إٓٔهوامّ شىاسأٓ ي پشتٕثاوٓ اس داوشآمًختگان تزتز داوشگآَ
مقذمٍ

در اجزإ تٌذ  1هادّٓ  3اس اساسٌاهٔ تٌ٘اد هلّٖ ًخثگاى ٍ تِ هٌظَر اجزإ الذامّإ هلّیٖ ٍ 2-1-3 ،3-1-2 ،2-1-2 ،1-1-1
 5-1-3اس سٌذ راّثزدٕکطَر در اهَر ًخثگاى،آٗ٘يًاهٔ «ضٌاساٖٗ ٍ پطت٘ثاًٖ اس داًصآهَختگاى تزتیز داًطیگاّٖ» تیِ ضیز
سٗز تذٍٗي هٖضَد:
مادِّ  :1تعارٔف

تزإ رػاٗت اختصار ،تؼارٗف سٗز در اٗي آٗ٘يًاهِ رػاٗت هٖضَد:
الف .تىٕاد :هٌظَر تٌ٘اد هلّٖ ًخثگاى است.
ب .مؤسسّ علمٓ :هٌظَر ّزٗك اس هزاکشآهَسضیٖ ػیا ،ٖ،پیشٍّص ٍ فٌّیاٍرٕکطیَر اسیتکیِ هایاتك ایَاتز ٍسارل ػلیَم،
تحم٘مال ٍ فٌّاٍرٕ؛ ٍسارل تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضکٖ؛ ٗا ضَرإ ػا ٖ،اًمالب فزٌّگٖ فؼا٘،ت هٖکٌذ.
ج .داوشآمًختّ تزتز :هٌظَر ّزٗك اس داًصآهَختگاى تزتز داًطگاّٖ هَاَع اٗي آٗ٘يًاهِ است.
د .دستگاٌ اجزأٓ :هٌظَر ّزٗك اس دستگاُّإ هَاَع هَاد  117 ٍ 5اس «لیاًَى هیذٗزٗت خیذهال کطیَرٕ» هصیَّب
هجلس ضَرإ اسالهٖ در تارٗخ  1386/7/8است.
مادِّ َ :2ذف

ّذف اس تذٍٗي اٗيآٗ٘يًاهِ ،اٗجاد چارچَتٖ تزإ ضٌاساٖٗ تزتزٗي داًصآهَختگاى ًظیام آهیَسش ػیاٖ،کطیَر در همیا غ
کارضٌاسٖ ،کارضٌاسٖارضذ ٍ دکتزٕ تخصصٖ ٍ اٗجاد توْ٘ذال السم تزإ «تسْ٘ل رضذ ٍ ّذاٗت آًْیا در حیَسٓ تخصصیٖ» ٍ
ً٘ش « تِ کارگ٘زٕ ٍ اثزگذارٕ آًاى در اجتواع تخصصٖ هزتثز» است.
تثصزٌ :داًصآهَختگاى دٍرُّإ «دکتزٕ حزفِإ» ٍ ً٘یش دٍرُّیإ «تخصصیٖ تیا ،ٌٖ٘،پشضیکٖ ٍ فلَضی٘ » هَردتأٗ٘یذ
ٍسارل تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضکٖ؛ تِ تزت٘ة هؼادل تا داًصآهَختگیاى دٍرٓ «کارضٌاسیٖ ارضیذ» ٍ دٍرٓ
«دکتزٕ تخصصٖ» هحسَب هٖضًَذ.
مادِّ  : 3معٕارَاْ شىاسأٓ

داًصآهَختگاى تزتز اس ه٘اى داًصآهَختگاى ًظام آهَسش ػاٖ،کطَر در هما غ کارضٌاسیٖ ،کارضٌاسیٖ ارضیذ ٍ دکتیزٕ ٍ تیز
اساس هؼ٘ارّإ سٗز ضٌاساٖٗ هٖضًَذ:

الف .فعالٕتَاْ آمًسشٓ؛ ضاهل :پ٘طٌ٘ٔ تحص٘لٖ،کسة هَفم٘تّإ آهَسضٖ ٍ هَارد هطاتِ
ب .فعالٕتَاْ پژيَشٓ ي فىّايراوٍ؛ ضاهل :پ٘طٌ٘ٔ پشٍّطٖ ٍ ًَآٍراًِ ،کسة هَفم٘تّإ پشٍّطٖ ٍ فٌّاٍراًِ ٍ هَارد هطاتِ آى
ج .فعالٕتَاْ فزَىگٓ ي اجتماعٓ؛ ضاهل :اٗفإ ًمص فزٌّگٖ ٍ اجتویاػٖ در هؤسسیٔ ػلویٖ ،اضیتْار اخاللیٖ در سهیاى
تحص٘ل،کسة هَفم٘تّإ ادتٌّٖ ،زٕ ،لزآًٖ ٍ هطاتِ آى
تثصزٌ :ضاخصّإ سٌجص هؼ٘ارّإ فَق در ّزٗك اس هما غ تحص٘لٖ ٍ ًحَٓ هحاسثٔ اهت٘اس ّز ضاخص ،تیز اسیاس ضیًَُ٘اهیِإ
استکِ تِ تصَٗة تٌ٘اد هٖرسذ.
مادِّ  : 4پشتٕثاوٓ

تٌ٘اد ّزسا ِ،تِ تؼذادٕ اس داًصآهَختگاى تزتز ،تسْ٘التٖ را تزإ «ّذاٗت ٍ تَاًاساسٕ» ٍ ً٘یش «اضیتاال ٍاثزگیذارٕ» ٍ تیِ
ًام هفاخز توذى اسالهٖ ی اٗزاًٖ تِ ضز سٗز اػاا هٖکٌذ:

الف .تسُٕالت َذأت ي تًاواساسْ؛ ضاهل:
الفـ .1ادامٍ تحصٕل :تزإ پذٗزش داًصآهَختگاى تزتز دٍرُّإکارضٌاسٖارضذ در هماغ دکتزٕ تخصصٖ
الفـ .2ديرِ پسادكتزْ :تزإ ّذاٗت داًصآهَختگاى تزتز دٍرٓ دکتزٕ تخصصٖ در دٍرُّإ پسادکتزٕ
الفـ .3خذمت وظام يظٕفّ تخصصـٓ :تیزإ تْیزُهٌیذٕ داًیصآهَختگیاى تزتیز دٍرُّیإکارضٌاسیٖارضیذ ٍ دکتیزٕ
تخصصٖ اس خذهت ًظامٍظ٘فٔ تخصصٖ
الف ـ .4تسُٕالت فزَىگٓ :تزإ تْزُهٌذٕ جذب داًصآهَختگاى تزتز اس تسْ٘الل ػوَهٖ (هاًٌیذ ٍام هسیکيّ ،ذٗیٔ
اسدٍاج ،سفزّإ سٗارتٖ ٍ هطاتِ آى)

ب .تسُٕالت اشتغال ي اثزگذارْ؛ ضاهل:
ب ـ .1جذب در وُادَاْ فىّايراوٍ :تزإ جذب داًصآهَختگاى تزتز در ًْادّإ صٌؼتٍٖفٌّاٍراًِ
بـ .2جذب در مؤسسٍَاْ علمٓ :تزإ جذب داًصآهَختگاى تزتز دٍرٓ دکتزٕ تخصصٖ تِ ػٌَاى ػضیَ ّ٘تیتػلویٖ
در هؤسسِّإ ػلوٖکطَر
ب ـ .3جذب در دستگاٌَاْ اجزأٓ :تزإ استخذام داًصآهَختگاى تزتز در دستگاُّإ اجزاٖٗ
تثصزِ  :1تؼذاد ،هثا،غ ٍ فزاٌٗذ اػاإ جاٗشُّإ اٗي هادُّ تز اساس تَدجٔ تٌ٘اد ٍ تٌا تِ ضًَُ٘اهِإ تؼ٘٘ي هٖضَد کیِ تیِ تصیَٗة
تٌ٘اد هٖرسذ.
تثصزِ  :2تٌ٘اد هجاس است تز اساس اخت٘ارال لاًًَٖ خَد ٗا تا ّوکیارٕ سیاٗز هزاجیغ لیاًًَٖ ٍ دسیتگاُّیإ اجزاٗیٖ تسیْ٘الل
دٗگزٕ را تزإ تحمك اّذاف اٗي هادُّ تذٍٗي ٍ تِ هَلغ اجزاگذارد.

