
آئين نامه و مقررات 
  دستياري

 مرخصي زايمان

  حوزه معاونت آموزشـــي تخصصي و فوق تخصصي

 خيابان گلگشت دانشكده پزشكي  -تبريز : آدرس 

تماس  3364652جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 
 .حاصل فرمائيد 

استفاده از مرخصي استعالجي براي   :  مرخصي استعالجي   §
دستياران به ميزان حداكثر يكماه در طول دوره دستياري بر   
اساس گواهي پزشك و تائيـد پزشـك معتمـد و شـوراي          

در مــدت مرخــصي   .  پزشــكي دانــشگاه بالمــانع اســت      
 .استعالجي كمك هزينه تحصيلي پرداخت نخواهد شد 

استفاده دستياران خانم از شـش مـاه        :  مرخصي زايمان   §
دوره دستياري بالمانـع  مرخصي زايمان براي يكبار در طول 

فقط يكماه از اين مدت جزء دوران آموزشي محاسبه .  است 
فقط براي يكبار  .  مي شود و پنج ماه آن قابل تمديد ميباشد 

در طول دوره دستياري استفاده  كنندگان از مرخصي زايمان 
ــصيلي        ــه تحـــــــ ــك هزينـــــــ                                          ازكمـــــــ

 .استفاده نخواهند كرد

دستياران مشمول مرخصي زايمان مطابق تـصويب وزارت            §
بهداشت درمان و آموزش پزشكي ميتوانند از حـق شـير خـود            

 . استفاده ميكنند 

 

 

هر دستيار ميتوانـد در طـول دوره         :  مرخصي بدون مزايا   §
معادل مجموع مدت مرخصي استحقاقي خـود بـا موافقـت      
رئيس بخش و مدير گروه آموزشـي و دانـشكده انقطـاع            

بـراي مثـال دسـتيار دوره هـاي          . (تحصيل داشته باشـد     
چهارساله مي تواند از چهار ماه مرخصي بدون كمك هزينه   

بديهي است مدت مذكور بـه طـول دوره        .) استفاده نمايند 
 .دستياري افزوده خواهد شد 

كليه دستيارانيكه حداكثر تا پايان آبان ماه سالجاري دوره دستياري آنان  
ماه از زمان كسب قبولي در مقطـع    12به اتمام مي رسد و حداقل مدت 

ماقبل گواهينامه ايشان گذشته و در اين مدت در بخش مربوطه حـضور    
داشته و مشغول به طي دوره آموزشي بوده اند مجاز به شركت در آزمون 

بديهي اسـت   (  كتبي گواهينامه و دانشنامه تخصصي شناخته مي شوند    
شركت در آزمون مذكور اين دسته از داوطلبان منوط به كـسب حداقـل     
نمره ارزيابي درون دانشگاهي جهت معرفي به آزمـون گواهينامـه مـي       

دستيارانيكه بدليل گزينش يا استفاده از مرخـصي زايمـان يـا          ) .باشد 
معرفي ديرتر از موعد مقرر براي شروع دوره از طرف دبيرخانه با كـسر     
دوره روبرو شده وصرفا به همين دليل به يكي از آزمونهاي ارتقـا كتبـي     
سراسري معرفي نشده اند ، در صورتيكه دوره آنان تـا قبـل از پايـان           

ضمنا .  اسفند ماه همان سال به پايان برسد مشمول امتحان خواهند بود  
تا پايان اسفند ماه سال قبل از آزمون بورد بايد از پاين نامه خود دفـاع       

 .نمايند 

خاطره شكوري وش

 



در آزمون باليني     -
ســـاختار عينـــي  

Osce   يك يا بيش
ــزار      ــك ابـ از يـ
ــابي در طــي     ارزي

ايـستگاه    20تا12
جداگانه كه در طي  
آنها آزمون دهنـده   
برخـورد دارد ،    )  بيمار استاندارد شده (با بيمار يا بيماران 

 معموال هر ايستگاه. مورد استفاده قرار ميگيرد 

دقيقه طول ميكشد گرچه ممكـن      15تا10معموال هر ايستگاه 
نمره امتحان . دقيقه باشد  30تا  5است زمان هر ايستگاه بين 

نمره ارزيـابي درون دانـشگاهي را          150نمره از   100آسكي 
حد نصاب در ارزيابي درون دانـشگاهي بـراي          .شامل ميشود 

