یه وبمه استبد مشبور»
«آی
«فصل اول»
مقذمه :

ایي آئیي ًبهِ زض ضاستبی ّسایت ّسفوٌس اهَض تحػیلی زاًطدَیبى خْت ضضس ٍ ضکَفبیی ّط چِ ثیطتط آًبى ثب
تجججي اّسافٍ ،ظبیف ٍ سبذتبض اخطایی هطرع ثِ هٌظَض پیطگیطی اظ افت تحػیلی ،فطاّن کطزى ظهیٌِ ّبی
اضتمبء ػلوی ٍ ضفغ هطکالت آهَظضی،پژٍّطی ،فطزی،اختوبػی،ػبعفی ٍ ضفبّی زاًطدَیبى زض همبعغ هرتلف
تحػیلی(کبضزاًی،کبضضٌبسی پیَستِ،کبضضٌبسی ًبپیَستِ ٍ زکتطی ػوَهی پعضکی ،زًساًپعضکی ٍ زاضٍسبظی)
تٌظین ضسُ است.

مبده  : 1تعبریف
 1-1استبد مشبور :یکی اظ اػضبی ّیأت ػلوی زاًطگبُ یب زاىضکسُ است کِ هسئَلیت ّسایت تحػیلی ٍ
هطبٍضُ ای زاًطدَیبى زض همبعغ هرتلف تحػیلی ضا زض ظهیٌِ ّبی آهَظضی،پژٍّطی ٍ فطزی ثطػْسُ هی گیطز.
 1-2مسئول استبدان مشبور :یکی اظ اػضبء ّیأت ػلوی زاًطگبُ یب زاًطکسُ است کِ ٍظیفِ ثطًبهِ ضیعی
ٍ ًظبضت ثط فؼبلیتْبی استبزاى هصاٍض ضا ثطػْسُ زاضز.
 1-3داوشجوی همیبر :زاًطدَی فطّیرتِ ٍ ػاللِ هٌس زض همغغ تحػیلی ثبالتط کِ زض ّسایت تحػیلی
زاًطدَیبى ثِ استبز هطبٍض کوک هی کٌس.
 1-4کمیته مرکسی استبدان مشبور :هٌظَض کویتِ هطکعی استبزاى هطبٍض زض سغح زاًطگبُ ثِ ضیبست
هؼبٍى آهَظضی زاًطگبُ است کِ تػوین گیطی زض خْت اخطای آییي ًبهِ استبز هطبٍض ضا ثطػْسُ زاضز.

مبده  : 2اهذاف
ّ 2-1سایت ٍ ًظبضت هستوط ثط ضًٍس تحػیلی زاًطدَیبى
 2-2ضٌبسبیی ظهیٌِ ّبی آسیت پصیطی ٍ ػَاهل غیطآهَظضی هإثط ثط ٍضؼیت آهَظضی زاًطدَیبى ٍ تالش
زض خْت ضفغ آًْب
 2-3آضٌب ًوَزى زاًطدَیبى ثب ضْط هحل تحػیلٍ،احسّبی هرتلف زاًطگبُ،همطضات ٍ فطآیٌسّبی آهَظضی
ٍ پژٍّطی
 2-4ضٌبسبیی ٍ حوبیت اظ استؼسازّبی زضذطبى ٍ ّسایت زاًطدَیبى ثطتط

فصل دوم:
مبده  : 3جبیگبه استبد مشبور
 3-1استبز هطبٍض ثِ ػٌَاى اٍلیي سغح اضتجبعی زاًطدَ ثب سیستن آهَظضی هحسَة هی ضَز.
 3-2استبز هطبٍض زض ظهیٌِ هطبٍضُ ٍ ّسایت زاًطدَیبى زض هسبئل آهَظضی (زض هحسٍزُ همطضات هطثَعِ) اظ
خولِ ثجت ًبم ،اذص ٍ حصف ٍاحسّب ،حصف کلیِ زضس ّبی اذص ضسُ زض یک ًیوسبل ،تغییط ضضتِ ٍ اًتمبل ٍ
هیْوبًی زاضای هسئَلیت اخطائی ثَزُ ٍ ّطگًَِ تػوین گیطی زض هَاضز فَق هٌَط ثِ ًظط کتجی استبز هطبٍض هی
ثبضس.
 3-3استبز هطبٍض زض حیغِ ّبی پژٍّطی ،فطٌّگی ،اختوبػی ٍ ضفبّی غطفبً ًمص ّسایت کٌٌسُ ٍ هطَضتی
زاضز ٍ هی تَاًس ًظطات کتجی ذَز ضا ثِ هؼبًٍت پژٍّطی ٍ هؼبًٍت زاًطدَیی فطٌّگی اػالم ًوبیس.

