي مربوطه قرار گیرمحروم براي رشته
توسط معاونت سالمت و دفتر حقوقي متبوع تدوين و ابالغ  ٧: متن مربوط به مقررات مشمولین ماده  ٣تبصره 

 میگردد.
  

 خانمھا  از سھمیه  استفاده  : شرايط١٠ماده 



ھاي  دستیاري در رشته  پذيرش  % از سھمیة٢٥  ، حداقل است  پزشكي موظف  و آموزش  ، درمان بھداشت  وزارت
، پرتوشناسي تشخیصي و روانپزشكي و  پزشكي ، چشم ، گلو و بیني ، گوش ، ارتوپدي ، ارولوژي اعصابجراحي 
  قبول  خانمھاي پزشك  را به  ، داخلي و قلب ھاي جراحي عمومي رشته  % سھمیة٥٠،  وجود داوطلب  در صورت

 دھد.  كتبي دستیاري اختصاص  در گزينش  شده
،  از تحصیل  از فراغت  متعھد خواھند شد تا پس  از مجرد يا متأھل  ھا اعم رشته  ناي  التحصیالن : فارغ١  تبصره
 دھند.  و نیازمند انجام  محروم  قانوني را در نقاط  پزشكي خدمات  و آموزش  ، درمان بھداشت  وزارت  برنامة  طبق

 باشد. مي  محل ھر رشته  نصاب حد  % نمرة٩٠  ، كسب كتبي دستیاري  قبولي در گزينش  نمرة  : حداقل٢  تبصره
*پذيرش با استفاده از سھمیه خانم ھا اعم متأھل يا مجرد صرفا به شرط الزام و تعھد محضري براي انجام 

 خدمات در مناطق محروم به مدت سه برابر طول تحصیل مجاز شناخته مي شود.
  

 : نفره  ھاي يك در ظرفیت  پذيرش
و با   داوطلبان  و جنس  سھمیه  در نظر گرفتن  باشد، بدون نفر مي  ستیار يكد  پذيرش  ظرفیت  ھايي كه در رشته

 شود. مي  انجام  پذيرش  ساير مقررات  رعايت
  

 :  در آزمون بیھوشي  رشتة  مستقیم  دانشجويان  شركت  شرط
  ي استفادهدستیار  دوره  براي شروع  شده  فراھم  از موقعیت  پزشكي بیھوشي كه  رشته  التحصیالن فارغ

  دستیار صرفاً در رشته  پذيرش  ) در آزمون مربوطه  دوره  (دستورالعمل  مقررات  اند، مجاز ھستند با رعايت ننموده
 دھند.  تحصیل  قبولي ادامه  كنند و در صورت  نام  بیھوشي ثبت

  
  رشته  و انتخاب  نام از ثبت  پس  تغییر رشته  : ممنوعیت١٤ماده 
 باشد. مجاز نمي  ، تغییر رشته مقرر ھر دوره  ضوابط  طبق  رشته  و انتخاب  نام از ثبت  پس

  
  قانوني  خدمات  اتمام  : شرط١٥ماده 

،  نیروي انساني  و توزيع  ، طرح عمومي  وظیفة  خدمت  قانوني (شامل  خدمات  انجام  در حین  داوطلباني كه
  مورد نظر، مجاز به  سال  شھريورماه ٣١  مذكور تا تاريخ  دوره  اتمام  باشند در صورت ) مي بھداشت  آوران پیام

 دستیاري خواھند بود.  پذيرش  در امتحان  شركت
  و توزيع  با تأيید مركز تأمین  بھداشت  آوران و پیام  وظیفه  نظام  استثناي خدمت  قانوني به  خدمات  : انجام١  تبصره

 خواھد شد.  محاسبه،  منطقه  ضريب  نیروي انساني با احتساب
  

 از كشور  ايراني خارج  التحصیالن فارغ  شركت  : شرط١٦ماده 
  دبیرخانة  ، از طريق التحصیالن امور فارغ  كل  از ادارة  نامه معرفي  از كشور با اراية  ايراني خارج  التحصیالن فارغ

  دستیار شركت  پذيرش  امتحان توانند در مي  ھر دوره  دستورالعمل  پزشكي و تخصصي طبق  شوراي آموزش
 نمايند.

  
 ھا برتر دانشگاه  درصد رتبة  : امتیاز يك١٧ماده 

شوند،   التحصیل فارغ  مربوطه  سال  شھريورماه ٣١  تا تاريخ  در صورتي كه  ھر دانشگاه  اول  درصد رتبة  يك

زير صد نفر   نمايند. دانشگاھھايي كه  نام ثبت  در امتحان  شركت  قانوني جھت  خدمات  از انجام  توانند قبل مي
 معرفي نمايند.  اول  رتبة  عنوان  نفر را به  يك  توانند فقط دارند، مي  تحصیلي مربوطه  در سال  التحصیل فارغ

آزاد اسالمي و ساير   واحدھاي آموزشي دانشگاه  التحصیالن فارغ  مجموع  اول  درصد رتبة  : يك١  تبصره
  ماده  اين  پزشكي كشور نیز مشمول  دانشگاھھاي علوم  مورد تأيید شوراي گسترش ھاي پزشكي دانشكده

 خواھند بود.
  صورت  به  مربوطه  شود، رقم  دانشگاھھا عدد اعشاري حاصل  اول  درصد رتبة  يك  در محاسبة  : چنانچه٢  تبصره

 منظور خواھد شد.  عدد گرد شده
)  درصد دوم باالترين رتبه  (يعني يك ٩٩  تا صدك ٩٨  تر دانشگاھھا، از صدكھاي بر حائز رتبه  : دانشجويان٣تبصره 
  پذيرش  وسوم سي  ) از دوره  درصد سوم باالترين رتبه  (يعني يك ٩٨  تا صدك ٩٧  و از صدك  ويكم سي  از دوره

