تفاهـن ًاهه هوكاري فـي هابيي ............................................و
داًشـگاه علوم پسشكي زًجاى

همسهِ:
تِ هٌظَض ايجاز ٍ گؿتطـ ٍ ّوفىطي ٍ ّوىاضي ّاي آهَظقي -پػٍّكي فيوااتيي اياي افااّن ًاهاِ هااتيي  ..........تاِ
ًوايٌسگي ( ..................................................................وِ اظ ايي پؽ ؾاظهاى ًاهيسُ هي قَز) ٍ زاًكگاُ ػلَم پعقاىي ظًجااى
تِ ًوايٌسگي ( .................................................................وِ اظ ايي پؽ زاًكگاُ ًاهيسُ هي قَز) اَافك ٍ تِ اهضاء هيضؾاس .تاا
اهضاي ايي افاّن ًاهِ ططفيي حس اػالي االـ ذَيف ضا زض جْت گؿتطـ ااَاى هلاي زض حاش هكاىالم ٍ هؼضاالم
ػلوي -احميمااي هَضَع ايي افاّن ًاهِ ٍ ًيش تِ ذَزااىايي هلاي هثاصٍد زاقاتِ ٍ اظ ّايش وَقكاي زض اياي جْات
ذَززاضي ًرَاٌّس ًوَز.
هازُ  -1هَضَع
الف -اجطاي پطٍغُ ّاي احميمااي -واضتطزي هَضز ًياظ اا هطحلِ اثييي زاًف فٌي.
ب -اطتيت ًيطٍي اًؿاًي هترهم زض لالة زٍضُ ّاي ههَب زض هماطغ احهيلي هرتلف
ج -اضائِ ؾويٌاضّا زٍضُ ّاي ارههي ٍ واضگاُ ّاي آهَظقي وَااُ هسم
م -ضاُ اًساظي اىويش ٍ اجْيع هطاوع آهَظقي ٍ پػٍّكي هَضز ًياظ
ث -اسٍيي ٍ االيف اؾٌاز ٍ هساضن ػلوي ٍ اثازد آًْا
ج -اًجام زاٍضي ًظاضم ٍ تطضؾي ًتايج پطٍغُ ّاي احميمااي زض زاذش ٍ ذاضج اظ وكَض
چ -تطگعاضي زٍضُ ّاي آهَظقي وَااُ هسم تِ هٌظَض اضاماء اَاى ػلوي واضقٌاؾاى ٍ هحمميي ؾاظهاى زض هطاوع
احميمااي آهَظقي نٌؼتي ٍ ذسهااي
حّ -سايت ٍ حوايت اظ پاياى ًاهِ ّاي احهيلي تِ ٍيػُ زض هماطغ واضقٌاؾي اضقس ٍ زوتطي زض ضاؾتاي ًياظّاي
احميمااي آى ؾاظهاى
خ -تطضؾي هيعاى ًياظ تِ في آٍضي ّاي ًَيي اَؾط واضقٌاؾاى ططفيي ٍ تطًاهِ ضيعي جْت ًيش تِ هَاضز اٍلَيت زاض
ز -اًجام اهَض هطالؼااي ٍ اهىاى ؾٌجي هَضز ًياظ
ش -اثازد اطالػام اظ ططيك ٍب ؾايت
ض -اؾتفازُ هتماتش اظ وتاتراًِ ّا ٍ فيلن ّاي ػوَهي
غ -اًجام تاظزيسّاي هتماتش ػلوي تطاي زاًكجَياى
هازُ  -2اؼْسام زاًكگاُ
داًشگاه در حد هقررات و در قالب قراردادهاي جداگاًه هوارد ذيل را دستور کار خود قرار هي دهد:
الف -زض اٍلَيت لطاضزازى ػٌاٍيي احميمااي پيكٌْازي ٍ يا اَافك قسُ تا قطوت
ب -االـ زض جْت تطآٍضز ًياظّاي آهَظقي ٍ پػٍّكي قطوت
ج -االـ زض جْت ايجاز اؿْيالم جْت پصيطـ زاًكجَياى هؼطفي قسُ اظ ؾَي قطوت زض لالاة هماطضام هَجاَز ٍ
تطاؾاؼ لطاضزازّا تطاي ّط همطغ احهيلي
م -االـ زض جْت اضائِ ذسهام واضگاّي ٍ آظهايكگاّي هَضز ًياظ تِ قطوت تا اٍلَيت.
ث -االـ زض جْت اضائِ زٍضُ ّاي آهَظقي وَااُ هسم هَضز ًياظ قطوت
ج -تْطُ گيطي اظ اَاًاييْاي قطوت جْت اجطاي فؼاليتْاي هكتطن يا اذتهاني آهَظقي ٍ پػٍّكي
چ -اًتكاض هماالم ػلوي حانش اظ ًتايج پطٍغُ ّاي احميمااي ههَب تا ًام هكتطن زاًكگاُ ٍ قطوت
ح -هؼطفي فاضؽ التحهيالى اَاًوٌس زاًكگاّي تِ قطوت جْت اؾترسام تطاؾاؼ ًياظّاي اػالم قسُ قطوت
خ-اَافك جْت ضاُ اًساظي اىويش ٍ تْطُ تطزاضي اظ هطاوع آهَظقي احميمااي ٍ ذسهام اطالع ضؾاًي هَضز ًياظ قطوت