مبده  : 4وحوه اوتخبة استبد مشبور
 4-1استبز هطبٍض تطخیحبً اظ هیبى اػضبی ّیأت ػلوی ػاللِ هٌسی ثِ پصیطش هسئَلیت هطبٍضُ ٍ زاًطدَیبى
ثب حسالل  3سبل سبثمِ فؼبلیت آهَظضی ثِ پیطٌْبز هسئَل استبزاى هطبٍض ٍ تبئیس هؼبٍى آهَظضی زاًطکسُ ٍ
ّیأت اخطایی خصة اػضبی ّیأت ػلوی زاًطگبُ ثب حکن ضئیس زاىضکسُ هٌػَة هی گطزز.
تبصره  : 1حتی االهکبى خٌسیت ٍ ضضتِ تحػیلی استبز هطبٍض ثب خٌسیت ٍ ضضتِ تحػیلی زاًطدَ ّورَاًی
زاضتِ ثبضس ٍ زض عَل تحػیل زاًطدَ ،استبز هطبٍض ثبثت ثوبًس .خْت زاًطدَیبى زٍضُ ّبی زکتطی ػوَهی
پعضکی ،زًساًپعضکی ٍ زاضٍسبظی زض ّط هطحلِ اظ عَل زٍضُ تحػیل هی تَاًس استبز هطبٍض خسیسی اًتربة
ضَز.
تبصره  : 2گصضاًسى زٍضُ ّبی آهَظضی هطتجظ ثب ٍظبیف استبز هطبٍض العاهی است.
 4-2زض ظهبى حضَض ًساضتي استبز هطبٍض(حساکثط ثِ هست  6هبُ) استبز هطبٍض خبًطیي ثِ پیطٌْبز استبز هطبٍض
هطثَعِ ٍ تبئیس هؼبٍى آهَظضی زاًطکسُ ثب ّوبى هسئَلیتْب اًتربة هی ضَز .زض غَضتی کِ ػسم حضَض استبز
هطبٍض ثیص اظ  6هبُ ازاهِ زاضتِ ثبضس استبز هطبٍض خبًطیي یب استبز هطبٍض زیگطی خبیگعیي استبز هطبٍض لجلی
ذَاّس ضس.
 4-3زض هَاضز ضطٍضی هسئَل استبزاى هطبٍض زاًطکسُ هی تَاًس اظ زاًطدَیبى فطّیرتِ ٍ عاللِ هٌس ثِ هطبٍضُ
ثِ ػٌَاى زاًطدَی ّویبض خْت کوک ثِ استبز هطبٍض ثْطُ گیطز.
 4-4زض غَضت لعٍم ثِ پیطٌْبز هسئَل استبزاى هطبٍض زاًطکسُ ٍ تبئیس کویتِ هطکعی استبزاى هطبٍض زاًطگبُ
هی تَاى اظ کبضضٌبسبى هدطة ٍ غیطّیأت ػلوی ثِ ػٌَاى زستیبض استبز هطبٍض استفبزُ ًوَز.
 4-5ضؤسب ٍ هؼبًٍیي زاًطگبُ ّب ٍ زاًطکسُ ّب ٍ ضؤسبی هطاکع آهَظضی زضهبًی ثب تَخِ ثِ گستطزگی ضطح
ٍظبیف ذَز زض ظهبى تػسی هطبغل فَق حتی االهکبى ثِ ػٌَاى استبز هطبٍض اًتربة ًطًَس.
 4-6اًتربة استبز هطبٍض زاًطحٍیبى ضبّس ٍ ایثبضگط زض غَضتی کِ توبهی هفبز ایي آئیي ًبهِ ضا اًدبم زّس ثب
ضػبیت ثٌس  4-1ثِ ػٌَاى استبز هطبٍض زاًطدَیبى غیط ضبّس ٍ ایثبضگط ثالهبًغ است.

