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مقذمه:
ّٓ ْٛپضؿىی ٔدٕ ٝٓٛای اص دا٘ؾ ،سفتبس  ٚاسصؽ ٞبی ا٘ؼب٘ی اػت و ٝثب ٞذف حفَ  ٚاستمبی ػالٔت ثٝ
تـخیق ،دسٔبٖ  ٚپیـٍیشی اص ثیٕبسی ٞب ٔی پشداصد  ٚدس خٛأْ ا٘ؼب٘ی خبیٍبٚ ٜیظ ٜای سا ث ٝخٛد
اختلبف داد ٜاػت .خبٔٔ ٝثٔ ٝؼئِٛیت خٌیش حشف ٝپضؿىی ٚالف ثٛد ٚ ٜثش ایٗ ثبٚس اػت و ٝتٕبْ ػٔی
 ٚتالؽ آٖ ٞب دس خٟت حفَ ػالٔت ٓ ٚبفیت ٔشدْ اػت  ٚآ٘چ ٝدس حفَ اسصؽ ٞبی ّٓ ْٛپضؿىی ٘مؾ
ثؼضا داسد ،آتٕبدی اػت و ٝخبٔٔ ٝث ٝخذٔتٍضاساٖ ایٗ حشف ٝداس٘ذ .آتٕبد ث ٝایٙىٞ ٝذف اكّی ؿبغّیٗ
دس ایٗ حشف ٝتبٔیٗ ػالٔت ٔشدْ اػت  ٚآٖ سا ثش ٔٙبفْ خٛد تشخیح ٔی دٙٞذ ٘ ٚیُ ث ٝایٗ ٞذف ٔمذع
سا دس چبسچٛة ػٌٙٛذ٘بٔٔ ٝتٟٔذ ٔی ؿ٘ٛذ .حشف ٝای ٌشی ،پبیجٙذی ث ٝتٟٔذات اػت  ٚیىی اص ٟٔٓتشیٗ
ٟٔبست ٞبیی اػت و ٝآوبی ٞیئت ّٕٓی ،دا٘ـدٛیبٖ ،دػتیبساٖ ،پشػتبساٖ ،پیشاپضؿىبٖ  ٚوّی ٝوبسوٙبٖ
ثٟذاؿت  ٚدسٔبٖ ؿبغُ دس دا٘ـٍب ّْٛٓ ٜپضؿىی ایشاٖ ثبیذ ٍ٘شؽ آٖ سا وؼت  ٚدس ُٕٓ  ٚسفتبس ثًٛ ٝس
حشف ٝای ٘ـبٖ دٙٞذ.
وبسوٙبٖ ،اػتبداٖ  ٚدا٘ـدٛیبٖ دا٘ـٍب ّْٛٓ ٜپضؿىی ایشاٖ ،ثٛٙٓ ٝاٖ ثخـی اص آوبی خبٔٔ ٝپضؿىی دس
خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ و ٝدس یىی اص ثضسي تشیٗ ٟ٘بدٞبی آٔٛصؿی ّٓ ْٛپضؿىی وـٛس فٔبِیت داس٘ذ،
هٕٗ آالْ تٟٔذ ث ٝا٘دبْ تٕبٔی تىبِیف لب٘٘ٛی خٛیؾ ،دس ساػتبی استمبی خذٔبت آٔٛصؿی ،پظٞٚـی،
ثٟذاؿتی  ٚدسٔب٘ی ،حفَ ؿأٖ  ٚحشٔت ثیٕبساٖ ،وبسوٙبٖ ٙٔ ٚضِت خذٔتٍضاسی ث ٝا٘ؼبٖ ٞب  ٚثب ِحبٍ
ٕ٘ٛدٖ اسصؽ ٞبی ٚاالی اػالٔی  ٚفش ًٙٞاسصؿٕٙذ ایشا٘ی ،خٛد سا ّٔضْ ٔی دا٘ٙذ ثب ٕٞىبساٖ ،ثیٕبساٖ ٚ
خذٔت ٌیش٘ذٌبٖ ٕٞبٖ ٌ ٝ٘ٛثشخٛسد ٕ٘بیٙذ و ٝدس ؿأٖ خٛد ٔی ثیٙٙذ  ٚث ٝسٓبیت ٔفبد ایٗ سإٙٞب
پبی جٙذ ثٛد ٚ ٜتٕبٔی تالؽ خٛد سا دس اخشا  ٚتشٚیح آٖ دس دا٘ـٍب ّْٛٓ ٜپضؿىی ایشاٖ ث ُٕٓ ٝخٛاٙٞذ
آٚسد .ایٗ سإٙٞب ؿبُٔ آییٗ ٘بٔ ٝپٛؿؾ  ٚسفتبس حشف ٝای اػت و ٝث ٝدا٘ـدٛیبٖ ،آوبی ٞیئت ّٕٓی ٚ
وبسوٙبٖ دا٘ـٍب ّْٛٓ ٜپضؿىی ایشاٖ اثالٕ ٔی ؿٛد تب دس چبسچٛة ایٗ اك َٛث ٝایفبی ٘مؾ ثپشداص٘ذ.
