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ثظوَ تعبلی
داًؾجْیبى ػضیض ضوي خیش هقذم ثَ ؽوبّ ،سّدتبى ثَ داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی ایالم سا گشاهی هی داسین .ثشایتبى آسصّی هْفقیت
ّ عشثلٌذی دس دّساى تدقیل اص دسگبٍ ایضد هٌبى هغئلت هی ًوبیین .ثذیِی اعت هغبلؼَ دقیق قْاًیي ّ هقشسات آهْصؽی کَ ثَ
پیْعت تقذین هی گشدد دس جلْگیشی اص ّقْع هؾکالت آهْصؽی ّ تجؼبت آى دس عی دّساى

تدقیل اُویت ثَ عضایی داسد ّ

هْاکذا ؽوب سا ثَ هغبلؼَ دقیق کلیَ قغوت ُب تْفیَ هی ًوبیین.

دکتز جِبًگیز عجذی
هذیز اهْر آهْسشی ّ تحصیالت تکویلی داًشگبٍ
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فِزطت هطبلت
-1هقبعغ ّ سؽتَ ُبی تذقیلی
ً-2بم ّ آدسط داًؾکذٍ ُبی تبثغ داًؾگبٍ
-3هؼشفی ّادذ ٍ ا ّ اداسات هختلف اداسٍ کل آهْصػ
-4ؽشایظ ّسّد ثَ داًؾگبٍ ّ ًبم ًْیغی
ً-5ظبم آهْصؽی
ّ-6ادذ ُبی دسعی ّ عْل هذت تذقیل
-7دضْس ّ غیبة
-8دذف ّ اضبفَ
-9هشخقی تدقیلی ّ اًقشاف اص تدقیل
-10اًتقبل
 -11تغیش سؽتَ
-12داًؾجْی هیِوبى
-13پبیبى ًبهَ
-14ؽشح ّظبیف اعتبد هؾبّس
-15فذّس گْاُی اؽتغبل ثَ تذقیل جِت اسگبى ُب ّ اداسات هختلف
-16هقشسات ًظبم ّظیفَ
-17گْاُی اؽتغبل ثَ تذقیل جِت ساٌُوبیی ساًٌذگی– گزسًبهَ ّ -ظیفَ ػوْهی
-18خشّج اص کؾْس
-19پی ًْؽت ُب
-21ؽشّع هشادل اخز هذسک تذقیلی ّ داًؾٌبهَ
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 -1هقبطع ّ رشتَ ُبی تحصیلی داًشگبٍ علْم پششکی ایالم
هقطع

رشتَ

داًشکذٍ هتْلی

دکتزای حزفَ ای

پششکی

پششکی

دکتزای حزفَ ای

دًذاًپششکی

دًذاًپششکی

کبرشٌبطی

علْم آسهبیشگبُی

پیزاپششکی

کبرشٌبطی

پزطتبری

پزطتبری

کبرشٌبطی

هبهبیی

پزطتبری ّ هبهبیی

کبرشٌبطی

ثِذاشت حزفَ ای

ثِذاشت

کبرداًی

فْریت ُبی پششکی

پزطتبری

کبرشٌبطی

ثِذاشت عوْهی

ثِذاشت

کبرشٌبطی

ثِذاشت هحیط

ثِذاشت

کبرشٌبطی ًبپیْطتَ

علْم آسهبیشگبُی

پیزاپششکی

کبرشٌبطی

ُْشجزی

پیزاپششکی

کبرشٌبطی

اتبق عول

پیزاپششکی

دکتزای حزفَ ای

پششکی-پزدیض خْدگزداى

پششکی

کبرشٌبطی ًبپیْطتَ

ُْشجزی

پیزاپششکی

کبرشٌبطی ًبپیْطتَ

اتبق عول

پیزاپششکی

کبرشٌبطی ًبپیْطتَ

ثِذاشت هحیط

ثِذاشت

کبرشٌبطی ًبپیْطتَ

ثِذاشت حزفَ ای

ثِذاشت

کبرشٌبطی ًبپیْطتَ

ثِذاشت عوْهی

ثِذاشت

کبرشٌبطی

حشزٍ شٌبطی

ثِذاشت
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 -2داًشکذٍ ُب ی تبثعَ داًشگبٍ علْم پششکی ایالم
ردیف ًبم داًشکذٍ شوبرٍ تلفي

