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  تعاریف و کلیات:   اول فصل

 ًبهِ آییي ایي 2  ثطاؾبؼ هبزُ وِ زاًكىسُپػٍّكی  ٍ پػٍّكی – آهَظقی ذسهبت قبغلیي ثِ: علوی هیات عضو –1 هاده

 پطزاظًس. هی گبًِ ّفت فقبلیتْبی ثِ

 فقبلیت طزی،ف تَؾقِ فطٌّگی، پػٍّكی، آهَظقی، ّبی فقبلیت اظ فجبضتٌس فلوی ّیبت فضَ گبًِ ّفت ّبی فقبلیت -2 هاده

 اظ وِ زاًكگبُ اظ ذبضج ترههی زض ّبی فقبلیت ٍ ؾالهت اضتمبء ٍ زضهبًی ثْساقتی، ذسهبت اضائِ ٍهسیطیتی، اجطائی ّبی

 . قَز هی هحَل ٍی ثِ زاًكگبُ عطیك

 لعَ زض ثبلیٌی فلوی ّیبت ٍ افضبی ثبقس هی ّفت17ِ عَل ثِ ًیوؿبل ّط ٍ  ًیوؿبل 2 زاضای تحهیلی ؾبل ّط -3 هاده 

 .ًوَز ذَاٌّس ذسهت ؾبل

 ثطًبهِ عجك ّفتِ زض ؾبفت 54 ٍ وبهل ٍلت توبم عَض ثِ وِ اؾت فطزی: جغطافیبیی ٍلت توبم فلوی فضَّیبت -4 هاده

 .ًساضز ضا زاًكىسُ اظ ذبضج ترههی اًتفبفی وبض اًجبم حك ٍ ثَزُ زاًكىسُ اذتیبض زض تٌؾیوی

 ثطًبهِ عجك ؾبفت 40ای ّفتِ وِ اؾت فطزی (: جغرافیایی قتو توام غیر)  وقت توام علوی هیات عضو -5 هاده 

 . ًوبیس هی ذسهت زاًكىسُ

 آظهبیكگبّی یب فولی ؾبفت،17 ًؾطی نَضت ثِ تطتیت ثِ آى هفبز وِ اؾت زضؾی هیعاى : آهوزشی واحذ هر - 6 هاده

 .قَز هی تسضیؽ تبثؿتبًی زٍضُ یب تحهیلی ًیوؿبل یه عَل زض ؾبفت 51 وبضآهَظی ٍ وبضآهَظی زض فطنِ  ؾبفت،34

 5/1ثطای هحبؾجِ ٍاحس هقبزل زضٍؼ فولی، ؾبفبت تسضیؽ تمؿین ثط  فطٌّگی، اًمالة ؾتبز ًبهِ آییي اؾتٌبز ثِ :1 تبصره

ٍاحس  33/1( ؾبفت ًؾطی ذَاّس ثَز وِ هقبزل 34 ÷5/1;6/22ؾبفت( ثطاثط )  34ذَاّس قس. ثطای هثبل یه ٍاحس فولی )

 (.6/22÷17;33/1ًؾطی اؾت )

 .ثبقس هی ّفتِ زض پػٍّكی فقبلیت ؾبفت 4 هقبزل پػٍّكی ّط ٍاحس-7 هاده

 زاًكگبّی هَؽف تسضیؽ ٍاحسّبی ثب آى آهَظقی اضظـ وِ قَز هی اعالق ذسهتی ثِ آهوزشی: هعادل واحذ –8 هاده

 .اؾت ثَزُ تئَضی تسضیؽ هَؽف ّبی ٍاحس ثب ذسهبت ایٌگًَِ ؾبظی هقبزل چگًَگی ٍ اؾت، قسُ ؾبظی هقبزل
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 تطفیـ زض ٍ ههَة آهَظقی هقبزل ٍاحس فٌَاى ثEDC ٍ EDOِ آهَظـ تَؾقِ هطاوع زض فلوی ّیبت افضبی فقبلیت -9 هاده

 .گطزز هی لحبػ ؾبالًِ

 التذریس حق ناهه شیوه فصل دوم :