ایٗ ٔتٗ ثشاػبع اسصیبثی ٞبی ػبال٘ٛٔ ٝسد ثبصثیٙی ؿٛسای اخالق پضؿىی دا٘ـٍب ّْٛٓ ٜپضؿىی ایشاٖ لشاس
ٔی ٌیشد.
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آیین نامه پوشش حرفه ای دانشجویان

دا٘ـدٛیبٖ ّٓ ْٛپضؿىی ثبیذ ث ٝاسصؽ ٞبی ا٘ؼب٘ی  ٚحشف ٝای دس ٔحیي ٞبی آٔٛصؿی -دسٔب٘ی دس ػٌح
ٓبِی پبیجٙذ ثٛد ٚ ٜدس حفَ ایٗ اسصؽ ٞب ثىٛؿٙذ .دس ایٗ ساػتب یىی اص ٔٔیبسٞبی ّٕٓی٘ ،ح ٜٛپٛؿؾ دس
ٔحیي آٔٛصؿی ،پظٞٚـی  ٚدسٔب٘ی اػت.
دالیُ اكّی تبویذ ثش سٓبیت اك َٛپٛؿؾ حشف ٝای ٓجبستٙذ اص :
 -1وٙتشَ ٓف٘ٛت  ٚخٌشات ٔشثٛى ث ٝػالٔت ثیٕبساٖ ٕٞ ٚىبساٖ
 -2إٞیت حفَ سٚاثي ػبِٓ اختٕبٓی
 -3حؼبػیت ٞبی فشٍٙٞی ٔٛخٛد
 -4آٔبدٌی فشاٌیشاٖ ثشای ایفبی ٘مؾ حشف ٝای
 -5ایدبد آتٕبد ثیٗ ٌیش٘ذ ٚ ٜاسای ٝدٙٞذ ٜخذٔت
پوشش حرفه ای :ث ٝپٛؿـی ٌفتٔ ٝی ؿٛد و ٝفشد دس حشف ٝخبف خٛد ثشاػبع اػتب٘ذاسدٞب  ٚهٛاثي
آٖ حشفّٔ ٝضْ ث ٝسٓبیت آٖ ٔی ثبؿذ.
-1السامبت پوشش حرفه ای دانشجویبن
 .1دا٘ـدٛیبٖ ثبیذ ُبٞشی تٕیض ،آساػتٔ ٚ ٝتٙبػت ثب ٔٛلٔیت حشف ٝای خٛد  ٚؿأٖ دا٘ـٍب ٜداؿتٝ
ثبؿٙذ.
 .2پٛؿؾ دا٘ـدٛیبٖ ثبیذ ثب ثبٚسٞبی فشٍٙٞی  ٚؿشٓی خبٕٔٔٞ ٝبٍٙٞی داؿت ٝثبؿذ.
 .3دس تٕبْ ٔشاحُ تحلیّی ،حفَ ثٟذاؿت ؿخلی ؿبُٔ اػتحٕبْ ٔ ٚ ِٓٙثٟذاؿت دٞبٖ  ٚد٘ذاٖ
ٔٛسد تبویذ اػت.
ِ .4جبع  ٚسٚپٛؽ ٞبی خیّی ت ،ًٙخیّی ٌـبد  ٚوٛتبٙٔ ٜبػت ٔحیي ثیٕبسػتبٖ  ٚدا٘ـٍبٜ
ٕ٘ی ثبؿٙذ.
 اػتفبد ٜاص ِجبع ٞبیی و ٝثًٛ ٝس ٕٓذ پبس ٜیب ٚكّ ٝؿذ ٜا٘ذ دس ٔحیي آٔٛصؿی  ٚدسٔب٘یٕٔ ّٛٙاػت.
 ثِٛٙٔ ٝس حفَ ػالٔت سٚا٘ی افشاد ،سً٘ ٞب ٔ ٚذَ ٞبیی و ٝخّت تٛخٔ ٝی وٙذ  ٚپٛؿـیو ٝهخبٔت وبفی ٘ذاسد ،اػتفبدٍ٘ ٜشدد.
 پٛؿیذٖ خٛساة اِضأی اػت. ٘بخٗ ٞب تٕیض  ٚوٛتب ٜثبؿٙذ.3

 .5وفؾ ثبیذ ػبد ٚ ٜتٕیض ثبؿذ.
 پٛؿیذٖ دٔپبیی  ٚكٙذَ دس ٔحیي ٞبی آٔٛصؿی ٔدبص ٘یؼت. .6خبِىٛثی ٞب ثبیذ پٛؿب٘ذ ٜؿ٘ٛذ.
 .7اػتفبد ٜاص ٞشٌ ٝ٘ٛپٛؿؾ غیشٔتٔبسف ،داسای ٘مٛؽ ٛ٘ ٚؿتٞ ٝبی ص٘ٙذٔ( ٜب٘ٙذ ٞشٌٓ ٝ٘ٛالٔتی
و ٝدس ساػتبی ایدبد اختالفبت لٔٛی یب تٞٛیٗ ث ٝافشاد ٓ ٚمبیذ خبف ثبؿذ) ٔدبص ٕ٘ی ثبؿذ.