ًبم رئیض

 -1داًؾکذٍ پضؽکی

2227126

 -2داًؾکذٍ دًذاًپضؽکی

3331799

 -3داًؾکذٍ ثِذاؽت

آدرص
آقبی دکتش علیوبى ًژاد
آقبی دکتش سّصگبس

هؼبًّت آهْصؽی -ثبًگٌجبة

خیبثبى آیت اهلل دیذسی -سّثشّی ثیوبسعتبى اهبم

 2237103آقبی دکتش ػیْضی هؼبًّت آهْصؽی

 -5داًؾکذٍ پیشاپضؽکی

 2227138آقبی دکتش  .......هؼبًّت آهْصؽی

 -6داًؾکذٍ پشعتبسی

 2227116آقبی دکتش هظفشی هؼبًّت آهْصؽی

 ثبًگٌجبة ثبًگٌجبة -ثبًگٌجبة

ّ -3احذُب ّ ادارات هختلف ادارٍ كل آهْسع داًشگبٍ علْم پششکی ایالم
ردیف

ًبم ّاحذ ًبم هظئْل هزثْطَ شوبرٍ تلفي توبص

 1هذیش کل آهْصػ داًؾگبٍ
2

دکتش جِبًگیش ػجذی

2227109

سئیظ خذهبت آهْصؽی آقبی خذاداد اؽشفی

3

اداسٍ داًؼ آهْختگبى

4

اداسٍ پزیشػ ّ ثجت ًبم

5

ًشم افضاس عوب

7

ّادذ آهبس ّ ًظبم ّظیفَ

آقبی کوبلًْذ

8

ّادذ دثیشخبًَ

خبًن جوبلی

9

ّادذ هبؽیي ًْیغي

ّ 11ادذ ثبیگبًي
ّ 13ادذاًفْسهبتیک

خبًن خغشّصادٍ

2235720

خبًن قٌجشی
خبًن ػجذالِی

خبًن عِشاثی
خبًن اهشایی-خبًن خبًَ ای
خبًن خشاهبى
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 -4شزایط ّرّد ّ ًبم ًْیظی
ؽشایظ ّسّد ثَ داًؾگبٍ ثَ ؽشح صیش اعت:
پزیشفتَ ؽذى دس آصهْى ّسّدی –داؽتي گْاُیٌبهَ پبیبى دّسٍ پیؼ داًؾگبُی اص داخل یب خبسج اص کؾْسهْسد تبئیذ ّصاست
آهْصػ ّ پشّسػ ( ثب تْجَ ثَ ًظبم جذیذ آهْصػ هتْعغَ) یب ثشاثش آى ثشای آهْصؽِبی دْصّی ،هغبثق هقْثبت ؽْسای
ػبلی اًقالة فشٌُگی – هجبص ثْدى ثَ اداهَ تذقیل اص ًظش قْاًیي ّ هقشسات جبسی کؾْس عپشدى تؼِذ خذهت ثش اعبط
ضْاثظ ّ قبًْى آهْصػ سایگبى یب پشداخت ؽِشیَ هغبثق تؼشفَ ّ هقشساتی کَ اص عشیق هشاجغ ریشثظ فبدس هیؾْد .پزیشفتَ
ؽذگبى آصهْى ّسّدی هْظفٌذ دسهِلت ُبیی کَ تْعظ داًؾگبٍ اػالم هی ؽْد ثشای ًبم ًْیغی اّلیَ ثَ داًؾگبٍ ّثشای اًتخبة
ّادذ ثَ داًؾکذٍ ریشثظ هشاجؼَ کٌٌذ ػذم هشاجؼَ ثَ هْقغ پزیشفتَ ؽذگبى آصهْى عشاعشی ثشای ثجت ًبم دسًخغتیي ًیوغبل
تذقیلی ثَ هٌضلَ اًقشاف اص تذقیل خْاُذ ثْد.
ً -5ظبم آهْسشی
آهْصػ دس توبم داًؾگبُِبی کؾْس هجتٌی ثش ًظبم ّادذی اعت  .دس ًظبم ّادذی اسصػ ُش دسط ثب تْجَ ثَ تؼذاد ّادذُبی آى
دسط عٌجیذٍ هی ؽْد ّ قجْلی یب هشدّدی داًؾجْ دس یک دسط ثَ ُوبى دسط هذذّد اعت ُ .ش ّادذ دسط ًظشی ّ ػولی ( یب
آصهبیؾگبُی )هقذاس دسعی اعت کَ هفبد آى ثش اعبط هقشسات آهْصؽی عجق ثشًبهَ هقْة ؽْسای ػبلی ثشًبهَ سیضی
تذسیظ هی ؽْد ّ ُش ّادذ کبسآهْصی ّ کبسّسصی ثَ تشتیت عی  51عبػت ّ  68عبػت ثَ اجشا گزاؽتَ هی ؽْد ُ .ش عبل
تذقیلی هشکت اص دّ ًیوغبل ّ دس فْست ضشّست یک دّسٍ تبثغتبًی  .داًؾجْ هْظف اعت دس ُش ًیوغبل دس صهبًیکَ
داًؾگبٍ اػالم هیکٌذ عجق تقْین داًؾگبُی ثشای اداهَ تذقیل ّ اًتخبة ّادذ ثَ اداسٍ آهْصػ داًؾکذٍ هشثْعَ هشاجؼَ
ًوبیذ .ػذم هشاجؼَ داًؾجْ ثشای اًتخبة ّادذ ثذّى اعالع ّ ػزس هْجَ دس یک ًیوغبل ثَ هٌضلَ اًقشاف اس تذقیل اعت ّ دس
فْست تبخیش ّ داؽتي ػزس هْجَ دق اًتخبة ّادذ ّ اداهَ تذقیل دس آى ًیوغبل سا ًذاسد ّلی آى ًیوغبل ثب فذّس دکن
هشخقی جضّ هذت هجبص تذقیل آًبى هذغْة هیگشدد  .داًؾجْ هْظف اعت ػزس هْجَ خْد سا دس خْدداسی اص ًبم ًْیغی
ثب دالیل هغتٌذ ثقْست هکتْة دس صهبًی کوتش اص یکوبٍ ثؼذ اص آغبص ًیوغبل تذقیلی ثَ آهْصػ داًؾگبٍ اعالع دُذ.
ّ -6احذُبی درطی ّ طْل هذت تحصیل
گزساًذى دسعِبی پیؾٌیبص داًؾگبُی ّ ضْاثظ آى ثش عجق ثشًبهَ ای کَ تْعظ ؽْسای آهْصؽی داًؾگبٍ تؼییي هیگشدد اًجبم
هی پزیشد .داًؾجْ دس ُش ًیوغبل تذقیلی دس کلیَ هشادل هجبص اعت ثیي  12تب ّ 20ادذ دسعی اًتخبة ًوبیذ  .داًؾجْ یی کَ
دس یک ًیوغبل دذاقل هیبًگیي  17داؽتَ ثبؽذ هی تْاًذ ثب ًظش اعتبد ساٌُوب ّ هْافقت داًؾکذٍ دس ًیوغبل ثؼذ تب ّ 24ادذ دسعی
اًتخبة ًوبیذ  .دس دّسٍ تبثغتبًی داًؾجْ هجبص ثَ اًتخبة ثیؼ اص ّ 6ادذ دسعی ًویجبؽذ  .دذاکثش هذت هجبص تذقیل دس دّسٍ
دکتشای ػوْهی پضؽکی  10عبل – دکتشای دًذاًپضؽکی  9عبل – دکتشای داسّعبصی  9 /5عبل ّ جِت دّسٍ کبسداًی ّ
کبسؽٌبعی ًبپیْعتَ  3عبل ّ دّسٍ کبسؽٌبعی پیْعتَ  6عبل اعت .
 -7حضْر ّ غیبة
دضْس داًؾجْ دس توبهی جلغبت هشثْط ثَ ُش دسط ّ دّسٍ ای کبسآهْصی ّ کبسّسصی الضاهی اعت ّ ػذم دضْس داًؾجْ
دس ُش یک اص جلغبت غیجت هذغْة هی ؽْد عبػبت غیجت داًؾجْ دس ُش دسط ًجبیذ اص
1

