
 

 ی داًشگاُ علَم پسشکی شیرازاستفادُ از کتاتخاًِ ّاآییي ًاهِ 

 

 ّای ًاهــِ آئیي تواهی تاریخ ایي از ٍ است رسیذُ داًشگاُ رئیسِ ّیات  ایي آئیي ًاهِ تِ تصَیة

  .تَد خَاٌّذ اعتثار تی ٍ اجراء غیرقاتل ٍ تلقی یکي لن کاى هَرد ایي در قثلی هصَب

اعالع رسبًي ٍ ّوبٌّگي ٍ ينسست سبسي ارائِ ذسهبت زر  هقسهِ : ّسف اس تسٍيي ايي آييي ًبهِ تَسؼِ ذسهبت

متبثربًِ ّبي زاًطگبُ ػلَم پشضني ضيزاس هي ثبضس . ّز متبثربًِ هي تَاًس ثب رػبيت چبرچَة ايي آييي ًبهِ ٍ ثز 

 هي اجزا  حست ًيبس، آييي ًبهِ زاذلي تٌظين ًوبيس مِ پس اس تبييس هؼبًٍت تحقيقبت ٍ كي آٍري زاًطگبُ قبثل

 بضس.ث

 

 تعاریف: 

  
هٌظَر اس متبثربًِ ّبي تحت پَضص توبهي متبثربًِ ّبي زاًطگبُ ػلَم  متبثربًِ ّبي تحت پَضص زاًطگبُ :

 كزٌّگي، هؼبًٍت ثْساضتي، هزامش  پشضني ضيزاس اػن اس متبثربًِ ّبي زاًطنسُ اي هزامش آهَسضي زرهبًي،

 . ثبضس هي  ذَاثگبُ ّب ٍ آهَسضي ّبي گزٍُ تحقيقبتي، هزامش ثْساضتي، هؼبًٍت
  

 هَاز  كطززُ، لَح  ًبهِ، پبيبى چبپي، ػلوي ازٍاري ًطزيبت  هٌظَر اس هٌبثغ متبثربًِ، متبة، هٌبثغ متبثربًِ :

  . ثبضس هي............  ٍ ضٌيساري زيساري
  

ثِ ًزم اكشار هٌظَر اس ػضَيت زر متبثربًِ، ارائِ هسارك هَرز ًيبس ٍ ٍرٍز اعالػبت ضرص هتقبضي  ػضَيت :

  متبثربًِ اي ٍ صسٍر مبرت ػضَيت متبثربًِ هي ثبضس .

 

هٌظَر اس مبزر آهَسضي زاًطگبُ مليِ اػضب ّيأت ػلوي ٍ هزثيبى رسوي، پيوبًي ٍ حق  مبزر آهَسضي زاًطگبُ :

  التسريس هي ثبضس .
   

 اس يني زر ِ تحصيل هٌظَر اس زاًطجَي تحصيالت تنويلي، زاًطجَي ضبؿل ث زاًطجَي تحصيالت تنويلي :

  . ثبضس هي ترصصي زمتزاي يب ارضس مبرضٌبسي هقبعغ
  

هٌظَر اس مبرمٌبى مليِ پزسٌل رسوي ، پيوبًي، عزحي ٍ قزارزازي ضبؿل زر زاًطگبُ ػلَم پشضني  مبرمٌبى :

 ضيزاس هي ثبضس. 
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 هادُ یك : استفادُ کٌٌذگاى

 

  زاًطگبُ ثبسًطستِ ٍ ضبؿل آهَسضي مبزر  الق(

  تحصيل ثِ ضبؿل زاًطجَيبى(   ة

   ر زاًطگبُز ضبؿل مبرمٌبى(   ج

 (پيزاپشضني ٍ پشضني ّبي رضتِ التحصيالى ٍكبرؽ زاًطجَيبى) زاًطگبُ ثِ ٍاثستِ ؿيز هتلزقِ هزاجؼبى(   ز
 

