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 دستیار ارشد و دستیار آموزشی گروه طریقه تعیین

 

 ها، توسطآن فعاليت کاری و ميزان کفايت، تعهد، وجدان به آخر گروه، با توجه سال دستياران دو نفر از بين ساله همه

 دانشکده يخصصمعاون تخصصي و فوق ت و با حکم انتخاب تأييد شورای گروه نفر به ها يکآن پيشنهاد، و از بين دستياران



هم چنين هر سال يک نفر از بين دستياران سال دوم و يا سوم گروه توسط مدير  شود.مي دستيار ارشد منصوب عنوان به

 .گردديمبرنامه دستياری تعيين و پس از تاييد مدير گروه به عنوان دستيار آموزشي گروه تعيين 

ي صبح شرکت خواهد کرد و به جبران وظايف محوله بيشتری که بر دستيار ارشد همانند بقيه دستياران در راند آموزش

 .گردديکسر م کيکش 1 انهيگروه ماه يارشد آموزش اريکشيک وی کسر خواهد شد. از دست از رديگيعهده م

تبصره: به منظور هماهنگی بیشتر و سهولت تعامل دستیاران سال های مختلف با دستیار ارشد، برای هر سال دستیاری 

ینده ای به انتخاب دستیاران همان سال معرفی می گردد. این نمایندگان در جایگاه مشورت دهی و انتقال متقابل نما

 نظرات هستند. 

 

 * دستیار ارشد: 

شي يا گروه بر حسب شرايط به حکم مدير گروه همه ساله يک نفر از بين دستياران تخصصي دوسال آخر در هر بخش آموز

يا رئيس بخش، با توجه به کفايت، تعهد، وجدان کاری و ميزان فعاليت آنها توسط دستياران پيشنهاد و از بين آنها يک نفر 

 به تائيد شورای گروه انتخاب و با حکم مدير گروه به عنوان دستيار ارشد منصوب مي شود.  

رشد به موجب آئين نامه ای است که به پيشنهاد مدير گروه و تائيد رئيس دانشکده پزشکي مربوطه تبصره: وظايف دستيار ا

 به اجرا گذاشته مي شود. 

 