4
17

هجوْع عبػبت آى دسط ّ

عبػبت غیجت دسُش ثخؼ ًجبیذ اص  10عبػبت آى ثخؼ تجبّص کٌذ دس غیش ایٌقْست ًوشٍ داًؾجْ دس آى دسط ففش هٌظْس
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خْاُذ ؽذ دس فْستیکَ غیجت دس ُش دسط هبصاد ثش

4
17

ّ دس ثخؾِبی کبسآهْصی ّ کبسّسصی هبصاد ثش

1
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ثْدٍ ّ هْجَ

تؾخیـ دادٍ ؽْد آى دسط دزف هیگشدد .دس ایي دبل سػبیت دذ ًقبة ّ 12ادذ الضاهی ًیغت دس ػیي دبل ًیوغبل هزکْس
ثَ ػٌْاى یک ًیوغبل کبهل جضّ عٌْات تذقیلی داًؾجْ هذغْة هیگشدد .غیجت غیش هْجَ دس اهتذبى ُش دسط ثَ هٌضلَ
گشفتي ًوشٍ ففش دس آى دسط ّ غیجت هْجَ دس اهتذبى ُش دسط ثبػث دزف آى دسط خْاُذ ثْدً .ؾخیـ هْجَ ثْدى ّ غیش
هْجَ ثْدى دس جلغَ اهتذبى ثَ ػِذٍ ؽْسای آهْصؽی داًؾگبٍ اعت .
-8حذف ّ اضبفَ
داًؾجْ هی تْاًذ دس ُش ًیوغبل تذقیلی تب دّ ُفتَ پظ اص ؽشّع ًیوغبل دذاکثش  2دسط خْد سا دزف ّ یب ثشای  2دسط
دیگش ثجت ًبم کٌذ یب  2دسط اًتخبثی خْد سا ثب  2دسط دیگش جبثجب ًوبیذ هؾشّط ثش ایٌکَ تؼذاد ّادذُبی اًتخبثی ّی اص دذّد
هقشسات آهْصؽی تجبّص ًکٌذ غیجت دسجلغبت ُ 2فتَ اّل ُش دسط ثَ دلیل دزف ّ اضبفَ یب ثَ ُش دلیل دیگش هجبص ًیغت ّ
4

دس فْست پیؾبهذ جضّ 17غیجت هجبص داًؾجْی هذغْة هیؾْد.
 -9هزخصی تحصیلی ّاًصزاف اس تحصیل
داًؾجْ هی تْاًذ دس عْل هشادل اّل ّ دّم آهْصػ پضؽکی دذاکثش

ً 2یوغبل تذقیلی هتْالی یب هتٌبّة ّ دس ُش یک اص

هشادل داًؾجْیبى دّسٍ ُبی کبسداًی  ،کبسؽٌبعی ًبپیْعتَ ّ داًؾجْیبى دّسٍ کبسؽٌبعی پیْعتَ هی تْاًٌذ اص دّ ًیوغبل
هشخقی دس عْل دّسٍ تذقیل اعتفبدٍ ًوبیٌذ  .تقبضبی هشخقی تذقیلی ثبیذ ثَ فْست کتجی  ،دذاقل دُّفتَ قجل اص ؽشّع
ًبم ًْیغی ُشًیوغبل  ،تْعظ داًؾجْ ثَ اداسٍ آهْصػ داًؾکذٍ تغلین گشدد  .تشک تذقیل ثذّى کغت اجبصٍ اص داًؾگبٍ هذل
تذقیل اًقشاف اص تذقیل هذغْة هیؾْد ّ داًؾجْی هٌقشف اص تذقیل دق اداهَ تذقیل سا ًذاسد  .داًؾجْ ثبیذ
دسخْاعت اًقشاف اص تذقیل خْد سا ؽخقبٌ ثَ آهْصػ داًؾکذٍ تغلین ًوبیذ دس ایي فْست داًؾجْ هجبص اعت فقظ ثشای
یک ثبس دذاکثش تب یک هبٍ قجل اص پبیبى ُوبى ًیوغبل تقبضبی اًقشاف خْد سا پظ ثگیشد  .پظ اص اًقضبی ایي هِلت دکن
اًقشاف اص تذقیل ّی فبدس ؽذ  ّ .داًؾجْ اص آى پظ دق اداهَ تذقیل سا ًذاسد  .داًؾجْ هٌقشف اص تذقیل هْظف
اعت ثَ کلیَ تؼِذاتی کَ دس دّساى تذقیل عپشدٍ اعت ػول ًوبیذ.تذقیل هجذد داًؾجْی هٌقشف اص تذقیل هْکْل ثَ
ؽشکت ّ قجْلی دس آصهْى عشاعشی ثش اعبط ضْاثظ هشثْط خْاُذ ثْد.
 -10اًتقبل
اًتقبل ثَ هؼٌی تغییش هذل تذقیل اص یک داًؾگبٍ ثَ داًؾگبٍ دیگش دس ُوبى سؽتَ ّ ُوبى هقغغ تذقیلی اعت .
اًتقبل داًؾجْ ثب داًؾگبٍ ُبی هجذاء ّ هققذ هٌْط ثَ داؽتي ُوَ ؽشایظ صیش اعت :
-

