تاریخ8784/24/20 9

دااگشنه آزاد اسالمی

شماره/7/08/08848 9د
پیوست 9دارد

واحد علوم و تحقیقات
بسمه تعالی

جناب آقای دکتر پوالدیان
سرپرست محترم دانشکده مهندسی پزشکی
با سالم
احتشامب ثمىظًس جلًگیشی اص ثشيص ثشخی مطکالت دس صمیىٍ وحًٌ اسائٍ مقبالت مًظفی ي ثٍ تجغ آن فبسؽ التحػیل
داوطجًیبن دکتشی تخػػی ،خًاَطمىذ است دستًس فشمبییذ مًاسد ریل ثٍ اطالع کلیٍ اسبتیذ ،مذیشان گشيٌ تخػػی،
مذیشان پژيَص داوطکذٌ َب ي داوطجًیبن محتشم سسبوذٌ ضًد:
 -1ثب تًجٍ ثٍ ثىذ 4ثخطىبمٍ ضمبسٌ  73/299920مًسخ  92/9/9سبصمبن مشکضی ،استبد ساَىمب مسئًل مکبتجبت
مقبالت مستخشج اص پبیبن وبمٍ ي سسبلٍ داوطجًیبن ثًدٌ ي ایطبن می ثبیست ثب آگبَی اص مفبد ثخطىبمٍ َبی
غبدسٌ،کلیٍ مکبتجبت مشثًطٍ ثٍ چبح مقبلٍ دس وطشیبت مؼتجش سا ضخػب ثٍ اوجبم ثشسبوىذ .دس ایه مًسد ثٍ مشاتت
مطبَذٌ ضذٌ است ،داوطجًیبن اص طشیق ياسط ي ثب پشداخت َضیىٍ ثٍ ضشکت َبی سًدجً اقذام ثٍ اخز پزیشش
اص وطشیبتی می ومبیىذ کٍ اػتجبس آوُب ثٍ َیچ يجٍ مًسد تبییذ داوطگبٌ ومی ثبضذ .ثذیُی است دس غًست تکشاس
مًاسد مطبثٍ کلیٍ ػًاقت ي مسئًلیت ایه تخلف ،متًجٍ استبد ساَىمب ثًدٌ ي ایطبن ملضم ثٍ پبسخگًیی ثٍ مشاجغ
مشثًط می ثبضىذ(.پیًست )1
 -2تىُب مشجغ غبدس کىىذٌ وبمٍ پزیشش دسوطشیبت داخلی سشدثیش وطشیٍ ( دس مًاسد خبظ مذیش مسئًل) ثًدٌ ي َیچ
مشجغ دیگشی حق غذيس ي تبییذ وبمٍ پزیشش سا وذاسد .ثذیُی است اغبلت پزیشش مقبلٍ می ثبیست تًسط
استبد یب اسبتیذ ساَىمب ي مذیش پژيَص داوطکذٌ تبییذ گشدد َمچىیه وبمٍ پزیشش مقبلٍ می ثبیست ثػًست
سسمی ي قطؼی ثًدٌ ي ثٍ وبمٍ َبیی کٍ اوتطبس مقبلٍ سا ثب قیذ ي ضشط َمشاٌ می سبصد تشتیت اثش دادٌ وخًاَذ ضذ.
ضبیبن رکش است دس مًسد وبمٍ پزیشش غبدسٌ اص وطشیبت خبسج اص کطًس دقت ضًد ،پزیشش مقبلٍ اص طشیق ية
سبیت اغلی آن وطشیٍ اسسبل گشدد.
 -3دس خػًظ وحًٌ ضىبسبیی مجالت وبمؼتجش ي جؼلی ،ػاليٌ ثش لیست ثبسگزاسی ضذٌ دس سبیت داوطگبٌ،
ثخطىبمٍ ضمبسٌ  70/22598مًسخ  94/4/8مالک ػمل ثًدٌ ي سػبیت کلیٍ مفبد آن تًسط اسبتیذ ،داوطجًیبن ي
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مذیشان پژيَص داوطکذٌ َب الضامی است .لزا میثبیست اسبتیذ محتشم ساَىمب اص اسسبل مقبالت ثٍ مجالت غیش
تخػػی جذا خًدداسی فشمبیىذ(.پیًست )2
 -4دس خػًظ وحًٌ آدسس دَی مقبالت ،ثخطىبمٍ اسسبلی ثٍ ضمبسٌ /8/29/18221د مًسخ  95/3/16مالک ػمل
ثًدٌ ي سػبیت آن تًسط اسبتیذ ،داوطجًیبن ي مذیشان پژيَص داوطکذٌ َب الضامی است .ثذیُی است ثب تًجٍ
ثٍ ایىکٍ مسئًل مکبتجبت دس مقبالت مستخشج اص پبیبن وبمٍ ي سسبلٍ َبی داوطجًیبن اسضذ ي دکتشی ،استبد
ساَىمب میثبضذ ،ایطبن مسئًل سػبیت مشاتت غحیح آدسسدَی میثبضىذ
 -5دس خػًظ دسج وبم افشاد َمکبس دس مقبالت مستخشج اص پبیبن وبمٍ ي سسبلٍ َبی داوطجًیبن ،اکیذا تًغیٍ
میطًد مطبثق ثىذ  6ثخطىبمٍ ضمبسٌ 73/299920مًسخ  92/9/9اقذام گشدد .ثذیُی است دسخًاست ي مکبتجبت
مشثًط ثٍ اخز مجًص دسج وبم افشاد َمکبس میثبیست قجل اص ثشگضاسی جلسٍ دفبع داوطجً ي َمچىیه قجل اص
اسسبل یب چبح مقبلٍ ثب حًصٌ مؼبيوت پژيَطی غًست پزیشد( .پیًست )1
 -6دس مقبالت مستخشج اص پبیبن وبمٍ ي سسبلٍ داوطجًیبن اسضذ ي دکتشی ،دسج وبم اسبتیذ ساَىمب (ثؼىًان ػُذٌ داس
مکبتجبت) الضامی است .دس ایه ساثطٍ ثٍ مشاتت مطبَذٌ ضذٌ است کٍ ضخع داوطجً (ثب تبییذ استبد ساَىمب ي
ثذين رکش وبم ایطبن) اقذام ثٍ اخز پزیشش ي چبح مقبلٍ می ومبیذ .ثذیُی است دس غًست ثشيص ایه تخلف،
استبد ساَىمب مسئًل ي پبسخگً مشاجغ مشثًط خًاَذ ثًد.
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