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 :مقدمه 

 صَضتجلسِ هَضخ 5 ّيبت اهٌبء هحتطم زاًشگبُ ٍ هصَثِ ثٌس 13/11/93 صَضتجلسِ هَضخ 6ايي شيَُ ًبهِ ثبستٌبز ثٌس 

 ّيبت ضئيسِ هحتطم زاًشگبُ تسٍيي شسُ است تب زاًشگبُ ثتَاًس زض صَضتي مِ ثِ تساٍم ذسهت زاٍعلجبًِ عطح 08/10/94

ضشتِ 11 ) 1375هشوَليي قبًَى ذسهت پعشنبى ٍ پيطاپعشنبى زض ضشتِ ّبي تحصيلي هَضز ًيبظ ٍظاضت ثْساشت هصَة سبل 

ٍ ثطذي ضشتِ ّبي هَضز ًيبظ  ( آئيي ًبهِ اجطايي ثِ ػالٍُ ضشتِ هبهبيي 3 ٍ 2شغلي هَضز تصَيت اػضبء مويسيَى هَضَع هَاز

ثؼس اظ اتوبم ذسهت هَضَع  (فيعيَتطاپي ، تغصيِ ، هساضك پعشني ٍ هسيطيت ذسهبت ثْساشتي ٍ زضهبًي : شبهل  )زاًشگبُ 

قبًَى فَق الصمط ًيبظ زاشتِ ثبشس ، زض صَضت ٍجَز اػتجبض هبلي اظ هحل هٌبثغ هبلي زاًشگبُ ، ثطاي فبضؽ التحصيالى هقغغ 

مبضزاًي حسامثط ثِ هست يل سبل ٍ فبضؽ التحصيالى هقغغ مبضشٌبسي ٍ ثبالتط حسامثط ثِ هست زٍ سبل اظ ذسهبت آًبى ثْطهٌس 

 :مِ گطزش مبض ثِ شطح شيل هي ثبشس . گطزز 

 :گردش كار 

مليِ ٍاحسّب زضذَاست ّبي هتقبضيبى تساٍم ذسهت زاٍعلجبًِ عطح ضا ثطضسي ًوَزُ ٍ زض صَضت اػالم ًيبظ ٍاحس هحل ذسهت 

ثِ ذسهبت فطز هتقبضي ، ًسجت ثِ اضسبل آى عي ًبهِ اي ثِ هسيطيت تَسؼِ سبظهبى ٍ هٌبثغ اًسبًي زاًشگبُ اقسام ًوبيس مِ زض 

صَضت تبييس هسيطيت تَسؼِ سبظهبى ٍ هٌبثغ اًسبًي زاًشگبُ هجٌي ثط ػسم ٍجَز فبضؽ التحصيل جسيس زض ًَثت شطٍع ثِ ذسهت 

 .زاًشگبُ زض ضشتِ هَضز تقبضب ، زض مويتِ هطثَعِ هغطح گطزز 

 :تركية اعضاء كميته : الف 

 (ػضَ مويتِ ) هسيط حطاست – 2                      (ضئيس مويتِ  ) هؼبٍى تَسؼِ هسيطيت ٍ هٌبثغ – 1

 (ػضَ مويتِ  ) هؼبٍى هطثَعِ حست هَضز – 4                 (ػضَ مويتِ  ) هسيط تَسؼِ سبظهبى ٍ هٌبثغ اًسبًي – 3

 (ػضَ ٍ زثيط مويتِ  ) مبضشٌبس عطح ٍ اليحِ – 5

 :شرايط الزم : ب 

 :  ضشتِ ّبي ٍاجس شطايظ تساٍم ذسهت زاٍعلجبًِ عطح ػجبضتٌس اظ – 1

 پعشل ، زًساًپعشل ، زاضٍسبظ ، زمتطي ػلَم آظهبيشگبّي ٍ هترصصبى ضشتِ ّبي هصمَض: گطٍُ پعشني شبهل : الف 

پطستبضي ، اتبق ػول ، َّشجطي ، فَضيتْبي پعشني ، ػلَم آظهبيشگبّي  ، ضازيَلَغي ، پطستبضي :  گطٍُ پيطاپعشني شبهل : ة 

 زًساًپعشني ، فيعيَتطاپي ، تغصيِ ، هساضك پعشني ٍ هسيطيت ذسهبت ثْساشتي ٍ زضهبًي
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 ضٍظ قجل اظ اتوبم عطح قبًًَي ثِ ٍاحس هطثَعِ ٍ اضسبل اػالم ًيبظ ٍاحس هطثَعِ 45اضائِ زضذَاست متجي هتقبضي حسامثط  - 2

 ثِ ذسهبت ًبهجطزُ حسامثط ينوبُ قجل اظ اتوبم عطح قبًًَي

 اقسام ًٌوبيٌس اهنبى عطح زضذَاست زض 2 چٌبًچِ هتقبضي يب ٍاحس هحل ذسهت ًسجت ثِ ضػبيت ظهبى هقطض زض ثٌس – 1تجصطُ 