ز -تِ ضؾويت قٌاذتي حك ٍ حمَق هازي ٍ هؼٌَي قطوت زضذهَل ًتايج حانش اظ فؼاليت ّاي هكتطن
ش -األيف ٍ اطجوِ هطاجغ هتَى ٍ وتة ػلوي هَضز ًياظ قطوت اَؾط زاًكگاُ
هازُ  -3اؼْسام ؾاظهاى
الف -اْيِ ههَب ػٌاٍيي اؾٌاز ٍ هساضن ػلوي ٍ هكرهام ًيطٍي اًؿاًي هَضز ًياظ ؾاظهاى ٍ اػالم آًْا تِ زاًكگاُ
ب -تطضؾي پيكٌْازام تطگعاضي زٍضُ ّاي آهَظقي ٍ اػالم ًتايج تِ زاًكگاُ
ج -اْيِ هؿتوط ػٌاٍيي احميمااي هَضز ًياظ ؾاظهاى ٍ اضؾاد آًْا تِ زاًكگاُ
ث -ووه زض اجْيع ٍ ضاُ اًساظي آظهايكگاُ ّا واضگاُ ّا ٍ هطاوع احميمااي زض زاًكگاُ جْت تْطُ تطزاضي هكتطن
ج -تطضؾي پطٍغُ ّاي احميمااي پيكٌْازي زاًكگاُ ٍ اػالم ًتايج تِ زاًكگاُ
چ -ػمس لطاضزاز جْت اجطاي هَاضز هَافمت ٍ ااهيي هٌاتغ هالي هَضز ًياظ
ح -تِ ضؾويت قٌاذتي حك ٍ حمَق هازي ٍ هؼٌَي زاًكگاُ زض ذهَل ًتايج حانش اظ فؼاليتْاي هكتطن
ز -پكتيثاًي اظ ؾويٌاضّا وٌفطاًؿْا ًوايكگاُ ّا ٍ واضگاُ ّاي ارههي ػلوي
هازُ  -4ضٍـ اجطايي
الف -ططفيي يىي اظ هترههيي ذَز ضا تِ ػٌَاى ًوايٌسُ اؼييي ٍ تِ ططف هماتش هؼطفي هي ًوايٌس.
بً -وايٌسگاى ططفيي جلؿام هاّياًِ هكتطن زاقتِ ٍ تطًاهِ ضيعي ٍ ّواٌّگي ّاي الظم ضا هؼوَد هي زاضًس.
ج -وليِ اَافمْاي حانش تيي ًوايٌسگاى نَضاجلؿِ قسُ ٍ هَضز تطضؾي ٍاحسّاي شيطتط لطاض گطفتِ ٍ ًتيجِ تِ ططف
هماتش اػالم هي قَز.
م -تطاي ّط فؼاليت هَضز اَافك لطاضزاز هؿتملي هٌؼمس هي قَز.
ث -اؼْسام هالي اٌْا تِ اثغ اهضاي لطاضزازّا ايجاز ذَاّس قس ٍ اثازد افاّن ًاهاِ اؼْاس هاالي تاطاي طاطفيي ايجااز
ًرَاّس وطز.
هازُ  -5هسم
هسم افاّن ًاهِ اظ ظهاى اهضاء تطاي  5ؾاد اؼييي هي قَز ٍ تا اػالم لثلي يىي اظ ططفيي لاتش فؿد تاَزُ ٍ ضاوٌاد زض
نَضم ضضايت ططفيي لاتش اوسيس هي تاقس.
هازُ  -6ؾايط هَاضز
الف -اهضاء ايي افاّن ًاهِ ّيچگًَِ اؼْس هالي ذاني ضا تطاي ؾاظهاى ٍ زاًكگاُ ايجاز ًٌوَزُ ٍ وليِ ّعيٌِ ّاا حؿاة
هَضز تطضؾي ٍ اَافك هي قَز.
ب -زض نَضايىِ اجطاي پطٍغُ ّاي احميمااي تِ زاًف فٌي يا اذتطاع هٌتْي قَز ًتايج حانش تالوٌانافِ تاِ طاطفيي
اؼلك زاضز.
هازُ :7
ايي افاّن ًاهِ زض ً 2ؿرِ ٍ  7هازُ زض ااضيد  .............................تِ اهضاء ططفيي ضؾيسُ ٍ اظ ااضيد اهضاء هؼتثط هي تاقاس.
اهيس اؾت زض ظش اَجْام حضطم ٍليؼهط ٍ ّوفىطي ٍ ّوىاضي هتماتاش ًتاايج اضظقاوٌسي حاناش گاطزز ٍ ضضاايت
ذساًٍس تعضي ضا زض پي زاقتِ تاقس.
ًوايٌسُ ؾاظهاى
ًام ٍ ًاام ذاًَازگي:
اهضااء:

ًوايٌسُ زاًكگااُ
ًام ٍ ًاام ذاًَازگي:
اهضااء:

