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  :اسامي اعضاي كميته تدوين برنامه
  محسن نفردكتر * 
  مهدوي مزده  دكترميترا* 
  پدرام احمدپوردكتر *

  * :ته راهبردياسامي اعضاي كمي
  دكتر محسن نفر

  دكترمحبوب لسان پزشكي
  دكتر  بهزاد عين اللهي

 احد جعفري قدس دكتر
  نقيبيدكتر
  محمدرضا گنجيدكتر
 مهدوي مزده   ميترادكتر
 جمشيد روزبهدكتر
   پرويز خواجه دهيدكتر

 دكتر شهيدي
  :اسامي همكاران كميسيون تدوين و برنامه ريزي آموزشي 

 ،، دكتر ابوالفتح المعي   )مسئول واحد تدوين  (دكتر سيدمنصور رضوي  : ،نمايندگان منتخب وزير  دكتر محمدعلي محققي  دبير شورا         
 نلهه ملكـا   وخانم دكترا   دكتر مهدي پناه خواهي    ، دكتر محمد علي صحرائيان    ،دكتر محمد رضا فرتوك زاده    دكتر رضا لباف قاسمي،   

صـفوي  دكتر علي    : ،نمايندگان دانشگاههاي علوم پزشكي    دكتر مهرداد حق ازلي،دكتر محمودنبوي     :ندگان معاونت سالمت  راد،نماي
 )شيراز   (دكتر محمد حسين فالح زاده     )تهران(شريفيدكتر سيدرسول مير   )مشهد(دكتر محمدمهدي قاسمي  )شهيد بهشتي (نائيني
دكتـر علـي     )همـدان (دكتر محمـود امـدادي     )اهواز( احمد فخري    ردكت )يرانا (دكتر شهرام آگاه   )يزد(اميرهوشنگ مهر پرور  دكتر

 خانم)زنان وزايمان  (گيالني  دكتر ميترا مدرس  ومجريان كميته هاي راهبردي خانم      ) تبريز (دكتر علي مشكيني  )گيالن(حميدي مدني 
 دكتر علـي ربـاني     )داخلي   (فيروزيدكتر مهدي صابري     )جراحي عمومي  (اله پيروي   دكتر حبيب  )روانپزشكي(دكتر مريم رسوليان  

  ريحانه بنازادگانخانم   و برنامه ريزي آموزشيوكارشناس كميسيون تدوين)كودكان(
  :اسامي همكاران كميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي وتخصصي 

دران ،كردستان، تبريز،   ست دانشكده پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي ايران ،تهران،شهيد بهشتي ،شيراز ، اصفهان،يزد، مازن            يار
گيالن، شهر كرد، اهواز به ترتيب آقايان دكتر فراست كيش،دكتر جعفريان ،دكتر علي حائري،دكتر نجابت،دكتر رزمجو، دكتر مهران        

  اسكوئي ، دكتر حيدر زاده ،دكتر علي مومني، دكتر مصطفي فقهي  ي دسواكريمي،دكتر سيدحمزه حسيني، دكتر بهرام نيكخو،دكتر 
دكتر امير  )كرمان(دكتر محمد رضا شكيبي   )تهران(،دكتر سيد منصوررضوي    )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 خانم ها،كي وتخصصي دبيرخانه آموزش پزشانكارشناسو حقوقي

  :اسامي ساير همكاران وكارشناسان دبير خانه 
   مسئول واحد تدوين برنامه آموزشي دبير خانه آموزش پزشكي وتخصصي     دكتر سيد منصور رضوي

    واحد تدوين برنامه آموزشي دبير خانه آموزش پزشكي وتخصصيكارشناس     ريحانه بنازادگان
  : ريزي آموزشي  اسامي مدعوين حاضر در جلسه كميسيون تدوين و برنامه

عضو بورد  (دكتر ميترا مهدوي مزده)عضو بورد نفرولوژي(گنجي دكتر محمد رضا)دبير بورد ارولوژي تهران(دكتر غالمرضاپورمند
ضي خوانين مرت)شهيد بهشتي( رمحسن نف) بورد نفرولوژيدبير(محبوب لسان پزشكي)شهيد بهشتي(پدرام احمد پور)نفرولوژي

  )ايران(زاده
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  مقدمه   

  
  

  
  
  

  :انگليسي دوره به فارسي وعنوان 
  
  

  

 : دورهتعريف
  
  

  
  

 :طول دوره آموزش
 

  

  
  :تاريخچه وسيرتكاملي دوره در جهان وايران 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

 شاملكليه مي پردازد كه هاي  هاي طب داخلي است كه به بررسي بيماري يكي از زير شاخهنفرولوژي فوق تخصصي دوره
، دياليز ،،پرفشاري خون ،تروليت و اسيد وبازاختالالت آب و الك -مزمن كليه نارسايي حاد و :ه شاملبيماريهاي پارانشيم كلي

  .ي باشدمموارد مرتبط ديگروكليه پيوند

  .است سال ۲طول دوره 

به . دنيا صورت گرفته است در  كليه هاي بيماريو فن آوري هاي مرتبط با ري در علمگيهاي چشم  پيشرفتدر سال هاي اخير
مع ، به منظور تدوين يك برنامه جا. موازات اين پيشرفت ها ، بازنگري در برنامه آموزشي اين دوره اجتناب ناپذير است 

 و بررسي دقيق نيازها، حيطه فوق تخصصي اينادان از تجربيات گرانقدر استمتناسب با اولويت هاي ملي و نيازهاي جامعه ، 
دنيا و مصاحبه با دانش معتبر بودها و نقاط ضعف و قوت و همچنين تامل در برنامه آموزشي و پژوهشي دانشگاههاي كم

 از بحث و تبادل نظر در جلسات كميته تدوين ، اين برنامه تهيه و در اختيار هره گرفته شده و پسان اين رشته بآموختگ
كميته تدوين برنامه از نظرات ارزشمند كليه صاحبنظران استقبال مي كند تا در . دانشگاه هاي مجري قرار داده شده است 

  .بازنگري هاي بعدي مورد استفاده قرار گيرد 
  تخصصي نفرولوژيكميته تدوين برنامه دوره فوق         

    nephrology                                    نفرولوژي  

آمريكا در حال حاضر  وشروع گرديده1963 سالفلوشيپ اين دوره در دانشگاه ويسكانسين از : در جهانـالف
تا در اين زمينه سير پيشبرد راههاي  است پزشك و دانشمند آموزش ديده در زمينه بيماريهاي كليوي11000   واجد

