آگْي پؿيفش ٍ استػؽام ثَْـق
ؼاًطگبُ ػلَم پكضٌي ٍ غؽهبت ثْؽاضتي ؼـهبًي خیفكت ؼـ ًظف ؼاـؼ پیفٍ آگْي استػؽام ثَْـقی هَـظ  ٍ 1400/03/06ثب تَخِ ثِ ػؽم
تٌویل ظفكیت اق ؼاٍعلجیي ؼاـای هؽـى ؼاًطگبّي  ،تؼؽاؼ ً 29لف ثػَـت هفاـؼاؼی ٍ تؼؽاؼ ً 39لف ثِ غَـت پیوبًي ثب هؽـى تطػیلي
ؼيپلن اق اكفاؼ ٍاخؽ ضفايظ ـا اق عفين اهتطبى تػػػي ،هػبضجِ ٍ گكيٌص ثفای پؿيفش ؼـ ـضتِ ضـلي ثَْـق ؼـ هطل ّبی تؼییي ضؽُ ثِ
ضفش خؽاٍل ؾيل استػؽام ًوبيؽ.
القم ثِ ؾًف است ثفای تبهیي ًیفٍی اًسبًي هَـؼ ًیبق غَؼ ؼـ غبًِ ثْؽاضت ؼٍؽ آثبؼ ، ،عجن تجػفُ يي هلبؼ هبؼُ يي ؼستَـالؼول اخفايي
پؿيفش ٍ استػؽام ثَْـق  ،تؼؽاؼ ً 1لف ثػَـت هفاـؼاؼی ٍ ؼـ غبًِ ّبی ثْؽاضت غبلن آثبؼ ،گَؼـقاى ٍ سبؿفی اق هطل سْویِ ّبی
استػؽاهي ضوبـُ  15169هَـظ  98/03/27سبقهبى اهَـ اؼاـی ٍ استػؽاهي ًطَـ ٍ هدَق ضوبـُ /209/4610ؼ هَـظ  98/06/16هؼبًٍت
تَسؼِ هؽيفيت ،هٌبثغ ٍ ثفًبهِ ـيكی تؼؽاؼ ً 3لف ثِ غَـت پیوبًي ثب هؽـى تطػیلي ًبـؼاًي يب ًبـضٌبسي اق اكفاؼ ٍاخؽ ضفايظ ـا اق عفين
اهتطبى تػػػي ،هػبضجِ ٍ گكيٌص ثفای پؿيفش ؼـ ـضتِ ضـلي ثَْـق ؼـ هطل ّبی تؼییي ضؽُ استػؽام ًوبيؽ.
تَخِ :اٍلَيت پؿيفش ؼـ غبًِ ّبی ثْؽاضت غبلن آثبؼ ،ؼٍؽ آثبؼ ،گَؼـقاى ٍ سبؿفی ثب ؼاٍعلجبى ٍاخؽ ضفايظ ؼاـای هؽـى تطػیلي ًبـؼاًي ٍ ًبـضٌبسي هي ثبضؽ ٍ ؼـ غَـت ًجَؼ
هتوبضي ٍاخؽ ضفايظ ثب هؽـى تطػیلي ؾًف ضؽُ اق ؼاٍعلجیي ٍاخؽ ضفايظ ؼاـای هؽـى تطػیلي ؼيپلن ًبهل هتَسغِ عجن ثبقُ قهبًي ؼـ غلطِ ثجت ًبم هي گفؼؼ.

*پؿيفش ؼـ ًلیِ غبًِ ثْؽاضت ّبی خؽٍل ؾيل ؼـ غَـت اضفاق ضفايظ القم ثِ غَـت پیوبًي است:
خٌسیت
ـؼيق

ػٌَاى ـضتِ ضـلي

1

ثَْـق قى

2

ثَْـق هفؼ

هطل خـفاكیبيي غؽهت

قى

هفؼ

تؼؽاؼ هَـؼ ًیبق

ضْفستبى كبـيبة  :غبًِ ّبی ثْؽاضت (ثلَذ آثبؼ سفگفير)
ضْفستبى هلؼِ گٌح :غبًِ ثْؽاضت (اسالم اثبؼ ًْي زٌگیك)(-زبُ ثْوي)(-زبُ ضَـًي)(-ثلجل اثبؼ)
ضْفستبى ػٌجفاثبؼ:غبًِ ّبی ثْؽاضت (اسٌبى ػطبيف)(-تیؽـاى)(-هلؼِ سٌگ)(-ضْفى ؼُ ـضب)( -اهدك)
ضْفستبى ًٌَْج:غبًِ ّبی ثْؽاضت(زٌفی)(-قيفی)ًَْ(-ـآثبؼ سْفاثي)(-ؼّبـاى)
ضْفستبى ـٍؼثبـخٌَة:غبًِ ّبی ثْؽاضت(گلؽضت)(-هكـػِ ضْیؽعیبـی)(-سفؼضت زبُ ػلي ًَلگبى)(-ؼاقاى)(-الِ اثبؼ ـيگي) (-زبُ ػلي ضبُ)

22

*

ضْفستبى خیفكت:غبًِ ّبی ثْؽاضت(پطت هفق)(-سؼیؽاثبؼ سللي)
ضْفستبى كبـيبة  :غبًِ ّبی ثْؽاضت (هَتَـ قًدیفی)(-هْفٍئیِ سللي)(-ضسیي اثبؼ سفگفيح)( -ضَـاًي)
ضْفستبى هلؼِ گٌح :غبًِ ثْؽاضت(توگفاى)(-تبـيٌوبُ)
ضْفستبى هٌَخبى :غبًِ ّبی ثْؽاضت(ؼٌّؽـسفغطي)(-هفاؼاثبؼ)(-هَتَـيبـالْي) (-اسالم آثبؼ)

17

*

ضْفستبى ػٌجفاثبؼ:غبًِ ّبی ثْؽاضت(ـٍؼكفم)
ضْفستبى ًٌَْج:غبًِ ّبی ثْؽاضت(ـيگ قـؼاى)(-ضدت اثبؼ)(-لَى پب)ًَ(-ـاثبؼ)
ضْفستبى خیفكت:غبًِ ّبی ثْؽاضت(ػلي اثبؼ (-)2ػلي آثبؼ سبؼات)

ضفايظ اضفاق :ؼاـا ثَؼى هؽـى تطػیلي پبيبى ؼٍـُ پیص ؼاًطگبّي يب گَاّیٌبهِ پبيبى تطػیالت سِ سبلِ ؼٍـُ ؼٍم هتَسغِ ٍ كبهؽ ّفگًَِ هؽـى تطػیلي ؼاًطگبّي ثبضٌؽ.
تَضیطبت  :ضفًت ؼاٍعلجبى ؼاـای هؽـى تطػیلي ثبالتف اق هوغغ ؼيپلن ؼـ آقهَى ثَْـقی هدبق ًوي ثبضؽ.
3

ثَْـق قى

ضْفستبى خیفكت:غبًِ ثْؽاضت غبلن آثبؼ

4

ثَْـق هفؼ

ضْفستبى خیفكت  :غبًِ ّبی ثْؽاضت گَؼـقاى–سبؿفی

ضفايظ اضفاق:

1

*
*

2

ؼاـا ثَؼى هؽـى تطػیلي ًبـؼاًي ٍ يب ًبـضٌبسي ؼـ يٌي اق ـضتِ ّبی ثْؽاضت ػوَهي(گفايص ثْؽاضت غبًَاؼُ)،هبهبيي ٍ پفستبـی ثفای ؼاٍعلجبى قى ٍ ؼاضتي هؽـى تطػیلي ًبـؼاًي ٍ يب ًبـضٌبسي ؼـ يٌي اق ـضتِ ّبی ثْؽاضت ػوَهي(گفايص هجبـقُ ثب

ثیوبـيْب)،ثْؽاضت هطیظ ٍ پفستبـی ثفای ؼاٍعلجبى هفؼ ٍ ؼـ غَـت ػؽم ٍخَؼ ؼاٍعلت ٍاخؽ ضفايظ ؼاـای هؽـى تطػیلي ؾًف ضؽُ ؼاـا ثَؼى هؽـى تطػیلي ؼيپلن ًبهل هتَسغِ

تَضیطبت  :ضفًت ؼاٍعلجبى ؼاـای هؽـى تطػیلي ثبالتف اق هوغغ ًبـضٌبسي خْت ؼاٍعلجبى ؼاـای هؽـى تطػیلي ًبـؼاىً /بـضٌبس ـضتِ ّبی هفتجظ ٍ ثبالتف اق ؼيپلن خْت ؼاٍعلجبى ؼاـای هؽـى ًبهل هتَسغِ ؼـ آقهَى ثَْـقی هدبق ًوي ثبضؽ.

