باسمٍ تعالی
ضیًٌ وامٍ اجرایی آییهوامٍ آمًزضی ديرٌ َای کارداوی ي کارضىاسی (پیًستٍ ي واپیًستٍ) مصًب
یکصديپىجاٌ ي یکمیه جلسٍ ضًرای آمًزضی داوطگاٌ مًرخ 1394/5/19
مقدمٍ
ثِ اؾتٌبز ثٌسّبي  12 ٍ 8 ،2هبزُ  3آيييًبهِ قَضاي ػبلي ثطًبهِضيعي آهَظقي ٍظاضت ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي
(ههَة ،)93/7/28آيييًبهِ ظيط تسٍيي ٍثِ اخطا گصاقتِ قس:
* مادٌ :1
َدف
ّسف اظ تسٍيي ايي آييي ًبهِ تٌظين اهَض آهَظـ زاًكگبّي ثطاي تطثيت ًيطٍي اًؿبًي هتؼْس ،هترهم ٍ هتٌبؾت ثب
ًيبظّبي خبهؼِ ٍ ايدبز ّوبٌّگي زض فؼبليتّبي آهَظقي زاًكگبُّب ٍ هَؾؿبت آهَظـ ػبلي وكَض ٍ اؾتفبزُ ثْيٌِ اظ
ظطفيتّبي هَخَز زض خْت اضتمبي ؾُح ويفي آهَظـ زاًكدَيبى اؾت.
*مادٌ :2
تعاریف
 .1يزارتٍ :ظاضت ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي
 .2داوطگاٌ :هٌظَض ّط يه اظ زاًكگبُّب ٍ هؤؾؿِّبي آهَظـ ػبلي ٍ پػٍّكي (اػن اظ زٍلتي ٍ غيطزٍلتي) اؾت
وِ زاضاي هدَظ تأؾيؽ اظ هطاخغ شيطثٍ ثَزُ ٍ هدطي ّط يه اظ زٍضُّبي وبضزاًي ،وبضقٌبؾي ًبپيَؾتِ ٍ
وبضقٌبؾي پيَؾتِ ّؿتٌس.
 .3آمًزش رایگان  :هٌظَض آهَظـ زاًكدَ زض ََل ؾٌَات هدبظ زٍضُ تحهيلي ثسٍى پطزاذت ّعيٌِ زض
زاًكگبُّبيي اؾت وِ اظ ثَزخِ ػوَهي زٍلت اؾتفبزُ هيوٌٌس.
 .4داوطجً :فطزي اؾت وِ زض يىي اظ زٍضُّبي آهَظـ ػبلي ثطاثط يَاثٍ هؼيي پصيطفتِ قسُ ،ثجت ًبم وطزُ ٍ
هكغَل ثِ تحهيل اؾت.
 .5حضًری :هٌظَض قيَُ اي اظ آهَظـ اؾت وِ زاًكدَ ثِ نَضت توبم ٍلت زض فؼبليتّبي آهَظقي زاًكگبُ
قطوت هيوٌس.
 .6غیرحضًری :هٌظَض قيَُاي اظ آهَظـ اؾت وِ حًَض فيعيىي زاًكدَ زض فؼبليتّبي آهَظقي العاهي ًيؿت.
 .7ویمٍحضًری :هٌظَض قيَُ اي اظ آهَظـ اؾت وِ ثركي اظ آى ثِ نَضت حًَضي ٍ ثركي اظ آى ثِ نَضت
غيطحًَضي اًدبم هيقَز.
 .8راَىمای آمًزضی :ػًَ ّيئت ػلوي آگبُ ٍ هؿلٍ ثِ اهَض آهَظقي اؾت وِ اظ ؾَي زاًكگبُ اًتربة هيقَز
تب ضاٌّوبي تحهيلي زاًكدَ اظ تبضيد ٍضٍز تب زاًفآهَذتگي ثبقس.
 .9بروامٍ درسی :هٌظَض هدوَػِ ثِ ّن پيَؾتِ اي اظ زضٍؼ ّط ضقتِ تحهيلي اؾت وِ ّسف هكرهي ضا زًجبل
هيوٌس ٍ ثطًبهِ آى تَؾٍ قَضاي ػبلي ثِ تهَيت ضؾيسُ اؾت.
 .10ياحد درسی :همساض يب هيعاى زضؾي اؾت وِ هفبز آى ثِ نَضت ًظطي  16ؾبػت ،ػولي يب آظهبيكگبّي 32
ؾبػت ،وبضگبّي يب ػوليبت هيساًي  48ؾبػت ،وبضآهَظي ٍ وبضٍضظي يب وبض زض ػطنِ  64ؾبػت ٍ وبضآهَظي
 120ؾبػت زض ََل يه ًيوؿبل تحهيلييب زٍضُ تبثؿتبًي ٍ َجك ثطًبهِ زضؾي ههَة اخطا هيقَز.
 .11درس جبراوی :زضؾي اؾت وِ ثِ تكريم گطٍُ آهَظقي ،گصضاًسى آى ثطاي ضفغ ووجَز ٍ يب هْبضت زاًكدَ زض
آغبظ يب َي زٍضُ تحهيلي هطثٌَ يطٍضي اؾت.
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 .12رضتُتحصیلی :يىي اظ قؼت فطػي اظ گطٍُّبي ػلوي اؾت وِ ثِ لحبِ هَيَع وبهالً هكرم اؾت ٍ اظ
هَيَػبت گطٍُّبي ػلوي زيگط هتوبيع ثَزُ ٍحسالل ثِ يه وبضآيي هكرم هياًدبهس.
 .13گرایص تحصیلی ّ :طيه اظ قؼت يه ضقتِ تحهيلي وِ ًبظط ثط ترهم آى ثبقس ،وِ اذتالف زضٍؼ زض زٍ
گطايف اظ يه ضقتِ ًجبيس اظ  7زضنس ول ٍاحسّبي ضقتِ ووتط ٍ اظ  30زضنس ول ٍاحسّب ثيكتط ثبقس.
 .14ديرٌ کارداوی پیًستٍ :زٍضُ تحهيلي اؾت وِ پؽ اظ زٍضُ هتَؾُِ آغبظ هيقَز ٍ قبهل زاًفآهَذتگبًي
اؾت وِ ثسٍى گصضاًسى زٍضُ پيف زاًكگبّي ٍاضز زٍضُ وبضزاًي قسُ ٍ حسالل ثب گصضاًسى ٍ 68احس زضؾي َجك
ثطًبهِ زضؾي ههَة ضقتِ تحهيلي ثِ زضيبفت هسضن وبضزاًي هٌتْي هيقَز.
 .15ديرٌ کارداوی واپیًستٍ :زٍضُ تحهيلي اؾت وِ پؽ اظ زٍضُ هتَؾُِ آغبظ هيقَز ٍ قبهل زاًفآهَذتگبًي
اؾت وِ ثب گصضاًسى زٍضُ پيف زاًكگبّي ٍاضز زٍضُ وبضزاًي قسُ ٍ حسالل ثب گصضاًسى ٍ 68احس زضؾي َجك
ثطًبهِ زضؾي ههَة ضقتِ تحهيلي ثِ زضيبفت هسضن وبضزاًي هٌتْي هيقَز.
 .16ديرٌ کارضىاسی پیًستٍ :زٍضُ تحهيلي اؾت وِ پؽ اظ زٍضُ هتَؾُِ آغبظ هيقَز ٍ حسالل ثب گصضاًسى
ٍ 130احس زضؾي َجك ثطًبهِ زضؾي ههَة ثِ زضيبفت هسضن وبضقٌبؾي هٌتْي هيقَز.
 .17ديرٌ کارضىاسی واپیًستٍ  :زٍضُ تحهيلي اؾت وِ پؽ اظ زٍضُ وبضزاًي (پيَؾتِ ٍ ًبپيَؾتِ) آغبظ هيقَز ٍ
حسالل ثب گصضاًسى ٍ 68احس زضؾي َجك ثطًبهِ زضؾي ههَة ثِ زضيبفت هسضن وبضقٌبؾي هٌتْي هيقَز.
 .18گريٌ آزمایطی :هدوَػِ ضقتِّبي هرتلف تحهيلي زض زٍضُ هتَؾُِ اؾتىِ ثب تَخِ ثِ هَازآظهًَي
هكتطن،زؾتِثٌسي هيقَز.
 .19گريٌ آمًزضی :ثٌيبزيتطيي ٍاحس ؾبظهبًي زاًكگبّي هتكىل اظ تؼسازي ػًَ ّيئت ػلوي زاضاي ترهم
هكتطن زض يه ضقتِ ػلوي اؾت وِ ثب ايدبز ٍ ضاُاًساظي آى ضقتِ تحهيلي ،زض زاًكگبُ تكىيل هيقَز.
 .20ضًرای آمًزضی :يىي اظ قَضاّبي ترههي اٍليي ؾُح ؾيبؾتگصاضي ثركي زاًكگبُ هيثبقس وِ زض حَظُ
هؼبًٍت آهَظقي ٍ تحهيالت تىويلي ثِ ضيبؾت هؼبٍى آهَظقي تكىيل هيقَز ٍ ًؿجت ثِ ؾيبؾتگصاضي ٍ
ثطًبهِ ضيعي ثِ هٌظَض ايدبز ّوبٌّگي زض اهَض اخطايي زض ثرف هطثٌَ ٍ اضائِ ثِ قَضاي زاًكگبُ ٍ ّيأت ضئيؿِ
السام هيًوبيس .قَضاي آهَظقي هيتَاًس اذتيبضات هكرم قسُ زض ايي آيييًبهِ ضا ثِ گطٍُ آهَظقي يب وويتِ
هٌترت تفَيى وٌس.
 .21داوصآمًختٍ :فطزي اؾت وِ يىي اظ زٍضُّبي تحهيلي ضا ثب هَفميت ثِ پبيبى ضؾبًسُ ٍ ثطاثط يَاثٍ هؼيي،
گَاّي يب هسضن تحهيلي هطثٌَ ضا زضيبفت وطزُ ثبقس.
 .22ویمسال تحصیلیّ :ط ًيوؿبل تحهيلي قبهل ّ 16فتِ آهَظـ ٍ زٍ ّفتِ اهتحبًبت پبيبًي اؾت.
 .23ديرٌ تابستان :قبهل ّ 6فتِ آهَظـ ٍ يه ّفتِ اهتحبًبت پبيبًي اؾت.
*مادٌ :3
ضرایط عمًمی ي اختصاصی يريد بٍ ديرٌ
 .1-3زاقتي قطايٍ ػوَهي ٍضٍز ثِ آهَظـ ػبلي ثطاثط ههَثبت ٍظاضت
 .2-3احطاظ تَاًوٌسي ػلوي هُبثك ههَثبت ٍظاضت

