
 مرکس آموزشی درماوی شهید صیاد شیرازی داوشگاه علوم پسشکی گلستان

 بازوشسته يا برجسته اساتید پژوهشی با و آموزشی ارتباط حفظ آيیه وامه

 

  :بعدی بازوگری بازوگری:                                 تاريخ تاريخ                                                :تدويه تاريخ

 

 ػلمي َيأت اػضبي ثب مؤثش َمکبسي ي استجبط حفظ ضًاثظ ي سيبستُب ساَجشدَب، تجييه آييىىبمٍ ايه تذييه اص َذف .1 ماده

 .ثبشذ مي )ع( اصغش ػلي حضشت ثيمبسستبن اجشايي پژيَشي، آمًصشي، اَذاف پيشجشد جُت دس ثبصوشستٍ ي ثشجستٍ

 – :ثبشذ مي صيش َبي ييژگي اص يکي حذاقل مشمًل ثشجستٍ ػلمي َيئت ػضً تجصشٌ

جذيذ سشتٍ اوذاصي دسساٌ پيششي 

المللي ثيه شُشت ثًدن داسا 

اكتشبف يب ي اختشاع ثجت ثًدن داسا 

 مقشسات اسبس ثش ، داوشگبٌ جزة اجشائي َيبت تبئيذ ثب ػلمي َيأت ثشجستٍ ػضً ثب پژيَشي ي آمًصشي استجبط ادامٍ . 2 ماده

 دس استبدي يب ) وبدس َبي سشتٍ دس ( داوشيبسي مشتجٍ حذاقل ثب ي ) وًيه وظبم ييب 88 مبدٌ ( يقت ويمٍ قشاسدادي صًست ثٍ مشثًط

 . ميشًد اوجبم َب سشتٍ سبيش

 - قبوًوي مشاجغ اص فؼبليت پشياوٍ ي الصم اخالقي ي فىي َبي صالحيت ياجذ ثبيذ قشاسداد عشف حقًقي ي حقيقي اشخبص 3 ماده

 .ثبشىذ داشتٍ قشاسداد مًضًع تؼُذات اوجبم ثشاي كىىذٌ ياگزاس دستگبٌ تبييذ ثٍ سا الصم امکبوبت ي َب تًاوبيي ي ثًدٌ ريشثظ

 - ي اي حشفٍ فىي، َبي صالحيت داساي ثبيذ وبمٍ آييه ايه مًضًع َبي فؼبليت ي ياحذَب دس شذٌ گشفتٍ كبس ثٍ افشاد 4 ماده

 .گشدد مي مىظًس قشاسدادَب دس َب فؼبليت وًع ي تخصصُب ثٍ تًجٍ ثب مًضًع يايه ثبشىذ الصم تًاومىذي ي اجتمبػي

 – .داشت وخًاَىذ ريشثظ دستگبٌ ثب استخذامي ساثغٍ گًوٍ َيچ شًوذ مي گشفتٍ خذمت ثٍ ياحذَب گًوٍ ايه دس كٍ كبسكىبوي تبصره

 - ياثستٍ َبي كىگشٌ ي سيمىبسَب دس سخىشاوي ي ػلمي ؛ اجشايي سيضي ثشوبمٍ دس ثبصوشستٍ ػلمي َيأت ثشجستٍ ػضً اص دػًت 5 ماده

 سبل عًل دس داوشگبٌ ثب ي اصغش ػلي حضشت ثيمبسستبن ، كًدكبن گشيٌ ثٍ

 مقشسات كليٍ ي ثًدٌ ثيمبسستبن خذمت دس ويمًُقت صًست ثٍ است متؼُذ ثبصوشستٍ يب ثشجستٍ ػلمي َيأت ػضً . 6 ماده .

 ػضً ػملکشد خصًص دس پبسخگًئي ي مستمش وظبست :تجصشٌ . ومبيذ سػبيت سا پيًست مقشسات جملٍ اص ػلمي، َيأت اػضبء ثٍ مشثًط

 ػضً ي ثًدٌ ريشثظ مشكض سئيس ي گشيٌ مذيش ثشػُذٌ ػلمي َيأت

 . ثبشذ داشتٍ حضًس ثيمبسستبن دس شذٌ اػالم سبػبت حيغٍ دس داسد، حضًس ثٍ ويبص كٍ يظبيفي اوجبم ثشاي است مًظف ػلمي َيأت

 آمًصشي مؼبين يب گشيٌ مذيش تًسظ مشثًط، مصًثبت ي مقشسات اسبس ثش ػلمي َيأت ػضً يظبيف اجشائي ثشوبمٍ : . 7 ماده

 .ميشًد دادٌ اعالع يي ثٍ تحصيلي ويمسبل َش ششيع اص قجل ثيمبسستبن

 شًد، احشاص مشثًط دستًسالؼملُبي ي آن پيًست مقشسات آييىىبمٍ، ايه مقشسات اص ػلمي َيأت ػضً تخلف كٍ صًستي دس . 8 ماده 

 .گشدد مي فسخ قشاسداد

 ي پيگيشي مسئًليت ي ثًدٌ َب ثخش سيسبي ػُذٌ ثش مًسد حست آن پيًست مقشسات ي آئيىىبمٍ ايه اجشاي مسئًليت 9 ماده

 . است ثيمبسستبن آمًصشي مؼبيوت ػُذٌ ثش آن اجشاي حسه ثش وظبست

 

 

 وفیسه عبداللهی دکتر                                                سعید امیرخاولو                                      دکتر

 بیمارستان آموزشی معاون                                                                                      بیمارستان ريیس

 

 

 

 