*پؿيفش ؼـ ًلیِ غبًِ ثْؽاضت ّبی خؽٍل ؾيل ؼـ غَـت اضفاق ضفايظ القم ثِ غَـت هفاـؼاؼی است:
خٌسیت
ـؼيق

ػٌَاى ـضتِ ضـلي

1

ثَْـق قى

2

ثَْـق هفؼ

هطل خـفاكیبيي غؽهت

قى

تؼؽاؼ هَـؼ

هفؼ

ًیبق
ضْفستبى كبـيبة  :غبًِ ّبی ثْؽاضت (زبُ ًبـًح)
ضْفستبى هلؼِ گٌح :غبًِ ثْؽاضت (ثفخي ضسي)
ضْفستبى ػٌجفاثبؼ:غبًِ ّبی ثْؽاضت(يَسق اثبؼ)(-ػلي اثبؼ هؽيفی)
ضْفستبى ًٌَْج:غبًِ ّبی ثْؽاضت(ّكاـضبُ)(-ـضباثبؼ)ًَ(-ـاثبؼ)

12

*

ضْفستبى خیفكت:غبًِ ّبی ثْؽاضت(قًگیبى)ً(-الة غَكیبى) ( -ثبؿجبؿَئیِ)(-ثبؿؼلیطیف)(-غبتَى اثبؼ قًگیبى)
ضْفستبى كبـيبة  :غبًِ ّبی ثْؽاضت (هكـػِ اهبم)
ضْفستبى هٌَخبى :غبًِ ّبی ثْؽاضت(-گطویفاى) ( -ػجبس اثبؼ)
ضْفستبى ػٌجفاثبؼ:غبًِ ّبی ثْؽاضت(غیفاثبؼ)(-گفم سبالــضب)ًَ(-يك)( -ثبـؼُ)
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*

ضْفستبى ًٌَْج:غبًِ ّبی ثْؽاضت(ؼٌّْبى)1
ضْفستبى خیفكت:غبًِ ّبی ثْؽاضت(ًَگَئیِ)(-ؼـيبزِ)ًْ(-ي)(-خكغبلص ػلیب)(-ؼٌَّكتص الوجیي)(-اثَؾـيِ)( -ضْفى ؼٍلت اثبؼ)(-ثْدفؼ)ً-الة غَكیبى)
ضفايظ اضفاق :ؼاـا ثَؼى هؽـى تطػیلي پبيبى ؼٍـُ پیص ؼاًطگبّي يب گَاّیٌبهِ پبيبى تطػیالت سِ سبلِ ؼٍـُ ؼٍم هتَسغِ ٍ كبهؽ ّفگًَِ هؽـى تطػیلي ؼاًطگبّي ثبضٌؽ).
تَضیطبت :ضفًت ؼاٍعلجبى ؼاـای هؽـى تطػیلي ثبالتف اق هوغغ ؼيپلن ؼـ آقهَى ثَْـقی هدبق ًوي ثبضؽ.

ثَْـق قى

1

*

ضْفستبى خیفكت غبًِ ثْؽاضت ؼٍؽ آثبؼ

1

ضفايظ اضفاق :ؼاـا ثَؼى هؽـى تطػیلي ًبـؼاًي ٍ يب ًبـضٌبسي ؼـ يٌي اق ـضتِ ّبی ثْؽاضت ػوَهي(گفايص ثْؽاضت غبًَاؼُ)،،هبهبيي ٍ پفستبـی ثفای ؼاٍعلجبى قى ٍ ؼـ غَـت ػؽم ٍخَؼ ؼاٍعلت ؼاـای هؽـى تطػیلي ؾًف ضؽُ ؼاـا ثَؼى
هؽـى تطػیلي پبيبى ؼٍـُ پیص ؼاًطگبّي يب گَاّیٌبهِ پبيبى تطػیالت سِ سبلِ ؼٍـُ ؼٍم هتَسغِ ٍ كبهؽ ّفگًَِ هؽـى تطػیلي ؼاًطگبّي ثبضٌؽ.
تَضیطبت :ضفًت ؼاٍعلجبى ؼاـای هؽـى تطػیلي ثبالتف اق هوغغ ًبـضٌبسي خْت ؼاٍعلجبى ؼاـای هؽـى تطػیلي ًبـؼاىً /بـضٌبس ـضتِ ّبی هفتجظ ٍ ثبالتف اق ؼيپلن خْت ؼاٍعلجبى ؼاـای هؽـى ًبهل هتَسغِ ؼـ آقهَى ثَْـقی هدبق ًوي

ثبضؽ.

تَخِ :اٍلَیت پزیشش دس خاًِ ّای بْذاشت خالق آباد ،دٍغ آباد ،گَدسصاى ٍ ساغشی با ٍاخذ ششایط داسای هذسک تحصیلی کاسداًی ٍ کاسشٌاسی سشتِ ّای هشتبط بْذاشتی یاد شذُ دس
آگْی هی باشذ ٍ دس صَست ًبَد هتقاضی ٍاخذ ششایط با هذسک تحصیلی رکش شذُ اص داٍطلبیي ٍاخذ ششایط داسای هذسک تحصیلی دیپلن کاهل هتَسطِ طبق باصُ صهاًی دس صفحِ ثبت ًام
هی گشدد.

*ششایط عوَهی:


اػتوبؼ ثِ ؼيي هجیي اسالم يب يٌي اق اؼيبى ضٌبغتِ ضؽُ ؼـ هبًَى اسبسي خوَْـی اسالهي ايفاى.



ؼاضتي تبثؼیت ًظبم خوَْـی اسالهي ايفاى.



التكام ثِ هبًَى اسبسي خوَْـی اسالهي ايفاى.



ثَهي ثَؼى ؼـ هطل غؽهت عجن ضفايغي ًِ ؼـ ايي آگْي آهؽُ است.



ؼاضتي ًبـت پبيبى غؽهت ٍظیلِ ػوَهي يب هؼبكیت ؼائن اق غؽهت (ٍيژُ ثفاؼـاى).
تجػفُ :1هؼبكیت پكضٌي ؼـ غَـتي پؿيفكتِ غَاّؽ ضؽ ًِ ثفاسبس اػالم ًویسیَى پكضٌي ؼاًطگبُ يب هفاًك
تػػي عت ًبـ ،ثب ٍظبيق ثَْـقی هٌبكبت ًؽاضتِ ثبضؽ.



ػؽم اػتیبؼ ثِ ؼغبًیبت ٍ هَاؼ هػؽـ ٍ ـٍاًگفؼاى.



ػؽم سبثوِ هطٌَهیت خكائي هَثف.



ؼاضتي سالهت خسوبًي ،ـٍاًي ،اختوبػي ٍ تَاًبيي ثفای اًدبم ًبـ ثَْـقی ٍ هبثلیت اًدبم كؼبلیت ّبی هفتجظ ثب آى
اق خولِ ؼّگفؼضي ٍ اًدبم سیبـی ّب ؼـ ـٍستبّبی تطت پَضص ثب تبئیؽًویسیَى پكضٌي.



ًؽاضتي سبثوِ اغفاج اق هفاًك آهَقش ثَْـقی ٍ سبيف ٍاضؽّبی ؼاًطگبُ.



ؼاٍعلجبى ًجبيؽ هستػؽم ـسوي ،ثبثت ٍ پیوبًي ٍ يب ثبقغفيؽ غؽهت هَسسِ ٍ سبيف ؼستگبُ ّبی ؼٍلتي ثبضٌؽ.



