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سی ، حماهس اقتصادیحماهس سیا  

 داوشگاهالملل بيه/ پژوهشي / آموزشي  معاووت محترم

 مركس/ بيمارستان /  رياست محترم داوشكده

 با سالم و احترام

، ٍ ضَاثظ ٍ همشسات هشثَعِ 1387 سبل ًبهِ استخذاهي اػضبء ّيأت ػلوي داًطگبُ هػَةآئيي 92دس اجشاي تجػشُ هبدُ 
 ايطبى ، 91-92هٌظَس اًجبم رخيشُ هشخػي سبل تحػيلي ثِ رخيشُ هشخػيبػضبء ّيأت ػلويستفبدُ ٍ دستَسالؼوال
 :گشدد ضشح ريل اػالم هيثِ ءجْت اجشا

ات لبًًَي ٍخذهت خذم ت ػلوي اػن اص سسوي ، پيوبًي ٍهطوَليي تؼْذي استحمبلي سبالًِ وليِ اػضبي ّيأهشخع-1

لزا الضاهي استهمشساتاص هذت هزوَس ثشاثش ص غيشتؼغيل ًَسٍايبم وسشثبضذ وِ ًظبم ٍظيفِ دس عَل سبل تحػيلي دٍهبُ هي
يٌىِ اػغبي هشخػي دس ّش هبُ ثب سػبيت هيضاى اًُظشة. ثبضذ سٍص دس ّش سبل تحػيلي هي 54 لشيت ثِهيضاى هشخػي 

ّبي ثؼذ ثشخالف همشسات ثَدُ ٍ دس غَست ثبضذ لزا استفبدُ اص هشخػي هبُاًجبم وبس هيحضَس ٍ استحمبق ٍ هطشٍط ثِ 
 .ّبي رخيشُ استفبدُ گشدد وِ اػالم آى الضاهي استاص هشخػي ثبيستهيلضٍم 

گيشد ٍ پس اص هٌظَس اخز هذسن تحػيلي، هشخػي استحمبلي تؼلك ًويثِ ايبم هأهَسيت آهَصضي ثلٌذهذت ٍ ثَسسيِ ثِ-2

 دس. ثبضذًوي ًيض لبثل رخيشُ ثَدُ ٍپزيش ىاتوبم هأهَسيت ًيض اػغبء هشخػي استحمبلي ثبثت ايبم هزوَس ثشاثش همشسات اهىبى
اػالم تبسيخ اًذ استفبدُ ًوَدُيب هشخػي ثذٍى حمَق هَسيت آهَصضي أخػَظ افشادي وِ ثخطي اص سبل تحػيلي سا اص م

هشخػي استحمبلي ًيض ثذيْي است ثِ ايبم هشخػي ثذٍى حمَق .الضاهي است اسسبلي دس گضاسش وبسوشدآى ضشٍع يب خبتوِ 
 .گيشد تؼلك ًوي

 .جضٍ هشخػي استحمبلي الضاهي است  -وِ ثيي دٍ هشخػي استحمبلي ٍالغ ضَد -حبسجِ تؼغيالت سسوي م-3

ثِ ًػف  (خذهت ًيوِ ٍلت ثبًَاىلبًَى استثٌبء هطوَليي ُة)ت ػلوي ًيوِ ٍلت هيضاى هشخػي سبالًِ اػضبي ّيأ-4

ًيض ايطبى ّبي اضؼِ اضٌذ هشخػييبثذ ٍچٌبًچِ هطوَل لبًَى حك اضؼِ ةهشخػي اػضبي توبم ٍلت وبّص هي هذت
لبثل رخيشُ  ًيض ّبي اضؼِثذيْي است هشخػي.دسج هَاسد هزوَس دس گضاسش وبسوشد هطوَليي الضاهي استٍ گشددًػف هي

 .ثبضذ ًوي

ت أهحتشم ّي ءآًذستِ اص اػضب دس خػَظًوبيذ يبدآٍسي هيرخيشُ هشخػي پيطٌْبدّبي دس خػَظ ًحَُ اسسبل -5

ي ّابيوازستاىاش سَي ذخيسُ هسخصي پيشٌْاد  بايستهي،ثبضٌذ ّبي تبثؼِ ضبغل هيستبىػلويىِ دس ثيوبس

داًشگاُ  بِ هؼاًٍت آهَششيًظس ًيص جْت اػالمّا داًشكدُازسال ٍ اش بِ داًشكدُ پصشكي  هسبَطِ