ھاي غیر  رشته  انتخاب  قانوني و بشرط  خدمات  از انجام  ، قبل ساير مقررات  توانند با رعايت دستیار تخصصي مي
، پزشكي  وبیني  و حلق  ، گوش ، چشم و مفاصل  ، جراحي استخوان و مجاري ادراري تناسلي  از جراحي كلیه

التحصیلي خود  فارغ   دستیار تخصصي سال  پذيرش  و پرتوشناسي تشخیصي در آزمون  ، پوست اي ھسته
 نمايند.  شركت
 قانوني:  خدمات  از انجام   دستیار قبل  مپیادھاي علمي جھاني در پذيرشاز ال  مدال  دارندگان  شركت  امكان
  معدل  احتساب  بدون  از المپیادھاي علمي جھاني در صورتي كه  پزشكي داراي مدال  رشتة  التحصیالن فارغ
د باشند، خو  تحصیل  پزشكي محل  علوم  پزشكي عمومي دانشگاه  برتر دوره  درصد رتبة ١٠كارورزي جزء   دوره
 باشند. دستیاري نمي  دوره  از شروع  قانوني قبل  خدمات  گذراندن  به  ملزم



  
 دستیار  ھا براي پذيرش ھاي برتر دانشگاه رتبه  احتساب  : نحوة١٨ماده 
  براساس Standard - Scoreاز   دستیار، با استفاده  ھا براي پذيرش ھاي برتر دانشگاه رتبه  احتساب  نحوة

  پیش  آزمون  ، نمره % بقیه٥٠كارورزي و   دوره معدل  احتساب  پزشكي عمومي بدون  دوره  كل  معدلدرصد ٥٠
  ھرگونه  اعمال  (بدون  تحصیلي مربوطه  در سال  ھر دانشگاه  التحصیل  فارغ  دانشجويان  كارورزي از مجموع

 باشد:  زير مي  صورت  ) به اي سھمیه
  

 
  و رسمي نیروھاي نظامي و انتظامي  كادر ثابت  لبانداوط  شركت  : شرط١٩ماده 

  نامه معرفي  و رسمي نیروھاي نظامي و انتظامي با اراية  كادر ثابت  داوطلبین  رشتة  و انتخاب  در امتحان  شركت

و در  اسالمي  انقالب  پاسداران  سپاه  ) و يا ستاد كل نھم  (ادارة  جمھوري اسالمي ايران  ارتش  از ستاد مشترك
،  اجرايي  مسؤول  مقام  از باالترين  نامه معرفي  ھا، سازمانھا و نھادھاي دولتي با اراية وزارتخانه  مورد كاركنان

 خواھد بود.  بالمانع
  

 دستیار:  پذيرش  ـ آزمون  پ
 شود. برگزار مي  يا اسفندماه  بار در بھمن  يك  دستیار ھر سال  پذيرش  : آزمون٢٠ماده 

شوراي   مبتني بر مصوبات  كه  ھاي تخصصي بالیني پزشكي ھر دوره دستیار دوره  پذيرش  آزمون  ملدستورالع
  ھاي علوم دانشگاه  پزشكي و تخصصي به  شوراي آموزش  دبیرخانة  و توسط  پزشكي و تخصصي تھیه  آموزش

 . االجرا است و الزم باشد پزشكي و تخصصي مي  شوراي آموزش  مصوبة  منزلة  شود، به مي  پزشكي ابالغ
  

 دستیار:  روند كنكوري پذيرش
پزشكي   در دانشگاھھاي علوم  كنكور سراسري يكبار در سال  دستیار در روندي مشابه  پذيرش  ـ آزمون١

 سراسر كشور برگزار شود.
  

 : رشته ٥  انتخاب
  اولويت  در نظر گرفتن  خود را بدون  عالقه مورد  رشته  حداكثر پنج  اولیه  نام  ثبت  در فرم  داوطلبان  است  ـ الزم٢

  اولیه  نتیجه  گیرد. اعالم مي  صورت  رشته  پنج  ھمین  نھايي نیز صرفاً از میان  رشته  انتخاب  كه  ، ذكرنموده انتخاب

  تمام  ر میان(د  كلي داوطلب  و رتبه  نمره  اعالم  ضمن  گیرد كه قرار مي  اي در اختیار داوطلبان كارنامه  صورت  به
شود تا بتواند در  مي  ھاي انتخابي او را نیز شامل و رشته  مربوطه  در سھمیه  داوطلب  )، رتبه كنندگان  شركت
 نمايد.  كمك  نھايي داوطلب  رشته  انتخاب

  
 : محل رشته ٢٠  انتخاب

  ، حداكثر تا بیست نام  ثبت  اولیه  ر برگد  شده  ھاي اعالم و تنھا در رشته  كارنامه  به  مجازند با توجه  ـ داوطلبان٣
 نمايند.  پزشكي سراسر كشور، انتخاب  را در دانشگاھھاي علوم  مختلف  محل رشته

% حداكثر نمره آزمون ٢٥محل صرفا براي داوطلباني كه بیشتر از  -تبصره : صدور كارنامه و اجازه انتخاب رشته
 د مجاز مي باشد.) را كسب نموده ان٦٠٠از  ١٥٠پذيرش دستیار (

  
 : منفي  و نمرة  آزمون  سؤاالت

 باشد. منفي نیز مي  و داراي نمره  اي بوده چند گزينه  صورت  به  آزمون  ـ سؤاالت٤
  

 : در آزمون  شركت  نام  ثبت  حق
 باشد. مي  ريال ٠٠٠/١٠٠دستیار   پذيرش  در آزمون  شركت  جھت  نام  ثبت  ـ مبلغ٥
  

