بسمه تعالي

يزارت بُداشت ،درمان ي آمًزش پسشكي

آئيه وامٍ اجرائي استفادٌ از ديرِ فرصت مطالعاتي
اعضاي َيأت علمي داوشگاٌَا  ،داوشكدٌَا
ي مؤسسات تحقيقات علًم پسشكي

مقدمٍ:

ثب استؼبًت اص خذاًٍذ هتؼبل ٍ ثِ هٌظَس ايجبد كشغت الصم جْت ثْشُگيشي اػضبي ّيئت ػلوي داًطگبُّب ،داًطٌذُّب ٍ
هؤسسبت تحويوبت ػلَم پضضٌي ٍاثستِ ثِ ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضٌي اص دستبٍسدّبي ػلوي ٍ پژٍّطي ٍ
آضٌبيي آًْب ثب داًص ًَيي ثطشي دس ػشغِّبي ػلَم پضضٌي ٍ اًتوبل آى ثِ هؤسسبت آهَصش ػبلي ٍ پژٍّطي ًطَس ٍ
تجبدل اعالػبت ٍ تجبسة حبغلِ ،ايي آئيي ًبهِ تذٍيي گشديذ.
اػضبي ّيئت ػلوي داًطگبُّب ،داًطٌذُ ّب ٍ هؤسسبت آهَصضي ٍ پژٍّطي ػلَم پضضٌي ًطَس (ًِ دس ايي آئيي ًبهِ
داًطگبُ ًبهيذُ هيضًَذ) هيتَاًٌذ عجن ضَاثظ هٌذسج دس آئيي ًبهِ اص دٍسُ كشغت هغبلؼبتي(ًِ دس ايي آئيي ًبهِ دٍسُ
ًبهيذُ هي ضَد) استلبدُ ًوبيٌذ.

مادٌ  -1استبداى ،داًطيبساى ٍ استبديبساى توبم ٍهت سسوي هغؼي آهَصضي يب پژٍّطي داًطگبُّب هيتَاًٌذ اص ايي دٍسُ دس
ّش ًَثت حذاهل سِ هبُ ٍ حذاًثش  12هبُ استلبدُ ًوبيٌذ.
تجػشُ  -1استلبدُ اص دٍسُ غشكبً ثِ غَست پيَستِ ٍ هتذاٍم دس خبسج اص ًطَس ثِ اصاء حذاهل
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هذاٍم توبم ٍهت جْت ّش ًَثت ثشاي داًطگبُّبي ػلَم پضضٌي ٍ خذهبت ثْذاضتي دسهبًي تْشاى،
ضْيذ ثْطتي ،ايشاى ،اغلْبى ،اَّاص ،تجشيض ،ضيشاص ٍ ،هطْذ ٍ چْبس سبل يي ثبس ثشاي سبيش داًطگبُّب
خَاّذ ثَد.
تجػشُ  -2استلبدُ اص ايي دٍسُ ثِ غَست هتذاٍم ٍ يب هتٌبٍة دس داخل ًطَس ثِ اصاء حذاهل چْبس سبل خذهت
هيثبضذ.
تجػشُ -3استلبدُ هشثيبى ٍ اػضبي ّيأت ػلوي سسوي آصهبيطي غشكبً اص دٍسُ كشغت هغبلؼبتي دس داخل ًطَس،
ثشاثش هلبد آئيي ًبهِ ثالهبًغ است.