 

 هادُ دٍ : عضَیت 

ًطجَيبى ٍ مبرمٌبى زاًطگبُ ثِ ضزط ػضَيت زر يني اس متبثربًِ ّبي هجْش ثِ ًزم اكشار آهَسضي،زا مبزر    -1  

 .ًوبيٌس استلبزُ زاًطگبُ ّبي متبثربًِ هٌبثغ اس  تَاًٌس هي(اهبًت) 3 هبزُ 5 ثٌس اسبس ثز ٍ  متبثربًِ اي



ٍ ارائِ مبرت ضٌبسبيي هؼتجز : مبزر آهَسضي ثبسًطستِ ثب ارائِ هؼزكي ًبهِ اس هؼبًٍت آهَسضي زاًطنسُ  1تجصزُ 

  هي تَاًٌس ثِ ػضَيت متبثربًِ زرآيٌس .

: مبزر آهَسضي حق التسريسي زاًطگبُ ، زر صَرت ارائِ هؼزكي ًبهِ اس هسيز گزٍُ هزثَعِ عي سهبى  2تجصزُ 

  تسريس ، هي تَاًٌس ثِ ػضَيت متبثربًِ زرآيٌس.

: توبهي مبرمٌبى زاًطگبُ اػن اس رسوي،پيوبًي، عزحي، قزارزازي ضبؿل زر زاًطگبُ ، زر صَرت تنويل  3تجصزُ 

 ػضَيت ثِ تَاًٌس هي هؼتجز ًبهِ هؼزكي ٍ ػنس قغؼِ مبرگشيٌي،يل حنن ارائِ كزم زرذَاست ػضَيت، 

تؼييي هي ضَز مِ ثب ارائِ  ينسبل ػضَيت تبريد اس ضسُ يبز اكزاز ػضَيت هست. زرآيٌس هزثَعِ ٍاحس متبثربًِ

  آذزيي حنن مبرگشيٌي هجسزا ثِ هست ينسبل قبثل توسيس است. 

 اس تَاًٌس هي  هَقت زاًطجَيي مبرت ارائِ صَرت زر  زاًطگبّْب سبيز اس هْوبى زاًطجَيبى: 4 تجصزُ       

  ؼبل ذَاّس ضس . ك آًْب مبرت اػتجبر هست ثزاثز آًْب ػضَيت هست ٍ ًوبيٌس استلبزُ متبثربًِ اهنبًبت

 : زرآيٌس زاًطگبُ ّبي متبثربًِ ػضَيت ثِ تَاًٌس هي سيز ضزايظ اسبس ثز زاًطگبُ ثِ ٍاثستِ ؿيز اكزاز    -2

 ًبهِ هؼزكي ارائِ  ثب ، متبثربًِ سزپزست صالحسيس صَرت زر زاًطگبّْب سبيز زاًطجَيبى  الق ( مبزر آهَسضي ٍ

ٍ پززاذت حق ػضَيت هي تَاًٌس اس اهنبًبت ّوبى متبثربًِ زر هحل  هزثَعِ زاًطگبُ آهَسضي هؼبًٍت اس هؼتجز

  استلبزُ ًوبيٌس .

  : اٍلَيت استلبزُ اس هٌبثغ ٍ ذسهبت متبثربًِ ثب مبرثزاى زاًطگبُ هي ثبضس . 1تجصزُ 

  : ارائِ ذسهبت ثِ زاًطجَيبى زاًطگبّْبي آساز ٍ ؿيز اًتلبػي هوٌَع هي ثبضس.2تجصزُ 

ى رضتِ ّبي ػلَم پشضني ) پشضنبى ، زًساًزشضنبى ، زارٍسبساى ٍ ... ( زر صَرت ارائِ مبرت ة ( كبرؽ التحصيال

 ضٌبسبيي هؼتجز ٍ پززاذت حق ػضَيت هي تَاًٌس اس اهنبًبت ّوبى متبثربًِ زر هحل استلبزُ ًوبيٌس .
  