 .مويتِ ٍجَز ًساضز 

 . ضٍظ قجل اظ اتوبم عطح قبًًَي ًتيجِ ضا ثِ ٍاحس هحل ذسهت هتقبضي اػالم ًوبيس 15 مويتِ هَظف است – 2تجصطُ 

 زاضا ثَزى حسي سبثقِ ٍ هؼيبض ّبيي ًظيط هسئَليت پصيطي ، ضػبيت شؼبئط ٍ اذالق اسالهي زض هحيظ مبض ، ضػبيت ًظن ٍ – 3

 زض ظهبى اًجبم عطح قبًًَي ٍ تبييس آى اظ سَي هسيطيت حطاست زاًشگبُ.... اًظجبط ازاضي ، پشتنبض ٍ جسيت زض اًجبم ٍظبيف ٍ 

 .ػسم ٍجَز فبضؽ التحصيل جسيس زض ًَثت شطٍع ثِ ذسهت زاًشگبُ زض ضشتِ هَضز تقبضب  - 4

 حسامثط هست تساٍم ذسهت زاٍعلجبًِ عطح ثطاي فبضؽ التحصيالى هقغغ مبضزاًي يل سبل ٍ ثطاي فبضؽ التحصيالى هقغغ – 5

 .مبضشٌبسي ٍ ثبالتط زٍ سبل هي ثبشس 

هَافقت ثب تساٍم ذسهت زاٍعلجبًِ عطح زض ثسٍ اهط زض ضشتِ ّبي مبضشٌبسي ٍ ثبالتط ثوست ينسبل ذَاّس ثَز ٍ زض صَضت  - 6

ضوٌب زض . تب ينسبل زيگط توسيس هي گطزز  (زض صَضت اًجبم زٍ سبل عطح قبًًَي  )ًيبظ ٍ ضضبيت اظ ًحَُ ذسهت هتقبضي 

   ايي شيَُ ًبهِ ًرَاّس ثَز 6ضشتِ ّبي مبضزاًي تساٍم ذسهت زاٍعلجبًِ عطح حسامثط  ثوست ينسبل ذَاّس ثَز ٍ هشوَل ثٌس 

 تساٍم ذسهت زاٍعلجبًِ ّيچ گًَِ تْؼس استرساهي ايجبز ًوي مٌس ٍ لغَ هست ذسهت زاٍعلجبًِ اظ سَي زاًشگبُ ٍ يب فطز – 5

 .هتقبضي ثب زٍ هبُ اػالم قجلي اهنبى پصيط است 

 هتقبضيبى شمَض مِ پس اظ عي زٍضُ ذسهت سطثبظي ، هجبزضت ثِ اًجبم ذسهبت پعشنبى ٍ پيطاپعشنبى ثِ هيعاى ثبقيوبًسُ – 6

هي  (ثبقيوبًسُ عطح پس اظ مسط زٍضُ سطثبظي  )زٍضُ عطح ذَز هي ًوبيٌس ، حسامثط هؼبزل هست ظهبى اًجبم قبًَى هصمَض 

 .تَاًٌس ثِ ذسهت زاٍعلجبًِ عطح ثپطزاظًس 

اٍلَيت تساٍم ذسهت زاٍعلجبًِ عطح زض هٌبعق هحطٍم ثب هتقبضيبًي هي ثبشس مِ ذسهت عطح قبًًَي آًْب زض هٌبعق  - 7

 . هحطٍم ثب ضطيت چْبض پٌجن  ٍ پبييي تط اًجبم گطزيسُ است 

  اٍلَيت تساٍم ذسهت زاٍعلجبًِ عطح زض هٌبعق شْطي ثب هتقبضيبًي هي ثبشس مِ هست ذسهت عطح قبًًَي آًْب مبهل ثبشس – 8

 ٍ اػالم تبضيد پبيبى عطح اظ سَي هسيطيت تَسؼِ سبظهبى 2  اًجبم تساٍم ذسهت زاٍعلجبًِ عطح زض صَضت ػسم ضػبيت ثٌس – 9

 .ٍ هٌبثغ اًسبًي زاًشگبُ ثِ ٍاحس هحل ذسهت هتقبضي هقسٍض ًرَاّس ثَز 

 شطمت افطاز زض آظهَى ّبي استرساهي سبيط زاًشگبّْب زض عَل هست تساٍم ذسهت زاٍعلجبًِ عطح ثالهبًغ است ٍ زاًشگبُ – 9

 .  هحل ذسهت هَظف ثِ صسٍض گَاّي مبضمطز هطثَعِ هي ثبشس 

ضوٌبٌ اظ تبضيد صسٍض ايي شيَُ ًبهِ مليِ هصَثبت ّيبت ضئيسِ زض ذصَص ضَاثظ تساٍم ذسهت زاٍعلجبًِ عطح لغَ ٍ ثال اثط 

 .هي گطزز 


