
   پزشكي  باليني  تخصصي هاي  در رشته اي  عضو مؤثر حرفه  نقص  تعيين  و مقررات ضوابط

   محسوب اي  عضو مؤثر حرفه  موارد زير نقص  و تخصصي  پزشكي در آموزش: ١  ماده

  :شود مي

   و تفكــــر   ادراآي  بـــا عـــالئــــم پـــريـــشي  روان اختــالالت)  الف

و اعتياد  ) Illusion,delusion,hallucination - ClassII Functional deficitباالتر از ( 

)Addiction (مواد مخدر به .  

) relapse -recurence ( يا بازگشتي) progressive (  سير پيشرونده  آه  هايي بيماري)  ب

   بازگشت قابل آثار غير   مرحله  شوند و يا به  داده  تشخيص  آنترل  غيرقابل دارند در صورتيكه

)sequelae (ها عبارتند از   بيماري  باشند، اين رسيده:  

    ديابت .١

  ) Dementia-Delirium (  و دليريوم دمانس .٢

  ) CVA (  مغزي هاي سكته .٣

  ) Grand mal Epilepsy (  بزرگ صرع .٤

    پارآينسون .٥

     عضالني ديستروفي .٦

     گراويس مياستني .٧

  ) Periodic Paralysis ( اي  دوره فلج .٨

   ) Cataplexy - Narcolepsy (   پيشرفته  و آاتاپلكسي ارآولپسين .٩

   ) Multiple Sclerosis (  اسكلروز مولتيپل .١٠

  ) HTN (  خون پرفشاري .١١

     ضعيف  آگهي  با پيش  بدخيم هاي سرطان .١٢

 SLE و   ميوزيت  روماتوئيد و پلي آرتريت:  مثل (  سيستميك  روماتيسمي هاي بيماري .١٣

 (  

و ) disabilities(ها  ، ناتواني )  Functional impairment)   آارآردي الت اختال آليه)  پ

    جسمي  نقايص



)Physical defects (غير قابل هاي  يا نقص  بازتواني  يا غير قابل  درمان  غير قابل و عالئم   

 underlying ( اي  زمينه  بيماري  در صورتيكه زير، حتي) decompensated (  با نوتواني جبران

disease (باشد  نداشته سير پيشرونده  .  

  ) Convulsion ( تشنج .١

  ) Vertigo (  سرگيجه .٢

  ) Memory loss (  حافظه  دادن از دست .٣

   LP يا NLP,HM در حد   هر دو چشم  آامل نابينايي) Visual Loss (  بينايي آاهش .٤

  و سالم   آامل  چشم  وجود يك  داخلي  بيماريهاي  تخصصي در رشته١ تبصره •

  .   است آافي

   در آمترين  شده  ديد اصالح  قدرت  و توانبخشي  فيزيكي  در طب- ٢ تبصره •

   ١٠/٣حد 

   قابل١٠/٥   حداقل  شده  ديد اصالح  قدرت اي  هسته  در پزشكي- ٣ تبصره •

  .   است قبول

     دو طرفه  آامل  ناشنوايي- ) deafness )   شنوايي آاهش .٥

  ها يا وضعيت  چشم  يا ثانويه  اوليه هاي  از وضعيت  در هريك)Diplopia ( دو بيني .٦

   سر  آناتوميك

    و آفازي ) Dysphasia ( ديسفازي .٧

   اندامها   غير ارادي حرآات .٨

   شديد   تعادل اختالالت .٩

   باالتر از زانو   دو طرفه-   تحتاني  اندام قطع .١٠

     فوقاني  اندام قطع .١١

   ها   دست دفورميتي .١٢

   عضالني  شديد با قدرت و ضعف) ٠  درجه (  يا يكطرفه  دو طرفه بصورتها   اندام فلج .١٣

   ١ درجه

   نباشد در رشته  عضو غالب  اگر شامل  و دفورميتي ، فلج  اندام قطع:  تبصره •

  . شود  نمي  محسوب اي  عضو مؤثر حرفه  نقص  داخلي  بيماريهاي تخصصي

  اعضاي) insufficiency (  آفايت يا عدم) Failure (  نارسايي  عامل  آه  هايي  بيماري آليه)  ت

  : زير شوند، در شرايط  مي  بدن سيستمي



   II,IV FC-I  در مرحله) Heart Failure (  قلبي نارسايي .١

  ) Chronic Renal Failure (  مزمن  آليوي نارسايي .٢

   مغزي  فيزيكي  آسيب هاي  زمينه با پيش) Encephalopathy( آنسفالوپاتي .٣

   )  ،هماتوم ،تومور،آبسه ريزيخون(

 و Narcosis , Co٢ ,   پيشرفته  آسم مثل) Respiratory Failure (  تنفسي نارسايي .٤

     شديد ريوي  و محدودآننده  انسدادي بيماريهاي

   .   و آورتكس  مغز و مخچه پايه) Stroke ( هاي سكته .٥

    سيروز آبدي .٦

   عمقي حسي و اختالالت ) touch,lightPain,Temperature(  سطحي حسي اختالالت)  ث

)touchpoint Position, Vibration, Sterognosis, Sweying, Two 

discrimination,Epicritic (باشند  طور آامل  به وقتي  .  