ًؽاضتي هٌغ استػؽام ؼـ ؼستگبُ ّبی ؼٍلتي ثِ هَخت آـاء هفاخغ هبًًَي

*ششایط اختصاصی:
 .1پؿيفش ثَْـق ثِ صَست بَهی ؼـ ٍّلِ اٍل اق ـٍستبی هطل استوفاـ غبًِ ثْؽاضت اًدبم هي ضَؼ .ؼاٍعلجبى ثبيستي ثفای ّف
غبًِ ثْؽاضت يٌي اق ضفايظ ؾيل ـا ؼاضتِ ثبضٌؽ تب ثَهي ـٍستب هطسَة گفؼًؽ.
الق  :هطل تَلؽ ؼاٍعلت (عجن هٌؽـخبت ضٌبسٌبهِ)ثب ـٍستب ٍ يب ضْفستبى هَـؼ توبضبی پؿيفش ثَْـق يٌي ثبضؽ ٍ ّوسٌیي سًٌَت
ؼاٍعلت ضؽاهل ؼـ ؼٍ سبل اغیف تب تبـيع اٍلیي ـٍق ضفٍع ثجت ًبم ()1400/11/02ؼـ ـٍستبی هَـؼ ًظف هطفق گفؼؼ(.سًٌَت ؼٍسبل
توبم تب تبـيع اٍلیي ـٍق ضفٍع ثجت ًبم الكاهي است)
ة :ضؽاهل ؼٍ هوغغ ًبهل اق هوبعغ تطػیلي (اثتؽايي ،ـاٌّوبيي ،هتَسغِ) ٍ ؼـ غػَظ كبـؽ التطػیالى ًظبم خؽيؽ ؼٍ هوغغ ًبهل
اق هوبعغ (اثتؽايي ،هتَسغِ اٍل ٍ هتَسغِ ؼٍم) ـا ؼـ ـٍستب يب ضْفستبى هَـؼ توبضبی پؿيفش ثَْـق عي ًفؼُ ثبضٌؽ ٍ ّوسٌیي
سًٌَت ؼاٍعلت ضؽاهل ؼـ ؼٍ سبل اغیف تب اٍلیي ـٍق ضفٍع ثجت ًبم( )1400/11/02ؼـ ـٍستبی هَـؼ ًظف هطفق گفؼؼ(.سًٌَت ؼٍسبل
توبم تب تبـيع اٍلیي ـٍق ضفٍع ثجت ًبم الكاهي است)
تجػفُ:1ؼاٍعلجبى قى ًِ ضفايظ ثٌؽّبی"الق" ٍ "ة" ـا ًؽاضتِ ثبضٌؽ ٍلي ثب كفؼ ضبؿل ؼـ ّوبى ـٍستبی هطل گكيٌص ثَْـق ٍ ٍاخؽ
ضفايظ ثٌؽّبی هفثَط ثِ ؼاٍعلجبى ثَهي اقؼٍاج ًفؼُ ٍ ضؽاهل ؼٍ سبل اق تبـيع اقؼٍاج آًبى(عجن هٌؽـخبت ضٌبسٌبهِ ) تب اٍلیي ـٍق
ثجت ًبم الٌتفًٍیٌي ؼـ آقهَى ) (1400/11/02گؿضتِ ثبضؽ ٍ سًٌَت ضبى ًیك ؼـ هطل هَـؼ توبضب پؿيفش ثَْـق ؼـ ايي هؽت هطفق
ضؽُ ثبضؽ ثِ ػٌَاى ثَهي تلوي ٍ پؿيفش آًبى ثالهبًغ است .ثؽيْي است ايي اكفاؼ ثب هتوبضیبى ثَهي ثٌؽ "الق" ٍ "ة" ؼـ يي اٍلَيت
ّستٌؽ ٍ ايي اكفاؼ ًسجت ثِ ثَهیبى هوف ؼـ اٍلَيت پؿيفش غَاٌّؽ ثَؼ.
تجػفُ : 2اضفاق ضفايظ سًٌَت ؼاٍعلجبى هٌؽـج ؼـ ثٌؽّبی "الق" ٍ "ة" ٍ تجػفُ  1اق عفين گَاّي ضَـای اسالهي ـٍستب (هوَْـ ثِ
هْف ٍاهضبی ـيیس ضَـا ٍ ًػق اػضبی ضَـا ثؼالٍُ يي ًلف)ثب تبئیؽ غبًِ ثْؽاضت هفثَعِ ٍ هفًك ضْفستبى هفثَعِ غَـت هي پؿيفؼ.
تجػفُ : 3زٌبًسِ ؼاٍعلجبى ثَْـقی تب هجل اق ثجت ًبم ثِ ؼلیل اؼاهِ تطػیل ،گؿـاًؽى عفش ،اضتـبل ٍ يب اًدبم ؼٍـُ غؽهت ضفٍـی
سفثبقی ؼـ غبـج اق هطل ـٍستب سًٌَت ؼاضتِ اًؽ ،هطفٍط ثِ آى ًِ ضَـای اسالهي ـٍستب سًٌَت آًبى ـا گَاّي ًٌؽ ٍ غبًِ ثْؽاضت
ٍ هفًك ثْؽاضت ضْفستبى ،ثَهي ثَؼى كفؼ ٍ اهبهت ٍی ـا هجل اق ٍضؼیت ّبی كَم االضبـُ ضست هَـؼ ؼـ ـٍستبی اغلي يب ـٍستبی
هوف هٌغوِ هَـؼ توبضب تبيیؽ ًوبيؽ ،پؿيفش آًْب ثال هبًغ است .لؿا ثفای گفٍُ ّبی هؿًَـ اهبهت ؼـ ؼٍ سبل اغیف ؼـ ـٍستبی هَـؼ ًظف

هطفٍط ثف ايٌٌِ غبًَاؼُ ٍی اهبهت ؼائن ؼـ ـٍستبی هَـؼ ًظف ؼاضتِ ثبضٌؽ ،ضفٍـت ًؽاـؼ .ؼـ ايي ضفايظ اـائِ گَاّي ؼال ثف اهبهت ؼـ
ـٍستب هجل اق ضفايظ كَم ضفٍـی است.
تجػفُ  :4ؼـ غَـت ػؽم ٍخَؼ تؼؽاؼ ًبكي اق اكفاؼ ٍاخؽ ضفايظ ثِ تؼؽاؼ ضؽاهل ً 2لف ثِ اقای ّف هَـؼ پؿيفش ؼـ ـٍستبی اغلي ،هي
ثبيست اق اكفاؼ ٍاخؽ ضفايظ سبًي ؼـ ـٍستبّبی ّودَاـ ّوبى غبًِ ثْؽاضت ثِ تفتیت ؾيل ثجت ًبم ثؼول آٍـؼ:
 )1ـٍستبّبی هوف تطت پَضص غبًِ ثْؽاضت ثفاسبس عفش گستفش ضْفستبى.
 )2ؼـ غَـت ػؽم ٍخَؼ تؼؽاؼ ًبكي هتوبضي ٍاخؽ ضفايظ ؼـ ـٍستبّبی تطت پَضص غبًِ ثْؽاضت هي تَاى اق
ـٍستبّبی ّودَاـ تطت پَضص هفًك غؽهبت خبهغ سالهت هفثَعِ تب ضؼبع ً 30یلَهتف اق ـٍستبی اغلي عجن
ؼكتف عفش گستفش ضجٌِ ّب  ،پس اق تبيیؽ هفًك ثْؽاضت ضْفستبى اهؽام ثِ ثجت ًبم اق اكفاؼ ٍاخؽ ضفايظ ًوَؼ.
*ؼاٍعلت ثَهي ؼـ ـٍستبی هوف ٍ سبيف ـٍستبّب تب ضؼبع ً 30یلَهتفی اق ـٍستبی اغلي ،هغبثن ثب ثٌؽّبی "الق" ٍ "ة" ٍ تجػفُ 1
هفثَط ثِ ضفايظ اغتػبغي ايي آگْي تؼفيق هي ضَؼ.
 .2سي  :ضؽاًثف سي ثفای ؼاـًؽگبى هؽـى تطػیلي ؼيپلن 26سبل (25سبل ٍ  11هبُ ٍ  29ـٍق ) هتَلؽيي ثؼؽ اق
( ٍ )1374/11/02ضؽاًثف سي ثفای ؼاـًؽگبى هؽـى تطػیلي ًبـؼاًي  28سبل( 27سبل ٍ  11هبُ ٍ 29ـٍق) هتَلؽيي ثؼؽ
اق( ٍ)1372/11/02ثفای ؼاـًؽگبى هؽـى تطػیلي ًبـضٌبسي 30سبل (29سبل ٍ  11هبُ ٍ 29ـٍق) هتَلؽيي ثؼؽ
اق( )1370/11/02هي ثبضؽ.
 تبـيع اٍلیي ـٍق ضفٍع ثجت ًبم( )1400/11/02هجٌبی هطبسجِ سي هفاـ هیگیفؼ.تجػفُ :هَاـؼ ؾيل ثِ ضفط اـائِ تبيیؽيِ ّبی هؼتجف ثِ ضؽاًثف سي هوفـ اضبكِ غَاّؽ ضؽ
الق) هؽت غؽهت ٍظیلِ اًدبم ضؽُ آهبيبى ثفاسبس هٌؽـخبت ًبـت پبيبى غؽهت.
ة) ؼاٍعلجبًي ًِ عفش غؽهت ًیفٍی اًسبًي ـا ثِ استٌبؼ هبًَى غؽهت پكضٌبى ٍ پیفاپكضٌبى اًدبم ؼاؼُ اًؽ ثِ هیكاى اًدبم غؽهت
كَم خْت ؼاٍعلجبى ؼاـای هؽـى ًب ـؼاىً /بـضٌبس ـضتِ ّبی هفتجظ هتوبضي غبًِ ّبی ثْؽاضت ؼٍؽ آثبؼ  ،گَؼـقاى  ،سبؿفی ٍ
غبلن آثبؼ
تَخِ :ؼـ ّف غَـت ثب اػوبل ثٌؽ الق ٍ ة  ،سي ؼاٍعلت ؼاـای هؽـى ؼيپلن ًجبيؽ اق  28سبل ( 27سبل ٍ  11هبُ ٍ  29ـٍق) سي
ؼاٍعلت ؼاـای هؽـى كَم ؼيپلن ًجبيؽ اق 30سبل (  29سبل ٍ 11هبُ ٍ 29ـٍق) ٍ سي ؼاٍعلت ؼاـای هؽـى ًبـضٌبسي ًجبيؽ اق
32سبل( 31سبل ٍ 11هبُ ٍ 29ـٍق) تدبٍق ًوبيؽ.
ج) سوق سٌي ايثبـگفاى ثفاثف هَاًیي هفثَعِ ثِ ضفش ؾيل تؼییي هي گفؼؼ:
 خبًجبقاى ،آقاؼگبى ،كفقًؽاى ضْؽا ،كفقًؽاى خبًجبق  ،كفقًؽاى آقاؼگبى ثبالی يٌسبل اسبـت اق ضفط ضؽاًثف سي هؼبف هي ثبضٌؽ. اكفاؼ غبًَاؼُ هؼظن ضْؽا ضبهل (پؽـ ،هبؼـّ ،وسف،غَاّف ٍ ثفاؼـ) ثِ هیكاى  5سبل ؼاٍعلجبًي ًِ ؼـ خجِْ ّب ثِ غَـت ؼاٍعلجبًِ غؽهت ًوَؼُ اًؽ ،ثِ هیكاى ضضَـ ؼـ خجِْ ٍ ّوسٌیي هؽت قهبى ثستفی ضؽى ٍيب استفاضت پكضٌي ـقهٌؽگبى ؼاٍعلت ؼـ اثف هدفٍضیت ؼـ خجِْ ّب
سبيف هطوَلیي سْویِ ّبی ايثبـگفاى ؼـ غَـت ثجت ًبم ؼـ آقهَى هٌلق ثِ ـػبيت ضؽاًثف سي ّبی اػالم ضؽُ ؼـ ثٌؽّبی كَم هي
ثبضٌؽ ٍ ؼـ ؿیف ايٌػَـت اق اؼاهِ كفآيٌؽ خؿة ضؿف غَاٌّؽ ضؽ.
*هفاد آصهَى :ثِ هٌظَـ سٌدص تَاًوٌؽی ّبی ؼاٍعلجبى ،آقهًَْبی ًتجي ٍ هػبضجِ ثِ ضفش ؾيل ثِ ػول غَاّؽ آهؽ
 -1آقهَى ًتجي خْت سٌدص تَاًوٌؽی ّبی ػوَهي هوغغ ؼيپلن  :سَاالت ثِ غَـت زْبـ گكيٌِ ای (ثب اػوبل يي ًوفُ هٌلي ثِ
اقای ّف سِ پبسع ؿلظ ) اق ؼـٍس ؼٍـُ ؼٍم هتَسغِ ضبهل ؼـٍس قثبى اؼثیبت كبـسي،قثبى اًگلیسي ٍ،تؼلیوبت ؼيٌي يب هؼبـف اسالهي
يب ؼيي ٍ قًؽگي غَاّؽ ثَؼ .آقهَى ًتجي  ٪60اق ًل ًوفُ آقهَى ـا ثِ غَؼ اغتػبظ غَاّؽ ؼاؼ.

 -2ثفای سٌدص ؼاٍعلجبى ؼاـای هؽـى ًبـؼاًي ٍ ًبـضٌبسي:
آقهَى ًتجي اق ؼـٍس تػػػي هفتجظ ثَْـقی) سالهت غبًَاؼُ ٍ خوؼیت ضبهل هفاهجت هبؼـاىًَ-ؼًبى-سالهت ثبـٍـی-سالهت
خَاًبى ٍ ًَخَاًبى-هیبًسبالى-سبلوٌؽاى  ،پیطگیفی ٍ هجبـقُ ثب ثیوبـيْب ضبهل ثیوبـی ّبی ٍاگیف-ايوي سبقی ٍ ثیوبـيْبی هبثل
پیطگیفی ثب ٍاًسي ،ثیوبـی ّبی ؿیف ٍاگیف  ،ثْؽاضت هطیظ –ثْؽاضت ضفكِ ای ٍ ثاليب  ،آهَقش ٍ اـتوب سالهت ،ثْجَؼ تـؿيِ
ثْؽاضت ـٍاى  ،ثْؽاضت ؼّبى ٍ ؼًؽاى ً ،وي ّبی اٍلیِ ٍ اهؽاهبت اهؽاؼی ٍ پفستبـی اق ثیوبـ )سَاالت ثِ غَـت زْبـ گكيٌِ ای (ثب
اػوبل يي ًوفُ هٌلي ثِ اقای ّف سِ پبسع ؿلظ )عفاضي هیطَؼ .آقهَى ًتجي  ٪60اق ًل ًوفُ آقهَى ـا ثِ غَؼ اغتػبظ غَاّؽ
ؼاؼ.
ضؽًػبة ; 40ؼـغؽ *هیبًگیي ًوفُ آقهَى ًتجي زْبـ ًلف ؼاـای ثبالتفيي اهتیبق ؼـ ّف ضْفستبى
 -3هػبضجِ :اق ثیي ؼاٍعلجبى پؿيفكتِ ضؽُ ؼـ هفضلِ اٍل ثِ هیكاى ضؽاهل 2ثفاثف ظفكیت پؿيفش ثِ ضفط ًست ضؽًػبة ًوفُ
هػبضجِ ثِ ػول غَاّؽ آهؽ ًِ هؼبؼل ٪40اق ًل ًوفُ آقهَى ًْبيي ـا ثِ غَؼ اغتػبظ هیؽّؽ.
ًٌتًِ :ست ضؽًػبة ًوفُ ٱقهَى ضفط القم (ٍ ًِ ًبكي )ؼاٍعلجبى ثِ هٌظَـ ضفًت ؼـ آقهَى هػبضجِ هي ثبضؽ
تجػفُ  :ؼـ غَـت ػؽم تبهیي ًیفٍ ّبی هَـؼ ًیبق تب سوق ؾًف ضؽُ ؼـ ثٌؽ الق ً ،2بـگفٍُ آقهَى هدبق است ثب ـػبيت اغل ضفٍـت
گكيٌص اكفاؼ ثب غال ضیتً ،وفُ ضؽًػبة تؼییي ضؽُ ـا تب تٌویل ًلفات هَـؼ ًیبق خْت تطٌیل خلسِ هػبضجِ ًبّص ؼّؽ .پبيیي
آٍـؼى ًوفُ ضؽ ًػبة ثفای هٌبعوي ًِ تٌْب يي ؼاٍعلت ؼاـؼ هدبق ًوي ثبضؽ.
  -اق هیبى ؼاٍعلجبى ثِ تؼؽاؼ ضؽاهل 2ثفاثف ظفكیت پؿيفش ،ثِ تفتیت ًوفُ ػلوي ٍ ثب ؼـ ًظف گفكتي اٍلَيت ّبی هوفـ هبًًَي پسس اقتبيیؽ ًبـگفٍُ آقهَى خْت اًدبم هػبضجِ ضوي اعال ع ـسبًي اق عفين سبيت ؼاًطگبُ ؼػَت ثِ ػول هي آيؽ .پس اق اًدبم هػسبضجِ ،اق
هیبى ثبالتفيي اهتیبقات ّفغبًِ ثْؽاضت ثِ هیكاى ؼٍ ًلف (اغلي ٍ ؾغیفُ) ثفاسبس هدوَع ًوفات ًتجي ٍ هػبضجِ ٍ سبيف اٍلَيست ّسبی
هبًًَي ثِ ّستِ گكيٌص ؼاًطگبُ هؼفكي هي گفؼًؽ.
 لیست ًْبيي پؿيفكتِ ضؽگبى پس اق تبيیؽ غالضیت ػوَهي تَسظ ّستِ گكيٌص ؼاًطگبُ اػالم هي گفؼؼ.*ًحَُ ثبت ًام ٍ هذاسک هَسد ًیاص:
ثجت ًبم ؼـ ثبقُ قهبًي اػالم ضؽُ ٍ ؼـ ؼٍ هفضلِ ثِ ضفش ؾيل اًدبم هي گیفؼ
هشحلِ اٍل :تحَیل هذاسک ٍ ثبت ًام هقذهاتی
 .1ؼاٍعلجبى ٍاخؽ ضفايظ ـٍستبی اغلي ،ـٍستبّبی هوف ٍ ـٍستبّبی تب ضؼبع ً 30یلَهتفی اق ـٍستبی اغلي تطت پَضص هفًك
غؽهبت خبهغ سالهت عجن ؼكتف عفش گستفش ثبيستي هؽاـى ؾيل ـا اق ـٍق هَـظ  1400/08/23لـبيت پبيبى ٍهت اؼاـی ـٍق
هَـظ 1400/09/04ثِ هفاًك آهَقش ثَْـقی ضْفستبى هطل سًٌَت(خیفكت  ،ـٍؼثبـ ٍ ًٌَْج) ٍ يب اهَـ ثَْـقی ٍاضؽ
گستفش هفاًك ثْؽاضت ضْفستبى ّبی(ػٌجفآثبؼ  ،هلؼِ گٌح  ،هٌَخبى ٍ كبـيبة) ضضَـاً تطَيل ٍ ـسیؽ ؼـيبكت ًوبيٌؽ  .ثِ
هؽاـًي ًِ پس اق اتوبم هْلت تطَيل هؽاـى اـسبل ضَؼ تفتیت اثف ؼاؼُ ًوي ضَؼ.
تبصشُ :تطَيل هؽاـى اق ؼاٍعلجبى ؼاـای هؽـى ًبـؼاًي ً/بـضٌبسي ـضتِ ّبی هفتجظ اػالم ضؽُ ؼـ آگْي ؼـ غبًِ ّبی
ثْؽاضت خالق آباد ،دٍغ آباد ،گَدسصاى ٍ ساغشی اق تبـيع 1400/8/23لـبيت  1400/8/26اًدبم ٍ ؼـ غَـت ًجَؼ ؼاٍعلت
ٍاخؽ ضفايظ ؼاـای هؽـى ًبـؼاًي ً /بـضٌبسي اق ؼاٍعلجیي ٍاخؽ ضفايظ ؼاـای هؽـى تطػیلي ؼيپلن ًبهل هتَسغِ خْت
ايي غبًِ ّبی ثْؽاضت اق تبـيع  1400/9/1لـبيت  1400/9/10ثجت ًبم ثِ ػول هي آيؽ.
تَخِ هْن :اٍلَيت ثِ تفتیت ثب هتوبضیبى ـٍستبی اغلي ،ـٍستبّبی هوف ٍ ـٍستبّبی تب ضؼبع ً 30یلَهتفی اق ـٍستبی اغلي تطت
پَضص هفًك غؽهبت خبهغ سالهت عجن ؼكتف عفش گستفش هي ثبضؽ زٌبًسِ ؼـ ـٍستبی اغلي هتوبضي ٍاخؽ ضفايظ ٍخَؼ ؼاضت ثِ
ؼـغَاست هتوبضیبى ـٍستبّبی هوف ٍ ـٍستبّبی تب ضؼبع ً 30یلَهتفی اق ـٍستبی اغلي تطت پَضص تفتیت اثف ؼاؼُ ًػَاّؽ ضؽ

تجػفُ :ؼـ ضفايغي ًِ تؼؽاؼ ٍاخؽيي ضفايظ ثفای ضفًت ؼـ آقهَى تٌْب يي ًلف ثبضؽ ؼاًطگبُ هطفٍط ثِ گَاّي ًتجي ًبـگفٍُ آقهَى
هجٌي ثف آًٌِ كفاغَاى ؼـ توبهي ًوبط هَـؼ ًظف اًدبم ضؽُ ٍ تٌْب كفؼ ٍاخؽ ضفايظ يي ًلف است هیتَاًؽ آقهَى ًتجي ـا ؼـ هَـؼ كفؼ
ٍاخؽ ضفايظ اًدبم ؼاؼُ ٍ ؼـ غَـت ًست ًوفُ ضؽ ًػبة ٍی ـا ثفای هػبضجِ هؼفكي ًوبيؽ .
هفًك آهَقش ثَْـقی ٍ ستبؼ هفاًك ثْؽاضت ضْفستبًْب هَظق است ًلیِ تػبٍيف هؽاـى ٍ ضفايظ ثَهي گكيٌي ؼاٍعلجیي ـا ثب اغل آًْب
هغبثوت ؼاؼُ ٍ ؼـ غَـت ؼاـاثَؼى ضفايظ القم ًسجت ثِ ثجت ًبم ؼاٍعلجبى اق عفين سبيت ايٌتفًتي ؼاًطگبُ اهؽام ًوبيٌؽ:
 اغل ثِ ّوفاُ تػَيفآغفيي هؽـى تطػیلي اغل ثِ ّوفاُ تػَيف ًبـت هلي اغل ثِ ّوفاُ تػَيف توبم غلطبت ضٌبسٌبهِ اغل ثِ ّوفاُ تػَيف ًبـت پبيبى غؽهت ًظبم ٍظیلِ ػوَهي يب هؼبكیت ؼائن(ٍيژُ ثفاؼـاى)ًٌتًِ :بهِ هؼتجف ؼال ثف پبيبى گؿـاًؽى ؼٍـُ سفثبقی ثفای ثجت ًبم ًلبيت هیٌٌؽ
 يي هغؼِ ػٌس  ًِ 3*4ثبيستي هتٌبست ثب تَضیطبت سبيت ايٌتفًتي ؼاًطگبُ تَسظ هفًك آهَقش ثَْـقی ٍ ستبؼ هفاًك ثْؽاضتضْفستبى ّب اـسبل ضَؼ
 اغل ثِ ّوفاُ تػَيف ٍضؼیت عفش هطوَلیي غؽهت پكضٌبى ٍ پیفاپكضٌبى ؼـ ـضتِ ّبی اخجبـی(پفستبـی) ٍ سبيف ـضتِ ّبیًبـؼاًي ٍ ًبـضٌبسي ـضتِ ّبی اػالم ضؽُ ؼـ ايي آگْي ؼـ غَـت استلبؼُ اق هؼبكیت سٌي.
 اغل ثِ ّوفاُ تػَيف هؽاـى ؼال ثف ثَهي ثَؼى (هوبعغ تطػیلي اضبـُ ضؽُ ؼـ ضفايظ اغتػبغي خْت ؼاٍعلجبًي ًِ هطل تَلؽ آًْب عجنهٌؽـخبت ضٌبسٌبهِ ثب ـٍستب يب ضْفستبى هَـؼ توبضب يٌي ًیست ثبيستي هستٌؽات هوبغغ تطػیلي (ـيكًوفات ؼٍ هوغغ تطػیلي ثب تبئیؽيِ
آهَقش ٍ پفٍش ضْفستبى )  ،خْت ؼاٍعلجبى ؼاـای ضفايظ تجػفُ  1ضفايظ اغتػبغي اػالم ضؽُ ؼـ ايي آگْي ًِ ّوسف آًْب هطل تَلؽ آًْب
عجن هٌؽـخبت ضٌبسٌبهِ ثب ـٍستب يب ضْفستبى هَـؼ توبضب يٌي ًیست ثبيستي هستٌؽات هوبغغ تطػیلي (ـيكًوفات ؼٍ هوغغ تطػیلي ثب
تبئیؽيِ آهَقش ٍ پفٍش ضْفستبى ) ّوسف هتوبضي هَخَؼ ثبضؽ