*مادٌ:4
وحًٌ اجرای ديرٌ
آهَظـ زض زاًكگبُ هجتٌي ثط ًظبم ٍاحسي ٍ ثِ ظثبى فبضؾي اًدبم هيقَز.
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تبصرٌ :زاًكگبُ اذتيبض زاضز زض نَضت تَاًبيي ،ثطًبهِ زضؾي ههَة قَضاي ػبلي ثطًبهِضيعي آهَظقي ضا هٌحهطاً ثطاي
زاًكدَيبى ذبضخي زض نَضتي وِ ثِ حسًهبة الظم ثطاي تكىيل والؼ ثطؾس ثب ضػبيت يَاثٍ ٍ همطضات هطثٌَ ثِ ظثبى
اًگليؿي اضائِ ًوبيس.
*مادٌ:5
زاًكگبُ هَظف اؾت ثطًبهِّبي آهَظقي ٍ زضؾي ههَة قَضاي ػبلي ثطًبهِضيعي آهَظقي ٍظاضت ضا ثطاي زٍضُاي وِ زض
آى ثب هدَظ قَضاي گؿتطـ آهَظـ ػبلي زاًكدَ پصيطفتِ اؾت ،اخطا ًوبيس.
تجهطُ :زاًكگبُ اذتيبض زاضز حساوثط زُ زضنس اظ ٍاحسّبي زضؾي ّط زٍضُ ضا ثب اٍلَيت زضٍؼ پبيِ ٍ ػوَهي ثِ خع زضٍؼ
هدوَػِ هؼبضف اؾالهي ٍ فبضؾي ػوَهي ثِ نَضت الىتطًٍيىي(هدبظي) ثب تأويس ثط هحتَاي الىتطًٍيىي ٍ ضػبيت
اؾتبًساضزّبي ههَة ٍظاضت اضائِ ًوبيس.
*مادٌ :6
زاًكگبُ هَظف اؾت ثطاي ّسايت تحهيلي زاًكدَ اظ ظهبى پصيطـ ،يىي اظ هسضؾبى هطتجٍ ثب ضقتِ تحهيلي زاًكدَ ضا
ثِ ػٌَاى ضاٌّوبي آهَظقي تؼييي ٍ اػالم وٌس.
*مادٌ: 7
زاًكدَزض ّط ًيوؿبل تحهيلي الظم اؾت حسالل  ٍ 12حساوثط ٍ 20احس زضؾي اًتربة وٌس .حساوثط ٍاحس هدبظ اًتربثي
زض زٍضُ تبثؿتبى ٍ 6احس زضؾي اؾت.
تجهطُ  :1اگط هيبًگيي ًوطات زاًكدَيي زض يه ًيوؿبل حسالل  17ثبقس ،زض ايي نَضت زاًكدَ ثب تأييس گطٍُ آهَظقي زض
ًيوؿبل تحهيلي ثؼس هيتَاًس حساوثط تب ٍ 24احس زضؾيطا اذص ًوبيس.
 تجهطُ :2چٌبًچِ زاًكدَ زض ًيوؿبل آذط ثطاي زاًفآهَذتگي حساوثط ٍ 24احس زضؾي ثبلي زاقتِ ثبقس ،ثِ قطَي
وِ هيبًگيي ول ٍي ثبالي  10ثبقس ،هيتَاًس تب ٍ 24احس زضؾي اذص ًوبيس.
 تجهطُ  :3زض قطايٍ ذبل وِ زاًكدَ ثب گصضاًسى حساوثط ٍ 8احس زضؾي زاًفآهَذتِ قَز ،ثب تأييس گطٍُ آهَظقي
هيتَاًس ٍاحسّبي هصوَض ضا زض زٍضُ تبثؿتبى اذص ًوبيس.
 تجهطُ :4زاًكدَ ّوعهبى ًويتَاًس اظ هفبز تجهطُ  3 ٍ 2ايي هبزُ اؾتفبزُ وٌس.