 فضَ جصة َزىًج نطفِ ثِ آهَظقی، ّبی گطٍُ زض وبفی تقساز ثِ فلوی ّیبت افضبی ووجَز جولِ اظ زالیلی ثِ وِ آًجب اظ

 ثِ هَجَز فلوی ّیأت غیط ّبی ؽطفیت اظ اؾتفبزُ لعٍم ًیع ٍ انلی غیط ترههی یب ٍ ترههی غیط ّبی گطٍُ زض فلوی ّیأت

 غیط ًیطٍّبیی تَؾظ وبضٍضظی ٍ وبضآهَظی فولی، ًؾطی، اظ افّن زضٍؼ اظ ثطذی تسضیؽ ثِ ًیبظً غبلجب ثبلیٌی، ّبی ثرف زض ٍیػُ

. اؾت قسُ تٌؾین ًیطٍّب ایي اظ هٌسی ثْطُ قطایظ تجییي هٌؾَض ثِ ًبهِ آییي ایي زاضز، ٍجَز كىسُزاً فلوی ّیأت افضبی اظ

 اؾتفبزُ زاًكىسُ، فلوی ّیأت افضبی ؽطفیت ٍ تَاى اظ اؾت الظم زاًكىسُ هٌبفـ ٍ ههبلح حفؼ زالیل ثِ اؾت ثسیْی

 هحتطم افضبی هَؽفی ٍاحسّبی ؾمف ثَزى وبهل اظ التسضیؿی، حك هسضؾبى اظ اؾتفبزُ اظ لجل ٍ آهسُ فول ثِ حساوثطی

 ًؾبضت ٍ آهَظقی ّبی گطٍُ هحتطم هسیطاى ثب ظهیٌِ ایي زض هغلَة ضیعی ثطًبهِ هؿئَلیت ٍ قَز حبنل اعویٌبى فلوی ّیبت

 .ثَز ذَاّس زاًكىسُ هحتطم ضؤؾبی فْسُ ثط ٍؽیفِ ایي اجطای ثطحؿي

 اهٌبء ّیبت تهَیت ثب آى هفبز زض تغییط ّطگًَِ ٍ پصیطز هی نَضت ًبهِ آییي ایي هفبز ثطاثط التسضیؽ حك پطزاذت -1 هاده 

 .ثَز ذَاّس پصیط اهىبىفلَم پعقىی اضزثیل ٍ زاًكىسُ فلَم پعقىی ذلربل  زاًكگبُهكتطن 

 حك نَضت ثِ آى فولی هقبزل یب ًؾطی ٍاحس 8تَاًٌس  هی ،ًساضًس اجطائی ؾوت وِ قبغل فلوی ّیبت افضبی -2 هاده

 ٍاحس 4 تب تَاًٌس هی زاًكىسُ آهَظقی قَضای تهَیت ٍ هسیطاى گطٍُ پیكٌْبز ثِ اؾتثٌبیی هَاضز زض ٍ ًوبیٌس سضیؽالتسضیؽ ت

ًیوؿبل  ّط زضفولی  هقبزل یب ًؾطی ٍاحس12حك التسضیؽ ثطای ّط ّیبت فلوی  هیعاى حساوثط ؛ لصاًوبیٌس تسضیؽ اضبفی

 . ثَز ذَاّس

 ّیبت افضبی ثطای ٍاحس 8اظ  ثیف التسضیؽ پطزاذت حك هسیطیتی اهَضات اًجبم اّویت ٍ ضطٍضت ثِ فٌبیت ب: ث 1 تبصره

 ثبقس. هی هوٌَؿ ثبقٌس هی اجطایی هؿئَلیت زاضای وِ فلوی

 آًْب پؿت یب قًَس هی اجطائی پؿت زاضای تحهیلی ًیوؿبل یه زض هكرم ظهبًی همغـ یه اظ وِ اقربنی ثطای : 2 تجهطُ

 هحبؾجِ زض ؾپؽ قَز هی هحبؾجِ تفىیه ثِ ظهبًی همغـ 2 ثطای قرم ًْبیی تسضیؽال حك ٍاحس تقساز وٌس هی تغییط

