بسمٍ تعالی

آييه وامٍ وحًٌ برگساري گردَمايی داوش آمًختگان واوً فىايري در حًزٌ پسشکی
مادٌ  :1اَداف ي تعاريف
تٍ مىظًر ایجاد ارتثاط تیه داوش آمًختگان واوً در حًسٌ پششکی ،شىاسایی استؼذاد َای تزتز در ایه حًسٌ ي ویش
تزقزاری ارتثاط تیه داوش آمًختگان تا صىؼت ي تاسار ،اوجمه واوً فىايری پششکی ایزان کٍ در ایه آییه وامٍ
اوجمه وامیذٌ میشًد تصًرت ديرٌ ایی اقذام تٍ تزگشاری گزدَمایی داوش آمًختگان واوً فىايری در حًسٌ
پششکی کٍ در ایه آییه وامٍ گزدَمایی وامیذٌ می شًد تزاتز ایه اییه وامٍ خًاَذ ومًد.
مادٌ : 2گزد َمایی تا تصًیة َیات مذیزٌ اوجمه ي تصًرت ديرٌ ایی تزگشار خًاَذ شذ.
مادٌ  :3تزگشار کىىذٌ گزد َمایی اوجمه خًاَذ تًد اما تز حسة ضزيرت ي تٍ پیشىُاد َیات تزگشاری ي تصًیة
َیات مذیزٌ اوجمه ،داوشگاَُا ي یا مزاکش ػلمی ي اجزایی ٌب ػىًان َمکار مؼزفی خًاَىذ شذ.
مادٌَ : 4یات تز گشاری گزدَمایی شامل مذیز َمایش ،مذیزکمیتٍ اجزایی ي مذیزکمیتٍ ػلمی تا تصًیة َیات
مذیزٌ اوتخاب خًاَىذ شذ.
تبصرٌ :1ریاست َیات تزگشاری تا رییس اوجمه خًاَذ تًد.
تبصرٌ :2مذیزان کمیتٍ َا مًظف تٍ دػًت اس َمکاران خًد ي تشکیل کمیتٍ می تاشىذ.
تبصرٌ :3اػضا کمیتٍ ػلمی تایذ تٍ تاییذ َیات مذیزٌ اوجمه تزسىذ.
مادٌ َ :5یات تزگشاری مًظف است اقذامات السم تزای اخذ مجًسَای ضزيری تزگشاری گزد َمایی را تؼمل
آيرد.
مادٌ َ :6یات تزگشاری در صًرت لشيم ي تصًیة َیات مذیزٌ اوجمه وسثت تٍ دریافت امتیاس تاس آمًسی تزای
شزکت کىىذگان اقذام خًاَذ ومًد.
مادٌ َ :7یات تزگشاری مًظف تٍ ارایٍ گًاَی تٍ َمٍ شزکت کىىذگان کٍ َشیىٍ ثثت وام را پزداخت ومًدٌ اوذ
می تاشذ.
مادٌ َ :8یات تزگشاری مًظف است وسثت تٍ شىاسایی ي دػًت اس وخثگان ػلمی ي صىؼتگزان ارشذ ي صاحة
وام ي مذیزان شاخص مزتثظ تٍ گزد َمایی اقذام ومایذ.

مادٌ  :9داوش آ مًختگان رشتٍ َای واوًفىايری پششکی ي واوًفىايری داريیی اجاسٌ داروذ در ایه گزدَمایی
شزکت ومایىذ.
تبصرٌ  :5در َز ديرٌ ي تا تصًیة َیات مذیزٌ اوجمه ،داوش آمًختگاوی کٍ پایان وامٍ کارشىاسی ارشذ یا
دکتزی آوان مزتثظ تا حًسٌ واوً پششکی تاشذ اجاسٌ داروذ در گزدَمایی شزکت کىىذ.
تبصرٌ  :6تاییذ ارتثاط پایان وامٍ تا واوًفىايری پششکی تز ػُذٌ کمیتٍ ػلمی است.
تبصرٌ  :7اس َمایش ديم تٍ تؼذ صزفا داوش امًختگاوی اجاسٌ شزکت داروذ

