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  آئين نامه استاد مشاور
  فصل اول

  :مقدمه
اين آئين نامه در راستاي هدايت هدفمند امور تحصيلي دانشجويان جهت رشد و شكوفايي هر چه بيـشتر آنـان بـا                      
تبيين اهدا، وظايف و ساختار اجرايي مشخص به منظور پيشگيري از افت تحصيلي، فراهم كردن زمينه هاي ارتقاء                  

ي، پژوهـشي، فـردي، اجتمـاعي، عـاطفي و رفـاهي دانـشجويان در مقـاطع مختلـف                علمي و رفع مشكالت آموزش    
ــري عمــومي پزشــكي، دندانپزشــكي و     ( تحــصيلي  ــته و دكت ــته، كارشناســي ناپيوس كــارداني، كارشناســي پيوس
  .تنظيم شده است) داروسازي

  تعاريف: 1ماده 
ت كـه مـسئوليت هـدايت تحـصيلي و          يكي از اعضاي هيأت علمي دانشگاه يـا دانـشكده اسـ           :   استاد مشاور   -1-1 

مشاوره اي دانشجويان در مقاطع مختلف تحصيلي را در زمينه هـاي آموزشـي، پژوهـشي و فـردي بـر عهـده مـي                          
  .گيرد

يكي از اعضاء هيأت علمي دانشگاه يـا دانـشكده اسـت كـه وظيفـه برنامـه ريـزي و                     :  مسئول استادان مشاور   -2-1
  . بر عهده داردنظارت بر فعاليت هاي استادان مشاور را

دانــشجوي فرهيختــه و عالقــه منــد در مقطــع تحــصيلي بــاالتر كــه در هــدايت تحــصيلي :  دانــشجوي هميــار-3-1
  .دانشجويان به استاد مشاور كمك مي كند

منظور كميته مركزي اسـتادان مـشاور در سـطح دانـشگاه بـه رياسـت معـاون                 :  كميته مركزي استادان مشاور    -4-1
  . تصميم گيري در جهت اجراي آيين نامه استاد مشاور را بر عهده داردآموزشي دانشگاه است كه

  
  اهداف: 2ماده 

   هدايت و نظارت مستمر بر روند تحصيلي دانشجويان -1-2
 شناسايي زمينه هاي آسيب پذيري و عوامل غير آموزشي موثر بر وضعيت آموزشي دانشجويان و تالش در                  -2-2

  جهت رفع آنها



 ٢

شجويان با شهر محل تحصيل، واحدهاي مختلف دانشگاه، مقررات و فرايندهاي آموزشي و              آشنا نمودن دان   -3-2
  پژوهشي

   شناسايي و حكايت از استعدادهاي درخشان و هدايت دانشجويان برتر -4-2
  

  :فصل دوم
   جايگاه استاد مشاور-3ماده 

  .وب مي شود استاد مشاور به عنوان اولين سطح ارتباطي دانشجو با سيستم آموزشي محس-1-3
از ) در محـدوده مقـررات مربوطـه      (  استاد مشاور در زمينه مشاوره و هدايت دانشجويان در مسائل آموزشي             -2-3

جمله ثبت نام ، اخذ و حذف واحدها، حذف كليه درس هاي اخذ شده در يـك نيمـسال، تغييـر رشـته و انتقـال و        
 در موارد فوق منوط به نظر كتبي استاد مشاور مـي        ميهماني داراي مسئوليت اجرائي بوده و هر گونه تصميم گيري         

  .باشد
 استاد مشاور در حيطه هاي پژوهشي، فرهنگي، اجتماعي و رفاهي صرفاً نقش هدايت كننده و مشورتي دارد     -3-3

  .و مي تواند نظرات كتبي خود را به معاونت پژوهشي و معاونت دانشجويي فرهنگي اعالم نمايد
  اد مشاورنحوه انتخاب است: 4ماده 

  استاد مشاور ترجيحاً از ميان اعضاي هيئت علمي عالقه مندي به پذيرش مسئوليت مشاوره و دانـشجويان بـا     -1-4
 سال سابقه فعاليت آموزشي به پيشنهاد مسئول استادان مشاور و تائيد معاون آموزشـي دانـشكده و هيـأت           3حداقل  

  .نشكده منصوب مي گردداجرايي جذب اعضا هيأت علمي دانشگاه با حكم رئيس دا
  حتي االمكان جنسيت و رشته تحصيلي استاد مشاور با  جنـسيت و رشـته تحـصيلي دانـشجو همخـواني                       -1تبصره  

جهـت دانـشجويان دوره هـاي دكتـري عمـومي      . داشته باشد و در طول تحصيل دانشجو، استاد مشاور ثابت بمانـد        
وره تحصيل مي توانـد اسـتاد مـشاور جديـدي انتخـاب      پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي در هر مرحله از طول د  

  .شود
  . گذراندن دوره هاي آموزشي مرتبط با وظايف استاد مشاور الزامي است-2تبصره 

استاد مشاور جانشين به پيشنهاد استاد مـشاور        )  ماه 6حداكثر به مدت    (  در زمان حضور نداشتن استاد مشاور        -2-4
در صـورتي كـه عـدم حـضور اسـتاد           . ده با همان مسئوليتها انتخاب مي شود      مربوطه و تائيد معاون آموزشي دانشك     



 ٣

مشاور بيش از شش ماه ادامه داشته باشد استاد مشاور جانشين يا استاد مشاور ديگري جايگزين استاد مـشاور قبلـي      
  .خواهد شد

القه مند بـه مـشاوره       در موارد ضروري مسئول استادان مشاور دانشكده مي تواند از دانشجويان فرهيخته و ع              -3-4
  .به عنوان دانشجوي هميار جهت كمك به استاد مشاور بهره گيرد

 در صورت لزوم به پيشنهاد مسئول استادان مشاور دانشكده و تائيد كميته مركزي اسـتادان مـشاور دانـشگاه                    -4-4
  .دمي توان از كارشناسان مجرب و غير هيأت علمي به عنوان دستيار استاد مشاور استفاده نمو

 روسا و معاونين دانشگاه ها و دانشكده ها و روساي مراكز آموزشي درماني بـا توجـه بـه گـستردگي شـرح                        -5-4
  .وظايف خود در زمان تصدي مشاغل فوق حتي االمكان به عنوان استاد مشاور انتخاب نشوند

ين نامه را انجـام دهـد بـا          انتخاب استاد مشاور دانشجويان شاهد و ايثارگر در صورتي كه تمامي مفاد اين آئ              -6-4
 .  به عنوان استاد مشاور دانشجويان غير شاهد و ايثارگر بالمانع است4-1رعايت بند 

  

  فصل سوم
  شرح وظايف استاد مشاور: 5ماده

 استاد مشاور بايد آشنا و مـسلط بـه كليـه آئـين نامـه هـا و دسـتورالعمل هـاي آموزشـي، رفـاهي، فرهنگـي،               -5-1
  .اوره باشد و به وظائف و اختيارات خود آگاه باشداجتماعي ، پژوهشي و مش

  .دانشگاه موظف است جهت آشنايي استادان مشاور با موارد فوق كارگاه هاي آموزشي برگزار نمايد: تبصره
 توجه خاص به دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه و آشنا نمـودن آنـان بـا واحـدهاي مختلـف دانـشگاه و                          -2-5

  .حل تحصيل از وظائف استاد مشاور استمكان هاي مختلف شهر م
 استاد مشاور بايد دانشجو را با مقررات و ضـوابط آموزشـي، پژوهـشي ، دانـشجويي و انـضباطي در مقـاطع                        -3-5

  .مربوطه آشنا نمايد
 استاد مشاور بايد براي دانشجويان با رعايت محرمانه بودن اطالعات مربوط به آنان پرونده اي تشكيل دهـد                   -4-5

  : ي اطالعات ذيل باشدكه حاو
ايـن  . پرسشنامه اي كه شامل اطالعات فـردي، تحـصيلي، خـانوادگي، اجتمـاعي و اقتـصادي دانـشجو باشـد              ) الف

در روز ثبت نام اوليه توسط دانشجو تكميل شـده و بـه اسـتاد مـشاور تحويـل داده مـي                      ) فرم الف و ب   (پرسشنامه  
   .شود



 ٤

 اطالعات هر نيمسال تحصيلي وي باشد اين فرم توسط حوزه           فرم وضعيت تحصيلي دانشجو كه شامل خالصه      ) ب
  .معاونت آموزشي دانشكده تكميل مي گردد

تصاوير كارنامه هاي پايان هر نيمسال تحصيلي دانشجو مه توسط آمـوزش دانـشكده در اختيـار اسـتاد مـشاور                     ) ج
  .گذاشته مي شود

  و مشاوره هاي انجام شده از سوي استاد مشاورفرم گزارش مربوط به علت مراجعات دانشجو به استاد مشاور ) د
يك نسخه از گزارش ويژگيهاي عاطفي، فرهنگي و تربيتي دانشجو كه به مركـز مـشاوره دانـشگاه ارجـاع داده             ) ه

  .شده است همراه با نتايج معاينات اقدامات درماني و مشاوره هاي انجام شده 
لي و نحوه ادامـه تحـصيل و آمـاده سـازي وي بـراي پـذيرش                  استاد مشاور بايد به دانشجو در زمينه هاي شغ         -5-5

  .مسئوليت شغلي در آينده مشاوره هاي الزم را ارائه نمايد
 هدايت و برنامه ريزي درسي و مشاوره دانشجويان در زمينه روشهاي صحيح مطالعه و ترغيب به حضور در                   -6-5

  .ستفعاليتهاي فوق برنامه علمي و فرهنگي از وظايف استاد مشاور ا
 جابجـايي، حـذف و اضـافه و حـذف         كليه فـرم هـاي انتخـاب واحـد، گـواهي پزشـكي، ميهمـاني، انتقـال ،                 -7-5

اضطراري واحدهاي درسي ، حذف كليه درس هاي اخذ شده در يك نيمسال مـي بايـست توسـط اسـتاد مـشاور                       
  .بررسي و تائيد گردد

 حـال و پيگيـري آن در آينـده مـي بايـست               ارزيابي مداوم و شناخت وضعيت تحصيلي دانشجو در گذشته،         -8-5
  .توسط استاد مشاور انجام گيرد

 استاد مشاور بايد استعدادها و توانايي هاي بالقوه دانـشجو را شـناخته و بـه شـكوفايي منطقـي آنـان كمـك                         -9-5
نموده و دانشجويان موفق در زمينه هـاي آموزشـي، پژوهـشي و فرهنگـي را از طريـق مـسئول اسـتادان مـشاور بـه                           

  .مسئولين دانشكده معرفي نمايد
 مشاوره و انتقال اطالعات و تجربيات به دانشجو بايد توسط استاد مشاور جهـت اتخـاذ تـصميم مناسـب و                      -10-5

  .تقويت روحيه خود تصميمي دانشجو انجام گيرد
وانـي،  عوامـل اقتـصادي، عـاطفي، ر      (  استاد مشاور بايد مسائل و عوامل موثر بـر رونـد تحـصيلي دانـشجو                 -11-5

را بررسي و شناسايي نموده و در صورت لزوم به مراكز مربوطه ارجاع دهد و به دانـشجو در                 ) اجتماعي و فرهنگي  
  .جهت پيشرفت تحصيلي و جبران كاستي هاي وي كمك نمايد



 ٥

 استاد مشاور بايد به شرايط محيطـي، خـانوادگي و تحـصيلي دانـشجو توجـه داشـته و در صـورت نيـاز بـا                           -12-5
  .ن و كارشناسان مسائل مربوط به مشكالت دانشجوان مشورت نمايدصاحبنظرا

 استاد مشاور بنا به صالحديد در زمينه مشكالت دانشجو به خانواده وي اطالع داده و در صـورت لـزوم بـا                       -13-5
  .آنان مشاوره كند

  .شي كسب نمايدالزم است در اين خصوص استاد مشاور تبحر الزم را از طريق گذراندن دوره هاي آموز: تبصره
 استاد مشاور بايد مشكالت دانشجويان را با همـاهنگي مـسئول اسـتادان مـشاور دانـشكده بـه مـدير گـروه                        -14-5

  .اعالم نمايد) حسب مورد( مربوطه يا معاونت آموزشي دانشكده 
د از جملـه كميـسيون مـوار   (  در صورت دعوت استاد مشاور الزم است در جلسات دانـشگاه يـا دانـشكده                -15-5

كه تصميم گيري آموزشي، رفاهي و يا انضباطي در مورد دانشجوي تحت پوشـش              ...) خاص و كميته انضباطي و      
  .وي صورت مي گيرد به صورت مشورتي شركت كند

 استاد مشاور بايد دانشجويان را با هماهنگي مسئول استادان مشاور به واحدهاي مختلف دانـشگاه از جملـه                   -16-5
يي تحصيلي دانشگاه در مواردي كه نياز به همكاري و مشاوره تخصصي داشته باشد معرفي     مركز مشاوره و راهنما   