«فصل سوم»
مبده  : 5شرح وظبیف استبد مشبور
 5-1استبز هطبٍض ثبیس آضٌب ٍ هسلظ ثِ کلیِ آئیي ًبهِ ّب ٍ زستَضالؼولْبی آهَظضی،ضفبّی،فطٌّگی،
اختوبػی،پژٍّطی ٍ هطبٍضُ ثبضس ٍ ثِ ٍظبیف ٍ اذتیبضات ذَز آگبُ ثبضس.
تبصره  :زاًطگبُ هَظف است خْت آضٌبیی استبزاى هطبٍض ثب هَاضز فَق کبضگبّْبی آهَظضی ثطگعاض ًوبیس.
 5-2تَخِ ذبظ ثِ زاًطدَیبى زض ثسٍ ٍضٍز ثِ زاًطگبُ ٍ آضٌب ًوَزى آًبى ثب ٍاحسّبی هرتلف زاًطگبُ ٍ
هکبًْبی هرتلف ضْط هحل تحػیل اظ ٍظبیف استبز هطبٍض است.
 5-3استبز هطبٍض ثبیس زاًطدَ ضا ثب همطضات ٍ ضَاثظ آهَظضی ،پژٍّطی ،زاًطدَیی ٍ اًضجبعی زض همبعغ
هطثَعِ آضٌب ًوبیس.
 5-4استبز هطبٍض ثبیس ثطای زاًطدَیبى ثب ضػبیت هحطهبًِ ثَزى اعالػبت هطثَط ثِ آًبى پطًٍسُ ای تطکیل
زّس کِ حبٍی اعالػبت شیل ثبضس :
الف) پطسطٌبهِ ای کِ ضبهل اعالػبت فطزی  ،تحػیلی  ،ذبًَازگی  ،اختوبػی ٍ التػبزی زاًطدَ ثبضس.
ایي پطسطٌبهِ (فطم الف ٍ ة)زض ضٍظ ثجت ًبم اٍلیِ تَسظ زاًطدَ تکویل ضسُ ٍ ثِ استبز هطبٍض تحَیل زازُ
هی ضَز.
ة) فطم ٍضؼیت تحػیلی زاًطدَ کِ ضبهل ذالغِ اعالػبت ّط ًیوسبل تحػیلی ٍی ثبضس .ایي فطم تَسظ
حَظُ هؼبًٍت آهَظضی زاًطکسُ تکویل هی گطزز.
ج)تػبٍیط کبضًبهِ ّبی پبیبى ّط ًیوسبل تحػیلی زاًطدَ کِ تَسظ آهَظش زاًطکسُ زض اذتیبض استبز هطبٍض
گصاضتِ هی ضَز.
ز)فطم گعاضش هطثَط ثِ ػلت هطاخؼبت زاًطدَ ثِ استبز هطبٍض ٍ هطبٍضُ ّبی اًدبم ضسُ اظ سَی استبز هطبٍض.

