
 

 

بسمه تعالی 

 

 الملل بين شعبهاساسنامه 

 اروميه و خدمات بهداشتي درماني دانشگاه علوم پزشكي

  

  

  

  

 

هقدهِ :فصل اٍل 

  

ثِ هٌظَس ػشػت ثخـيذى ثِ تَػؼِ  دس ايي ساػتب ٍ. تَػؼِ ٍگؼتشؽ هشصّبي داًؾ ًقؾ ثذيْي دس سؿذ ٍ تؼبلي جبهؼِ داسد :ماده اول

الوللي ًوَدى ػشكِ اهَس آهَصؿي ٍ پظٍّـي ٍ  هيِ ٍ تؼْيل دس فشآيٌذّبي فشاثخـي ٍ تؼشيغ دس ثييػلوي داًـگبُ ػلَم پضؿني اسٍ

 ؿؼجِتحليلي آى ٍ ًْبديٌِ مشدى ايي هّْن ، اػبػٌبهِ  ّبي ّب ٍ تٌَع چـوگيش سؿتِ سػبًي داًـگبُ، ثب تَجِ ثِ گؼتشدگي فؼبليت خذهت

خَاًذُ هي ؿَد  "ؿؼجِ"الوللي داًـگبُ مِ دس اػبػٌبهِ تحت ػٌَاى  ثيي ؿؼجِيي هلَثِ، ثشاػبع ا. الوللي داًـگبُ تذٍيي گشديذُ اػت ثيي

. خَاًذُ هي ؿَد، تـنيل هي گشدد "داًـگبُ"دس داًـگبُ ػلَم پضؿني اسٍهيِ مِ 

 

ّدف : فصل دٍم 

  

ثخؾ ّبي  ثشًبهِ ّبي ًَآٍساًِ دس  ثِ هٌظَس ايفبي ًقؾ داًـگبُ ثِ ػٌَاى هَتَس هحشمِ ي جبهؼِ ي داًـي ٍ ًقٌِ اتلبل :ماده دوم

خذهبتي ، تجبسي ٍ كٌؼتي ٍ دس جْت اػتفبدُ اص ظشفيت ٍ ّن افضايي تَاًْبي ًْفتِ دس داًـگبُ ٍ ّن چٌيي سؿذ، تؼبلي ٍ تَػؼِ ػلوي 

صؿني اسٍهيِ ثيي الوللي داًـگبُ ػلَم ح ؿؼجِمـَس ٍ تؼشيغ دس دػتيبثي ثِ اّذاف فشا ثخـي آهَصؿي ٍ پظٍّـي ٍ خذهبت سػبًي، 

. تبػيغ هي گشدد

 

اركاى : فصل سَم 

  

تَليذ فٌبٍسي ّبي ًَيي پضؿني  هتـنل اص ؿؼت، داًـنذُ ّب ، هشامض تحقيقبتي، ٍاحذ ّبي اسايِ خذهبت ٍ ٍاحذ ّبي  ؿؼجِ :ماده سوم

. خَاّذ ثَد

ٍ ٍاحذ ّبي اسايِ خذهبت ٍاثؼتِ ثِ دس ّش يل اص ؿؼت فؼبليت ّبي هختلف دس قبلت داًـنذُ ّب ٍ گشٍُ ّبي آهَصؿي ، پظٍّـي 

الوللي ثب داًـگبُ ػلَم پضؿني اسٍهيِ ثش اػبع  ثيي ؿؼجِهَاثي ٍ استجبى . گشٍّْبي هختلف پضؿني حؼت هَسد اػتقشاس خَاٌّذ يبفت

الت هبلي ٍ ثشًبهِ داًـگبُ ثِ كَست ٍاحذي هؼتقل اداسُ هي گشدد ٍدس تؼبم ثيي الوللي ؿؼجِ. هَاثي هٌذسج دس ايي اػبػٌبهِ خَاّذ ثَد

ثِ هَجت تفَين اختيبس سييغ داًـگبُ اص  ؿؼجِسيضي هٌبثغ، داساي سديف هؼتقل دس ريل داًـگبُ ػلَم پضؿني اسٍهيِ ثَدُ ٍ سيبػت 

. ثشخَسداس خَاّذ ثَد ؿؼجِاختيبسات الصم دس دػتيبثي ثِ هبهَسيتْب ٍاًجبم اهَس اجشايي ٍ هذيشيتي ٍ هبلي ٍتـنيالتي، دس 