 .8اػتفبد ٜاص ٓیٙه  ٚصیٛسآالت ٔتٔبسف ٔب٘ٙذ اٍ٘ـتش  ٚػبٓت ٔدبص ٔی ثبؿذ.
 موارد مخصوص دختران یب پسران در بخش زیر آورده شذه است:

دختران
 .1اػتفبد ٜاص ٔب٘ت ،ٛؿّٛاسٔ ،م ٚ ٝٔٙخٛساة ٔتٔبسف خٟت پٛؿؾ اِضأی اػت.
 پٛؿیذٖ ٔب٘تٛی ت ًٙیب خیّی ٌـبد ،وٛتب ٚ ٜیب خیّی ثّٙذ ٔدبص ٘یؼت. ؿّٛاس ثبیذ ا٘ذاصٔ ٜتٔبسف داؿت ٝثبؿذ  ٚت ًٙیب وٛتب٘ ٜجبؿذ. پٛؿیذٖ وفؾ ٞبی پبؿ ٝٙثّٙذ دس ٔحیي دسٔب٘ی  ٚآٔٛصؿی ٔٙبػت ٘یؼت. .2ا٘دبْ ٞشٌ ٝ٘ٛآسایؾ ثبیذ ثب سٓبیت آتذاَ ٌٔ ٚبثك ثب ٓشف خبٔٔ ٝثبؿذ.

پسران
 .1اػتفبد ٜاص ؿّٛاس ،پیشا ٚ ٗٞخٛساة ػبدٔ ٚ ٜتٔبسف خٟت پٛؿؾ اِضأی اػت.
 .2پیشایؾ ٔٛی ػش  ٚكٛست ثبیذ ػبد ٚ ٜث ٝدٚس اص ٔذَ ٞبی غیش ٔتٔبسف ثبؿذ.
 -ػجیُ  ٚسیؾ ثبیذ وٛتبٍ٘ ٜب ٜداؿت ٝؿ٘ٛذ.

-2پوشش حرفه ای دانشجویبن برای مراکس تحقیقبتی
ث ٝدِیُ سٓبیت ٘ىبت ایٕٙی دس ٔشاوض تحمیمبتی دا٘ـدٛیبٖ ثبیذ ٌٔبثك ثب ؿی٘ ٜٛبٔٞ ٝبی ٔلٛة سفتبس
وٙٙذِ ،زا ٓال ٜٚثش ؿی٘ ٜٛبٔٞ ٝبی پٛؿؾ حشف ٝای دا٘ـدٛیبٖ ثًٛ ٝس ّٕٓٔ ْٛضْ ث ٝسٓبیت ٔٛاسد ریُ
٘یض ٞؼتٙذ.
ِ .1جبع ثبیذ تٕیض ،ساحت ٙٔ ٚبػت ثشای وبس ثبؿذ.
 .2پٛؿؾ ثبیذ ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثبؿذ و ٝپٛػت ثذٖ دس ٔٔشم تٕبع ثب ٔٛاد خٌش٘بن  ٚػٛصا٘ٙذ ٜلشاس
ٍ٘یشد.
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٘ .3بخٗ ٞب ثبیذ وٛتب ٚ ٜتٕیض ثبؿذ؛ ٘بخٗ ثّٙذ خٌش ایٕٙی داسد.
 .4وفؾ ثبیذ ػبد ،ٜتٕیض ،ثب پبؿٔ ٝٙتٔبسف  ٚثذ ٖٚػش  ٚكذای آصاسدٙٞذ ٜثبؿذ.
 اػتفبد ٜاص وفؾ سٚثبص ث ٝدِیُ ا٘تمبَ ٓف٘ٛت  ٚآػیت پظٞٚـٍش دس اثش افتبدٖ اؿیب  ٚسیختٗٔٛاد ؿیٕیبیی ث ٝكٛست تلبدفی ٕٔٔ ّٛٙی ثبؿذ.
 خٙغ وفؾ ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثبؿذ و ٝث ٝآػب٘ی لبثُ تٕیض وشدٖ ثبؿذ. .5سٚپٛؽ ػفیذ ٕٞیـ ٝثبیذ دس داخُ آصٔبیـٍب ٜپٛؿیذ ٜؿٛد  ٚلجُ اص خشٚج اص آصٔبیـٍب ٜسٚپٛؽ
دسآٚسد ٜؿٛد.
 ثشای وبس دس اتبق وـت ػِّٛی سٚپٛؽ ٔخلٛف و ٝداخُ اتبق ٍٟ٘ذاسی ٔی ؿٛد ثبیذاػتفبد ٜؿٛد.
ٓ .6یٙه ،دػتىؾ  ٚػبیش ٚػبیُ ٔشثٛى ث ٝایٕٙی ؿخلی ثبیذ ٔٙبػت ثب ٔىبٖ ٞبی ٔشث ًٝٛثبؿذ.
 .7وّی ٝدا٘ـدٛیبٖ غیش آصٔبیـٍبٞی ثبیذ دس ٍٙٞبْ ٚسٚد  ٚا٘دبْ أٛس ٔشث ًٝٛدس ٔحیي آصٔبیـٍبٜ
سٚپٛؽ ٔخلٛف ثپٛؿٙذ.

