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 جناب آقای دکتر ایدنی 

 قائم مقام محترم دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی 

درخصوص ساامانهی  مااباااف میماا ی  و      29/8/7921/د مورخ 9292/702احتراماً، پیرو نامه ی شماره ی 
ف دستیاران  که پس از جلوگیری از ماابااف غیر ضرور  ه استحضار م  رسانه ، مطا ق ضوا ط موجود پیگیری بعهها

گذشت یک ماه از بحصیل انصراف داده انه و یا منصرمی   علت  یماری که در آزمون سال پس از انصراف در آزماون  
دستیاری پذیرمته نشهه انه  ه لحاظ حقوق  اماان پذیر نم   اشه .  رای  اساس ،  خوایشمنه اسات دساتور مرمادیاه    

ااف مر وط  ه دستیاران منصرف از بحصیل که پیگیری بعهاهاف ایشاان امااان    حسب موراد ذیل الذکر از ارجاع مااب
 پذیر نم   اشه خودداری گردد .  

در صورف عهم قاول  در آزمون سال پاس از انصاراف مراباب  اه منپاور پیگیاری        به علت بیماری :  انصراف  .1
 بعههاف مرد منصرف  ه ای  دمتر اعالم شود . 

قرراف و آدی  نامه یای دوره یای آموزش دستیار بخصص   الین  ، انصراف  ه علات  م 98ماده  5 ه صراحت باصره 
 یماری  ا بادیه کمیسیون پزشا  و شورای آموزش  دانشگاه  ه شرط شرکت مجاهد در آزماون پاذیرش دساتیاری و     

ال ایا   مومقیت در آن اماان پذیر م   اشه و غرامت بحصیل  و محرومیت پذیرش در دوره  عهی آزماون شاامل حا   
امراد نم  گردد ،  رای  اساس چنانچه بقاضای مرد ذی نفع  ه بادیه کمیسیون پزشا  دانشگاه مر وطه رسیهه  اشاه ،  
انصراف وی  المانع  وده و در صورف قاول  در آزمون پذیرش دستیاری آبا  ، مشامول پرداخات غرامات و جریماه      

اف ناش  از عهم انجام بعهه خوایه  ود . معهذا ، ضاروری  نخوایه گردیه ، در غیر ای  صورف مالف  ه پرداخت خسار
است با مشخص شهن نتیجه آزمون مجهد پذیرش دساتیاری ، از ا طاال سانه بعهاه محضاری ایا  دساته از اماراد         
خودداری گردد . یمچنی  از آنجاکه اقهام حقوق  منوط  ه نتیجه آزمون سال آب   وده و ای  دمتر اطالع  از اسام  و 

ذیرمته شهگان نهارد ، خوایشمنه است دستور مرمادیه پس از مشخص شهن نتیجه آزمون و در صورف عاهم  وضعیت پ
 قاول   ، مرابب  ه منپور پیگیری بعههاف  ه ای  دمتر منعاس گردد .  

 ا بوجه  ه ایناه ای  دسته از منصرمی  مشامول پرداخات غرامات    ف به علت نقص عضو مؤثر حرفه ای : انصرا  .2
 اعالم انصراف  ه دمتر امور حقوق  ماقه بوجیه است .  نم  شونه

متمم آدی  نامه دستیاری چنانچه دستیاران در طول دوره آموزش دچاار نقاص عضاو     5/9نپر  ه ایناه  ه صراحت  نه
موثر جسم  یا روان  شونه، گروه مر وطه م  بوانه  ا ذکر دالدل مرابب را جهت طرح در کمیسیون پزشاا  منتخاب   

 ه دانشاهه پزشا  منعاس نمایه و  پس از بادیه کمیسیون مذکور و موامقات شاورای آماوزش دانشااهه و      دانشگاه
دانشگاه از ادامه بحصیل ای  امراد جلوگیری  عمل م  آیه، لذا انصراف  ه علات نقاص عضاو ماوثر صارمًا  اا بادیاه        

رش در دوره  عهی آزمون شامل حال کمیسیون پزشا  دانشگاه اماان پذیر  وده و غرامت بحصیل  و محرومیت پذی
 گردد.  ای  گونه امراد نم  

 ا بوجه  ه ایناه ای  دسته منصرمی  مشمول پرداخت غرامت نم  شونه عدم ثبت نام پس از اعالم قبولی :  .3
 اعالم انصراف  ه دمتر امور حقوق  ماقه بوجیه است .
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بخصص   الین  ، در صاورف عاهم ثاات ناام پذیرمتاه       ومق ضوا ط موجود از جمله آدی  نامه دوره یای آموزش دستیار
شهریور ماه سال ورود  ه دوره ، مرد  ه عنوان منصرف قطع  بلق  شاهه و مارد منصارف مشامول      75شهگان با باریخ 

 پرداخت غرامت نخوایه گردیه. 

مشامول پرداخات    ا بوجه  ه ایناه ای  دسته منصارمی   : انصراف از تحصیل تا قبل از یک ماه پس از ثبت نام    .4
 غرامت نم  شونه اعالم انصراف  ه دمتر امور حقوق  ماقه بوجیه است .

بخصص  ، مهلت انصراف دساتیاران   آموزش پزشا  و شورای نشست مصو اف یفتاد وسومی  77  ه صراحت موضوع
ت انصراف خود را در در صوربیاه متقاض  درخواس  با یک ماه پس از باریخ شروع دوره بحصیل  بعیی  گردیهه است ، لذا

انصراف وی  المانع  وده و مشمول پرداخت غرامت و جریمه نخوایاه     اشه ،  مهلت بعیی  شهه  ه دانشگاه اعالم نموده
 گردیه . 

 رای  اساس خوایشمنه است دستور مرمادیه مناعه پس از اعالم انصراف  ه صورف لیسات خاودداری گردیاهه و صارماً     
 دمتر اعالم گردد که پیگیری بعههاف ایشاان از طریاق اجارای اساناد باودیع  امااان پاذیر        انصراف دستیاران   ه ای 

 م   اشه .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت : 

 معاونی  محترم آموزش  دانشگاه یا / دانشاهه یای علوم پزشا  و خهماف  ههاشت  درمان   -

 اشت  درمان مهیران محترم حقوق  دانشگاه یا / دانشاهه یای علوم پزشا  و خهماف  هه -
 

 

 

 

 

 

 