 : شده  ارايه  مدارك  صحت  و مسؤولیت  نام ثبت  مدارك  اراية  به  الزام
)،  ھر دوره  دستورالعمل  (طبق  نام  ثبت  در زمان  مربوط  مدارك  ارايه  به  دستیاري ملزم  دوره  ورود به  ـ داوطلبان٦

  شده  ارايه  مدارك  و يا صحت  نبوده  واجد شرايط  شود داوطلب  معلوم  اي از دوره در ھر مرحله  باشند. چنانچه مي
دو   مدت  گردد و به آموزشي وي لغو مي  و حكم  شده  از دستیار سلب  دوره  ادامه  نشود حق  مورد تأيید واقع

 شود. مي  ورودي دستیاري محروم  در آزمون  از شركت  دوره
  

 شورا:  نشست  و سومین  پنجاه  ماده الحاقي مصوب



 دستیار  ھاي پذيرش اولويت
 شود: مي  ھاي زير انجام اولويت  براساس  ھاي مربوطه سھمیه  دستیار تخصصي با رعايت  پذيرش

 دستیار   پذيرش  آزمون  نمرة .١

   محل رشته  انتخاب  اولويت .٢
باشد،   يكسان  محل  رشته  انتخاب  دستیاري و اولويت  پذيرش  آزمون  نمرات  در مورد داوطلباني كه .٣

  معدل  احتساب  پزشكي عمومي بدون  دوره  كل  معدل  زي و سپسكارور پیش  جامع  آزمون  نمرة

 خواھد بود.   عمل  كارورزي مالك  دوره

  
  آموزشي  دوره
 : دوره  شروع  شرايط الف

  شدگان : اخذ تعھد از پذيرفته٢١ماده 
دانشگاھھا   ط، توس محروم  مناطق  سھمیة  استثناي مشمولین  ورودي دستیاري به  آزمون  شدگان از پذيرفته

  ، درمان بھداشت  وزارت  عھدة  التحصیلي به از فارغ  پس  دستیاران  خدمت  محل  اخذ خواھد شد. تعیین  تعھد عام
 باشد. پزشكي مي  و آموزش
  ھاي علوم استثناي دانشگاه  ھا (به ھا، نھادھا و سازمان آموزشي از وزارتخانه  با مأموريت  شدگاني كه * پذيرفته
  تحصیل  ) براي ادامة پزشكي  و آموزش  ، درمان بھداشت  وزارت  به  ، درماني وابسته بھداشتي  و خدماتپزشكي 

خود   استخدام  محل  تعھد محضري به  سپردن  به  شوند، ملزم تخصصي وارد مي  ھاي تخصصي و فوق رشته  به
  وزارت  ھاي تحصیلي برابر ضوابط ھزينه  و كلیة  شھريه  پرداخت  به  موظف  مربوطه  ھستند. فرد يا سازمان

 باشد. پزشكي مي  و آموزش  ، درمان بھداشت
ھا، ھاي تحصیلي پذيرفته شدگاني كه با مأموريت آموزشي از وزارتخانهتبصره : پرداخت شھريه و كلیه ھزينه

ھاي دانشگاه ھاي دولتي وابسته به وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشكي (به استثناءنھادھا و سازمان
ھاي تخصصي و فوق تخصصي وارد علوم پزشكي و خدمات بھداشتي ، درماني ) براي ادامه تحصیل به رشته

میشوند، به روابط في مابین دانشگاه محل تحصیل و سازمان محل استخدام داوطلب محول تا در روابط في ما 

 بین مورد توافق قرار گیرد.
  

  نام : ثبت٢٢ماده 
  دانشگاھھاي ذيربط  ، به مربوطه  سال  شھريورماه ١٥  لغايت  قطعي دستیاري موظفند از اول  نشدگا پذيرفته
از سوي   الزمي كه  مدارك  تعھد محضري و اراية  ، سپردن نام ثبت  به  نسبت  و مقررات  ضوابط  و طبق  مراجعه

 نمايند.  خواھد شد، اقدام  دانشگاھھا تعیین
  قانوني و نظام  شوند و يا خدمات مي  التحصیل فارغ  شھريورماه  تا پايان  داوطلبیني كه قطعي  نام : ثبت١  تبصره

  جھت  شدگان پذيرفته  مراجعة  گیرد. در ھر صورت مي  صورت  شھريور ماه  رسانند، در پايان مي  پايان  را به  وظیفه
 . ستشھريور) الزامي ا ١٥تا   الذكر (اول فوق  در تاريخ  وضعیت  اعالم

  
  شدگان قبولي پذيرفته  ارزش  : مدت٢٣ماده 
  سال  شھريورماه ١٥، حداكثر تا  ھاي تخصصي دستیاري براي رشته  پذيرش  قبولي علمي در آزمون  ارزش

 خواھد بود.  مربوطه
ننمايند،   مراجعه  دانشگاه  به  نام ثبت  جھت  ھر دلیل  به  شھريورماه ١٥تا   شدگان پذيرفته  : چنانچه١  تبصره

  شوراي آموزش  از سوي دبیرخانة  ماه آبان ١٠  حداكثر تا تاريخ  ، اسامي افراد جايگزين قطعي تلقي شده  منصرف
 خواھد شد.  پزشكي و تخصصي اعالم