کٍ حذاکثز سٍ سال اس فارؽ

التحصیلی آوُا گذشتٍ تاشذ.
تبصرٌ َ :8ز داوش آمًختٍ تزای َز مقطغ یک تار می تًاوذ در گزدَمایی شزکت کىذ.
تبصرٌ  :9افزادی کٍ در یک گزدَمایی شزکت کزدٌ اوذ در صًرت تمایل تٍ شزکت در گزدَمایی دیگز

فقظ

می تًاوىذ در تخش ارائٍ دستايردَای فىايراوٍ مطاتق مادٌ  15شزکت کىىذ.
ب صًرت خالصٍ مقالٍ تٍ دتیزخاوٍ گزدَمایی ارایٍ
مادٌ  :10شزکت کىىذگان مًظفىذ خالصٍ پایان وامٍ خًد را ٌ
ومایىذ.
مادٌ  :11شزکت کىىذگان مًظف تٍ پزداخت َشیىٍ مصًب شزکت در َمایش می تاشىذ.
مادٌ  :12کمیتٍ ػلمی مًظف تٍ دايری خالصٍ مقاالت (پایان وامٍ) ي اوتخاب تزتزیه َا جُت سخىزاوی ي ماتقی
تؼىًان پًستز میثاشذ.
مادٌ  :13کمیتٍ ػلمی مًظف تٍ دايری ي اوتخاب سٍ سخىزان تزتز ي سٍ پًستز تزتز اس تیه سخىزاوان ي پًستز
َا ي تجلیل اس آوُا میثاشذ.
مادٌ ٌ :14ب مىظًر ارتقاء ػلمی شزکت کىىذگان ي َمچىیه آشىایی تا مثاحث فىايری کارگاٌ َایی َمشمان تا
تزگشاری َمایش تزگشار می شًد.
تبصرٌ  :10اوتخاب مًضًع ي استاد تزای َز کارگاٌ تز ػُذٌ کمیتٍ ػلمی است.
مادٌ  :15تٍ مىظًر مؼزفی دستايرد َای فىايراوٍ داوش آمًختگان ،ارج وُادن تٍ فؼالیت ایشان ي ایجاد اوگیشٌ در
سایز داوش آ مًختگان ،تخشی تٍ ػىًان دستايردَای فىايراوٍ َمشمان تا تزگشاری

گزدَمایی تزگشار می شًد .

داوش آمًختگان می تًاوىذ دستايردَای فىايراوٍ خًد را تٍ دتیز خاوٍ َمایش ارسال کىىذ
تاییذ ايلیٍ در گزدَمایی ارائٍ دَىذ.

ي پس اس ارسیاتی ي

تبصرٌ  :11ارسیاتی فؼالیت َای فىايراوٍ متقاضیان جُت اوتخاب ي ارائٍ در َمایش ي َمچىیه اوتخاب تزتزیه
دستايردَای ارائٍ شذٌ تز ػُذٌ کمیتٍ ػلمی است.
تبصرٌ  :12اس دستايردَای فىايراوٍ ی تزتز کٍ حائش امتیاس فىايراوٍ کافی تاشىذ در گزدَمایی تجلیل می شًد.
دستايردَای فىايراوٍ دستايردَای اس قثیل ثةت اختزاع تا مًفقیت تجاری ،ساخت پزيتًتایپ ،تاسیس شزکت
فؼال در حًسٌ واوًپششکی ،تًلیذ محصًل ي قزارداد َمکاری مشتزک تا صىؼت را شامل می شًد کٍ شاخص َا
ي ارسیاتی دقیق آن تًسظ کمیتٍ ػلمی تؼییه می شًد.
مادٌ  :16ایه آئیه وامٍ مشتمل تز  16مادٌ ي  12تثصزٌ در تاریخ  97/11/13تٍ تاییذ َیئت مذیزٌ اوجمه
واوًفىايری پششکی ایزان رسیذ ي اس آن تاریخ قاتل اجزا می تاشذ.