 .ميباشد  150از  90دستياران در تمامي مقاطع 

  مرخصي ها

 دســتياران مــي :  مرخــصي اســتحقاقي     §
روز وهـر سـال       5/2توانند به ازاي هر ماه 

تحصيلي جمعا به مدت يك ماه از مرخصي   
در صورت عـدم اسـتفاده از        .  اقي استفاده نمايندقاستح

روز ذخيره و بـه   15در طول سال تحصيلي فقط   مرخصي
دستيار مجاز است در سال .  سالهاي بعد موكول مي شود 

روز مرخصي ذخيره عالوه بر مرخـصي   45آخر حداكثر از 
 .استحقاقي همان سال استفاده كند 

ترتيب مرخصي با نظر رئيس بخش و تائيد مدير گـروه       
 .مربوطه خواهد بود 

 كشيك در ماه 8سال سوم .

 كشيك در ماه 6سال چهارم و پنجم .4

تنظيم برنامه و افزايش كشيك موظف ، طبق ضوابط بـه عهـده مديـر         §
 .گروه است 

حكم آموزشي دستيار يكساله است و صدور حكم سال بـاالتر بعـد از            §
 .احراز شرايط ارتقاي ساليانه مي باشد 

 انتصاب و وظايف دستيار ارشد گروه آموزشي  §

هر ساله دو نفر از بين دستياران تخصصي دو سـال آخـر در هـر گـروه            
آموزشي بيمارستاني ، با توجه به كفايت ، تعهد، وجدان كـاري و مـيزان         
فعاليت آنها ، توسط دستياران پيشنهاد و از بين آنها يك نفـر بـه تائيـد          
شوراي گروه انتخاب و با حكم رئيس دانشكده به عنوان دسـتيار ارشـد        

 .منصوب مي شود 

وظايف دستيار ارشد به موجب آئين نامه اي است كه به پيشنهاد مديـر     §
گروه و تصويب رئيس دانشكده پزشكي مربوطه به اجـرا گذاشـته مـي           

 . شود 
  

 آئين نامه ارزيابي درون بخشي

 

ارزيابي درون دانشگاهي در دو بخش ارزيابي دانش نظـري و امتحـان       §
Osce  انجام ميپذيرد. 

نمره ارزيابي درون دانشگاهي را    150نمره از  50ارزيابي دانش نظري   -
شامل شده و در طول سال از طريق آزمون هاي كتبي يا شفاهي ، توسـط    

 .گروه آموزشي صورت مي گيرد 

 

OSCE 
 آموزش دوره دستياري            

 

دستياران موظفند طبق برنامه اي كـه از       §
طرف گروه آموزشي مربوطه تنظيـم ميـشود ، در فعاليتهـاي          
آموزشي ، پژوهشي و درماني ، از جملـه كالسـهاي نظـري ،          
گزارش صبحگاهي ، ژورنال كالب ها ، گزارش هـاي مـرگ و     

ــوردي     ــزارش مـ ــاي  )  Case Report(ميروگـ ، كارورزيهـ
بيمارستاني و درمانگاهي ، آزمايشگاهي و كشيك هاي بخش و 
درمانگاه مربوطه، كارگاههاي آموزشي و پژوهـشي ماموريـت     

 .هاي علمي و طرح تحقيقاتي به طور فعال شركت نمايند 

تحصيل در دوره دستياري به طور تمـام وقـت بـوده و بـر            §
. اساس برنامه ايست كه از طرف مدير گروه تنظيـم ميـشود      

 :حداقل ساعات كار به شرح زير است 

 30/16لغايت  30/7روزهاي شنبه الي چهارشنبه از ساعت  .1

 30/12لغايت  30/7پنج شنبه ها از ساعت 

گزارش ماهانه حضور و غياب و كاركرد دسـتياران توسـط           §
رؤساي بخشها به معاونين آموزشـي گـروه يـا مـدير گـروه           
مربوطه و از طريق معاونين مراكز به دانشكده ذيربط ارسـال       

 .خواهد شد 

پرداخت كمك هزينه تحصيلي با تمديـد دوره دسـتياران ،          §
 .تابع مقررات مربوطه خواهد بود 

حداقل برنامه كشيك دستياران در زمينه هـاي بـاليني بـه            §
 :شرح زير خواهد بود 

 كشيك در ماه 12سال اول  .1

 كشيك در ماه 10سال دوم  .2