  سال  ھمان  ماه آبان ٣٠حداكثر تا   دستیاري افراد جايگزين  پذيرش  قبولي علمي آزمون  : ارزش٢  تبصره
  مورد نظر باشد، با رعايت  سال  ماه آبان ٣٠  افراد تا تاريخ  دستیاري اين  دوره  شروع  باشد. در صورتي كه مي

 نمايند.  شركت ٢  به ١ارتقاي   تحصیلي در آزمون  سال  توانند در ھمان مي  مقررات
  دستیاري مردوديني كه  دوره  : ادامةمقرر گرديد  گزينش  دستیاري مردودين  دوره  ادامة  : در خصوص٣  تبصره

  بالمانع  شده  پذيرفته  گیرد در رشتة مورد تأيید قرار مي  مركزي گزينش  در تجديدنظر ھیأت  عمومي آنان  صالحیت
 باشد. ) مي سال  تحصیلي بعد (يك  سال  تا مھرماه  اعتبار قبولي آنان  صورت  باشد در غیر اين مي

 نخواھد شد.  اعالم  عمومي مردود گردد، جايگزين  ي در گزينشفرد  : چنانچه٤  تبصره
  

 : دوره  ـ شروع  ب
  دوره  شروع  : زمان٢٤ماده 
  ، دوره مربوطه  سال  مھرماه  از اول  باشند كه مي  قطعي موظف  نام ثبت  از انجام  پس  شدگان پذيرفته  كلیة

 ).٢٣  دهما ١  استثناي تبصره  نمايند (به  دستیاري را شروع
  

  دوره  از مرخصي در شروع  استفاده  : ممنوعیت٢٥ماده 



  ھزينه  كمك  دريافت  از مرخصي بدون  استفاده  مجاز به  تحصیل  به  شروع  اول  ماھة ٦در   شده پذيرفته  دستیاران
 باشند. نمي  دوره  تحصیلي يا تعويق

  
  زينجايگ  و اعالم  غرامت  بدون  انصراف  : مھلت٢٧ماده 

  محرومیت  و در نظر گرفتن  دانشگاه  ، با اطالع دوره  تحصیلي شروع  سال  مھرماه  تا بیستم  دستیاران  انصراف
 گیرد. نمي  تعلق  آنان  به  و غرامت  است  بالمانع  در آزمون  از شركت  يكساله

  تحصیلي به  ھر سال  مھرماه  يانرا حداكثر تا پا  پزشكي موظفند اسامي منصرفین  : دانشگاھھاي علوم١  تبصره
  ھمان  ماه آبان  حداكثر تا دھم  نمايند. اسامي افراد جايگزين  پزشكي و تخصصي ارسال  شوراي آموزش  دبیرخانه

 شود. مي  پزشكي اعالم  ھاي علوم دانشگاه  پزشكي و تخصصي به  شوراي آموزش  از سوي دبیرخانه  سال
  سال  ھمان  ماه آبان  ام حداكثر تا سي  دستیاري افراد جايگزين  پذيرش  زمونقبولي علمي آ  : ارزش٢  تبصره

 باشد. مي
  شوراي آموزش  اولويتھاي مصوب  نفر با رعايت  خالي سه  ازاي ھر ظرفیت  دستیار، به  پذيرش  : در آزمون٣  تبصره

  ، تا بر اساس٢٣ماده  ٤  تبصره  یناستثناي مشمول  شوند به معرفي مي  جايگزين  عنوان  ، به پزشكي و تخصصي
  نفر با رعايت  يك  نام  ثبت  به  پزشكي و تخصصي نسبت  شوراي آموزش  از سوي دبیرخانه  شده  اعالم  ترتیب

 شود.  ھاي مقرر اقدام اولويت
از   پس  شدگان رفتهپذي  ننمايند و يا انصراف  دوره  و شروع  نام از جايگزينھا، ثبت  يك  ھیچ  : در صورتي كه٤  تبصره

  آزمون  نام ثبت  دستورالعمل  ابالغ  حداكثر تا زمان  مربوطه  دانشگاه  درخواست  گیرد، در صورت  انجام  مھرماه ٢٠
روز از  ٧  مدت  ھاي مقرر ظرف اولويت  و با رعايت  شرايط  واجدين  از بین  بعد، معرفي جايگزين  دستیار دوره  پذيرش

  اعالم  شرايطي جايگزين  ھیچ  تحت  تاريخ  باشد و بعد از اين مي  شورا بالمانع  دبیرخانة  فاز طر  فوق  تاريخ
  مھلت  از پايان  تا قبل  دوره  و شروع  نام ثبت  جھت  شدگان از پذيرفته  دسته  قبولي علمي اين  نخواھد شد. ارزش

  دوره  و شروع  نام ثبت  عدم  در صورت  دگانش باشد. معرفي دستیاري مي  پذيرش  بعدي آزمون  دوره  نام ثبت
 دستیار نخواھند شد.  پذيرش  در آزمون  از شركت  يكساله  محرومیت  مشمول

 * معرفي جايگزين براي دستیاران انتقالي مجاز نمي باشد.
  

 : و انصراف  تحصیل  ـ ترك  پ
  از پذيرش  ساله  يك  و محرومیت  : انصراف٢٨ماده 
در   نام ثبت  يا عدم  در ھرزمان  انصراف  در صورت  اصلي و جايگزين  شدگان ، پذيرفته آزمون  نتیجة  از اعالم  پس

ھاي  ھاي دستیاري رشته در دوره  از پذيرش  محرومیت  سال  يك  مشمول  دوره  شروع  موعد مقرر يا عدم
 تخصصي بالیني پزشكي خواھند شد. 

