
 

 
 دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی 

 مرکز آموزشی ودرمانی رازی ارومیه

 حوزه آموزش

 آئین نامه داخلی تشویق اعضای هیات علمی 

وموتقیرت اضاراه هیرال ض مرب و بره مقدرور یراردانب ا    مرال         باتوجه به اهمیت ایجاد انگیزه در پیشرفتت  

برفاه ارتقرام ممر مف یی یرت ویمیرت ت اایرت هراه ممواره   م اونرت  مو شرب           تشروی   شائبه ایشرا  و   بب

اضاراه  مفیز را ه با تکیه برف ییایرت هراه تشرویقب م اونرت  مو شرب دانشرگاه ض روا پزشرکب ارومیره             

یره واجرا شرفایی  یرف باشرقا را جورت تشروی  بره ریایرت مم رفا           مم فا هیال ض مب گفوه روانپزشرکب   

 بیماری ا  م فتب مب نمایا.

رضایت ندم واناباط و ضروابی و مقرفرال اداره وتوجره بره یراضال  ارور در مفیرز   رضایرت  ئری  نامره           -1

 ...( اخالق پزشکب وپوشش  فته اه و 

یرت هراه  مو شرب واجرفاه بفنامره هراه       انجاا دیی  امرور  مو شرب ممواره و یی یرت ویمیرت براله ت اا      -2

 مو شب طب  بفنامه و باو  تاخیف   رضایرت اوروع ض مرب در طفا رب یروالل   مرو  هرا و اضرالا بره مویر            

جررایت   تررال ا مارراض  و    ویا  ا  ایرراتیا    ضالیررهجنمررفال   یمررر ندررفال م بررت در ار یررابب دانشرر 

 ...( ونو وره در امف  مو ا تفاگیفا  و رت  مشکالل موجود 

 همکاره و ت امل مقایر با یایف اضااه گفوه -3

 پژوهشب دانشگاهب یا یشوره   یمر جوایز در جشقواره هاه  مو شب -4

 ت اع بود  در  میقه پژوهشب وچاپ مقااه   راهقمائب پایا  نامه و ...( -5

ضاررو هیررال ض مررب مقق فررر م فتررب شرراه تویرری م اونررت  مو شررب   پژوهشررب در وررورل تاییررا تویرری  

ریایت مم فا بیماریر ا    مرورد تشروی  و تقرایف ی برب برا درر در پفونراه داخ رب یفارگفت ره و رونوشرت           

    به م اونت  مو شب دانشکاه پزشکب ارجاع خواها شا . 

  شب مفیز مطفح و مورد تائیا یفارگفتت .ای   ئی  نامه در ج مه تیم مایفیت  مو
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