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معاووت محترم آموزشي  /پژوهشي  /بيهالملل داوشگاه
رياست محترم داوشكده  /بيمارستان  /مركس

با سالم و احترام
دس اجشاي تجػشُ هبدُ  92آئييًبهِ استخذاهي اػضبء ّيأت ػلوي داًطگبُ هػَة سبل  ٍ 1387ضَاثظ ٍ همشسات هشثَعِ،
دستَسالؼوالستفبدُ ٍ رخيشُ هشخػيبػضبء ّيأت ػلوي ثِهٌظَس اًجبم رخيشُ هشخػي سبل تحػيلي  91-92ايطبى ،
جْت اجشاء ثِضشح ريل اػالم هيگشدد :
-1هشخعي استحمبلي سبالًِ وليِ اػضبي ّيأت ػلوي اػن اص سسوي  ،پيوبًي ٍهطوَليي تؼْذ خذمات لبًًَي ٍخذهت
ًظبم ٍظيفِ دس عَل سبل تحػيلي دٍهبُ هي ثبضذ وِ وسشايبم غيشتؼغيل ًَسٍص اص هذت هزوَس ثشاثش همشساتالضاهي استلزا
ًظشةايٌىِ اػغبي هشخػي دس ّش هبُ ثب سػبيت هيضاى
هيضاى هشخػي لشيت ثِ  54سٍص دس ّش سبل تحػيلي هيثبضذ ُ .
استحمبق ٍ هطشٍط ثِ حضَس ٍ اًجبم وبس هي ثبضذ لزا استفبدُ اص هشخػي هبُ ّبي ثؼذ ثشخالف همشسات ثَدُ ٍ دس غَست
لضٍم هيثبيست اص هشخػيّبي رخيشُ استفبدُ گشدد وِ اػالم آى الضاهي است.
-2ثِ ايبم هأهَسيت آهَصضي ثلٌذهذت ٍ ثَسسيِ ثِهٌظَس اخز هذسن تحػيلي ،هشخػي استحمبلي تؼلك ًويگيشد ٍ پس اص
اتوبم هأهَسيت ًيض اػغبء هشخػي استحمبلي ثبثت ايبم هزوَس ثشاثش همشسات اهىبىپزيش ىثَدُ ٍ لبثل رخيشُ ًيض ًويثبضذ .دس
خػَظ افشادي وِ ثخطي اص سبل تحػيلي سا اص مأ هَسيت آهَصضي يب هشخػي ثذٍى حمَق استفبدُ ًوَدُاًذ اػالم تبسيخ
ضشٍع يب خبتوِ آى دس گضاسش وبسوشد اسسبليالضاهي است .ثذيْي است ثِ ايبم هشخػي ثذٍى حمَق ًيض هشخػي استحمبلي
تؼلك ًويگيشد .
-3محبسجِ تؼغيالت سسوي  -وِ ثيي دٍ هشخػي استحمبلي ٍالغ ضَد  -جضٍ هشخػي استحمبلي الضاهي است.
-4هيضاى هشخػي سبالًِ اػضبي ّيأ ت ػلوي ًيوِ ٍلت (ُةاستثٌبء هطوَليي لبًَى خذهت ًيوِ ٍلت ثبًَاى) ثِ ًػف
هذت هشخػي اػضبي توبم ٍلت وبّص هي يبثذ ٍچٌبًچِ هطوَل لبًَى حك اضؼِ ةاضٌذ هشخػي ّبي اضؼِ ايطبى ًيض
ًػف هيگشددٍ دسج هَاسد هزوَس دس گضاسش وبسوشد هطوَليي الضاهي است.ثذيْي است هشخػيّبي اضؼِ ًيض لبثل رخيشُ
ًويثبضذ .
-5دس خػَظ ًحَُ اسسبل پيطٌْبدّبي رخيشُ هشخػي يبدآٍسي هيًوبيذ دس خػَظ آًذستِ اص اػضب ء هحتشم ّي أ ت
ػلويىِ دس ثيوبسستبىّبي تبثؼِ ضبغل هيثبضٌذ،هيبايست پيشٌْاد ذخيسُ هسخصي اش سَي بيوازستاىّا ي
هسبَطِ بِ داًشكدُ پصشكي ازسال ٍ اش داًشكدُّا ًيص جْت اػالمًظس بِ هؼاًٍت آهَششي داًشگاُ
ازسال گسدد ٍ جْت اػضاء ُ يأت ػلوي پژٍّشي ًيص اش سَي هساكص تحقيقات ي  ،پژٍّشكدُ ّا ٍ
پژٍّشگاُ جْت اػالمًظس بِ هؼاًٍت پژٍّشي داًشگاُ ازسال گسدد .
