
   علمي  َيئتبراي اعضبء  بىيبن داوش يَب شرکت تشكيل وبمٍ شيًٌ

  زوجبنداوشگبٌ علًم پسشكي در 
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ٍ اػضابي  ٍ هَسساب  ژوٍّشاي    ّبي هَجَد دز داًشگبُّب ٍ تَاًبييثِ هٌظَز استفبدُ ّسچِ ثيشتس اش ظسفيت 

 48ٍ تحمك اّداف ثسًبهِ چْبزم تَسؼِ التصبدي، اجتوبػي ٍ فسٌّگي وشَز )ثٌد الف هابدُ   آًْب ػلوي ّيئت

 :شًَدثب شسايظ شيس ايجبد هي ثٌيبىداًشّبي لبًَى ثسًبهِ چْبزم( شسوت 55ٍ هبدُ 

هتؼلاك ثاِ ياه داًشاگبُ ياب ٍا اد       ساْبم آى   511%تاب   5%شَد واِ اش  ثِ شسوتي گفتِ هي ثٌيبىداًششسوت  

ُ  ػلوي ّيئتاػضبي  دزصد آى هتؼلك ثِ 511تب  55ٍ يب اش  ژوٍّشي ثبشاد    ّاب ياب ٍا ادّبي ژوٍّشاي    داًشاگب

ايٌصَز  شسوت  دز غيسخصَصي است ٍ  ثٌيبىداًشثبشد شسوت  51%سْبم داًشگبُ ووتس اش  وِ دزصَزتي

 دٍلتي است  داًش ثٌيبى
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 اهنبى افزايص دگآهذ اػضبء ّيئت ػلو 

 ٍ ٍاحذّب  ژوٍّط  دگآهذّب  اختػبغ  داًطهبُافزايص  -4
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 دٍ دستِ مل  نقسين ه  ضًَذ:ثِ  ثٌيبىداًصّب  ضيمت

، ضيمت  خػَغ  است م ِ ثبي ذ   ثٌيبىداًصضيمت   ثبضذ، 50%سْبم داًطهبُ موتي از  مِ دگغَگن  -الف

قبث ل اف زايص    80 %ن ب  ايي ض يمت ّ ب  سْبم  ّب ثجت ضَد.نبثغ قبًَى نجبگت ثبضذ ٍ دگ اداگُ ثجت ضيمت

ژ   از نػ َيت ّيئ ت اهٌ بء دگ      ءطجق قبًَى ّيئت اهٌب ذ ثيٌنَاًٍ ٍاحذّب  ژوٍّط  ه  داًطهبُ است،

قبًَى ثيًبهِ هْبگم ًيز ث ِ دٍل ت اع بزُ دادُ     48ّب  خػَغ  سْبهذاگ ثبضٌذ ٍ دگ ثٌذ الف هبدُ ضيمت

ّ ب  خ ذهبت   ٍ ض يمت  فٌّ بٍگ  ّب  غييدٍلت  نَس ؼِ  ضذُ است مِ زهيٌِ سبز ٍ حبه  نطنيل ضيمت

 هٌْذس  ثبضذ.

 

ثٌيبى هَگد نبيي ذ هيم ز گض ذ ي ب      يًبهِ طياح  ٍ نَليذ مبال  داًصنَليذمٌٌذُ ٍ يب داگا  ثثٌيبى ًَژب ثبيذ ّب  داًصضيمت :1 تبصره

 ِ گا احياز مٌٌذ.يب ستبد فٌبٍگ  گاّجيد  هيثَطژبگك ػلن ٍ فٌبٍگ  



ضيمت  دٍلت  است. دگ ثٌذ الف  ،ثٌيبىداًصي ثبضذ، ضيمت يب ثيطت 50%سْبم داًطهبُ دگغَگنينِ  -ة

ٍ  ّ ب قبًَى ثيًبهِ هْبگم ًيز نٌفيذ ضذُ است، داًطهبُ 51قبًَى ثيًبهِ سَم نَسؼِ مِ دگ هبدُ  154هبدُ 

مٌٌذ هطيٍط نَاًٌذ ژ  از نػَيت ّيئت اهٌب ضيمت دٍلت  نبسي  ٍاحذّب  ژوٍّط  دٍلت  هػَة ه 

 :ثِ ايٌنِ

  دگ هحذٍدُ نحقيقبت ٍ خذهبت ػلو  ٍ فٌ  ثبضذ ٍ داًطهبُ گا از اّذاف   ّب غيفبًضيمت خذهبت ايي

 اغل  آهَزض  ٍ ژوٍّط  خَد دٍگ ًنٌذ.