ُ) یک ًسرِ اظ گعاضش ٍیژگیْبی ػبعفی ،فطٌّگی ٍ تطثیتی زاًطدَ کِ ثِ هطکع هطبٍضُ زاًطگبُ اضخبع زازُ
ضسُ استّ ،وطاُ ثب ًتبیح هؼبیٌبت ،الساهبت زضهبًی ٍ هطبٍضُ ّبی اًدبم ضسُ.
 5-5استبز هطبٍض ثبیس ثِ زاًطدَ زض ظهیٌِ ضغلی ٍ ًحَُ ازاهِ تحػیل ٍ آهبزُ سبظی ٍی ثطای پصیطش
هسئَلیت ضغلی زض آیٌسُ هطبٍضُ ّبی الظم ضا اضائِ ًوبیس.
ّ 5-6سایت ٍ ثطًبهِ ضیعی زضسی ٍ هطبٍضُ زاًطدَیبى زض ظهیٌِ ضٍشّبی غحیح هغبلػِ ٍ تطغیت ثِ حضَض
زض فؼبلیتْبی فَق ثطًبهِ ػلوی ٍ فطٌّگی اظ ٍظبیف استبز هطبٍض است.
 5-7کلیِ فطم ّبی اًتربة ٍاحس ،گَاّی پعضکی ،هیْوبًی ،اًتمبل ،خبثدبیی،حصف ٍ اضبفِ ٍ حصف
اضغطاضی ٍاحسّبی زضسی ،حصف کلیِ زضسْبی اذص ضسُ زض یک ًیوسبل هی ثبیست تَسظ استبز هطبٍض
ثطضسی ٍ تأئیس گطزز.
 5-8اضظیبثی هساٍم ٍ ضٌبذت ٍضؼیت تحػیلی زاًطدَ زض گصضتِ ،حبل ٍ پیگیطی آى زض آیٌسُ هی ثبیست
تَسظ استبز هطبٍض اًدبم گیطز.
 5-9استبز هطبٍض ثبیس استؼسازّب ٍ تَاًبیی ّبی ثبلمَُ زاًطدَ ضا ضٌبذتِ ٍ ثِ ضکَفبیی هٌغمی آًبى کوک
ًوَزُ ٍ زاًطحٍیبى هَفك زض ظهیٌِ ّبی آهَظضی ،پژٍّطی ٍ فطٌّگی ضا اظ عطیك هسئَل استبزاى هطبٍض ثِ
هسئَلیي زاًطکسُ هؼطفی ًوبیس.
 5-10هطبٍضُ ٍ اًتمبل اعالػبت ٍ تدطثیبت ثِ زاًطدَ ثبیس تَسظ استبز هطبٍض خْت اتربش تػوین هٌبست ٍ
تمَیت ضٍحیِ ذَز تػویوی زاًطدَ اًدبم گیطز.
 5-11استبز هطبٍض ثبیس هسبئل ٍ ػَاهل هإثط ثط ضًٍس تحػیلی زاًطدَ(ػَاهل التػبزی ،ػبعفی ،ضٍاًی،
اختوبػی ٍ فطٌّگی)ضا ثطضسی ٍ ضٌبسبیی ًوَزُ ٍ زض غَضت لعٍم ثِ هطاکع هطثَعِ اضخبع زّس ٍ ثِ زاًطدَ زض
خْت پیططفت تحػیلی ٍ خجطاى کبستی ّبی ٍی کوک ًوبیس.
 5-12استبز هطبٍض ثبیس ثِ ضطایظ هحیغی ،ذبًَازگی ٍ تحػیلی زاًطدَ تَخِ زاضتِ ٍ زض غَضت ًیبظ ثب
غبحجٌظطاى ٍ کبضضٌبسبى هسبئل هطثَط ثِ هطکالت زاًطدَیبى هطَضت ًوبیس.

 5-13استبز هطبٍض ثٌب ثِ غالحسیس زض ظهیٌِ هطکالت زاًطدَ ثِ ذبًَازُ ٍی اعالع زازُ ٍ زض غَضت لعٍم ثب
آًبى هطبٍضُ کٌس.
تبصره  :الظهست زض ایي ذػَظ استبز هطبٍض تجحط الظم ضا اظ عطیك گصضاًسى زٍضُ ّبی آهَظضی کست
ًوبیس.
 5-14استبز هطبٍض ثبیس هطکالت زاًطدَیبى ضا ثب ّوبٌّگی هسئَل استبزاى هطبٍض زاًطکسُ ثِ هسیط گطٍُ
هطثَعِ یب هؼبًٍت آهَظضی زاًطکسُ(حست هَضز) اػالم ًوبیس.
 5-15زض غَضت زػَت ،استبز هطبٍض الظم است زض خلسبت زاًطگبُ یب زاًطکسُ(اظ خولِ کویسیَى هَاضز
ذبظ ٍ کویتِ اًضجبعی ٍ )...کِ تػوین گیطی آهَظضی ،ضفبّی ٍ یب اًضجبعی زض هَضز زاًطدَی تحت پَضص
ٍی غَضت هی گیطز ،ثِ غَضت هطَضتی ضطکت کٌس.
 5-16استبز هطبٍض ثبیس زاًصخَیبى ضا ثب ّوبٌّگی هسئَل استبزاى هطبٍض ثِ ٍاحسّبی هرتلف زاًطگبُ اظ خولِ
هطکع هطبٍضُ ٍ ضاٌّوبیی تحػیلی زاًطگبُ زض هَاضزی کِ ًیبظی ثِ ّوکبضی ٍ هطبٍضُ ترػػی زاضتِ ثبضٌس
هؼطفی کٌس.
تبصره  :پیگیطی پطًٍسُ ّبی اضخبع ضسُ ثِ هطاکع شیطثظ اظ ٍظبیف استبز هطبٍض است.
 5-17استبز هطبٍض ثبیس زض گطزّوبیی ٍ کبضگبُ ّبی تَخیْی ٍ آهَظضی ٍ خلسبت هطثَط ثِ استبزاى هطبٍض
ضطکت کٌس.
 5-18استبز هطبٍض ثبیس زض خلسبت هبّبًِ کِ تَسظ هؼبٍى آهَظضی زاًطکسُ ٍ هسئَل استبزاى هطبٍض زض ّط
ًیوسبل تحػیلی تطکیل هی گطزز ضطکت کٌس.
 5-19استبز هطبٍض ثبیس زض پبیبى ّط ًیوسبل تحػیلی گعاضش ػولکطز ذَز ضا تْیِ ٍ ثِ هسئَل استبزاى هطبٍض
زاًطکسُ اضائِ ًوبیس.

مبده : 6
هسئَلیت هطبٍضُ زاًطدَیبى هیْوبى ثب استبز هطبٍض زاًطگبُ هجسأ است.
تبصره  :زض غَضت لعٍم هسئَل استبزاى هطبٍض زض زاًطگبُ همػس ثِ هطکالت ایي زاًطدَیبى ضسیسگی ذَاّس
کطز.

مبده : 7
کلیِ زاًطدَیبى اًتمبلی اػن اظ زاًطدَیبى اًتمبل اظ ذبضج ٍ یب اظ زاذل زض عَل تحػیل زض زاًطگبُ همػس
ّوبًٌس زاًطدَیبى ّوغطاظ ذَز اظ ذسهبت استبز هطبٍض ثْطُ هٌس ذَاٌّس ضس.

مبده : 8
تت پَضص یک استبز هطبٍض ثبضٌس.
حتی االهکبى زاًطدَیبى غیطایطاًی ح
تبصره  :زاًطگبّْبیی کِ تؼساز زاًطدَیبى غیطایطاًی آًْب ثیطتط اظ سمف هدبظ است تبثغ تجػطُ هبزُ  14ایي
آئیي ًبهِ هیجبضٌس.

«وحوه حضور و محبسبه امتیبزات استبد مشبور»
مبده : 9
حضَض استبز هطبٍض زض زاًطکسُ اظ یک ضٍظ لجل اظ ثجت ًبم تب یک ضٍظ پس اظ آى ٍ ّوچٌیي زض ضٍظّبی حصف
ٍ اضبفِ ٍ حصف اضغطاضی ٍاحسّبی زضسی العاهی است.

مبده : 10
سبػبت ٍ هحل هاللبت ثب زاًطدَیبى ثبیس اظ اثتسای ّط ًیوسبل هطرع گطزز ٍ استبز هطبٍض ثبیس ثِ هست حسالل
 1سبػت ثِ اظای ّط  5زاًطدَ زض ّفتِ حضَض هفیس زاضتِ ثبضس.

مبده : 11
ثِ اظای ّط زاًطدَ هؼبزل ٍ 0/1احس زضسی ًظطی زض ّط ًیوسبل تحعیلی زض ٍظبیف آهَظضی استبز هطبٍض
هٌظَض ذَاّس ضس ٍ پطزاذت آى هٌَط ثِ اضائِ هستٌسات ٍ تبئیس هسئَل استبزاى هطبٍض زاًطکسُ ٍ هؼبٍى
آهَظضی زاًطکسُ هی ثبضس.
تام ٍلتی ػضَ ّیأت ػلوی ثِ غَضت حك
تبصره ٍ :احسّبی هصکَض ثسٍى احتسبة ٍاحس هَظف آهَظضی ٍ م
التسضیس پطزاذت ذَاّس ضس.

مبده : 12
ثِ اظای ّط  10زاًطدَ زض ّط سبل تحػیلی  20اهتیبظ اخطائی خْت اضتمبء (عجك هبزُ 3آئیي ًبهِ اضتمبی اػضبی
ّیأت ػلوی) هٌظَض ذَاّس ضس.

