دستَرالعول ًحَُ هحاسبِ کوک ّسیٌِ تحصیلی تکویلی دستیاراى تخصصی شاغل در هراکس
آهَزشی ٍ درهاًی داًشگاُ علٍم پسشکی ایراى
در طرح پرداخت کوک ّسیٌِ تحصیلی تکویلی  ،دستیاراى تخصصی بِ دٍ گرٍُ غیر جراحی ٍ جراحی
تقسین هی شًَذ.
الف  :رضتِ ّای دستیاری غیر جراحی کِ خَد ترحسة داضتي یا ًذاضتي کطیک ٍ هیساى سختی کطیک
تِ  3گرٍُ زیر تمسین ضًَذ ٍ دستیاراى رضتِ ّای غیر جراحی طثك ایي جذٍل کاراًِ ثاتت دریافتًوایٌذ.
گريٌ  : 1داخلی – اطفال– قلة ي عريق – رادیًلًشی – تیماریُای مغس ي اعصاب – طة ايرشاوس – عفًوی
گريٌ  : 2رياوپسشکی – آسیة شىاسی – طة سالمىذی– تیماریُای پًست – پسشکی قاوًوی
گريٌ  : 3رادیًتراپی – پسشکی َستٍ ای – پسشکی يرزشی – پسشکی اجتماعی – طة کار – طة فیسیکی ي تًان تخشی
ًَع

ًَع تخصص

گرٍُ

هبلغ ّسیٌِ دستیار

هبلغ ّسیٌِ دستیار

هبلغ ّسیٌِ دستیار

سال 1

سال 2

سال 4 ٍ 3

داخلی دٍرُ چْار سالِ
عفًَی دٍرُ چْار سالِ
للة ٍ عرٍق دٍرُ چْار سالِ
رادیَلَشی دٍرُ چْار سالِ

گرٍُ یک

تیواریْای هغس ٍ اعصاب دٍرُ

 7/5هیلیَى ریال

 6هیلیَى ریال

 8/5هیلیَى ریال

چْار سالِ
ًَع تخصص

هبلغ ّسیٌِ دستیار

هبلغ ّسیٌِ دستیار سال

سال 1

3ٍ2

طة اٍرشاًس دٍرُ سِ سالِ

 7/5هیلیَى ریال

 6هیلیَى ریال
اطفال دٍرُ سِ سالِ
رٍاًپسضکی دٍرُ چْار سالِ
آسیة ضٌاسی دٍرُ چْار سالِ
تیواریْای پَست دٍرُ

 6/5هیلیَى ریال

 5/5هیلیَى ریال

گرٍُ د ٍ

چْار سالِ
طة سالوٌذی دٍرُ چْار سالِ
ًَع تخصص
پسضکی لاًًَی دٍرُ سِ سالِ

هبلغ ّسیٌِ دستیار

هبلغ ّسیٌِ دستیار سال

سال 1

3ٍ2

 5/5هیلیَى ریال

 6/5هیلیَى ریال

1

7/5هیلیَى ریال

دستَرالعول ًحَُ هحاسبِ کوک ّسیٌِ تحصیلی تکویلی دستیاراى تخصصی شاغل در هراکس
آهَزشی ٍ درهاًی داًشگاُ علٍم پسشکی ایراى
ًَع

هبلغ ّسیٌِ دستیار

هبلغ ّسیٌِ دستیار

هبلغ ّسیٌِ دستیار

ًَع تخصص

سال 1

سال 2

سال 4 ٍ 3

پسضکی ٍرزضی

 5هیلیَى ریال

6هیلیَى ریال

 7هیلیَى ریال

ًَع تخصص

هبلغ ّسیٌِ دستیار

هبلغ ّسیٌِ دستیار سال

سال 1

3ٍ2

گرٍُ

رادیَتراپی دٍرُ سِ سالِ

گرٍُ سِ

پسضکی ّستِ ای
دٍرُ سِ سالِ
پسضکی اجتواعی

 5هیلیَى ریال

دٍرُ سِ سالِ

6هیلیَى ریال

طة کار دٍرُ سِ سالِ
طة فیسیکی ٍ تَاًثخطی
دٍرُ سِ سالِ

ب :رضتِ ّای دستیاری جراحی ضاهل  :جراحی کلیِ ٍ هجاری ادراری ٍ تٌاسلی – ارتَپذی – جراحی
عوَهی – گَش ٍ حلك ٍ تیٌی  -زًاى ٍ زایواى – چطن– تیَْضی -جراحی هغسٍ اعصاب
ًَع تخصص

