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۳ نامه آموزشي دوره فوق تخصصي غدد درون ريز ومتابوليسمبر

  :اسامي اعضاي كميته تدوين برنامه
    عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي     دكتر فريدون عزيزي* 
    عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي       دكتر عطيه آموزگار* 
  تهرانئت علمي دانشگاه علوم پزشكي  عضو هي     دكتر منوچهر نخجواني*

 :اسامي اعضاي كميته راهبردي
 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي  مجري: دكتر فريدون عزيزي* 
 تهرانعضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي   دبير: دكتر منوچهر نخجواني*
 فهاناصعضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي     دكتر اشرف امين الرعايا*
 تهرانعضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي     دكتر محمدجواد بهجتي اردكاني*
 تبريزعضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي     دكتر امير بهرامي*
 تهرانعضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي     دكتر محمد پژوهي*
 مشهدعضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي     دكتر رضا رجبيان*
 شيرازعضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي     حسين عمرانيدكتر غالم*
 تهرانعضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي     دكتر باقر الريجاني*
 عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي    دكتر علي محمد ملتي*
  تهرانعضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي   دكتر علي اصغر ميرسعيد قاضي*

  :ن كميسيون تدوين و برنامه ريزي آموزشي اسامي همكارا
  دكتر سيدمنصور رضوي   دكتر محمدعلي محققي                

  دكتر علي رباني   مهران كريميدكتر
  دكتر ابوالفتح المعي   گيالني  دكتر ميترا مدرس

  دكتر الهه ملكان راد  دكتر علي صفوي نائيني
   وزيدكتر مهدي صابري فير  اله پيروي  دكتر حبيب

  دكتر مريم رسوليان  دكتر علي مشكيني 
  دكتر محمدمهدي قاسمي  دكتر شهرام آگاه

  دكتر علي حميدي مدني  دكتر محمد حسين فالح زاده
  دكتر محمد رضا فرتوك زاده   دكتر سيد رسول مير شريفي

  دكتر رضا لباف قاسمي   دكتر محمود امدادي
  ئياندكتر محمد علي صحرا  دكتر مهدي پناه خواهي 

  دكتر محمود نبوي  دكتر مهرداد حق ازلي 
    دكتر احمد فخري

  :اسامي همكاران كميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي وتخصصي 
ست دانشكده پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي ايران ،تهران،شهيد بهشتي ،شيراز ، اصفهان،يزد، مازندران ،كردستان، تبريز،               يار

به ترتيب آقايان دكتر فراست كيش،دكتر جعفريان ،دكتر علي حائري،دكتر نجابت،دكتر رزمجو، دكتر مهران        گيالن، شهر كرد، اهواز     
  كريمي،دكتر سيدحمزه حسيني، دكتر بهرام نيكخو،دكتر سواري اسكوئي ، دكتر حيدر زاده ،دكتر علي مومني، دكتر مصطفي فقهي  

دكتر امير  )كرمان(دكتر محمد رضا شكيبي   )تهران(تر سيد منصوررضوي    ،دك)مشهد(دكتر مجيد ابريشمي    :ونمايندگان منتخب وزير  
و مدير كل دفتر امور     )شيراز  (دكتر مجيد فروردين    )شهيد بهشتي (دكتر نادر ممتاز منش    )شهيد بهشتي (حسين قاضي زاده هاشمي     

   وفرانك باميان دكتر نيره اسالمي ، دبيرخانه آموزش پزشكي وتخصصيانكارشناسو حقوقي
  :اير همكاران وكارشناسان دبير خانه اسامي س

   مسئول واحد تدوين برنامه آموزشي دبير خانه آموزش پزشكي وتخصصي     دكتر سيد منصور رضوي
   واحد تدوين برنامه آموزشي دبير خانه آموزش پزشكي وتخصصي كارشناس     ريحانه بنازادگان
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۴ نامه آموزشي دوره فوق تخصصي غدد درون ريز ومتابوليسمبر

  مقدمه   

  
  

  
  
  

  :انگليسي دوره به فارسي وعنوان 
  
  

 :دوره تعريف
  
 
 
 

 :طول دوره آموزش
 
 

  

هاي مربوط به  هاي طب داخلي است كه به بررسي بيماري فوق تخصصي غدد درون ريز و متابوليسم يكي از زير شاخهدوره
، غدد توليدمثل زن و مرد، غدد مترشحه درون ريز شامل هيپوتاالموس، هيپوفيز، تيروئيد، پانكراس، غدد فوق كليوي

  .پردازد ميها در بدن  هاي متابوليك استخوان و متابوليسم چربي بيماريپاراتيروئيد و متابوليسم كلسيم و فسفر و 

  باشد  سال مي۲ه هم اكنون طول دور

دنيا هاي غدد درون ريز و متابوليسم در  بيماريو فن آوري هاي مرتبط با گيري در علمهاي چشم يشرفت پدر سال هاي اخير
به منظور تدوين . به موازات اين پيشرفت ها ، بازنگري در برنامه آموزشي اين دوره اجتناب ناپذير است . صورت گرفته است 

اين رشته و بررسي دقيق ادان از تجربيات گرانقدر است جامعه ، يك برنامه جامع ، متناسب با اولويت هاي ملي و نيازهاي
دنيا و مصاحبه با معتبر بودها و نقاط ضعف و قوت و همچنين تامل در برنامه آموزشي و پژوهشي دانشگاههاي نيازها، كم

نامه تهيه و در هره گرفته شده و پس از بحث و تبادل نظر در جلسات كميته تدوين ، اين بران اين رشته بدانش آموختگ
كميته تدوين برنامه از نظرات ارزشمند كليه صاحبنظران استقبال مي كند . اختيار دانشگاه هاي مجري قرار داده شده است 
 .تا در بازنگري هاي بعدي مورد استفاده قرار گيرد 

 Endocrinology and metabolism       هاي غدد درون ريز و متابوليسمبيماري
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۵ نامه آموزشي دوره فوق تخصصي غدد درون ريز ومتابوليسمبر

  :تاريخچه وسيرتكاملي دوره در جهان وايران 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )توجه به بار بيماريها ـ تحميل هزينه ـ امكانات كشور و اولويتها(: داليل نياز به اين دوره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : سال آينده 10در اين دوره تربيت دسيتار در حدود نياز به 
  
  
  

 . ست  برنامه راهبردي دوره ، گسترش دوره را در برنامه راهبردي مورد تائيد قرار داده اكميته •
  *. در كشور باالست درون ريز و متابوليسمغدد  بيماري هاي رحجم مراجعات و با •
درون ريز غدد ا گسترش منطقي اين دوره در كشور ، به توليد علم و كيفيت تخصصي در زمينه سالمت و بيماري هاي ب •

 .  كمك مي شود و متابوليسم
داخلي ، حضور اعضاي هيات علمي كه اين دوره را طي جهت باال بردن سطح استانداردهاي آموزشي رشته تخصصي  •

 . كرده اند ، ضروري است 
لذا جهت . تخصصين رشته داخلي قادر نيستند ، در دوره تخصصي خود به مباحث اين دوره اشراف الزم را پيدا كنند م •

  . پرداختن عميق تر به مباحث اين دوره ، گسترش منطقي آن در كشور مورد نياز است 
 . در طب نمي شود  ) holistic( ه به ماهيت رشته ، گسترش اين دوره موجب تضعيف ديدگاه كل نگر با توج •
 . اين دوره از سال هاي دور در  دانشگاه هاي معتبر دنيا وجود دارد  •
 كشور موجود است و حضور متخصصيني كه اين  در استان30 دانشگاه علوم پزشكي و تعداد 45در حال حاضر بيش از  •

 .را طي كرده اند در دانشگاه ها و استان هاي كشور ضروري است دوره 
، افزايش كيفيت  درون ريز و متابوليسمغدد گسترش منطقي و مطابق با نياز اين دوره موجب كاهش بار بيماري هاي  •

 . زندگي ، بهبود شاخص هاي بهداشت روان در جامعه و حتي سالمت نسل ها در جامعه مي شود 
•

  الف ـ در جهان
در نيمه اول قرن بيستم با كشف هاي تيروئيد و   نوزدهم با پژوهشها و كشفيات در مورد بيماريقرنآندوكرينولوژي در انتهاي 