-3پوشش حرفه ای دانشجویبن برای بخش آنبتومی
 .1پٛؿؾ آصٔبیـٍبٞی ثبیذ دس تٕبْ ٔذت دس ثخؾ پٛؿیذ ٜؿٛد  ٚثبیذ داسای آػتیٗ ثّٙذ ،ساحت ٚ
آػبٖ ثشای وبسوشدٖ ثبؿذ  ٚثٌٛس ٔشتت ؿؼت ٝؿٛد.
 .2سٚپٛؽ ثبیذ ٞش ثخـی اص ثذٖ سا ؤ ٝی تٛا٘ذ تٛػي وبس ثب ٔبیٔبت ؿیٕیبیی آِٛد ٜؿٛد پٛؿؾ
دٞذ.
 .3سٚپٛؽ ثبیذ سٚصا٘ ٚ ٝدسكٛست آِٛدٌی ث ٝخ ،ٖٛچشن  ... ٚثالفبكّ ٝتٔٛین ٌشدد.
 .4وفؾ ثبیذ ػبد ،ٜتٕیض ،ثب پبؿٔ ٝٙتٔبسف  ٚثذ ٖٚػش  ٚكذای آصاسدٙٞذ ٜثبؿذ.
 اػتفبد ٜاص وفؾ سٚثبص ث ٝدِیُ ا٘تمبَ ٓف٘ٛت  ٚآػیت ث ٝؿخق دس اثش افتبدٖ اؿیب  ٚوفؾپبؿ ٝٙثّٙذ ث ٝدِیُ ایدبد كذا ٕٔٔ ّٛٙی ثبؿذ.
 خٙغ وفؾ ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثبؿذ و ٝث ٝآػب٘ی لبثُ تٕیض وشدٖ ثبؿذ. اػتفبد ٜاص یه خفت وفؾ ٔخلٛف ثشای ثخؾ آ٘بتٔٛی تٛكیٔ ٝی ؿٛد. .5اص ٓیٙه ٔحبفَ ٔٙبػت ،دػتىؾ  ٚپٛؿؾ ٞبی وفؾ ٔ ٚبػه ٞب دس ثخؾ دسكٛست ٘یبص
اػتفبد ٜؿٛد.
 .6وال ٜث ٝخض والٞ ٜبی خشاحی ثٛٙٓ ٝاٖ پٛؿؾ ػش ٔدبص ٘یؼت.
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 -4پوشش حرفه ای دانشجویبن ببلینی در فضبهبی بهذاشتی و درمبنی
ٓال ٜٚثش سٓبیت وّی ٝهٛاثي ٔٙذسج دس ثخؾ  ،1دا٘ـدٛیبٖ ثبِیٙی ّٔضْ ث ٝاخشای ثٙذٞبی ریُ دس تٕبٔی
ٔىبٖ ٞبی ثبِیٙی ٔی ثبؿٙذ .إٞیت ایٗ ُٕٓ ٓال ٜٚثش ٔؼبیُ ثٟذاؿتی دس تـخیق وبدس دسٔب٘ی ٚ
ُٚیف ٝاختلبكی آٖ ٞب تٛػي ٔشاخٔیٗ آؿىبس ٔی ٌشدد.
تعریف مکبن ببلینیٞ :ش ٔىب٘ی دسٔ ٖٚح ًٝٛثیٕبسػتبٖ و ٝدس آٖ ثیٕبساٖ دسٔبٖ ٔ ٚشالجت ٔی ؿ٘ٛذ.
ثٛٙٓ ٝاٖ ٔثبَ ثخؾ اٚسطا٘غ ،ثخؾ ٞبی ثؼتشی . ... ٚ
 .1دا٘ـدٛیبٖ ٔی ثبیذ دس ًٔ َٛذت حوٛس دس ٔحیي ٞبی دسٔب٘ی اص ِجبع فشْ ٔخلٛف ثٝ
خٛد ( ًجك سً٘  ٚاٍِٛی آالْ ؿذ ) ٜث ٝكٛست پبویض ٜثب دوٕٞ ٝبی ثؼت ٝاػتفبدٕ٘ ٜبیٙذ.
 .2اِجؼ ٝوبدس دسٔبٖ ٘جبیذ حشوبتی ِ٘یش خٓ ؿذٖ ،صا٘ ٛصدٖ یب دساص وشدٖ دػت ٞب سا ٔحذٚد
وٙذ.
 .3پٛؿیذٖ ؿّٛاس خیٗ ثّٓ ٝت ٓذْ ٕ٘بیؾ آِٛدٌی ٔدبص ٕ٘ی ثبؿذ.
 .4ا٘تٟبی ٔم ،ٝٔٙسٚػشی  ٚوشاٚات پضؿه دس ٍٙٞبْ استجبى ٔؼتمیٓ ثب ثیٕبس ٘جبیذ آصاد یب
آٚیضاٖ ثبؿذ ،صیشا خٌش ا٘تمبَ ٓف٘ٛت ،ایدبد ٔضاحٕت ثشای ثیٕبس  ٚیب وـیذ ٜؿذٖ تٛػي
ثیٕبس (دس ٔٛاسد احتٕبَ خـ٘ٛت تٛػي ثیٕبس) ٚخٛد داسد.