مادٌ  -2استلبدُ اص ايي دٍسُ ثشاي توبم هتوبضيبى ٍاجذ ضشايظ ثشاسبس اهتيبصات هٌذسج دس هَاد  3 ٍ 2 ،1آئيي ًبهِ استوبء
اػضبء ّيأت ػلوي ٍ ديگش كؼبليتْب ٍ ثب سػبيت حذاهل اهتيبصات هٌتسجِ اص صهبى استلبدُ اص آخشيي دٍسُ كشغت
هغبلؼبتي (يب تبسيخ استخذام سسوي آصهبيطي ثشاي ًسبًيًِ اص ايي دٍسُ استلبدُ ًٌوَدُ اًذ) ثِ ضشح صيش خَاّذ
ثَد.
تجػشُ  -1دس ّش سبل حذاًثش دُ دسغذ اػضبء ّيئت ػلوي دس ّش داًطگبُ هيتَاًٌذ اص ايي دٍسُ استلبدُ ًوبيٌذ.
تجػشُ  -2دس غَستيٌِ تؼذاد ٍاجذيي ضشايظ استلبدُ اص دٍسُ ثيص اص حذ ًػبة تؼييي ضذُ ثبضذ ،اًتخبة
هتوبضيبى ثش اسبس تؼييي اٍلَيت ثش هجٌبي جوغ اهتيبص ًست ضذُ اص هَاسد صيش هيثبضذ:
الق -استجبط دٍسُ ثب كؼبليتْبي پژٍّطي هتوبضي دس حْت سكغ ًيبصّبي ًطَس (حذاًثش  15اهتيبص)

ة -استجبط دٍسُ ثب پيطجشد ثشًبهِّبي آهَصضي ٍ پژٍّطي داًطگبُ هتجَع (حذاًثش  15اهتيبص)
ج -هيضاى هطبسًت هتوبضي دس ّش يي اص كؼبليتْبي آهَصضي ،پژٍّطي ٍ خذهبتي -اجشايي ثشاثش آئيي
ًبهِ استوبء (حذاًثش اهتيبص ثشاي ّش كؼبليت  ٍ 10جوؼبً حذاًثش  30اهتيبص ثِ اصاء ّش سبل)
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د -اهتيبصات هشثَط ثِ هذت صهبى كؼبليت توبم ٍهت آهَصضي ٍ پژٍّطي داٍعلت ثِ اصاء ّش سبل
اهتيبص

ُ -خذهت دس هشاًض تحويوبتي غٌؼتي ،تَليذي ٍ خذهبتي دس هٌبعن هحشٍم ًطَس ثِ غَست هأهَسيت
توبم ٍهت ثِ اصاء ّش سبل ًبهل  15اهتيبص
مادٌ – 3داًطگبُ يب هؤسسِاي ثِ ػٌَاى هؤسسِ هيضثبى داخل يب خبسج اص ًطَس جْت اًجبم دٍسُ هبثل هجَل است ًِ هَسد
تبئيذ داًطگبُ هحل خذهت ػضَ ّيئت ػلوي ثَدُ ثِ ًحَي ًِ هتوبضي ثتَاًذ ثِ پيطشكتْبي ػلوي ،كٌي ٍ تحويوبتي
ًِ دس هٌغوِ داًطگبّي ٍي اهٌبى دستشسي ثِ آى ًيست ،دست يبثذ.
تجػشُ  -1دس ساثغِ ثب دٍسُ كشغت هغبلؼبتي دس خبسج اص ًطَس ،غالحيت ًطَس ٍ ٍاحذ هيضثبى ،هذت ٍ هَضَع
دٍسُ كشغت هغبلؼبتي هيثبيست دس هشحلِ اٍل ثِ تػَيت ضَساي پژٍّطي داًطگبُ سسيذُ ٍ پس اص
اػالم هشاتت تَسظ سئيس داًطگبُ ثِ هؼبٍى تحويوبت ٍ كٌبٍسي ٍصاست هتجَع ،دس هشحلِ ثؼذي ثِ تأييذ
ًويتِ هشثَعِ دس حَصُ هؼبًٍت يبد ضذُ ثشسذ.
تجػشُ  -2ضشايظ هيضثبًي دٍسُ دس داخل ًطَس ثِ ضشح ريل هيثبضذ:
گشٍُّب ٍ ثخصّبي آهَصضي داًطگبُّب يب هشاًض پژٍّطي ًِ اص ايي ثِ ثؼذ