 تجهطُ  :5زض نَضتي وِ ٍاحسّبي اًتربثي يب ثبليوبًسُ زاًكدَ زض پبيبى ّط ًيوؿبل ،ثِ تكريم گطٍُ آهَظقي ٍ تبييس
قَضاي آهَظقي زاًكىسُ ثٌب ثِ زاليل هَخِ ٍ ذبضج اظ اضازُ زاًكدَ ثِ ووتط اظ ٍ 12احس زضؾي ثطؾس ،زض ايي نَضت
ايي ًيوؿبل ثِ ػٌَاى يه ًيوؿبل وبهل زض ؾٌَات تحهيلي ٍي هحؿَة هيقَز ،اهب زض هكطٌٍ قسى يب هوتبظ قسى
زاًكدَ (هَيَع تجهطُ ّ 1ويي هبزُ) ،ثيتأثيط اؾت(.ثِ ػجبضت زيگط زض قطايٍ هصوَض ،اگط هيبًگيي ًيوؿبل زاًكدَ
ووتط اظ  12قس هكطٌٍ ًيؿت ٍ اگط  ٍ 17ثبالتط قس هوتبظ هحؿَة ًويقَز).
*مادٌ :8
زض نَضتي وِ زاًكدَ زض آذطيي ًيوؿبل تحهيليجطاي زاًفآهَذتگي حساوثط زٍ زضؼ ًظطي زاقتِ ثبقس ،ثب تأييس گطٍُ
آهَظقي ٍ ثب ضػبيت ؾمف ٍاحسّبي آى ًيوؿبل (هَيَع تجهطُّبي  3 ٍ 2هبزُ  )7هي تَاًس زضٍؼ ضا ثِ نَضت هؼطفي ثِ
اؾتبز زض آى ًيوؿبل يب زٍضُ تبثؿتبى ثگصضاًس
تجهطُ : 1چٌبًچِ زاًكدَيي لجالً يه زضؼ ػوليً -ظطي ضا اذص ٍلي ًوطُ لجَلي وؿت ًىٌس اهب زٍضُ ػولي زضؼ فَق ضا
گصضاًسُ ثبقس ،هيتَاًس ثب ضػبيت هفبز ايي هبزُ ،ثرف ًظطي آى زضؼ ضا ثِ نَضت هؼطفي ثِ هسضؼ اذص ًوبيس.
تجهطُ  : 2ظهبى اػالم ًوطُ هؼطفي ثِ اؾتبز زض ًيوؿبل اٍل تب  25اؾفٌس هبُ ٍ زض ًيوؿبل زٍم تب  31تيطهبُ ٍ زض ًيوؿبل
تبثؿتبى تب 31قْطيَضهبُ اؾت .
*مادٌ :9
چگًَگي ٍ تطتيت اضائِ توبهي زضٍؼ ّط زٍضُ ٍ ّط ضقتِ ثب ضػبيت پيفًيبظ (تمسم ٍتأذط)ّط زضؼَ،جك ثطًبهِ زضؾي
ههَة ثط ػْسُ گطٍُ آهَظقي اؾت.

 تجهطُ :زاًكدَزضآذطيي ًيوؿبل تحهيلي ،اظ ضػبيت همطضات هطثٌَ ثِ ايي هبزُ هؼبف اؾت.
*مادٌ :10
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تؼساز ٍاحسّبي خجطاًي ثب تكريم گطٍُ آهَظقي نطفبً ثطاي زٍضُ وبضقٌبؾي ًبپيَؾتِ حساوثط ٍ 6احس هيثبقس ٍ ًوطُ
زضٍؼ خجطاًي زض هيبًگيي ًيوؿبل ٍ ول هحبؾجِ ًويقَز.