  .كند
  .پيگيري پرونده هاي ارجاع شده به مراكز ذيربط از وظايف استاد مشاور است: تبصره

بـه اسـتادان مـشاور       استاد مشاور بايد در گردهمايي و كارگاه هاي توجيهي و آموزشي و جلسات مربـوط                 -17-5
  .شركت كند

 استاد مشاور بايد در جلسات ماهانه كه توسط معاون آموزشي دانشكده و مـسئول اسـتادان مـشاور در هـر                      -18-5
  .نيمسال تحصيلي تشكيل مي گردد شركت كند

اور  استاد مشاور بايد در پايان هر نيمسال تحصيلي گزارش عملكرد خود را تهيه و بـه مـسئول اسـتادان مـش               -19-5
  .دانشكده ارائه نمايد

  :6ماده 
  .مسئوليت مشاوره دانشجويان ميهمان با استاد مشاور دانشگاه مبدا است

در صورت لزوم مسئول استادان مشاور در دانشگاه مقصد به مشكالت ايـن دانـشجويان رسـيدگي خواهـد                   : تبصره
  .كرد



 ٦

  : 7ماده 
خارج و يا از داخل در طول تحصيل در دانشگاه مقصد همانند      كليه دانشجويان انتقالي اعم از دانشجويان انتقال از         

  .دانشجويان همطراز خود از خدمات استاد مشاور بهره مند خواهند شد
  :8ماده 

  .حتي االمكان دانشجويان غير ايراني تحت پوشش يك استاد مشاور باشند
 ايـن  14مجاز اسـت تـابع تبـصره ماغـده     دانشگاه هايي كه تعداد دانشجويان غير ايراني آنها بيشتر از سقف   : تبصره

  .آئين نامه مي باشند
  

  نحوه حضور و محاسبه امتيازات استاد مشاور
  :9ماده 

حضور استاد مشاور در دانشكده از يك روز قبل از ثبـت نـام تـاغ يـك روز پـس از آن و همچنـين در روزهـاي                             
  .حذف و اضافه و حذف اضطراري واحدهاي درسي الزامي است

  : 10ماده 
اعات و محل مالقات با دانشجويان بايد از ابتداي هر نيمسال مشخص گردد و استاد مشاور بايد به مدت حـداقل                س

  . دانشجو در هفته حضور مفيد داشته باشد5يك ساعت به ازاي هر 
برنامه حضور استاد مشاور با توجه به ساعت كالس دانشجويان تحت پوشش با هماهنگي مـسئول اسـتادان                  : تبصره
  .ر تهيه مي شودمشاو
  : 11ماده 

 واحد درسي نظـري در هـر نيمـسال تحـصيلي در وظـايف آموزشـي اسـتاد مـشاور                    1/0به ازاي هر دانشجو معادل      
منظور خواهد شد و پرداخت آن منوط به ارائه مستندات و تائيد مسئول استادان مشاور دانشكده و معاون آموزشي     

  .دانشكده مي باشد
  :12ماده 

 آئين نامـه ارتقـاي اعـضاي        3طبق ماده   (  امتياز اجرائي جهت ارتقا      20دانشجو در هر سال تحصيلي      به ازاي هر ده     
  .منظور خواهد شد) هيأت علمي

  :13ماده 



 ٧

امتيازات داده شده به استاد مشاور براساس عملكرد و انجام وظايف مربوطه با نظر مسئول اسـتادان مـشاور و تائيـد                      
در سابقه آموزشي استاد مـشاور ، بـه معاونـت آموزشـي دانـشگاه مـنعكص       معاون آموزشي دانشكده جهت لحاظ    

  .خواهد شد
  : 14ماده 

 دانشجو به   15حداكثر  ) يا استاد مشاور جانشين در غياب استاد مشاور       ( تعداد دانشجويان مرتبط با هر استاد مشاور        
 از ميـان ورودي هـاي يـك          واحد درسي در هر نيمسال تحصيلي خواهد بود كـه ترجيحـاً            5/0 دانشجو   5ازاي هر   

  .سال تحصيلي برگزيده مي شوند
  . نفر افزايش دهد30در شرايط خاص، دانشكده مي تواند تعداد دانشجويان را به حداكثر تا : تبصره
  :15ماده 