مادِّ  : 5هطوَالى اٗي آٗ٘يًاهِ حذاکثز ظزف هذل سِ سال اس تارٗخ رسوٖ داًصآهَختگٖ هجاسًیذ اس هشاٗیإ اٗیي آٗی٘يًاهیِ
تْزُهٌذ ضًَذ.
مادِّ  :6تصًٔة ي اجزا

اٗي آٗ٘يًاهِ هطتول تز ٗك همذهِ ،ضص هادُّ ٍ چْار تثصزُ در تارٗخ  1393/8/28تِ تصَٗة کو٘سیَ٘ى دامویٖ ٍ هایاتك
هصَتٔ جلسٔ پٌجن ّ٘تتاهٌا (تثصزٓ  1هادّٓ  3آٗ٘يًاهٔکو٘سَ٘ى داموٖ) در تارٗخ  1393/9/12تِ تصَٗة ّ٘تتاهٌإ تٌ٘یاد
هلّٖ ًخثگاى رس٘ذ ٍ اس تارٗخ 1394/1/1السماالجزاست ٍ اس تارٗخ اجزا« ،آٗ٘يًاهٔ اًتخاب داًصآهَختگاى تزتزآهَسضیٖ،
پشٍّطٖ ٍ ًَآٍرٕ» (هصَّب کو٘سَ٘ى داموٖ ّ٘تتاهٌإ تٌ٘اد در تارٗخ  ،)1389/1/25همزرال «هادُّ ٍاحذٓ اػاإ اػتثار
پشٍّطٖ تٌ٘اد هلّٖ ًخثگاى ٍٗشٓ پشٍّطگزاى جَاى» (هصَّب کو٘سَ٘ى دامویٖ ّ٘تیت اهٌیإ تٌ٘یاد در تیارٗخ ،)1386/8/12
«آٗ٘يًاهٔ اػاإ جاٗشٓ ػلوٖ ضْ٘ذ چوزاى تٌ٘اد هلّٖ ًخثگاى تِ هحمم٘ي دٍرُّإ پسیادکتزٕ ٍ دٍرُّیإ فلَضی٘

ػلیَم

پشضکٖ» (هصَّب کو٘سَ٘ى داموٖ ّ٘تت اهٌإ تٌ٘اد در تارٗخ « ،)1392/4/5آٗ٘يًاهٔ ارامٔ تسیْ٘الل خیذهت ًظیام ٍظ٘فیٔ
تٌ٘اد هلّٖ ًخثگاى» (هصَّب کو٘سَ٘ى داموٖ ّ٘تت اهٌإ تٌ٘اد در تارٗخ « ،)1389/3/19هیادٍُّاحیذٓ اػایإ تیَرس داخیل
ضْ٘ذ احذٕ تٌ٘اد هلّٖ ًخثگاى تِ استؼذادّإ تزتز ٍ ًخثگاى» (هصیَّب ّ٘تیت اهٌیإ تٌ٘یاد در تیارٗخ « ،)1390/7/12هیادّٓ
ٍاحذٓ حواٗت اس ضزکتّإ داًصتٌ٘اى در تِکارگ٘زٕ داًصآهَختگاى تزتز(تسْ٘الل ضیْ٘ذ تْزاًیٖ همیذم)» (هصیَّب
کو٘سَ٘ى دامویٖ ّ٘تیتاهٌیإ تٌ٘یاد در تیارٗخ «ٍ )1390/9/29هیادُّ ٍاحیذٓ اػایإ ٍدٗؼیٔ هسیکي تٌ٘یاد هلّیٖ ًخثگیاى تیِ
استؼذادّإ تزتز ٍ ًخثگاى» (هصَب ّ٘تیتاهٌیإ تٌ٘یاد در تیارٗخ  ٍ )1390/7/12اصیالحال ٍ ا،حالیال تؼیذٕ آًْیا ،ایَ
هٖضَد.