 تجهطُ :زاًكگبُ اذتيبض زاضز ثطاي زاًفآهَذتگبى زٍضُ وبضزاًي پيَؾتِ (فبلس هسضن پيف زاًكگبّي) وِ هؼسل ول
آًْب ظيط  14اؾت ٍ زض زٍضُ وبضقٌبؾي ًبپيَؾتِ زض ضقتِ غيطهطتجٍ (ثِ تكريم گطٍُ آهَظقي) پصيطفتِ قسُاًس
حساوثط ٍ 20احس زضؾي خجطاًي اضائِ وٌسً .وطُ ايي زضٍؼ زض هيبًگيي ًيوؿبل ٍ ول هحبؾجِ ًويقَز.
*مادٌ :11
آهَظـ ضايگبى ثطاي ّط زاًكدَ زض ّط زٍضُ تحهيليهطفبً يىجبض ٍ زض يه ضقتِ تحهيلي اهىبىپصيط اؾت.
*مادٌ :12

زاًكدَي هكوَل آهَظـ ضايگبى زض زاًكگبُّبي زٍلتي ،زض نَضت حصف يب ػسم وؿت ًوطُ لجَلي زض ّط زضؼ ،ثطاي
اًتربة هدسز آى زضؼ زض نَضتي وِ ؾٌَات هدبظ تحهيلي زاًكدَ توبم قسُ ثبقس هَظف ثِ پطزاذت ّعيٌِ هطثٌَ
َجك ههَثِ ّيأت اهٌبي زاًكگبُ هيثبقس.
تجهطُ :هُبثك ههَثِ ّيبت اهٌبي زاًكگبُ اضان هَضخ 94/3/27ثبزضيبفت قْطيِ هؼبزل زٍضُ ّبي ًَثت زٍم هَافمت ثؼول
آهسُ اؾت .
*مادٌ :13
زاًكدَي هكوَل ايي آيييًبهِ هيتَاًس زض زٍضُّبي غيطحًَضي وِ هٌتْي ثِ هسضن تحهيلي هيقَز ،هُبثك ههَثبت
هطثٌَ ثِ نَضت ّوعهبى تحهيل وٌس.
تجهطُ :تحهيل ّوعهبى زاًكدَيبى اؾتؼسازّبي زضذكبى ثط اؾبؼ ههَثبت قَضاي ّسايت اؾتؼسازّبي زضذكبى ٍظاضت
اًدبم هيقَز.
*مادٌ :14
ثطًبهِضيعي ٍ تهوين گيطي زضثبضُ چگًَگي ٍ ظهبى حصف ٍ ايبفِ ،حصف ايُطاضي زضٍؼ ،اػالم ٍ ثجت ًوطُ ،تبضيد
تدسيسًظط ٍ غيطُ َجك قيًَُبهِ اخطايي ههَة قَضاي آهَظقي زاًكگبُ اًدبم هيقَز.




تجهطُ  : 1زاًكدَ زض همُغ حصف ٍ ايبفِ وِ زض تمَين آهَظقي ليس قسُ اؾت (ّفتِ زٍم ّط ًيوؿبل )هي
تَاًس حساوثط 2زضؼ ضا حصف ٍ  2زضؼ ضا ايبفِ ًوبيس ٍتغييط گطٍُ زضؼ ًيع خعٍ هَاضز حصف ٍايبفِ
هحؿَثويگطزز.
تجهطُ  : 2زاًكدَ هَظف اؾت اًتربة ٍاحس ًْبيي ذَز ضا زض ّط ًيوؿبل ثِ تبييس اؾتبز ضاٌّوبي آهَظقي
ضؾبًسُ ٍ لُؼي ًوبيس.

*مادٌ :15
هست هدبظ تحهيل زض زٍضُّبي وبضزاًي (اػن اظ پيَؾتِ ًٍبپيَؾتِ) ٍ وبضقٌبؾي ًبپيَؾتِ زٍ ؾبل ٍ زض زٍضُّبي
وبضقٌبؾي پيَؾتِ چْبض ؾبل اؾت.

 تجهطُ :1زاًكگبُ اذتيبض زاضز زض قطايٍ ذبل ٍ ثب تهَيت قَضاي آهَظقي زاًكگبُ حساوثط يه ًيوؿبل ثطاي
زٍضُّبي وبضزاًي ٍ وبضقٌبؾي ًبپيَؾتِ ٍ حساوثط زٍ ًيوؿبل ثطاي زٍضُ وبضقٌبؾي پيَؾتِ ،هست هدبظ تحهيل ضا
افعايف زّس .چٌبًچِ زاًكدَ زض ايي هست زاًفآهَذتِ ًكَز اظ ازاهِ تحهيل هحطٍم ذَاّس قس.
 تجهطُ ّ :2عيٌِ افعايف ؾٌَات تحهيلي َجك تؼطفِ ههَة ّيأت اهٌبء زاًكگبُ اضان هَضخ  ٍ 1394/3/27هؼبزل
قْطيِ زاًكدَيبى ًَثت زٍم هي ثبقس.

 تجهطُ  :3زاًكدَ هَظف اؾت حساوثط يه هبُ لجل اظ قطٍع ًيوؿبل ًْن زض هَضز تجهطُ ّبي 2ٍ1ايي هبزُ السام
ًوبيسزضغيط ايي نَضت اظ ازاهِ تحهيل هحطٍم ذَاّس قس.
*مادٌ :16
اضظيبثي پيكطفت تحهيلي زاًكدَ زض ّط زضؼ تَؾٍ هسضؼ آى زضؼ ٍ ثط اؾبؼ حًَض ٍ فؼبليت زض والؼ ،اًدبم
تىبليف ٍ ًتبيح اهتحبًبت اًدبم هيقَز ٍ ثِ نَضت ػسزي اظ نفط تب ثيؿت هحبؾجِ هيقَز.