اػتفبد ٜاص ٌیش ٜوشاٚات ثشای ٚكُ وشدٖ آٖ هشٚسی اػت.٘ .5لت وبست ؿٙبػبیی اسای ٝؿذ ٜاص ػٛی ٔٔب٘ٚت آٔٛصؿی ثش سٚی ػی ٝٙدس ػٕت چپ ِجبع
فشْ اِضأی اػت.
 .6وفؾ ثبیذ ػبد ،ٜتٕیض ،ثب پبؿٔ ٝٙتٔبسف  ٚثذ ٖٚػش  ٚكذای آصاسدٙٞذ ٜثبؿذ .اػتفبد ٜاص
وفؾ سٚثبص ث ٝدِیُ ا٘تمبَ ٓف٘ٛت دس ثخؾ ٞبی دسٔب٘ی  ٚآػیت ث ٝدسٔبٍ٘ش دس اثش افتبدٖ
اؿیب  ٚوفؾ پبؿ ٝٙثّٙذ ث ٝدِیُ ایدبد كذا ٓ ٚذْ تٔبدَ الصْ دس فٛسیت ٞب ٔ ٚشاوض دسٔب٘ی
ٕٔٔ ّٛٙی ثبؿذ .خٙغ وفؾ ث ٌٝ٘ٛ ٝای ثبؿذ و ٝث ٝآػب٘ی لبثُ تٕیض وشدٖ ثبؿذ.
٘ .7بخٗ ٞب ث ٝدِیُ حفَ ثٟذاؿت ؿخلی  ٚخٌّٛیشی اص ا٘تمبَ ٓف٘ٛتٔٔ ،بی ٝٙكحیح ٓ ٚذْ
آػیت ث ٝثیٕبس ثبیذ تٕیض ،وٛتب ،ٜپیشاػت ٚ ٝثذٞ ٖٚیچٍ ٝ٘ٛتضییٙی (الن  ٚوبؿت ٘بخٗ یب
٘بخٗ ٔلٓٛٙی) ثبؿذ.
 .8سٚپٛؽ دس ثخؾ ٞبی دسٔب٘ی ،سٚصا٘ ٚ ٝدسكٛست آِٛدٌی ث ٝخ ٚ ٖٛچشن  ... ٚثالفبكّ ٝثبیذ
تٔٛین ٌشدد.
ٌٓ .9شٞب  ٚسایحٞ ٝبیی ؤٕ ٝىٗ اػت دس تذاخُ ثب ػالٔت ثیٕبس ثبؿذ ٔدبص ٕ٘ی ثبؿٙذ ،ثٝ
ٓٛٙاٖ ٔثبَ :ادوّٗ ٞبیی ثب ثٛی غّیَِٛ ،ػیٞ ٖٛبی ثذٖ  ٚثٛی حبكُ اص اػتٕٔبَ ػیٍبس.
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 .11اػتفبد ٜاص اٍ٘ـتش فّضی ػبد ٜثالٔبْ٘ اػت.
تجلش :ٜاػتفبد ٜاص اٍ٘ـتشٞبی لٌٛس یب داسای ػ ،ًٙدس ٍٙٞبْ استجبى ٔؼتمیٓ ثب ثیٕبس أىبٖ
خشاؿیذٖ یب آػیت ث ٝا ٚسا فشأ ٓٞی آٚسد .ثٕٞ ٝیٗ دِیُ اص پٛؿیذٖ ای ٍٝ٘ٛٙاٍ٘ـتشٞب ثبیذ
اختٙبة ؿٛد.
 .11اػتفبد ٜاص ٔچ ثٙذ یب ٞش ٚػیّ ٝتضئیٙی ٔتلُ ث ٝدػت ثّٓ ٝت خٌّٛیشی اص ثٟذاؿت وبُٔ
دػتبٖ ٔدبص ٕ٘ی ثبؿذ.
 .12خٛدوبس ،لیچی یب دیٍش ٚػبیُ ٘ٛن تیض ٘جبیذ دس خیت خّٛی ػیٍٟ٘ ٝٙذاسی ؿ٘ٛذ ،صیشا
أىبٖ آػیت ث ٝثیٕبس سا ثٕٞ ٝشا ٜداسد.
 .13دس كٛست ثّٙذ ثٛدٖ ٔٛی ػش ،ثبیذ ثؼتٍ٘ ٝب ٜداؿت تب اص سیضؽ آٖ  ٚا٘تمبَ ٓف٘ٛت
خٌّٛیشی ؿٛد.
 .14دس كٛست ثّٙذ ثٛدٖ سیؾ ،ثبیذ آٖ سا ثب ٔحبفَ سیؾ پٛؿب٘ذ.