 . گیطز هی لطاض ّفت17ِ اظ ًؿجتی ًؾط، هَضز ظهبى ثب هتٌبؾت ّفتِ،17 جبی ثِ همغـ ّط ثطای هبلی
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 هی زاًكىسُ. وٌٌس ٍاگصاض زیگطی ثِ ذَزضا هحَلِ ٍؽبیف تَاًٌس ًوی التسضیؽ حك اؾبتیس ٍ فلوی ّیبت افضبی :3 تجهطُ

 .ًوبیس اضجبؿ افضب ؾبیط ثِ ثیوبضی ، هبهَضیت هطذهی، هَاضز زض هَلت عَض ثِ ضا آًْب ٍؽبیف تَاًس

 ًیبظ هَضز ترهم فبلس گطٍُ یب ٍ ثبقس قسُ وبهل آهَظقی گطٍُ افضبی هَؽفی تسضیؽ ّبی ٍاحس وِ نَضتی زض -3 هاده

 فضَ غیط افطاز یب زاًكىسُ اظ ذبضج یب ٍ زاذل ثبظًكؿتِ یب قبغل یفلو ّیبت افضبی ثیي اظ تَاًس هی زاًكىسُ ثبقس، هطثَعِ

  هطثیبى  ٍ اؾتبزیبضاى زاًكیبضاى،  اؾتبزاى، ٍجَز اظ ّوچٌیي ٍ ّؿتٌس زاًكگبّی تحهیلی هساضن زاضای وِ فلوی ّیبت

 زاضًس زاًكگبُ ثِ تگیٍاثؿ وِ افطازی ّوچٌیي ٍ هتجَؿ هَؾؿِ وتجی هَافمت ثب زیگط ّبی هإؾؿِ جغطافیبیی ٍلت غیطتوبم

 ّیبت تبییس ثب ٍ ثبقٌس( وبضوٌبى ثیوِ پطزاذت هكوَل) زٍلتی غیط ٍ زٍلتی هَؾؿبت ٍ ّب ؾبظهبى ؾبیط اؾترسام زض ٍلی

 . ًوبیس اؾتفبزُ تبلیف ٍ تحمیك تسضیؽ، ثطای جصة اجطائی

 هقبزل یب ٍ ًؾطی ٍاحس10)  ّفتِ زض تسضیؽ ؾبفت10 حساوثط ثبظًكؿتِ، فلوی ّیبت افضبی ذسهبت اظ اؾتفبزُ :1 تبصره

 .گیطز ًوی تقلك آى ثِ التسضیؽ حك ٍ ًجَزُ هصوَض ؾبفت اظ ثیكتط اؾتفبزُ ثِ هجبظزاًكىسُ  ٍ گطزز هی تقییي(  آى

 .ًوبیس تجبٍظ ّفتِ زض ًؾطی ؾبفت10 اظ جوقبً ًجبیس زاًكىسُ ؾغح زض هسفَ هسضؾیي تسضیؽ ؾبفبت تقساز حساوثط :2 تبصره

 غیط هسفَ اؾبتیس جصة اجطائی ّیبت تبئیسیِ اذص ٍ تحهیلی همغـ ، تحهیلی ضقتِ تبییس لطاضزاز، فمس لیتهؿئَ -4 هاده

 . ثَز ذَاّس زاًكىسُ فْسُ ثِ فلوی ّیبت

 هجبظفلَم پعقىی اضزثیل  زاًكگبُ جصة اجطائی ّیبت تَؾظ نالحیت تبییسُ اذص اظ لجل تب هسفَ هسضؼ تسضیؽ :1 تبصره

 . ثبقس ًوی

 جصة اجطائی ّیبت زض پطًٍسُ فبلس هسفَییىِ هسضؾبى ثطای تحهیلی ّطًیوؿبل قطٍؿ اظ لجلاؾت  هَؽف زاًكىسُ :2 تبصره

 .ًوبیٌس السام الظم هجَظ اذص ثِ ًؿجت ّؿتٌس، زاًكگبُ

 ضا زاًكگبُ جصة اجطائی ّیبت تبییسُ اذص ثِ ًیبظ ثَزى قبغل نَضت زض ّب زاًكگبُ ؾبیط فلوی ّیبت افضبی :3 تبصره