  .پژوهشي الزم را ميسر سازند-درماني
  

.  داردقدمت طوالني  هاي داخلي در كشور  در بين علوم بيمارينفرولوژي فوق تخصصي دوره:ايران در ب ـ
 به ، در دو دهه گذشته و راه اندازي شدهمت استادان پيشكسوتپيش در كشور با  سال 25 حدود  دورهآموزش اين

 بيش  ساليانهقادر است دانشگاه بزرگ كشور ،6ي اخير اين رشته در  به طوري كه در سالها،سرعت پيشرفت نمود
 .پذيردب دستيار فوق تخصصي  20از 
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  :داليل نياز به اين دوره 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  

  : در ده سال آيندهاين دوره در  متخصص تربيتحدود نياز به 
  
  
  
  
  
  

  

  
  

                                               Philosophy (Beliefs & Values) ) :ارزش ها و باورها(فلسفه 
  
  
  

 
 

  : در تربيت دستيار در دوره فوق تخصصي نفرولوژي ، بر ارزش هاي زير تاكيد مي شود 
   با تاكيد بر شرع مقدس اسالم مباني الهي و ديني-۱
   ارزش وجودي و حقوق يكسان انسانها-2
   بعنوان حق اساسي انسانها سالمت،-3
  دگي بهبود كيفيت زن-4
  حقوق بيماراناحترام به  -5
  جامعه نگري-6
   منابع موجود ملي و اجتماعي-7
 هاي ملي  اولويت-8
 اي  حرفه تاكيد بر رعايت اخالق-9

 در سالبه ازاي هر يك ميليون نفر 238با توجه به افزايش شيوع نارسايي پيشرفته كليوي مرحله آخر در ايران از •
 توجه ويژه به آموزش64به 50 در همين سالها از  و همچنين انسيدانس آن2006 )1385(سال در357به 2000   )1379(

 . جدي استموضوعات اين حيطه تخصصي
ر نفر جمعيت  هزا200 اين حيطه تخصصي  و محاسبات اپيدميولوژيك انجام شده ، به ازاي هر بر اساس نظر خبرگان  •

 سال آينده نياز به يك نفر فوق تخصص نفرولوژي داريم كه كل نياز با توجه به جمعيت فعلي كشور ، 10كل كشور تا 
 .  نفر مي شود 350خروجي ها و ميزان رشد جمعيت چيزي حدود 

ه كارند ، لذا با  نفر نفرولوژيست در كشور مشغول ب170در حال حاضر  انجمن نفرولوژي ايراناساس آمار موجود بر  •
 10 سال بصورت فعال قادر به ارائه خدمت است ، كل نياز كشور به اين فوق تخصص در 30 الي 25فرض اينكه هر نفر 

 . هد بود ا نفر خو180سال آينده حدود 
 ه از موضوعات مهم ، توزيع مناسب متخصصين در كشور و فراهم نمودن شرايط اقبال بيشتر متقاضيان ورود به اين دور •

 .است كه بايد به آن توجه ويژه مبذول گردد

   .ند مهم بهداشتي كشورتمشكالازمزمن كليوي،هاي كليوي به ويژه بيماريبيماري
در ) ثبت شده (ESRD (End Stage Renal Diseases) حله آخر نارسائي پيشرفته كليوي مرمورد بيمار 38000 تعداد 

 كه هنوز نياز به  CKD (Stage I‐IV)انواع ديگر .  كه حيات آنها به دياليز و يا پيوند كليه بستگي داردجامعه زندگي مي كنند
renal replacement therapy ندارند بسيار بيشتر از ESRDمورد تخمين زده 700,000كل موارد فوق بيش از .   هستند 

  . در كل جمعيت كشور تخمين زده مي شود% ESRD  22/0و شيوع % CKD  1 عشيوبه عبارت ديگر . مي شود
اين بدان معنا است كه بيش از .  سال برآورد شده است1,456,000 بيش از  CKD، بار ناشي از 1383در يك مطالعه در سال 

 21,500 حدود ESRD يا CKDبار مرحله پنجم .  از دست مي رود CKDنه بدليل يك ميليون سال عمر سالم در كشور ساال
 2150 بوده است كه با توجه به افزايش تعداد اين بيماران ميزان آن به نظر مي رسد كه ساالنه حدود 1383سال فقط در سال 

در نتيجه به طور ميانگين ساالنه . شده استرد ورآب  به صورت زير 1400ميزان بيماران دياليزي تا سال  .سال اضافه مي شود
كه با ثابت ماندن سطح سالمت و عدم انجام مداخالت )اعديصبه صورت ت( شوند فه مياضا بيمار به ليست بيمار4000حدود 

بر همين اساس وضعيت . به بيش از يك صد هزار نفر خواهد رسيد1400پيشگيري در سطح جامعه، تعداد بيماران در سال 
كه منبع اصلي ايجاد اين از آنجا. كه در جداول مربوطه آمده است. ران پيوند كليه نيز دچار چنين رشدي خواهد شدبيما

هستند، لذا ارزيابي رشد و ميزان آنها و در نهايت تشخيص زودرس،  بيماريهاي كليويبيماري، بيماران مبتال به مراحل اوليه  
در صورتي كه اقدام مداخله اي پيشگيري در سطح جامعه انجام نشود انتظار مي رود . دو درمان آنها نقش بسيار مهمي دار

همچنين تعداد بيماراني كه ساالنه نياز به پيوند كليه پيدا مي .  سه برابر گرددESRDدر مدت يك دهه تعداد بيماران مبتال به 
ماني، تخت هاي بيمارستاني، نيروي انساني مورد نياز لذا بايد بتوانيم امكانات تشخيصي، در. كنند نيز سه برابر خواهد شد

 بديهي است كه نيروهاي تربيت شده در موضوع.نيز در يك دهه آينده سه برابر افزايش دهيمرا براي بيماران فوق 
  .اوليه نيزسهيم خواهند بود  پيشگيري
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 Mission                    ):ماموريت(رسالت 

  
  
  

  

                                                                            :Vision):چشم انداز(دورنما
                    

 
  
                                                     : Expected outcomes: از دانش آموختگانيامد هاي مورد انتظارپ

    
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                                      :Roles:دانش آموختگان در جامعه نقش هاي
  

  
  
  
  