ّا ٍ ، پژٍّشكدُ يهساكص تحقيقات ت ػلوي پژٍّشي ًيص اش سَييأجْت اػضاء ُازسال گسدد ٍ 

 . ازسال گسدد داًشگاُ ًٍت پژٍّشي بِ هؼا ًظسجْت اػالم اُپژٍّشگ
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ثبضذ لزا همتضي است پيطٌْبد الولل داًطگبُ هيّبي ثْبسلَ ٍ ضيبئيبى ، تحت ًظش پشديس ثييايٌىِ ثيوبسستبىًظشثِ-6

اسسبل ٍ  ًطگبُالولل داهؼبًٍت ثييًظش ثِ جْت اػالم هزوَسّبي اص سَي ثيوبسستبى ت ػلوياػضبي ّيأرخيشُ هشخػي 
 .ثِ هؼبًٍت آهَصضي داًطگبُ اسسبل گشدد  آى هؼبًٍت ًيضاص 

ّسسال تا پاياى آباى هاُ حداكثس فسصت ازسال پيشٌْادّاي ذخيسُ هسخصي اػضاء ّيأت ػلوي -7

 .ٍ ثِ پيطٌْبدّبيي وِ پس اص آى ٍاغل ضَد تشتيت اثش دادُ ًخَاّذ ضذ باشدهي

ّب ٍ هػَثبت هشثَعِ، سمف سبالًِ ّيأت ػلوي داًطگبُ، عجك ثخطٌبهِ دس خػَظ رخيشُ هشخػي وليِ اػضبي-8

دس ثبضذ ٍسٍص ثب سػبيت ضَاثظ ٍ اسصيبثي سبػبت وبسوشد هي 15هيضاى جْت اًجبم رخيشُ هشخػي دس ّش سبل تحػيلي ثِ
الذام  ٍعِاجشايي داسًذ غشفبً ثشاسبس هػَثبت ٍ همشسات هشة وِ سوت ًيض خػَظ آى دستِ اص اػضبي ّيأت ػلوي

 .  يستپزيش ىّبيي وِ خبسج اص ضَاثظ ٍ همشسات ثبضذ اهىبىاًجبم دسخَاست . خَاّذ ضذ

آى دستِ اص اػضبي ّيأت ػلوي وِ سوت اجشايي داسًذ حتي اسائِ سبػبت وبسوشد ثشاي وليِ اػضبي ّيأت ػلوي -9

 (اص صهبى استمبء ثِ هشتجِ استبدي  )ضٌذ ثبوِ دس هشتجِ ػلوي استبدي هياػضبي ّيأت ػلوي ٍ غشفبً جْت الضاهي است 
هسئَليي  تأييذتىويل ٍ پس اص پيَست فشم ثبيست عجكاػضبء هيوليِ گضاسش وبسوشد  ًوبيذاضبفِ هي. الضاهي ًيست 

ٍ اص اًجبم هىبتجبت هتؼذد اسسبل گشدد غشفبً عي يه ًبهِّوشاُ فْشست هتمبضيبى رخيشُ هشخػي، ثِهٌذسج دس فشم 
 .ضشٍستي ًذاسد اسسبل دسخَاست ضخػي اػضبي ّيأت ػلوي ًوبيذ خبعشًطبى هي. خَدداسي گشدد 

ثبيست دس گضاسش وبسوشد هي (ضشٍع ٍ پبيبى  )، هذت اضتغبل دس سوت هَسد تػذي ي دس خػَظ هسئَليي اجشاي-10

 .اػالم گشدد اسسبلي 

صًي هَسد جبي وبستوِ فْشست ايطبى ثشاي استفبدُ اص سيستن ضؼبع ثِ ت ػلوياػضبي ّيأدس خػَظ ٍاحذّب يب -11

زساًد كِ تأييديِ هركَز صـسفـاً جْت استحضاز هيبِتأييذ هؼبًٍت آهَصضي داًطگبُ لشاس گشفتِ است ، 

ػٌَاى اش ثبت ّيچاػوال دز اػطاء تسفيغ پايِ اش طسيق سيستن شؼاع بَدُ ٍ ايي اػضاء بِازشيابي ٍ 

ايطبى اص  باشٌدٍ ازسال گصازش ساػات كازكسدكازت تايوكس هؼاف ًبَدُ ٍ هلصم بِ ثبت كازت هي

 .  الصاهي استهٌظَس ثشسسي جْت اًجبم رخيشُ هشخػي ، سَي ٍاحذ هحل خذهت ثِ

ثبيذ غشفبً ، دس ستَى سبػبت حضَس تبيوىس، دس فشم پيَست  وبسوشد اػضبي ّيأت ػلويگضاسش س ٌّگبم دسج د-12

ّب ثذيْي است هيضاى هشخػي .ضَد هٌظَس(...ٍ  هَسيتآثذٍى احتسبة هشخػي ٍ م)ثشاسبس وبست تبيوىس يضاى حضَس م

 .ثبيست دس ستَى هشثَعِ لحبػ گشدد ّب هيهَسيتآٍ م

ثشػْذُ ٍاحذ ، اص هحل هأهَسيت  هأهَس دس ٍاحذّبي ديگش سبػبت وبسوشد اػضبي ّيأت ػلويٍ اسسبل گضاسش اخز -13

 .ثبضذ هت هيهحل خذ
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، اجشاي حىن هشثَعِ  اص ّوبى تبسيخضًَذ، ثِ ػضَيت ّيأت ػلوي پزيشفتِ هيوِ دس عَل سبل تحػيلي ثِ افشادي-14

گشدًذ غشفبً تب صهبى وِ ثِ افتخبس ثبصًطستگي ًبئل هيًيض  ثبضذ ٍ دس خػَظ افشاديهشخػي استحمبلي لبثل اػغبء هي
 .گشفت  اضتغبل، هشخػي استحمبلي تؼلك خَاّذ

 ٍ وسش وبس آًبى، استفبدُّبي اػضبي ّيأت ػلوي ٍ ضشٍع ثِدس غَست ايجبد فبغلِ وَتبُ هذت ثيي پبيبى هأهَسيت-15

 .ّبي استحمبلي يب رخيشُ ثبثت فبغلِ هَجَد الضاهي است اص هشخػي

عَس هجضا ٍ ُثبيست ةّبي وسش ضذُ اص هحل رخيشُ هيّبي سبالًِ، هشخػيدس صهبى اػالم هيضاى هشخػي-16

 .ثْتفىيه اص هشخػي ّوبى سبل اػالم گشدد 

 .ثبضذ حبلت اضتغبلجبًجبصاى ثشػْذُ ٍاحذ هشثَعِ هيهطوَليي اسسبل دسخَاست رخيشُ هشخػي ثشاي -17

ّبي استحمبلي خَد ثب سػبيت ضَاثظ ٍ همشسات هشثَعِ استفبدُ اص هشخػي ثبيستهي وليِ اػضبي ّيأت ػلوي-18

 .ثبضذ هيـپزيش ىػٌَاى اهىبىّيچدس هذت اضتغبل اًجبم ثبصخشيذ هشخػي ثِ ًوبيذاى هيخبعشًص. ًوبيٌذ 

ثبضذ ٍ هبُ هي 4دسّشسبل تحػيلي  (ثب سػبيت ضَاثظ)حذاوثشسمف همشسجْت استفبدُ اصهشخػي استحمبلي ٍ رخيشُ -19

ادُ هبصاد ثشآى تب سمف يه سبل هٌَط ثِ ًبهِ استخذاهي اػضبي ّيأت ػلوي داًطگبُ، استفآييي 93استٌبد تجػشُ هبدُ ثِ
ٍ دس غَست ػذم تأييذ، غشفبً  خَاّذ ثَدّيأت سئيسِ داًطگبُ ٍاحذ هحل خذهت ٍ داًطىذُ هشثَعِ ٍ تػَيت هَافمت 

 . تَاًٌذ ثشاثش ضَاثظ ٍ همشسات هشثَعِ، دسخَاست هشخػي ثذٍى حمَق ًوبيٌذ هي

خػي تطَيمي ٍ ػٌبٍيي خػي پبيبى تشم ، هشخػي تبثستبًي ، هشػٌَاى هشهٌظَس ًوَدى ايبهي دس عَل سبل ثِ -20

 . وسش خَاّذضذ  استحمبليبػضبي ّيأت ػلوي اص هشخػيالضاهبً خبسج اص ضَاثظ ٍ همشسات ثَدُ ٍ هذت هزوَس ... هطبثِ ٍ

فشهبييذ دس  همتضي است دستَس. گشدد هَضَع ايفبد هيوبهل دليك ٍ هشاتت جْت استحضبس ٍ دستَس الذام الصم ٍ سػبيت 
ثب ػٌبيت ثِ هشاتت فَق الذام گشدد تب ضوي جلَگيشي اص ثشٍص ٍلفِ دس وبس، هبًغ اص تضييغ حمَق اػضبء دليمبً ايي خػَظ 

ػْذُ ثًِوبيذ هسئَليت لبًًَي ٍ ضشػي ٍ اخاللي ٍ حسي اجشاي هفبد ايي ثخطٌبهِ خبعشًطبى هي. الوبل گشدد ٍ ثيت
ال دس ايي خػَظ خَاّذ ثَد، لزا ؤپبسخگَي ّشگًَِ س داًطگبُ ت ػلوياهَس ّيأداسُ اثذيْي است . ثبضذجٌبثؼبلي هي

 .توبس حبغل فشهبيٌذ   81633587ثب ضوبسُ تلفي غشفبً خَاّطوٌذ است دس غَست لضٍم 

 

 