 .ساضًسً

 ذسهبت اؾترساهی لبًَى هكوَل وِ زاًكگبُ اظ ذبضج ٍ زاذل زض قبغل فلوی ّیبت غیط افضبی ٍ وبضوٌبى اظ -5 هاده

 زض فمظ اًس قسُ زازُ تكریم زاًكگبُ زض آهَظـ قطایظ ٍاجس زاًكگبُ، جصة اجطائی ّیبت تبییس ثب ٍ ثبقٌس هی وكَضی

 ٍی هَؽفی ٍ ازاضی ؾبفبت جعء هصوَض ؾبفبت ٍ ثبقٌس هی لتسضیؽا حك هكوَل ٍ تسضیؽ ثِ هجبظ ازاضی غیط ؾبفبت
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 هغبثك ؾبفتی یب ٍ ضٍظاًِ هطذهی ثطگِ اضائِ ثِ هَؽف وبضی، قیفت ٍ ازاضی ؾبفبت زض تسضیؽ نَضت زض گطزز، ًوی هحؿَة

   .ٌسثبق هی ذَز ذسهت هحل وبضگعیٌی ٍ ازاضی اهَض هؿئَل تبییس ثب ٍ آهَظقی ّبی اثالك هفبز ٍ ثطًبهِ ثِ

 زاضًس زاًكجَ تطثیت ثطای فلوی ّیبت ووجَز وِ ّب ضقتِاظ  ثطذی ثطگعاضی وبضآهَظی ظهبًی ّن ثِ ثبتَجِ :1 تبصره

 ّوىبضی ًیع ازاضی ٍلت ٍ وبض ظهبى زض قَز زازُ اجبظُ ّب ضقتِ ایي زض زضهبًی پطؾٌل ثِ اؾت قسُ همطض( ٍ هبهبیی  پطؾتبضی)

 . ًوبیٌس

 زض زاًكجَیبى ًوطات ًْبیی ثجت ثِ هٌَط زاًكىسُ آهَظقی هقبًٍت حَظُ زض التسضیؽ حك طاضزازل تبییس ٍ ثطضؾی -6 هاده

 ثَز ذَاّس زاًكىسُ آهَظـ هسیط تَؾظ هَاضز تبییس ٍ ؾوب ؾیؿتن

 .قَز اًجبم ثبیس تسضیؽ ٍ ًیوؿبل قطٍؿ اظ لجل هسفَ هسضؾیي ثطای تسضیؽ وس اذص -7 هاده

  اظ احتوبال، ثیف وِ فلوی ّیبت افضبی ثطایزاًكىسُ  آهَظقی قَضای اظ هجَظ اذص ثِ ًؿجتهَؽف اؾت  زاًكىسُ -8 هاده

 تبضید ثقس اظ وِ زضنَضتی ًوبیٌس ًیوؿبل السام ؾَم ّفتِ تب ثبقٌس، حساوثط زاقتِ التسضیؿی حك آى هقبزل یب ًؾطی ٍ ٍاحس 8

 .قس ًرَاّس زازُ اثط تطتیت ًوبیٌس السام ٍاضبفِ حصف

 احتوبلی ّبی انالحیِ ٍ تسضیؽ ّبی اثالك هٌسضجبت ثب هغبثك ثبیؿتی اهتحبًی اثالك زض قسُ زضج زضٍؼ اعالفبت :1 تبصره

 .ثبقس ثقسی

 آهَظقی ّبی گطٍُ هحتطم هسیطاى فْسُ ثط ًیوؿبل تحهیلی ّط قطٍؿ اظ لجل تسضیؽ ّبی اثالك نسٍض هؿئَلیت: 2 تبصره

 ؾْن ٍ ٍاحس ًَؿ ٍ تقساز شوط ثب ٍ آى اظ ذبضج یب ٍ زاًكىسُ ؾغح زض هسضؼ تسضیؿی زضٍؼ توبم قبهل وِ ثبقس، هی هطثَعِ

 ثِ تبییس هسیط آهَظـ ثطؾس.ثبیؿتی زض ًْبیت  ، ایي اثالك ّبثَز ذَاّس هسضؼ

 .گیطز هی اًجبم تحهیلی ؾبل ًینّط  پبیبىزض  زاًكگبُ فلوی ّیبت افضبی التسضیؽ حك پطزاذت ٍ هحبؾجِ -9 هاده 