تَخِ  :سایش فشهْا کِ بایستی اص هشاکض آهَصش بَْسصی/ستادهشکض بْذاشت شْشستاى (ٍاحذ گستشش
) تحَیل ٍ تکویل گشدد
 اغل ثِ ّوفاُ تػَيف هؽاـى ؼال ثف ايثبـگفی ٍ يبهؼلَلیت ضست هَـؼ اق هفاخغ ؾيفثظ. اغل ثِ ّوفاُ تػَيف سبيفهؽاـى عجن هلبؼ آگْي ضست ضفٍـت.*هالى تؼییي تبـيع كبـؽ التطػیلي ،پبيبى غؽهت ًظبم ٍظیلِ آغفيي ـٍق ثجت ًبم ( )1400/11/07هي ثبضؽ.
تجػفُ  :هؽـى تطػیلي اق هفاخغ ؾيفثظ استؼال م غَاّؽ ضؽ ٍ تغجین اٍلیِ اًدبم ضؽُ ؼـ ثٌؽ كَم هبلي هغؼي ثفاغبلت هؽاـى
ًػَاّؽ ثَؼ.
 هشحلِ دٍم :ثبت ًام الکتشًٍیکیهفاًك آهَقش ثَْـقی ٍ ستبؼ هفاًك ثْؽاضت ضْفستبًْب پس اق تطَيل ٍ تبئیؽ هؽاـى ؼاٍعلجبى  ،هلكم ّستٌؽ ًسجت ثِ ثجت ًبم
الٌتفًٍیٌي ؼاٍعلجبى ٍاخؽ ضفايظ ـٍستبی اغلي ،ـٍستبی هوف ٍ ـٍستبّبی تب ضؼبع ً 30یلَهتفی اق تبـيع 1400/11/02لـبيت
 1400/11/07ثِ آؼـس ايٌتفًتي  www.azmoon.jmu.ac.irاهؽام ًوبيٌؽ .
تَخِ :داٍطلباى تائیذ شذُ ًْایی خْت ششکت دس آصهَى بایستی اص تاسیخ  1400/10/22لغایت ً 1400/11/2سبت بِ تحَیل
سسیذ باًکی بِ هشاکض آهَصش بَْسصی/ستادهشکض بْذاشت شْشستاى (ٍاحذ گستشش ) اقذام ًوایٌذ.
 ـسیؽ ثبًٌي هجٌي ثف پفؼاغت هجلؾ (  68 0000ـيبل) ثِ ضوبـُ ضسبة  ٍ IR330100004001077803022440ضٌبسِ پفؼاغتً 388077859124706003038008200105كؼ ثبًي هفًكی ايفاى هبثل پفؼاغت ؼـ ًلیِ ضؼت ثبًي ّب ثِ ًبم ؼـآهؽّبی اغتػبغي ؼاًطگبُ

ػلَم پكضٌي خیفكت ثِ ػٌَاى ضن ضفًت ؼـ اهتطبى ػوَهي ٍ تػػػي ؼاٍعلجبى هبثل پفؼاغت هي ثبضؽ( .خبًجبقاى ٍ كفقًؽاى هؼظن
ضبّؽ اق پفؼاغت هجلؾ هؿًَـ هؼبف ٍ سبيف ايثبـگفاى  50ؼـغؽ هجلؾ هؿًَـ ـا هي پفؼاقًؽ)

*صهاى ٍ هحل تَصیع کاست:
ّفگًَِ اعالع ـسبًي ؼـ غػَظ تبـيع ؼـيبكت ًبـت ٍـٍؼ ثِ خلسِ  ،قهبى ٍ هٌبى ثفگسكاـی آقهسَى اق عفيسن ٍة سسبيت ؼاًطسگبُ ثسِ
ًطبًي  www.jmu.ac.irاعالع ـسبًي غَاّؽ گفؼيؽ ٍ ؼاٍعلجبى هَظق ثِ پیگیفی اغجسبـ ٍ اعالػیسِ ّسبی هٌسؽـج ؼـ سسبيت هسي
ثبضٌؽ.
*اهتیاصات ٍ سْویِ ّای قاًًَی:
الق)ايثبـگفاى دس صَست داسا بَدى ششایط هٌذسج دسآگْی (ضفايظ ػوَهي ٍ اغتػبغي  ،هؽـى تطػیلي ٍ ثَهي ثَؼى)ٍ ثب ـػبيت
هَاًیي ٍ هوفـات هفثَعِ ثِ ضفش ؾيل اق اٍلَيت هبًًَي ثفغَـؼاـ غَاٌّؽ ثَؼ:
 -1ایثاسگشاى سْویِ بیست ٍ پٌح دسصذ شاهل :
خبًجبقاى
آقاؼگبى
ّوسف ٍ كفقًؽاى ضْؽا
ّوسف ٍ كفقًؽاى خبًجبقاى ثیست ٍ پٌح ؼـغؽ ٍ ثبالتف
ّوسف ٍ كفقًؽاى آقاؼگبى ثبالی يٌسبل اسبـت
پؽـ ،هبؼـ ،غَاّف ٍ ثفاؼـ ضْیؽ
ًِ اق ًل هدَق تػػیع يبكتِ(ً102لف)25 ،ؼـغؽ آى ثب ؼـ ًظف گفكتي اٍلَيت ّبی هبًًَي ،پس اق ضفًت ؼـ آقهَى ٍ تبيیؽ ؼـ
هػبضجِ تػػػي ٍ هؼفكي اق سَی ثٌیبؼ ضْیؽ ٍ اهَـ ايثبـگفاى استبى ،ثفاثف خؽٍل كَم ثِ ايي گفٍُ اغتػبظ هي يبثؽ.
ًٌتِ :1ثب تَخِ ثِ ػؽم تٌویل ظفكیت ؼاٍعلت ايثبـگف ٍاخؽ ضفايظ آقهَى هَـظ  1400 /03/06ؼـ ضـل هطل ّبی ؾًف ضؽُ لؿا عجن
تلبّن ًبهِ ثب ثٌیبؼ ضْیؽ ٍ اهَـ ايثبـگفاى هوفـ گفؼيؽ سْویِ هؿًَـ اق ًل هدَق هطبسجِ ضَؼ.
ًٌتِ :2ؼـغَـت ٍخَؼ هتوبضي ايثبـگف سْویِ 25ؼـغؽ ؼـ ضـل هطل ّبی اػالم ضؽُ اٍلَيت پؿيفش ثب ؼاٍعلت ايثبـگف هي ثبضؽ.
 -2ایثاسگشاى سْویِ پٌح دسصذ شاهل :
ـقهٌؽگبى ثب سبثوِ ضؽاهل 6هبُ ضضَـ ؼاٍعلجبًِ ؼـ خجِْ
ّوسف ٍ كفقًؽاى ـقهٌؽگبى ثب سبثوِ ضص هبُ ضضَـ ؼاٍعلجبًِ ؼـ خجِْ
كفقًؽاى خبًجبقاى قيف ثیست ٍ پٌح( )25ؼـغؽ
كفقًؽاى آقؼگبى قيف يٌسبل اسبـت
ًِ  5ؼـغؽ سْویِ استػؽاهي ثبهیوبًؽُ ثب ؼـ ًظف گفكتي اٍلَيت ّبی هبًًَي ،پس اق ضفًت ؼـ آقهَى ٍ تبيیؽ ؼـ هػبضجِ تػػػي ٍ
هؼفكي اق سَی هفاخغ ؾيفثظ ،ثفاثف خؽٍل كَم ثِ ايي گفٍُ اغتػبظ هي يبثؽ.
 -اًتػبة سْویِ ايثبـگفاى ثِ تفتیت ًوفُ كضلي اق ثیي ًلیِ ايثبـگفاى ٍاخؽ ضفايظ ًِ ؼـ قهبى هوفـ ثجت ًبم ًوَؼُ اًؽ ،اًدبم غَاّؽ ضؽ.