گيري   كشف راديوايمونواسي و سپس روشهاي دقيق ديگر كه اندازه .اي پراهميت گسترش يافت انسولين بتدريج بعنوان رشته
ساخت سبب تحول عظيمي در شناخت فيزيوپاتولوژي،  ها در مايعات بدن را ممكن مي هاي بسيار اندك هورمون غلظت

پيشرفتهاي چشمگير در ايمونولوژي و ژنتيك در سه . دوم قرن بيستم گرديدهاي آندوكرين در نيمه  تشخيص و درمان بيماري
  .ها را ممكن ساخت دهه اخير شناخت عميق از اتيولوژي و پاتوژنز و توارث اين بيماري

  ب ـ در ايران
در سه شهر تهران و شيراز و مشهد  اًتقبل از پيروزي شكوهمند انقالب اسالمي تعداد اندكي از متخصصين غدد درون ريز عمد

و يا )  نفر10(هاي فوق تخصصي را پس از تخصص داخلي   نفر آنها دوره12به طبابت و آموزش اين رشته اشتغال داشتند كه 
 را در  درون ريز و متابوليسمهاي تخصصي غدد  نفر نيز دوره5و حدود در كشورهاي امريكا و كانادا )  نفر2(تخصص كودكان 

 .معظم اين رشته كه در دانشگاهها حضور داشتند پايه گذار آموزش اين رشته بودنداساتيد . اي اروپايي گذرانده بودندكشوره
در و متابوليسم دار امور درماني و آموزش رشته غدد درون ريز  برخي از اين افراد با عالقه وافر و كوشش زياد عهده

  . فوق تخصصي نايل شدنددانشگاههاي كشور شدند و بعدها به اخذ تاييديه
...  در مركز پزشكي، آموزشي و درماني آيت ا1364در سال درون ريز و متابوليسم اولين دوره آموزشي فوق تخصصي غدد 

 برنامه مشترك آموزش فوق 1369سپس در سال .  دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي شروع شد وابسته بهطالقاني ،
ايران  و هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران ن فوق تخصصي در بيمارستانتخصصي ايجاد شد كه در آن دستيارا

 دانشگاههاي علوم پزشكي مشهد و شيراز نيز درون ريز و متابوليسمهاي غدد  بخش. كردند دوره آموزشي خود را طي مي
شگاه هاي علوم پزشكي تهران، دان.  آغاز كردند1370 را در سال درون ريز و متابوليسمبرنامه آموزش فوق تخصصي غدد 

  . موفق به پذيرش دستيار فوق تخصصي شدند1386 و1385 و1380 و1378اصفهان و تبريز ايران به ترتيب در سال

استانداردهاي بين المللي و ظرفيت تربيت نيروي انساني در اين رشته و ,ا توجه به شيوع و بار بيماري هاي مرتبطب •
 هزار نفر جمعيت كشور حداقل يك نفر متخصص اين رشته 200اهميت كنترل بيماري هاي غيرواگير در كشور به ازاي هر 

 . موردنياز است 
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                                               Philosophy (Beliefs & Values) ) :زش ها و باورهاار(فلسفه 
  
  
  
  

 
 
  
  

  
 Mission:                      ):ماموريت(رسالت 

  
  
  

  

                                                                                            :Vision):چشم انداز(دورنما
                    

 
                    

  

                                                     : Expected outcomes: از دانش آموختگانپيامد هاي مورد انتظار

                    
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  : در تربيت دستيار در دوره فوق تخصصي غدد درون ريز و متابوليسم ، بر ارزش هاي زير تاكيد مي شود 
   مباني الهي و ديني-۱
   ارزش وجودي و حقوق يكسان انسانها-2
   بعنوان حق اساسي انسانها سالمت،-3
   بهبود كيفيت زندگي-4
  حقوق بيماراناحترام به  -5
  جامعه نگري-6
   منابع موجود ملي و اجتماعي-7
  هاي ملي  اولويت-8
 

 سال آينده ، در زمينه استانداردها و كيفيت آموزشي ، توليد علم ، و ارائه خدمات در حيطه غدد درون ريز و 10 درما
  . متابوليسم ، در منطقه در موقعيت برتر خواهيم بود 

 جهتدردانشمند ، توامند ، كارا ، متعهد و با متخلق به اخالق حرفه اي است كه تربيت نيروي انسانيرسالت اين دوره ، 
آحاد متابوليك ريز و اختالالت سيستم هورموني و  هاي غدد درون گيري بيماري  درمان، مراقبت و پي،ص پيشگيري، تشخي

  . در اين حيطه تالش نمايند دانش و پژوهشي ارتقاهمچنين جهت و ، جامعه 

 :انتظار مي رود دانش آموختگان اين دوره
 . قرار نمايند  مناسب برارتباطبا بيماران ، همراهان بيماران و اعضاي تيم سالمت  •
 .  نمايند گردآوري و ثبتبا اخذ شرح حال و انجام معاينات تخصصي ، جهت تشخيص بيماري ها اطالعات الزم را  •
 . با درخواست آزمايشات پاراكلينيكي الزم و يا انجام پروسيجرهاي تشخيصي ، اطالعات بيماران را تكميل نمايند  •
 .  دهند تشخيصني ، بيماري بيماران را با ادغام و تفسير اطالعات و استدالل بالي •
 .  كنند درمانبا انتخاب رويكرد مناسب درماني ، بيماران را  •
 .  دهند ارجاعدر صورت لزوم ، جهت رفع مشكالت بيماران ، آنها را به متخصصين ديگر  •
 .  ارائه دهند مشاوره تخصصيدر موارد الزم به متقاضيان ،  •
 .  جامعه در حيطه تخصص غدد و متابوليسم اقدام نمايند  بهداشتيمشكالتدر جهت شناسايي  •
 . جهت آموزش مفاهيم و نكات مرتبط با تخصص خود به سطوح مختلف اقدام نمايند  •
 به منظور پيشگيري از بيماري ها و كاهش بيماري هاي غدد درون ريز در جامعه شركت طراحي هاي مداخله ايدر  •

 . نمايند 
 .قدام نمايند مداوم خود اخودآموزيجهت •
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                                                                       :Roles:دانش آموختگان در جامعه نقش هاي
  

  
  

                                                                    :Tasks: حرفه اي دانش آموختگانيفاوظ
  
  
  
  
  
  

  .دانش آموختگان اين دوره در نقشهاي زير در جامعه انجام وظيفه مي نمايند
 و مديريتيمشاوره اي  -پژوهشي –آموزشي  -تشخيصي ـ درماني و مراقبتي ـ  پيشگيري 

  : وظايف حرفه اي دانش آموختگان اين دوره در هريك از نقش هاي يادشده بشرح زير است
  

  : گيري شدر نقش پي
بوليسم و  ارائه گزارش آن بـه        شناسايي مشكالت بهداشتي جامعه در حيطه تخصص بيماري هاي غدد درون ريز و متا              •

 مسئولين بهداشتي 
 ايجاد ارتباط و همكاري با بخش هاي مرتبط با سالمت  •
 پيشنهاد اصالح شيوه زندگي جهت پيشگيري از بيماري هاي غيرواگير بويژه ديابت و چاقي  •
  و استئوپروزDامين تداوم پيشگيري از بيماري هاي ناشي از كمبود يد ، كمكاري مادرزادي تيروئيد ، كمبود ويت •

  

  :در نقش تشخيصي ـ درماني و مراقبتي 
 برقراري ارتباط مناسب با بيماران ، همراهان و اعضاي تيم سالمت  •
 اخذ شرح حال تخصصي  •
 انجام معاينات تخصصي  •
 درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي  •
 انجام پروسيجرهاي تشخيصي مجاز مندرج در اين برنامه  •
 ماران ثبت اطالعات بي •
 ثبت تشخيص و تشخيص هاي افتراقي بيماران  •
 انتخاب رويكرد درماني مناسب و انجام آن  •
 تجويز منطقي دارو •
 انجام پروسيجرهاي درماني مجاز مندرج در اين برنامه  •
 پيگيري بيماران  •
 در صورت لزوم ، درخواست مشاوره يا ارجاع بيماران  •
 رعايت اخالق حرفه اي در تمام اقدامات  •

  

  :  نقش آموزشي در
  
  اعضاي تيم سالمت ـ دانشجويان و دستياران تخصصي وفوق تخصصي -آموزش به بيماران ـ همراهان ـجامعه •
  

  : در نقش پژوهشي 
  
شركت در پژوهش هاي كشوري مرتبط با سالمت غدد درون ريز و متابوليسم و ارائه پيـشنهادات مـدون پژوهـشي                      •