 ارائه خدمات در حيطه بيماريهاي اياستاندارد ه سال آينده ، در زمينه استانداردها و كيفيت آموزشي ، توليد علم ، و10ما در
  .شايسته اي دستيابي پيدا خواهيم نمود ودر عرصه بين الملل نيز جايگاه كليه درمنطقه رتبه اول را خواهيم داشت

  : در جامعه انجام وظيفه مي نمايند دانش آموختگان اين دوره در نقشهاي زير
   مشاوره اي و مديريتي-پژوهشي -شي  آموز- پيشگيري - تشخيصي ـ درماني و مراقبتي 

 

پيشگيري،  جهتدر كه استاي پايبند به اخالق حرفهمتعهد و ،اارك،دمنن، توادانشمندربيت نيروي انسانيت،رسالت اين دوره
در (Renal Replacement Therapy)كليه وبيماران تحت درمان جايگزين هاي  گيري بيماري درمان، مراقبت و پي،تشخيص 

  . در اين حيطه تالش نمايند دانش و پژوهش يارتقاهمچنين جهت و ، جامعه 

 :انتظار ميرود دانش آموختگان اين دوره قادر باشند
 . ايند  مناسب برقرار نمارتباطبا 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 تشخيصماري بيماران را با ادغام و تفسير اطالعات و استدالل باليني ، بي •
 .  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 ،  •
 . در حيطه تخصص نفرولوژي اقدام نمايند  بهداشتي جامعه مشكالتدر 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 مزمن كليه در جامعه شركت طراحي هاي مداخله ايدر  •

 . نمايند 
  .  مداوم خود اقدام نمايند خودآموزيجهت  •
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                                                                    :Tasks: حرفه اي دانش آموختگانيفاوظ
  
  
  
  
  
  

  :  است ري بشرح زادشدهيي از نقش هاكي دوره در هرني دانش آموختگان اي حرفه افيوظا
  :بتي در نقش تشخيصي ـ درماني و مراق

 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  •
 ثبت اطالعات بيماران  •
 ثبت تشخيص و تشخيص هاي افتراقي بيماران  •
 خاب رويكرد درماني مناسب و انجام آن انت •
 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  •
  

  : در نقش پيشگيري 
  
وراهكارهاي مناسب  ارائه گزارش   وحيطه تخصص بيماري هاي  نفرولوژي       شناسايي مشكالت بهداشتي جامعه در       •

 آن به مسئولين بهداشتي 
  

  : در نقش آموزشي 
  
  جامعه  و دستياران ـ اعضاي تيم سالمت ـ دانشجويان ،آموزش به بيماران ـ همراهان •
  

  : در نقش پژوهشي 
  
 شركت در پژوهش هاي كشوري مرتبط با   نفرولوژي •
ل هاي پژوهشي مرتبط با  نفرولوژي   به مسئولين بهداشتي جهت حل مـشكالت رايـج بهداشـتي                    ارائه پروپوزا  •

 مرتبط 
 نشر نتايج تحقيقات انجام شده  •
  

  : در نقش مشاوره اي 
  
 علمي و قانوني وساير مراكز ذيربط مرا جع - تخصصي به بيماران ـ همراهان ـ همكاران ارائه مشاور  •
  
  : ر نقش مديريتي د
  
 مديريت تيم سالمت مرتبط با  نفرولوژي وهمكاري موثر در تيم مربوطه •
 مديريت واحدهاي بهداشتي ـ درماني مرتبط  •
  
 



 88خرداد –تاريخ تنفيذ در هفتادويكمين نشست شورا -دبير خانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي

۸  نفرولوژيبر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

  : 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)ارزيابي و معاينه بيماران  
  (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
 تفسيرآزمايشات پاراكلينيكي  
  ادغام يافته هاي باليني وپاراكلينيكي  
 )clinical judgment( استنتاج و قضاوت باليني 
 تشخيص بيماري 
 يري باليني و حل مساله تصميم گ 

 

   ):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 
 شاوره پزشكي درخواست م 
 ارجاع بيمار  
 آموزش بيمار  
 پيگيري بيمار  

  

  : توانمندي هاي ديگر 
 پژوهش  
 مديريت و رهبري 
 ارائه مشاوره هاي تخصصي 
  (Advocacy)حمايت از بيماران  
 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
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ي كه با اين دوره تداخل عملي دارند ياسامي رشته ها يا دوره ها
  
  

                                                               :Educational Strategies  :راهبردهاي آموزشي 
  
  
  
  
  
  
  
  

  Community Oriented و Case Based، Problem Oriented ، Tusk Based، Hospital Based،اين برنامه
   وسيستماتيك بودن تاكيد دارد  Self  Learning و برمشاركت فراگيران ،طراحي شده 

  
 

  . وارولوژي در انجام بعضي اعمال همپوشاني دارد راديولوژي- جراحي عمومي-جراحي عروقاين دوره با رشته هاي 

  (Core Procedural Skills Topics) مهارتهاي عملي ضروريعناوين
 

تبط با دوره تخصصي داخلي ، به انجام مهارتهاي زير نيز مسلط  مر اين دوره ، الزم است ، عالوه بر مهارتهاي  دستياران
  .شوند

 انجام دفعات حداقل مهارت عنوان
  براي ياد گيريمستقل

 2 سال 1 سال

 × ----  مورد2  بيوپسي كليه پيوندي انجام 1

 × × موردnative 15بيوپسي كليه  انجام 2

  كاتتر گذاري موقت در وريد فمورال  3
 

  ×  مورد5

 × × مورد20 كاتتر گذاري موقت در وريدژوگوالر  4

 و بررسي ادرار انجام آزمايش  5
  ×  ×  مورد10  ميكروسكپي  ته نشست ادراري

  ----  × optional  كاتتر گذاري دائم در وريد ژوگوالر  6

 × ×  موردOptional 1   دياليز صفاقي حادگذاري كاتتر  7

8  
انجام سونوگرافي كليه در تعيين 

  × ×  optional  ابعاد  و محل بيوپسي كليه
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         :Teaching & Learning Methods       ) : روش هاي ياددهي و يادگيري(روش هاي آموزش 
          

  
  
  
  
  
  
  

    : ساختار كلي دوره آموزشي
  مدت زمان    اقدامات-محتوي  بخش،واحديا عرصه آموزش

 ـ بستري كردن بيماران ـ شركت در   ويزيت و اداره بيماران  بستري  )1( ش نفرولوژيبخ
پزشكي و كـشيك هـا طبـق         ه هاي   مشاور،  )٢( برنامه هاي آموزشي  

