
 

    

 

                                                                                                             

دانشگاه علوم پزشکی جهرم                                                                                                  

 

داًطگبّي جطٌَاسُ آهَصضي ضْيذ هغْشيآئيي ًبهِ   

 
  

،  جطٌَاسُ آهَصضي ضْيذ هغْشي ثِ هٌظَس تجليل ٍ تكشين اسبتيذ ػشغِ آهَصش پضضكي ٍ ثشاي ضٌبسبئي ٍ هؼشفي فشآيٌذ ّبي آهَصضي هغلوَة شطوَسي    
 ثشگضاس هي گشدد.داًطگبّي ٍ ّوچٌيي ًَآٍسي ، اثذاع ٍ هؼشفي فشآيٌذ ّبي جذيذ ثِ هٌظَس استقبء آهَصش پضضكي 

 : اهداف فرعي:1ماده 
 اسج ًْبدى ثِ صحوبت اسصضوٌذ اسبتيذ هؼضص آهَصضي شطَس الف(
 ضٌبسبئي فشآيٌذ ّبي هغلَة داًطگبّي  ب(
 استقبء فشآيٌذّبي جبسي آهَصضي دس داًطگبّْب  ج(
 اثذاع ، اغالح فشآيٌذ ّب ، تجْيضات ٍ دستگبّْب ٍ لَاصم شوك آهَصضي. د(

 فشآيٌذ ّبي آهَصضي دس حبل اجشاء دس داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلي شطَس ثِ هٌظَس قذسداًي اص آًْبتَجِ ثِ هـ(
 ضٌبسبئي ٍ عشاحي فشآيٌذ ّبي جذيذ آهَصضي ٍ هؼشفي آى ثِ ػٌَاى الگَ دس سغح داًطگبُ  و(
 (Fact,s)ٌبد جْبًي دس شتت يب ًطشيبت ايجبد فضبي هٌبست ػلوي جْت حضَس گستشدُ تش اسبتيذ دس تَليذ ػلن ٍ داًص هَسد است ز(

 ايجبد فضبي سقبثت سبلن دس تَليذ ػلن دس سغح شطَس ح(
 ايجبد فشغتْبي جذيذ ضغلي ثشاي اسبتيذ داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَصضي ٍ شوك آهَصضي  ط(
 ايجبد ثبصاس ثشاي فشآيٌذ ّبي آهَصضي جْت جزة سشهبيِ ٍ ّذايت سشهبيِ گزاسي دس ساستبي تَليذ ػلن ي(
 ايجبد ثبصاس ثشاي اسائِ ٍ تجبدل خذهبت آهَصضي ك(

 : تعاريف  2ماده  
ضذُ تَسظ اػضبء ّيبت ػلوي داًطوگبّْب ٍ   ثِ هجوَػِ اقذاهبتي گفتِ هي ضَد شِ دس پي ثشسسي ٍ اسصيبثي فشآيٌذ ّبي ثشتش هؼشفي الف( جشنواره آموزشي :

هَسسبت آهَصش ػبلي شطَس ٍ يب ٍسبيل آهَصضي ٍ شوك آهَصضي تَليذ ضذُ تَسظ ثخص خػَغي ٍ يب اضوخبظ حقيقوي ٍ حقوَقي تَسوظ داًطوگبّْب ٍ      
ًطوگبّي ٍ ضوششت دس جطوٌَاسُ آهَصضوي     هَسسبت آهَصش ػبلي شطَس اًجبم هي ضَد. ٍ هٌجش ثِ ضٌبسبئي ٍ هؼشفي اسبتيذ ٍ فشآيٌذّبي آهَصضي هغلَة دا

 شطَسي هي گشدد.
يت ٍ ثوشٍى  ة( فشآيٌذّبي آهَصضي : ثِ توبهي فؼبليت ّبي يبدگيشي ٍ يبد دّي گفتِ هي ضَد شِ اػضبء ّيئت ػلوي اًجبم هي دٌّذ تب هَججبت افضايص شيف

ػلَم ثبليٌي ، پبيِ ، آهَصش دس ػشغِ ، سٍش ّوبي ًوَيي اسصيوبثي ٍ ...     آهَصضي گشدد . ايي فشآيٌذّب دس حيغِ ّبي گًَبگَى آهَصضي اػن اص (Out Put)داد 
 ضٌبسبئي ٍ ثِ داًطگبّْب اثالؽ هي گشدد.