 

 

خَد سا ثِ قيوت توبم ؿذُ خذهبت ٍ اسصؽ افضٍدُ آى اص هحل دسيبفت  ًظش هٌبثغ هبلي هؼتقل ٍ خَدگشداى ثَدُ ٍ هٌبثغ هبلياص  ؿؼجِ

ؿْشيِ ٍاسصؽ خذهبت سفبّي داًـجَيبى ٍ ػبيش دسآهذّب مِ ثِ تلَيت سيبػت داًـگبُ هيشػذ ٍ ّوچٌيي مونْبي هشدهي ٍ ػبيش هٌبثغ 

ٍام ّبي مَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت ، تبهيي ًوَدُ ٍ ػٌذ اللضٍم اص هٌبثغ هبلي داًـگبُ ثشاي ايجبد صيش ػبخت اػن اص ثالػَم ٍ قشم الحؼٌِ ٍ 

. ّب مول گشفتِ ٍ دس هقبًغ صهبًي ًؼجت ثِ ثبص پشداخت آى اقذام خَاّذ ًوَد

  

 

الوللي داًشگاُ علَم پزشكي ارٍهيِ  بيي شعبِّاي  ٍظايف ٍ هأهَريت : فصل چْارم

  

تالؽ دس جْت تحقق اّذاف تؼشيف ؿذُ دس ػٌذ چـن اًذاص ثيؼت ػبلِ ٍثشًبهِ ّبي تَػؼِ اقتلبدي،اجتوبػي ٍفشٌّگي  :رم ماده چها

مـَس دس هَسد جبيگبُ ػلوي ٍ حشمت ثِ ػَي جبهؼِ داًؾ هحَس ٍ دس ساػتبي تَػؼِ فؼبليت ّبي آهَصؿي ٍ پظٍّـي ٍاسائِ خذهبت 

. هٌٌقِ اي ٍ ثيي الوللي ٍاثؼتِ ثِ گشٍّْبي هختلف پضؿني دس ػٌح

. تجييي، تَػؼِ ٍ اؿبػِ فشٌّگ ٍ توذى اػالم ٍ ايشاى ٍ ًَآٍسي دس اثؼبد ػلوي، آهَصؿي ٍ پظٍّـي ،ثِ پـتَاًِ آى  :ماده پنجم

 حوَس هَثش ٍ فؼبل دس سقبثت ّبي داًـي دس ػشكِ ّبي ثيي الوللي ٍتؼبهل ٍ هـبسمت ثب داًـگبُ ّب ٍ هشامض آهَصؿي ٍ  :ماده ششم

دس  پظٍّـي ٍ دسهبًي هؼتجش ديگش مـَس ّب ٍ جزة اػبتيذ ٍ داًـجَيبى ٍداًؾ پظٍّبى خبسجي داًٍلت ثِ آهَصؽ ٍ تحليل ٍتحقيق 

. مـَس جوَْسي اػالهي ايشاى

كيالى دػتيبثي ثِ اػتبًذاسد ّبي ثيي الوللي دس آهَصؽ ٍپظٍّؾ دس گشٍُ پضؿني ٍ اػتجبس ثخـي ثِ هذاسج ػلوي فبسؽ التح :ماده هفتم 

. دس ػٌَح ثيي الوللي ٍ كذٍس هذاسك تحليلي هـتشك ثب داًـگبّْبي هؼتجش دًيب

تَػؼِ فوبي هجبصي دس آهَصؽ ٍپظٍّؾ گشٍُ پضؿني ثب ثْشُ گيشي اص هذل ّبي ًَآٍساًِ، اص ًشيق ايجبدثؼتشّبي  :ماده هشتم 

. تشميت هَاد آهَصؿي هلَّة ثب  سؿتِ ّبي جذيذ  ٍ ًيوِ حوَسي ٍ ساُ اًذاصي(  on line)ثشخي  هجبصي ٍ دٍسُ ّب ٍ مالع ّبي

دػتيبثي ثِ ثؼتشي هٌبػت ثشاي پزيشؽ داًؾ پظٍّبى ٍ داًٍلجبى آهَصؿي ثلَست ًيوِ هتوشمض ٍ غيش هتوشمض ثب حفظ  :ماده نهم

