
ھاي علوم پزشكي ھا، دانشكدهنامه بھره مندی از فعالیت ھاي دانشجويان  دانشگاهيینآ

وخدمات بھداشتي، درماني و موسسات آموزش عالي و تحقیقاتي علوم پزشكي

  

ھاي علوم پزشكي وخدمات بھداشتي، درماني و مؤسسات آموزش عالي و ھا، دانشكدهدانشگاه:١ماده    

توانند با رعايت مفاد اين آيین نامه از شوند ميتحقیقاتي علوم پزشكي كه بطور اختصار دانشگاه نامیده مي

  فعالیت دانشجويان خود(خارج از ساعات تحصیل) در واحدھاي تابعه  استفاده نمايند.

فعالیت موضوع اين آيین نامه در قالب استفاده از توانمندي دانشجويان و به منظوركسب تجربه آنھا :٢ماده    

درحیطه فعالیت ھاي دانشگاه تحت نظر مسول واحد مربوطه و به تشخیص معاون دانشجويي، فرھنگي 

  انجام مي شود.

داف دانشگاه ھیچگونه تعھد شغلي ايجاد ننموده و جزء فعالیت ھاي موضوع اين آيین نامه با توجه به اھتبصره : 

  شود .سوابق محسوب نمي

بايست درخواست فعالیت خود را به حوزه معاونت دانشجويي فرھنگي دانشگاه دانشجويان متقاضي مي: ٣ماده   

اتخاذ ارائه و تصمیم گیري در مورد آن طبق ضوابطي كه ازسوي شوراي دانشجويي دانشگاه تعیین مي گردد 

  می گردد.

میزان پرداختي به دانشجويان مشمول اين آيین نامه توسط معاونت دانشجويي فرھنگي وزارت متبوع -۴ماده   

  تعیین ،كه پس از ابالغ از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت خواھد بود .

  فعالیت ھر دانشجو ھفتاد ساعت در ماه خواھد بود.مدت زمانحداكثر-۵ماده   

پرداختي دانشجويان مشمول اين آيین نامه پس از وصول گزارش انجام فعالیت، از محل درآمدھاي -۶ماده 

  اختصاصي، خارج از شمول و اعتبارات جاري دانشگاه انجام می پذیرد. 

در صورت دريافت گزارش مبني بر واگذاري فعالیت به غیر یا عدم رضايت ویا عدم نیازبه ادامه فعالیت -٧ماده 

دانشجو توسط واحد مربوطه،بنا به تشخیص معاونت دانشجويي فرھنگي به فعالیت وي خاتمه داده 

  شود. مي

% كل دانشجويان ھر دانشگاه ١۵تعداد دانشجويان مشمول اين آيین نامه برحسب نیازتا سقف حداكثر   -٨ماده 

  خواھد بود.

  ين آيین نامه مي باشد.معاون دانشجويي فرھنگي دانشگاه مسئول حسن اجراي ا-٩ماده 

كلیه مقررات مغاير از زمان تصويب و اجراي اين آيین نامه فاقد اعتبار مي باشد. آيین نامه فوق مشتمل -١٠ماده 

  به تصويب مقام وزارت رسیده و از زمان تصويب الزم االجراست.١٣٨٩تبصره در ارديبھشت ماه ١ماده و ١٠بر 

  

  دکتر وحید دستجردی                                    

  وزیر بھداشت                                  