هبلغ ّسیٌِ

هبلغ ّسیٌِ

هبلغ ّسیٌِ

دستیار سال 1

دستیار سال 2

دستیار سال 4 ٍ3

 7/5هیلیَى ریال

 8/5هیلیَى ریال

 10هیلیَى ریال

کلیِ رضتِ ّای جراحی تجس جراحی
هغس ٍ اعصاب

ًَع تخصص
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دستیار سال 1

دستیار سال 2

دستیار سال 3
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7/5هیلیَى ریال

 8/5هیلیَى ریال
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جراحی
هغسٍ اعصاب
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جدٍل هحاسبِ ًحَُ عولکرد دستیاراى بالیٌی برای هحاسبِ هیساى پرداخت کوک ّسیٌِ
تحصیلی تکویلی
اهتیاز

ردیف

شاخص

1

حضَر بِ هَقع ٍ توام ٍقت در بخش ،اتاق عول  ،اٍرشاًس ٍ

ضعیف

متوسط

خوب

درهاًگاُ ٍ تعییي تکلیف بِ هَقع ٍ هَثر بیواراى در بخش ٍ
اٍرشاًس ٍ درهاًگاُ ٍ هشاٍرُ ّا
2

ًظارت کاهل ٍ هَثر بر عولکرد فراگیراى ردُ ّای پاییي تر ٍ
تعاهل هٌاسب ٍ هَثر باپرستاراى ٍ سایر پرسٌل سیستن
درهاًی در اهَر هرتبط با درهاى بیواراى

3

ثبت کاهل ٍ صحیح دستَرات پسشکی ٍ سایر هستٌذات
پرًٍذُ بیواراى ٍ رعایت اصَل اخالق حرفِ ای از جولِ
هَاجِْ با بیواراى ٍ تعاهل هٌاسب ایشاى در بخش ،اتاق
عول  ،اٍرشاًس ٍ درهاًگاُ

4

ًظر هعاًٍت آهَزشی بیوارستاى

5

ًظر هذیر گرٍُ

پرداختی
)
( هحاسبِ درصذ
میاوگیه ارزشیاتی خًب ي عالی

کاراوٍ تصًرت کامل پرداخت می شًد.

میاوگیه ارزشیاتی متًسط

%20کسر می شًد .

میاوگیه ارزشیاتی ضعیف

%30کسر می شًد .

3

عالی

دستَرالعول ًحَُ هحاسبِ کوک ّسیٌِ تحصیلی تکویلی دستیاراى تخصصی شاغل در هراکس
آهَزشی ٍ درهاًی داًشگاُ علٍم پسشکی ایراى

قَاًیي کلی
*جذٍل هحاسثِ ًحَُ عولکرد دستیاراى ّر سِ هاُ یکثار تَسط اساتیذ ّر تخص تعالٍُ ریاست تخص ٍ
هعاًٍت آهَزضی ٍ درهاى تیوارستاى تا حضَر دستیار ارضذ هحاسثِ ٍ هثٌای پرداخت هی تاضذ .
*الزم تِ رکر است جْت دستیاراى سال آخر هیساى پرداختی در دٍرُ ّا ی سِ سالِ ّواًٌذ دستیاراى سال
دٍم ٍ دٍرُ ّا ی چْار سالِ ّواًٌذ دستیاراى سال سَم خَاّذ تَد
*سمف پرداختی تِ ّر دستیار دُ هیلیَى ریال هی تاضذ.
* کوک ّسیٌِ تحصیلی تکویلی هخصَظ دستیاراًی است کِ در ّر دٍرُ زهاًی هَرد ًظر در تخص ٍ یا
تیوارستاى هرتَطِ اًجام ٍظیفِ کردُ اًذ .
* کوک ّسیٌِ تحصیلی تکویلی تِ دستیاراى هْواى ٍ چرخطی در صَرتیکِ در تاریخ هَرد ًظر در تخص
یا تیوارستاى هرتَطِ حضَر داضتِ اًذ ضاهل هی ضَد.
* کوک ّسیٌِ تحصیلی تکویلی تِ دستیاراى ارضذ %10افسٍدُ هی ضَد .
*دستیاراًی کِ در آزهَى ارتماء سالیاًِ رتثِ اٍل را کسة هی ًوایٌذ ترای سِ هاُ از %10از افسایص تطَیمی
ترخَردار خَاٌّذ تَد .

با تَجِ بِ هَارد پیشگفت هحل پرداخت کوک ّسیٌِ تحصیلی تکویلی دستیاراى بِ شرح
ریل پیشٌْاد هی گردد:

درهاًی
ٍ
صٌذٍقی در داًشگاُ تشکیل ٍاز هحل%2جس حرفِ ای هراکس آهَزشی
%60سْن کوک جراح در صَرتحساب بیواراى هر اکس آهَزشی درهاًی در آى
ٍارد ٍ کلیِ هبالغ از ایي هحل پرداخت هی شَد ٍ در صَرت کوبَد هٌا بع از
خارج از شوَل در اختیار ریاست داًشگاُ تاهیي هی گردد .
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