 ليسم به مسئولين بهداشتي جهت حل مشكالت رايج بهداشتي مرتبط مرتبط با سالمت غدد درون ريز و متابو
 شركت در پژوهش هاي پايه مرتبط  •
 توليد دانش ، نشر و استفاده از نتايج تحقيقات انجام شده  •
  

  : در نقش مشاوره اي 
  
 ارائه مشاوره هاي تخصصي به بيماران ، همراهان ، همكاران و سازمان ها  •
 بهداشتي درماني مرتبط به مسئولين ذيربط   ) Guidelines( و رهنمودهاي ارائه راهكارها ، نظريات  •

  : در نقش مديريتي   
  
 مديريت تيم سالمت مرتبط با غدد درون ريز و متابوليسم  •
 مديريت واحدهاي بهداشتي ـ درماني مرتبط •
 مديريت واحدهاي آموزشي و پژوهشي مرتبط   •
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  :  توانمندي هاومهارت هاي پروسيجرال مورد انتظار
   Expected Competencies & Procedural Skills:                                 

 (General Competencies ):ي عموميتوانمندي ها:    الف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : گردآوري و ثبت اطالعات 
 (Interpersonal communication)برقراري ارتباط  
 History taking)( اخذ شرح حال 
  (Patient assessment & Physical examination)بيماران ارزيابي و معاينه  
  (Rational para clinical tests apply)درخواست منطقي آزمايشات پاراكلينيكي  
 انجام پروسيجرهاي تشخيصي مندرج در اين برنامه  
 ثبت اطالعات وتنظيم مدارك پزشكي 

 

  :ستدالل باليني ، تشخيص و تصميم گيري براي بيمار ا
 رآزمايشات پاراكلينيكي تفسي 
  ادغام يافته هاي باليني وپاراكلينيكي  
 )clinical judgment( استنتاج و قضاوت باليني 
 تشخيص بيماري 
 تصميم گيري باليني و حل مساله  

 

   ):Patient Management( اداره بيمار 
  ) Patient care( مراقبت از بيمار  
  ) order  نوشتن  نسخه دارويي و(تجويز منطقي دارو  
 انجام اقدامات تشخيصي ـ درماني مندرج در اين برنامه 
 انجام اقدامات توانبخشي و بازتواني مندرج در اين برنامه 
 درخواست مشاوره پزشكي  
 ارجاع بيمار  
 آموزش بيمار  
 پيگيري بيمار  

  

  : توانمندي هاي ديگر 
 پژوهش  
 مديريت و رهبري 
 ارائه مشاوره هاي تخصصي 
  (Advocacy)اران حمايت از بيم 
 طبابت مبتني بر شواهد 
 استفاده از رايانه وجستجوي اطالعات علمي در منابع الكترونبكي 
 پايش سالمت جامعه 
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  ) :درماني–اقدامات تشخيصي (مهارت هاي پروسيجرال: ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اسامي رشته ها يا دوره هاي كه با اين دوره تداخل عملي دارند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 (Core procedural skills topics)عناوين مهارتهاي عملي ضروري 

 عنوان مهارت رديف
كل دفعات حداقل 

 مستقل
 2سال  1ل سا

 × ×   مورد50   تيروئيدFNAانجام 1

2FNAمورد10   تحت سونوگرافي تيروئيد  ×    
 × ×   مورد20   و مهاري هاي تحريكي تست3
   ×   بار5  اسمومتري 4
   ×   مورد10  تزريق انسولين 5
   ×   مورد5  اندازه گيري كتون خون و ادرار6
 ×     مورد2 سولينكار با پمپ ان7
   ×   مورد10   با گلوكومتركار8
   ×   موردCGMs  3پايش مداوم قند خون با دستگاه 9

  

  
  

 (Elective Procedural Skills Topics)عناوين مهارتهاي عملي انتخابي 
 2سال  1سال  كل دفعات مورد نياز عنوان مهارت رديف

 × ×  مورد20 سونوگرافي تيروئيد 1
 

 ) .همپوشاني وجود دارد . ( اين دوره با دوره ها و رشته هاي ديگر تداخل چالش برانگيز دارد -
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                                                               :Educational Strategies  :ي راهبردهاي آموزش
  
  
  
  
  
  

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي تئوري علم و عملي و كاربردي آن تاكيد شده ه و به جنبهدي تدوين شاهاين برنامه براساس اصول اصلي وظايف حرف
ها نيز از اركان   بيمارينظريهاي  آموزش باليني، جنبه. براساس اين برنامه يادگيري فعال جزء اصول اصلي برنامه است. است

ت كه از روش چند  طرح ريزي شده و سعي شده اسEvidence baseآموزش براساس اطالعات جديد و . اصلي است
ريز و متابوليسم استفاده شده و آموزش بيشتر   ، همزمان با آموزش رشته غدد درونmultidisciplinaryهايي  رشته

  .باشد محور دانشجو
 

 آموزش از طريق مشاركت اساتيد، بصورت آموزش فعال در امور باليني، تشخيص و درمان بيماران  -1
مي كه شركت مداوم در درمانگاههاي اختصاصي مرتبط با رشته غدد تحت نظر اعضا هيئت عل: آموزش درمانگاهي -2

 نظارت كافي بر معاينه و درمان بيماران سرپايي دارند از طريق بحث و گفتگو و تبادل نظر
هاي نادر و يا بيماران با تشخيص مشكل، با حضور  در زمينه بيماري) مانند گراندراند(آموزش از طريق بحث گروهي  -3

  و دانشجويانتمام اعضا هيئت علمي، دستياران
 ورنال كالبآموزش از طريق شركت در ژ -4
 ها آموزيبازها و  آموزش از طريق شركت در كنفرانس -5
 آموزش از طريق شركت در گزارشات صبحگاهي -6
ها كه بصورت تجربه آموزشي براي دستياران فوق تخصصي  مشاركت فعال در آموزش دانشجويان پزشكي و رزيدنت -7

 .خواهد بود
 راديولوژي ،هاي پاتولوژي و بخش ها  در آزمايشگاهيعملهاي آموزشي تئوري و  آموزش پاراكلينيك با شركت در برنامه -8

 اي  و پزشكي هسته
هاي مقدماتي و پيشرفته آموزش روش تحقيق و شركت در  آموزش تحقيقات غدد از طريق شركت در كارگاه -9

 ايي آمار هاي دوره كارگاه
 استفاده از فنون و روش هاي آموزشي ديگر بر حسب مورد و اهداف آموزشي  -10
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    : ساختار كلي دوره آموزشي 
  مدت زمان   ـ اقداماتمحتوي   آموزشبخش،واحديا عرصه

  )ماه ( 
ــاه ــز  1درمانگـ ــدد درون ريـ ــش غـ و  و بخـ

  2متابوليسم بالغين
بيماران كردن ويزيت و اداره بيماران سرپايي و بستري ـ بستري 
 ، مـشاورات  3پيگيري بيماران ـ شركت در برنامه هـاي آموزشـي   

پزشكي و كشيك هـا طبـق برنامـه تنظيمـي بخـش ـ انجـام امـور         
   ـ انجام پروسيجرها 4بوط به پايان نامهمر

19  

  1  اقدامات فوق  درمانگاه و بخش غدد درون ريز كودكان
  1  آموزش پاتولوژي آندوكرين  بخش پاتولوژي بيماري هاي غدد 

  1  آموزش آزمايشات آندوكرين  آزمايشگاه آندوكرينولوژي و ژنتيك
  1    هاي غدد آموزش پاتولوژي بيماري

  1    ايبخش پزشكي هسته 
  
 

  :توضيحات
  

  حداقل يك روز در هفته در طول دوره  - 1
 هر روز هفته در طول دوره  - 2
 كنفرانس هاي بخشي و ، ژورنال كالب ،منظور از برنامه هاي آموزشي ، برنامه هاي گزارش صبحگاهي  - 3

 30وره خود  و نظاير آن است كه الزم است ، هر دستيار ، حداقل در طول دcase presentation ،بيمارستاني 
 .  كنفرانس تخصصي را ارائه نمايد 10 ژورنال كالب را اداره و 10برنامه گزارش صبحگاهي و 

 ماه اول دستياري ، پايان نامه خود را انتخاب و در طول دوره آن را تا نشر نتايج 6دستياران بايستي در  -4
  . تحقيق پيگيري نمايند 
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  :عناوين دروس
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table of Contents 