 خواھد بود.  با دانشگاه  حساب  تسويه  يةارا  به  قطعي منوط  : انصراف١  تبصره
  تخصصي پذيرفته  ھاي آموزش دستیار دوره  اصلي پذيرش  در مرحله  كنندگاني كه  شركت  : در صورتیكه٢  تبصره
  در مرحله  در فرآيند پذيرش  از شركت  تحصیلي مربوطه  سال  از شروع  قبل  مرداد ماه  اند حداكثر تا پايان نشده

 شود. نمي  آنان  شامل  يكساله  نمايند محرومیت  انصراف  كتباً اعالم جايگزيني
 خواھد شد.  مورد اجرا گذاشته  قطعي به  انصراف  اعالم  از زمان  يكساله  : محرومیت٣  تبصره
قطعي   اف، انصر دستیاري  دوره  اول  ماه  سه  قبولي تا پايان  بعد از اعالم  از تحصیل  انصراف  : ھر گونه٤  تبصره

 باشد. مجاز نمي  مربوطه  در دوره  تحصیل  و ادامة  تلقي شده
  ماه آبان ١٠  حداكثر تا تاريخ  اسامي آنان  (كه  دستیار افراد جايگزين  پذيرش  قبولي علمي آزمون  : ارزش٥  تبصره
  آنان  تحصیلي به  غرامت  هاينك  باشد. ضمن مي  سال  ھمان  ماه آبان ٣٠شود) حداكثر تا  مي  تحصیلي اعالم  سال
ھاي بالیني پزشكي  ھاي دستیاري رشته در دوره  از پذيرش  محرومیت  يكسال  گیرد ولي مشمول نمي  تعلق

 خواھند شد.
مجدد در   شركت  بشرط  پزشكي و شوراي آموزشي دانشگاه  با تأيید كمیسیون  بیماري فقط  علت  به  انصراف
از   تحصیلي و محرومیت  غرامت  اينكه  باشد. ضمن پذير مي  امكان  در آن  قیتدستیاري و موف  پذيرش  آزمون

 شود. افراد نمي  اين  حال  شامل  بعدي آزمون  در دوره  پذيرش
  

  دستیاري  : لغو دوره٢٩ماده 
دستیاري   لغو دوره  ، منجر به غیرموجه  داليل  به  ماه  از يك  بیش  تحصیل  در دوران  و انقطاع  ، انصراف تحصیل  ترك

  بالمانع  دانشگاه  خود متقاضي و موافقت  درخواست  ، به ماه  از يك  دستیار قبل  تحصیل  به  خواھد شد. بازگشت

 ).٢٨ماده  ٣  تبصره  استثناي مشمولین  باشد (به مي
،  بھداشت  ر حقوقي وزارتدفت  شود، به ، دستیاري آنھا لغو مي دوره  از شروع  پس  داوطلباني كه  : پروندة تبصره
 موجود با آنھا رفتار شود.  و مقررات  شده  تعھد سپرده  گردد تا براساس مي  پزشكي ارسال  و آموزش  درمان

  
  تحصیل  به  : بازگشت٣٠ماده 



  ، بهبیشتر نباشد  ماه  از يك  وي از تحصیل  انفصال  مدت  درصورتیكه  يا غايب  دستیار منصرف  تحصیل  به  بازگشت
  غیبت  خواھد بود. درصورتیكه  بالمانع  پزشكي مربوطه  آموزشي و تأيید دانشكدة  گروه  ، موافقت تقاضاي ذينفع

  شوراي آموزش  عھدة  به  آن  و چگونگي جبران  غیبت  بودن  موجه  باشد تشخیص  ماه  دستیار كمتر از شش
 باشد. مي خواھد بود،  ذيربط  با حضور مدير گروه  كه  دانشگاه

  
  حساب  و تسويه  : انصراف٣١ماده 

  انضمام  خود را به  انصراف  درخواست  بايست باشند مي مي  متقاضي انصراف  تحصیل  در حین  دستیاراني كه
  به  دانشگاه  ، از طريق حساب تسويه  ھاي دريافتي و اراية ھزينه  از احتساب  پس  مربوطه  دانشگاه  موافقت
شود. بديھي   اقدام  دولت  استیفاي حقوق  نمايند، تا جھت  پزشكي و تخصصي ارايه  وراي آموزشش  دبیرخانة

خواھد شد.   اعالم  مربوطه  دانشگاه  قطعي به  و انصراف  ارايه  حساب ، تسويه مربوطه  وجوه  از دريافت  پس  است
  (نظام  ذيصالح  مراجع  عي دستیار را بهقط  انصراف  قطعي دانشگاھھا موظفند، مراتب  انصراف  از اعالم  پس

 دھند.  تعھد) اطالع  محل  و يا سازمان  بورس  ، محل طرح  ، ادارة التحصیالن فارغ  ، ادارة وظیفه
  

 : و میھماني  ، تغییر رشته ، جابجايي ـ انتقال  ت
 ع میباشد.ممنو تحصیل  مدت  در طول  دستیاران  ، جابجايي و تغییر رشتة : انتقال ٣٢ماده 

  
 انتقال
  دانشگاھھاي مبدأ و مقصد در موارد ذيل  اخذ موافقت  ھمسر بشرط  تبع  ديگر به  دانشگاه  دستیار به  انتقال

 : است  بالمانع
ھمسر   گیرد كه قرار مي  ھمسر در صورتي مورد موافقت  تبع  ديگر به  دانشگاه  دستیار به  : انتقال١  تبصره

از   پس  ھمسر داوطلب  انتقال  و موضوع  بوده  دولت  به  و يا سازمانھاي وابسته  دولت  در استخدام  داوطلب
 باشد.  گرفته  قطعي وي صورت  و پذيرش  نام ثبت