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ً-6ظشثِايٌىِ ثيوبسستبى ّبي ثْبسلَ ٍ ضيبئيبى  ،تحت ًظش پشديس ثيي الولل داًطگبُ هيثبضذ لزا همتضي است پيطٌْبد
رخيشُ هشخػي اػضبي ّيأت ػلوي اص سَي ثيوبسستبىّبي هزوَس جْت اػالمًظش ثِ هؼبًٍت ثييالولل داًطگبُ اسسبل ٍ
اص آى هؼبًٍت ًيض ثِ هؼبًٍت آهَصضي داًطگبُ اسسبل گشدد .
-7فسصت ازسال پيشٌْادّاي ذخيسُ هسخصي اػضاء ّيأت ػلوي حداكثس تا پاياى آباى هاُ ّسسال
هيباشدٍ ثِ پيطٌْبدّبيي وِ پس اص آى ٍاغل ضَد تشتيت اثش دادُ ًخَاّذ ضذ .
-8دس خػَظ رخيشُ هشخػي وليِ اػضبي ّيأت ػلوي داًطگبُ ،عجك ثخطٌبهِّب ٍ هػَثبت هشثَعِ ،سمف سبالًِ
جْت اًجبم رخيشُ هشخػي دس ّش سبل تحػيلي ثِ هيضاى  15سٍص ثب سػبيت ضَاثظ ٍ اسصيبثي سبػبت وبسوشد هيثبضذ ٍ دس
خػَظ آى دستِ اص اػضبي ّيأت ػلوي ًيض وِ سوت اجشايي داسًذ غشفبً ثشاسبس هػَثبت ٍ همشسات هشة ٍعِ الذام
خَاّذ ضذ  .اًجبم دسخَاستّبيي وِ خبسج اص ضَاثظ ٍ همشسات ثبضذ اهىبىپزيش ىيست .
-9اسائِ سبػبت وبسوشد ثشاي وليِ اػضبي ّيأت ػلوي حتي آى دستِ اص اػضبي ّيأت ػلوي وِ سوت اجشايي داسًذ
الضاهي است ٍ غشفبً جْت اػضبي ّيأت ػلوي وِ دس هشتجِ ػلوي استبدي هي ثبضٌذ ( اص صهبى استمبء ثِ هشتجِ استبدي )
الضاهي ًيست  .اضبفِ هيًوبيذ گضاسش وبسوشد وليِ اػضبء هيثبيست عجكفشم پيَست تىويل ٍ پس اص تأييذ هسئَليي
هٌذسج دس فشم  ،ثِّوشاُ فْشست هتمبضيبى رخيشُ هشخػيغشفبً عي يه ًبهِ اسسبل گشدد ٍ اص اًجبم هىبتجبت هتؼذد
خَدداسي گشدد  .خبعشًطبى هيًوبيذ اسسبل دسخَاست ضخػي اػضبي ّيأت ػلوي ضشٍستي ًذاسد .
-10دس خػَظ هسئَليي اجشايي  ،هذت اضتغبل دس سوت هَسد تػذي ( ضشٍع ٍ پبيبى ) هيثبيست دس گضاسش وبسوشد
اسسبلي اػالم گشدد .
-11دس خػَظ ٍاحذّب يب اػضبي ّيأت ػلوي وِ فْشست ايطبى ثشاي استفبدُ اص سيستن ضؼبع ثِ جبي وبستصًي هَسد
تأييذ هؼبًٍت آهَصضي داًطگبُ لشاس گشفتِ است  ،بِاستحضاز هيزساًد كِ تأييديِ هركَز صـسفـاً جْت
ازشيابي ٍ اػوال دز اػطاء تسفيغ پايِ اش طسيق سيستن شؼاع بَدُ ٍ ايي اػضاء بِ ّيچػٌَاى اش ثبت
كازت تايوكس هؼاف ًبَدُ ٍ هلصم بِ ثبت كازت هي باشٌدٍ ازسال گصازش ساػات كازكسد ايطبى اص
سَي ٍاحذ هحل خذهت ثِهٌظَس ثشسسي جْت اًجبم رخيشُ هشخػي  ،الصاهي است .
-12دس ٌّگبم دسج گضاسش وبسوشد اػضبي ّيأت ػلوي دس فشم پيَست  ،دس ستَى سبػبت حضَس تبيوىس  ،غشفبً ثبيذ
ميضاى حضَس ثشاسبس وبست تبيوىس (ثذٍى احتسبة هشخػي ٍ مآهَسيت ٍ )...هٌظَس ضَد .ثذيْي است هيضاى هشخػيّب
ٍ مآهَسيتّب هيثبيست دس ستَى هشثَعِ لحبػ گشدد .