 ـ انجـام   )3(برنامه تنظيمي بخش ـ انجام امور مربوط به پايـان نامـه   
  پروسيجرها 

  ماه 14

  ماه3-5   مشكالت آنانو اداره بيماران  دياليزي وپي گيريويزيت   بخش دياليز
 ارزيـابي   - مشكالت آنـان   ويزيت و اداره بيماران  پيوندي وپي گيري         بخش پيوند

   كليهدهنده و گيرنده
  ماه5-3

در طول   ويزيت و اداره بيماران  سرپايي   درمانگاه 
  دوره

هسته تفسير كليشه هاو اقدامات پزشكي       –م هاي مرتبط     ال خواندن  شكي هسته ايراديولوژي وپزي ولوژپاتبخش 
  اي مرتبط بادوره

به طور 
  مستمر

  :توضيحات
  

  در طول دوره انه روز:بخش  -1
 case ـ يمارستاني و بي بخشيژورنال كالب ـ كنفرانس ها ـ ي گزارش صبحگاهي ، برنامه هاي آموزشي از برنامه هامنظور -2

presentationو ي شركت نمودهگزارش صبحگاههاي  برنامه دردر طول دوره خود  ، اري آن است كه الزم است ، هر دستري و نظا 
   .دي را ارائه نماي كنفرانس تخصص10 تا 7 ژورنال كالب و 10حداقل 

و قبل از آزمون نهايي از آن  يريگي نامه خود را انتخاب و در طول دوره آن را پاني ، پاياري اول دستسالدر  يستي باارانيدست -3
   . ندينمادفاع 

   روز در هفته در طول دوره  تا دوكي:  درمانگاه-4
حداقل .دآورده شود،هم تحت نظارت مستمر بخش باش Log book فعاليت مستمر در زمينه هاي يادشده بايستي هم در -5

 . ساعت مي باشد10 ساعت وپزشكي هسته اي 10،راديولوژي  ساعت 40براي پاتولوژي آموزش مورد نياز 

   : از آنها استفاده مي شود عبارتند از برنامهدر اين روشها وفنون عمده آموزشي كه
*Self  Study 
  ............كنفرانس هاي داخل بخشي و داخل بيمارستاني و:نظيرروشهاي آموزشي نظري *
 مـرخص  پيگيـري بيمـاران    –گـزارش مـرگ وميـر     –صـبحگاهي گـزارش   –آمـوزش سـر پـائي     : نظير   روشهاي آموزش باليني  *

   .....و CPC – Team Teaching  -  Team working– راند وگراند – (Discharge report)شده
  ....ژورنال كالب ـ كارگاه هاي آموزشي و : بحث در گروه هاي كوچك نظير * 
   .... آموزش در اتاق دياليز ، اتاق عمل ، آزمايشگاه ، بخش هاي پاتولوژي و پزشكي هسته اي و: آموزش هاي عملي نظير * 
  آموزش از راه دور ـ آموزش هاي مجازي و نظاير آن : آموزش هاي تلماتيك نظير * 
 و استفاده از فنون و روش هاي آموزشي ديگر بر حسب مورد و اهداف آموزشي * 
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  :عناوين دروس
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Basic Renal Sciences  

o Anatomy and histology of the normal kidney  
o Embryology of the kidney and urinary tract  
o Normal fluid and electrolyte homeostasis  
o  Physiology of glomerular filtration  
o  Physiology of tubular function  
o  Renal endocrinology, especially erythropoietin and Vitamin D  
o  Renal pharmacology, especially diuretic, immunosuppressive and 

antibiotic agents  
o  Immunology of infection and transplant rejection  
o  Molecular biology and genetics relevant to the kidney 

2- Renal Pathology, Pathophysiology, Immunology and Microbiology  

Patterns of abnormal microscopic structure in the kidney, including the 
basic histopathology of common renal diseases*  

o  Pathophysiology of disturbed metabolism of water, sodium, potassium, 
acid, calcium, magnesium and phosphate, due to renal and extra-renal 
diseases  

o Immunopathology of glomerulonephritis and interstitial nephritis  
o  Pathogenesis of diabetic nephropathy and other systemic diseases 

affecting the kidney*  
o Microbiology and pathogenesis of urinary tract infection  
o Pathophysiology of urinary tract obstruction  
o Pathogenesis of essential hypertension and hypertension in renal and 

endocrine disorders  
o  Pathophysiology of progressive kidney disease  
o Etiological factors and pathogenesis relevant to environmental kidney 

disease  
o Pathophysiology of renal transplant rejection  

*Note that in this and subsequent sections emphasis should be placed on 
conditions which are common in the region where the trainee  

3-Clinical Manifestations and Natural History of Kidney Disease and Hypertension  

o  Patterns of clinical presentation of kidney disease, and the approach to 
differential diagnosis of common presenting syndromes  

o  Natural history of specific kidney diseases, both primary (especially 
glomerulonephritis) and secondary (especially diabetic nephropathy)  

o  Kidney disease and hypertension in pregnancy  
o  Pathogenesis of characteristic features of acute and chronic kidney 

failure  
o Endorgan disease and clinical consequences in hypertension  
o The short- and long-term course of renal transplantation  

4- Investigation and Diagnosis of Kidney Disease and Hypertension  

o Comprehensive renal function testing: assessing glomerular and tubular 
function  

o Immunological investigations in kidney disease  
o Rationale and interpretation of urinalysis, urine microscopy, urine 

culture and sensitivity testing  
o  Indications for and interpretation of renal biopsy  
o  Hormone and cytokine assays in the investigation of kidney disease and 

hypertension  
o Radiological and other imaging modalities in the investigation of kidney 

disease and hypertension 
o Molecular biology in the diagnosis of kidney disease  
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5- Treatment of Kidney Disease and Hypertension  

o  Nutrition and dietary management of kidney disease, before 

and after end stage renal failure  

o Other non-pharmacological measures in the management of 

kidney failure  

o Drug therapies for kidney disease and its complications  

o  Non-pharmacological measures and drug therapy of 

hypertension  

o Renal replacement therapy using dialysis: principles of 

prescribing and monitoring peritoneal dialysis (including 

CAPD) and hemodialysis  

o Renal transplantation: patient selection and preparation, 

immunosuppressive therapy, acute and long term 

postoperative management  

o Published guidelines for management of common kidney 

disorders as well as complications of kidney failure  

6-Clinical Epidemiology, Prevention and Population Health  

o  The principles of Evidence-Based Medicine: evaluation and 

application of findings from the clinical research literature  

o Epidemiology of disease in populations: outbreaks and trends  

o  Research-based interventions in populations with kidney 

disease  

o  Clinical trial design and implementation  

o  Basic research methodology, including biostatistics  

•  

7- Miscellaneous  

o  Ethical issues in management of patients with ESRD (such as 

patient selection for dialysis and transplantation, donor 

selection, resource allocation, etc.)  

