دستورالعمل اعطای ماموریت آموزشی داخل کشور به اعضاء هیأت علمی داوشگاه علوم پسشکی و
هداشتی درماوی تهران
خدمات ب
اداهِ تحظیل توبم ٍلت هشثیبى ّیأت علوی ثب استفبدُ اص هبهَسیت آهَصشی ،ثذٍى پشداخت شْشیِ تحظیلی اص جبًت
داًشگبُ ،هٌَط ثِ احشاص ششایظ ریل هی ثبشذ:
ماده  :1سشتِ ّبی هَسد ًیبص داًشگبُ اص عشیك ولیِ ٍاحذّب ( داًشىذُ ّب ٍ هعبًٍتْب ) ثِ هعبًٍت آ هَصشی داًشگبُ
اعالم شذُ ٍ پس اص ّوبٌّگی ثب هعبًٍت تَسعِ ،هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی هٌبثع داًشگبُ دس خظَص پست ّبی
ثالتظذی سشتِ ّبی هَسد ًیبصًْ ،بیتبً آى سشتِ ّب اص سَی هعبًٍت آهَصشی ثِ ش ٍسای ثَسس داًشگبُ اعالم هی شَد .
اعی ثب شَسای ثَسس ًذاشتِ ٍ هشوض ًَسبصی ٍ تحَل اداسی داًشگبُ
تبصره :ششوت هشثیبى ّیأت علوی دس آصهَى ،استت
هجبص است دس هَاسد دسخَاست هزوَس ،ثذٍى ایٌىِ تعْذی ثشای داًشگبُ ایجبد وٌذ ،تبئیذ اشتغبل ثِ وبس دس داًشگبُ سا
طبدس ًوبیذ  .ثذیْی است دس طَست لجَلی فشد دس آصهَى ،اعالم هَافمت داًشگبُ ثب ثجت ًبم هٌَط ة ُ اعالم شَسای
ثَسس است.
ماده  :2شَسای ثَسس ،سبالًِ ثش اسبس استشاتژیه داًشگبُ ،سشتِ ّبی هَسد ًیبص سا ثِ اعالع ولیِ ٍاحذّب ( داًشىذُ
ّب ،هشاوض تحمیمبتی ٍ هعبًٍت ّب ) سسبًذُ تب هتمبضیبى ،ثب تَجِ ثِ هَاسد هظَ ة جْت اداهِ تحظیل الذام ًوبیٌذ .
ماده  :3اعالم هَافكت وتجی هذیش ثالفظل ٍ ًیض ثبالتشیي همبم ٍاحذ ( سیبست ثیوبسستبى ،داًشىذُ ،هشاوض تحمیمبتی ٍ
هعبًٍت ّب ) ثب اداهِ تحظیل هتمبضی ٍ ًیض ٍجَد پست سبصهبًی هٌبست ٍ حفظ آى پس اص تبئیذ هعبًٍت تَسعِ ،هذیشیت
ٍ ثشًبهِ سیضی هٌبثع داًشگبُ ،جْت عشح دس شَسای ثَسس داًشگبُ ضشٍسی است.
تبصره :1داشتي حذالل  4سبل خذهت دس داًشگبُ عجك آخشیي حىن اداسی ٍ استخذاهی ،ثشای هتمبضیبى الضاهی است .
تبصره :2عشح هَضَع استفبدُ اص هبهَسیت آهَصشی دس شَسای ثَسس داًشگبُ ،هٌَط ثِ سپشدى هسئَلیت یب ٍظبیف
اداسی هتمبضی ثِ شخض ٍاجذ ششایظ دیگش ٍ عذم ًیبص ثِ خذهبت ٍی دس عَل دٍسُ تحظیل ثب تشخیض ثبالتشیي همبم
ٍاحذ اًجبم هی پزیشد.
تبصره :3چٌبًچِ فشد ثذٍى هظَثِ شَسای ثَسس داى شگبُ ٍ هبهَسیت آهَصشی اداهِ تحظیل دادُ ثبشذ ،داًشگبُ
ّیچگًَِ تعْذی دس لجبل ایشبى ًذاسد .
تبصره :4ولیِ هَاسد فَق تَسظ هعبًٍت تَسعِ ،هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی هٌبثع داًشگبُ ثشسسی شذُ ٍ پس اص تغجیك ثب
ضَاثظ ٍ اعالم آى اص سَی آى هعاًٍت دس شَسای ثَسس هغشح هی گشدد.

ماده  :4استفبدُ اص هبهَسیت آهَصشی ثشای ّش

.

همغع آهَصشی فمظ یىجبس هجبص است

تبصره :اعغبی هبهَسیت آهَصشی ثشای سشتِ یب همغع تحظیلی جذیذ هٌَط ثِ فبسغ التحظیلی دس هبهَسیت آهَصشی
لجلی ٍ گزساًذى ولیِ تعْذات هشثَعِ هی ثبشذ.
ماده  :5هَافمت شَسای ثَسس داًشگبُ دس خضٍص استفبدُ هتمبضیبى حبئض ششایظ ثِ هعبًٍت تَسعِ ،هذیشیت ٍ ثشًبهِ
سیصی هٌبثع داًشگبُ ،اعالم هی گشدد.
ماده  :6اخز تعْذ هحضشی تَسظ هعبًٍت پشتیجبًی داًشگبُ هجٌی ثش ایٌىِ فشد هَظف است پس اص فشاغت اص تحظیل
سِ ثشاثش دٍسُ تحظیل سا دس هحل

خذهت هَسد ًیبص داًشگبُ خذم

ت ًوبیذ ،ضشٍسی هی ثبشذ

.

ماده  :7احىبم هبهَسیت آهَصشی ثِ طَست یىسبلِ تَسظ ثبالتشیي همبم داًشگبُ یب همبم هجبص اص عشف ایشبى طبدس
هی گشدد ٍ توذیذ آى ثب ثشسسی گضاسش پیششفت ٍ پس اص تبییذ هعبًٍت آهَصشی هحل تحظیل داًشجَ تَسظ هذیشیت
سٍاثظ ثیي الولل ثِ هعبًٍت تَسعِ

.

،هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی هٌبثع داًشگبُ طَست هی پزیشد

ماده :8استفبدُ اص هضایبی هذسن تحظیلی جذیذ هٌَط ثِ اسائِ هستٌذات هعتجش تَسظ هتمبضی ٍ تأئیذ آى تَسظ هشاجع
ریشثظ است.
ماده  :9دس هَاسدی وِ دس ایي دستَسالعول دس هَسد آى اسائِ عشیك ًشذُ است ثش اسبس لَاًیي ٍ م

لشسات جبس ی ٍ

هعتجش داًشگبُ عول خَاّذ شذ.

ایه دستورالعمل در  9ماده و  6تبصره در تاریخ  84/9/13به تأئید هیأت رئیسه داوشگاه علوم
پسشکی تهران رسیده است.