Section I: Hormones and Hormone Action 
 
Chapter 1: 
Principles of Endocrinology-H. Kronenberg/S. Melmed/K. Polonsky/P. 
Larsen 
 
Chapter 2: 
The Endocrine Patient-D. Federman 
 
Chapter 3: 
Genetic Control of Peptide Hormone Formation-J. Habener 
 
Chapter 4: 
Mechanism of Action of Hormones that Act on Nuclear Receptors-M. 
Lazar 
 
Chapter 5: 
Mechanism of Action of Hormones that Act at the Cell Surface-A. 
Spiegel/C. Su/S. Taylor 
 
Chapter 6: 
Laboratory Techniques for Recognition of Endocrine Disorders-G. Klee 
 
Section II: Hypothalamus and Pituitary 
 
Chapter 7: 
(Classic) Neuroendocrinology-M. Low 
 
Chapter 8: 
Anterior Pituitary-S. Melmed/D. Kleinberg 
 
Chapter 9: 
Posterior Pituitary-A. Robinson 
 
Section III: Thyroid 
 
Chapter 10: 
Thyroid Physiology and Diagnostic Evaluation of Patients with Thyroid 
Disorders-P. Larsen/T. Davies/M. Schlumberger/I. Hay 
 
Chapter 11:  
Thyrotoxicosis-T. Davies/P. Larsen 
 
Chapter 12:  
Hypothyroidism and Thyroiditis-G. Brent/T. Davies/P. Larsen 
 
Chapter 13: 
Nontoxic Goiter and Thyroid Neoplasia-M. Schlumberger/I. Hay/S. Filetti 
 
Section IV: Adrenal Cortex and Endocrine Hypertension 
 
Chapter 14: 
The Adrenal Cortex-P. Stewart 
 
Chapter 15: 
Endocrine Hypertension-W. Young 
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Section V: Reproduction 
 

Chapter 16: 
The Physiology and Pathology of the Female Reproductive Axis-S. Bulun/Y. 
Adashi 

 
Chapter 17: 
Fertility Control: Current Approaches andGlobal Aspects-M. Kafrissen/E. 
Adashi/P. Darney 

 
Chapter 18: 
Disorders of the Testes and the Male Reproductive Tract-S. Bhasin 

 
Chapter 19: 
Sexual Dysfunction in Men and Women-S. Bhasin/W. Hellstrom/R. Rosen 

 
Section VI: Endocrinology and the Life Span 

 
Chapter 20: 
Endocrine Changes in Pregnancy-G. Braunstein 

 
Chapter 21: 
Endocrinology of Fetal Development-D. Fisher 

 
Chapter 22: 
Disorders of Sex Differentiation-I. Hughes 

 
Chapter 23: 
Normal and Aberrant Growth-E. Reiter/R. Rosenfeld 

 
Chapter 24: 
Puberty: Ontogeny, Neuroendocrinology, Physiology, and Disorders-D. 
Styne/M. Grumbach 

 
Chapter 25: 
Hormones and Athletic Performance-C. Strasburger/E. Ghigo/F. Lanfranco 

 
Chapter 26: 
Endocrinology of Aging-S. Lamberts 

 
Section VII: Mineral Metabolism  

 
Chapter 27: 
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  :ازدستياران)Professionalism( انتظارات اخالق حرفه اي 
 .به باورهاي مذهبي بيمار توجه داشته باشند و آن را محترم شمارند     -
  .به عقايد، آداب، رسوم و عادات بيماران احترام گذارد -
 .دلسوز و پي گير در تشخيص و درمان بيمار باشند -
 .و، رازدار و درستكار باشدراستگ -
 .حريم خصوصي بيمار را رعايت نمايد -
 .در تمامي مراحل مراقبت از بيماران وقت كافي صرف نمايد -
 .حقوق همكاران ، پرسنل و دانشجويان را رعايت نمايند -
 .ظاهر خود را متناسب با شئونات اسالمي و علمي حفظ نمايند -
 .ليت خود قرار دهندبيمار را به عنوان محور اصلي و اساسي فعا -
 .در معاينه بيمار مسائل اسالمي و اخالقي و اجتماعي و انساني را رعايت كنند -
 با همراهان بيمار برخورد مناسب داشته باشند -
 .به مسائل اقتصادي بيمار توجه مناسب داشته باشند -
 .ايندشود پرهيز نم از انجام اموري كه باعث سردرگمي و زحمت بيمار در تشخيص بيماريش مي -
 .به عنوان يك الگوي اخالقي و علمي باشند -
 .در محيط كار، رفتار در خور شخصيت پزشك داشته باشند -
 .در مواجهه با بيماران عدالت را رعايت نمايد -
 .منشور حقوق بيماران را رعايت نمايند -
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                                                                                                  :References:منابع درسي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

منابع آزمون هاي كشوري ، بر اساس آيين نامه هاي موجود ، توسط هيات ممتحنه دوره فوق : توضيح 
  .  و متابوليسم تعيين مي شوند  درون ريزتخصصي غدد

  

                                                                               :Student Assessment:ارزيابي دستيار
  

  
  :(Assessment Methods)روش ارزيابي-الف

 بر چگونگي مراقبت و درمان بيماران توسط دستياران و چگونگي پيشرفت آموزشي دستياران و رعايت اصول ستادانا
. نمايند هاي مربوط به ارزيابي را تكميل مي  ماه يكبار فرم6اخالق پزشكي در برخورد با بيماران و همكاران نظارت دارند و هر 

 و نسبت به  بررسي شدههاي آموزشي  ماه يك بار پيشرفت برنامه6 هر  ،اران و دستياستادانهم چنين در جلساتي با حضور 
به طور كلي سنجش . شود ميو به آنها بازخورد داده هاي روش كار دستياران بحث و گفتگو  نحوه آموزش باليني و فيدبك

  :باشد بصورت زير مي
  (MCQ)امتحان كتبي چند جوابي  .1
 OSCEبرگزاري امتحان به روش  .2
 CBD  (Case Based Discussion)روشسنجش به  .3
 امتحان شفاهي .4
  

  (Periods of Assessment)ب ـ دفعات ارزيابي 
اي است و يك امتحان  دستياران اين رشته به صورت جامع در يك امتحان در پايان دوره كه بصورت كتبي چند گزينه

  . ارزيابي شوندOSCEشفاهي بصورت 
  .شود ايي برگزار مي  سال بصورت كتبي چند گزينه2 طي  ماه در3ايي هر  همچنين امتحانات دوره

  : كتب اصلي-الف
  

 
1- Kronenberg HM, Melmed S, Polonsky KS, Larsen PR, Williams RH. Williams Textbook of 

Endocrinology. Philadelphia: Saunders/Elsevier 
a(  مقاالت آندوكريني در مجالت: 

1. J Clin Endocrinol Metab 
2. N Engl J Med 
3. Diabetes Care 

 : مجالت اصلي -ب
b( ريز و متابوليسم ايران  مجله غدد درون 
c(  مجله ديابت و ليپيد 
d(       ويـرايش  .   ی حسين، جانقربـان   ی فريدون، حاتم  یعزيز. اپيدميولوژي و کنترل بيماريهاي شايع در ايران

  .۱۳۸۷نشر اشتياق، : تهران. سوم
 

Campbell MJ, Machin D. Medical Statistics: a commonsense approach. 2nd ed. Chichester; New 
York: Wiley, 1993. 
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۱۶ نامه آموزشي دوره فوق تخصصي غدد درون ريز ومتابوليسمبر

  : شرح وظايف پيشنهادي گروه براي دستياران  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  )  :رتبه –گرايش –تعداد (اقل هيئت علمي مورد نياز دح
  
  
  
  

  ) :گرايش –تعداد (اقل كاركنان تخصصي مورد نياز حد
  
  
  

  :فضاهاي تخصصي  مورد نياز

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نفر1استاد
  ) دانشيار2ترجيحا ( نفر1دانشيار 

   نفر2استاديار 
 نفر مورد نياز است4مجموعاً حداقل 

 در حيطه هاي مرتبط دوره ديدهانپرستار
  كارشناس ارشد راديولوژي دوره ديده براي انجام تراكم سنجش استخوان يك نفر 

  تخت16داقل شامل بخش مستقل ح
  فضاي آزمايشگاه 

  BMDفضاي 
  درمانگاه با فضاي كافي

  كتابخانه تخصصي مناسب
  بخش داخلي جنرال

  بخش پاتولوژي
  بخش غدد درون ريز و متابوليسم كودكان 

  بخش راديولوژي 
  بخش پزشكي هسته اي 

 

