
هاي علوم پزشكي  ها، دانشكده  نامه بهره مندی از فعاليت هاي دانشجويان  دانشگاه آيين

 وخدمات بهداشتي، درماني و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي علوم پزشكي
   

هاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي، درماني و مؤسسات آموزش عالي و  ها، دانشكده  دانشگاه : ١ماده    

توانند با رعايت مفاد اين آيين  شوند مي تحقيقاتي علوم پزشكي آه بطور اختصار دانشگاه ناميده مي

  . در واحدهاي تابعه  استفاده نمايند) خارج از ساعات تحصيل(نامه از فعاليت دانشجويان خود
فعاليت موضوع اين آيين نامه در قالب استفاده از توانمندي دانشجويان و به منظورآسب تجربه آنها  : ٢ماده    

درحيطه فعاليت هاي دانشگاه تحت نظر مسول واحد مربوطه و به تشخيص معاون دانشجويي، فرهنگي 

  .انجام مي شود
با توجه به اهداف دانشگاه هيچگونه تعهد شغلي ايجاد ننموده و فعاليت هاي موضوع اين آيين نامه  : تبصره 

  .شود  جزء سوابق محسوب نمي
بايست درخواست فعاليت خود را به حوزه معاونت دانشجويي فرهنگي  دانشجويان متقاضي مي:  ٣ماده   

عيين دانشگاه ارائه و تصميم گيري در مورد آن طبق ضوابطي آه ازسوي شوراي دانشجويي دانشگاه ت

  .مي گردد اتخاذ می گردد
ميزان پرداختي به دانشجويان مشمول اين آيين نامه توسط معاونت دانشجويي فرهنگي وزارت  -۴ماده   

  .متبوع تعيين ،آه پس از ابالغ از محل اعتبارات دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود 
  .خواهد بود فعاليت هر دانشجو هفتاد ساعت در ماه  مدت زمان حداآثر -۵ماده   
پرداختي دانشجويان مشمول اين آيين نامه پس از وصول گزارش انجام فعاليت، از محل درآمدهاي  -۶ماده  

  . اختصاصي، خارج از شمول و اعتبارات جاري دانشگاه انجام می پذیرد
ادامه فعاليت در صورت دريافت گزارش مبني بر واگذاري فعاليت به غير یا عدم رضايت ویا عدم نيازبه  -٧ماده 

دانشجو توسط واحد مربوطه،بنا به تشخيص معاونت دانشجويي فرهنگي به فعاليت وي خاتمه داده 

  . شود مي
آل دانشجويان هر % ١۵تعداد دانشجويان مشمول اين آيين نامه برحسب نيازتا سقف حداآثر   -٨ماده 

  .دانشگاه خواهد بود
  .ل حسن اجراي اين آيين نامه مي باشدمعاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه مسئو -٩ماده 
آيين نامه فوق . آليه مقررات مغاير از زمان تصويب و اجراي اين آيين نامه فاقد اعتبار مي باشد -١٠ماده 

به تصويب مقام وزارت رسيده و از زمان تصويب  ١٣٨٩تبصره در ارديبهشت ماه ١ماده و  ١٠مشتمل بر 

  .الزم االجراست
   

  دکتر وحيد دستجردی                                    
  وزیر بهداشت                                  

   

 