 زض ٍ هحبؾجِ فلوی ّیبت افضبی ّبی فقبلیت تحهیلی ؾبل اٍل ًیوؿبل زض :ثبقس هی تطتیت ایي ثِ هحبؾجِ ًحَُ :1 تبصره

 تحهیلی زٍم ًیوؿبل پبیبى زض ٍ قَز هی هٌتمل تحهیلی زٍم ثِ ًیوؿبل هَاضز قسُ تسضیؽ ٍاحس اضبفِ یب ٍ وؿط نَضت

 یىجب ثهَضت التسضیؽ حك زضیبفت مبقاؾتح زضنَضت ٍ هحبؾجِ یىجب(  ًیوؿبل ّطزٍ)  اضبفی یب وؿطی ٍاحسّبی ولیِ

 .قَز هی پطزاذت

 .ثبقٌس ًوی 1 تجهطُ ٍ 9  هبزُ هكوَل زاًكىسُ اظ ذبضج ٍ هسفَ هسضؾیي :2 تبصره
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 ثِ ٍضظقی فلَم ٍ ثسًی تطثیت ضقتِ زض قطایظ ٍاجس ٍ هترهم افطاز زاًكىسُ ثسًی تطثیت هسیطیت زض ایٌىِ ثِ ًؾط -10 ماده

 ٍ آهَظـ جْت ًیبظ هَضز هترهم اًؿبًی ًیطٍی تبهیي هٌؾَض ثِ تَاًس هی ثسًی تطثیت هسیطیت. ًساضز ٍجَز وبفی تقساز

 .ًوبیس اؾتفبزُ ثبقس ضؾیسُ زاًكىسُثسًی  تطثیت هسیطیت تبییس ثِ وِ قطایظ ٍاجس افطاز اظ ٍضظقی، ّبی ضقتِ تقلین

 ثسًی تطثیت وبضقٌبؾی هسضن پبیِ ی ثب ٍ سُزاًكى ثسًی تطثیت هسیطیت وبضقٌبؾبى ٍ هطثیبى ثب تسضیؽ اٍلَیت :1 تبصره

 . زاضًس لطاض ثقسی ّبی اٍلَیت زض وبضقٌبؾبى ؾبیط ٍ اؾت

 . قس ذَاّس اًجبم زاًكىسُ ثسًی تطثیت هسیطیت ّوبٌّگی ثب ثسًی تطثیت هطثیبى تسضیؽ ؾبفت تٌؾین :2 تبصره

 ّبی ٍاحس لبلت زض وِ ثبقس هی ضقتِ ّط هترهم هحتطم اؾبتیس فْسُ ثِ زض ّط گطٍُ ترههی ظثبى تسضیؽ ؽیفِو -11 هاده

زض نَضت ًجَز اؾتبز ترههی زض ّوبى ضقتِ، ٍاگصاضی ایي ٍاحس ثط اؾبؼ تهوین گیطی قَضای  .قس ذَاّس تسضیؽ هَؽف

 آهَظقی ذَاّس ثَز.

 .سثبق هی زاًكگبُ ؾغح زض هطثَعِ ٍاحسّبی تسضیؽ هؿئَل زاًكىسُ آهَظقی گطٍُ ّط فلوی ّیبت فضَ -12 هاده

 زاًكىسُ ٍ هسضؼ ثیي وِ ثَز ذَاّس لطاضزازی ثِ هَوَل ًبهِ آییي ایي زض هٌسضج التسضیؽ حك ًَؿ ّط پطزاذت -13 هاده

 . قَز هی تٌؾین ٍی عطف اظ تسضیؽ هحل

 اهضبی ٍ ضؤیت ثِ ٍ تٌؾین ًیوؿبل اثتسای ّفتِ ؾِ زض حساوثط ٍ ًیوؿبل ّط اثتسای زض التسضیؿی حك لطاضزاز :1تجهطُ

 . ضؾس هی ثجت ثِ ٍ ضؾیسُ هطثَعِ زاًكىسُ هحتطم ضئیؽ ٍ آهَظقی هقبٍى آهَظقی، هسیطگطٍُ هسضؼ،