o  Advocacy for cost effective care of patients with kidney 

disease  

o  Public education focused on prevention of kidney disease  
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  :ازدستياران)Professionalism(انتظارات اخالق حرفه اي 
  :از دستياران و دانش آموختگان اين رشته انتظار مي رود

   در حوزه نوع دوستي-الف
 .منافع بيمار را بر منافع خود ترجيح دهند )1
 .در مواجهه با بيماران  مختلف عدالت را رعايت كنند )2
 . به تمام ابعاد جسمي،  رواني واجتماعي آنان توجه داشته باشنددر برخورد با بيماران )3
 .در تمامي مراحل مراقبت از بيماران وقت كافي صرف نمايند )4
 . به خواسته ها و آالم بيماران توجه داشته باشند )5
 . منشور حقوق بيمار را در شرايط مختلف رعايت كرده و از آن دفاع كنند ) 6
  ليت در حوزه وظيفه شناسي و مسئو-ب

  .نسبت به انجام وظائف خود تعهد كافي داشته باشند )1
 .به سواالت بيماران پاسخ دهند )2
 .اطالعات مربوط به وضعيت بيمار را با مناسبترين شيوه در اختيار وي وهمراهان  قرار دهند )3
 .از دخالتهاي بي مورد در كارهمكاران پرهيز نمايندو با اعضاي تيم سالمت تعامل داشته باشند )4
 . مي مراحل مراقبت و انتقال بيماران احساس مسئوليت نماينددر تما )5
 . براي مصاحبه، انجام معاينه و هر كار تشخيصي درماني از بيماران اجازه بگيرند ) 6
در رابطه با پيشگيري از تشديد بيماري، بروز عوارض، ابتالي مجدد، انتقال بيماري و نيز بهبود كيفيـت زنـدگي بـه طـور                         )7

 .موزش دهندمناسب به بيماران آ
   در حوزه شرافت و درستكاري-ج

  ..راستگو باشند )1
 . درستكار باشند )2
 رازدارباشند )3
 حريم خصوصي بيمار را رعايت نمايند  )4
   در حوزه احترام به ديگران-د

 .  به عقايد، آداب ، رسوم وعادات بيماران احترام بگذارند )1
 . زشكي به جاي نام بيمار پرهيز نمايندبيمار را به عنوان يك انسان در نظر گرفته ، از ذكر عناوين پ )2
 . به وقت بيماران احترام گذاشته و نظم و ترتيب را رعايت نمايند )3
 .به همراهان بيمار،همكاران و كادر تيم درماني احترام بگذارند )4
 .وضعيت ظاهري آنها مطابق با شئون حرفه اي باشد )5

 در حوزه تعالي شغلي -ه
  .انتقاد پذير باشند )1
 .لمي خودرا شناخته ، در موارد الزم مشاوره و كمك بخواهندمحدوديت هاي ع )2
 .به طور مستمر،دانش و توانمنديهاي خود را ارتقاءدهند )3
 . اقدامات تشخيصي درماني مناسب را مطابق با امكانات ودستاوردهاي علمي در دسترس انجام دهند )4
 . استانداردهاي تكميل پرونده پزشكي و گزارش نويسي را رعايت كنند )5
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                                 :References :كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است منابع درسي

                                                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                                               :Student Assessment:ارزيابي دستيار
  

  

  :: كتب اصلي-الف
The Kidney  
Berener & rector’s 
Hand book of Dialysis 
Dugerduges 
Handbook of Transplantation 
 
Clinical Physiology of acid –base and electrolyte disorders  
Burton David Rose 

.                                                                             منظور آخرين نسخه منتشر ودر دسترس از منابع فوق است: تذكر   
  
  :مجالت اصلي-ب

Kidney International 
NDT 
AJKD 
AJT 

   گروه آموزشي به دستياران معرفي مي شوندمنظورشماره هايي از نشريات فوق است كه از طرف: تذكر 

  :(Assessment Methods)روش ارزيابي-الف
 بر چگونگي مراقبت و درمان بيماران توسط دستياران و چگونگي پيشرفت آموزشي دستياران و رعايت اصول استادان

 6 هر  ، و دستياراناستادانهم چنين در جلساتي با حضور .بيماران و همكاران نظارت دارند اخالق پزشكي در برخورد با 
هاي روش كار دستياران   و نسبت به نحوه آموزش باليني و فيدبك بررسي شدههاي آموزشي ماه يك بار پيشرفت برنامه

  :باشد بصورت زير ميهاي دوره اي سنجش . شود ميو به آنها بازخورد داده بحث و گفتگو 

 CBD )  (Case Based Discussionسنجش به روش .1
  به صورت مستمرlogbookبررسي  .2
3. Structured interview 
4. DOPS  

 امتحان پايان دوره كه بصورت صورت از روش هاي  باال جهت شركت در2پس از ارزيابي در بخش به دستياران اين رشته 
  .شوندمعرفي مي  است )MCQ(اي كتبي چند گزينه

  (Periods of Assessment)ب ـ دفعات ارزيابي 
 ارزيابي مستمر -1
 ارزيابي ساالنه -2
  ارزيابي نهايي -3
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۱۵  نفرولوژيبر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

                                                                            :دستيارانشرح وظايف 
  
  
  
  
  
  

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

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

  :فضاهاي تخصصي  مورد نياز

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   نفر1دانشيار استاد يا
   نفر2استاديار 

  نفر مورد نياز است3مجموعاً حداقل 

 .نفر خواهد بود8حداقل تخت 12 براي بخش پرستار
  در سه شيفت نفر8: دياليزپرستار 
  نفر 6: پيوند دوره ديدهپرستار 

