آيين نامه شىراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ،
درمان و آمىزش پسشكي
مقدمه
ثَ هٌظْض اػتالي ػلوي كفْض ّ تطثيت چِطٍ ُبي ػلوي ـبذك ّ زض ضاؼتبي ثطًبهَ ضيعي تْؼؼَ پبيساض كفْضّ ثَ
اجطا زض آّضزى ؼيبؼتِبي ُسايت ّحوبيت اؼتؼسازُبي زضذفبى زض زاًفگبُِبي ػلْم پعـكي ّهْؼؽبت ػلوي
ّاجس ـطايط همْة جلؽَ  419هْضخ  ّ 77/2/22جلؽَ  502هْضخ 81/5/22ـْضاي ػبلي اًقالة فطٌُگي ،ايي آييي
ًبهَ ثَ تمْيت ضؼيس.
زض ايي آييي ًبهَ ّظاضت ثِساـت ،زضهبى ّ آهْظؾ پعـكي " ّظاضت" ،زاًفگبُِب ّ زاًفكسٍ ُبي ػلْم پعـكي ّ
ذسهبت ثِساـتي ،زضهبًي ّ هطاكع آهْظـي ّ تحقيقبتي ّاثؽتَ " زاًفگبٍ"ّ ـْضاي ُسايت اؼتؼسازُبي زضذفبى
ّظاضت ثِساـت ،زضهبى ّآهْظؾ پعـكي ثَ اذتمبض "ـْضا " ًبهيسٍ هيـْز.

ماده  -1اهداف شىرا عبارتست از
 -1ـٌبؼبيي افطاز ثب اؼتؼساز ّ ػولكطزُبي زضذفبى ،طجقَ ثٌسي آًِب ثَ ـيٍْ ُبي ػلوي ّايجبز ـطايط جِت
ـكْفبيي آًِب
 -2جصة ّ ُسايت زاًفجْيبى زاضاي اؼتؼساز زضذفبى زضجِت ضـتَ ُبيي كَ ايٌگًَْ افطاز زاضاي اؼتؼساز الظم
ثطاي آًِب ثْزٍ ّ هْضز ًيبظ كفْض ّ ّظاضت ثِساـت هي ثبـٌس ّ حوبيت هبزي ّهؼٌْي اظ آًبى.
-3گؽتطؾ ّ تْاى ًْآّضي،اثساع ،ذالقيت ،تْاى ضُجطي ّكبضآفطيٌي افطاز ثب اؼتؼساز زضذفبى

ماده  -2وظايف شىرا
تي ّ حوبيتي الظم ثَ هٌظْض
 -1تؼييي ؼيبؼت ُب ،ضاُكبضُب  ،تِيَ ّ تمْيت آييي ًبهَ ُب ّ زؼتْضالؼول ُبي ُساي
اجطايي ًوْزى اُساف هْضْع هبزٍ يك.
 -2لسّض هجْظ اجطاي ثطًبهَ ُبي ذبق جِت پطّضؾ اؼتؼسازُب ّ ػولكطزُبي زضذفبى زض زاًفگبُِب ّ
هْؼؽبت ػلوي ّاجس ـطايط ّ ًظبضت ثط ًحٍْ اجطا ّ اثط ثرفي ّ حوبيت اظ اجطاي آًِب
-3تمْيت ضْاثط ّ هؼيبضُبي الظم ج

ُت ترميك اػتجبض ذبق ثَ زاًفگبُِب ثَ هٌظْض پطّضؾ اؼتؼسازُبي

زضذفبى
 -4تفكيل كويتَ ُبي ترممي ّ كبضـٌبؼي ثطاي تسّيي ّ الالح ططحِب ،آئيي ًبهَ ُب ّ ثطًبهَ ُبي آهْظـي
 -5اضائَ پيفٌِبز ُبي الظم ثَ هطاجغ زضّى ثرفي ّ ثطّى ثرفي شيطثط جِت تؽِيل اهْض حوبيتي هطتجط ثب
اؼتؼسازُبي زضذفبى

ماده  -3اعضاء شىرا
ّ -1ظيط ثِساـت  ،زضهبى ّ آهْظؾ پعـكي ( ضئيػ ـْضا)
 -2هؼبّى آهْظـي ّ اهْض زاًفجْيي ّظاضت ( ًبيت ضئيػ ـْضا)
 -3هؼبّى تحقيقبت ّ في آّضي ّظاضت
 -4ضييػ ؼبظهبى ؼٌجؿ آهْظؾ كفْض
 -5ضييػ ؼبظهبى هلي پطّضؾ اؼتؼسازُبي زضذفبى
 -6زثيط ـْضاي ػبلي اًقالة فطٌُگي
 -7زثيط ـْضاي ُسايت اؼتؼسازُبي زضذفبى ّظاضت ػلْم ،تحقيقبت ّ في آّضي
 -8زثيطاى ـْضاُبي پٌجگبًَ ( ػلْم پبيَ ،پعـكي ػوْهي ،پعـكي ترممي  ،زًساًپعـكي ،زاضّؼبظي