 ٍضـ تجسیل یب اؾترساهی هجٌبی تَاًس ًوی هَضز ّیچ زض ٍ زاقتِ هَلت جٌجِ لطاضزاز عجك زاًكىسُ زض تسضیؽ :2 تجهطُ

 .ثبقس ًوی زاًكگبّی ؾوت ّیچگًَِ هإیس لطاضزاز ثطاؾبؼ تسضیؽ. گیطز لطاض زاًكگبُ فلوی ّیبت فضَ نَضت ثِ هسضؼ

 یب ًؾطی ٍاحس6 هیعاى جوقبًثِ زاًكگبُ، ضؾوی اثالك هَجت ثِ تبثؿتبى فهل زض تَاًٌس هی فلوی ّیبت افضبی -14هاده 

ثطاثط  3 ّفتِ زض آًبى تسضیؽ ؾبفبت تبثؿتبًی زٍضُ هست ثَزى وَتبُ فلت ثِ. ًوبیٌس تسضیؽ ّفتِ 6 هست ثطای فولی هقبزل

 .ثَز ذَاّس فبزی تحهیلی ًیوؿبل عی زض تسضیؽ تؾبفب

 ّیبت افضبی تب قَز ضیعی ثطًبهِ زاًكىسُ گطٍُ تَؾظ هغلَثی ًحَ ثِ ثبیس آهَظـ یب تسضیؽ اظ غیط ؾبفبت زض -15 هاده

 .زٌّس اًجبم احؿي ًحَ ثِ ضا زیگط ٍؽبیف ثتَاًٌس فلوی
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 ثىبض هكغَل التسضیؽ حك اؾتبز ثهَضت تحهیلی وؿبلًی یه زض هكرم ظهبًی همغـ یه زض وِ اقربنی ثطای -16 هاده

 ٍاحس تقساز ثبقٌس، زاقتِ فقبلیت فلوی ّیبت ثقٌَاى ٍ زاًكىسُ زض اؾترساهی ثهَضت تحهیلی ًیوؿبل ظهبى هبثمی ٍ ثَزُ

 یثطا هحبؾجِ زض ؾپؽ. قَز هی هحبؾجِ تفىیه ثِ ظهبًی همغـ زٍ ثطای ًبهِ آییي ایي هغبثك قرم ًْبیی التسضیؿی حك

  .گیطز هی لطاض ّفت17ِ اظ ًؿجتی هَضزًؾط ظهبى ثب هتٌبؾت ّفتِ،17 ثجبی همغـ ّط

 ٍ آتی تطهْبی زض اًْب التسضیؽ حك پطزاذت هٌؾَض ثِ ّطؾبل زض التسضیؽ حك هكوَل ٍاحسّبی ؾبظی شذیطُ -17 هاده 

 . اؾت همطضات ذالف هَؽف ٍاحسّب جبی ثِ آًْب یبجبیگعیٌی

 .قَز گطفتِ ًؾط زض گطٍُ فلوی ّیبت افضبی ثیي زضٍؼ تَظیـ زض فسالت -18هبزُ 

 هوظفی  واحذهای :سوم فصل

 ؾبفت ٍ ٍاحس قَز هی هحَل زاًكگبُ عطیك اظ وِ ّفتگبًِ ّبی فقبلیت زض فلوی ّیبت افضبی لبًًَی ٍؽبیف ثِ ثٌب -1 هاده

 هطاتت اؾبؼ ثط( اجطایی هؿئَلیت ثسٍى) ًساضًس فْسُ ثِ هسیطیتی ٍؽبیف وِ فلوی ّیبت افضبی ّفتِ زض تسضیؽ هَؽفی

 .ثبقس هی زاًكگبّی ثِ قطح جسٍل شیل

 واحذ هوظف رتبه

 14-16 هطثی

 12-14 اؾتبزیبض

 11-12 زاًكیبض

 8-11 اؾتبز

 

 ؾبفت ثب ثبیس ّؿتٌس، ؾبظی هقبزل لبثل هطثَعِ زؾتَضالقول اؾبؼ ثط وِ فلوی ّیبت افضبی ّبی فقبلیت ولیِ :1 تبصره