   ب ٍ   ننٌس يي  ،نَاًذ ثِ اػضب  ّيئت ػلو ، مبگضٌبس بى ژوٍّط    سْبم ضيمت، ه  49%حذامثي ّ

 ب هيمز نحقيقبن  نؼلق ثهييد.يمبگمٌبى ّوبى داًطهبُ 

  هيام ز   بيّب دگ ّييل از داًطهبٍُ  دٍلت ثٌيبى داًصّب  از ضيمت ِ ًوًَِ ٍ يب خبظ ّييلاسبسٌبه

ث ِ نػ َيت ّيئ ت    گيز  ٍ ًظبگت گاّج يد  گيبس ت عوْ َگ     هؼبًٍت ثيًبهِنحقيقبن  ثِ ژيطٌْبد 

 گسذ.ٍزيياى ه 

   بيٌ ذيبى هجل  ،   دٍلت  از هحذٍديت قبًَى هٌغ هذاخلِ ٍزگاء ٍ ًو ثٌيبىداًصسْبهذاگاى ٍ ضيمت

 هستثٌب ّستٌذ. 22/10/1337دٍلت ٍ مبگهٌذاى دٍلت دگ هؼبهالت دٍلت  ٍ مطَگ  هػَة 

  ّب ٍ هَسس بت ژوٍّط     داًطهبُ ػلو  ّيئتدگغذ اػضب   100ثٌيبى ثب هبلنيت ضيمت ّب  داًص

نبثغ قبًَى نجبگت ثَدُ ٍ ث ي اس بق ق َاًيي ه ذمَگ ٍ ث ب       هَگد نبييذ ٍزاگت ػلَم، نحقيقبت ٍ فٌّبٍگ 

 ضًَذ.حوبيت دٍلت نطنيل ه 

  ُّب هوٌَع استّب ٍ هيامز آهَزش ػبل  دٍلت  ثب ايي يًَِ ضيمتّي يًَِ هؼبهلِ داًطهب. 

 ِّب  ژوٍّط  داًطهبُ يب ٍاحذ ژوٍّط  دگ ضيمت،ثِ دليل استفبدُ از هَگد يب هَاگد هطخػ  از يبفت  

حذ ژوٍّط  ٍ ديهي س ْبهذاگاى حقيق   ي ب    ثخط  از سْبم ضيمت ثب نَافق سْبهذاگاى )داًطهبُ يب ٍا

، ثٌ ب ث ي اگزش هَع َع    هَگداس تفبدُ ض َد. )دگ ّ ي   حقَق ( ثِ ًبم داًطهبُ ي ب ٍاح ذ ژوٍّط   ه      

 (.دگغذ ثبضذ 100نب  1نَاًذ از ضذُ، سْبم هيثَطِ ه  استفبدُ
ثٌي بى ض ًَذ    ّ ب  داً ص  نَاًٌذ سْبهذاگ ض يمت ، ه تيهسؤٍلهؼبًٍيي داًطهبُ ٍ ٍاحذ ژوٍّط  دگ زهبى نػذ   گيي  ٍ :2تبصره 

 نَاًٌذ داضتِ ثبضٌذ.ًو  تيهسؤٍلّب گا نب زهبى نػذ  يًَِ ضيمتٍ هذييػبهل  ايي يُيهذ ئتيّ نييٍل

 



 تعبریف( 4مبدٌ  

  :ٍثجت  ّبي هتمبضي، جْت ثسزسي دزگبُ الىتسًٍيىي هتوسوصي است وِ اعالػب  شسوت سبمبو

فسايٌااد تشااصيح صااال يت   ٍ دز آى ٍازد  www.daneshbonyan.irدز ساابهبًِ اعالػااب  

ژس اش ثسزسي دز وويتِ وبزشٌبساي ثاِ فاسد هتمبضاي دز زاساتبي      شسوت تَسظ وبزگسٍُ ازشيبثي 