  تبع  وي به  ھاي تخصصي پزشكي بالیني باشد انتقال ھمسر دستیار، دستیار رشته  : در شرايطي كه٢  تبصره

 . است  مانعيا آقا) بال  از خانم  ھمسر (اعم
  تبع  دستیار تخصصي به  تخصصي باشد انتقال  ھاي فوق ھمسر دستیار، دستیار رشته  : چنانچه٣  تبصره

 . است  تخصصي بالمانع  ھاي فوق دستیار رشته
ھاي مستقر در تھران) بر اساس ضوابط مصوب : انتقال دستیار به دانشگاه ديگر (به استثناي دانشگاه ٤تبصره 

 ھاي مبدأ و مقصد و رأي كمیته نقل و انتقاالت دستیار در دانشگاه بالمانع است.ش دانشگاهشوراي آموز
ھا و انجام نقل و انتقال دستیاران فقط در مدت پس از اعالم نتیجه امتحانات : رسیدگي درخواست ٥تبصره 

 باشديگواھینامه و قبل از شروع سال تحصیلي (اول مھرماه ) مجاز م –كتبي سراسري ارتقاء 
 * معرفي جايگزين براي دستیاران انتقالي مجاز نمي باشد.

  
 : آموزشي  لغو صالحیت  دلیل  به  انتقال

و   تحصیل  ادامه  محل  ھا، تعیین ارزشیابي بخش  نامه  ، برابر آيین دھنده  آموزش  بخش  لغو صالحیت  در صورت
  شوراي آموزش  دبیرخانه  توسط  مربوطه  رشته  تحنهمم  نظر ھیأت  بخشي دستیار، طبق  ارتقاي درون  امتحان

 خواھد شد.  پزشكي و تخصصي انجام
  

 : تغییر رشته
تواند با  مي  مربوطه  عضو مؤثر جسمي يا رواني شوند، گروه  دچار نقص  آموزش  دوره  در طول  دستیاران  چنانچه

نمايد.   پزشكي منعكس  دانشكده  به  دانشگاه  پزشكي منتخب  در كمیسیون  طرح  را جھت  ، مراتب ذكر داليل
افراد   اين  تحصیل  از ادامه  و دانشگاه  شوراي آموزشي دانشكده  مذكور و موافقت  از تأيید كمیسیون  پس

 آيد. مي  جلوگیري بعمل
 شود. افراد نمي  قبیل  اين  تحصیلي شامل  و غرامت  ساله  يك  : محرومیت١  تبصره
ھا در  اي براي ساير رشته عضو مؤثر حرفه  نقص  ، چنانچه شوراي آموزشي دانشگاه  موافقت  ت: در صور٢  تبصره
  رشته  شده  نفر پذيرفته  آخرين  نمره  ھا نباشد و فرد حداقل رشته  در آن  تحصیل  از ادامه  مانع  دانشگاه  ھمان

 دھد.  تواند تغییر رشته باشد مي دارا  دانشگاه  ھمان  سال در  و ھمان  سھمیه  را در ھمان  مربوطه
  

  : میھماني٣٣ماده 
  منظور تبادالت  دانشگاھھاي مبدأ و مقصد صرفاً به  با توافق  ماه  شش  مدت  حداكثر به  دستیاران  شدن  میھمان

 باشد. بعد، مجاز مي  دستیاري به  دوم  و از سال  تحصیل  يكبار در طول  علمي و آموزشي و فقط
 باشد. دستیاري مجاز نمي  آخر دوره  ماه  میھماني در شش: ١  تبصره
 باشد. مبدأ مي  دانشگاه  عھدة  میھماني به  مدت  تحصیلي در طول  ھزينة  كمك  : پرداخت٢  تبصره

  



 : دستیاري  دوره  ـ آموزش  ث
  دستیاران  آموزش  برنامة  ھاي موظف : فعالیت٣٤ماده 

،  شود، در فعالیتھاي آموزشي مي  تنظیم  آموزشي مربوطه  گروه  از طرف  كه اي برنامه  موظفند طبق  دستیاران
موردي   و میر و گزارش  ، گزارشھاي مرگ صبحگاھي  ، گزارش كالسھاي نظري  ، از جمله پژوھشي و درماني

)Case Reportو   ، آزمايشگاھي و كشیكھاي بخش ، كارورزيھاي بیمارستاني و درمانگاھي كالب  ) ، ژورنال
 نمايند.  شركت  ، بطور فعال و مأموريتھاي علمي و طرحھاي تحقیقاتي  مربوطه  درمانگاه

طرح يكماھه دستیاران سال آخر در مناطق محروم بر اساس اعالم نیاز معاونت سالمت وزارتخانه و معاونت 
-یار محسوب ميباشد مدت طرح جزء دوره آموزش دستقابل اجرا مي ١٣٨١درمان دانشگاه از مھرماه سال 

 شود.
(دستورالعمل اجرائي ان با ھماھنگي معاونت سالمت و دبیرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي تھیه و 

 گردد.)ھا ابالغ ميبه دانشگاه
  

  ھاي دستیاران كار در دوره  ساعات  : حداقل٣٥ماده 
شود.  مي  تنظیم  مدير گروه  از طرف  كه  تايس برنامه  و بر اساس  بوده  وقت  دستیاري بطور تمام  در دوره  تحصیل
 : زير است  كار بشرح  ساعات  حداقل

  ٣٠/١٦  لغايت ٣٠/٧  از ساعت  الي چھارشنبه  ـ روزھاي شنبه١
  ٣٠/١٢  لغايت ٣٠/٧  ھا از ساعت شنبه ـ پنج٢