 ٍاحسّبی اظ %50حسالل ایٌىِ ثط هكطٍط. قَز گطفتِ ًؾط زض هَؽف ؾبفت نَضت ثِ ٍ گطزز هٌغجك جسٍل ایي هَؽف

 .ثبقس تئَضی زضٍؼ اظ هَؽفی
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اظ ؾمف ٍاحس هَؽف افضبی ّیبت  ٍاحس 5/0ؾبل ؾبثمِ هكطٍط ثِ زضیبفت تطفیـ پبیِ ی ؾبالًِ  5ثِ اظای ّط : 2تبصره 

 ذَاّس قس. ؿطفلوی و

ؼ هقطفی ثِ اؾتبز اظ فطهَل ظیط هحبؾجِ هی گطزز. ؾمف ٍاحس هقبزل هقطفی ثِ اؾتبز حساوثط یه ٍاحس هقبزل زض :3تبصره 

 زٍم ٍاحس زضؼ هَضز ًؾط اؾت.

 ; ٍاحس هقبزل هقطفی ثِ اؾتبز  

 

ضؾیي غیط وِ ثطای هسؾبفت هی ثبقس  5ّط ضٍظ ثِ هست  ضٍظ ٍ 9ٍاحس وبضآهَظی ٍ وبضآهَظی زض فطنِ ثِ هست  ّط :4تبصره 

 ثطای افضبی ّیبت فلویثطای  آىًحَُ ی هحبؾجِ ٍاحسّبی ؾبفت هحبؾجِ ذَاّس قس، ّوچٌیي  5/42ّیبت فلوی ثهَضت 

 ثِ قطح ظیط هی ثبقس.

 تقساز گطٍُ ّب( ; هحبؾجِ ٍاحسّبی وبضآهَظی ٍ وبضآهَظی زض فطنِ ×)ٍاحس زضؼ  ×5/1

ِ گًَِ ای اؾت وِ ًیبظ ثِ حضَض هؿتوط ّیبت فلوی ًیؿت ٍ فمظ ثِ زض هَاضزی وِ هبّیت وبضآهَظی یب وبضٍضظی ث: 5تبصره 

هٌؾَض ّوبٌّگی ٍ ّسایت اّساف آهَظقی هی ثبقس )ثِ قطط ؾطوكی زض ول ضٍظّبی وبضآهَظی( ٍاحس هقبزل اظ عطیك فطهَل 

 ظیط هحبؾجِ هی قَز:

 ;ٍاحس هقبزل وبض آهَظی

 لجَل لبثل ٍ ّفتگی هَؽفی ذسهت جعء هطثَعِ ّبی گعاضـ هَضز زض ًؾط اؽْبض ٍ وبضٍضظی ٍ آهَظی وبض ؾطپطؾتی -2هبزُ 

 .ًوبیٌس تمؿین فلوی ّیبت افضبی ثیي احؿي ًحَ ثِ ضا هطثَط اهَض هَؽفٌس ّب زاًكىسُ ٍ اؾت فضَ

 ٍّكیپػ اهَض نطف ضا ثیكتطی ٍلت ثبیس ٍ زاضًس اجطا زؾت زض اضظًسُ پػٍّكی ّبی عطح وِ فلوی ّیبت افضبی -3 هاده

 پػٍّكی قَضای تهَیت هَضز حؿت هطوع ضییؽ یب ٍ زاًكىسُ هقبًٍت آهَظقی تبییس ٍ هسیطگطٍُ پیكٌْبز ثِ ثٌب ًوبیٌس

 آهَظـ تسضیؽ ؾبفبت ایٌىِ ثط هكطٍط. ًوبیٌس پػٍّكی اهَض نطف ضا آهَظـ ثِ هطثَط ؾبفبت اظ لؿوتی تَاًٌس هی زاًكىسُ

 . ًجبقس ،ووتط 1بزُزضه هٌسضج حسالل هیعاى ًهف اظ آًبى، هَؽف

 ( ثسٍى هؿئَلیت اجطایی) وِ ٍؽبیف هسیطیتی ثِ فْسُ ًساضًس پػٍّكی فلوی ّیبت افضبی هَؽف ٍاحس تقساز -4 هاده