  گسدد يهدز لبًَى اػالى  شدُ يٌيث شيژصال يت يب ػدم صال يت دز استفبدُ اش تسْيال  

   ثٌيبى ٍ ًظبز  ثس  داًش هؤسسب ّب ٍ  ازشيبثي ٍ تشصيح صال يت شسوت»وبزگسٍُ  رگريٌ:کب

ثٌيابى ٍ   داًاش  هؤسساب  ّاب ٍ   لابًَى  وبيات اش شاسوت   »ًبهِ اجساياي   ( آييي3هبدُ )هَضَع « ااجس

  ّب ٍ اختساػب  سبشي ًَآٍزي تجبزي

    ثابازش  ّابي ثستاس ٍ    وبالّب ٍ خدهبتي وِ هجتٌاي ثاس فٌابٍزي    بىيبن: بالَب ي خدمبت داوشک 

ُ   دافصٍ ثٌيابى   بي وبالّاب ٍ خادهب  داًاش   ّا  ُ فساٍاى ثَدُ ٍ ثب تصَيت وابزگسٍُ دز فْسسات  اَش

 .شَد يههحسَة 

     ٍّبي خالق ٍ اثتىبزي است وِ ثس اسبس يه زٍ  اصاَلي   هجوَػِ فؼبليت :تحقيق ي تًسع

وبزثسدّابي جدياد   هٌدِ تمبضبهحَز جْت افصايش ذخبيس داًش ٍ استفبدُ اش آى ذخبيس ثاساي   ٍ ًظبم

  سديژر يهصَز  

 :ّاب  سابشهبى ًْبدّب،  ثِ آى دستِ اش کبرگساران  ٍ ُ ِ شاَد واِ    اعاالق هاي   ييّاب  دساتگب  هٌظاَز  ثا

  شًَد ثٌيبى تَسظ وبزگسٍُ اًتصبة هي داًش هؤسسب ٍ  ّب شسوت ال يتصتشصيح 
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 بنيبى داوش يَب شرکت سيتأس فرآیىد( 5مبدٌ 

 ثِ شسح شيس خَاّد ثَد  ّب شسوت گًَِ ييا سيتأسشسايظ 

 يػلو ئتيّهشبزوت سبيس اػضبء  ثب خصَصي يب ثصش زوتهشب ثب داًشگبُ يػلو ئتيّ اػضبي ػضَ يب – 5

 ًوبيٌد  بىيثٌ داًششسوت  سيتأستمبضبي  ًبهِ َُيش ايي ثس اسبس تَاًد يه ّن

داًشاگبُ ازاهاِ    يآٍز فيايدُ دٌّدگبى ثِ هؼبًٍت تحميمب  ٍ  CVتمبضبي فَق ثِ ّوساُ عسح تجبزي ٍ  -2

ُ  يػلو ئتيّضيبى   وست آخسيي تسفيغ سبليبًِ تَسظ ول هتمبشَد يه دز ضاسٍزي اسات  هساتٌدا      داًشاگب

ِ هَزد ازشيبثي اٍليِ  تَسؼِ فٌبٍزي سالهت داًشگبُ گسٍُ ٍ ساسس جْات اخار هجاَش ثاِ شاَزاي        لسازگسفتا

ثاِ   بىيا ثٌ داًاش  يّاب  شاسوت  دز خصاَ  اياي شاَزا    اش هصاَثب    گصازشي شَد يهفٌبٍزي داًشگبُ ازسبل 

  شَد يهداًشگبُ ازاهِ  اهٌب ئتيّ

 ٍ گسٍُآهَششي ٍ ژوٍّشي خَد زا هغبثك ثسًبهِ تٌظيوي داًشگبُ  يّب تيفؼبلهتؼْدًد  يػلو ئتيّ اػضبء -3

 هجابش  هَظف اش سبػب  خبزج دز صسفبً بىيثٌ داًش يّب شسوت لبلت دز فؼبليت اًجبمآهَششي اًجبم دٌّد ٍ 

  است

دز  شاسوت  ثجات  داًشاگبُ،  فٌابٍزي  شَزاي دز تصَيت ثِ هٌَط هتمبضي شسوت زسوي فؼبليت شسٍع -4

