بسوِ تعالی
تفاّن ًاهِ ّوکاری هشترک بیي
داًشگاُ علَم پسشکی زًجاى ٍ
………………………………………..

دس ساستای تَسعِ ّوىاسی ّای هشتشن هیاى داًشگاُ علَم پضشىی صًجاى وِ هي تعذ هعاٍى تحمیمات ٍ فٌاٍسی داًشگاُ ًاهیذُ
هی شَد ٍ ……… …..وِ هي تعذ هشوض ًاهیذُ هی شَد ٍ تِ هٌظَس استفادُ تْیٌِ اص پتاًسیل ٍ ظشفیت ّای علوی– پژٍّشیی
آًْا تفاّن ًاهِ دٍ جاًثِ ای تیي هعاٍى تحمیمات ٍ فٌاٍسی داًشگاُ تِ ًوایٌیذیی ( …………..هعاًٍیت علویی تحمیمیات ٍ
فٌاٍسی داًشگاُ) تِ ًوایٌذیی  ،............................هٌعمذ هییشدد.
هادُ ّ )1دف تفاّن ًاهِ:
ّذف اص اًعماد تفاّن ًاهِ ایجاد ٍتَسعِ ّوىاسی ّای علویی -پژٍّشیی هعیاٍى تحمیمیات ٍ فٌیاٍسی داًشیگاُ ٍ هشویض  ......تیا
استفادُ اص ولیِ هٌاتع طشفیي اعن اصً ،یشٍی اًساًی ،فٌی ٍ تاًه ّای اطالعاتی طشفیي هی تاشذ.
هادُ  )2هَضَع تفاّن ًاهِ:
تٌذ  -1جزب طشح ّای تحمیماتی اص ساصهاًْای اجشایی ٍتذٍیي طشح هشتشن تا استفادُ اص اهىاًات طشفیي
تٌذ  -2تْشُ هٌذ شذى طشفیي اص اهىاًات هشتشن یىذیگش اص لثیل تَاى ّای فىشی ،تجشتی ،پژٍّشی ،آصهایشگاّی ،واسییاّی،
وتاتخاًِای ،استثاطات تیي الوللی ،فضای فیضیىی ٍ فضاّای تحمیماتی
تٌذ ّ -3وىاسی دس تشیضاسی هشتشن ّوایش ّا ،سویٌاس ،هیضیشدّا ٍ واسیاّْای آهَصشی
تٌذ  -4اجشای دٍسُ ّای واسٍسصی داًشجَیاى داًشگاُ دس تیواسستاًْا ٍ هشاوض تحمیماتی
تٌذ ّ -5وىاسی دس اًجام پایاى ًاهِ ّای تحظیالت تىویلی
هادُ )3حقَق هالکیت هعٌَی:
حمَق هالىیت هعٌَی طشفیيً ،اشی اص اجشای طشحْای تحمیماتی هشتشن هطاتك هفیاد لیشاسداد هٌعمیذُ تییي هعیاٍى تحمیمیات ٍ
فٌاٍسی داًشگاُ ٍ هشوض .......................................تعییي هی یشدد وِ تایسیتی دس ّیش ییه اص لشاسدادّیا تطیَس شیفاف ٍ طیشی
آٍسدُ شَد.
تبصرُ یک  :هَاسد خاص
تا تَجِ تِ عاللِ هٌذی طشفیي دسخظَص اخز طشح ّای  ٍ 46-66اًجام طشح ّیای تحمیمیاتی ویالى هیَاسد رییل دسویاسیشٍُ
هشتشن هَسد تشسسی ٍ تظَیة لشاس یشفت.
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هادُ  )4شیَُ اجرائی:
تٌذ  -1جلسات سسوی تا حضَس واسشٌاساى دٍ طشف دس هَضَعات تخظظی هَسد عاللِ طشفیي تشیضاس هی شَد.
تٌذ  -2هَاسد ّوىاسی طی اًعماد لشاسدادّای جذایاًِ آغاص ٍ اجشا خَاّذ شذ وِ دس آى سْن ّش یه اص طشفیي دس اجشاً ،حَُ
تاهیي ّضیٌِ ّا ٍ تْشُ تشداسی اص ًتایج هشخض خَاّذ شذ.
تٌذ -3ولیِ حمَق هعٌَی ٍ هادی حاطلِ اص اجشای ایي تفاّن ًاهِ دس اختیاس طیشفیي لیشاسداد هیی تاشیذ .حمیَق هعٌیَی ٍ هیادی
پژٍّشگشاى تاتع همشسات پژٍّشی هظَب خَاّذ تَد.
تٌذ  -4تِ هٌظَس تشسسی ٍ ًظاست تش پیششفت اجشای طشحْا ّا ٍ فعالیتْای اًجام شذُ ٍ ًییض جْیت ّویاٌّگی ٍ پیگییشی هیَاسد
تَافك شذُ واسیشٍُ هشتشن ّواٌّگی هَظف است یضاسشی سا ّش  ................هاُ یىثاس تِ هعاٍى تحمیمات ٍ فٌاٍسی داًشیگاُ
ٍ هشوض...............................اسائِ ًوایذ.
هادُ )4هدت تفاّن ًاهِ:
هذت ایي تفاّن ًاهِ اص تاسیخ اهضاء دٍ سال هی تاشذ وِ توذیذ ٍ اداهِ فعالیت ،تاصًگشی ،اطالح ٍ یا تغیییشات اساسیی دس هفیاد
ایي تفاّن ًاهِ تا تَافك ًوایٌذیاى طشفیي ٍ هَافمت ًوایٌذیاى اًجام هی شَد.
هادُ  )5هالحظات:
تٌیییذّ -1یچییییه اص طیییشفیي تفیییاّن ًاهیییِ اجیییاصُ ًیییذاسد تیییِ علیییت تیییشٍص حیییَاد طثیعیییی ییییا شیییشای غییییش هٌتظیییشُ
تفاّن ًاهِ سا لغَ ًوایذ .دس طَست عذم اجشای تعْذات اص سَی ّشیه اص طشفیي ،پس اص یزشت  .........هاُ ،تفاّن ًاهِ خَد تِ
خَد لغَ هی یشدد .ضشس ٍ صیاى ًاشی اص آى پس اص تشآٍسد تین واسشٌاسی هحاسثِ خَاّذ شذ.
تٌذ -2دس ٌّگام اًمضاء تفاّن ًاهِ ًثایذ تِ حك ٍ حمَق ّیچ یه اص طشفیي دس لشاسدادّیای دیگیشی ویِ تیِ اهضیاء سسیاًیذُاًیذ
ضشسی ٍاسد شَد .دس چٌیي ششایطی ،ایجاد تغییشات دس لشاسدادّای هٌعمذُ هیاى دٍ طشف الضاهی است .پس اص اًعماد تفاّن ًاهیِ
ّش یه اص طشفیي هی تَاًٌذ تا اعالم آى تِ طَس وتثی ،اص  .........هاُ ،لثل اعالم اًظشاف ًوایٌذ.
ایي تفاّن ًاهِ دس  5هادُ ٍ  9تٌذ ٍ یه تثظشُ ٍ دس ً 3سخِ دس تاسیخ  ....................تٌظین یشدیذُ ٍ ولیِ ًسخِ ّا داسای اعتثیاس
یىساى ٍ ٍاحذ هی تاشذ.
ًوایٌدُ داًشگاُ علَم پسشکی زًجاى
دکتر

رئیس هرکس ........................................