-13اخز ٍ اسسبل گضاسش سبػبت وبسوشد اػضبي ّيأت ػلوي هأهَس دس ٍاحذّبي ديگش اص هحل هأهَسيت  ،ثشػْذُ ٍاحذ
هحل خذهت هيثبضذ .
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-14ثِ افشاديوِ دس عَل سبل تحػيلي ثِ ػضَيت ّيأت ػلوي پزيشفتِ هيضًَذ ،اص ّوبى تبسيخ اجشاي حىن هشثَعِ ،
هشخػي استحمبلي لبثل اػغبء هي ثبضذ ٍ دس خػَظ افشادي ًيض وِ ثِ افتخبس ثبصًطستگي ًبئل هيگشدًذ غشفبً تب صهبى
اضتغبل ،هشخػي استحمبلي تؼلك خَاّذ گشفت .
-15دس غَست ايجبد فبغلِ وَتبُ هذت ثيي پبيبى هأهَسيت ّبي اػضبي ّيأت ػلوي ٍ ضشٍع ثِ وبس آًبى ،استفبدُ ٍ وسش
اص هشخػيّبي استحمبلي يب رخيشُ ثبثت فبغلِ هَجَد الضاهي است .
-16دس صهبى اػالم هيضاى هشخػي ّبي سبالًِ ،هشخػيّبي وسش ضذُ اص هحل رخيشُ هي
ثْتفىيه اص هشخػي ّوبى سبل اػالم گشدد .

ثبيست ة ُ عَس هجضا ٍ

-17اسسبل دسخَاست رخيشُ هشخػي ثشاي هطوَليي حبلت اضتغبلجبًجبصاى ثشػْذُ ٍاحذ هشثَعِ هيثبضذ .
-18وليِ اػضبي ّيأت ػلوي هيثبيست اص هشخػي ّبي استحمبلي خَد ثب سػبيت ضَاثظ ٍ همشسات هشثَعِ استفبدُ
ًوبيٌذ  .خبعشًصاى هي ًوبيذ دس هذت اضتغبل اًجبم ثبصخشيذ هشخػي ثِّيچػٌَاى اهىبىپزيش ـىهي ثبضذ .
-19حذاوثشسمف همشسجْت استفبدُ اصهشخػي استحمبلي ٍ رخيشُ (ثب سػبيت ضَاثظ) دسّشسبل تحػيلي  4هبُ هيثبضذ ٍ
ثِاستٌبد تجػشُ هبدُ  93آيييًبهِ استخذاهي اػضبي ّيأت ػلوي داًطگبُ ،استفادُ هبصاد ثشآى تب سمف يه سبل هٌَط ثِ
هَافمت ٍاحذ هحل خذهت ٍ داًطىذُ هشثَعِ ٍ تػَيت ّيأت سئيسِ داًطگبُ خَاّذ ثَد ٍ دس غَست ػذم تأييذ ،غشفبً
هيتَاًٌذ ثشاثش ضَاثظ ٍ همشسات هشثَعِ ،دسخَاست هشخػي ثذٍى حمَق ًوبيٌذ .
 -20هٌظَس ًوَدى ايبهي دس عَل سبل ثِ ػٌَاى هشخػي پبيبى تشم  ،هشخػي تبثستبًي  ،هش خػي تطَيمي ٍ ػٌبٍيي
هطبثِ ٍ ...خبسج اص ضَاثظ ٍ همشسات ثَدُ ٍ هذت هزوَس الضاهبً اص هشخػي استحمبليبػضبي ّيأت ػلوي وسش خَاّذضذ .
هشاتت جْت استحضبس ٍ دستَس الذام الصم ٍ سػبيت دليك ٍ وبهل هَضَع ايفبد هيگشدد  .همتضي است دستَس فشهبييذ دس
ايي خػَظ دليمبً ثب ػٌبيت ثِ هشاتت فَق الذام گشدد تب ضوي جلَگيشي اص ثشٍص ٍلفِ دس وبس ،هبًغ اص تضييغ حمَق اػضبء
ٍ ثيتالوبل گشدد  .خبعشًطبى هي ًوبيذ هسئَليت لبًًَي ٍ ضشػي ٍ اخاللي ٍ حسي اجشاي هفبد ايي ثخطٌبهِ ثِ ػْذُ
سال دس ايي خػَظ خَاّذ ثَد ،لزا
جٌبثؼبلي هيثبضذ .ثذيْي است اداسُ اهَس ّيأت ػلوي داًطگبُ پبسخگَي ّشگًَِ ؤ
خَاّطوٌذ است دس غَست لضٍم غشفبً ثب ضوبسُ تلفي  81633587توبس حبغل فشهبيٌذ .
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