 
 هادُ سِ : اهاًت 

 متبثربًِ اػضب ثِ صزكبً هٌبثغ ٍ ثبضس هي متبثربًِ زر ػضَيت ثِ هٌَط متبثربًِ اهنبًبت ٍ هٌبثغ اس استلبزُ  - 1 

 . ضَز هي زازُ اهبًت 

 گيزًسُ اهبًت لذا.  ثبضس هي پبسرگَ گيزًسُ اهبًت ضرص تٌْب ، ضسُ گزكتِ اهبًت هٌبثغ قجبل زر -2       

ثزرسي ًوَزُ ٍ زر صَرت هطبّسُ ّز گًَِ ػيت ٍ ًقص، ثالكبصلِ هزاتت را  زقت ثب را اهبًتي هٌبثغ است هَظق

ثِ هسئَل هيش اهبًت اعالع زّس . زر ؿيز ايٌصَرت هلشم ثِ پززاذت ذسبرت تؼييي ضسُ اس عزف متبثربًِ هي 

 ثبضس .

 تؼساز ٍ هست اهبًت هٌبثغ ثز اسبس جسٍل سيز هي ثبضس : -3
  



 اػضب

 هست اهبًت تؼساز هٌجغ 

 رٍس 15 جلس 6 مبزر آهَسضي

 رٍس 10 جلس 5 زاًطجَي تحصيالت تنويلي،زستيبر ترصصي

 رٍس 7 جلس 3 زاًطجَي سبيز هقبعغ/مبزر آهَسضي ثبسًطستِ

 رٍس 7 جلس 2 مبرمٌبى

 رٍس 5 جلس 2 زاًطجَيبى سبيز زاًطنسُ ّبي زاًطگبُ ػلَم پشضني ضيزاس

  
 

: هست سهبى اهبًت ٍ تؼساز هٌبثغ اهبًتي ثزحست ضزايظ ٍ ثب صالحسيس هسئَل متبثربًِ قبثل تـييز هي  1تجصزُ 

 ثبضس .

 هطي ذظ عجق ٍ متبثربًِ هسئَل تطريص ثِ ثٌب زرسي يب ٍ هزاجؼِ پز هٌبثغ اهبًت سهبى هست:  2 تجصزُ    

 . مٌس تـييز است هوني متبثربًِ جبري

 : ضًَس ًوي زازُ اهبًت سيز هٌبثغ   -4

 متبثْبي هزجغ -الق

 ًطزيبت ازٍاري التيي چبپي-ة

 (ثبضس هي ثالهبًغ پزسطٌبهِ  پبيبى ًبهِ )تْيِ مزي اس چنيسُ پبيبى ًبهِ ٍ-ج

 متبثْبي رسرٍ ضسُ -ز

سُ اس ًطزيبت تل ضوبرُ ٍ يب يل جلس صحبكي ض 2: مبزر آهَسضي زر صَرت ًيبس هي تَاًٌس حسامثز  1تجصزُ 

 سبػت ثِ اهبًت ثگيزًس . 48ازٍاري را ثِ هست حسامثز 

 اس تَاًٌس هي : زاًطجَيبى ٍ سبيز هزاجؼيي ثب ارائِ مبرت ضٌبسبيي هؼتجز ٍ هطرصبت هقبلِ زرذَاستي 2تجصزُ 

 . يبثٌس زست ًظز هَرز هقبلِ ثِ النتزًٍيل پست يب كتَمزي عزيق

بًِ ٍاحس هزثَعِ ثب رػبيت ضزايظ سيز، هي تَاًٌس اس هٌبثغ سبيز متبثربًِ ّبي متبثر زر ػضَيت صَرت زر اكزاز    -5

 زاًطگبُ استلبزُ ًوبيٌس :

الق ( اٍلَيت استلبزُ ٍ اهبًت اس هٌبثغ ّز متبثربًِ ثب اػضب ّوبى متبثربًِ هي ثبضس ٍ مبرثز زر اثتسا هَظق ثِ 

 تْيِ هٌبثغ اس ٍاحس ذَز هي ثبضس .