يا   آموزشي گروه  معاونین  رؤساي بخشھا به  ، توسط و كاركرد دستیاران  حضور و غیاب  ماھانه  : گزارش١  تبصره
 خواھد شد.  ارسال  ذيربط  دانشكدة  مراكز، به  معاونین  و از طريق  مربوطه  مدير گروه

 باشد. مي  دستیاران  كار ماھانة  گزارش  اراية  به  تحصیلي منوط  ھزينة  كمك  : پرداخت٢  تبصره
 خواھد بود.  مربوطه  مقررات  ، تابع دستیاران  تحصیلي با تمديد دوره  سنوات  : افزايش٣  تبصره

  
  دستیاران  كشیك  برنامة  : حداقل٣٦ماده 

 زير خواھد بود:  شرح  ھاي بالیني به در زمینه  دستیاران  كشیك  برنامة  حداقل
 در ماه  كشیك ١٢  اول  سال   
 در ماه  كشیك ١٠  دوم  سال   
 در ماه  كشیك ٨  سوم  سال   

 در ماه  كشیك ٦  و پنجم  چھارم  سال   
،  از خوابگاه  بر آن  عالوه  كشیك  ، از نھار، و دستیاران در بیمارستان  تحصیل  به  شاغل  دستیاران  : كلیة١  تبصره

 برخوردار خواھند بود.  و شام  صبحانه
 . است  مدير گروه  عھدة  به  ضوابط  ، طبق موظف  كشیك  و افزايش  برنامه  : تنظیم٢  تبصره
  ارتقاي سالیانه  باالتر بعد از احراز شرايط  سال  و صدور حكم  است  آموزشي دستیار يكساله  : حكم٣  تبصره

 باشد. مي
  

  آموزشي  دستیار ارشد گروه  و وظايف  : انتصاب٣٧ماده 
،  كفايت  هب  ، با توجه آموزشي بیمارستاني  آخر در ھر گروه  تخصصي دو سال  دستیاران  دو نفر از بین  ساله  ھمه

  تأيید شوراي گروه  نفر به  آنھا يك  پیشنھاد، و از بین  دستیاران  آنھا، توسط  فعالیت  كاري و میزان  تعھد، وجدان
 شود. مي  دستیار ارشد منصوب  عنوان  به  دانشكده  ريیس  و با حكم  انتخاب
  دانشكدة  ريیس  و تصويب  پیشنھاد مدير گروه  به  كه  اي است نامه آيین  موجب  دستیار ارشد به  : وظايف تبصره

 شود. مي  اجرا گذاشته  به  پزشكي مربوطه
  
 ـ مرخصیھا:  ج

دستیاري از   توانند در ھر سال ، مي و ضرورت  بروز موارد ناخواسته  نیاز و در صورت  به  با توجه  دستیاران
 نمايند.  فادهمزايا است  و بدون  ، زايمان ، استعالجي مرخصیھاي استحقاقي

  
  :مرخصي استحقاقي٣٨ماده 

از مرخصي استحقاقي   ماه  يك  مدت  تحصیلي جمعاً به  روز و ھر سال ٥/٢  ازاي ھر ماه  توانند به مي  دستیاران

 نمايند.  استفاده
  موكول سالھاي بعد  و به  روز ذخیره ١٥  تحصیلي فقط  سال  از مرخصي در طول  استفاده  عدم  : در صورت تبصره

  بر مرخصي استحقاقي ھمان  عالوه  روز مرخصي ذخیره ٤٥آخر حداكثر از   در سال  شود. دستیار مجاز است مي
 كند.  استفاده  سال

 خواھد بود.  مربوطه  و تأيید مدير گروه  بخش  از مرخصي با نظر ريیس  استفاده  ترتیب
  



 مزايا  : مرخصي بدون٣٩ماده 
و مدير   بخش  ريیس  مرخصي استحقاقي خود با موافقت  مدت  مجموع  معادل  دوره  طول تواند در ھر دستیار مي

 ٤تواند از  مي  ھاي چھارساله دستیار دوره  باشد (براي مثال  داشته  تحصیل  انقطاع  آموزشي و دانشكده  گروه
دستیاري   دوره  طول  بهمذكور   مدت  نمايد) بديھي است  تحصیلي استفاده  ھزينه  كمك  مرخصي بدون  ماه

 خواھد شد.  افزوده
از   خارج  مرخصي عازم  يا ادامه  مأموريت  دلیل  و به  بوده  دولت  جزو كاركنان  ھمسر آنان  : دستیاراني كه١  تبصره

 تحصیلي تنھا يكبار  ھزينه  كمك  مرخصي بدون  ) صرفاً از يكسال مستدل  مدرك  توانند (با ارايه كشور ھستند مي
 جويند.  تحصیلي بھره  دوره  در طول

 . تحصیلي مجاز نیست  انقطاع  تحصیلي دستیاري در مدت  ھزينة  كمك  : پرداخت٢  تبصره
  

  : مرخصي استعالجي٤٠ماده 
  ، براساس دستیاري  دوره  در طول  ماه  حداكثر يك  میزان  به  از مرخصي استعالجي براي دستیاران  استفاده

  دستیار به  غیبت  . درصورتیكه است  بالمانع  معتمد و شوراي پزشكي دانشگاه  تأيید پزشك و  گواھي پزشك
،  دستیاري وي  دوره  مذكور به  مدت  التفاوت بیشتر باشد، برابر مابه  ماه  تحصیلي از يك  دوره  بیماري در طول  علت

  دستیار كمك  به  ماه  از سه  بیماري بیش  تخواھد شد. اما در مد  تحصیلي اضافه  ھزينة  از كمك  با استفاده
 نخواھد شد.  تحصیلي پرداخت  ھزينه
  دھد و اراية  اطالع  دانشگاه  به  ھفته  يك  را ظرف  مراتب  است  ، دستیار موظف بروز بیماري  : در صورت١  تبصره

 . الزامي است  مجدد دوره  گواھي استعالجي براي شروع
،  دستیاري  يا لغو دوره  گیري در مورد ادامه تجاوز كند، تصمیم  ماه ٦بیماري دستیار از   مدت  : درصورتیكه٢  تبصره

 خواھد بود.  شوراي آموزشي دانشگاه  عھدة  ، به از تأيید شوراي پزشكي دانشگاه  پس
  

  : مرخصي زايمان٤١ماده 
  باشد. فقط مي  دستیاري بالمانع  دوره  ر طولبراي يكبار د  مرخصي زايمان  از چھار ماه  خانم  دستیاران  استفادة

 شود. مي  آموزشي محاسبه  جزو دوران  مدت  از اين  ماه  يك
تحصیلي   ھزينة  از كمك  از مرخصي زايمان  كنندگان ، استفاده دستیاري  دوره  براي يكبار در طول  : فقط تبصره

 خواھند كرد.  استفاده
  

  امور رفاھي
  تحصیلي  نةھزي  : كمك٤٢ماده 

 خواھد شد.  تحصیلي پرداخت  ھزينة  كمك  عنوان  مبلغي به  ماھانه  دستیاران  به
 گیرد. نمي  تحصیلي تعلق  ھزينة كمك  دستیاران  به  ماه  از سه  مرخصي استعالجي بیش  : در مدت١  تبصره
 شود. مي  ختمبدأ پردا  دانشگاه  توسط  میھمان  تحصیلي دستیاران  ھزينة : كمك٢  تبصره
  ھاي تخصصي شركت آموزشي از ساير مراكز يا سازمانھا در دوره  با مأموريت  دستیاراني كه  : به٣  تبصره

 گیرد. نمي  تحصیلي تعلق  ھزينة كنند، كمك مي
  

 ٦٠٠٠٠٠  متأھل  و براي دستیاران  ريال ٤٥٠٠٠٠مجرد   ، براي دستیاران تحصیلي پايه  ھزينة كمك  : میزان٤٣ماده 

،  دوره  فعالیتھاي موظف  گواھي انجام  و با اراية  مربوطه  از دانشكدة  صادره  حكم  براساس  باشد، كه مي  ريال
 باشد. مي  پرداخت  قابل  مربوطه  دانشگاه  توسط
 گیرد. مي  ھر دوي آنھا تعلق  به    تأھل  ھمسر دستیار نیز دستیار باشد، حق  : درصورتیكه١  تبصره
خواھد   پرداخت  ارشديت  حق  عنوان  ، به تحصیلي ماھیانه  ھزينه  % كمك١٠  ارشد معادل  دستیاران  : به٢  تبصره
 شد.

 اجرا خواھد بود.  امناي دانشگاھھا قابل  تأيید ھیأت  در صورت  فوق  مبالغ  : پرداخت٣  تبصره
  

 كند. تخصصي تغییر نمي  رشتهتخصصي و   آموزش  با محل  تحصیلي پايه  ھزينة مبناي كمك :٤٤ماده 
  

  مشمول  دولت  حقوقي كاركنان  ضريب  افزايش  میزان  به  ساله  ھمه  تحصیلي دستیاران  ھزينة كمك :٤٥ماده 
 خواھد شد.  پرداخت  مربوطه  دانشگاه  اعتبارات  از محل  كه  يافته  افزايش  پرداخت  ھماھنگ  نظام  قانون

  
باشد  اجرا مي  باالتر قابل  سال  ارتقا به  از قبولي در امتحان  تحصیلي پس  ھزينة كمك سنواتي  افزايش :٤٦ماده 

 باشد. تحصیلي مي  ھزينه  % كمك٥  معادل  سنواتي ساالنه  افزايش  و میزان
  

امنا   ھیأت  با تصويب  خواھد بود كه  دولت  كارمندان  عیدي مصوب  معادل  عیدي دستیاران  مبلغ :٤٧ماده 
 باشد. مي  پرداخت  انشگاھھا قابلد



  
  خصوصي يا درمانگاه  مطب  و ادارة  تأسیس  حق  وجه  ھیچ  به  ، دستیاران دستیاري  دوره  مدت  در تمام :٤٨ماده 

  دولتي يا وابسته  از مؤسسات  ھیچیك  استخدام  قراردادي و يا ساعتي به  صورت  توانند حتي به را ندارند و نمي
 درآيند.  خصوصي و يا خیريه  خش، ب آن  به

  وي در واحدھاي تابعه  تواند از خدمات دستیار مي  تحصیل  پزشكي محل  علوم  ، دانشگاه لزوم  : در صورت تبصره
 نمايد.  استفاده  با عقد قرارداد خاص

  
  فرما استفاده  ويشخ  صورت  درماني به  خدمات  باشند از مزاياي بیمة  داشته  تمايل  دستیاراني كه :٤٩ماده 

 امتیاز برخوردار شوند.  از اين  سرانه  % حق٥٠  توانند با پرداخت نمايند، مي
  

 ساير موارد
  عھدة  به  تكلیف  شود، تعیین  مطرح  نامه مواد آيین  از موارد مشمول  خاصي خارج  شرايط  در صورتیكه: ٥٠ماده 

 ود.پزشكي و تخصصي خواھد ب  شوراي آموزش  دبیرخانة
  

از اعتبار   نامه آيین  اين  تصويب  باشد از تاريخ مي  نامه آيین  مغاير با مواد اين  قبلي شورا كه  مصوبات  كلیة :٥١ماده 
 . است  ساقط

  
 