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آیین نامه رفتار حرفه ای دانشجویان
السامبت کلی دانشجویبن در محیط هبی آموزشی و پژوهشی
 -1دا٘ـدٛیبٖ ثبیذ اص ٞشٌ ٝ٘ٛاخالَ ثٍٙٞ ٝبْ تذسیغ خٛدداسی ٕ٘بیٙذٔ ،لبدیك اخالَ دس ٍٙٞبْ
تذسیغ ٓجبستٙذ اص:
ٚ .1سٚد ث ٝوالع ثٔذ اص اػتبد
 .2خٛسدٖ  ٚآؿبٔیذٖ
 .3ثّٙذ كحجت وشدٖ ،خٙذیذٖ  ٚایدبد ػش  ٚكذا
 .4اػتفبد ٜاص تّفٗ ٕٞشا ٚ ٜكحجت وشدٖ ثب آٖ دس والع دسع
 .5اػتٕٔبَ دخب٘یبت دس وّیٔ ٝشاوض آٔٛصؿی  ٚدسٔب٘ی ٔ ٚحیي ٞبی آٔٛصؿی  ٚپظٞٚـی
 -2دس كحجت وشدٖ  ٚسفتبس ثب اػبتیذٕٞ ،ىبساٖ  ٚپشػ ُٙادة سا سٓبیت وٙذ.
 -3ثب آوبی ٞیئت ّٕٓی ،پشػٕٞ ٚ ُٙىبساٖ دسٌیشی والٔی یب فیضیىی پیذا ٘ىٙذ.
 -4دس ٔحُ وبس سفتبسٞبی ٔختُ وٙٙذ ٚ ِٓ٘ ٜفٔبِیت یب سفتبسٞبی ثی ادثب٘ ٝاص خٛد ٘ـبٖ ٘ذٞذ .اص لجیُ
كحجت ٞبی تٙذ  ٚتحمیشآٔیض ،تٔبٔالت آٔیخت ٝثب ٓلجب٘یت  ٚاٚلبت تّخی ٌ ٚشفتٗ طػت ٞب  ٚا٘دبْ
حشوبتی ثشای ثیبٖ ٘بوبٔی  ٚخـٓ ،و ٝایٗ سفتبسٞب ٔٛخت ؿىبیت اص ًشف ػبیش آوب ٔی ؿٛد.
-5دس الشاس ٓ ٚزسخٛاٞی ث ٝخبًش ثی ادثی ،وٛتبٞی ٘ىٙذ.
 -6دا٘ـدٛیبٖ ثبیذ ثِٛٙٔ ٝس سٓبیت اػتب٘ذاسدٞبی حمٛق خذٔبت ٌیش٘ذٌبٖ ٕٞ ٚشاٞبٖٔ ،تٔ ٖٛلٛة
اخالق پضؿىی سا ٌٔبِٔ ٚ ٝث ٝآٖ ُٕٓ ٕ٘بیٙذ.
 -7اص آٖ خبیی و ٝسٓبیت حشیٓ ؿخلی  ٚآسأؾ سٚحی ثیٕبس دس ٞش ؿشایٌی ثشای دا٘ـدٛیبٖ اِضأی
اػتِ ،زا ثبیذ لجُ اص ٔٔبی ،ٝٙآصٔبیؾ  ٚیب تٟی ٝؿشح حبَ ،سهبیت ثیٕبس سا اخز ٕ٘بیٙذ.
 -8دا٘ـدٛیبٖ دس كٛستی و ٝؿی٘ ٜٛبٔ ٝای سا ث ٝهشس ثیٕبس  ٚیب ٘بلن ٔمشسات ثبِیٙی  ٚایٕٙی ثجیٙٙذ،
ثبیذ دس اثتذا آٖ سا ثب ٔؼئ َٛاسؿذ ثبِیٙی دس ٔیبٖ ثٍزاس٘ذ.
ٍٙٞ-9بْ ٔٔبی ٝٙثبیذ حشیٓ خلٛكی ثیٕبساٖ سٓبیت ؿٛد.
-11دا٘ـدٛیبٖ ثبیذ ث ٝحمٛق ثیٕبساٖ دس ساثٌ ٝثب ا٘تخبة دسٔبٍ٘ش  ٚسٚؽ دسٔب٘ی دس ٔٛاسد غیش اٚسطا٘غ
احتشاْ ثٍزاس٘ذ.
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-11دا٘ـدٛیبٖ ثبیذ ثٔ ٝزٞت  ٚفش ًٙٞثیٕبساٖ احتشاْ ثٍزاس٘ذ.
-12دا٘ـدٛیبٖ ٘جبیذ اص ٔٛلٔیت ثیٕبساٖ  ٚیب خب٘ٛادٞ ٜبی آ٘بٖ ػ ٛاػتفبدٕ٘ ٜبیٙذ.
-13دا٘ـدٛیبٖ ثبیذ اًالٓبت ٔحشٔب٘ ٝثیٕبساٖ سا حفَ ٕ٘بیٙذ.
-14دا٘ـد ٛثبیذ دس حیٗ ا٘دبْ ُٚیف ٝدس ٔحیي ٞبی ثٟذاؿتی دسٔب٘ی ،وبست ؿٙبػبیی خٛد سا ثٕٞ ٝشاٜ
داؿت ٝثبؿذ.