  اي  عضو مؤثر حرفه  نقص  جراحي هاي  و اولنار در رشته  راديال  حسي  اختالالت-  تبصره

  .شوند  مي محسوب

   در آليه  مفاد بند ب شوند با رعايت  مي  منتقل  خون  از طريق  آه بيماريهائي  آليه)  ج

  .  اورژانس  و طب ، بيهوشي  و زايمان ،زنان  جراحي هاي رشته

   بيماري  در صورتيكه حتي) Motor System Signs (  حرآتي  سيستم  اختالل عالئم)  چ

  : زير  شرح  باشد به  نداشته سير پيشرونده)Underlying disease ( اي زمينه

،  ، راديولوژي  جراحي هاي  رشته ، در همه)Involuntary movement (  غير ارادي  حرآات١

  .  اورژانس  و طب بيهوشي

  ) : Station & gait (  رفتن  و راه  ايستادن  عالئم- ٢

 ، Waddling،   ، پارآينسونWide ,Scizzor ،  ، اسپاستيك  پلژيك ، همي هيستريك

  .  اورژانس  و طب ، بيهوشي  جراحي هاي  رشته  در همهStaggering،  آتاآسيك

   :   صورت  به  فوقاني  در اندام  عضالني  تونوس٣

Hypertonicity (spasticity,rigidity)by passive motion.   



Hypotonicity (Pendular,Flaccid) by passive motion.  

     و بيهوشي راديولوژي،   جراحي هاي  رشته در همه

   درصد محدوده٢٠ يا   درجه٢٠ بيشتر از   اندازه  به  فوقاني  اندام  در حرآت  محدوديت٤

  .  در ارتوپدي  نرمال حرآتي

،   جراحي هاي  در رشته٣ آمتر از   زير با درجات  عضالت  فعال  در حرآات  عضالني  ضعف٥

  :  اورژانس  و طب بيهوشي

   :  دستCoarse   حرآات به   مربوط  عضالت-

 )SCM , Deltoid , Biceps , Triceps ,Trapezoid(   

   :   دست  ظريف  حرآات  به  مربوط  عضالت-

)Extensor Digitorium , Extensor Carpi Radialis , Opponants , Lumbricoides(  

   :  در ايستادن  تونوس  به  مربوط  عضالت-

 )Hamstring , Quadriceps , Plantar Flexor(   

   :   زير است  بندي  طبقه  بر اساس  عضالني قدرت  ضعف  بندي  درجه- ١ تبصره

٠.paralysis,١.severe ,٢.moderate,٣.mild,٤.strong enough,٥.very strong  

   در عضالت٤ آمتر از   عضالني  ضعف  و مفاصل  استخوان  جراحي  در رشته- ٢ تبصره

Coarse  

 و   مغز و اعصاب ، جراحي  و بيني  و حلق ، گوش  چشم  تخصصي هاي ر رشته د- ٣ تبصره

   .   دستFine   حرآات  به  مربوط  در عضالت٤ آمتر از   عضالني  ضعف  قلب و عروق جراحي

   )Clonus يا Exagerated Hyperreflexia (  تشديد يافته  با واآنش هاي  رفلكس٦

    هرميزان  به  اورژانس  و طب ، بيهوشي  جراحي يها  در رشته  تعادل  عدم  عالئم٧

).Ataxia,Dysmetria,Dysdiadokokinesia (  



   بند چ٧ تا ١ در موارد   نامبرده  از عوارض  يكي  موجب  در صورتيكه-   فقرات  ستون  ضايعات٨

  . گردد  حسي ياموارد اختالالت

   و طب  جراحي هاي  در رشته  بند چ٥ و ٤در موارد ) Morbid Obesity (  مفرط  چاقي٩

  .  جراحي هاي  متر در رشته  سانتي١٥٠ و قد آمتر از  اورژانس

   و حلق  ،گوش  مغزواعصاب  ، جراحي  پزشكي  چشم  تخصصي  زير در رشته موارد خاص)  ح

،   عمومي  جراحي هاي  تخصصي ها و فوق ها، فلوشيپ  رشته  اين هاي  و فلوشيپ وبيني

  .   پيوند آليه  و رشته ارتوپدي  هاي فلوشيپ

  )arc seconds ٤٠> (  بر ثانيه  آرك٤٠ بيشتر از   ديد عمق١

  ) Visual acuity (  در هر چشم١٠/٩ آمتر از   شده  ديد اصالح  قدرت٢

     آور رنگي٣

   ديد  مؤثر ميدان  محدوديت٤

   و طب اي  هسته ، پزشكي ، راديوتراپي  در راديولوژي  دوره  در بدو شروع حاملگي)  خ

  . اورژانس

   از مرخصي  آموزشي  گروه  موافقت تواند در صورت  دستيار مي  شرايط در اين:  تبصره

  . نمايد  استفاده  دوره  در بدو شروع  و زايمان استحقاقي

   ). PTSD شديد،   شديد، فوبياي  شديد، پانيك وسواس (  رواني-   عصبي اختالالت) د

،   روانپزشكي  زا در رشته  استرس  در شرايط  رواني  ثبات  نداشتن و  زبان لكنت) ذ

  .  اورژانس  و طب  اطفال روانپزشكي

 در   رواني  و ناپايداري  شخصيتي  از سايكوز و نوروزها، اختالالت  اعم  رواني  اختالالت آليه) ر

