
 

  
 بدوي برگ دادخواست                                                                                                      

 ثنا الزامی می باشد. اخذ کاربري، دادخواست به دیوان عدالت اداري ئه قبل از ارا* 

 مشخصات

 خواهان 

 *      شماره ملی نام پدر نام خانوادگی نام
 *    تاریخ تولد

 (روز/ماه/سال)
 شغل تابعیت

 ناشر -پزشک ایرانی  01/01/1342 2752392273 عباس تیمورزاده نجار  فرهاد

 مشخصات 

 خوانده 

 اشخاص داراي حق طرح دعوينام و نام خانوادگی  کد اقتصادي *شماره ثبت  شرکت   نام شرکت /موسسه / سازمان 
 دکتر مرضیه نجومی    کی عمومی دبیر شوراي آموزش پزش 

طبقه سوم  -111پالك  -کریمخان زندخیابان  -: تهران  آدرس پستی:

 شرقی

 کاربري ثنا
 

 09121120456  شماره تلفن همراه 
 

- 
 

                     آدرس الکترونیکی                           
teimourzadehpub@gmail.com 

 

 شماره ملی نیوکیل یا نماینده قانو
کاربري 

 ثنا

 شماره 
 پروانه وکالت

تاریخ اعتبار 

 پروانه وکالت
 آدرس پستی / الکترونیکی / شماره تلفن همراه (وکیل)

- - 
 

- 

 
- 

 

 

- 

 

- 

 )دکتر مرضیه نجومی (دبیر شوراي آموزش پزشکی عمومی : طرف شکایت

 .پزشکی آموزش و درمان، بهداشت وزارت مرکزي ستاد، زرافشان و فالمک بین، ایران سیماي خیابان، قدس شهرك، تهران  :آدرس پستی

 منتهی به :) 1(ضمیمه /د458/518درخواست ابطال دستور اداري شماره  :موضوع شکایت و خواسته 
 فهرست منابع  6) مندرج در صفحه 2019(بکمن زنان و زایماناعالم منبع آموزشی مبحث بالینی الف)
 فهرست منابع 3) مندرج در صفحه 2019الرنس ( جراحی عمومیث بالینی اعالم منبع آموزشی مبحب) 
 فهرست منابع 4) مندرج در صفحه 2013(رابینز پاتولوژياعالم منبع آموزشی مبحث بالینی ج) 
 فهرست منابع   8مندرج در صفحه ) 2013(کاتزونگ و ترور  فارماکولوژياعالم منبع آموزشی مبحث بالینی د)

 مندرج در موضوع شکایت الف ، ب، ج، د منتهی به موارد   /د458/518درخواست ابطال دستور اداري شماره   مورد اعتراض :/رأي تصمیم شماره و تاریخ 
 تا رسیدگی نهایی  99اسفند  7در تاریخ  48و صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی برگزاري آزمون دستیاري دوره  

 ضمیمه  11  :ضمائم و مستندات 

 رح شکایت :ش
  

 

 
 

 

hjmاالجراي پیشین معتبر و الزم ها و مصوباتنامهاز مقررات، آیین عمومی و معاونت آموزشی آموزش پزشکی شورايدبیرخانه  تخلف3صورت خالصه به در ذیل به
 شود:شده، اشاره می 48گان آزمون دوره کنندزمون پذیرش دستیار که موجب تضییع حقوق شرکتآمربوط به 

 
 شورا 82کارورزي و پذیرش دستیار در رشته زنان برخالف راي صادره نشست کتاب مرجع آزمون جامع پیشیجاد تفاوت در عنوان ا )1

 شورا 90برخالف راي صادره در نشست  2019به الرنس  2013سال از الرنس فاصله یکو تغییر آن به عمومی رفرنس مبحث جراحی سال اعتبار 2عدم رعایت حداقل  )2

 شورا  66نشست  3نامه اجرایی موضوع از آئین  3-1-1و بند  2-6برخالف بند  غییر رفرنس پاتولوژي، فارماکولوژيعدم ت )3

 
 
 
 
 
 
 
 

      به شعبه                                           ارجاع می شود.      

 امضا                                                                             
 الت اداريرئیس / معاون دیوان عد                                                    

 

 تاریخ تقدیم دادخواست :

 13/           /                                                       تاریخ ثبت :

 / /                                            شماره ثبت :
 



 شرح تفصیلی :
دستیار منابع آزمون پذیرش  ها و ضوابط معتبر پیشین اقدام به اعالمنامهبدون نظرداشت آئینشوراي آموزش پزشکی و تخصصی و شوراي آموزش پزشکی عمومی 

 )صفحه9در  1(ضمیمهاند که ابطال این موارد مورد استدعاست.نموده
منبع يهااست عنوان کتب مرجع و درسنامه یالزام"آمده:  20/11/94 مورخ یو تخصص یآموزش پزشک ينشست شورا نیدومصادره در هشتادو يأدر ر :تخلف اول

 رییزمان تغو هم 99 اسفندبه  1400امتحان دستیاري از  خیتارآوردن با جلوکه یدرحال. )2(ضمیمه  "باشد. کسانی ياریدست رشیو پذ يکارورزشیآزمون جامع پ
 کماکان دنفورث است.  يکارورزشیپ يدستورالعمل تخلف شده چرا که رفرنس زنان برا نیبه بکمن از ا از دنفورث زنان رنسرف
 زین ياریبنا بوده امتحان دست بوده که اساساً لیدل نی) بد1400سالنگارش  يجا(به"48 دوره ياریدست" جمله به استنادرفرنس زنان  ياعالم بکمن برا رسدینظر مبه