 .است لبًًَي هجَش اش هساجغ اخر ّب شسوت ثجت ادازُ

ُ  دز ًاَيي،  خادهت  يب ٍ تَليد ثساي ايدُ يه  دالل دازاي ثبيد ژيشٌْبدي شسوت- 5  تصصصاي   هحادٍد

 .هتمبضي ثبشد يػلو ئتيّ اػضبي ػضَ/

َليادي ياب خادهت ًاَيي،  ساي      وبز دز شهيٌِ ايادُ ت  سَاثك هجٌبي صدٍز هجَش فؼبليت تَسظ داًشگبُ ثس- 6

  شَد يه فؼبليت آهَششي ٍ ژوٍّشي ٍ اهىبى تحمك ايدُ هتمبضيبى تؼييي



 بىيا ثٌ داًش يّب شسوت ثِ ًسجت تىبليف داًشگبُ جصء هسثَعِ يّب ًبهِ يييآ ٍ لبًَى دز آًچِ ثس ػالٍُ - 7

ُ  ٌابٍزي شاَزاي ف  ديا تبه ثِ ًيبش ديگس داًشگبُ اهىبًب  اش شسوت يثسداز ثْسُ ،است ِ  داًشاگب ُ  داشات  ٍ ًحاَ

 داًشگبُ هشصح خَاّد شد  ٍ شسوت لسازدادي هيبى لبلت دز صيً هسثَعِ خدهب  ّوىبزي ٍ ّصيٌِ

ضَد ٍ داًطهبُ ثِ هيزاى سْبه  مِ دگ ض يمت  اداگُ ه ضيمت  ٍ هستقل از نطنيالت داًطهبُ  غَگت ثِ ثٌيبىداًصضيمت  :3تبصره 

 ٍ عيگ آى ضييل است. است ٍ دگ سَد ييذاگينأثداگد دگ هذيييت آى  ثٌيبىداًص

ٍ ًَع   ٍقت يذاگى ّب ٍ ٍاحذّب  ژوٍّط  هتٌبست ثب هيزاداًطهبُ  ػلو ئتيّخػَغ  اػضبء  ثٌيبىداًصّب  دگ ضيمت :4تبصره 

ضيمت اس تفبدُ   ( يب هتٌبست ثب هيزاى هطبگمت دگ هبلنيت فني  هَعَػ  مِ دگبىيثٌ داًصفؼبليت دگ ضيمت )ػالٍُ ثي اًجبم ٍظبيف 

 ضًَذ.ًِ اسو ( مِ دگ ضيمت داگًذ، سْبهذاگ ه ٍاقؼ  )يذاگ  ضَد ٍ يب هتٌبست ثب هيزاى سيهبيِه 

(  ػلو   ئ ت يّاػض بء   غيي ازخػَغ ، افياد حقيق  داخل يب خبگج از داًطهبُ يب ٍاحذ ژوٍّط  ) ىثٌيبداًصّب  دگ ضيمت :5تبصره 

 مٌذ، غبحت ثخط  از سْبم ثطًَذ.نَاًٌذ ثِ داليل خبظ ٍ يب ضيايط  مِ داًطهبُ يب ٍاحذ ژوٍّط  نؼييي ه ه 

، ًيبز  ثِ نػ َيت داًط هبُ ًيس ت ٍ    گاداگًذبلنيت غذ دگ غذ ه  ػلو ئتيّمِ اػضب   بىيثٌ داًصّب  ثيا  ايجبد ضيمت :6تبصره 

 ضيمت مبف  است.  ينأسهتقبعيبى  و لاحياز ػضَيت ػ



 شرکت اعضبي( 6مبدٌ 

داًشگبُ ػلَم  يػلو ئتيّشسوت ثبيستي اش اػضبء  سُيهد ئتيّيىي اش اػضبء   دالل :يػلو ئتيّ اػضبي -5

 ژصشىي شًجبى ثبشٌد 

ِ دٍلات ) لابًَى اسبساي وبزوٌابى     545ثِ استٌبد اصل  :يػلو ئتيّوبزوٌبى غيس  -2  يػلوا  ئات يّاػضاب   جاص  ثا

داشاتِ ثبشاٌد  ّوچٌايي ثاِ      ّاب  شسوت هديسُ ّيئتز زيبست، هديسيت ػبهل يب ػضَيت د تَاًٌد ًويداًشگبُ(