تجهطُ  :1ثطگعاضي آظهًَىتجي ثطاي زضٍؼ ًظطي العاهي اؾت.
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 تجهطًُ :2وطات زضٍؼ توطيي زثيطي ،وبضآهَظي ٍ وبضٍضظي ،ػوليبت نحطايي ،وبض زض ػطنِ ٍ زضٍؾي وِ زض ثطًبهِ
زضؾي ههَة ثب پطٍغُ اضائِ هيقَ ز ،زض نَضتي وِ ثِ تكريم هسضؼ ٍ تأييس گطٍُ آهَظقي هطثٌَ ،تىويل آًْب زض
ََل يه ًيوؿبل تحهيلي هيؿط ًجبقسً ،بتوبم تلمي هيقَزً .وطُ ًبتوبم ثبيس حساوثط ظطف هست  45ضٍظ اظ تبضيد
پبيبى اهتحبًبت ،ثب ضػبيت هْلتّبي هصوَض زض تجهطُ  3ايي هبزُ ثِ ًوطُ لُؼي تجسيل قَز.

 تجهطُ  :3زض ضقتِّبيي وِ زاضاي زضؼ ثب ػٌَاى پطٍغُ يب پبيبىًبهِ ّؿتٌس هست اخطاي پطٍغُ ثِ قطح شيل اؾت:
-1زاًكدَيبًي وِ زض يه ًيوؿبل زضؼ پطٍغُ ضا اذص هيًوبيٌس ٍ زض پبيبى ّوبى ًيوؿبل هَفك ثِ تىويل پطٍغُ
ًوي گطزًس زض نَضت ازاهِ پطٍغُ ثبيس ٌّگبم اًتربة ٍاحس ًيوؿبل ثؼسيٍ ،احس «ازاهِ پطٍغُ» ضا ثب اضظـ نفط ٍاحس
زضؾي اذص ًوبيٌس .زاًكدَيبى ًَثت زٍم هَظف ثِ پطزاذت قْطيِ ثبثت هيثبقٌس ٍ ثطاي زاًكدَيبى ضٍظاًِ ،آى
ًيوؿبل خعٍ ًيوؿبلّبي اؾتفبزُ اظ آهَظـ ضايگبى هحؿَة هيگطزز.
-2زاًكدَيبًي وِ زضؼ پطٍغُ ضا زض ًيوؿبل اٍل ّط ؾبل تحهيلي اذص هيًوبيٌس ،حساوثط تب پبيبى تيطهبُ ّوبى ؾبل
تحهيلي هْلت اتوبم پطٍغُ ضا زاضًس (ثب ضػبيت ثٌس 1فَق) ٍ ،زض نَضت ػسم اضائِ ًوطًُ ،وطُ آًبى اظ ؾَي آهَظـ
زاًكگبُ نفط هٌظَض ذَاّسقس ٍ زاًكدَ هَظف ثِ اذص هدسز زضؼ زض اٍليي ًيوؿبل ثؼس ٍ اتوبم آى تب پبيبى ّوبى
ًيوؿبل هيثبقس
-3زاًكدَيبًي وِ زضؼ پطٍغُ ضا زض ًيوؿبل زٍم اذص هيًوبيٌس ٍ تب پبيبى ّوبى ًيوؿبل هَفك ثِ اتوبم آى ًويقًَس
فمٍ تب پبيبى ًيوؿبل تبثؿتبى ( 31قْطيَض هبُ) هْلت اتوبم پطٍغُ ضا ذَاٌّس زاقت .زض نَضت ػسم اضائِ ًوطُ تب پبيبى
قْطيَضهبًُ ،وطُ زاًكدَ زض آى زضؼ نفط هٌظَض هيگطزز ٍ زاًكدَ هَظف ذَاّس ثَز زضؼ ضا زض ًيوؿبل ثؼس
هدسزاً اًتربة ًوَزُ ٍ تب پبيبى ّوبى ًيوؿبل ًوطُ لجَلي ضاوؿت ًوبيس.
-4زض نَضتي وِ زاًكدَيي زض ًيوؿبل آذط تحهيل ثب احتؿبة زضؼ پطٍغُ ظيط وف آيييًبهِ ٍاحس زاقتِ ثبقس،
حساوثط هْلت اتوبم پطٍغُ پبيبى ّوبى ًيوؿبل ذَاّس ثَز ٍزض نَضت ػسم اتوبم پطٍغُ زض آى ًيوؿبل ًوطُ زاًكدَ
نفط هٌظَض ذَاّس گطزيس ٍ زاًكدَ هَظف ثِ اذص هدسز زضؼ هيثبقس.



تجهطُ  :4هسضؼ ّط زضؼ هَظف اؾت گعاضـ ًوطُ اضظيبثي ًْبيي زضؼ زاًكدَيبى ضا ظطف هست  7ضٍظ اظ تبضيد
ثطگعاضي اهتحبى پبيبى ًيوؿبل آى زضؼ اظ َطيك ًطمافعاض آهَظـ اػالم ًوبيس.
تجهطُ  :5زاًكدَيي وِ ثِ ًوطُ اضظيبثي زضؼ اػتطاو زاقتِ ثبقس ،هيتَاًس ظطف هست  3ضٍظ اظ تبضيد اػالم ًوطُ،
تمبيبي تدسيس ًظط ذَز ضا اظ َطيك ًطمافعاض اػالم وٌس .هسضؼ زضؼ ًيع هَظف اؾت پيف اظ پبيبى هْلت ثجت ًوطات،
ثِ اػتطايبت زاًكدَيبى ضؾيسگي ٍ اقتجبّبت احتوبلي ضا ثط َطف ٍ ًوطُ لُؼي ضا پؽ اظ ثجت زض ًطمافعاض ٍ تأييس
ًْبيي ثِ ازاضُ آهَظـ زاًكىسُ اػالم وٌس.

*مادٌ :17
حًَض زاًكدَ زض توبم خلؿبت زضؼ زٍضُّبي حًَضي العاهي اؾت.

 تجهطُ  :1اگط زاًكدَ زض زضؾي ثيف اظ  3/16خلؿبت يب زضخلؿِ اهتحبى پبيبى ًيوؿبل آى زضؼ غيجت وٌس ،چٌبًچِ
غيجت زاًكدَ ثِ تكريم قَضاي آهَظقي زاًكگبُ غيطهَخِ تكريم زازُ قَزً ،وطُ آى زضؼ نفط ٍ زض نَضت
تكريم هَخِ آى زضؼ حصف هيقَز .زض ايي نَضت ضػبيت حسًهبة ٍ 12احس زض ََل ًيوؿبل ثطاي زاًكدَ
العاهي ًيؿت ٍلي ًيوؿبل هصوَض ثِ ػٌَاى يه ًيوؿبل وبهل خعٍ ؾٌَات تحهيلي ٍي هحؿَة هيقَز.