ثِ ثْتشيي فشآيٌذ آهَصضي هؼشفي ضذُ تَسظ ّش يك اص اػضبء ّيئت ػلوي يب اضخبظ حقيقي يب حقَقي گفتِ هي ضَد شوِ ثوِ تبئيوذ گوشٍُ      ج( فرآيند برتر:
 هشثَعِ سسيذُ ثبضذ.



 
( ايوي آئويي ًبهوِ شوِ داساي حوذاقل ّوبي هوَسد اًتظوبس         6ثِ فشآيٌذّبي ثشتش هٌتخت شويتِ ػلوي داًطگبّي هَضوَع هوبدُ     د( فرآيند مطلوب دانشگاهي :

  استبًذاسدّب( جْبًي ثبضذ گفتِ هي ضَد.ايي فشآيٌذّب اجبصُ حضَس ٍ سقبثت دس سغح جطٌَاسُ شطَسي سا خَاٌّذ داضت.
ايي آئيي ًبهِ شِ اص ثيي فشآيٌذّبي هغلَة داًطگبّي اًتخبة هوي ضوًَذ ،    55ثِ فشآيٌذّبي هٌتخت شويتِ ػلوي هَضَع هبدُ  وري :هـ( فرآيند مطلوب كش

 گفتِ هي ضَد . ايي فشآيٌذّب ثِ ػٌَاى الگَ دس سغح شطَسي هؼشفي ٍ تشٍيج خَاٌّذ ضذ.
ًطكذُ ّبي ػلَم پضضكي ٍ خذهبت ثْذاضتي دسهبًي ٍ هَسسبت آهَصش ػوبلي دس ايوي   ثِ شليِ داًطگبّْبي ػلَم پضضكي ٍ خذهبت ثْذاضتي دسهبًي ٍ دا و (

 آئيي ًبهِ داًطگبُ گفتِ ضذُ شِ دس سغح داًطگبّي جطٌَاسُ سا ثشگضاس خَاٌّذ ًوَد.

آهَصضي ٍ شوك آهَصضي ٍشليوِ اضوخبظ   شليِ داًطگبّْب شِ دس استجبط ثب ػلَم پضضكي فؼبليت هي شٌٌذ ، هَسسبت ٍ سبصهبًْبي تَليذ شٌٌذُ لَاصم :3ماده  

 حقيقي ٍ حقَقي شِ دس صهيٌِ ػلَم پضضكي فؼبليت هي ًوبيٌذ هي تَاًٌذ دس ايي جطٌَاسُ ضششت ًوبيٌذ.
 ايي جطٌَاسُ دس سغح داًطگبّي ثشگضاس هي گشدد.:  4ماده 

الهي تَسظ اػضبء ّيئت ػلوي يب ّوكبساى ًبهجشدُ پس اص تبئيذ داًطگبّْب هكلف ّستٌذ عي فشاخَاى ػوَهي ًسجت ثِ پزيشش فشآيٌذ ّبي ثشتش اػ:  5ماده 

 گشٍُ هشثَعِ يب هَسسبت تَليذ شٌٌذُ لَاصم آهَصضي يب شوك آهَصضي اقذام ًوبيٌذ.
شتوش  فشآيٌذ ّبي هغلَة دس داًطگبّْب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلي تَسظ شويتِ ػلوي داًطگبّي هتطكل اػضوبي ريول اص ثويي تووبم فشآيٌوذّبي ث      :  6ماده 