مبده : 13
اهتیبظات زازُ ضسُ ثِ استبز هطبٍض ثطاسبس ػولکطز ٍ اًدبم ٍظبیف هطثَعِ ثب ًظط هسئَل استبزاى هطبٍض ٍ تبئیس
هؼبٍى آهَظضی زاًطکسُ خْت لحبػ زض سبثمِ آهَظضی استبز هطبٍض ،ثِ هؼبًٍت آهَظضی زاًطگبُ هٌؼکس
ذَاّس ضس.

مبده : 14
تؼساز زاًطدَیبى هطتجظ ثب ّط استبز هطبٍض(یب استبز هطبٍض خبًطیي زض غیبة استبز هطبٍض)حساکثط  15زاًطدَ (ثِ
اظای ّط  5زاًطدَ ٍ 0/5احس زضسی)زض ّط ًیوسبل تحػیلی ذَاّس ثَز کِ تطخیحبً اظ هیبى ٍضٍزی ّبی یک
سبل تحػیلی ثطگعیسُ هی ضًَس.
تبصره  :زض ضطایظ ذبظ ،زاًطکسُ هی تَاًس تؼساز زاًطدَیبى ضا ثِ حساکثط تب ً 30فط افعایص زّس.

مبده : 15
چٌبًچِ استبز هطبٍض ثرطی اظ ٍظبیف هٌسضج زض هبزُ  5ضا اخطا ًکٌس ،ثِ ّوبى هیعاى اظ اهتیبظات ٍی کسط
ذَاّس ضس.

مبده : 16
زض غَضتی کِ استبز هطبٍض ثِ تطریع هسئَل استبزاى هطبٍض زض اخطای ٍظبیف هحَلِ لػَض ثبضظ زاضتِ ثبضس،
ثب ًظط ٍ حکن ضئیس زاًطکسُ اظ ایي هسئَلیت ذلغ ذَاّس ضس .

«فصل چهبرم»
جبیگبه و وظبیف مسئول استبدان مشبور
مبده : 17
هسئَل استبزاى هطبٍض ّط زاًطکسُ ثِ پیطٌْبز هؼبٍى آهَظضی زاًطکسُ ،عی حکوی اظ عطف ضیبست زاًطکسُ،
ثِ هست  2سبل هٌػَة ٍ ظیط ًظط هؼبٍى آهَظضی زاًطکسُ فؼبلیت هی کٌس.

تبصره  : 1تغییط هسئَل استبزاى هطبٍض زاًطکسُ اظ سوت ذَز ثب پیطٌْبز هؼبٍى آهَظضی زاًطکسُ تَسظ
ضیبست زاًطکسُ هی ثبضس.
تبصره  : 2اًتربة هدسز هسئَل استبزاى هطبٍض ثالهبًغ است.

مبده : 18
هسئَل استبزاى هطبٍض ثبیس زاضای حسالل  3سبل سبثمِ ذسهت زض سوت استبز ضاٌّوب ٍ یب استبز هطبٍض ثبضس.
تبصره  :افطازی کِ ػالٍُ ثط  3سبل سبثمِ ذسهت زض سوت استبز ضاٌّوب ٍ یب استبز هطبٍض زض گصضتِ زاضای
سَاثك اخطایی ًیع ثَزُ اًس ،زض اٍلَیت اًتربة سوت هسئَل استبزاى هطبٍض لطاض هی گیطًس.

مبده : 19
هسئَل استبزاى هطبٍض زض لجبل ًظبضت ثط ًحَُ فؼبلیتْبی استبزاى هطبٍض زض غَضت تبئیس هؼبٍى آهَظضی
زاًطکسُ ،اظ اهتیبظی هؼبزل ٍ 3احس زضسی زض ّط ًیوسبل تحػیلی ثطذَضزاض هی ضَز.

مبده : 20
هسئَل استبزاى هطبٍض زض خلسبت ضَضای آهَظضی زاًطکسُ ثسٍى حك ضأی ضطکت هی کٌس.

مبده : 21
تمسین زاًطدَیبى ثیي استبزاى هطبٍض تَسظ هسئَل استبزاى هطبٍض زاًطکسُ ٍ ثب تبئیس هؼبٍى آهَظضی زاًطکسُ
حساکثط تب لجل اظ ضطٍع اًتربة ٍاحس ّط ًیوسبل تحػیلی اًدبم هی ضَز.