  ويزيت روزانه بيماران 
  ره هاي فوق تخصصي انجام مشاو*
  ويزيت ،ارزيابي وبستري كردن بيماران سر پائي*
  شركت در كليه برنامه هاي آموزشي و پژوهشي طبق برنامه تنظيمي بخش *

  درماني–انجام پروسيجرهاي تشخيصي 
   كنفرانس در طول دوره 12ارائه 
   جلسه ژور نال كالب در طول دوره20 جلسه مورنينگ ريپورت و 12اداره 
   جلسه كنفرانس هفتگي 10ه ارائ

  ارائه يك پايان نامه تحقيقاتي قبل ازآزمون نهائي 
  شركت در برنامه آنكالي كشيك هاي بخش طبق برنامه تنظيمي 

اي ـ بخـش غـدد     بخشهاي راديولوژي ـ پـاتولوژي ـ پزشـكي هـسته     ( هاي آموزشي فوق تخصصي تكميلي شركت در برنامه
  ) ريز و متابوليسم اطفالدرون
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۱۷ نامه آموزشي دوره فوق تخصصي غدد درون ريز ومتابوليسمبر

  :وتعداد بيمار مورد نيازتنوع 
  
  
  
  

  :تعداد تخت مورد نياز
  
  
  

  :تجهيزات تخصصي وكمك آموزشي مورد نياز
  
  

  

  :رشته هاي تخصصي مورد نياز 
  
  
  
  

  :معيارهاي دانشگاههائيكه مجاز به اجراي برنامه هستند
  

  
   .كه مجاز به اجراي برنامه هستند معيارهاي دانشگاههائي

  
  
  
  

  

 بيماران ديابتي، بيماران مربوط به تيروئيد، هيپوفيز، آمنوره، هيرسوتيسم، نظيربيماران اندوكرينياز نظر تنوع ، وجود 
متابوليسم و ، زنانه  ن، غدد فوق كليوي، چاقي بيماري مربوط به غدد جنسي مردانه وفشار خون اندوكريكوتاهي قد ، 

 15 روز درمانگاه با حداقل 2ضروري است و از نظر تعداد ، داير بودن حداقل بيماري مربوط به متابوليسم كلسيم و فسفر، 
 . تخت هاي بخش غدد موردنياز است % 70بيمار در روز و اشغال 

   تخت بستري 12حداقل
  يك تخت ايزوله
 ) ورودي (  براي دو دستيار  تخت13مجموعاً حداقل 

 رشته داخلي جنرال  -
  رشته ژنتيك -
 اي رشته پزشكي هسته -
  )بيوشيمي باليني(  رشته آزمايشگاه هورمون شناسي -
 رشته سيتو پاتولوژي -
  ه راديولوژيرشت -
  غدد درون ريز و متابوليسم كودكان  -

 دستگاه سونوگرافي به منظور ارزيابي اختالالت اندوكرين از جمله غده تيروئيد -
 دستگاه دانسيتومتري استخوان -
 تجهيزات آزمايشگاه هورمون -

 : يي براي تربيت دستيار فوق تخصصي غدد درون ريز و متابوليسم مجازند كه دانشگاه ها
  .  آن دانشگاه مورد تائيد قطعي باشد ) رشته داخلي ( رشته مادر  •
  .داشته باشند تربيت دستيار را  سابقهداخلي سال در رشته 10حداقل  •
 . واجد كليه امكانات موردنياز مندرج در  اين برنامه باشد  •
 .  تربيت كننده دستيار ، ترجيحاً واجد مركز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم باشند دانشگاه •
  .  رتبه اول قرار داشته باشند 10دانشگاه ها در  ) Ranking( در رتبه بندي  •
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۱۸ نامه آموزشي دوره فوق تخصصي غدد درون ريز ومتابوليسمبر

  :(Program Evaluation)برنامهي  و بازنگرارزشيابي
        

 
 

   شيوه ارزشيابي برنامه-ب
  
  

  :  متولي ارزشيابي برنامه -ج
  
  
   : بازنگري برنامه -د
  
  

  منابع مورد استفاده براي تهيه اين سند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شرايط ارزشيابي برنامه-  الف 
  . دوره اجرا  ارزشيابي نهايي خواهد شد 2اين برنامه حداقل پس از 

 ه دروني با استفاده از چك ليست صفحه بعدارزشيابي مستمر ساالن

  . سط كميته تدوين برنامه و با استفاده از همه داده ها و مستندات علمي انجام خواهد گرديد بازنگري برنامه ، تو

 دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي:ارزشيابي بيروني -2   بخش آموزشي ::ارزشيابي دروني-1

  براساس  نظر و تجربيات اعضاي كميته بورد رشته فوق تخصصي غدد درون ريز و متابوليسم 
  

1-curricullum of Endocrinology Fellowship education, Mayo School of Graduate Medical Education – 
2- Endocrinology Fellowship training programme curriculum,march 2008, Endocrinology Fellowship 
Committee Ministry of Health, Malaysia 
3-Fellowship training programme curriculum of Johns Hopkins medicine, Division of Endocrinology & 
Metabolism  
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۱۹ نامه آموزشي دوره فوق تخصصي غدد درون ريز ومتابوليسمبر

منـد  ت فـوق ، نياز    ممكن است پاسخ به هريـك از سـواال        .برنامه با استفاده از چارچوب زير ارزشيابي خواهدشد         
در اين مورد ارزيابان ، پس از تدوين ابزار مناسـب ، اقـدام بـه ارزشـيابي برنامـه                   . باشد  كامل  تحقيق  انجام يك   

  . خواهند نمود 
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

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

تاييد اساتيد و 
  مديران

مصاحبه و 
  مشاهده

%70>  

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

came 
  <70%  پرشسنامه

آيا وضعيت توليد علم و نشر مقاالت روبه ارتقاء و در جهت دور نما بوده   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  آيا تنوع بيماران براي آموزش و پژوهش در رشته كافي بوده است؟  11
  100%  مشاهده  ارزيابي تجهيزات  آيا تجهيزات تخصصي پيش بيني شده در اختيار قرار گرفته است؟   12
عرصه ها، بخش ها و واحدهاي آموزشي ضروري براي اجراي برنامه فراهم آيا   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  ايت ساختار دوره و رعايت بخشهاي چرخشي چقدر بوده است؟ ميزان رع  16
  <90%  مصاحبه   بيماران–اساتيد   آيا رعايت انتظارات اخالقي رضايت بخش بوده است؟  17
  100%  مشاهده  مستندات  آيا منابع تعيين شده در دسترس دستياران قرار دارد؟   18
  <80%  مشاهده  مستندات   ارزيابي شده اند؟ آيا دستياران مطابق برنامه  19
آيا ميزان اشتغال به كار دانش آموختگان در پستهاي مرتبط رضايت بخش   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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۲۰ نامه آموزشي دوره فوق تخصصي غدد درون ريز ومتابوليسمبر

  صورتجلسه
  بـه    25/10/1387     با تالش امضا كنندگان زير،در تاريخ           تخصص فوق  درمقطع  غدد درون ريز ومتابوليسم     دوره  

  . رسيد و به عنوان سند در دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي نگهداري مي شودتصويب
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :سايرهمكاران حاضر در جلسه
  
  
  
  

  دكتر سيدمنصور رضوي   دكتر محمدعلي محققي                

  دكتر علي رباني   مهران كريميدكتر 

  تح المعي دكتر ابوالف  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 محمد حسين فالح زاده

  فرتوك زاده دكتر محمد رضا   دكتر سيد رسول مير شريفي

  دكتر رضا لباف قاسمي   دكتر محمود امدادي

  دكتر محمد علي صحرائيان  دكتر مهدي پناه خواهي 

  دكتر محمود نبوي  دكتر مهرداد حق ازلي 

    دكتر احمد فخري
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۲۱ نامه آموزشي دوره فوق تخصصي غدد درون ريز ومتابوليسمبر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تخصصي هاي آموزش فوق هاي دوره نامه مقررات و آيين
  
  
  
  
  

  
  
  

دومبخش   
 
 

    تخصصي کلی دوره های فوقضوابط
 
  



 1387 بهمن-تاريخ تنفيذ در هفتادمين نشست  -دبير خانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي

۲۲ نامه آموزشي دوره فوق تخصصي غدد درون ريز ومتابوليسمبر

  كليات : بخش اول 
   هدف -1ماده 

  