   نفرولوژيبخش
  بخش دياليز
  بخش پيوند 

  الزم براي بيوپسي و كاتتر گذاري و انجام آزمايش ادرارفضاي 
  درمانگاه با فضاي كافي

  اتاق براي فلوهاي فوق تخصصي
   اتاق كنفرانس

  اتاق مطالعه 
    الكترونيكيكتابخانه و امكانات دسترسي به منابع 

   مرتبط داخليهايبخش
   پاتولوژيگاه و  آزمايشبخش

   بخش راديولوژي
  بخش پزشكي هسته اي

    يا ارولوژي وبخش جراحي

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

  درماني–روسيجرهاي تشخيصي انجام پ
  كنفرانس در طول دوره  12ارائه 
  جلسه ژور نال كالب در طول دوره 20 وجلسه مورنينگ ريپورت  12اداره 

  ارائه يك پايان نامه تحقيقاتي قبل ازآزمون نهائي 
 شركت در كشيك هاي بخش طبق برنامه تنظيمي 
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۱۶  نفرولوژيبر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

  :تنوع وتعداد بيمار مورد نياز
  
  
  

  

  :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 گاههائيمعيارهاي دانش
  
  
  
  

  

  رشته هاي ورودي مجاز

 روز درمانگاه با حداقل 2ضروري است و از نظر تعداد ، داير بودن حداقل مختلف نفرولوژيبيماران از نظر تنوع ، وجود 
  .  در روز بيمار20

  .مورد باشد30حداقل تعداد پيوند در مركز ساالنه 
  بيمار مزمن باشد30عداد بيمار دياليزي در مركز حداقل ت

   تخت بستري 12حداقل
   تخت دياليز8حداقل 
   تخت پيوند6حداقل 

 

 رشته داخلي ودوره هاي مرتبط -
  ارولوژيرشته  -
 اي رشته پزشكي هسته -
 رشته پاتولوژي -
  ه راديولوژيرشت   -
  جراحي عموميه رشت   -
  

 وسايل مورد نياز براي انجام آزمايش ادرار -
 وسايل وست بيوپسي كليه -
  دياليز صفاقي –دستگاه همودياليز وسايل و -
  سانتريفوژ-وسايل وست بررسي ته نشست ادراري شامل ميكروسكوپ -

 : مجازند كهنفرولوژيدانشگاه هايي براي تربيت دستيار فوق تخصصي
  . خشي موردنياز مورد تائيد قطعي باشند يا بخش هاي چر) رشته داخلي ( رشته مادر  •
  .داشته باشند تربيت دستيار را  سابقهداخلي سال در رشته 10حداقل  •
 . واجد كليه امكانات موردنياز مندرج در  اين برنامه باشند  •
 .  رشته باشد هيات بوردحجم و كيفيت توليد علم در دانشگاه متقاضي در زمينه مباحث دوره ، مورد قبول  •

 يرشته داخل
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۱۷  نفرولوژيبر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

  :(Program Evaluation)ارزشيابي برنامه
  شرايط ارزشيابي وبازنگري برنامه-  الف  

        

 
   شيوه ارزشيابي برنامه-ب
  
  
  
  : متولي ارزشيابي برنامه-ج
  

  

  : برنامهنحوه باز نگري-د
  
  
  
  

  فاده براي تهيه اين سندمنابع مورد است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .خواهد گرفتمورد ارزشيابي برنامه  دوره ،2از گذشت بعد
 

، هاي بعد از اتمـام دوره و انجـام مـصاحبه               ميزان رضايت مندي و توانمندي فراگيران آموزش فوق تخصصي با آزمون           با بررسي
، توسط واحد ارزشيابي دبيرخانه شوراي آموزش       ضمناً برنامه با استفاده از جدول صفحه بعد         . برنامه مورد ارزيابي قرار مي گيرد       

  . پزشكي و تخصصي مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت 

رزيـابي  ، پيشنهادات استادان ، دستياران و مسئولين بهداشتي ، همچنـين ، نتـايج ا              هاي دروني دانشگاهها  با ارائه نتايج ارزيابي   
راهبـردي و كميتـه   زشكي از گروههاي مجري، كميته برنامه ريـزي   دبيرخانه شوراي تخصصي وزارت بهداشت درمان و آموزش پ        

  . انجام خواهد گرديد بازنگري برنامه  ،تدوين برنامه
 

   با هدايت دبير خانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي كميته تدوين برنامه

• ISN Guidelines Core Curriculum for Post graduate Training in Nephrology 
 
• ISN Recommendation for Post graduate Training in Nephrology 

 
كميسيون تدوين وبرنامه ريزي – دبير خانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي -خصصي  راهنماي تدوين برنامه هاي فوق ت

1387 سال-آموزشي  
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۱۸  نفرولوژيبر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

 : ارزشيابي برنامهشاخص ها ومعيارهاي پيشنهادي گروه براي-ه
منـد  ممكن است پاسخ به هريـك از سـواالت فـوق ، نياز            .برنامه با استفاده از چارچوب زير ارزشيابي خواهدشد         

ناسـب ، اقـدام بـه ارزشـيابي برنامـه      در اين مورد ارزيابان ، پس از تدوين ابزار م         . 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  نداتمست  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

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

تاييد اساتيد و 
  مديران

مصاحبه و 
  مشاهده

%70>  

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

came 
  <70%  پرشسنامه

ر مقاالت روبه ارتقاء و در جهت دور نما بوده آيا وضعيت توليد علم و نش  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  وع بيماران براي آموزش و پژوهش در رشته كافي بوده است؟آيا تن  11
  100%  مشاهده  ارزيابي تجهيزات  آيا تجهيزات تخصصي پيش بيني شده در اختيار قرار گرفته است؟   12
آيا عرصه ها، بخش ها و واحدهاي آموزشي ضروري براي اجراي برنامه فراهم   13

  شده است؟
  100%  مشاهده  هاارزيابي عرصه 

  <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  ميزان رعايت ساختار دوره و رعايت بخشهاي چرخشي چقدر بوده است؟   16
  <90%  مصاحبه   بيماران–اساتيد   يت انتظارات اخالقي رضايت بخش بوده است؟آيا رعا  17
  100%  مشاهده  مستندات  آيا منابع تعيين شده در دسترس دستياران قرار دارد؟   18
  <80%  مشاهده  مستندات  آيا دستياران مطابق برنامه ارزيابي شده اند؟   19
ستهاي مرتبط رضايت بخش آيا ميزان اشتغال به كار دانش آموختگان در پ  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%  حبهمصا  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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۱۹  نفرولوژيبر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