مبده : 22
لجل اظ آغبظ ّط ًیوسبل تحػیلی ،ثطًبهِ حضَض استبزاى هطبٍض تَسظ ذَز آًبى ٍ ثب ّوبٌّگی هسئَل استبزاى
هطبٍض ،ثب تَخِ ثِ ثطًبهِ کالسی زاًطدَیبى تحت پَضص ّط استبز تٌظین ضسُ ٍ ثِ هسئَل استبزاى هطبٍض
زاًطکسُ تحَیل هی گطزز.
مبده : 23
هسئَل استبزاى هطبٍض زاًطکسُ پس اظ اذص ثطًبهِ استبزاى هطبٍض کلیِ گطٍّْبی تحت پَضص ،عی اعالػیِ ای ثب
ّوکبضی ازاضُ آهَظش زاًطکسُ ایي ثطًبهِ ضا ثِ اعالع زاًطدَیبى زاًطکسُ هی ضسبًسً .ظبضت ثط اخطای ایي
ثطًبهِ ثطػْسُ هسئَل استبزاى هطبٍض زاًطکسُ هی ثبضس.
مبده : 24
زض پبیبى ّط ًیوسبل تحػیلی فطم گعاضش ػولکطز تکویل ضسُ تَسظ استبزاى هطبٍض ّط زاًطکسُ ،تَسظ هسئَل
زاًطکُ ،خوغ ثٌسی ٍ ثِ هؼبًٍت آهَظضی زاًطکسُ اضسبل هی گطزز.
ز
استبزاى هطبٍض
مبده : 25
اضظیبثی سبالًِ ػولکطز استبزاى هطبٍض تَسظ زاًطدَیبى اًدبم ٍ ًتبیح آى اظ عطیك هسئَل استبزاى هطبٍض ثِ
هؼبٍى آهَظضی زاًطکسُ اضائِ هی ضَز.
مبده : 26
ًیبظسٌدی ٍ ّوبٌّگی خْت ثطگعاضی کبضگبّْبی آهَظضی ٍ تَخیْی خْت استبزاى هطبٍض اػن اظ هطبٍضُ،
هْبضتْبی اضتجبعی ،ضٍضْبی هغبلؼِ ٍ ثطضسی هطکالت آهَظضی ٍ ضفتبضی زاًطدَیبى ٍ  ...اظ عطیك هسئَل
استبزاى هطبٍض اًدبم هی گیضز.
مبده : 27
خلسبت ّوبٌّگی هبّبًِ ثب استبزاى هطبٍض ٍ هؼبٍى آهَظضی زاًطکسُ تَسظ هسئَل استبزاى هطبٍض ثطًبهِ ضیعی ٍ
ثطگعاض هی گطزز.

«شرح وظبیف سبیر واحذهبی ریربط آموزشی»
مبده : 28
ازاضات آهَظش زاًطکسُ ّب الظم است ثِ عَض هساٍم تطتیجی اتربش ًوبیٌس کِ گعاضش ٍضؼیت تحػیلی ضبهل
اًتربة ٍاحس ،کبضًبهِ ٍ احکبم تطَیمی ٍ یب احکبم اًضثبعی زاًطدَیبى ضا ثِ غَضت هحطهبًِ زض اذتیبض استبز
هطبٍض لطاض زٌّس .زض غَضت لعٍم پطًٍسُ تحػیلی زاًطدَ ثب ّوبٌّگی هؼبٍى آهَظضی زاًطکسُ هی تَاًس
تَسظ استبز هطبٍض ثطضسی ضَز.

مبده : 29
هؼبًٍت ّبی آهَظضی ،پژٍّطی ٍ زاًطدَیی ،فطٌّگی هَظف ّستٌس کِ تػَیط کلیِ آئیي ًبهِ ّب ٍ همطضات
هطثَعِ ضا خْت اعالع کلیِ استبزاى هطبٍض ثطای هسئَلیي استبزاى هطبٍض اضسبل کٌٌس.

مبده : 30
کلیِ هسیطاى گطٍّْبی آهَظضی هَظفٌس خْت ایدبز اضتجبط ثْتط ثیي استبزاى هطبٍض ّط گطٍُ ٍ زاًطدَیبى،
ّوکبضی الظم ضا ثِ ػول آٍضًس.