اش  ياه  ّاي   سْبم وِ اييهشسٍط ثِ  دٍلت ػلوي ّيئت استٌبد لبًَى هٌغ هداخلِ وبزوٌبى دٍلت، وبزوٌبى غيس

% ساْبم شاسوت تجابٍش    21ًيص سْبم وبزوٌبى شسوت اش  دزهجوَع% سْبم شسوت ًجَدُ ٍ 5وبزوٌبى ثيش اش 

 ْبهداز شسوت ثبشٌد س تَاًٌد هي صسفبًًىٌد، 

وبزوٌبى دٍلت ثِ سوت ثابشزس شاسوت ًياص هٌصاَة شاًَد آى شاسوت هشاوَل لابًَى هٌاغ           وِ دزصَزتي

 دٍلتي لسازداد هٌؼمد ًوبيد ّبي سبشهبىثب  تَاًد ًويهداخلِ وبزوٌبى ثَدُ ٍ 

ثب زػبيت  تَاًٌد هي وِ هستصدم دٍلت ًجبشٌد داًشگبُ آهَختگبى داًش يب ٍ تىويلي تحصيال  داًشجَيبى -3

 شسوت ثبشٌد  ٍ سْبهدازسبيس ضَاثظ، ػضَ 

 تعُدات طرفيه(داوشگبٌ ) ي شرکت ارتببط وحًٌ( 7مبدٌ 

ِ  تَافماب   ٍ هماسزا   زچَةدز چاب  زا الشم هؼٌَي ّبي  وبيت شسوت، اًداشي زاُ ثساي داًشگبُ  5  ػوال  ثا

  آٍزد هي

ُ  اػالم ٍ تَليدي تحميمبتي ّبي اٍلَيت است هتؼْد داًشگبُ  2 ُ  ٍ صاٌبيغ  ساَي  اش شاد  اجساياي  ّابي  دساتگب

  دّد لساز اختيبز شسوت دز زاهستجظ ثب هَضَع شسوت 

 هس لِ دز ٍ زا ٍهمد  د دز ّسچٌد ًدازد، هسئَليتي شسوت ثساي اهىبًب  ٍ فضب تأهيي هَزد دز داًشگبُ  3

ُ  ػوال  ثِ ٍ تَافمب اهىبًب   ثس اسبس ٍ همتضي ًحَ ثِ اًداشي زاُ ِ  لاسازداد  دز آهاد ِ هٌؼماد  وا  اي جداگبًا

  لساز دّد شسوت دز اختيبز زا هَجَد خَد اهىبًب  تَاًد هي خَاّد شد



وِ هَضَع  ًوبيد اخر داًشگبُ اش زا الشم هجَش داًشگبُ ثسًد ٍ اىػٌَ اش استفبدُ ثساي است هَظف شسوت  4

 است  سيژر اهىبىلبًًَي  ضَاثظوِ تٌظين خَاّد شد ثب زػبيت سبيس  اي جداگبًِدز لبلت لسازداد 

  است يسدٍلتيغ هستمل  مَلي شصصيت ٍ هبلي استمالل دازاي شسوت  5

ِ  اش هماسزا ،  زػبيات  ثاب  تَاًاد  يه شسوت  6 ِ  يياي آ ٍ لابًَى  دز هٌادزج  هصايابي  وليا هسثاَط ثاِ    يّاب  ًبها

 گسدد  هٌد ثْسُ بىيثٌ داًشي ّب شسوت

 يآٍز فيػلن ٍ  ژبزن داخلي همسزا  ٍ ضَاثظ ثبيد هستمس دز ژبزن يب هساوص زشد ثبشد شسوتچٌبًچِ   7

شد ٍ سبيس ضَاثظ ٍ همسزا  وِ دز  بل  بضس ٍ دز آيٌدُ شبهل آى خَاّد  خَد هتجَع زشد هساوص يب ٍ

 .ًوبيد زػبيت زا

ثاِ فؼبليات    شدُ فيتؼس ًبهِ يييآخبزج اش اهَزي وِ دز  شدُ سيتأسدز شسوت  يػلو ئتيّچٌبًچِ اػضبء   8

 است  يسيگيژ لبثلثسسداشًد هَضَع تصلف هحسَة شدُ ٍ  ست هَزد 
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