اداهَ تذقیل هتقبضی دس داًؾگبٍ هجذاءاص ًظش هقشسات آهْصؽی ّ اًضجبعی ثالهبًغ ثبؽذ .

-

هتقبضی دذاقل دّ ًیوغبل اص دّسٍ آهْصؽی خْد سا دس داًؾگبٍ هجذاء گزساًذٍ ثبؽذ .

-

دس داًؾگبُِبی ػلْم پضؽکی ّ خذهبت ثِذاؽتی دسهبًی هجشی ثبصًگشی ّ افالدبت ثشًبهَ آهْصػ پضؽکی ػوْهی دس
فْست تغجیق ّادذُبی دسعی دس داًؾگبٍ هجذاء ّ هققذ  ،اًتقبل داًؾجْ دس یکی اص ًیوغبلِبی تذقیلی ثب دفظ هقشسات
آهْصؽی ّ اًضجبعی هشثْط ّ هْافقت داًؾگبُِبی هجذا ّ هققذ اهکبى پزیش هیجبؽذ .

-

دس داًؾگبُِبی ػلْم پضؽکی ّ خذهبت ثِذاؽتی دسهبًی هجشی ثبصًگشی ّ افالدبت ثشًبهَ آهْصػ پضؽکی ػوْهی دس
فْستیکَ ثشًبهَ آهْصؽی داًؾگبُِبی هجذا ّ هققذ کبهالً هغبثقت ًذاؽتَ ثبؽٌذ  ،اًتقبل داًؾجْ فشفبً پظ اص پبیبى ُش یک اص
ایالم  -بانگنجاب – هعاونت آهوزشی دانشگاه علوم پسشکی ایالم
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هشادل آهْصػ پضؽکی ػوْهی ثب سػبیت هفبد ثٌذ  49 -3ثب دفظ هقشسات آهْصؽی ّ اًضجبعی هشثْط ّ هْافقت داًؾگبُِبی
هجذا ّ هققذ اهکبى پزیش هیجبؽذ .
-

ّادذُبی ثبقیوبًذٍ داًؾجْ داًؾجْ ثشای داًؾگبٍ هققذ  ،دذاقل ًقف کل ّادذُبی دّسٍ ثبؽذ .

-

هیبًگیي ًوشات دسّط گزساًذٍ ؽذٍ هتقبضی دذاقل  12ثبؽذ .

-

ًوشٍ آصهْى ّسّدی هتقبضی دس عبل ّسّد ثَ تذقیل اص ًوشٍ آصهْى آخشیي فشد پزیشفتَ ؽذٍ ُوبى عبل دس سؽتَ ّ عِویَ
هشثْط دس داًؾگبٍ هققذ کوتش ًجبؽذ .

-

اًتقبل هذل تذقیل داًؾجْیبًی کَ ثَ دعتگبٍ ُبی اجشایی خبؿ تؼِذ عپشدٍ اًذ  ،ثب سػبیت ؽشایظ هبدٍ

 ّ 49اػالم هْافقت

دعتگبٍ اجشایی ریشثظ اهکبى پزیش اعت .
-

اًتقبل اص داًؾگبٍ ُبی غیش دّلتی ثَ داًؾگبُِبی دّلتی هوٌْع اعت ّلی اًتقبل ثَ ػکظ آى ثب هْافقت هجذاء ّ هققذ ثب سػبیت
ضْاثظ هشثْط  ،ثالهبًغ اعت .

-

اًتقبل فشصًذاى اػضبء ُیئت ػلوی تبثغ ضْاثظ ّ آئیي ًبهَ هشثْط ثَ خْد هیجبؽذ .

-

اًتقبل داًؾجْیبى ایشاًی ؽبغل ثَ تذقیل دس خبسج اص کؾْس ثَ داًؾگبٍ ُب ّ هْعغبت ػبلی داخل کؾْس  ،تبثغ ضْاثظ ّ آییي
ًبهَ هشثْط ثَ خْد هیجبؽذ .
 -11تغییز رشتَ
داًؾجْی دّسٍ دکتشی ػوْهی پضؽکی دس عْل دّساى تذقیل خْد هی تْاًذ دس فْست داؽتي ؽشایظ صیش ّ هْافقت داًؾگبٍ
ریشثظ ثَ سؽتَ دیگشی تغییش سؽتَ دُذ