ثب هْبست ّبي هتوبيض ٍ اػتبًذاسد ّبي آهَصؿي ،ثب سٍينشد افضايؾ مبس آهذي ٍتَاًوٌذ ػبصي ػلوي ٍػولي فبسؽ التحليالى ػلَم پضؿني 

. مبسثشدي دس ػٌح ثيي الوللي

ايجبدثؼتشي هٌبػت ثشاي هؼشفي ،سؿذ ٍ تَػؼِ ػلوي ٍ فشٌّگي ٍ اجتوبػي داًـگبُ ػلَم پضؿني اسٍهيِ ٍ ايفبي ايي ًقؾ  :ماده دهم 

الوللي  سػبًي دس ػٌح ثيي دس فشآيٌذّبي آهَصؿي، پظٍّـي ٍ خذهبت

ّبي آصاد آهَصؿي مَتبُ هذت ٍ هيبى هذت ػوَهي ٍ تخللي  سامض آهَصؿي ٍپظٍّـي ًَيي ٍ ثشًبهِتَػؼِ ٍ گؼتشؽ م :ماده يازدهم 

  .دس ػلَم ٍ فٌَى گشٍّْبي هختلف پضؿني ٍ كذٍس گَاّي حشفِ اي دس ػٌح ثيي الوللي

دسهبًي  الوللي ثب هحَسيت تَسيؼن اسائِ خذهبت دس حَصُ ػالهت دس ػٌح ثيي :ماده دوازدهم 

حوَس هَثش دس ػشكِ تَليذ فٌبٍسي ّبي ًَيي ػلَم پضؿني ثب تَػؼِ ؿشمت ّبي داًـي تبػيغ ؿذُ تَػي اػوبي  :ماده سيسدهم 

ّيبت ػلوي ٍّونبسي ٍ هـبسمت ػشهبيِ گزاسي ٍ ػلوي ٍاجشائي ثب ٍاحذّبي كٌؼتي داخلي ٍ فشا هشصي 

ُ ّبي ػالهت ٍ آهَصؽ گشٍُ ّبي پضؿني الوللي دس حَص گزاسي اسصؽ افضاي ثيي جلت ػشهبيِ ٍ ػشهبيِ :ماده چهاردهم 

فؼبل دس حَصُ ػالهت ٍ ػلَم ٍاثؼتِ ٍ  ايجبد ثؼتشي هٌبػت ثشاي استقبء داًـي ٍمبسثشدي ؿبغالى ٍ فبسؽ التحليالى  :ماده پانسدهم 

تَاًوٌذ ػبصي ػلوي ٍػولي آًبى ثشاي حوَسدسػشكِ سقبثت ثيي الوللي دس ثخؾ ثْذاؿت دسهبى ٍآهَصؽ پضؿني 

. ثِ صثبى سايج دس ػلَم هشثًَِ ًـش ٍ اؿبػِ هٌبثغ ػلوي ٍ اهنبى دػتيبثي ٍاػتفبدُ ٍ ثْشُ ثشداسي اصآى  :ماده شانسدهم 



 

 

ايجبد صهيٌِ ٍ ثؼتش هٌبػت جْت حوَس داًـوٌذاى ٍ اػبتيذ كبحت ًبم ثِ ػٌَاى فشكت هٌبلؼبتي دس ػشكِ ػلَم پضؿني  :ماده هفدهم 

ي آهَصؿي ٍ پظٍّـي ٍ فٌبٍسي ّب ٍ خذهبت دس ػشكِ ػالهت دس اثؼبد ثيي الوللي ٍ فشكت آفشيٌي جْت هـبسمت ّب

ثِ تٌبػت ػشهِ ٍ تقبهب دس گؼتشؽ خذهبت ٍ  مـَس ًؼجت ثِ ايجبد ؿؼجِ دس ًقبى هختلف دس داخل ٍ خبسج ؿؼجِ :ماده هجدهم 

. دػتيبثي ثِ اّذاف ٍ هبهَسيت ّبي آى اقذام هي ًوبيذ

  

 

بِ شعساختار : فصل پٌجن 

  