   ة(متبثربًِ ّيچگًَِ تؼْسي ًسجت ثِ ارائِ كضبي هغبلؼِ ٍ سبيز اهنبًبت ثِ اػضب سبيز متبثربًِ ّب ًسارز . 
  
  

  

 



 هادُ چْار: جریوِ دیرکرد 

  
 ثِ رسبًي اعالع ضوي ًطَز زازُ ثزگطت متبثربًِ ثِ هقزر هَػس زر ضسُ گزكتِ اهبًت ثِ هٌبثغ مِ صَرتي زر 

 : ضس ذَاّس هحبسجِ سيز تزتيت ثِ مزز زيز جزيوِ ػضَ، النتزًٍيني پست ثِ پيبم ارسبل صَرت

 ريبل جزيوِ هحبسجِ ذَاّس ضس. 2000رٍس ثزاي ّز هٌجغ اهبًتي رٍساًِ هجلؾ  7الق ( تأذيز ثِ هست 

 ريبل هحبسجِ ذَاّس ضس . 3000رٍس ثزاي ّز هٌجغ اهبًتي رٍساًِ هجلؾ  15رٍس تب  7ة ( تأذيز ثيص اس 

هبُ  2مبرت ػضَيت ثزاي هست  رٍس هٌجز ثِ تؼليق 15رٍس ثزاي اٍليي ثبر اذغبر ٍ پس اس  15ج ( تأذيز ثيص اس 

 ذَاّس ضس ، ثسيْي است ػضَ تب سهبى پززاذت هجلؾ جزيوِ اس اهبًت گزكتي متبة هحزٍم ذَاّس ضس .

 متبثربًِ ػضَيت اس تحصيلي ًيوسبل يل هست ثِ گيزًسُ اهبًت زر صَرت تنزار زيز مزز ثيص اس سِ ًَثت،  -ز

 ز ثبعل هي ضَز .كز ػضَيت مبرت تنزار صَرت زر ٍ ضس ذَاّس هحزٍم
  
  

 
 هادُ پٌج: جثراى خسارت 

  
چٌبًچِ اهبًت گيزًسُ هٌبثغ اهبًت گزكتِ ضسُ اس متبثربًِ را گن ًوبيس، هَظق ثِ تْيِ ٍ تحَيل اصل آى  -1

 ثبضس ٍ تطريص چگًَگي اهز ثِ ػْسُ هسئَل متبثربًِ هي ثبضس. حسامثز ظزف هست يل هبُ هي

چٌبًچِ هٌبثغ اهبًتي گوطسُ زر ثبسار )زاذل ٍ ذبرج مطَر( ًبيبة ثبضس اهبًت گيزًسُ ثبيستي ثب صالحسيس -2

 :ثَز ذَاّس سيز ضزح ثِ جزيوِ پززاذت ايٌصَرت ؿيز زر. ًوبيس  هسئَل ٍ ًيبس متبثربًِ هٌجغ زيگزي را جبيگشيي

 .ضس ذَاّس هحبسجِ آساز ارس  ثب رٍس قيوت هغبثق ازٍاري ًطزيبت ٍ متبة. الق   

 ًجبضس، پذيز اهنبى آى تْيِ ٍ گززز هلقَز آى اس جلس يل چٌبًچِ اي، زٍرُ يب جلسي چٌس متبثْبي زرهَرز. ة  

 يي(پززاذت ًوبيس. الت متت) آساز ارس يب ٍ رٍس ًزخ ثب را متبة مبهل زٍرُ يل قيوت است هَظق گيزًسُ اهبًت

 حصَل تب ٍ ًوبيس اقسام هقتضي ًحَ ثِ ذسبرت ججزاى ثِ ًسجت  ٍقت اسزع زر ثبيست هي گيزًسُ اهبًت -3   

