آییه وامه تسهیالت آمىزشی ویژه داوشجىیان ممتاز
مقدمه
زر اجزای تٌس  2هازٍ  2آییي ًاهَ تؼکیل ػْرای ُسایت اطتؼسازُای زرذؼاى زر آهْسع ػالی هـْب
جلظَ 783هْرخ  5731/9/6ػْرای ػالی اًقالب فزٌُگی ّ تَ هٌظْر تزقزاری تظِیالت ّیژٍ آهْسػی تزای
زاًؼجْیاى هوتاس زر هقطغ تحـیلی کارػٌاطی ،کارػٌاطی ارػس پیْطتَ ّ زکتزی حزفَ ای (پشػکی ّ
زاهپشػکی) ایي آییي ًاهَ تسّیي ّ تَ هْرز اجزا گذاػتَ هی ػْز.
ماده  :1زاًؼجْیاًی کَ هی تْاًٌس اس هشایای ایي آییي ًاهَ تِزٍ هٌس ػًْس ،ػثارتٌس اس:
الف :تزگشیسگاى آسهْى طزاطزی تا هؼزفی طاسهاى طٌجغ آهْسع کؼْر
ب :تزگشیسگاى الوپیازُای ػلوی زاًغ آهْسی کؼْر تا هؼزفی ّسارت آهْسع ّ پزّرع (هْضْع هـْتات ػْرای
ػالی اًقالب فزٌُگی تا ػٌْاى پذیزع زاًغ آهْساى تزگشیسٍ زر زاًؼگاٍ ُا تسّى ػزکت زر آسهْى طزاطزی)
ج :تزگشیسگاى جؼٌْارٍ ُای ذْارسهی تا هؼزفی طاسهاى پژُّغ ُای ػلوی ّ ؿٌؼتی ایزاى
تثـزٍ  -5تزگشیسگاى آسهْى طزاطزی هْضْع تٌس الف ،کظاًی ُظتٌس کَ هجوْع ًوزات اکتظاتی آًِا زر آسهْى
طزاطزی حساقل زّ ّ ًین اًحزاف هؼیار اس هیاًگیي ًوزات زر گزٍّ آسهایؼی هزتْط تاالتز تاػس.
تثـزٍ  - 2زاًؼجْیاًی کَ فاقس ػزایظ هذکْر زر تٌسُای الف تا ج تاػٌس اها تَ زلیل زاػتي ّیژگی ُای اطتثٌایی
تَ تؼریؾ گزٍّ آهْسػی هزتْط ّ تاییس ػْرای آهْسع زاًؼگاٍ زاًؼجْی هوتاس ػٌاذتَ ػًْس ،اس
طْی زاًؼگاٍ تَ ػْرا هؼزفی هی ػًْس تا پض اس تزرطی ّ تاییس ػْرا تتْاًٌس اس هشایای ایي آییي ًاهَ
تِزٍ هٌس ػًْس.
ماده  :2زر ُز یک اس زاًؼگاٍ ُا هؼاًّت آهْسػی ػِسٍ زار اًجام کلیَ اهْر هزتْط تَ اطتؼسازُای زرذؼاى زر آى
زاًؼگاٍ اطت ّ زر ؿْرت ضزّرت ،زاًؼگاٍ هی تْاًس ًظثت تَ تاطیض زفتز ّیژٍ اطتؼسازُای زرذؼاى
زر حْسٍ هؼاًّت آهْسػی اقسام ًوایس.
ماده  :3تزای ًظارت تز فؼالیت ُای آهْسػی ّ پژُّؼی زاًؼجْی هوتاس ،زاًؼگاٍ یکی اس اػضای ُیات ػلوی
زارای هزتثَ اطتازیاری ّ تاالتز را تَ ػٌْاى اطتاز هؼاّر ّی تؼییي هی ًوایس.
تثـزٍ :حق الشحوَ اطتاز هؼاّر تَ ًحْ هقتضی تْطظ زاًؼگاٍ تؼییي ّ پززاذت هی ػْز.
ماده  :4زاًؼجْی هوتاس هی تْاًس تزذی اس زرّص ػوْهی ّ پایَ را تٌا تَ پیؼٌِاز اطتاز هؼاّر ّ تأییس هسیز گزٍّ
آهْسػی هزتْط ،تسّى ػزکت زر کالص ،زر اتتسای ًیوظال تحـیلی اهتحاى زُس .ایي زرّص جشّ حس
ًـاب ّاحسُای زاًؼجْ زر آى ًیوظال تحـیلی هٌظْر ًوی گززز.