مبده : 31
ازاضُ هطبٍضُ ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضکی ًیع زض سغح ستبزی ًسجت ثِ تْیِ ٍ اضائِ ضاّکبضّبی
هٌبست ٍ هتَى آهَظضی ٍ هغبلؼبتی ثطای هطاکع هطبٍضُ ٍ هطبٍضی تحػیلی زاًطگبّْب ٍ ّوچٌیي ثطگعاضی
کبضگبّْبی هطتجظ ثب ٍظبیف استبزاى هطبٍض السام ًوبیس.

مبده : 32
ضیبست زاًطگبُ یب زاًطکسُ ػلَم پعضکی الظم است حوبیتْبی الظم ازاضی ٍ هبلی ضا ثطای تحمك ٍظبیف استبزاى
هطبٍض فطاّن آٍضز.

مبده : 33
کویتِ هطکعی استبزاى هطبٍض ثب تطکیت شیل زض سغح زاًطگبُ تطکیل هی ضَز.
 -1هؼبٍى آهَظضی زاًطگبُ ثِ ػٌَاى ضئیس کویتِ
 -2هسیط اهَض آهَظضی زاًطگبُ ثِ ػٌَاى زثیط کویتِ
 -3هؼبٍى زاًطدَیی ،فطٌّگی زاًطگبُ
 -4هؼبًٍیي آهَظضی زاًطکسُ ّب
 -5هسئَلیي استبزاى هطبٍض زاًطکسُ ّب
ی
 -6هسئَل زفتط هطبٍضُ هؼبًٍت زاًطدَیی ،فطٌّگ

مبده  : 34شرح وظبیف کمیته مرکسی استبدان مشبور:
 34-1چگًَگی استفبزُ ثْیٌِ اظ سیبستْبی کالى ٍ ظطفیتْبی هَخَز ازاضُ ذسهبت ،زض ضاثغِ ثب ضفغ هطکالت
زاًطدَیبى تَسظ کویتِ هطکعی ثطضسی ٍ اضظیبثی هی گطزز.
 34-2ثطضسی گعاضضْبی ٍاغلِ اظ زاًطکسُ ّب ٍ تػوین گیطی زض خْت حل هطکالت هطثَعِ تَسظ کویتِ
هطکعی اًدبم هی گیطز.

ّ 34-3عیٌِ هَضز ًیبظ خْت تأهیي اػتجبضات اخطای عطح آئیي ًبهِ استبز هطبٍض ٍ پیگیطی اػتجبضات هَضز ًیبظ
تَسظ کویتِ هطکعی ثطآٍضز ٍ پیطٌْبز هی گطزز.
 34-4خلسبت کویتِ هطکعی حسالل یک ثبض زض ّط ًیوسبل تحػیلی تطکیل هی گطزز.
تبصره  :الظم است غَضتدلسبت کویتِ هطکعی ثِ هطکع ذسهبت آهَظضی ٍظاضت هتجَع اضسبل گطزز.
 34-5هػَثبت کویتِ هطکعی ثب ضػبیت اخطای هَاز هٌسضج زض ایي آئیي ًبهِ تَسظ کلیِ زاًطکسُ ّب الظم
االخطا است.

مبده : 35
چٌبًچِ ثطذی اظ هَاز ایي آئیي ًبهِ ًیبظ ثِ زستَضالؼول اخطائی زاضتِ ثبضس ،زستَضالؼول هطثَعِ تَسظ هؼبًٍت
آهَظضی ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضکی تْیِ ٍ پس اظ تػَیت زض ضَضای ػبلی ثطًبهِ ضیعی ػلَم
پعضکی اثالؽ هی ضَز.

مبده : 36
ایي آئیي ًبهِ هطتول ثط  36هبزُ ٍ  14تجػطُ زض سی ٍ ًْویي خلسِ ضَضای ػبلی ثطًبهِ ضیعی ػلَم پعضکی
هَضخ  1388/2/22ثِ تػَیت ضسیس ٍ اظ تبضید تػَیت ،خبیگعیي آئیي ًبهِ استبز ضاٌّوب هػَة خلسِ 25
هَضخ 1382/12/23ضَضای ػبلی ثطًبهِ ضیعی ػلَم پعضکی ذَاّس ضس ٍ کلیِ آئیي ًبهِ ّبی هغبیط ثب آى هلغی
هی ثبضس.