 .ثَز ذَاّس هحزٍم  هٌبثغ گزكتي اهبًت اس ٍ ضجظ ٍي ػضَيت مبرت ًتيجِ،
  

 
 شش : تسَیِ حساب هادُ

  
 اًتقبل يب هغبلؼبتي كزصت هبُ، سِ اس ثيص هأهَريت ، ثبسذزيس ، ثبسًطستگي صَرت زر ػلوي ّيأت اػضب    -1 

 . ًوبيٌس حسبة تسَيِ هزثَعِ ٍاحس متبثربًِ ثب ثبيستي زيگز زاًطگبُ ثِ



گبُ ّب ثبيستي اس متبثربًِ ٍاحس زاًط سبيز زر ضسى هْوبى يب ٍ اًتقبل ، التحصيلي كبرؽ ٌّگبم زاًطجَيبى   -2

 هزثَعِ كزم تسَيِ حسبة زريبكت ًوبيٌس .

 را اًس ضسُ اذزاج يب تحصيل اس هحزٍم زليل ّز ثِ مِ زاًطجَيبًي ليست است هَظق ّب زاًطنسُ آهَسش ٍاحس   -3

 .ًوبيس اقسام زاًطجَ ثب حسبة تسَيِ ثِ ًسجت متبثربًِ تب اػالم متبثربًِ ثِ

اًطگبُ زر صَرت ثبسًطستگي ، ثبسذزيس ، اًتقبل ثِ سبيز زاًطگبُ ّب يب هزذصي عَالًي هست هي ز مبرمٌبى   -4

 ثبيست ثب متبثربًِ ٍاحس هزثَعِ تسَيِ حسبة ًوبيس .
 

 
 هادُ ّفت : رعایت ًظن در کتاتخاًِ 

 مٌٌسگبى استلبزُ آى اهَال اس حزاست ٍ حلظ ٍ متبثربًِ آرام هحيـظ اس ثيطتـز ّـزچـِ استلـبزُ هٌظـَر ثـِ    

 هَارز سيز هي ثبضٌس: رػبيت ثِ هَظق

 متبثربًِ هحيظ زر هغلق سنَت رػبيت-1   

 زذبًيبت استؼوبل ٍ آضبهيسى ذَرزى، اس ذَززاري -2   

 اًلزازي ثصَرت هغبلؼِ-3   

  متبثربًِ ثِ ٍرٍز ٌّگبم ثِ هؼتجز ضٌبسبيي مبرت ٍ متبثربًِ ػضَيت مبرت زاضتي ّوزاُ ثِ-5   

 است هوٌَع اميسا متبثربًِ زر ّوزاُ تللي اس استلبزُ-6   

 اسالهي حجبة ٍ ضئًَبت رػبيت-7   
  

 هادُ ّشت : خرٍج غیر قاًًَی 

  
كززي ثسٍى رػبيت هقزرات هزثَط ثِ اهبًت اقسام ثِ ذبرج ًوَزى هٌبثغ اس متبثربًِ ًوبيس ثؼٌَاى هترلق ثِ ّزگبُ 

مويتِ اًضجبعي زاًطگبُ يب ّيئت ثسٍي هؼزكي ذَاّس ضس تب اقساهبت السم ثؼول آيس ٍ تب تؼييي تنليق اس سَي 

ي ًبهِ زر ّطت هبزُ ٍ زُ تجصزُ زر تبريد مويتِ آى كزز اس مليِ ذسهبت متبثربًِ هحزٍم ذَاّس ضس. ايي آيي

ثِ تصَيت ّبيت رئيسِ زاًطگبُ رسيسُ است ٍ اس ايي تبريد توبهي آييي ًبهِ ّبي هصَة قجلي زر  25/11/88

 ايي هَرز مبى لن يني تلقي ٍ ؿيز قبثل اجزا ٍ ثي اػتجبر ذَاّس ثَز.

 


