
 

 پرسش های متداول

 شهید بابایی واحد تحصیالت تکمیلی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی

 

 حداقل برنامه کشیک در دوره دستیاری چگونه است؟

  حداقل برنامه كشيك دستياران-36ماده 

 :دستياران در زمينه هاي باليني به شرح زير خواهد بودحداقل برنامه كشيك 

 كشيك در ماه  12سال اول -

 كشيك در ماه  10سال دوم ـ

 كشيك در ماه  8سال سوم ـ

 كشيك درماه  6سال چهارم و پنجم ـ

صبحانه  ،و دستياران كشيك عالوه بر آن از خوابگاه ركليه دستياران شاغل به تحصيل در بيمارستان ، از ناها :1تبصره 

 و شام برخوردار خواهند بود.

 تنظيم برنامه و افزايش كشيك موظف ، طبق ضوابط به عهده مدير گروه است . : 2تبصره 

 زمان ثبت پروپوزال و دفاع از پایان نامه در دوره دستیاری چگونه است؟

 

 نحوه انتخاب دستیار ارشد به چه صورت می باشد؟

 :انتصاب و وظايف دستيار ارشد گروه آموزشي ـ37ماده 

ــال     ــي دو س ــص ــتياران ت ص ــاله دو ن ز از بيد دس ــتاني ، با توهه به   آخر همه س ــي بيمارس در هر گروه آموزش

به  وهدان كاري و ميزان فعاليت آنها ، توســط  ،تعهد،ك ايت ن ر  ازبيد آنها يك  نهادو  ــ پيش تياران  ــ ييد  تدس ا

به  نشكده  ا حكم رئيس دا ب نت اب و  ا  مي شود .عنوان دستيار ارشد منصوب شوراي گروه 

 3به  2قبل از معرفي به آزمون ارتقاء  ثبت پروپوزال

 4به  3قبل از معرفي به آزمون ارتقاء  گزارش پيشرفت پايان نامه

 قبل از معرفي به آزمون گواهينامه ت صصي دفاع از پايان نامه



 

نشكداي است به پيشنهاد  وظايف دستيار ارشد به موهب آييد نامهتبصره:  ه  مدير گروه و تصويب رئيس دا

اهرا گذاشته به   مي شود. پزشكي مربوطه 

 ضوابط مرخصی استحقاقی در دوره دستیاری چگونه است؟

  مرخصي استحقاقي -38ماده 

 روز و هر ســال تحصــيلي ، همعا  به مد  يك ماه از مرخصــي اســتحقاقي  5/2دســتياران مي توانند به ازاي هر ماه 

 است اده نمايند .

سال تحصيلي فقط        تبصره:  ست اده از مرخصي در طول  سال بعد موكول مي   15در صور  عدم ا روز ذخيره و به 

سال آخر حداكثر از       ست در  ستيار مجاز ا سال       45شود. د ستحقاقي همان  روز مرخصي ذخيره عالوه بر مرخصي ا

 است اده كند.

 و تائيد مدير گروه مربوطه خواهد بود. ترتيب است اده از مرخصي با نظر رئيس ب ش

 ضوابط مرخصی استعالجی در دوره دستیاری چگونه است؟

 مرخصي استعالجي  -40ماده 

ستياران به ميزان حداكثر يك ماه در طول دوره        ستعالهي براي د صي ا ست اده از مرخ ستياري ا ساس گواهي د  ، بر ا

ر مان  است. در صورتي كه غيبت دستيار به علت بيماري دپزشك و تائيد پزشك معتمد و شوراي پزشكي دانشگاه بال

ست اده از          ستياري وي ، با ا شد ، برابر مابه الت او  مد  مذكور به دوره د شتر با صيلي از يك ماه بي طول دوره تح

پرداخت مقرري دســتياري ر مد  بيماري بيش از ســه ماه به دســتيارد اضــافه خواهد شــد، امامقرري دســتياري 

 .ن واهد شد

صره   شگاه اطالع دهد و        :1تب ست مراتب را ظرف مد  يك ه ته به دان ستيار موظف ا صور  بروز بيماري ، د در 

 گواهي استعالهي براي شروع مجدد دوره الزامي است . ارائه

ــره ماه تجاوز كند، تصـــميم گيري در مورد ادامه يا لدو دوره  6در صـــورتي كه مد  بيماري دســـتيار از  : 2تبص

 پس از تائيد شوراي پزشكي دانشگاه به عهده شوراي آموزشي دانشگاه خواهد بود. دستياري ،

 

 

 