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

  
   تعريف دوره -2ماده 

متقاضـيان واجدشـرايط پـس از       . باليني ، باالترين مقطع تحصيالت دانشگاهي پزشكي اسـت            تخصصي پزشكي   دوره فوق   
، در يكي از مراكز مورد تائيـد        و گذراندن دوره آموزش علمي و عملي مصوب         ) كتبي و شفاهي    ( آزمون پذيرش دستيار      موفقيت در   

تخصـصي نايـل      موزش پزشكي با دفاع و تائيد رساله و موفقيت در آزمون نهايي به اخذ دانشنامه فـوق                  وزارت بهداشت ، درمان و آ     
  . گردند  مي

   تعريف دستيار -3ماده 
نياز يا گواهي قبـولي آن و   شود كه با داشتن مدرك دانشنامه تخصصي رشته پيش   تخصصي به فردي اطالق مي      دستيار فوق   

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

  

  شرايط عمومي ) الف 
  

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

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

ها يا مراكز مـورد تائيـد وزارت بهداشـت ،          يا گواهي قبولي آن از دانشگاه      نياز و    داشتن مدرك دانشنامه تخصصي رشته پيش      -3/4
  موزش پزشكي  درمان و آ

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

بديهي است در صورت فراخوانده شدن به انجام خدمت وظيفه ، اين وزارتخانـه              . توانند در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايند          مي
  . هيچگونه تعهدي براي ترخيص آنان به عهده نخواهد داشت 

باشند در صورت ارائه      داشت مي آوران به    داوطلباني كه در حال انجام خدمات قانوني شامل خدمت وظيفه عمومي يا پيام             -2تبصره  
رسد مجـاز بـه شـركت در آزمـون پـذيرش               شهريورماه سال بعد به اتمام مي      31گواهي مبني بر اينكه مدت سربازي آنان تا تاريخ          

  . دستيار خواهند بود 
هـاي     در دانشگاه  علمي مشغول انجام خدمت وظيفه       آن دسته از متقاضياني كه بعنوان ماده يك قانون نحوه تامين هيات            -3تبصره  

 شـهريورماه سـال     31باشند در صورت موافقت دانشگاه محل خدمت و ارائه گواهي مبني بر اينكه تا تاريخ                  علوم پزشكي كشور مي   
خواهند گذراند ،   )  ماه   21 تا   18در حال حاضر مدت     ( بعد معادل مدت خدمت سربازي مصوب ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح را             

وظيفـه ، طبـق مقـررات     شروط در آزمون شركت نمايند و در صورت قبولي و نداشتن منع قانوني از نظر اداره نظام             توانند بطور م    مي
  . شروع به آموزش نمايند 
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 برابـر تعـداد     2نياز در هر سـال تحـصيلي ، معـادل             هاي آزمون دانشنامه تخصصي هر رشته پيش         از ميان حائزين رتبه    -4تبصره  
نياز در صورتي كه مشمول خدمت وظيفه عمومي باشند با رعايت سـاير شـرايط منـدرج در                    شته پيش تخصصي آن ر    هاي فوق   رشته
نام و شركت نمايند و در صورت قبولي با استفاده از قانون نحـوه                توانند بصورت مشروط در آزمون پذيرش دستيار ثبت         نامه مي   آيين

 شـهريورماه سـال بعـد از        31ي باالتر به مشموالن اين قانون ، تـا          علمي و قانون اجازه ادامه تحصيل در مقاطع تحصيل          تامين هيات 
نام بر اساس رتبه آزمون دانشنامه تخصـصي          خدمت ترخيص شده و شروع به آموزش نمايند انتخاب رشته اين افراد در هنگام ثبت              

هـاي    داخلـي كـه تعـداد رشـته    بعنوان مثال در رشته. باشد    تخصصي مي    نفر در هر رشته فوق     2نياز و تا سقف حداكثر        رشته پيش 
باشد به نفرات اول تا چهاردهم آزمون دانشنامه تخصصي رشته داخلـي در صـورتي كـه     تخصصي وابسته به آن هفت رشته مي       فوق

 نفر در هـر رشـته       2نامه و حداكثر      شود در صورت دارا بودن ساير شرايط آيين         مشمول خدمت وظيفه عمومي باشند اجازه داده مي       
  . ر آزمون پذيرش دستيار شركت نمايند تخصصي د فوق

  
( علمـي رسـمي       براي اعضاي هيات  { تواند حداكثر تا سن مجاز ورود به دوره دستياري            هر داوطلب مي  :  داشتن شرايط سني     -5/4

 آزمون  بدون محدوديت دفعات در   }  سال تمام تا پايان شهريورماه سال بعد         42 سال تمام و ساير داوطلبان       45) قطعي يا آزمايشي    
  . پذيرش دستيار شركت نمايد 

  اي برحسب رشته   نداشتن نقص عضو موثر حرفه-6/4
اي را برحسب رشته      هاي ممتحنه ، نقص عضو موثر حرفه        دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي موظف است با همكاري هيات          

  . تنظيم و اعالم نمايد 
  Ph.Dو ) فلوشيپ ( هاي تكميلي تخصصي  تخصصي پزشكي و دوره هاي فوق  عدم اشتغال به تحصيل در يكي از رشته-7/4

هاي پزشكي مجـاز بـه        تخصصي در يكي از رشته      شدگان آزمون نهايي فوق     تخصصي و قبول    دارندگان مدرك دانشنامه فوق   : تبصره  
  . باشند  شركت در آزمون پذيرش دستيار نمي

  
  شرايط اختصاصي ) ب 

يرش هر رشته در آزمون پذيرش دستيار به مشمولين قـانون ايجـاد تـسهيالت بـراي ورود                  از كل ظرفيت پذ   % 20معادل   -5ماده  
شده به آزمون  نمره آخرين نفر اعالم% 80ها و موسسات آموزش عالي كه حداقل    رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاه      
  . يابد  شفاهي برابر ظرفيت را كسب نمايند ، اختصاص مي

  

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

  . خواهد شد 
  . باشد سهميه مذكور قابل اعمال نيست   نفر مي5پذيرش كمتر از هايي كه ظرفيت  در رشته -2تبصره 

  

درماني و نيز داوطلباني كه  هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي   دانشگاه) قطعي يا آزمايشي    ( علمي رسمي     اعضاي هيات  -6ماده  
نـام يكـي از مـدارك         ست هنگـام ثبـت    تخصصي را دارند مي باي      هاي فوق    قصد ورود به دوره    4/4 بند   4با استفاده از شرايط تبصره      

  : مستند ذيل را حسب مورد ارائه نمايند 
  و اعالم نياز دانشگاه محل خدمت ) 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 هجدول رشت
  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
  ايمونولوژي و آلرژي اطفال  جراحي اطفال

  جراحي قفسه صدري
  جراحي قلب و عروق

  اطفال

  عمومي جراحي  غدد اطفال 
جراحي پالستيك ، ترميمـي و      

   اطفال روانپزشكي  روانپزشكي  سوختگي

  
نامـه از     نام موظف بـه ارائـه معرفـي         ها و نهادها در هنگام ثبت       ها ، سازمان    داوطلبان مشغول خدمت در يكي از وزارتخانه       -7ماده  

  . باشند  سازمان ذيربط مبني بر موافقت با ماموريت آموزشي خود مي
  

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

  . شود  تخصصي برگزار مي
تخصـصي را     هـاي فـوق     شده ، يكي از رشته      هاي تعيين   نياز و ظرفيت    تواند با توجه به رشته تخصصي پيش         هر داوطلب مي   -9ماده  

  . انتخاب و در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايد 
شده توسط دبيرخانه شوراي آموزش پزشـكي و تخصـصي از طريـق               نام آزمون پذيرش دستيار در مدت زمان اعالم         ثبت -10ماده  

  . شود  هاي علوم پزشكي كشور انجام مي دانشگاه
  

  . يرد گ موزش پزشكي و تخصصي انجام مي  به صورت متمركز در دبيرخانه شوراي آ4/4 بند 4نام از داوطلبان مشمول تبصره  ثبت: تبصره 
  . 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-11ماده 
 سـوال   100باشد ، آزمـون كتبـي داراي          و شفاهي مي  ها بصورت كتبي      تخصصي در كليه رشته      آزمون پذيرش دستيار فوق    -12ماده  

شده به ميزان دوبرابر ظرفيت هر رشته به آزمون شـفاهي معرفـي               اي بوده و داوطلبان برحسب اولويت نمره كتبي كسب          چندگزينه
  . شوند  مي

