دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایالم
مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

آیین نامه حفظ ارتباط آموزشی و پژوهشی با اساتید برجسته یا بازنشسته
تاریخ تدوین 44/4 /1 :

تاریخ بازنگری49/3/11 :

تاریخ بازنگری بعدی 44/3/11 :

ماده  :1هدف از تدوین این آیین نامه تبیین راهبردها  ،سیاستها و ضوابط حفظ ارتباط و همکاری موثر با
اعضاء هیئت علمی برجسته و بازنشسته در جهت پیشبرد اهداف آموزشی ،پژوهشی  ،اجرایی بیمارستان امام
خمینی (ره) ایالم می باشد.
تبصره  :عضو هیئت علمی برجسته مشمولحداقل یکی از ویژگیهای زیر می باشد:
دارا بودن شهرت بین المللی و دارا بودن ثبت اختراعات و یا اکتشاف
ماده  : 2ادامه ارتباط آموزشی و پژوهشی با عضو برجسته هیات علمی با تایید هیات اجرایی جذب دانشگاه،
بر اساس مقررات مربوط به صورت قراردادی نیمه وقت (ماده  99و یا نظام نوین و با حداقل مرتبه دانشیاری
یا استادی در سایر رشته ها انجام میشود.
ماده  : 3اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید واجد صالحیت های فنی و اخالقی الزم و پروانه
فعالیت از مراجع قانونی ذیربط بوده و توانایی ها و امکانات الزم را به تایید دستگاه واگذار کننده برای انجام
تعهدات موضوع قرارداد داشته باشند.
ماده  : 4افراد به کار گرفته شده در واحدها و فعالیت های موضوع این آیین نامه باید دارای صالحیت های
فنی  ،حرفه ای و اجتماعی و توانمندی الزم باشند و این موضوع با توجه به تخصصها و نوع فعالیت ها در
قراردادها منظور می گردد.
ماده  : 1دعوت از عضو برجسته هیات علمی بازنشسته در برنامه ریزی اجرایی  ،علمی و سخنرانی در سمینارها
و کنگره های وابسته به گروههای مختلف مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) و با دانشگاه در طول سال
ماده  :6عضو هیئت علمی برجسته یا بازنشسته متعهد است به صورت نیمه وقت در خدمت بیمارستان بوده
و کلیه مقررات مربوط به اعضا هیئت علمی از جمله مقررات پیوست را رعایت نماید.

ماده  : 7برنامه اجرایی وظایف عضو هیئت علمی بر اساس مقررات و مصوبات مربوط توسط مدیر گروه یا
معاون آموزشی بیمارستان قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی به وی اطالع داده میشود.
ماده  : 9در صورتی که تخلف عضو هیات علمی از مقررات این آیین نامه  ،مقررات پیوست آن و
دستورالعملهای مربوط احراز شود ،قرارداد فسخ می گردد.
ماده  : 4مسئولیت اجرای این آیین نامه و مقررات پیوست آن حسب مورد بر عهده روسای بخش ها بوده و
مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاونت آموزشی بیمارستان است.

واحد توسعه آموزش مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