 تجهطُ  :2زض قطايٍ ذبل ،حصف توبم زضٍؼ يه ًيوؿبل تحهيلي ثب زضذَاؾت وتجي زاًكدَ ٍ تأييس قَضاي
آهَظقي زاًكگبُ لجل اظ قطٍع اهتحبًبت ٍ ثب احتؿبة زض ؾٌَات تحهيلي اهىبًپصيط اؾت.

 تجهطُ  :3زاًكدَ هيتَاًس ثب ضػبيت هفبز تجهطُ  1ايي هبزُ ،زض نَضت ايُطاض تب زٍ ّفتِ لجل اظ قطٍع اهتحبًبت پبيبى
ًيوؿبل ،نطفبً يه زضؼ ًظطي ضا ثب تأييس گطٍُ آهَظقي حصف وٌس ثِ قطٌ آًىِ تؼساز ٍاحسّبي ثبليوبًسُ زاًكدَ
ووتط اظ ٍ 12احس ًكَز.
*مادٌ :18
حسالل ًوطُ لجَلي زض ّط زضؼ  10اؾت .
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تجهطُ  :1زاًكدَيي وِ زض ّط ًيوؿبل زض يه يب چٌس زضؼ ًوطُ لجَلي وؿت ًىٌس ،چٌبًچِ زض ًيوؿبلّبي
ثؼسي،زضؼ يب زضٍؾوصوَض ضا ثب ًوطُ لجَلي ثگصضاًسً ،وطُ يب توبم ًوطُّبيوطزٍزي لجلي زض ضيعًوطات تحهيلي
زاًكدَ ،فمٍ ثجت ٍ ثبلي هيهبًس اهب ايي ًوطُّب زض هحبؾجِ هيبًگيي ول زٍضُ ثياثط ٍ نطفبً آذطيي ًوطُ لجَلي زض
آى زضؼ هالن هحبؾجِ هيبًگيي ول زٍضُ ذَاّس ثَز.
تجهطُ  :2گصضاًسى زضٍؼ ثب اؾتفبزُ اظ تجهطُ  1نطفبً ثطاي هحبؾجِ هيبًگيي ول زٍضُ تحهيلي زض ٌّگبم
زاًفآهَذتگي هيثبقس ٍ هكطٍَي زاًكدَ زض ًيوؿبلّبي لجل ضا ذٌثي ًويوٌس.

 تجهطُ  : 3تؿْيالت ايي هبزُ قبهل زاًكدَيبًي وِ ثِ زليل تملت ٍ يب حىن وويتِ اًًجبَيً ،وطُ هطزٍزي زضيبفت
هيوٌٌسً ،ويقَز.
*مادٌ :19
چٌبًچِ هيبًگيي ًوطات زاًكدَ زضّط ًيوؿبل تحهيلي ووتط اظ  12ثبقسزاًكدَ زض آى ًيوؿبل هكطٌٍ تلمي هيقَزٍزض
ًيوؿبل ثؼس حساوثط هيتَاًس تب ٍ 14احس زضؾي اًتربة وٌس.




تجهطُ : 1چٌبًچِ زاًكدَيي زض زٍضُ وبضزاًي ٍ وبضقٌبؾي ًبپيَؾتِ زٍ ًيوؿبل ٍ زض زٍضُ وبضقٌبؾي پيَؾتِ 3
ًيوؿبل اػن اظ هتَالي يب هتٌبٍة هكطٌٍ قسُ ثبقس ،اظتحهيل هحطٍم هيقَز.
تجهطُ  : 2زاًكدَي هحطٍم اظ تحهيل (هَيَع تجهطُ ّ 1ويي هبزُ)زض نَضت فبضؽ التحهيلي ٍ ػسم ًيبظ ثِ تطهين
هؼسل هي تَاًس ثسٍى اذص هدَظ وويؿيَى هَاضز ذبل هسضن تحهيلي زضيبفت ًوبيس.

*مادٌ :20
زاًكدَ هيتَاًس ثب ضػبيت ؾٌَات هدبظ تحهيل زض زٍضُ وبضزاًي ٍ وبضقٌبؾي ًبپيَؾتِ ،يه ًيوؿبل ٍ زض زٍضُ
وبضقٌبؾي پيَؾتِ حساوثط زٍ ًيوؿبل اظ هطذهي تحهيلي اؾتفبزُ وٌس.
 تجهطُ  :1هست هدبظ هطذهي ظايوبى،زٍ ًيوؿبل تحهيلي ٍ ثسٍى احتؿبة زض ؾٌَات تحهيلي اؾت.

 تجهطُ :2هست هدبظ هطذهي پعقىي ،زض نَضت تأييس پعقه هؼتوس زاًكگبُ ٍ قَضاي آهَظقي زاًكگبُ ،حساوثط زٍ
ًيوؿبل تحهيلي ٍ ثسٍى احتؿبة زض ؾٌَات تحهيلي اؾت

 تجهطُ  :3ثطضؾي ؾبيط ههبزيك هطذهي تحهيلي (هبًٌس هأهَضيت ّوؿط يب ٍالسيي ٍ  ). . .حساوثط تب زًٍيوؿبل
تحهيلي ٍ ثسٍى احتؿبة زض ؾٌَات هدبظ ،زض اذتيبض قَضاي آهَظقي زاًكگبُ اؾت.
 تجهطُ  :4زاًكدَ هيتَاًس ثب تكريم قَضاي آهَظقي زاًكگبُ اظ هدوَع هطذهيّبي هصوَض زض ايي هبزُ ٍ
تجهطُّبي هٌسضج زض آى ثْطُهٌس قَز.
*مادٌ :21
ثجتًبم ًىطزى زاًكدَ زض ّط ًيوؿبل تحهيلي ،اًهطاف اظ تحهيل هحؿَة هيقَز.