 اداهَ تذقیل هتقبضی دس سؽتَ قجلی اص ًظش هقشسات آهْصؽی ثالهبًغ ثبؽذ1

1

 دذاقل  ّ 6دذاکثش 3کل ّادذُبی دّسٍ سا گزساًذٍ ثبؽذ ًوشٍ آصهْى ّسّدی هتقبضی دس عبل ّسّد ثَ تذقیل اص ًوشٍ آصهْى آخشیي فشد پزیشفتَ ؽذٍ ُوبى عبل دس عِویَ ّ سؽتَهْسد تقبضب دس داًؾگبٍ هققذ کوتش ًجبؽذ
 ثب تْجَ ثَ دذاکثش هذت هجبص تذقیل اهکبى گزساًذى ّادذُبی دسعی هْسد ًیبص دس سؽتَ جذیذ سا داؽتَ ثبؽذ تغییش سؽتَ داًؾجْیبًی کَ اص اداهَ تذقیل دس سؽتَ پضؽکی هذشّم هی ؽًْذ ثش اعبط دعتْس الؼول هٌذسج دس تجقشٍ 2هبدٍ  13فْست هی گیشد.
 تغییش سؽتَ داًؾجْیبًی کَ ثَ دعتگبٍ ُبی اجشایی خبؿ تؼِذ داسًذ ثب سػبیت کلیَ ؽشایظ ایي هبدٍ ّ اػالم هْافقت دعتگبٍاجشایی ریشثظ اهکبى پزیش اعت .
 تغییش سؽتَ ثب سؽتَ ُبیی کَ دس ضْاثظ گضیٌؼ آًِب ؽشایظ خبؿ پیؼ ثیٌی ؽذٍ اعت هْکْل ثَ ادشاص ؽشایظ هشثْط اعت داًؾجْ دس عْل تذقیل خْد تٌِب ثشای یک ثبس هی تْاًذ تغییش سؽتَ دُذ ثَ اعتثٌبی هؾوْلیي هٌذسج دس تجقشٍ ُ 1ویي هبدٍ تغییش سؽتَ ثبیذ دس هقبعغ تذقیلی ُن عغخ فْست گیشد دس غیش ایي فْست فقظ اص هقغغ ثبالتش ثَ هقغغ پبییي تش ثب سػبیتهقشسات هبدٍ  65اهکبى پزیش اعت .دس فْستی کَ داًؾجُْن صهبى داسای ؽشایظ اًتقبل ّ ُوچٌیي ؽشایظ تغییش سؽتَ ثبؽذ
تغییش سؽتَ تْام ثب اًتقبل ثالهبًغ اعت .
 تغییش سؽتَ تْام ثب اًتقبل اص ّصاست ثِذاؽت  ،دسهبى ّ آهْصػ پضؽکی ثَ ّصاست ػلْم  ،تذقیقبت ّ فٌبّسصی ّ ثش ػکظ دسفْست داؽتي ؽشایظ تغییش سؽتَ ّ اًتقبل ثالهبًغ اعت .
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 -12داًشجْی هیِوبى
دسهْاسدی کَ داًؾجْ ثغْس هْقت ًبگضیشثَ تغییش هذل تذقیل خْد ثبؽذ هی تْاًذ ثب تْافق داًؾگبٍ ُبی هجذاء ّ هققذ ثَ
ػٌْاى داًؾجْی هیِوبى هذل تذقیل خْد سا ثغْس هْقت ثشای هذت هؼیي تغییش دُذ
هیِوبًی اص دّسٍ ُبی سّصاًَ ثَ ؽجبًَ اص داًؾگبٍ ُبی دضْسی ثَ غیش دضْسی اص داًؾگبٍ ُبی دّلتی ثَ غیش دّلتی ّ ثش
ػکظ هوٌْع اعت
هیِوبى ؽذى داًؾذْ دس یک داًؾگبٍ هؾشّط ثَ ایي اعت کَ داًؾجْ دذاقل دّ ًیوغبل تذقیلی خْد سا دس داًؾگبٍ هجذاء
گزساًذٍ ثبؽذ.
هیِوبى ؽذى داًؾذْ دس یک داًؾگبٍ ثشای گزساًذى یک یب چٌذ دسط ثب هْافقت داًؾگبٍ ُبی هجذاء ّ هققذ ثَ ؽشط آى کَ تؼذاد
ّادذُبی دسعی هزکْس اص ّ 10ادذ کوتش ثبؽذ ّ جوغ ّادذُبی دسعی اخز ؽذٍ داًؾجْ دس داًؾگبٍ هجذاء ّ هققذ ثَ دس آى
ًیوغبل اص ّ 12ادذ کوتش ّ اص ّ 20ادذ ثیؾتش ًؾْد ثالهبًغ اعت
اًتخبة ّادذ داًؾجْی هیِوبى دس داًؾگبٍ هققذ چَ ثَ فْست تک دسط ّ چَ ثَ فْست توبم ّقت ثبیغتی ثباعالع گشٍّ
آهْصؽی هشثْط دس داًؾگبٍ هجذاء ّ عجق ؽشایظ داًؾگبٍ هققذ ثبؽذ
تؼذاد ّادذُبیی کَ داًؾجْ ثَ فْست هیِوبى ( تک دسط یب توبم ّقت ) دس یک یب چٌذ داًؾگبٍ هی گزساًذ ًجبیذ اص  40دسفذ
کل ّادذُبی دّسٍ تجبّص ًوبیذ.
دذاقل ًوشٍ قجْلی داؽجْی هیِوبى دس داًؾگبٍ هققذ  12هی ثبؽذ ّادذُبیی سا کَ داًؾجْ دس داًؾگبٍ هققذ ثب ًوشٍ کوتش اص
 12گزساًذٍ اعت ثبیذ هجذداً ثگزساًذ .
 -13پبیبى ًبهَ
تِیَ پبیبى ًبهَ آخشیي ثخؼ دّسٍ دکتشا اعت کَ عی آى داًؾجْ هْظف اعت دس یک صهیٌَ هشثْط ثَ سؽتَ تذقیلی خْد صیش
ًظش اعتبد ساٌُوب ثَ تذقیق ّ تتجغ ثپشداصد  .اعتبد ساٌُوب ثَ پیؾٌِبد داًؾجْ هْافقت اعتبد ّ تبئیذ گشٍّ آهْصؽی هشثْط تؼییي
هیگشدد  .فبفلَ صهبى ثجت هْضْع پبیبى ًبهَ تب صهبى دفبع یب تقْیت آى ًجبیغتی کوتش اص یکغبل ثبؽذ داًؾجْیبى دّسٍ
دکتشای پظ اص ّسّد ثَ دّسٍ کبسآهْصی ثبلیٌی هجبصًذ هْضْع پبیبى ًبهَ سا ثب ًظش اعتبد ساٌُوب اًتخبة کٌٌذ هْضْع پبیبى
ًبهَ پظ اص تبئیذ گشٍّ آهْصؽی ّ ؽْسای آهْصؽی یب آهْصؽی – پژُّؾی داًؾکذٍ قغؼیت هی یبثذ  .اسصؽیبثی پبیبى ًبهَ تْعظ
ُیئت داّساى هتؾکل اص اعتبد ساٌُوب ّ دذاقل دّ ػضْ اص اػضبء ُیئت ػلوی ّ هذققبى ّ هتخققبى ّ فبدجٌظشاى ثَ
اًتخبة گشٍّ آهْصؽی هشثْط فْست هی گیشد  .دس فْستیکَ پبیبى ًبهَ اص ًظش ُیئت داّساى ضؼیف تؾخیـ دادٍ ؽْد
داًؾجْ هی تْاًذ ثبس دیگش دس صهبًیکَ ُیئت داّساى تؼییي هی کٌذ سعبلَ خْد سا کبهل ّ اص آى دفبع ًوبیذ ّ تؼییي ایي هذت ثبیذ
ثَ ًذْی ثبؽذ کَ اص ًقبة دذاکثش هذت هجبص تذقیل داًؾجْ فشاتش ًشّد  .اسصؽیبثی پبیبى ًبهَ تْعظ ُیئت داّساى دس هقیبط
ًوشٍ گزاسی ففش تب ثیغت فْست هی گیشد ً .وشٍ پبیبى ًبهَ دس ادتغبة هیبًگیي کل داًؾجْ هٌظْس هیؾْد  .داًؾجْیبًی دق
دفبع اص پبیبى ًبهَ سا داسًذ کَ کلیَ ّادذُبی آهْصؽی دّسٍ سا گزساًذٍ ثبؽٌذ.
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 -14شزح ّظبیف اطتبد هشبّر
اُذاف داؽتي اعتبد هؾبّس جِت داًؾجْیبى ُذایت ّ ًظبست هغتوش ثش سًّذ تذقیلی ّ ؽٌبعبیی صهیٌَ ُبی آعیت پزیشی ّ
آؽٌبًوْدى داًؾجْیبى ثب ؽِش هذل تذقیل ّ هقشسات آهْصؽی ّ ؽٌبعبیی ّ دوبیت اص اعتؼذادُبی دسخؾبى ّ ُذایت
داًؾجْیبى ثشتش هیجبؽذ .
 - 1اعبتیذ هؾبّس ثبیذ هغلظ ّ آؽٌب ثَ کلیَ آئیي ًبهَ ی آهْصؽی ثبؽٌذ .
 - 2تْجَ خبؿ ثَ داًؾجْیبى دس ثذّ ّسّد داؽتَ ّ آًِب سا ثب ّادذُبی هختلف ّ هکبًِبی هختلف هذل تذقیل آؽٌب عبصًذ
 - 3ثبیذ داًؾجْیبى سا ثب هقشسات ّ آئیي ًبهَ ُبی آهْصؽی آؽٌب ًوبیٌذ .
 - 4ثبیذ ثشای ُش داًؾجْ پشعؾٌبهَ هذشهبًَ تِیَ ّ اعالػبت فشدی  ،خالفَ ّضؼیت ُش ًیوغبل تذقیلی  ،کبسًبهَ ُبی پبیبى
ُش ًیوغبل ّ ،یژگیِبی ػبعفی ّ فشٌُگی ّ تشثیتی داًؾجْ دس پشًّذٍ هخقْ ؿ ًگِذاسی ًوبیٌذ
 - 5ثبیذ هؾبّسٍ ُبی الصم دس صهیٌَ ؽغلی هشتجظ اسائَ گشدد.
 - 6ساٌُوبیِبی الصم ثَ آًِب جِت سّػ فذیخ هغبلؼَ دادٍ ؽْد
 - 7ثبیذ فشهِبی اًتخبة ّادذ  ،گْاُی پضؽکی  ،هیِوبًی  ،اًتقبل  ,جبثجبیی  ،دذف ّ اضبفَ ّ دزف اضغشاسی دس یک ًیوغبل
ُش داًؾجْ سا ثشسعی ًوبیٌذ
 - 8اسصیبثی هذاّم ّ ؽٌبخت ّضؼیت تذقیلی داًؾجْیبى سا ثبیغتی اًجبم دٌُذ