  صورتجلسه
 بـه پايـان      2/2/1388  ن زيـر،در تـاريخ         با تالش امضا كنندگا         تخصص فوق  درمقطع   نفرولوژيتصويب دوره   

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :سايرهمكاران حاضر در جلسه
  
  
  
  
  

  دكتر سيدمنصور رضوي   دكتر محمدعلي محققي                

  دكتر علي رباني    اميرهوشنگ مهر پروردكتر 

  دكتر ابوالفتح المعي   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

  علي حميدي مدنيدكتر   دكتر محمد حسين فالح زاده

  دكتر محمد رضا فرتوك زاده   دكتر سيد رسول مير شريفي

  دكتر رضا لباف قاسمي    دكتر احمد فخري

  دكتر محمد علي صحرائيان  دكتر مهدي پناه خواهي 

  دكتر محمود نبوي  دكتر مهرداد حق ازلي 
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۲۰  نفرولوژيبر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تخصصي هاي آموزش فوق هاي دوره نامه مقررات و آيين
  
  
  
  

  
  
  

دومبخش   
 
 

    تخصصي فوق کلی دوره هایضوابط
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۲۱  نفرولوژيبر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

  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 علمي آموزش پزشكي ، پژوهش و خدمات پزشكي و نيز دستيابي به آخرين يافته

  
   تعريف دوره -2ماده 

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

تخصـصي نايـل      ت در آزمون نهايي به اخذ دانشنامه فـوق        موزش پزشكي با دفاع و تائيد رساله و موفقي          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      صوب به آموزش  نامه در مدت زمان م      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 
   شركت و قبولي در آزمون پذيرش دستيار -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 : بصره  ت

  . ندارند 
ها يا مراكز مـورد تائيـد وزارت بهداشـت ،     نياز و يا گواهي قبولي آن از دانشگاه          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

باشد و داوطلبان داراي معافيت موقت پزشكي و يـا كفالـت بـا مـسئوليت خـود                     معافي به مفهوم معافيت دايم مي      كلمه -1تبصره  
 وظيفه ، اين وزارتخانـه  بديهي است در صورت فراخوانده شدن به انجام خدمت        . توانند در آزمون پذيرش دستيار شركت نمايند          مي

  . هيچگونه تعهدي براي ترخيص آنان به عهده نخواهد داشت 
باشند در صورت ارائه      آوران بهداشت مي     داوطلباني كه در حال انجام خدمات قانوني شامل خدمت وظيفه عمومي يا پيام             -2تبصره  

رسد مجـاز بـه شـركت در آزمـون پـذيرش              به اتمام مي   شهريورماه سال بعد     31گواهي مبني بر اينكه مدت سربازي آنان تا تاريخ          
  . دستيار خواهند بود 

هـاي    علمي مشغول انجام خدمت وظيفه در دانشگاه         آن دسته از متقاضياني كه بعنوان ماده يك قانون نحوه تامين هيات            -3تبصره  
 شـهريورماه سـال     31 اينكه تا تاريخ     باشند در صورت موافقت دانشگاه محل خدمت و ارائه گواهي مبني بر             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             
ـ    توانند بطور مشروط در آزمون شركت نمايند و در صورت قبولي و نداشتن منع قانوني از نظر اداره نظام             مي ررات وظيفـه ، طبـق مق

  . شروع به آموزش نمايند 
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۲۲  نفرولوژيبر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

 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                    تخصصي آن رشته پيش     هاي فوق   رشته
نام و شركت نمايند و در صورت قبولي با استفاده از قانون نحـوه                توانند بصورت مشروط در آزمون پذيرش دستيار ثبت         ينامه م   آيين

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

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

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

بدون محدوديت دفعات در آزمون     }  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        آموزش پزشكي و تخصصي موظف است با همكاري هيات        دبيرخانه شوراي   

  . 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     ي و قبول  تخصص  دارندگان مدرك دانشنامه فوق   : تبصره  
  . باشند  شركت در آزمون پذيرش دستيار نمي

  
  شرايط اختصاصي ) ب 

از كل ظرفيت پذيرش هر رشته در آزمون پذيرش دستيار به مشمولين قـانون ايجـاد تـسهيالت بـراي ورود                     % 20معادل   -5ماده  
شده به آزمون  نمره آخرين نفر اعالم% 80ها و موسسات آموزش عالي كه حداقل   داوطلب بسيجي به دانشگاه  رزمندگان و جهادگران  

  . يابد  شفاهي برابر ظرفيت را كسب نمايند ، اختصاص مي
  

زمنـده   متقاضيان استفاده از سهميه رزمندگان در كليه مراحل امتحان كتبي و شفاهي و اعالم نتيجه به عنوان سهميه ر                   -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 مي5هايي كه ظرفيت پذيرش كمتر از  در رشته -2تبصره 

  

درماني و نيز داوطلباني كه  هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي دانشگاه) ي يا آزمايشي  قطع( علمي رسمي     اعضاي هيات  -6ماده  
نـام يكـي از مـدارك         تخصصي را دارند مي بايست هنگـام ثبـت          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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۲۳  نفرولوژيبر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

  تخصصي وابسته هاي فوق نياز و رشته هاي تخصصي پيش جدول رشته
  تخصصي هاي فوق رشته  نياز خصصي پيشرشته ت  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

   اطفالگوارش  گوارش بالغين
  ايمونولوژي و آلرژي اطفال  جراحي اطفال

  جراحي قفسه صدري
  جراحي قلب و عروق

  اطفال

  عمومي جراحي  غدد اطفال 
جراحي پالستيك ، ترميمـي و      

  روانپزشكي اطفال   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               آزمون پذيرش دستيار بصورت متمركز در همه رشته        -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   -9ه  ماد

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

  . شود  هاي علوم پزشكي كشور انجام مي دانشگاه
  

  . گيرد  موزش پزشكي و تخصصي انجام مي  به صورت متمركز در دبيرخانه شوراي آ4/4 بند 4نام از داوطلبان مشمول تبصره  ثبت: تبصره 
  . باشد  مي) يال  ر000/165( 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          ها بصورت كتبي و شفاهي مي       تخصصي در كليه رشته      آزمون پذيرش دستيار فوق    -12ماده  

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

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

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

  . گردد  وسط داوطلب انتخاب ميشده ، ت  محل آموزش بر اساس اولويت نمره كل كسب-13ماده 
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۲۴  نفرولوژيبر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