-15خٛسدٖ ،آؿبٔیذٖ ،اػتفبد ٜاص تّفٗ ٕٞشا ٚ ٜدٚسثیٗ ثش ثبِیٗ ثیٕبس ٕٔ ّٛٙاػت.

مسئولیت هبی اجرای آیین نبمه
پغ اص تلٛیت ایٗ آییٗ ٘بٔ ،ٝؿی٘ ٜٛبٔ ٝاخشایی آٖ ُشف ٔذت یه ٔب ٜتٛػي ٔٔب٘ٚت آٔٛصؿی ٔٔ ٚب٘ٚت
دا٘ـدٛیی ،فشٍٙٞی اثالٕ خٛاٞذ ؿذٕ٘ .ش ٜسفتبس حشف ٝای دا٘ـد ٛدس پبیبٖ ٞش دٚس ٜثشاػبع ٔیضاٖ
پبیجٙذی ث ٝایٗ آییٗ ٘بًٔ ٝجك ؿی٘ ٜٛبٔ ٝاخشایی آٖ تٛػي ٔٔب٘ٚت آٔٛصؿی پبیؾ ٔی ؿٛد  ٚفشْ
اسصؿیبثی كبدس ٜدس ػٛاثك دا٘ـدٕٞ( ٛچ ٖٛوبس٘بٔ ٝآٔٛصؿی) ٍٟ٘ذاسی خٛاٞذ ؿذٔٔ .ب٘ٚت دا٘ـدٛیی،
فشٍٙٞی ُٚیفِ٘ ٝبست ثش حؼٗ اخشای ایٗ آییٗ ٘بٔ ٚ ٝؿی٘ ٜٛبٔ ٝاخشایی آٖ سا ثٟٓ ٝذ ٜخٛاٞذ داؿت.
چٙب٘چ ٝدا٘ـد ٛدس ٞش ٘یٕؼبَ تحلیّی ،حذ ٘لبة ٔٛسدِ٘ش سا دس فشْ اسصؿیبثی سفتبس  ٚپٛؿؾ حشف ٝای
وؼت ٕ٘ٙبیذ اص ػٛی ٔٔب٘ٚت آٔٛصؿی دس ٔشتج٘ ٝخؼت خٟت ا٘دبْ ٔـبٚس ٜثٔٔ ٝب٘ٚت دا٘ـدٛیی،
فشٍٙٞی  ٚدس كٛست تىشاس خٟت ثشسػی ث ٝؿٛسای ا٘وجبًی ٔٔشفی ٔی ٌشدد.
تجلشٔ : ٜیضاٖ پبیجٙذی ث ٝایٗ آییٗ ٘بٔ ٚ ٝؿی٘ ٜٛبٔ ٝاخشایی آٖ دس اسصؿیبثی سییغ ثیٕبسػتبٖٔٔ ،بٖٚ
آٔٛصؿیٔ ،ذیشاٖ ٌشٞ ٜٚبی آٔٛصؿی ،سٚػبی ثخؾ ٞب  ٚاػبتیذ دس ِ٘ش ٌشفتٔ ٝی ؿٛدٕٞ ،چٙیٗ دس
ستج ٝثٙذی ثیٕبسػتبٖ ٞب ثش ًجك دػتٛسإُِٔ تذٚیٗ ؿذ ٜتٛػي ٔٔب٘ٚت دسٔبٖ ،تبثیش لبثُ تٛخ ٝای
خٛاٞذ داؿت.
ٔٔ -1ب٘ٚت آٔٛصؿی ثبیؼتی ایٗ ؿی٘ ٜٛبٔ ٝاخشایی سا دس ثذٚ ٚسٚد دا٘ـد ٛث ٝدا٘ـٍب ٜث ٝسٚیت ا ٚسػب٘ذٜ
 ٚتٟٔذ ٘بٔ ٝوتجی سا ثب أوبی دا٘ـدٔ ٛجٙی ثش تٛخی ٝوبُٔ  ٚاِضاْ ٚی ث ُٕٓ ٝثٔ ٝفبد آٖ دسیبفت ٕ٘بیذ.
(ایٗ تٟٔذ ٘بٔ ٝدس ٍٙٞبْ ثجت ٘بْ یب اثتذای ٞش ٔمٌْ تحلیّی اص دا٘ـد ٛاخز  ٚدس پش٘ٚذ ٜآٔٛصؿی ٚی
ٍٟ٘ذاسی خٛاٞذ ؿذ).
 -2وبس٘بٔ ٝسفتبس  ٚپٛؿؾ حشف ٝای دا٘ـدٛیبٖ دس ٞش دٚس ٜتحلیّی اص ػٛی ٔٔب٘ٚت آٔٛصؿی دا٘ـٍبٜ
ًجك وبس٘بٔ ٝپیٛػت ریُ كبدس ٔی ؿٛد ؤ ٝؼئِٛیت تىٕیُ آٖ ثب اػتبداٖ دا٘ـد ٛدس آٖ دٚس ٜاػت.