-15صذّرگْاُی اشتغبل ثَ تحصیل جِت ارگبًِب ّ ادارات هختلف
ؽشایظ اخز گْاُی اؽتغبل ثَ تذقیل جِت اسگبًِب ّ اداسات هختلف ثَ ؽشح ریل هیجبؽذ:
 - 1اسعبل گْاُی اؽتغبل ثَ تذقیل اص داًؾکذٍ ُب دس ًیوغبلی کَ داًؾجْ هؾغْل ثَ تذقیل هیجبؽذ ثَ آهْصػ کل داًؾگبٍ
 - 2فذّس گْاُی ثَ عبصهبًِب ّ ًِبدُبی هختلف  ،تْعظ آهْصػ کل داًؾگبٍ پظ اص اخز گْاُی اعتغبل ثَ تذقیل داًؾجْ اص
هذل تذقیل
 - 3الصم ثَ تزکش اعت کَ ایي اداسٍ کل اص اسائَ گْاُی ثب رکش تؼذاد ّادذُبی گزساًذٍ ّ هیبًگیي کل ّ ُوچٌیي گْاُی ثذّى ػٌْاى
هؼزّس هیجبؽذ ّ تٌِب گْاُی ثب رکش هؼذل ًیوغبل جِت دسیبفت کوک ُضیٌَ تذقیلی هجبص هیجبؽذ .
 -16هقزرات ًظبم ّظیفَ
هؼبفیت تذقیلی :
ُش داًؾجْی هشد هی تْاًذ دس توبم عْل تذقیل خْد اص هؼبفیت تذقیلی اعتفبدٍ ًوبیذ ثَ ایي هٌظْس داًؾجْ فشم ّضؼیت
ًظبم ّظیفَ سا ثَ دقت تکویل ًوْدٍ کَ پظ اص تکویل ّ تذْیل ثَ ّادذ ًظبم ّظیفَ اص عشیق ّادذ هزکْس جِت فذّس هؼبفیت
تذقیلی اقذاهبت الصم هقذّس هی گشدد  .الصم ثَ تْضیخ اعت کَ ػْاقت ّجْد ُش گًَْ ًقـ دس اعالػبت تکویل ؽذٍ اص جولَ
ػذم فذّس هؼبفیت تذقیلی ثش ػِذٍ خْد داًؾجْ خْاُذ ثْد .
 کغبًی کَ داسای ثشگ اػضام ثَ خذهت هیجبؽٌذ ( ثشگَ عجض ) ضوي اسائَ افل آى ثَ ّادذ ًظبم ّظیفَ هی ثبیغت ثؼذ اص گزؽتیک ًیوغبل تذقیلی جِت پیگیشی ّضؼیت تذقیلی خْد ثَ ّادذ هشثْعَ هشاجؼَ ًوبیٌذ .
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 ُش داًؾجْیی کَ قجالً دس داًؾگبٍ دیگشی هؾغْل ثَ تذقیل ثْدٍ ّ اًضشاف دادٍ اعت هی ثبیغت تبسیخ اًقشاف خْد سا اصعشیق داًؾگبٍ قجلی ثَ عبصهبى ًبجب اػالم ًوبیٌذ دس غیش ایٌقْست آى عبصهبى اص فذّس هؼبفیت تذقیلی خْدداسی ًوْدٍ ّ اص
اداهَ تذقیل ّی جلْگیشی ثَ ػول خْاُذ آهذ .
 کغبًی کَ دس دیي اًجبم ّظیفَ خذهت عشثبصی پزیشفتَ ؽذٍ اًذ هی تْاًٌذ عی یک ًبهَ تشخیـ اص داًؾگبٍ ّضؼیت تذقیلیخْد سا ثَ پبدگبى هذل خذهت خْد اػالم داسًذ .
 ُش فشدی کَ داسای کبست پبیبى خذهت ّ اًْاع هؼبفیتِب ( پضؽکی  ،کفبلت ّ هْاسد خبؿ ) هیجبؽذ هی ثبیغت افل ّ کپی آىسا ثَ ّادذ ًظبم ّظیفَ اسائَ ًوبیذ .
ُش داًؾجْ هْظف اعت دس فْست فبسؽ التذقیلی  ،اًقشاف  ،اخشاج ّ تشک تذقیل جِت اثغبل هؼبفیت تذقیلی خْ د
ّاػالم ثَ عبصهبى ًبجب ثَ ّادذ ًظبم ّظیفَ هشاجؼَ ًوبیذ دس غیش ایٌقْست ػْاقت ثؼذی آى ثَ ػِذٍ خْد داًؾجْ خْاُذ ثْد .
هِلت اػالم اثغبل هؼبفیت تذقیلی ثَ ًبجب ثشای داًؾجْیبى فبسؽ التذقیل  6هبٍ پظ اص تبسیخ فشاغت اص تذقیل ّ ثشای
داًؾجْیبى اًقشافی  4هبٍ ثؼذ اص تبسیخ اًقشاف هی ثبؽذ.