ماده  :5زاًؼجْی هوتاس هی تْاًس تا تأییس اطتاز هؼاّر ،تزذی اس زرّص هْرز ػالقَ ذْز را تا هؼزفی زاًؼکسٍ
هحل تحـیل ذْز زر زاًؼکسٍ یا زاًؼگاٍ زیگزی تگذراًس .زاًؼگاٍ ُا ّ هؤطظات آهْسع ػالی ّ
پژُّؼی هْظف تَ ارایَ ذسهات آهْسػی ّ پژُّؼی تَ ایي زاًؼجْیاى ُظتٌس.
ماده  :6تٌا تَ تؼریؾ اطتاز هؼاّر ّ تأییس هسیز گزٍّ آهْسػی هزتْط ،زاًؼجْی هوتاس هی تْاًس تزذی اس زرّص
اؿلی ّ ترــی را تَ طْر اذتـاؿی سیز ًظز اطتاز هزتْط تسّى حضْر زر کالص تگذراًس.
ماده  :7زاًؼگاٍ هی تْاًس تَ هٌظْر آهْسع هثاحث جسیس ػلوی تَ زاًؼجْیاى هوتاسً ،ظثت تَ تؼکیل کالص ّیژٍ
تا تؼساز کوتز اس حس ًـاب تزای آًاى اقسام ًوایس.
ماده  :8تَ هٌظْر اطتفازٍ هطلْب زاًؼجْیاى هوتاس اس هتْى ذارجی ،زاًؼگاٍ ًظثت تَ تزگشاری کالص ُای ّیژٍ
آهْسع ستاى ذارجی تزای ایي زاًؼجْیاى اقسام هی ًوایس.
ماده  :9زاًؼجْی هوتاس زر ُز ًیوظال تحـیلی هی تْاًس تا تأییس اطتاز هؼاّر ،حساکثز تا ّ 23احس زرطی اًتراب
کٌس.
ماده  :11زاًؼگاٍ هْظف اطت توِیسات السم را تزای ػزکت زاًؼجْیاى هوتاس زر کٌفزاًض ُای ػلوی ّ کارگاٍ
ُای آهْسػی زاذلی فزاُن ًوایس.
ماده  :11زاًؼگاٍ زر اذتـاؽ اه کاًاتی هاًٌس تْرص تحـیلی ،کوک ُشیٌَ تحـیلی ،ذْاتگاٍ ،تي ذزیس کتاب،
اطتفازٍ اس کتاتراًَ ُا ّ آسهایؼگاٍ ُا ّ تایس تزای زاًؼجْیاى هوتاس تظِیالت ّیژٍ قائل ػْز.
ماده  :12زاًؼگاٍ هی تْاًس تا زرذْاطت زاًؼجْی هوتاس تزای تحـیل ُوشهاى زر زّ رػتَ تحـیلی پض اس تأییس
اطتاز هؼاّر هْافقت ًوایس.
تبصره :هقزرات تحـیل ُوشهاى زر زّ رػتَ تحـیلی طی زطتْرالؼول جساگاًَ ای اتالؽ هی ػْز.
ماده  :13چٌاًچَ هیاًگیي ًوزات زاًؼجْ زرزّ ًیوظال هتْالی یا هتٌاّب اس  53کوتز تاػس ،اّ ًوی تْاًس اس تظِیالت
ایي آییي ًاهَ اطتفازٍ کٌس .زر ایي ؿْرت هطاتق هقزرات هؼوْل تَ تحـیل ذْز ازاهَ ذْاُس زاز.
ماده ّ :14سارت فزٌُگ ّ آهْسع ػالی ّ زاًؼگاٍ ُا حظة هْرز ،تزای اطتفازٍ زاًؼجْیاى هوتاس اس اهکاًات هزاکش
اطالع رطاًی ،هؤطظات پژُّؼی ،تاػگاٍ زاًغ پژُّاى جْاى ّ  ...اقساهات السم را هؼوْل هی زارًس.
ماده ّ :15سارت فزٌُگ ّ آهْسع ػالی اس هحل اػتثارات هتوزکش ذْز تْزجَ ای را تَ ًظثت تؼساز زاًؼجْیاى هوتاس
زاًؼگاٍ ُا تَ آًِا اذتـاؽ هی زُس.
ماده  :16ایي آییي ًاهَ زر  56هازٍ ّ  4تثـزٍ زر جلظَ هْرخ  5733/55/1ػْرای ُسایت اطتؼسازُای زرذؼاى زر
آهْسع ػالی تَ تـْیة رطیس ّ اس تارید تـْیة قاتل اجزاطت/.م