تجهطُ :1تهوين گيطي زض هَضز ثبظگكت ثِ تحهيل زاًكدَي هٌهطف اظ تحهيل ثط ػْسُ قَضاي آهَظقي زاًكگبُ
اؾت.
تجهطُ :2زض نَضت ػسم ثجت ًبم زاًكدَ زض هَػس همطض ٍ هطاخؼِ خْت ثجت ًبم لجل اظ پبيبى حصف ٍ ايبفِ  ،ثجت ًبم
ٍ اًتربة ٍاحس لُؼي تب ؾمف ٍ16احس ثالهبًغ اؾت .

*مادٌ :22
زاًكدَي هتمبيي اًهطاف اظتحهيل ،ثبيس زضذَاؾت اًهطاف ذَز ضا قرهبً ٍ ثِ نَضت وتجي ثِ ازاضُ آهَظـ زاًكگبُ
تؿلين وٌس .زاًكدَ هدبظ اؾت فمٍ ثطاي يهثبضٍ تب زٍ هبُ اظ تبضيد اضائِ زضذَاؾت ،تمبيبي اًهطاف ذَز ضا پؽ ثگيطز ،زض
غيط ايينَضت ،پؽ اظ اًمًبي ايي هْلت حىن اًهطاف اظ تحهيل ٍي نبزض هيقَز.
*مادٌ :23
زاًكدَي زٍضُّبي وبضزاًي ٍ وبضقٌبؾي پيَؾتِ ثب زاقتي قطايٍ ظيط هيتَاًس اظ يه ضقتِ يب گطايف ثِ ضقتِ يب گطايف
زيگط تحهيلي زض ّوبى زاًكگبُ تغييط ضقتِ يب گطايف زّس:
الف) ٍخَز ضقتِ ٍ يب گطايف هَضز تمبيبي زاًكدَ زض زاًكگبُ
ة) هَافمت گطٍُ آهَظقي هجسأ ٍ همهس ٍ ثب تأييس قَضاي آهَظقي زاًكگبُ
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ج) ووتط ًجَزى ًوطُّبي اوتؿبثي زاًكدَ زض آظهَى ؾطاؾطي گطٍُ آظهبيكي شيطثٍ اظ ًوطُ آذطيي فطز پصيطفتِ قسُ
زضآى ضقتِ يب گطايف زض زاًكگبَّ زض ؾبل پصيطقجب تأييس ؾبظهبى ؾٌدف آهَظـ وكَض
ز) اهىبى ازاهِ تحهيل زاًكدَ زض ضقتِ يب گطايف خسيس زض ؾٌَات هدبظ ثبليوبًسُ
 تجهطُ :زاًكدَ نطفبً زض ّط زٍضُ تحهيلي ثطاي يهثبض هيتَاًس ثب ضػبيت قطايٍ ايي هبزُ ،تغييط ضقتِ يب گطايف زّس.
*مادٌ :20.4
تغييط ضقتِ اظ زٍضُّبي پبييي ثِ زٍضُّبي ثبالتط ،اظ غيط زٍلتي ثِ زٍلتي ،اظ قجبًِ ثِ ضٍظاًِ ،اظ غيطحًَضي ثِ ًيوِ
حًَضي ٍ حًَضي هوٌَع اؾت ٍلي ثط ػىؽ آى هدبظ اؾت.
تجهطُ :تغييط ضقتِ زاًكدَيي وِ پصيطـ ٍي زض زٍضُ اظ َطيك ثسٍى آظهَى هيثبقس ثِ ضقتِّبيي وِ پصيطـ زض آًْب اظ
َطيك آظهَى ؾطاؾطي نَضت گطفتِ ثبقس ،هوٌَع اؾت.
*مادٌ :25
تغييط ضقتِ زاًكدَ زض زٍضُ وبضقٌبؾي ًبپيَؾتِ هوٌَع اؾت ،اهب تغييط گطايف ثب زاقتي قطايٍ ٍ يَاثٍ شوط قسُ زض
هبزُ  23اهىبىپصيط اؾت.
*مادٌ :26
هيْوبًي ٍ اًتمبل زاًكدَ هُبثك آيييًبهِ هيْوبًي ٍ اًتمبل زاًكدَيبى زٍضُّبي وبضزاًي ٍ وبضقٌبؾي زاًكگبُّب ٍ
هَؾؿبت آهَظـ ػبلي زٍلتي ٍ غيطزٍلتي ههَة ٍظاضت اًدبم هيقَز.

*مادٌ :27
اًتمبل تَأم ثب تغييط ضقتِ يب گطايف ،زض نَضت احطاظ قطايٍ (هَيَع هَاز  ٍ )26،25،27 ،28ثب وؿت هَافمت
زاًكگبُّبي هجسأ ٍ همهس فمٍ ثطاي يه ثبض اهىبىپصيط اؾت.
*مادٌ : 28
زضٍؾي وِ زاًكدَ زض ضقتِ يب گطايف لجلي گصضاًسُ اؾت ،زض گطٍُ آهَظقي ضقتِ خسيس ثطضؾي ٍ هؼبزلؾبظي هيقَز ٍ
فمٍ زضٍؾي اظ ٍي پصيطفتِ هيقَز وِ ثِ تكريم گطٍُ آهَظقي ،ثب زضٍؼ ضقتِ يب گطايف خسيس اقتطان هحتَايي
(َجك ثطًبهِ زضؾي ههَة) زاقتِ ثبقس ًٍوطُ آىّب ثب احتؿبة زض هؼسل ول ٍ ؾٌَات زض وبضًبهِ زاًكدَ ثجت ٍ ثبلي
هيهبًس.
 تجهطُ  :1ثِ اظاي ّط  12تب ٍ 20احس اظ زضٍؼ هؼبزل ؾبظي قسُ ،يه ًيوؿبل اظ ؾٌَات هدبظ تحهيلي زاًكدَ وبؾتِ
هيقَز.