"ٍاحذ هيضثبى " ًبهيذُ

خَاٌّذ ضذ ثشاي سضتِ هَسد ًظش جْت گزساًذى دٍسُ داخلي هيثبيست داساي ضشايظ ريل ثبضٌذ:
الق -تؼذاد هحووبى توبم ٍهت داساي دسجِ دًتشاي تخػػي ) (PhDيب تخػع دس سضتِ هَسد ًظش
هيثبيست حذاهل ً 5لش ثبضذ.
ة -تؼذاد هوبالت چبح ضذُ هحووبى ٍاحذ هيضثبى دس سضتِ هَسد ًظش ثشاي دٍسُ كشغت هغبلؼبتي دس
هجالت هؼتجش دس  5سبل اخيش هيثبيست حذاهل  2هوبلِ ثِ اصاي ّش هحون ثَدُ ٍ حذاهل  20دسغذ
آًْب دس هجالت خبسجي چبح ضذُ ثبضٌذ.
ج -تؼذاد عشحْبي تحويوبتي پبيبى يبكتِ ٍ يب دس دست اجشاي ٍاحذ هيضثبى دس سضتِ هَسد ًظش دس
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گزضتِ حذاهل  3عشح ثبضذ.
دٍ -احذ هيضثبى هيثبيست اهٌبًبت ًبكي جْت اجشاي عشح هَسد ًظش دس دٍسُ اص جولِ كضبي كيضيٌي،
تجْيضات پيطشكتِ ٍ سيستن تذاسًبتي هٌبست ثشاي تْيِ هَاد ٍ ٍسبيل پژٍّطي سا داسا ثبضذ.

ُّ -ش يي اص اػضبي ّيئت ػلوي ٍاحذ هيضثبى دس  5سبل گزضتِ (هجل اص ضشٍع دٍسُ كشغت هغبلؼبتي)
هيثبيست ساٌّوبيي حذاهل  3پبيبى ًبهِ دًتشاي تخػػي ) ، (PhDتخػع ٍ يب كَم تخػع
پضضٌي سا اًجبم دادُ ثبضٌذ.
تجػشُ  -3ثِ هٌظَس اسصيبثي ٍاحذّب اص ًظش هبثليت هيضثبًي ثشًبهِ دٍسُ داخل ًطَسً ،ويتِ تخػػي تخت ػٌَاى
«اسصضيبثي ٍاحذّبي ٍاجذ ضشايظ جْت هيضثبًي دٍسُ كشغت هغبلؼبتي داخل ًطَس» هشًت اص اػضبي
صيش تطٌيل خَاّذ ضذ:
الق -يي ًلش ثِ اًتخبة هؼبٍى تحويوبت ٍ كٌبٍسي ًِ دثيش ًويتِ ًيض خَاّذ ثَد.
ة -حست هَسد ،يي ًلش اص اػضبي ّيئت هوتحٌِ سضتِ هشثَعِ ثِ اًتخبة هؼبٍى آهَصضي ٍ اهَس
داًطگبُّب
ج -حست هَسد ،يي ًلش اص هحووبى ٍاحذ هتوبضي هيضثبًي ثِ اًتخبة سئيس ٍاحذ
د -حست هَسد ،دٍ ًلش اص هحووبى ثشجستِ دس سضتِ هَسد توبضب ثِ اًتخبة هؼبٍى تحويوبت ٍ كٌبٍسي
تًضيح ايىكٍ:

 -1دثيشخبًِ ثشسسي دسخَاست هتوبضيبى ثشاي هيضثبًي دٍسُ كشغت هغبلؼبتي تحت ًظش دثيش ًويتِ دس
هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍسي تطٌيل خَاّذ ضذ.
ً -2ليِ دس خَاستْبي هتوبضيبى جْت هيضثبًي هيثبيست حذاًثش تب پبيبى اسلٌذ هبُ ّش سبل اص عشين
سئيس داًطگبُ ثِ دثيشخبًِ ًويتِ تخػػي اسسبل گشددً .ويتِ هَظق است غالحيت ٍاحذ
هتوبضي سا ثشسسي ٍ تب ضشٍع سبل تحػيلي ثؼذ (هْش هبُ) ًتيجِ سا ثِ هتوبضي هيضثبًي ٍ ًليِ
داًطگبُّب ٍ هؤسسبت ػلَم پضضٌي ًطَس اػالم ًوبيذ.
ً -3ويتِ تخػػي هيثبيست ّش  3سبل يي ثبس غالحيت تبئيذ ضذُ ٍاحذ هيضثبى سا هَسد اسصضيبثي
هجذد هشاس دّذ.
 -4دس غَستي ًِ ٍاحذي جْت هيضثبًي ايي دٍسُ هَسد تػَيت ًويتِ تخػػي اسصضيبثي هشاس
گشكت ،هتوبضي پس اص اًتخبة يٌي اص اػضبي ّيئت ػلوي ٍاحذ هيضثبى جْت ساٌّوبيي اًجبم
دٍسُ ثِ سئيس ٍاحذ هؼشكي خَاّذ ضذ.

مادٌ  -4دسخَاست هتوبضي جْت استلبدُ اص دٍسُ كشغت هغبلؼبتي خبسج اص ًطَس پس اص ًست ًظش هذيش گشٍُ آهَصضي
هشثَعِ ٍ تبئيذ سئيس داًطٌذُ ٍ يب هؤسسِ ثشاي ثشسسي ًبسضٌبسي ثِ حَصُ هؼبًٍت پژٍّطي داًطگبُ اسسبل ٍ
ًتيجِ پس اص عشح دس ضَساي پژٍّطي جْت اخز تػوين ثِ سئيس داًطگبُ اػالم هيگشدد .سئيس داًطگبُ دس

غَست هَاكوت ثب اػغبي دٍسُ كشغت هغبلؼبتي ثبيذ هشاتت سا جْت اهذاهبت الصم ثِ هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍسي
هٌؼٌس ًوبيذ.
تجػشُ  -1استلبدُ ًٌٌذُ اص دٍسُ كشغت هغبلؼبتي خبسج اص ًطَس هجبص ثِ ثجت ًبم ٍ اداهِ تحػيل دس دٍسُّبي
تحػيلي ثشاي اخز هذسى داًطگبّي ًويثبضذ ٍ دس ايي هذت كوظ اص هوشسي اسصي هشثَط ثِ ّضيٌِ
صًذگي ٍ حن تٌلل ٍ ػبئلِهٌذي هيتَاًذ استلبدُ ًوبيذ.
تجػشُ ّ -2ضيٌِ ّبي ثيوِ دسهبًي جْت هتوبضي ٍ اػضبي خبًَادُ ّوشاُ ٍي ثش اسبس سوق تؼييي ضذُ تَسظ
هشاجغ ريػالح ًطَس (ثبًي هشًضي ) ...هبثل پشداخت خَاّذ ثَد.
مادٌ  -5هتوبضي دس هجبل استلبدُ اص دٍسُ كشغت هغبلؼبتي خبسج اص ًطَس ثبيذ ثِ هَجت سٌذ سسوي تؼْذ ًوبيذ ًِ ثِ
هذت سِ ثشاثش صهبى استلبدُ اص دٍسُ دس داًطگبُ هتجَع خذهت ًوبيذ .ثِ هٌظَس حسي اجشاي ايي تؼْذ ،هتوبضي
هيثبيست ثِ هيضاى دٍ ثشاثش ًل ّضيٌِ ّبي اسصي ٍ سيبلي ًِ هشاس است دس عَل استلبدُ اص دٍسُ كشغت هغبلؼبتي
دسيبكت داسد (هجلؾ آى تَسظ داًطگبُ هتجَع تؼييي خَاّذ ضذ) تؼْذ ثسپبسد .چگًَگي اخز تؼْذ ثِ ػْذُ داًطگبُ
هتجَع هيثبضذ .هتوبضي ثشاي سپشدى تؼْذ كَم ثِ تطخيع داًطگبُ هيتَاًذ ثِ يٌي اص دٍ سٍش صيش ثب تَجِ ثِ
سبيش هوشسات اهذام ًوبيذ:
الق -سپشدى ٍثيوِ هلٌي
ة -سپـشدى ضوبًـت ًـبهـِ هؼـتجـش ًبسهٌـذي يـب سپـشدى ٍجـِ ًـوـذ يـب اٍسام ثْـبداس ّوبًٌذ سلتـِ ٍ ثيوـِ ًبهـِ
(ثِ ؿيش اص چي).
مادٌ-6