: ثبؿذ هـتول ثش هَاسد ريل هي ؿؼجِػبختبس ػبصهبًي :ماده نوزدهم 

سئيغ      (1

ؿؼجِ ّيأت سئيؼِ      (2

ؿؼجِ ؿَساي      (3

پزيشؽ . ؿَد اص هيبى اػوبي ّيأت ػلوي داًـگبُ تَػي سئيغ داًـگبُ تؼييي ٍ ثب حنن ٍي هٌلَة هي شعبهرئيس  :ماده بيستم 

. گيشد داللضٍم ثب حنن سئيغ داًـگبُ كَست هيػي ؿؼجِاػتؼفب يب ػضل سئيغ 

. ػبل ػبثقِ مبس آهَصؿي ٍ پظٍّـي ثب هشتجِ اػتبديبسي يب ثبالتش ثبؿذ 5ثبيؼت حذاقل داساي  هي ؿؼجِسئيغ  :تبصره

 شعبهوظايف و اختيارات رئيس  :ماده بيست و يكم 

جْت كذٍس حنن ٍ سؤػبي ؿؼت ٍ پيـٌْبد ثِ سيبػت داًـگبُ  ؿؼجِاًتخبة هؼبًٍبى ( الف

ثب ّوبٌّگي سيبػت داًـگبُ  ؿؼجِاًتخبة ٍ اًتلبة سٍػبي ديگش اسمبى ( ة

ثِ سئيغ داًـگبُ  ؿؼجِّبي  اسائِ گضاسؽ ػبالًِ فؼبليت( ج

 ؿؼجِسيضي ٍ تَػؼِ  ًظبست ثش حؼي اجشاي اهَس آهَصؿي، پظٍّـي، فشٌّگي، داًـجَيي ٍ خذهبت حَصُ ػالهت، اداسي ٍ هبلي ٍ ثشًبهِ( د

دايت مليِ فؼبليتْبي هشتجي ثب آى ٍ ُ

هذيشيت ٍ ثشًبهِ سيضي ثش تبهيي هٌبثغ ٍتٌظين هلبسف ( ُ

. ثشاي دػتيبثي ثِ اّذاف ٍهبهَسيت ّب دسحَصُ داخلي ٍثيي الوللي ؿؼجِّذايت مليِ فشآيٌذّب ٍفؼبليتْبي ( ٍ

ظشفيت ػبصي ثشاي تَػؼِ ؿؼت پشديؾ دس داخل ٍ خبسج اص مـَس (ص

ٍ پبػخگَيي ثِ هشاجغ داًـگبُ  ؿؼجِاي هختلف ّوبٌّگي ٍاحذُ( ح

دس هشاجغ قبًًَي ٍ حقَقي  ؿؼجًِوبيٌذُ تبم االختيبس ( ى

طٍّـي ٍخذهبت سػبًي   اػتفبدُ هـَستي اص افشاد ثب تجشثِ ٍ كبحت ًظش دس اهَس آهَصؿي ٍح(ك

. ؿذثب ، هؼبًٍيي ٍهـبٍسيي هي ؿؼجِ هتـنل اص سييغ شعبههيأت رئيسه  :ماده بيست و دوم 

 شعبهوظايف و اختيارات هيأت رئيسه :  ماده بيست و سوم

ثِ هٌظَس تحقق اّذاف ٍ هبهَسيتْب  ؿؼجِاجشايي  اتخبر تلويوبت ساّجشدي ٍ ًظبست ثشفشآيٌذّبي  (الف

ؿؼجِ داخلي ٍثيي الوللي  تذٍيي اػتشاتظي ٍ ػيبػت گزاسي ٍثشًبهِ سيضي دس تؼبهالت (ب

ؿؼجِ ٍ قبثليت ّبي صهيٌِ ػبصي تَػؼِ فؼبليت ّب  (ج

ؿؼجِ تلَيت آييي ًبهِ ّب ٍ دػتَسالؼول ّب ٍ هَاثي اجشايي دس جْت ثْجَد فشايٌذ ّب ٍ استقبء ػبصهبًي  (د



 

 

ثِ تٌبػت قيوت توبم ؿذُ خذهبت  ؿؼجِظشفيت ػبصي جْت تبهيي هٌبثغ ٍ ثشًبهِ سيضي ثش هلبسف  (ه

ّبي ػلوي دس  دس مٌفشاًغ ؿؼجِالؼبتي ٍ ؿشمت اػوبي ّيأت ػلوي ّبي هي ّبي پظٍّـي، فشكت اتخبر تلوين دسخلَف هأهَسيت (و