هاي علـوم     علمي دانشگاه   ت چنانچه در مرحله احتساب نمره كل ، داوطلبين نمرات مشابه كسب نمايند اولويت با اعضاي هيا                -1/12
  . باشد  درماني كشور مي پزشكي و خدمات بهداشتي

تخصصي حداكثر تا ظرفيت هـر رشـته برگزيـده            شدگان نهايي آزمون پذيرش دستيار فوق        در مرحله آزمون شفاهي ، قبول      -2/12
انشگاه يا سازمان محل خـدمت اعـالم         د  شدگان مشمول خدمات قانوني براي ترخيص به معاونت درمان ،           اسامي پذيرفته . شوند    مي
  شود   مي

  . گردد  شده ، توسط داوطلب انتخاب مي  محل آموزش بر اساس اولويت نمره كل كسب-13ماده 
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هـاي علـوم پزشـكي و خـدمات           علمـي دانـشگاه      در صورت يكسان بودن نمره آزمون كل ، اولويت انتخاب محل با داوطلبان عضو هيـات                -1تبصره  
دوبرابـر  /(3( علمي با نمرات برابر ، نمره نهايي آزمون دانشنامه تخصصي           در مورد داوطلبان آزاد يا اعضاي هيات      .  كشور خواهد بود     درماني  بهداشتي

در صورتي كه در يك دوره نتيجه آزمون شفاهي به صورت قبول يا مردود اعالم شـده باشـد ،                    . مالك عمل قرار خواهد گرفت      ) ) شفاهي  + كتبي  
  . كتبي مالك عمل قرار خواهد گرفت نمره آزمون 

شـده در هـر رشـته باشـد ، محـل آمـوزش دسـتياران         كنندگان در آزمون كتبي كمتـر از ظرفيـت اعـالم     در مواردي كه تعداد شركت  -2تبصره  
  .شود ممتحنه رشته مربوطه تعيين مي شده آزمون شفاهي توسط هيات پذيرفته

  

  دوره آموزشي : بخش سوم 
  شدگان  يرفتهنام پذ ثبت) الف 
نـام   درماني موظفند حداكثر تا پانزدهم شهريورماه هر سال نسبت به ثبت هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي     دانشگاه -14ماده  

  . شدگان آزمون پذيرش دستيار اقدام نمايند  پذيرفته
نام ننموده و     ا كه در موعد مقرر ثبت     شدگاني ر   درماني موظفند اسامي پذيرفته     هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي        دانشگاه -1/14

ماه به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اعالم  يا در مهرماه سال تحصيلي شروع دوره انصراف دهند ، حداكثر تا دهم آبان    
  . نمايند 

جـايگزين افـراد   ماه هر سال تحصيلي نسبت به معرفي      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 مي1/14مشمول بند 

  
در شـرايط مـساوي از نظـر نمـره كـل      ) مرحله اصلي و اعالم جـايگزين منـصرفين   ( تخصصي  در هر مرحله از آزمون پذيرش دستيار فوق       : تبصره  

  . باشد   آزمون پذيرش و در مرحله بعد بر اساس نمره كل آزمون دانشنامه تخصصي مياولويت پذيرش بر اساس نمره كتبي
شده اقدام    شده حداكثر سه نفر به دانشگاه محل تحصيل معرفي خواهد شد كه برحسب اولويت نمره تا تاريخ معين                   به ازاء هر فرد منصرف    : توضيح  
  . نام نمايند  به ثبت

  
شدگاني كه صالحيت عمومي آنان پس از پايان مهرماه           قبولي علمي و شروع به تحصيل پذيرفته      گيري در مورد ارزش        تصميم -3/14

ممتحنه رشته     به عهده هيات   16گيرد با رعايت مفاد ماده         مركزي گزينش دانشجو مورد تائيد قرار مي        هر سال تحصيلي توسط هيات    
  .باشد  مربوطه مي

  

ممتحنـه رشـته مربوطـه           شده موجه تلقي شده و زمان شروع به آموزش وي با نظر هيات               يت مجد نام اوليه فردي كه تائيد صالح        ثبت -1تبصره  
  . گردد  تعيين مي

  . موزش فردي كه تائيد صالحيت مجدد شده بالمانع است  افزايش ظرفيت ناشي از شروع آ -2تبصره 
  
تواننـد بطـور همزمـان بـه تحـصيل       ايي دارند ، نميدرماني مسئوليت اداري و اجر       كساني كه در مراكز آموزشي يا بهداشتي       -4/14

  . بپردازند 
دار مسئوليت يا ماموريـت   شدگاني كه بنا به تائيد وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي عهده        ارزش قبولي علمي پذيرفته    -5/14

 محفـوظ   16يـت مفـاد مـاده       بـا رعا  ) اول مهرماه   ( شوند حداكثر به مدت يك سال از شروع سال تحصيلي پذيرش شده               اداري مي 
  . باشد  مي
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  تعهدات ) ب 
  . باشد  شدگان ، منوط به ارائه تعهدنامه محضري به ميزان دوبرابر مدت آموزش مي نام پذيرفته ثبت -15ماده 

باشد و محل انجام تعهـد خـدمت ايـن دسـته از               تخصصي بصورت خاص مي     هاي فوق   شدگان آزاد دوره     اخذ تعهد از پذيرفته    -1/15
درماني كشور توسط معاونت آموزشي وزارت بهداشت ،          هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي       شدگان بر اساس نياز دانشگاه      پذيرفته

پس از اعالم قبولي ، بـر مبنـاي اولويـت نمـره     . گيرد  درمان و آموزش پزشكي تعيين و قبل از پذيرش در اختيار داوطلبان قرار مي    
در صورت يكسان بودن نمره آزمـون كتبـي ،          . گردد    شدگان انتخاب مي    عهد خاص توسط پذيرفته   آزمون كل پذيرش ، محل انجام ت      

تخصـصي برابـر      هاي علوم پزشكي محل تعهد موظفند نسبت بكارگيري متعهدين فوق           دانشگاه. شود     عمل مي  13طبق تبصره ماده    
  . مدت تعهد اقدام نموده و در صورت نياز آنان را استخدام نمايد 

  

شدگان آزاد پس از طي مراحل قانوني منوط به اتمام مدت تعهد در دانشگاه هـا                  تخصصي پذيرفته   ئه مدرك دانشنامه فوق   ارا : تبصره
تواند نسبت به لغو دوره آموزشي افرادي كه از انجام تعهـد خـدمت سـر بـاز                    موزش پزشكي مي    بوده و وزارت بهداشت ، درمان و آ       

  . اند برابر مقررات اقدام نمايد  زده
  .  سال تجاوز ننمايد 10 اخذ تعهد از دستياران به نحوي است كه در صورت اضافه شدن به تعهدات قبلي ، در مجموع از -2/15
درماني ملزم به سپردن تعهد محضري به ميـزان دوبرابـر مـدت                 هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي        مستخدمين دانشگاه  -3/15

  . اشند ب آموزش به دانشگاه محل استخدام مي
نامه ملزم به سپردن تعهد به محل استخدام خود هستند و سازمان مربوطه موظف بـه                   اين آيين  7 مستخدمين مشمول ماده     -4/15

  باشد  هاي تحصيلي ، برابر ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي پرداخت شهريه و كليه هزينه
  

  شروع دوره ) ج 
  . نام ، دوره دستياري خود را از اول مهرماه سال تحصيلي شروع نمايند   موظفند پس از انجام ثبتشدگان  كليه پذيرفته-16ماده 

  . باشد   مهلت شروع به آموزش افراد جايگزين حداكثر تا پانزدهم آذرماه مي:تبصره 
  

  آموزش دوره دستياري ) د 
  

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

ممتحنـه برحـسب برنامـه         ماه كامل  است كه بنابه پيـشنهاد هيـات          36 تا   24تخصصي    هاي دستياري فوق     طول دوره رشته   -1/17
  . شود  آموزش پزشكي و تخصصي تعيين و به اجرا گذاشته ميآموزشي رشته مربوطه توسط شوراي 

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

دستياران در . باشد  و بر اساس برنامه گروه آموزشي مي  ) 16 صبح لغايت    8حداقل از ساعت    ( وقت     خدمت دستيار بطور تمام    -3/17
  . طول دوره آموزش حق هيچگونه اشتغال خارج از برنامه گروه آموزشي مربوطه از جمله طبابت در مطب را ندارند 