 هؼشفي ضذُ پس اص ثشسسي اًتخبة خَاٌّذ ضذ.
 سئيس داًطگبُ يب هَسسِ آهَصش ػبلي ثِ ػٌَاى سئيس جطٌَاسُ _ 5
 هؼبًٍت آهَصضي داًطگبُ يب هَسسِ آهَصش ػبلي ثِ ػٌَاى دثيش جطٌَاسُ _ 2

 هذيش هششض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش پضضكي داًطگبُ  – 3
 ثَط ثِ فشآيٌذ ثشتش هؼشفي ضذُ ثِ اًتخبة سئيس تشجيحبً هذيش گشٍُ هشثَعِ ٍ يكي اص اسبتيذ ثب هشتجِ داًطيبسي ٍ ثبالتشدٍ ًفش اص اػضبء گشٍُ آهَصضي هش _ 4
 يك ًفش اص داًطجَيبى هوتبص سضتِ هشثَط ثِ فشآيٌذ ثشتش هؼشفي ضذُ ثِ اًتخبة دثيش _ 5
 ػٌَاى هسئَل دثيشخبًِ جطٌَاسُ داًطگبّيثِ اًتخبة هؼبًٍت آهَصضي ثِ  EDCيك ًفش اص شبسضٌبسبى آهَصضي  _ 6
يك ًفش اص هَسسبت تَليذ شٌٌذُ ٍسبيل آهَصضي ٍ شوك آهَصضي دس غَست عشح هَضَع هشثَط ثِ آى هَسسبت ثِ اًتخوبة هسوئَل اسوتبًي اتحبديوِ      _ 7

 هشثَعِ

 داًطگبّي تجليل ثِ ػول هيأيذ. هٌتخجيي داًطگبّي جْت ضششت دس جطٌَاسُ شطَسي هؼشفي هي گشدًذ ٍ اص آًْب دس سغح : 7ماده  

اهتيبص ثشاي استقبء ػضَ ّيبت ػلوي ثشاي گشٍُ آهَصضي ٍ داًطكذُ ، داًطگبُ ، تسوشيغ دس ، اوبح شتبثچوِ ،     اػغبء اهتيبصات آهَصضي ، پبيِ تطَيقي ، : 8ماده 

داًطگبّي ثِ هَجت آئيي ًبهِ اي خَاّذ ثَد شِ تَسظ هؼبًٍت  فشغت هغبلؼبتي ٍ ضششت دس شٌگشُ ّب ثب ّضيٌِ داًطگبُ ٍ جَايض ًقذي ٍ اػتجبسي ثِ هٌتخجيي
 آهَصضي ٍصاست ثْذاضت ، دسهبى ٍ آهَصش پضضكي تػَيت ٍ اثالؽ خَاّذ ضذ.

 داًطگبّْب دس سِ سٍص اٍل ّفتِ آهَصضي دس اسديجْطت ّش سبل ثب ثشگضاسي جطٌَاسُ داًطگبّي ًسجت ثِ هؼشفي ٍ تجليل اص فشآيٌوذ ّوبي آهَصضوي   :  9ماده 

 هغلَة داًطگبّي ٍ ثشتش اقذام هي ًوبيٌذ.

 حضَس ًوبيٌذُ ٍ يب ًوبيٌذگبى ٍصاست ثْذاضت دس جطٌَاسُ دس غَست دػَت ثالهبًغ هي ثبضذ. تبصره :

 داًطگبّْب گضاسش هكتَثي اص ًحَُ اًتخبة ٍ اجشاء جطٌَاسُ سا ثِ دثيشخبًِ جطٌَاسُ هستقش دس هؼبًٍت آهَصضيبسسبل هي ًوبيٌذ. تبصره :

 ّضيٌِ ّبي هشثَط ثِ جطٌَاسُ اص هحل اػتجبسات داًطگبّْب تبهيي ٍ پشداخت خَاّذ ضذ.:  11ده ما

 جزة شوك ّبي هبلي ٍ گشٍّْبي تبهيي هبلي ثشاي ثشگضاسي جطٌَاسُ ثالهبًغ هي ثبضذ. : 1تبصره 