چبسچَة آييي ًبهِ ّب ٍ دػتَسالؼول ّب 

. ثبؿذ ًبهِ هذيشيت داًـگبُ ٍ هإػؼبت آهَصؽ ػبلي هي ثشاػبع آئيي ؿؼجٍِظبيف ٍ اختيبسات هؼبًٍيي  :تبصره

 2ٍاحذ ّبي اسائِ خذهبت ٍاثؼتِ، ٍ  ػبي داًـنذُ ّب ٍ ٍ سؤ ؿؼجِهتـنل اص سئيغ ٍ هؼبًٍبى  شعبهشوراي  :ماده بيست و چهارم 

. اػت ؿؼجِسئيغ ؿَساي  ؿؼجِسئيغ . ثبؿذ ٍ تبييذ سيبػت داًـگبُ هي ؿؼجًِفش اص اػوبي ّيأت ػلوي ثِ اًتخبة سئيغ 

 شعبهوظايف و اختيارات شوراي  :ماده بيست و پنجم 

ّبي اجشايي  هـي داًـجَيي ٍ فشٌّگي ٍ خذهبت حَصُ ػالهت ٍ تؼييي خي دس اهَس آهَصؿي، پظٍّـي ٍ ؿؼجِثشًبهِ سيضي اجشائي ( الف

. اػت

دٍسُ ّبي هذٍى مَتبُ هذت ٍ دساص هذت ٍ دٍسُ ّبي هجبصي ٍ  دسسؿتِ ّبي آهَصؿي ٍ اسائِ ؿؼجِظشفيت ػبصي ٍاستقبء قبثليت ّبي  (ب

 ؿؼجِداًـنذّْب ٍ ديگش ٍاحذّبي  ًيوِ حوَسي اصًشيق گؼتشؽ ؿؼت ٍ 

ّبي آهَصؿي، پظٍّـي ٍ  جْت سؿذ ٍ اػتالي فؼبليت ٍ اسائِ ساّنبسّبي اجشايي دس  ؿؼجِ ثي ػولنشد ػبليبًِ فؼبليت ّبي اسصيب (ج

اي آى  تَػؼِ

داس ثخـي اص  ، ػْذُ ؿؼجِمِ ثِ هشٍست تـنيل خَاّذ ؿذ ثِ ػٌَاى ثبصٍّبي تخللي ؿَساي  ؿؼجِػبيش ؿَساّبي تخللي  :تبصره 

. خَاٌّذ ثَد ؿؼجٍِ اػوبي آى ثِ اًتخبة سييغ  ثبؿٌذ ي ريشثي هيٍظبيف ؿَسا دس اهَس تخلق

 

ساير هقررات : فصل ششن 

  

موبمبى اص ًشيق داًـگبُ كَست هي گيشد ٍ جبثجبيي اػوبي ّيبت  ؿؼجِاػتخذام اػوبء ّيئت ػلوي ثشاي :ماده بيست و ششم 

. اؿذهي ة ؿؼجِدس اختيبس سييغ  ؿؼجِػلوي دس ٍاحذ ّب ٍ حَصُ ّبي هختلف 

موبمبى اص ًشيق داًـگبُ ٍ ثِ  ؿؼجِثِ تٌبػت دسخَاػت سئيغ  ؿؼجِاػتخذام مبسمٌبى پيوبًي ٍ سػوي ثشاي :ماده بيست و هفتم 

  .خَاّذ ثَد ؿؼجِمبسگيشي ًيشٍّبي قشاسدادي ٍ اػتفبدُ اص ؿشمت ّبي خذهبتي هؼتقيوبً اص ًشيق 

  

. االجشاء خَاّذ ثَد الصم ت ّيأت سئيؼِ داًـگبُ كَست گشفتِ ٍ تغييش دس اػبػٌبهِ ثشاػبع هلَثب:ماده بيست و هشتم 

  

 
ثِ تبييذ مويتِ ػِ ًفشُ هٌتخت ّيأت اهٌبء داًـگبُ  ..................................... ايي اػبػٌبهِ ثْوشاُ چبست تـنيالتي پيَػت، دس تبسيخ* 

. ساػتاالج م ػلَم پضؿني اسٍهيِ سػيذُ اػت ٍ اص تبسيخ تلَيت الص

 