دهنـده حـداكثر دو روز در هفتـه بالمـانع اسـت و                 در كلينيك ويژه ، به شرط موافقت بخـش آمـوزش           اشتغال دستياران در رشته مربوطه    : تبصره  
  . باشد  الزحمه اين گروه از دستياران برابر مقررات كلينيك ويژه مي پرداخت حق

رتبـه اول و در   نفر داوطلب داشـته باشـد فقـط       5هايي كه كمتر از       تخصصي در رشته    شدگان آزمون نهايي فوق      از بين قبول   -4/17
هاي اول تـا       نفر و يا بيشتر داوطلب داشته باشد رتبه        10هاي اول و دوم و چنانچه          نفر داوطلب داشته باشد رتبه     5-9صورتي كه بين    

تخصـصي و بـا كـسب موافقـت دانـشگاه محـل               سوم مجاز هستند پس از اتمام دوره آموزشي مقرر و قبولي در آزمون نهايي فوق              
التحصيلي حداكثر به مـدت يـك سـال در مراكـز              اند ، قبل از فارغ      رادي كه با ماموريت آموزشي تحصيل كرده      استخدام در مورد اف   

ممتحنه و منطبق با مقررات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشـد تحـصيل               آموزشي خارج از كشور كه مورد تائيد هيات       
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 طي مراحل تائيد صـحت صـدور و تعلـق و تائيـد ارزش علمـي گـواهي       اين دسته از دستياران پس از مراجعت به كشور و       . نمايند  
  . شوند  التحصيلي معرفي مي ممتحنه رشته مربوطه براي طي مراحل فارغ اخذشده توسط هيات

تخصصي تا سه ماه پس از اعالم نتايج قبولي آمادگي خود را بـراي اسـتفاده از                   در صورتي كه نفرات برتر آزمون نهايي فوق       : تبصره  
تخصصي كتباً به دبيرخانه اعالم ننمايند منصرف از استفاده از بورس شناخته شده و نفرات بعدي بـه                    رس پايان دوره آموزش فوق    بو

تواننـد از بـورس       نامـه مـي      آيين 4/17ترتيب اولويت نمره به شرط تائيد شوراي عالي بورس و به تعداد و با شرايط مندرج در ماده                   
  . مذكور استفاده نمايند 

شوند مشمول كليه مقررات و ضـوابط دوره آموزشـي            تخصصي وارد مي    هاي فوق    دستياراني كه با ماموريت آموزشي به دوره       -5/17
   . باشند مربوطه مي

  

  ارتقاي دستياران ) هـ
  

ممتحنه   اتارتقاي دستياران به سال باالتر توسط گروه آموزشي مربوطه بر اساس مقررات ارتقاي دستياران كه توسط هي                 -18ماده  
درماني كشور موظـف هـستند هـر          هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي       شود خواهد بود و دانشگاه      تخصصي تنظيم مي    رشته فوق 

  . سال نتايج ارتقاي دستياران را به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي منعكس نمايند 
ران رشته خود را تنظيم كرده و پس از تائيد بيرخانـه شـوراي              تخصصي ، مقررات ارتقاي دستيا      هاي فوق   ممتحنه رشته    هيات -1/18

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

  . شود   توسط گروه آموزشي نسبت به تمديد دوره اقدام مي ورت عدم موفقيت در ارتقاءدر ص. شود  مي
تخصصي در امتحان ارتقاي دستياري سه بار مردود شـوند از سيـستم آمـوزش                  دستياراني كه در طول دوره دستياري فوق       -3/18

  . شوند  تخصصي باليني پزشكي اخراج مي فوق
  

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

  

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

مـدت  . توانند با رعايت مقررات ، در هر سال تحصيلي حداكثر پانزده روز از مرخصي ساليانه اسـتفاده نماينـد                      تياران مي  دس -1/19
  . گردد  موزشي محسوب مي مذكور جزء دوره آ

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

  .هزينه تحصيلي و تنها براي يكبار استفاده نمايند  مرخصي بدون دريافت كمك
شكي دانشگاه محل تحصيل از مرخصي اسـتعالجي        توانند با ارائه گواهي پزشكي تائيدشده از سوي شوراي پز            دستياران مي  -3/19

  .برابر مقررات استفاده نمايند 
باشـد و    ماه تجاوز كند ادامه دوره دستياري منوط به نظر گروه آموزشي مربوطـه مـي     6در صورتي كه مدت مرخصي استعالجي دستيار از         : تبصره  

  . اقدام نمايد 16يگزين با رعايت مقررات مندرج در تبصره ماده تواند نسبت به معرفي فرد جا بنا به درخواست دانشگاه دبيرخانه مي
  . استفاده دستياران خانم از چهار ماه مرخصي زايمان براي يك بار در طول دوره دستياري بالمانع است -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 
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  شدگان دستياري   انتقال پذيرفته-21ماده 
هاي مبـدا   ماهه اول دوره بشرط موافقت گروه يا بخش آموزشي و تائيد دانشگاه           6تخصصي در     جابجايي محل تحصيل دستياران فوق    

  . د بالمانع است و مقص
شده به    تخصصي پذيرفته   ها ، انتقال دستياران فوق      نامه ارزشيابي بخش    دهنده برابر آيين    در صورت لغو صالحيت بخش آموزش     ) الف  

  . ممتحنه و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع است  هاي مورد تائيد ، با نظر هيات ساير بخش
تخصـصي بـصورت موقـت لغـو گـردد ، انتقـال               ها صالحيت بخش آموزشي فوق      بخشنامه ارزشيابي     در صورتي كه برابر آيين    ) ب  

ممتحنه و موافقت دانشگاه مقـصد بالمـانع           تا احراز مجدد صالحيت آموزشي با نظر هيات         هاي مورد تائيد ،     دستياران به ساير بخش   
  . است 
  .ي مبدا و مقصد بالمانع است ها  ماه با موافقت دانشگاه6 ميهمان شدن دستياران حداكثر به مدت -22ماده 
شود از شمول      دستياراني كه دوره آموزشي آنها برابر برنامه آموزشي مصوب رشته مربوطه به صورت چرخشي انجام مي                -23ماده  

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

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

  .شود  به منزله انصراف قطعي تلقي مي
توانـد بـا موافقـت        يش از يك ماه نباشد مي      در صورت ترك تحصيل و يا انصراف از آموزش دستيار ، چنانچه مدت انفصال ب               -2/24

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

   .باشد ازگشت به تحصيل در آن دوره مجاز نمياعالم انصراف در مهرماه اولين سال تحصيلي ، انصراف قطعي تلقي شده و ب :تبصره 
باشند الزم است درخواست انصراف خود را براي اخذ موافقت به دانـشگاه                دستياراني كه ضمن تحصيل متقاضي انصراف مي       -3/24

  . محل تحصيل ارائه نمايند 
اتب انصراف دستيار را حداكثر ظـرف       درماني موظفند در صورت موافقت ، مر        هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي        دانشگاه -4/24

  . مدت يك هفته به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و در اولين فرصت به ساير مراجع ذيربط اعالم نمايند 
شود به دفتر حقوقي وزارت بهداشت   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  و آموزش پزشكي ارسال مي درمان ،
  

  امور رفاهي : بخش چهارم 
باشـند ،     هزينه تحصيلي دستياران آزاد كه داراي تعهد خدمت به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشـكي مـي                    كمك -25ماده  

وقتي از محل درآمدهاي اختصاصي دانـشگاه محـل           مزاياي طرح تمام  % 50استاديار پايه يك و     العاده شغل     حقوق و فوق  % 80معادل  
هزينه تحصيلي دستياران معـادل اسـتادياران پايـه     ميزان عيدي و افزايش سنواتي كمك     . باشد    امناء مي   تحصيل و با تصويب هيات    

  . باشد  يك مي
  .باشند  هزينه تحصيلي برخوردار مي كمك دستياران در مدت مرخصي استحقاقي و زايمان از -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 ميزاني     تخصصي شركت مي    هاي فوق   يت آموزشي در دوره   علمي كه با مامور     هزينه دستياران غيرهيات     پرداخت كمك  -4/25

  . امناي دانشگاه خواهد بود  كه مجموع وجوه دريافتي ايشان با دريافتي داوطلبان آزاد معادل باشد منوط به تصويب هيات
توانند با پرداخت  يند ، ميفرما استفاده نما  دستياراني كه تمايل داشته باشند از مزاياي بيمه خدمت درماني بصورت خويش-5/25

  ح./حق سرانه از اين امتياز برخوردار شوند% 50