 ّوِ سبلِ ثِ هٌظَس اجشاي ايي جطٌَاسُ اػتجبسات الصم دس ثَدجِ داًطگبّْب پيص ثيٌي هي گشدد. : 2تبصره 

هؼشفي فشآيٌذ آهَصضي ثذٍى هحذٍديت دس ًَع سًٍذّب ٍ خبسج اص سًٍذّبي جبسي ًيض هجبص ثوَدُ ٍلوي ّوش ضوخع حقيقوي ثويص اص دٍ فشآيٌوذ         : 11ماده  

 آهَصضي سا ًوي تَاًذ هؼشفي ًوبيذ.

 آهَصضي ثشتش خَد ًذاسًذ.  هَسسبت تَليذ شٌٌذُ لَاصم آهَصضي ٍ شوك آهَصضي هحذٍديتي دس هؼشفي فشآيٌذ ّبي : 1تبصره 



الضاهبً دس دٍ سبل اٍل اجشاي آئيي ًبهِ ، داًطگبّْب هجبص هي ثبضٌذ فقظ ًسجت ثِ ثشسسي ٍ هؼشفي فشآيٌذ ّبي داًطگبّي اقذام ًوبيذ ٍ پس اص آى  : 2تبصره 

 ثشتش هؼشفي ضذُ تَسظ اضخبظ حقيقي ٍ حقَقي ًيض پزيشش خَاٌّذ ضذ. فشآيٌذ ّبي

 اسديجْطت ّش سبل خَاّذ ثَد اػالم هي گشدد. 52ّفتِ آهَصش تَسظ ٍصاست ثْذاضت شِ هٌتْي ثِ  : 12ماده 

 َسي ضششت دادُ هي ضًَذ.جْت سقبثت ٍ اسصيبثي ٍ ضٌبسبئي فشآيٌذ هغلَة شطَسي دس جطٌَاسُ شط 6فشآيٌذ ّبي هٌتخت دس هبدُ  : 13ماده 

ثشاي ّذايت ٍ اجشاي ثشًبهِ ّبي جطٌَاسُ داًطگبّي شويتِ اجشائي جطٌَاسُ هتطكل اص اػضبء ريل تطكيل هوي گوشدد توب ًسوجت ثوِ ثشسسوي ٍ        : 14ماده 

 تػَيت ٍ اجشاي شبسّبي هشتجظ ثب ثشگضاسي جطٌَاسُ داًطگبّي اقذام ًوبيٌذ.
 هؼبًٍت آهَصضي ثِ ػٌَاى سئيس _ 5
 سئيس هششض اهَس ّيبت ػلوي ثِ ػٌَاى ًبيت سئيس _ 2
 يك ًفش ثِ اًتخبة هؼبٍى آهَصضي ثِ ػٌَاى دثيش _ 3
 ثِ اًتخبة سئيس هششض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش پضضكي  EDCيك ًفش شبسضٌبس  _ 4

تي ٍ سٍاثظ ػوَهي جطٌَاسُ داًطگبّي سا ثِ ػْذُ خَاّذ يك ًفش ثِ پيطٌْبد هؼبٍى آهَصضي ٍ ثب حكن سيبست داًطگبُ هسئَليت اًجبم اهَس تجليغب : 15ماده 

 داضت . تب ثب ًْبدّب ٍ سبصهبًْبي هشتجظ ّوبٌّگي الصم سا ثِ ػول آٍسد.

 ٍاگزاسي ثخطي اص شبسّبي اجشائي ثِ ثخص خػَغي ثالهبًغ است. : 1تبصره 

1هَصضي اثالؽ گشديذ.تجػشُ تػَيت ٍ تَسظ هؼبًٍت هحتشم آ 8هبدُ ٍ  56ايي آئيي ًبهِ دس  : 16ماده 
 

                                                           
اًلین کتبة جشنٌاره آمٌزشی شيید مطيری )دبیر خبنو ىمبیش ، مرکس امٌر ىیئت علمی ًزارت خبنو  )
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