 تجهطُ :2هؼبزل ؾبظي زضٍؼ نطفبً زض قيَُّبي آهَظقي ّن ػطو ظيط نَضت هيگيطز:
الف) ٍاحسّبي گصضاًسُ زاًكدَي حًَضي ثِ زٍضُّبي حًَضيً ،يوِ حًَضي يب غيط حًَضي
ة) ًيوِ حًَضي ثِ ًيوِ حًَضي ٍ غيط حًَضي
ج) غيطحًَضي ثِ غيطحًَضي



تجهطُ :3زضهؼبزل ؾبظي فمٍ ًوطُ ّبي ٍ12ثبالتط ثب تبييس گطٍُ آهَظقي پصيطفتِ هي قَز.



تجهطُ :4فمٍ زضٍؼ ثب تؼساز ٍاحس هؿبٍي يب ثيكتط لبثل هؼبزل ؾبظي ّؿتٌس .

*مادٌ :29
هالن زاًفآهَذتگي ثطاي زٍضُّبي وبضزاًي ،وبضقٌبؾي پيَؾتِ ٍ ًبپيَؾتِ زاقتي هيبًگيي ول حسالل  12زض پبيبى زٍضُ
اؾت.


تجهطُ:چٌبًچِ هيبًگيي ول ًوطات زاًكدَيي پؽ اظ گصضاًسى توبم ٍاحسّبي زضؾي آى زٍضُ ووتط اظ  12ثبقس تٌْب
يه ًيوؿبل ثب ضػبيت ؾمف هدبظ ؾٌَات تحهيلي ثِ ٍي فطنت زازُ هيقَز تب ثب اذص هدسز حساوثط ٍ 20احس اظ
زضؾْبيي وِ ثب ًوطُ ووتط اظ  12گصضاًسُ ثبقس ،هيبًگيي ول زضٍؼ اذص قسُ ذَز ضا ثِ حسالل  12ثطؾبًس ٍ هسضن
تحهيلي زٍضُ ضا زضيبفت وٌس زض غيط ايي نَضت اظ تحهيل هحطٍم هيقَز.
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*مادٌ :30
زض نَضتي وِ زاًكدَي هٌهطف يب هحطٍم اظ تحهيل زٍضُ وبضقٌبؾي پيَؾتِ حسالل ٍ 68احس زضؾي (قبهل حساوثط 10
ٍاحس زضٍؼ ػوَهي ٍ هبثمي اظ ؾبيط زضٍؼ زٍضُ) ضا ثب ًوطُ لجَلي گصضاًسُ ٍ هيبًگيي ول زضٍؼ گصضاًسُ ٍي  12يب ثبالتط
ثبقس ،زض ايي نَضت هيتَاًس هسضن زٍضُ وبضزاًي ّوبى ضقتِ ضا زضيبفت وٌس .زض غيط ايي نَضت ثِ زاًكدَي هصوَض ٍ
ّوچٌيي ثِ زاًكدَي هٌهطف يب هحطٍم اظ تحهيل زض زٍضُ وبضزاًي ٍ وبضقٌبؾي ًبپيَؾتِ فمٍ گَاّي هجٌي ثط تؼساز
ٍاحسّبي گصضاًسُ قسُ زازُ ذَاّس قس.
 تجهطُ :1زض نَضتي وِ زاًكدَي هٌهطف يب هحطٍم اظ تحهيل زض زٍضُ وبضقٌبؾي پيَؾتِ ثيف اظ ٍاحسّبي هَضز
ًيبظ زٍضُ وبضزاًي ضا ثب ًوطُ لجَلي گصضاًسُ ثبقس ،زضٍؾي وِ زاًكدَ ثب ًوطُ  12يب ثبالتط گصضاًسُ اؾت ،هالن ؾٌدف
هسضن وبضزاًي لطاضهيگيطز .زض چٌيي هَاضزي فمٍ زضٍؼ هبظاز ثط زٍضُ وبضزاًي ثب ًوطُ ووتط اظ  12اظ وبضًبهِ زاًكدَ
حصف هيگطزز.


تجهطُ  : 2نسٍض هسضن وبضزاًي حؿت تمبيبي زاًكدَ ٍ نطف ًظط اظ ٍخَز زٍضُ وبضزاًي زض آى ضقتِ يب هدطي
ثَزى زاًكگبُ هحل تحهيل زاًكدَ اًدبم هي قَز.

*مادٌ :31
تبضيد زاًفآهَذتگي ،تبضيد ثجت آذطيي ًوطُ زضؼ زاًكدَ زض ازاضُ ول آهَظـ زاًكگبُ هي ثبقس.
*مادٌ :32
هؿئَليت حؿي اخطاي ايي قيَُ ًبهِ اخطايي آيييًبهِ آهَظقي ٍ ّطگًَِ پبؾرگَيي لبًًَي هتطتت ثط آى ثط ػْسُ
زاًكگبُ اؾت ٍ ًظبضت ثط اخطا ٍ تفؿيط هفبز آى ثط ػْسُ هؼبٍى آهَظقي ٍظاضت اؾت.
*مادٌ :33
ايي قيَُ ًبهِ اخطايي آييي ًبهِ زٍضُ ّبي وبضزاًي ٍ وبضقٌبؾي (پيَؾتِ ٍ ًبپيَؾتِ ) ههَة قَضاي ػبلي ثطًبهِ
ضيعي آهَظقي ٍظاضت(ثِ قوبضُ 2/244759هَضخ  )1393/12/24زض يه همسهِ ٍ  33هبزُ ٍ  44تجهطُ زض يىهسٍ
پٌدبُ ٍ يىويي خلؿِ قَضاي آهَظقي زاًكگبُ اضان ثِ تهَيجطؾيس ٍ ثطاي وليِ زاًكدَيبى ضٍظاًِ ٍ قجبًِ ٍضٍزي
ؾبل تحهيلي ٍ93-94پؽ اظ آى ٍ ًيع توبم زاًكدَيبًي وِ زض ظهبى ايي آييي ًبهِ قبغل ثِ تحهيل ّؿتٌسثِ
قطَي وِ ذللي زض تحهيل آًبى ايدبز ًىٌسالظماالخطا اؾت ٍ توبم آيييًبهِ ٍ ثركٌبهِّبي هغبيط ثب آى لغَ ٍ ثالاثط
اػالم هيقَز.
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