-17گْاُی اشتغبل ثَ تحصیل جِت راٌُوبیی ّ راًٌذگی – گذرًبهَ – ّظیفَ عوْهی :
 ُش داًؾجْی هشد هی تْاًذ اص عشیق ّادذ ًظبم ّظیفَ جِت اداسٍ ساٌُوبیی ساًٌذگی  ،اداسٍ گزسًبهَ ّ عبصهبى ّظیفَ ػوْهیًبجبی تِشاى ( جِت فذّس هؼبفیت کفبلت ّ هْاسد خبؿ ّ خشّج اص کؾْس ) گْاُی اؽتغبل ثَ تذقیل دسیبفت ًوبیذ کَ دس
ُوَ هْاسد ثبال ًیبص ثَ اسائَ گْاُی اؽتغبل ثَ تذقیل اص داًؾکذٍ هشثْعَ ّ ؽوبسٍ هؼبفیت تذقیلی ( فقظ داًؾجْیبًی کَ اص
هؼبفیت تذقیلی اعتفبدٍ هی ًوبیٌذ ) هیجبؽذ .
 داًؾجْیبى ًویتْاًٌذ دس عْل صهبى تذقیل جِت فذّس هؼبفیت پضؽکی اقذام ًوبیٌذ . داًؾجْ هی ثبیغت دس فْست اخز کبست هؼبفیت دائن ( کفبلت ّ هْاسد خبؿ ) دس صهبى تذقیل ثب اسائَ افل ّ کپی کبست ثَّادذ ًظبم ّظیفَ هؼبفیت دائن خْد سا اػالم ًوبیذ .