اػضبء ّيئت ػلوي دس هذت استلبدُ اص دٍسُ خبسج اص ًطَس اص حوَم ٍ كَمالؼبدُ هخػَظ هشتجِ خَد استلبدُ
خَاٌّذ ًشد .داًطگبُ هتجَع هَظق است ّضيٌِ سكت ٍ ثشگطتّ ،ضيٌِ ػَاسؼ گزسًبهِ ٍ خشٍج اص ًطَس آًْب ٍ
خبًَادُ ضبى (حذاًثش ً 5لش ثب احتسبة هتوبضي) سا كوظ يي ثبس دس عَل ّش دٍسُ پشداخت ًوبيذ.

مادٌ  -7حوَم ٍ هضايبي اػضبي ّيأت ػلوي ًِ اص دٍسُ كشغت هغبلؼبتي داخل ًطَس استلبدُ هيًوبيٌذ هغبثن ثب آئيي
ًبهِ هأهَسيتْب تَسظ داًطگبُ هجذأ پشداخت خَاّذ ضذٍ .احذ هيضثبى حتياالهٌبى تسْيالت سكبّي ًظيش هسٌي سا
ثشاي اػضبء كشاّن خَاّذ ًوَد.
مادٌ-8

دس دٍسُ داخل ًطَس ّضيٌِ سكت ٍ ثشگطت هتوبضي ٍ خبًَادُ ٍي (حذاًثش ً 5لش ثب احتسبة هتوبضي) يي ثبس
دس عَل هذت استلبدُ اص ّش دٍسُ اص هحل اػتجبسات داًطگبُ هجذأ هبثل پشداخت هيثبضذ.

مادٌ  -9الصم است داًطگبُ ّب اػتجبسات الصم سا جْت اًجبم دٍسُ ّبي كشغت هغبلؼبتي اػضبي ّيئت ػلوي خَد دس
ثَدجِ سبالًِ پيصثيٌي ٍ هٌظَس ًوبيٌذ.
تجػشُ  -1هبثِ التلبٍت هؼبدل سيبلي هوشسي اسصي اًجبم دٍسُ كشغت هغبلؼبتي هتوبضي ٍ اكـشاد خبًَادُ ّوشاُ ٍي
(ً 5لش ثب احتسبة هتوبضي) ثب حوَم ٍ هضايبي استلبدُ ًٌٌذُ اص هحل اػتجبسات داًطگبُ هبثل پشداخت
خَاّذ ثَد .دسيبكت حنالتحوين اص هؤسسِ آهَصضي هحل عي دٍسُ دس خبسج اص ًطَس ثالهبًغ هيثبضذ.
تجػشُ  -2هؼبدل سيبلي ّضيٌِ ّبي ثيوِ دسهبًي (هَضَع تجػشُ  2ريل هبدُ  4ايي آئيي ًبهِ) حذاًثش ثِ هيضاى تؼييي
ضذُ دس دستَسالؼولّبي هشثَعِ پس اص اسائِ اسٌبد هثجتِ ثِ ضشط ٍجَد اػتجبس اص هحل اػتجبست داًطگبُ
هبثل پشداخت هيثبضذ.
مادٌ  -10دس غَست ٍجَد اػتجبس توبم يب هسوتي اص ّضيٌِّبي الصم جْت اجشاي عشح دٍسُ كشغت هغبلؼبتي داخل ًطَس
اص هحل سديق هتوشًض هشثَعِ دس هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍسي تأهيي ٍ دس اختيبس ٍاحذ هيضثبى هشاس هيگيشد.
مادٌ -11