) ّ

هسيطكل زفتط گؽتطؾ ّ اضظيبثي آهْظؾ پعـكي حْظٍ هؼبًّت آهْظـي ّ اهْض زاًفجْيي
 -9ضييػ هطكع هطبلؼبت ّ تْؼؼَ آهْظؾ پعـكي ( زثيط ـْضا )
 -10چِبضًفط اظ اػضبء ُيبت ػلوي زاًفگبُِب
 -11يك ًفط اظ اؼتؼسازُبي زضذفبى كفْض
تبصره  :اػضبي ـْضا ثَ پيفٌِبز هؼبّى آهْظـي ّاهْض زاًفجْيي ثطاي يك زّضٍ زّ ؼبلَ تْؼط ّظيطهٌمْة هي
گطزًس ّ اًتربة هجسز آًِب ثالهبًغ هي ثبـس.

ماده -4جلسات شىرا
ـْضا ثَ زػْت زثيط ـْضا حساقل ؼبلي  2ثبض تفكيل جلؽَ هي زُس .حضْض  2/3اػضبي ـْضاجِت ضؼويت يبفتي
جلؽبت ضطّضي ثْزٍ ّ تمويوبت آى ثط هجٌبي اكثطيت هطلق آضاي اػضبي حبضط ( ) % 50+1اػتجبض هي يبثٌس..

ماده -5دبيرخانه شىرا
زثيطذبًَ ـْضا زضهطكع هطبلؼبت ّتْؼؼَ آهْظؾ پعـكي حْظٍ هؼبًّت آهْظـي ّ اهْض زاًفجْيي ّظاضت تفكيل ّ ظيط
ًظط زثيط ـْضا ازاضٍ هي ـْز  .ضيبؼت زثيطذبًَ ثَ ػِسٍ ضييػ هطكع هطبلؼبت ّ تْؼؼَ آهْظؾ پعـكي ثْزٍ كَ
هؽئْليت اجطاي كليَ آييي ًبهَ ُبي همْة ضا ثَ ػِسٍ زاضز.

ماده  -6وظايف دبيرخانه
 پيگيطي ّ ًظبضت ثط حؽي اجطاي همْثبت ـْضا زض زاًفگبُِب تِيَ پيؿ ًْيػ آئيي ًبهَ ُبي جسيس يب الالح آئيي ًبهَ ُبي قجلي ثطاؼبغ هطبلؼبت ّ ثطضؼيِبي الظم تْؼطگطُِّبي كبضـٌبؼي ثب اؼتفبزٍ اظ ًظطات ـْضاُبي ُسايت اؼتؼسازُبي زضذفبى زاًفگبُِب ّ اضائَ آًِب جِت
تمْيت زض ـْضا
 ًظبضت ّ اضظـيبثي ازّاضي ػولكطز ـْضاُبي ُسايت اؼتؼسازُبي زضذفبى زاًفگبُِب ّ پيفٌِبز ترميك ثْزجَثطاؼبغ اضظـيبثي اًجبم ـسٍ
 اثالؽ همْثبت ثَ هطاجغ شيطثط زػْت اظ اػضبي ـْضا ّتٌظين زؼتْض كبض ّ لْضت جلؽبت ـْضا -اًجبم ؼبيط اهْض هحْلَ اظ ططف ـْضا

ماده-7شىراي معين
ـْضا زاضاي يك ـْضاي هؼيي ثْزٍ كَ ّظيفَ آى تفؽيط،تسّيي ّتمْيت ـيٍْ ًبهَ ُبي الظم زضجِت اجطاي همْثبت
ـْضا هي ثبـس.
تبصره :1همْثبت ـْضاي هؼيي زضحكن همْثبت ـْضا ثْزٍ ّ الظم االجطا هي ثبـس.

تبصره  :2ـْضاي هؼيي اظ هؼبّى آهْظـي،زثيطاى ـْضاُبي پٌجگبًَ ّ هسيط كل زفتط گؽتطؾ ّاضظيبثي آهْظؾ پعـكي
ضييػ هطكع هطبلؼبت ّ تْؼؼَ آهْظؾ پعـكي ،چِبض

ًفط اظ اػضبي ُيئت ػلوي ّ يك ًفط اظ اؼتؼسازُبي زضذفبى

ػضْ ـْضا كَ ثب حكن ّظيطهٌمْة هيگطزًس تفكيل هيگطزز.

ايي آئيي ًبهَ كَ هفتول ثط يك هقسهَ،

7هبزٍ ّ  4تجمطٍ اؼت زض تبضيد

 86/5/13ثَ تمْيت ـْضاي ُسايت

اؼتؼسازُبي زضذفبى ّظاضت ثِساـت ،زضهبى ّ آهْظؾ پعـكي ضؼيس ّ جبيگعيي آئيي ًبهَ تفكيل ـْضاي ُسايت
اؼتؼسازُبي زضذفبى هْضخ  82/8/18گطزيس ّ اظ تبضيد اثالؽ الظم االجطا هي ثبـس .