-18خزّج اس کشْر :
داًؾجْیبى هتقبضی خشّج اص کؾْس ثَ دّ هٌظْس هی تْاًٌذ ثَ خبسج اص کؾْس ثَ عْس هْقت عفش ًوبیٌذ.
الف  :عفشُبی صیبستی ة  :عفشُبی ػلوی ( فقظ ثَ هٌظْس اسائَ هقبلَ ّ یب ؽشکت دس کٌگشٍ ُبی ثیي الوللی )
الف  :عفشُبی صیبستی
دسفْستیکَ داًؾجْققذ عفشُبی صیبستی سا داؽتَ ثبؽذ دسخْاعت خْد سا ثَ آهْصػ کل ّادذ ًظبم ّظیفَ داًؾگبٍ ُوشاٍ ثب
گْاُی اؽتغبل ثَ تذقیل اص داًؾکذٍ ّ گْاُی اػالم تبسیخ سفت ّ ثشگؾت ّ کؾْس هققذ اص آژاًظ صیبستی ّ عیبدتی تغلین ّ
ّادذ هشثْعَ ثب اخز تؼِذ هذضشی اص عشیق دفتش دقْقی داًؾگبٍ اقذام ثَ فذّس هجْص خشّج هی ًوبیذ ّ هؼشفی ًبهَ ای ثَ
ّی جِت ًظبم ّظیفَ ّ اداسٍ گزسًبهَ جِت خشّج اص کؾْس فبدس هیگشدد.
عفشُبی ػلوی
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 - 1دسخْاعت داًؾجْ هجٌی ثش ؽشکت دس کٌگشٍ ُبی ثیي الوللی تذْیل ثَ آهْصػ کل ّادذ ًظبم ّظیفَ
 - 2اسعبل دسخْاعت هزکْس ثَ هٌظْس تبئیذیَ ثَ هؼبًّت پژُّؾی
 - 3اسعبل تبئیذیَ دسخْاعت اص عْی هؼبًّت پژُّؾی ثَ آهْصػ کل
 - 4هؼشفی ثَ دفتش دقْقی ثب اخز تؼِذ هذضشی ( ثَ غیش اص داًؾجْیبى ؽِشیَ پشداص )
 - 5دس خقْؿ داًؾجْیبى پغش هؼشفی ثَ ًبجب ( عبصهبى ًظبم ّظیفَ ) ثشای دسیبفت خشّج هجْص اص کؾْس اًجبم هی ؽْد
 - 6ثذیِی اعت دسخقْؿ داًؾجْیبى دختش فشفب ثٌذ( )1تب ( )4قبثل اجشا اعت
 -20پی ًْشت ُب
ضوٌٌب الصم ثَ تزکش اعت کَ:
 -1قْاًیي آهْصؽی هشثْط ثَ غیجت داًؾجْیبى دس کالط ُبی دسط ّ جلغبت اهتذبى  ،تغییش سؽتَ ّ هیِوبًی ّاًتقبلی
دسهْسد کلیَ داًؾجْیبى ثَ هْسد اجشا قشاس خْاُذ گشفت.
 -2دس صهیٌَ دزف ّ اضبفَ  ،دزف تکذسط ّ ُوچٌیي اًجبم اًتخبة ّادذ فذیخ  ،داًؾجْیبى ثبیذ دقت ثغیبس صیبدی سا هجزّل
داسًذّ ایي خقْؿ ثب اعبتیذ هؾبّس خْیؼ  ،توبط دبفل ًوْدٍ ّ هؾْست ًوبیٌذثبتْجَ ثَ تقْین آهْصؽی داًؾگبٍ کَ دس
عبیت آهْصػ کل  www.ceo.medilam.ac.irقشاس داسد ثش عجق هقشسات اقذام ًوبیٌذ
-3ثشای اعالع اص تقْین آهْصؽی ّ آؽٌبیی ثب ّادذُبی هختلف آهْصػ کل ّ قْاًیي هشثْعَ هیتْاًیذ ثَ عبیت ُبی ریل سجْع
ًوبئیذ.
آدسط عبیت داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی ایالم www.medilam.ac.ir :
آدسط ّة عبیت عیغتن هذیشیت آهْصؽی (عوب ) www.edu.medilam.ac.ir :
آدسط عبیت آهْصػ کل www.ceo.medilam.ac.ir:
*ُ-ش ّادذ دسط هقذاس یب هیضاى دسعی اعت کَ هفبد آى ثَ تشتیت ثَ فْست ًظشی

 17عبػت ّ ثَ فْست ػولی یب

آصهبیؾگبُی  34عبػت دس عْل یک ًیوغبل تذقیلی یب دّسٍ تبثغتبًی ّ عجق ثشًبهَ هقْة ؽْسای ػبلی ثشًبهَ سیضی
تذسیظ هیؾْد.
* -ثش اعبط هقشسات آهْصؽی ّادذُبی اًتخبثی ثبیغتی دذاقل  ّ 12دذاکثش ّ 20ادذ ثبؽذ
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