 آزمونرفرنس زنان در  رتیمغا نیامتحان به اسفند باعث شده ا يبرگزار خیآوردن تارجلو يبرا یمعاونت آموزش تعجیلاما . 99 سفندو نه ا برگزار شود 1400در 
 ) 3ضمیمه ( .ردیمورد غفلت قرار بگ ،يرایو دست کارورزيیشپ

 1400سال )4(ضمیمهاز دوسال پیش . کارورزي و پذیرش دستیار در هر سال باید یکی باشند و زنان نیز از این قاعده مستثنی نیستهاي پیشها در آزمونرفرنس
دقتی در تعجیل برگزاري آزمون از بیدلیل شتاب ناشی ما اکنون در تخلفی آشکار شاید بها )5(ضمیمه.براي تغییر رفرنس زنان از دنفورث به بکمن اعالم شده است

  !!است و رفرنس آزمون دستیاري بکمن کارورزي دنفورثرفرنس پیش 1399و در آزمون اسفند همنامی توجه نشدهبه این غیر 1399به  1400از  48ي دستیار

آمده است:) 6(ضمیمه 11/09/1397ش پزشکی و تخصصی مورخ شوراي آموز 90نشست  رأي صادره در :دومتخلف 
هاي تخصصی، گواهینامه و پذیرش دستیار رشته-اهاي دانشنامه تخصصی، ارتقشده جهت آزمونبرگزاري آزمون معرفی  حداقل مدت اعتبار منابع«

  » . باشدسال می2مدت کمیلی تخصصی بههاي تفوق تخصصی و دوره
عارض در ت -)99اسفند  هفتم، امتحان در 99مهرماه  اولها در ماه از امتحان (اعالم رفرنس 5هم به فاصله آن- 2019جراحی به الرنس  2013س از این رو تغییر الرن

ماهه داشته باشد یعنی در  9فاصله حداقل مهر ماه  دلیل رخ داده که اصوالً بنا بوده امتحان بااینرسد این تخلف یا اشتباه بهظر مینالذکر است. به با مصوبه فوق
 .برگزار شود 1400 ماهتیر

دانشنامه)،-گواهینامه-پذیرش دستیاري، تخصصی ( ارتقاءهاي ضوابط و نحوه تعیین منابع درسی و آزمون دوره "نامه اجرایی آئین 2-6در بند : سومتخلف 

ها در رفرنسساله  5به حداکثر اعتبار   "شوراي آموزش پزشکی و تخصصی 66نشست   3موضوع  "دانشنامه) و فلوشیپ (ورودي و خروجی)  -تخصصی (وروديفوق
هاي مینور پاتولوژي و رفرنس درس2که در مورد ) 7(ضمیمه اشاره شده استکتب مرجع خرین ویراست آبه  نامههمین آئین 3-1-1 در بند واشاره صریح شده 

این تغییر مرجع با وجود دانشجویان قرار دارد، در دسترس  به زبان انگلیسی و فارسی ال است کهس2هاي جدید هر دو حدود که ویراست) 8(ضمیمه  فارماکولوژي
 .)9(ضمیمه صورت نگرفته است.سال از اعالم قبلی 6گذشت حدود 

روز هاي جدید و به، رفرنسآنها سال از اعالم6شت حدود ذاند با وجود گآمد نشدهروزانگلیسی آنها که منابع درسی نیز  ENTدر مورد دو درس رادیولوژي و حتی 
 ) 10(ضمیمه )1در ضمیمه منابع  فهرست  4(صفحه اند. معرفی نشده 

دلیل تغییر مداوم معاونان آموزشی وزارتخانه و دبیران شوراي اموزش پزشکی و تخصصی و رفتارهاي سو بهاز یک سوگمندانه باید عرض کنیم این بلبشونتیجه : 
که مسئوالن وزارتخانه از  است حریم امنیدلیل بهاز سوي دیگر  و االجرا، مدام در حال تکرار استزمهاي مصوب النامهآئین نایی با مقررات وفراقانونی آنان و عدم آش

حقدوست کامال  اکبرآموزشی آقاي دکتر علیکنند که در جمالت اخیر معاون ها در برابر خود احساس میآزمون عدم مداخله جدي دیوان عدالت اداري در مبحث
در دیوان عدالت  99صورت شکایت داوطلبان ازمون دستیاري پزشکی اسفند دردي اعالم کردند 3زند. آقاي دکتر حقدوست در روز آشکار است، به این ماجرا دامن می

  )11(ضمیمه  .داد خواهد فعلی تاریخ در برگزاري بهي أاداري نیز تغییري در تاریخ برگزاري آزمون ایجاد نخواهد شد و دیوان عدالت اداري ر
  ؟دیوان در این زمینه چه رویکردي خواهند داشت؟ رویکرد قضایی مستقل یا رفتار متاثر از شانتاژ سیاست مداران اضی محترمو حاال باید دید ق

اره به سادگی قابل جبران االشکننده در امتحان بر این باورند که اشتباهات یاد شده در صورت رعایت مصوبات فوقپزشکان عمومی شرکت
 فرسایی کورونایی محفوظ خواهد ماند.بوده و حقوق آنان نیز در این شرایط سخت و طاقت

نام خانوادگی :                                     مورد گواهی است .                               صحت امضا ء نام :   
 امضا/ اثرانگشت

 نده قانونیشاکی / وکیل /نمای
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