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 :نكته 

پرداخت كمك هزينه تحصيلي منوط به ارائـه  

 .گزارش كار ماهانه دستياران مي باشد 

 :نكته 

گواهي كار رزيدنتها  ماهانـه از گـروهـهـاي          

آموزشي جمع آوري شده و بعـد از بـررسـي          

جهت پرداخت كمك هزينه به اداره حسابـداري  

 .ارسال مي گردد 

 تهيه و تنظيم

 منيره جوادي                        خاطره شكوري 



 گواهي كار چيست ؟ 
دليل ارائه گواهي كار از طرف گروههاي آموزشي به دانشكده           

 چيست ؟ 

و چه ارتباطي بين پرداخت كمك هزينه تحصيلي و گواهي كار           
 وجود دارد ؟ 

گواهي كار تهيه ليستي از اسامي و فعاليت رزيدنتها در                     
بخش ها بدون احتساب رزيدنتهاي مهمان مي باشد كه در             
آخر هر ماه از گروههاي آموزشي مطابق فرم ارسالي استعالم           

ناگفته نماند كه حق الزحمه رزيدنتهاي مهمان از         . مي گردد   
 .محل دانشگاه مبدا پرداخت مي شود 

ليست ارسالي توسط رزيدنت ارشد و يا منشي گروه تكميل             
گرديده و توسط فاكس يا ايميل به اين معاونت ارسال مي               

 . گردد 

اين ليست شامل اسامي تمامي رزيدنتهايي كه در ماه گذشته            
اعم از مرخصي   ( در بخش مشغول بكار بوده اند ، مرخصي ها          

، درمانگاه ، راند ،        ) استحقاقي و يا مرخصي استعالجي          
 ... ، غيبت ، تشويق و توبيخ و  Morning Reportكنفرانس ، 

   

 

 آموزش دوره دستياري    

  

 

دستياران موظفند طبق برنامه اي كه از طرف گروه آموزشي  
مربوطه تنظيم مي شود ، در فعاليت آموزشـي ، پـژوهشـي و          
درماني ، از جمله كالسهاي نظري ، گزارش صبحگاهي ، گزارش 

 Case( مرگ و مير و گزارش مـوردي       

Report  (  ژورنال كالب ،  كارورزي هـاي،
بيمارستاني و درمانگاهي ، آزمايشگـاهـي و     
كشيك هاي بخش و درمانگاه مربـوطـه و     
ماموريت هاي علمي و طرح هاي تحقيقاتي ، بطور فعال شركـت  

 .نمايند 

گزارش ماهانه حضور و غياب و كاركرد دستياران ، تـوسـط    

روساي بخش ها به معاونين آموزشي گروه يـا مـديـر گـروه           

مربوطه و از طريق معاونين مراكز ، به دانشكده زيربط ارسـال    

 .خواهد شد 

  
 

 فعاليت هاي موظف برنامه آموزش دستياران 

حداقل برنامه كشيك دستياران در زمـيـنـه هـاي        
 :باليني به شرح زير خواهد بود 

 كشيك در ماه 12سال اول  -
 كشيك در ماه 10سال دوم  -
 كشيك در ماه 8سال سوم  -
 كشيك در ماه 6سال چهارم و پنجم  -
 

 مرخصي استحقاقي  
روز و هـر       2/5دستياران مي توانند به ازاي هر ماه   -

سال تحصيلي جمعا به مدت يـك مـاه از مـرخصـي           
 .استحقاقي استفاده نمايند 

 مرخصي استعالجي 

استفاده از مرخصي استعالجي براي دسـتـيـاران بـه         -
ميزان حداكثر يكماه در طول دوره دستياري ، بر اساس 
گواهي پزشك و تائيد پزشك معتمد و شوراي پزشكـي  

 .دانشگاه بالمانع است 
 

 

 مرخصي ها  