تَخِ  :هفاخغ تبيیؽ هؽت ضضَـ ؼاٍعلجبًِ ؼـ خجِْ ّب ػجبـتٌؽ اق:
الق)هؼبًٍت ًیفٍی اًسبًي ّف يي اق ـؼُ ّبی ًیفٍّبی هسلص ؼـ هَـؼ ـقهٌؽگبى هتجَع غَؼ
ة)هؼبًٍت ًیفٍی اًسبًي سبقهبى ثسیح هستضؼلیي سپبُ پبسؽاـاى اًوالة اسالهي ؼـ هَـؼ ثسیدیبى ٍ ًیفٍّبی هفؼهي اػن اق هستػؽهیي ؼٍلت ٍ
غبضجبى هطبؿل ٍ غٌَف آقاؼ ٍ اكفاؼ كبهؽ ضـل
ج)هؼبًٍت تَسؼِ ٍ هٌبثغ اًسبًي ٍقاـت خْبؼ ًطبٍـقی ؼـ هَـؼ خْبؼ گفاى
 -پؿيفش هبقاؼ ثف سْویِ ايثبـگفاى اق عفين ـهبثت ثب سبيف ؼاٍعلجبى ٍاخؽ ضفايظ غَـت غَاّؽ گفكت.

 -خبًجبقاى ٍ غبًَاؼُ هطتفم ضْؽا ؼـغَـت ؼاضتي ًبـت ضٌبسبيي اق ثٌیبؼ ضْیؽ ٍ اهَـايثبـگفاى ثب اـائِ تػَيف آى ًیبقی ثِ اغؿ اـائِ گَاّي اق

ثٌیبؼ هؿًَـ ًؽاـًؽ.

 -3سْویِ  3دسصذ هعلَلیي:
هؼلَلیي ػبؼی ثِ ضفط ؼاـا ثَؼى ضفايظ هٌؽـج ؼـآگْي ٍ ًست ضؽ ًػبة ًوفُ ثِ تفتیت ًوفُ كضلي اقسْویِ  3ؼـغؽ سْویِ هبًًَي
هفثَعِ ثفغَـؼاـ غَاٌّؽ ثَؼ .هفاتت تبئیؽيِ تَاًبيي اًدبم اهَـ ثَْـقی ايي ػكيكاى اق ضَـای پكضٌي يب هفاًك تػػػي عت ًبـ استؼالم
غَاّؽ گفؼيؽ.
 -4سْویِ آصاد:
توبهي ثبهیوبًؽُ سْویِ استػؽاهي ثِ ؼاٍعلجبى ثَهي ؼـغَـت ثفغَـؼاـی اق ضفايظ هٌؽـج ؼـضفايظ اغتػبغي آگْي ثِ تفتیت ًوفُ
كضلي اغتػبظ هي يبثؽ.
ؼاٍعلجبى سْویِ آقاؼ هي ثبيست ؼـ قهبى ثجت ًبم ثِ ايي هسبلِ ؼهت ؼاضتِ ثبضٌؽ ًِ هوٌي است ؼـ ضـل هطل اًتػبثي ،اكفاؼی اقسْویِ ّبی هبًًَي اػالم ضؽُ كَم (ايثبـگفاى ٍ هؼلَلیي ) ؼـ غَـت اضفاق ضفايظ القم  ،پؿيفكتِ ٍ اق سْویِ آقاؼ كفؼی خؿة ًگفؼؼ.
*تزکشات:
 -1ؼـ غَـتي ًِ ؼاٍعلت ؼـ ثؽٍ استػؽام ؼاـای هؽـى تطػیلي ؾًف ضؽُ ؼـ آگْي ثَؼُ ٍ ؼـ ػیي ضبل هؽـى تطػیلي ّن تفاق يب
پبيیي تف ؼـ سبيف ـضتِ ّبی تطػیلي ؼاضتِ ثبضؽ ،هلكم ثِ اـائِ تؼْؽًبهِ هطضفی هجٌي ثف ػؽم ؼـغَاست ثِ ًبـگیفی ٍ يب اػوبل
هؽـى ؼيگف پس اق ضفٍع ثِ ًبـ ٍ ؼـ ٌّگبم اضتـبل غَاّؽ ثَؼ.
 -2پؿيفش ؼاًطدَيبى ثب ػٌَاى ثَْـق هوٌَع هیجبضؽ ٍ ؼـ غَـت اضفاق هجَلي،پؿيفش ًْبيي آًبى هستلكم اـائِ اًػفاف هغؼي ٍ گَاّي
ؼاًطگبُ هجٌي ثف ػؽم اهٌبى ؼـيبكت ّفگًَِ هؽـى هجل اق ضفٍع ًالس ّبی ثَْـقی هي ثبضؽ .ؼـ غَـت ػؽم اـائِ گَاّي هؿًَـ ٍ يب
تفؼيؽ ؼـ غطت گَاّي هیجبيست اق ؼاًطگبُ هطل تطػیل هؽاـى القم ؼال ثف تبيیؽ تؼؽاؼ ٍاضؽّبی گؿـاًؽُ ضؽُ (تب قهبى ثفگكاـی
آقهَى) ٍ ػؽم اهٌبى ؼـيبكت ّفگًَِ هؽـى تطػیلي ؼاًطگبّي ؼـ ـضتِ پؿيفكتِ ضؽُ اغؿ گفؼؼ.ثِ هٌظَـ اعویٌبى اق اخفای ايي
كفايٌؽ ؼاًطگبُ ػال ٍُ ثف هَاـؼ پیطگلت هیجبيست اق ايي اكفاؼ تؼْؽ هَـؼ لكٍم هجٌي ثف ػؽم ثفغَـؼاـی اق ضفايظ ؼـيبكت هؽـى
تطػیلي ـا ًیك اغؿ ًوبيؽ.
-3پؿيفش اكفاؼ هتؼْؽ غؽهت ٍ ًلیِ اكفاؼی ًِ ضفايظ ثِ ًبـگیفی ٍ استػؽام ـا ثِ ػٌَاى ثَْـق ؼـ غبًِ ثْؽاضت اػالم ضؽُ ًؽاـًؽ؛
هوٌَع هي ثبضؽ .ثؽيْي است ؼـ غَـتي ًِ اخفای تؼْؽ غؽهت ٍ هتؼبهجب استػؽام كفؼ هؿًَـ ؼـ غبًِ ثْؽاضت هدبق ثبضؽ ،ثِ
ًبـگیفی ايي اكفاؼ ؼـ غبًِ ثْؽاضت هَـؼ ًظف هطفٍط ثف اغؿ تؼْؽات هَـؼ لكٍم ٍ اهٌبى استػؽام ثِ ضٌل هفاـؼاؼُ ّبی اضبـُ ضؽُ ؼـ
ثٌؽّبی پیطیي هوؽٍـ غَاّؽ ثَؼ.
-4ثِ هؽاـى اـسبلي ؼاـًؽگبى هؽـى تطػیلي ثبالتف ٍ پبئیي تف اق هوبعغ تطػیلي اػالم ضؽُ ؼـ ضفايظ اضفاق هطبؿل هَـؼ اضبـُ ٍ
ّوسٌیي هؽاـى هؼبؼل تفتیت اثفؼاؼُ ًػَاّؽ ضؽ.
-5هسئَلیت ًبضي اق ػؽم ـػبيت ؼهین ضَاثظ ٍ ضفايظ اػال م ضؽُ ؼـهتي آگْي ثفػْؽُ ؼاٍعلت غَاّؽ ثَؼ ٍ ؼـ ّف هفضلِ اق هفاضل
ثجت ًبم  ،اهتطبى ٍ خؿة هطفقضَؼ ؼاٍعلت اعالػبت غالف ؼاؼُ يب كبهؽ ضفايظ هٌؽـج ؼـآگْي است ؼاٍعلت اق اًدبم هفاضل ثؼؽی
هطفٍم غَاّؽ ضؽ ضتي ؼـغَـت اًؼوبؼ هفاـؼاؼ ًبـ هؼیي ،هفاـؼاؼ هكثَـ لـَ ٍ ثي اثف هي گفؼؼّ.وسٌیي ؼـ غَـت ضفًت ؼـ ًالس
ّبی آهَقضي ضوي اغفاج ،ؼاٍعلت ثفاثف تؼْؽ اغؿ ضؽُ هَظق ثِ پفؼاغت ّكيٌِ ّبی هفثَعِ هي ثبضؽ.
 -6اغؿ تبئیؽيِ هؽاـى تطػیلي هتوبضیبى استػؽام ؼـغَـت پؿيفكتِ ضؽى ؼـاهتطبى (ضؽاًثف  2هبُ پس اق اػالم ًتیدِ )اقسَی
ؼاًطگبُ الكاهي است.
-7سپ فؼى تؼْؽ ـسوي ثِ ؼاًطگبُ هجل اق ضفٍع ثِ تطػیل هجٌي ثف ايي ًِ پس اق اتوبم ؼٍـُ آهَقش ثَْـقی ؼـ غبًِ ثْؽاضت هَـؼ
تؼْؽ ضؽاهل ثِ هؽت  15سبل ؼـ ـٍستب هَـؼ ًظف اًدبم ٍظیلِ ًوبيؽ الكاهیست ٍايي تؼْؽ ثفای ًلیِ ثَْـقاى (اػن اق سْویِ ايثبـگفی
ٍؿیف سْویِ ايثبـگفی) تب پبيبى هؽت هبثل غفيؽ ٍ اًتوبل ًوي ثبضؽ.
 -8پؿيفكتِ ضؽگبى ًِ پس اق ضفٍع ؼٍـُ آهَقش ثَْـقی اق اؼاهِ ؼٍـُ اًػفاف ًوبيٌؽ ضوي پفؼاغت ّكيٌِ ّبی هفثَعِ هدبق ثِ ثجت
ًبم ؼـ آگْي ّبی ثؼؽی پؿيفش ثَْـق ؼاًطگبُ ًوي ثبضٌؽ.
-9اًتػبة ًْبيي پؿيفكتِ ضؽگبى اهتطبى پس اق عي هفاضل هػبضجِ ٍ گكيٌص غَـت غَاّؽ گفكت.