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 -3اػتبداٖ ُٔٛفٙذ ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ؿی٘ ٜٛبٔ ٝثشای سفتبس  ٚپٛؿؾ حشف ٝای دا٘ـدٛیبٖ ث ٝكٛست ٔدضا
ٕ٘ش ٜتٛكیفی ٓبِی ،خٛةٔ ،تٛػي یب هٔیف سا ثٕٞ ٝشاٞ ٜش ٕ٘ش ٜآٔٛصؿی آٓ اص تئٛسی یب ّٕٓی كبدس
ٕ٘بیٙذ.
تجلش : 1 ٜالصْ اػت ٔٔب٘ٚت آٔٛصؿی دا٘ـٍب ٜدس خلٛف ٘ح ٜٛتىٕیُ وبس٘بٔ ٝخّؼ ٝتٛخیٟی ثشای
اػتبداٖ ثشٌضاس ٕ٘بیٙذ.
تجلش : 2 ٜدس ٔٛسد دسٚػی و ٝثیؾ اص یه اػتبد ٔؼئِٛیت تذسیغ سا ثش ٟٓذ ٜداس٘ذ ٔؼئِٛیت تىٕیُ
وبس٘بٔ ٝسفتبس  ٚپٛؿؾ حشف ٝای دا٘ـدٛیبٖ آٖ دسع ثب تبییذ ٔذیشٌش ٜٚتشخیحبً ثشٟٓذ ٜاػتبدی اػت وٝ
ثیـتشیٗ تٔذاد ػبٓبت تذسیغ سا داسد.
تجلش : 3 ٜدسكٛست دسخٛاػت دا٘ـد ٛوبس٘بٔ ٝسفتبس  ٚپٛؿؾ حشف ٝای ٚی دس پبیبٖ ٞش دٚس ٜث ٝكٛست
ٔحشٔب٘ ٝث ٝاًالّ ٚی خٛاٞذ سػیذ.
تجلشٕ٘ : 4 ٜشٞ ٜبی سفتبس  ٚپٛؿؾ حشف ٝای دا٘ـد ٛدس ٔشاحُ ٔختّف تحلیُ ٘ ٚیض دس ٞشٌٝ٘ٛ
اػتخذاْ دِٚتی ٌ ٚضیٙؾ ثب هشیت ٔثجت ٔٛسد اػتٙبد لشاس خٛاٞذ ٌشفت.
 -4اسصؽ ٓذدی دسخٓ ٝبِی  ، 4خٛة ٔ ، 3تٛػي  ٚ 2هٔیف  1اػت .اص ایٗ آذاد ثشای تٔییٗ ٔیبٍ٘یٗ
ٕ٘شٞ ٜبی تٛكیفی دا٘ـد ٛدس وبس٘بٔ ٝسفتبس  ٚپٛؿؾ حشف ٝای ٚی اػتفبدٔ ٜی ؿٛد.
 -5چٙب٘چٔ ٝیبٍ٘یٗ ٕ٘شات تٛكیفی سفتبس یب پٛؿؾ حشف ٝای دا٘ـد ٛدس وبس٘بٔ٘ ٝیٕؼبَ ٚی ٔتٛػي
ثبؿذ ث ٝدفتش ٔـبٚس ٜدا٘ـدٛیی ٔٔشفی ٔی ٌشدد  ٚتب استمب ث ٝدسخ ٝثبالتش تحت آٔٛصؽ آٖ دفتش لشاس
ٔی ٌیشد  ٚدس كٛست تىشاس ث ٝؿٛسای ا٘وجبًی دا٘ـدٛیبٖ ٔٔشفی ٔی ٌشدد.
 -6چٙب٘چٔ ٝیبٍ٘یٗ ٕ٘شات تٛكیفی سفتبس یب پٛؿؾ حشف ٝای دا٘ـد ٛدس وبس٘بٔ٘ ٝیٕؼبَ ٚی هٔیف
ثبؿذ دس ٔشحّ٘ ٝخؼت تحت آٔٛصؽ دفتش ٔـبٚس ٜدا٘ـدٛیی لشاس ٔی ٌیشد  ٚدس كٛست تىشاس ث ٝؿٛسای
ا٘وجبًی دا٘ـدٛیبٖ ٔٔشفی ٔی ٌشدد.
تجلشٔٔ : 6 ٜب٘ٚت آٔٛصؿی ُٔٛف اػت دس كٛست آتشام دا٘ـد ٚ ٛیب ٔٔشفی دا٘ـد ٛث ٝؿٛسای
ا٘وجبًی وبس٘بٔٚ ٝی سا ثٕٞ ٝشا ٜتٛهیحبت ٔىتٛة اػتبداٖ ثٔٔ ٝب٘ٚت دا٘ـدٛیی  ٚفشٍٙٞی (سییغ
ؿٛسای ا٘وجبًی ثذٚی دا٘ـدٛیبٖ) اسایٕ٘ ٝبیذ.
ٔٔ -7ب٘ٚت دا٘ـدٛیی  ٚفشٍٙٞی ُٚیفِ٘ ٝبست ثش حؼٗ اخشای ؿی٘ ٜٛبٔ ٝاخشایی سا ثش ٟٓذ ٜخٛاٞذ
داؿت.
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