 را اجرا نكند به همان ميزان از امتيازات وي كسر خواهـد             5چنانچه استاد مشاور بخشي از وظايف مندرج در ماده          
  .شد
  : 16ده ما

در صورتي كه استاد مشاور به تشخيص مسئول استادان مشاور در اجراي وظايف محوله قصور بارز داشته باشد بـا                    
  .نظر و حكم رئيس دانشكده از اين مسئوليت خلع خواهد شد

  
  :فصل چهارم

  جايگاه و وظايف مسئول استادان مشاور
  : 17ماده 

 معاون آموزشي دانشكده ، طي حكمي از طرف رياست دانشكده به            مسئول استادان مشاور هر دانشكده به پيشنهاد      
  .مدت دو سال منصوب و زير نظر معاون آموزشي دانشكده فعاليت مي كند

تغيير مسئول استادان مشاور دانشكده از سمت خود با پيشنهاد معاون آموزشي دانـشكده توسـط رياسـت                 : 1تبصره  
  .دانشكده مي باشد

  .ئول استادان مشاور بالمانع استانتخاب مجدد مس: 2تبصره 
  : 18ماده 

  . سال سابقه خدمت در سمت استاد راهنما و يا استاد مشاور باشد3مسئول استادان مشاور بايد داراي حداقل 



 ٨

افرادي كه عالوه بر سه سال سابقه خدمت در سمت استاد راهنما و يا استاد مشاور در گذشته داراي سوابق       : تبصره
  .اند در اولويت انتخاب سمت مسئول استادان مشاور قرار مي گيرنداجرايي نيز بوده 

  : 19ماده 
مسئول استادان مشاور در قبال نظارت بر نحوه فعاليتهاي استادان مشاور در صورت تائيد معاون آموزشي دانشكده                 

  .از امتيازي معادل سه واحد درسي در هر نيمسال تحصيلي برخوردار مي شود
  :20ماده 

  .ادان مشاور در جلسات شوراي آموزشي دانشكده بدون حق راي شركت مي كندمسئول است
  :21ماده 

تقسيم دانشجويان بين استادان مشاور توسط مسئول استادان مشاور دانشكده و با تائيـد معـاون آموزشـي دانـشكده                    
  .حداكثر تا قبل از شروع انتخاب واحد هر نيمسال تحصيلي انجام مي شود

  :22ماده 
غاز هر نيمسال تحصيلي، برنامه حضور استادان مشاور توسط خـود آنـان و بـا همـاهنگي مـسئول اسـتادان                      قبل از آ  

مشاور، با توجه به برنامه كالسي دانـشجويان تحـت پوشـش هـر اسـتاد تنظـيم شـده و بـه مـسئول اسـتادان مـشاور                          
  .دانشكده تحويل مي گردد

  :23ماده 
امه استادان مشاور كليه گروه هاي تحت پوشش طي اطالعيه اي بـا             مسئول استادان مشاور دانشكده پس از اخذ برن       

همكاري اداره آموزش دانشكده اين برنامه را به اطالع دانشجويان دانـشكده مـي رسـاند نظـارت بـر اجـراي ايـن                        
  .برنامه بر عهده مسئول استادان مشاور دانشكده مي باشد

  :24ماده 
د تكميل شده توسط استادان مشاور هر دانشكده توسـط مـسئول            در پايان هر نيمسال تحصيلي فرم گزارش عملكر       

  .استادان مشاور دانشكده، جمع بندي و به معاونت آموزشي دانشكده ارسال مي گردد
  :25ماده 

ارزيابي ساالنه عملكرد استادان مشاور توسط دانـشجويان انجـام و نتـايج آن از طريـق مـسئول اسـتادان مـشاور بـه                
  .ارائه مي شودمعاون آموزشي دانشكده 

  :26ماده 



 ٩

نيازسنجي و هماهنگي جهت برگزاري كارگاه هاي آموزشي و تـوجيهي جهـت اسـتادان مـشاور اعـم از مـشاوره                      
از طريـق مـسئول     ... مهارتهاي ارتباطي، روشهاي مطالعـه و بررسـي مـشكالت آموزشـي و رفتـاري دانـشجويان و                   

  .استادان مشاور انجام مي گيرد
  : 27ماده 

گي ماهانه با استادان مشاور و معاون آموزشي دانشكده توسط مسئول استادان مشاور برنامه ريزي و                جلسات هماهن 
  .برگزار مي گردد