هـاي علـوم پزشـكي و خـدمات         علمـي دانـشگاه      در صورت يكسان بودن نمره آزمون كل ، اولويت انتخاب محل با داوطلبان عضو هيـات                -1تبصره  
دوبرابـر  /(3( انشنامه تخصصي علمي با نمرات برابر ، نمره نهايي آزمون د      در مورد داوطلبان آزاد يا اعضاي هيات      . درماني كشور خواهد بود       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  
  . نمره آزمون كتبي مالك عمل قرار خواهد گرفت 

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

  

  دوره آموزشي : بخش سوم 
  شدگان  نام پذيرفته ثبت) الف 
نـام   هريورماه هر سال نسبت به ثبتدرماني موظفند حداكثر تا پانزدهم ش هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي  دانشگاه-14ماده  

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

ماه به دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اعالم  هم آبانيا در مهرماه سال تحصيلي شروع دوره انصراف دهند ، حداكثر تا د
  . نمايند 

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

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

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

  

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

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

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

 محفـوظ   16بـا رعايـت مفـاد مـاده         ) اول مهرماه   ( شوند حداكثر به مدت يك سال از شروع سال تحصيلي پذيرش شده               اداري مي 
  . باشد  مي
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۲۵  نفرولوژيبر نامه آموزشي دوره فوق تخصصي

  تعهدات ) ب 
  . باشد   تعهدنامه محضري به ميزان دوبرابر مدت آموزش ميشدگان ، منوط به ارائه 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
شي وزارت بهداشت ،    درماني كشور توسط معاونت آموز      هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي       شدگان بر اساس نياز دانشگاه      پذيرفته

پس از اعالم قبولي ، بر 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    آزمون كل پذيرش ، محل انجام تعهد خاص توسط پذيرفته         

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

  

هد در دانشگاه هـا     شدگان آزاد پس از طي مراحل قانوني منوط به اتمام مدت تع             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

  . باشند  آموزش به دانشگاه محل استخدام مي
و سازمان مربوطه موظف بـه      نامه ملزم به سپردن تعهد به محل استخدام خود هستند              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  شدگان موظفند پس از انجام ثبت  كليه پذيرفته-16ماده 
  . باشد   مهلت شروع به آموزش افراد جايگزين حداكثر تا پانزدهم آذرماه مي:ه تبصر

  

  آموزش دوره دستياري ) د 
  

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

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

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

دستياران در . باشد   ميو بر اساس برنامه گروه آموزشي ) 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                اشتغال دستياران در رشته مربوطه در كلينيك ويژه ، به شرط موافقت بخـش آمـوزش               : تبصره  
  . باشد  الزحمه اين گروه از دستياران برابر مقررات كلينيك ويژه مي پرداخت حق

 نفر داوطلب داشـته باشـد فقـط رتبـه اول و در     5هايي كه كمتر از      تخصصي در رشته    شدگان آزمون نهايي فوق      از بين قبول   -4/17
هاي اول تـا      يشتر داوطلب داشته باشد رتبه     نفر و يا ب    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      استخدام در مورد افرادي كه با ماموريت آموزشي تحصيل كرده         

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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اين دسته از دستياران پس از مراجعت به كشور و طي مراحل تائيد صـحت صـدور و تعلـق و تائيـد ارزش علمـي گـواهي          . نمايند  
  . شوند  التحصيلي معرفي مي اي طي مراحل فارغممتحنه رشته مربوطه بر 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  
شده و نفرات بعدي بـه      تخصصي كتباً به دبيرخانه اعالم ننمايند منصرف از استفاده از بورس شناخته               بورس پايان دوره آموزش فوق    

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 

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

  

  ارتقاي دستياران ) هـ
  

ممتحنه   ارتقاي دستياران به سال باالتر توسط گروه آموزشي مربوطه بر اساس مقررات ارتقاي دستياران كه توسط هيات                 -18ماده  
كشور موظـف هـستند هـر       درماني    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 
تخصصي ، مقررات ارتقاي دستياران رشته خود را تنظيم كرده و پس از تائيد بيرخانـه شـوراي                    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 در صورت عدم موفقيت در ارتقاء. شود  مي
تخصصي در امتحان ارتقاي دستياري سه بار مردود شـوند از سيـستم آمـوزش                  در طول دوره دستياري فوق      دستياراني كه  -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 دستياراني كه در امتحان ارتقاي       :تبصره  
  . تخصصي باليني پزشكي اخراج خواهند شد  وقف
  

  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                       دستياران مي  -1/19
  . گردد  موزشي محسوب مي مذكور جزء دوره آ

ن و آموزش پزشـكي   دستياراني كه همسر آنان با استفاده از فرصت مطالعاتي يا دوره تكميلي به تائيد وزارت بهداشت ، درما  -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
شوراي پزشكي دانشگاه محل تحصيل از مرخصي اسـتعالجي         توانند با ارائه گواهي پزشكي تائيدشده از سوي            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 16ي فرد جايگزين با رعايت مقررات مندرج در تبصره ماده تواند نسبت به معرف 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   ميهاي استعالجي و زايمان جزء دوره آموزش محسوب نشده و به طول دوره افزوده  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 
ـ  ماهه اول دوره بشرط موافقت گروه يا بخش آموزشي و تائيد دانشگاه       6تخصصي در     جابجايي محل تحصيل دستياران فوق     دا هاي مب

  . و مقصد بالمانع است 
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      رزشيابي بخش نامه ا   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 
  .هاي مبدا و مقصد بالمانع است  نشگاه ماه با موافقت دا6 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   انفصال از آموزش در آن دوره مي ترك تحصيل يا انصراف در طول دوره موجب-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        انفصال بيش از يك ماه نباشد مي       در صورت ترك تحصيل و يا انصراف از آموزش دستيار ، چنانچه مدت               -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  شده و بازگشت به تحصيل در آن دوره مجاز نمياعالم انصراف در مهرماه اولين سال تحصيلي ، انصراف قطعي تلقي :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 
فقت ، مراتب انصراف دستيار را حداكثر ظـرف         درماني موظفند در صورت موا      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  درمان و آموزش پزشكي ارسال مي ،
  

  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  % 50اده شغل استاديار پايه يك و       الع  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 يمان از كمك دستياران در مدت مرخصي استحقاقي و زا-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   با ماموريت آموزشي در دوره    علمي كه     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  فاده نمايند ، ميفرما است  دستياراني كه تمايل داشته باشند از مزاياي بيمه خدمت درماني بصورت خويش-5/25

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


