آییه وامٍ اعطای وشان اوجمه علمی واوً فىايری پزشکی ایران
بٍ شرکت َا ي افراد حقًقی ي حقیقی
مقدمٍ :
ًظر ثِ ًقص ٍ اّویت ًبًَ فٌبٍری پسضکی در فٌبٍری ٍ تَلیذ هحػَالت سالهتی -ثْذاضتی ٍ ًقص ٍیژُ آى در
پیطگیری ،تطخیع،درهبى ٍ تَاًجخطی ثیوبری ّب ٍ اّویت رػبیت هَارد اینًی ٍ سالهت هردم ٍ تَلیذ کٌٌذگبى ؛
اًجوي ًبًَ فٌبٍری پسضکی ایراى (در اداهِ ثِ اختػبر اًجوي رکر خَاّذ ضذ ) ثرای ترغیت غبحجبى غٌبیغ ٍ تَلیذ
کٌٌذگبى ثِ افسایص کیفیت تَلیذ ٍ ایجبد فضبی رقبثت سبلن ٍ ًیس تقذیر ازافراد ی کِ سْن ثسسایی در ًَآٍری،
فٌبٍری ٍ تَلیذ علن ٍ داًص افسایی در ایي رضتِ داضتِ ٍ یب در ارتقبء سیتن اداری هرتجظ تالش قبثل تقذیری داضتِ
اًذ ثر اسبس هَاد ایي آییي ًبهِ اقذام ثِ اػغبء ًطبى خَاّذ ًوَد.
مادٌ ً :1طبى اًجوي ثِ ضرکت ّبی خػَغی ٍ دٍلتی ٍ ًیس افراد حقیقی ٍ حقَقی کِ ثراثر ایي آییي ًبهِ اًتخبة
هی ضًَذ تقذین هیگردد.
مادٌ ً :2طبى اًجوي در سِ سغح عالیی؛ ًقرُای ٍ ثرًسی خَاّذ ثَد.
مادٌ  :3کویتِ ای در اًجوي ثب ریبست رئ یس اًجوي ٍ ػضَیت اػضبی ّیئت هذیرُ ٍ ً 2فراز غبحجٌظراى ًبًَ
فٌبٍری پسضکی ثِ پیطٌْبد رئیس ٍ تػَیت ّیأت هذیرُ ثرای ایي هٌظَر تطکیل خَاُد ضذ .
تجػرُ  -1کویتِ هی تَاًذ افراد دیگری را ثِ ػٌَاى کبرضٌبس ٍ یب هطبٍر ثذٍى حق رأی در ّر هَرد دػَت ًوبیذ.
مادٌ  :4ضرکت ّب ٍ افراد حقَقی کِ هبیل ثِ دریبفت ًطبى اًجوي ثبضٌذ ثبیذ درخَاست کتجی خَیص را ثِ ّیأت
هذیرُ تقذین ًوبیٌذ.
تجػرُ -2چٌبًچِ ضرکتْبیی خذهبت ثرجستِ ای در سغح کطَری اًجبم دادًذ یب ثِ اًجوي کوک ضبیستِ ای کردًذ
اهکبى عرح اػغبی ًطبى ثِ آًْب ٍجَد دارد.
مادٌ  :5در غَرت تأییذ اٍلیِ درخَاست در ّیأت هذیرُ هَضَع ثِ کویتِ اجرایی هحَل خَاّذ ضذ.
مادٌ  :6در هَرد اضخبظ حقیقی ثبیذ فرد از عرف اػضبء ّیأت هذیرُ ٍ یب هذیراى ضؼت ٍ دفبتر ٍ یب کویتِ
اجرایی هؼرفی ٍ در ّیأت هذیرُ تػَیت گردد.
مادٌ  :7کویتِ اجرایی هَظف است در حذ اکثر یک هبُ پس از تػَیت ٍ ارجب ع ّیأت هذیرُ ًسجت ثِ ثررسی ٍ
اػالم ًظر اقذام ًوبیذ.
مادٌ  :8هالک اغلی ثررسی ٍ اهتیبز دّی ىظبهٌبهِ ارزیبثی ٍ ارزضیبثی است کِ تَسظ کویتِ تْیِ ٍ ثِ تػَیت
ّیبت هذیرُ هیرسذ.

مادٌ  :9اهتیبز دّی کویتِ اجرایی در هَارد اّذاء ًطبى ثِ افراد حقیقی ٍ حقَقی از ػذد  1تب  100خَاّذ ثَد ٍ ثِ
اهتیبز ً 100-86طبى عالیی ٍ اهتیبز ً 85-71طبى ًقرُای ٍ اهتیبز ً 70 -55طبى ثرًسی اّذاء خَاّذ گردیذ.
مادٌ  :10کلیِ ّسیٌِ ّبی ثبزرسی  ،تْیِ ًطبى  ،حق جلسِ اػضبء اغلی ٍ فرػی کویتِ ٍ غیرُ در هَرد ضرکت ّب ٍ
ةػْذُ ضرکت هرثَعِ خَاّذ ثَد.
افراد حقَقی ر
مادٌ ّ :11سیٌِ ّبی هرثَط ثِ اّذاء ًطبى ثِ افراد حقیقی ٍ یب آى دستِ از ضر کتْبیی کِ از سَی ّیئت هذیرُ
هؼرفی هی ضًَذ از عرف اًجوي تأهیي خَاّذ ضذ.
مادٌ  :12ایي آییي ًبهِ در  12هبدُ ٍ  2تجػرُ در تبریخ  97/8/22ثِ تبییذ ّیأت هذیرُ اًجوي ًبًَفٌبٍری پسضکی
ایراى رسیذ ٍ از آى تبریخ قبثل اجرا هی ثبضذ.