  .  اورژانس  و طب  بيهوشي  روانپزشكي هاي رشته

   تحت آه) disorders ( ، اختالالت) disabilities(ها  ، ناتوانايي) diseases(بيماريها : ٢  ماده

) rehabilitated ( ، نوتواني) treated (  يا درمان بوده) medically controlled (  پزشكي آنترل



  اي  عضومؤثر حرفه ، نقص  ساير مقررات  باشند با رعايت شده) adjusted ( و يا بازتواني

  .وندش  نمي محسوب

 مواد  به) addiction(و اعتياد ) psychoses (  پريشي  روان هاي  بيماري سابقه:  تبصره

  .شود  مي  محسوب اي  عضو مؤثر حرفه ها نقص  رشته مخدردر آليه

  :شود   مي  زير اطالق هاي  رشته  به  نامه  آئين  در اين  جراحي هاي  رشته عبارت: ٣  ماده

   ادراري  و مجاري  آليه ، جراحي  و زايمان ، زنان  و مفاصل ستخوان ا ، جراحي  عمومي جراحي

   تخصصي  فوق هاي  و رشته ، چشم  مغز و اعصاب ، جراحي  و بيني  و حلق ،گوش وتناسلي

     مربوطه  فلوشيپ هاي و دوره

   تخصصي  رشته  به  مربوط  بندهاي  باز مشمول  قلب  بيهوشي  فلوشيپ دوره:  تبصره

  .باشد  مي شيبيهو

   تشخيص هاي  مالك  بر اساس اي  عضو مؤثر حرفه  از موارد نقص  هر يك تعريف: ٤  ماده

  .باشد  مي پزشكي

 شود   مطرح  دوره  و يا در طول  نام  ثبت  در زمان اي  عضو مؤثر حرفه  نقص در موارديكه: ٥  ماده

  .  است لزامي ا  تحصيل  محل  دانشگاه  پزشكي شوراي  از طرف تائيد آن

   بيماري  عالئم  دستياري  دوران  در طول  بيماري  آنترل  عدم  بعلت در صورتيكه١  تبصره

 خواهد   عمل  دستياري  نامه آئين) ٢٦  صفحه (٥/٢ بند  اصل ، طبق)بارز شود(گردد مشخص

  .شد

ار  و آ  تحصيل  با شرايط  در مواجهه اي  عضو موثر حرفه  نقص در صورتيكه٢ تبصره

   : مثل.  خواهد بود  آن٢  و تبصره) ٢٦  صفحه (٥/٢ بند دستيار مشمول) بروز نمايد(ايجادشود

    و بيهوشي  جراحي هاي در رشته)خطر سيروز (  هالوتان  آبد به  حساسيت-

   )  تماسي درماتيت (  بارز پوستي هاي  حساسيت-

   شرايط  علت  به اي  حرفه عضو مؤثر  و يا نقص  بيماري  بروز عالئم در صورت٣ تبصره

   آن هاي  و تبصره٥/٢ بند   مشمول داوطلب)  و هوا  آب- و   اقتصادي  شرايط مثل ( تحصيل محل

  .شود نمي



 و   آار در رشته ، نوع  محل-   و رشته  رشته  انتخاب  در زمان  است  الزم  داوطلب بنابراين

  . دنظر قرار دهد را م  تحصيل  محل  و اقتصادي  جغرافيايي شرايط

   :  دستياري  نامه  آئين  متمم٥/٢بند 

   شوند، گروه  يا رواني  عضو مؤثر جسمي  دچار نقص  آموزش  دوره  در طول  دستياران چنانچه

   دانشگاه  منتخب  پزشكي  در آميسيون  طرح  را جهت  مراتب تواند با ذآر داليل  مي مربوطه

   شوراي  مذآور و موافقت  از تائيد آميسيون پس. د نماي  منعكس  پزشكي  دانشكده به

  .آيد  مي  بعمل  افراد جلوگيري  اين  تحصيل  از ادامه  و دانشگاه  دانشكده آموزشي

  .شود  افراد نمي  قبيل  اين  شامل  تحصيلي  و غرامت  ساله  يك محروميت: ١  تبصره

  اي  عضو مؤثر حرفه  نقص  چنانچه،  دانشگاه  آموزشي  شوراي  موافقت در صورت: ٢  تبصره

ها نباشد و فرد   رشته  در آن  تحصيل  از ادامه  مانع  دانشگاه ها در همان  سايررشته براي

 و   سال  و همان  سهميه  را در همان  مربوطه  رشته  شده  نفر پذيرفته آخرين  نمره حداقل

  . دهد تواند تغيير رشته  دانشگاه دارا باشد مي همان

  