استلبدُ ًٌٌذُ اص دٍسُ كشغت هغبلؼبتي هَظق است گضاسش پيطشكت هغبلؼِ ٍ تحويوبت خَد سا ثِ كَاغل
هؼيٌي ًِ دس ٌّگبم اػضام ٍ دس ّش هَسد تؼييي خَاّذ گشديذ (حذاهل دس كَاغل صهبًي سِ هبِّ) ثِ داًطگبُ
هتجَع خَد اسسبل ًوَدُ ٍ حذاًثش  2هبُ پس اص پبيبى دٍسُ ًيض گضاسش جبهغ كؼبليتْبي ػلوي ٍ پژٍّطي خَد دس
عَل دٍسُ سا ثِ داًطگبُ هشثَعِ تسلين ًوبيذ.
تجػشُ  -1گضاسش ادٍاسي ٍ ًْبيي دٍسُ كشغت هغبلؼبتي ثبيستي هَسد ثشسسي ٍ تأييذ ضَساي پژٍّطي داًطگبُ
هشاس گيشد .دس غَست ػذم تأييذ ضَسا ٍ يب دس هَاسدي ًِ ثِ ّش دليل استلبدُ ًٌٌذُ اص اسائِ
گضاسضْبي يبد ضذُ استٌٌبف ٍسصيذُ ثبضذ ،اص استلبدُ دٍسُّبي ثؼذي هحشٍم خَاّذ ضذ .چٌبًچِ
گضاسضْبي ادٍاسي هَسد تأييذ ضَسا هشاس ًگشكت ،داًطگبُ هيتَاًذ دس غَست لضٍم ثبهيوبًذُ دٍسُ
كشغت هغبلؼبتي سا لـَ ٍ هشاتت سا ثِ استلبدُ ًٌٌذُ اثالؽ ًوبيذ.

مادٌ  -12هذت استلبدُ اص دٍسُ كشغت هغبلؼبتي جضٍ سبثوِ خذهت داًطگبّي استلبدُ ًٌٌذُ هحسَة هيضَد.
تجػشُ  -1دس هَسد ًسبًي ًِ گضاسش آًْب هَسد تأييذ ضَساي پژٍّطي داًطگبُ هشاس ًگيشد ،هذت دٍسُ جضء
خذهت استلبدُ ًٌٌذُ هحسَة ًخَاّذ ضذ.
مادٌ -13

ػضَ ّيئت ػلوي ٌّگبم استلبدُ اص دٍسُ كشغت هغبلؼبتي خبسج اص ًطَس ًويتَاًذ اص هشخػي استلبدُ ًوبيذ.

مادٌ -14

ػضَ ّيأت ػلوي دس دٍساى استلبدُ اص دٍسُ كشغت هغبلؼبتي داخل ًطَس ػالٍُ ثش حوَم ٍ كَمالؼبدُ
هخػَظ هي تَاًذ اص ٍاحذ هيضثبى حن التحوين ٍ ًيض حن التذسيس دس دٍسُّبي آهَصضي ضجبًِ دسيبكت ًوبيذ.