ّ-10فگًَِ اعالع ـسبًي ؼـغػَظ آقهَى اق عفين سبيت ايٌتفًتي غَاّؽ ثَؼ ٍ ؼاٍعلجبى اعالػبت هَـؼ ًیبق غَؼ ـا غفكبً اق ايي عفين
ؼـيبكت غَاٌّؽ ًفؼ.
-11ؼاٍعلجبى هٌطػفاً هدبق ثِ اًتػبة يي ضـل ٍ يي هطل خـفاكیبيي غَاٌّؽ ثَؼ
-12هتوبضیبى هفثَعِ ضؽاًثف ثِ هؽت 15ـٍق پس اق اػال م ًتیدِ هْلت ؼاـًؽ تب ًسجت ثِ اـائِ اػتفاضبت اهؽام ًوبيٌؽ ٍ ًویتِ پؿيفش
ثَْـق تطت ًظف ًویتِ آقهَى ؼاًطگبُ هَظق است عي ؼٍ ّلتِ ًبـی ثفـسي ٍاػالم ًتیدِ ًوبيؽ.
-13ثِ هؽاـًي ًِ پس اق اتوبم هْلت تطَيل هؽاـى اـسبل ضَؼ تفتیت اثف ؼاؼُ ًوي ضَؼ.
-14استلبؼُ اق سْویِ استػؽاهي ايثبـگفاى هطفٍط ثِ ثفغَـؼاـی ؼاٍعلجبى اق ضفايظ هَضَع هلبؼ (ضفايظ اضفاق هؽـى تطػیل ٍ
ثَهي ثَؼى)ثب ـػبيت سبيف هلبؼ ايي ؼستَـالؼول ٍ عجن هَاًیي ايثبـگفاى هي ثبضؽ.
-15ؼـ غَـت ػؽم هفاخؼِ پؿيفكت ِ ضؽگبى ؼـ هْلت هوفـ ٍ يب اًػفاف آًبى هجل اق ضفٍع ؼٍـُ آهَقضي اق پؿيفكِ ضؽگبى ؾغیفُ خْت
ضفًت ؼـ ؼٍـُ ؼػَت ثِ ػول غَاّؽ آهؽ هطفٍط ثف ايي ًِ كفؼ ؾغیفُ هجل اق ضفٍع ؼٍـُ تَسظ ّستِ گكيٌص ؼاًطگبُ هؼفكي گفؼؼ.
-16هجل اق ضفٍع ؼٍـُ آهَقضي ،سپفؼى تؼْؽ هطضفی ثِ ؼاًطگبُ اق سَی ثَْـقاى خؿة ضؽُ هجٌي ثف ايٌٌِ پس اق اتوبم ؼٍـُ آهَقش
ثَْـقی ؼـ غبًِ ثْؽاضت هَـؼ تؼْؽ ،ضیلت ّبی هَـؼ ًظف ؼاًطگبُ ـا ّوفاُ ثب ثیتَتِ ؼـ ـٍستب اًدبم ؼٌّؽ ،الكاهیست( .ؼٍـُ تؼْؽ ثفای
ًلیِ اكفاؼ خؿة ضؽُ ضؽاهل 15سبل است)
-17سپفؼى تؼْؽ ثفای ًلیِ ثَْـقاى (اػن اق ايثبـگفاى ٍ )...الكاهي ثَؼُ ٍ تؼْؽًبهِ تب پبيبى تؼْؽ هبثل غفيؽ ٍ اًتوبل ًویجبضؽ.
تجػفُ :پؿيفكتِ ضؽگبًي ًِ پس اق ضفٍع ؼٍـُ آهَقش ثَْـقی ،اق اؼاهِ ؼٍـُ اًػفاف ًوبيٌؽ ٍ يب ثِ ّف ؼلیلي اغفاج ضًَؽ ،ضوي
پفؼاغت ّكيٌِ ّبی هفثَعِ ،هدبق ثِ ثجت ًبم ؼـ آگْي ّبی ثؼؽی پؿيفش ثَْـق ؼاًطگبُ ًوي ثبضٌؽ.
 -18ثَْـقاى ؼـ عَل ؼٍـُ تؼْؽ هدبق ثِ ؼـغَاست خبثدبيي ،تـییف ـؼيق پستي ٍ ػٌَاى ضـلي ًویجبضٌؽّ .وسٌیي ؼاًطگبُ ًیك هدبق
ثِ تـییف ػٌَاى ،خبثدبيي يب ثٌبـگیفی ثَْـق ؼـ غبـج اق ضیغِ ٍظبيق ثَْـقی ًیستً .ول ٍ اًتوبل ثَْـقاى ثِ ّف ؼلیل پس اق اًدبم
تؼْؽات ،تبهیي كفؼ خبيگكيي ٍ هَاكوت هؼبًٍت ثْؽاضت ؼاًطگبُ هوؽٍـ است.
 -19ؼـ غػَظ ًطَُ ضفًت هطوَلیي هبًَى غؽهت پكضٌبى ٍ پیفاپكضٌبى ٍاخؽ ضفايظ ،آًؽستِ اق ؼاٍعلجبى كبـؽ التطػیل ـضتِ
ّبی اخجبـی (پفستبـی ) ؼـ غَـتي هي تَاًٌؽ ؼـ آقهَى هفاـؼاؼی ثجت ًبم ًوبيٌؽ ًِ هؽت قهبى هبًًَي غؽهت آًبى تب هجل اق اتوبم

هْلت ثجت ًبم  1400 /11/07پبيبى يبكتِ ثبضؽ.
 ؼـ غػَظ هطوَلیي عفش اغتیبـی ٍ يب اكفاؼی ًِ عفش غَؼ ـا توؽيؽ ًوَؼُ اًؽ ًیك ؼاٍعلجبى هي ثبيست ؼـ غَـت پؿيفش ًْبيي،هجل اق اق ضفٍع ؼٍـُ ًبـآهَقی ثَْـقی اق اؼاهِ عفش اًػفاف ؼاؼُ ٍ گَاّي هفثَعِ ـا اـئِ ًوبيٌؽ
-20هطوَلیي هبًَى غؽهت پكضٌبى ٍ پیفاپكضٌبى ـضتِ ّبی اخجبـی ًِ ؼـ ضیي اًدبم غؽهت هبًًَي ؼـ ؼاًطگبُ هَـؼ پؿيفش ثَْـق
هیجبضٌؽ ،ؼـ غَـت ؼاـا ثَؼى ضفايظ ثَهي هغبثن ثب ايي آگْي غفكبً ،هیتَاًٌؽ ؼـ خؽٍل هفثَط ثِ آقهَى استخذام پیواًی بَْسصی
ضفًت ًوبيٌؽ.