  
  شرح وظايف ساير واحدهاي ذيربط آموزشي

ادارات آموزش دانشكده ها الزم است بطور مداوم ترتيبي اتخاذ نمايند كه گـزارش وضـعيت تحـصيلي                  : 28ماده  
ارنامه و احكام تشويقي و يا احكام انضباطي دانشجويان را به صـورت محرمانـه در اختيـار                  شامل انتخاب واحد، ك   
ر صورت لزوم پرونده تحصيلي دانشجو با هماهنگي معاون آموزشي دانـشكده مـي توانـد     . استاد مشاور قرار دهند   

  .توسط استاد مشاور بررسي شود
  

  : 29ماده 
هنگي موظف هستند كه تصوير كليـه آئـين نامـه هـا و مقـررات                معاونت هاي آموزشي، پژوهشي و دانشجويي، فر      

  .مربوطه را جهت اطالع كليه استادان مشاور براي مسئولين استادان مشاور ارسال كنند
  : 30ماده 

كليه مديران گروه هاي آموزشي موظفند جهت ايجاد ارتباط بهتر بـين اسـتادان مـشاور هـر گـروه و دانـشجويان،                       
  .ل آورندهمكاري الزم را به عم

  : 31ماده 
اداره مشاوره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در سطح ستادي نسبت بـه تهيـه و ارائـه راهكارهـاي                      
مناسب و متون آموزشي و مطالعاتي براي مراكز مشاوره و مـشاوري تحـصيلي دانـشگاه هـا و همچنـين برگـزاري                       

  .يدكارگاه هاي مرتبط با وظايف استادان مشاور اقدام نما
  : 32ماده 



 ١٠

رياست دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي الزم است حمايتهاي الزم اداري و مالي را براي تحقق وظايف اسـتادان             
  .مشاور فراهم آورد

  : 33ماده 
  :كميته مركزي استادان مشاور با تركيب ذيل در سطح دانشگاه تشكيل مي شود

  معاون آموزشي دانشگاه به عنوان رئيس كميته -1
 مور آموزشي دانشگاه به عنوان دبير كميتهمدير ا -2

 معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه -3

 معاونين آموزشي دانشكده ها -4

 مسئولين استادان مشاور دانشكده ها -5

 مسئول دفتر مشاوره معاونت دانشجويي، فرهنگي -6

  
  :شرح وظايف كميته مركزي استادان مشاور: 34ماده 

كالن و ظرفيتهاي موجود اداره خدمات، در رابطه بـا رفـع مـشكالت               چگونگي استفاده بهينه از سياستهاي       -1-34
  .دانشجويان توسط كميته مركزي بررسي و ارزيابي مي گردد

 بررسي گزارشهاي واصله از دانشكده ها و تصميم گيري در جهت حل مـشكالت مربوطـه توسـط كميتـه              -2-34
  .مركزي انجام مي گيرد

ارات اجراي طرح آئين نامه استاد مشاور و پيگيـري اعتبـارات مـورد نيـاز       هزينه مورد نياز جهت تامين اعتب      -3-34
  .توسط كميته مركزي برآورد و پيشنهاد مي گردد

  . جلسات كيمته مركزي حداقل يك بار در هر نيمسال تحصيلي تشكيل مي گردد-4-34
  . گرددالزم است صورتجلسات كميته مركزي به مركز خدمات آموزشي وزارت متبوع ارسال: تبصره

 مصوبات كميته مركزي با رعايت اجراي مواد مندرج در آئين نامه توسط كليـه دانـشكده هـا الزم االجـرا           -5-34
  .است
  : 35ماده 



 ١١

دستورالعمل مربوطـه توسـط معاونـت         چنانچه برخي از مواد اين آئين نامه نياز به دستورالعمل اجرائي داشته باشد،            
زش پزشكي تهيه و پس از تصويب در شوراي عالي برنامـه ريـزي علـوم                درمان و آمو     آموزشي وزارت بهداشت،  

  .پزشكي ابالغ مي شود
  : 36ماده 

 تبصره در سي و نهمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مورخ          14 ماده و    36اين آئين نامه مشتمل بر      
 مـورخ  25هنمـا مـصوب جلـسه     به تصويب رسيد و از تاريخ تـصويب جـايگزين آيـين نامـه اسـتاد را                 22/3/1388
  . شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي خواهد شد و كليه آئين نامه هاي مغاير با آن ملقي مي باشد22/2/82
 