مادٌ  -15اًػشاف اص اداهِ اًجبم دٍسُ كشغت هغبلؼبتي (پس اص آًٌِ هتوبضي ثخطي اص آى سا اًجبم دادُ است) ثِ ػٌَاى
يي ثبس استلبدُ اص دٍسُ ثشاي ٍي هحسَة هيگشدد.
تجػشُ -1چٌبًچِ هتوبضي استلبدُ اص دٍسُ خبسج اص ًطَس ثِ ّش دليل هَكن ثِ اخز سٍاديذ ٍسٍد ثِ ًطَس هيضثبى
ًگشديذُ ٍ هشاجؼت ًوبيذ ،ثب احتسبة ضشايظ ٍ هذتي ًِ دس خبسج اص ًطَس ثَدُ ،پشداخت حذاًثش
يي هبُ هوشسي اسصي ثِ ٍي ثالهبًغ هيثبضذ.
تجػشُ  -2دس غَست اًػشاف ،ػذم تَكين دس اخز سٍاديذ ٍ يب ًيوِ توبم گزاسدى دٍسُ كشغت هغبلؼبتي دس
خبسج اص ًطَس ،استلبدُ ًٌٌذُ هَظق است ًسجت ثِ استشداد اسص هبصاد دسيبكتي ثِ ثبًي ػبهل اهذام
ًوبيذ .هؼبًٍت پژٍّطي داًطگبُ هسئَل پيگيشي ايي اهش هيثبضذ.
تجػشُ  -3دس غَستي ًِ ػضَ ّيئت ػلوي پس اص اتوبم دٍسُ كشغت هغبلؼبتي ثِ هَهغ خَد سا ثِ داًطگبُ
هتجَع هؼشكي ًٌوبيذ ،ؿبيت هحسَة ٍ ثشاثش هوشسات ثب ٍي سكتبس خَاّذ ضذ.
تجػشُ  -4هؼبًٍت پژٍّطي داًطگبُ هَظق است ّش  6هبُ يي ثبس گضاسضبت ػلوي حبغل اص اًجبم دٍسُ ّبي
كشغت هغبلؼبتي اػضبي ّيئت ػلوي خَد سا ثب استلبدُ اص ضيَُّبي اعالع سسبًي دس اختيبس سبيش
هحوويي ًطَس هشاس دّذ.
مادٌ  -16سئيس داًطگبُ يب هؤسسِ ٍاحذ هيضثبى (دس غَست ٍاثستِ ًجَدى ثِ داًطگبُ) هيثبيست ًسجت ثِ غذٍس گَاّيٌبهِ
گزساًذى دٍسُ كشغت هغبلؼبتي داخل ثشاي استلبدُ ًٌٌذُ اهذام ًوبيٌذ.
مادٌ  -17هؼبٍى پژٍّطي داًطگبُ هَظق است ايي آئيي ًبهِ سا جْت اعالع اػضبي ّيئت ػلوي ثِ آًْب اثالؽ ًوبيذ.
مادٌ ً -18ظبست ثش حسي اجشاي ايي آئيي ًبهِ ثِ ػْذُ هؼبًٍت تحويوبت ٍ كٌبٍسي ٍصاست ثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش
پضضٌي هيثبضذ.
ايي آئيي ًبهِ ثِ استٌبد هبدُ  5اغالحي پيَست ضوبسُ  6آئيي ًبهِ استخذاهي اػضبي ّيئت ػلوي داًطگبّْب ٍ هؤسسبت
آهَصش ػبلي ٍ پژٍّطي ًطَس دس يي هوذهِ 18 ،هبدُ ٍ  18تجػشُ دس تبسيخ / /

ثِ تػَيت ٍصيش ثْذاضت ،دسهبى

ٍ آهَصش پضضٌي سسيذُ ٍ اص تبسيخ هزًَس الصم االجشا هيثبضذ .آئيي ًبهِ هجلي ٍ اغالحيِّبي آى لـَ ٍ ثذٍى اػتجبس اػالم
هيگشدد.