 ثطاؾبؼ هطاتت زاًكگبّی ثِ قطح جسٍل شیل هی ثبقس.
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 هَؽفی غیطتوبم ٍلت جغطافیبیی ٍاحس هطتجِ زاًكگبّی ضزیف

 9 هطثی پػٍّكی 1

 8 اؾتبزیبض پػٍّكی 2

 7 زاًكیبض پػٍّكی 3

 6 اؾتبز پػٍّكی 4

 

 ّفتِ زض پػٍّكی فقبلیت ؾبفت 4 هقبزل پػٍّكی ٍاحس ّط ًبهِ، آییي( ٍتقبضیف ولیبت) یه فهل 7 هبزُ عجك :1 تبصره

 .اؾت

 قَضای تهَیت ثِ ٍ گطزز هكرم پػٍّكی ّبی عطح زض ثبیس فلوی ّیبت افضبی پػٍّكی وبض تمطیجی ثطآٍضز :2 تبصره 

 .ثطؾس زاًكىسُ ّكیپػٍ

 هی هحبؾجِ(  زاًكگبُ زض زضؾی ٍاحس هبًٌس) پػٍّكی ٍاحس ثطاؾبؼ ثبلیٌی ٍ پػٍّكی فلوی ّیبت افضبی فقبلیت -5هاده

 . گطزز

 تٌبؾت ثِ نَضت ایي زض وِ وٌس اؾتفبزُ تسضیؽ ٍ آهَظـ اهط زض پػٍّكی فلوی ّیبت افضبی اظ تَاًس هی زاًكىسُ -6 هاده

 .  قَز هی وبؾتِ ایكبى كیپػٍّ هَؽفی ٍاحس اظ

 ؾبفت ّط ثطای هطثَعِ ههَثبت اؾبؼ ثط پػٍّكی ّبی فقبلیت هیعاى ثب هتٌبؾت تحمیك، هَؽف ّبی ٍاحس هبظاز ثِ -7 هاده

 حىن زض هٌسضج هرهَل القبزُ فَق ٍ هجٌب حمَق قهتن یه ؾبفت ّط اظای ثِ آى هیعاى.  گیطز هی تقلك التحمیك حك

 . ثَز ذَاّس پػٍّكی فلوی ّیبت فضَ اؾترساهی

. قَز هی ون ّب آى هَؽفی ٍاحسّبی اظ ٍاحس2  زاضًس، ؾي ؾبل 60 ثبالی وِ فلوی هطتجِ ّط ثب فلوی ّیبت افضبی -8 هاده

 هی ثبقس. شیل جسٍل عجك ثبقٌس هی ّبی هسیطیتی افضبی ّیبت فلوی وِ زاضای ؾوت هَؽفی تسضیؽٍاحس  -9 هاده

 

 واحذ هوظف تذریس  ایی هقاهات سیاسی و سوت های اجر ردیف

ًوبیٌسگبى  ٍظضا، ٍ افضبی قَضای ًگْجبى، ای اؾالهیت ضییؽ هجلؽ قَضبیضؤؾبی ؾِ لَُ، ً 1

 هجلؽ قَضای اؾالهی ٍ هقبًٍیي ضییؽ جوَْض، اؾتبًساضاى ٍ ؾفطا، هقبًٍیي ٍظضا

 ٍاحس 0
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 ٍاحس 2  ضئیؽ زاًكىسُ 2

 ٍاحس 3  هقبًٍیي زاًكىسُ  3

 ٍاحس 4 هسیطاى زاًكىسُ 4

 ٍاحس 9 هسیطاى گطٍُ 5

 

 

 اؾترساهی ًبهِ آییي زض ٍلی ثَزُ اجطایی ّبی فقبلیت زاضای وِ زاًكىسُ فلوی ّیبت افضبی تسضیؽ هَؽف ٍاحس: 1 تجهطُ

 :ثبقس هی شیل جسٍل قطح ثِ اؾت ًكسُ آى ثِ ای اقبضُ

 

 واحذ هوظف تذریس سوت های اجرایی ردیف 

 وؿط اظ هَؽفی ٍاحس 2 ىسُضّجطی زض زاًكضئیؽ ًْبز ًوبیٌسگی همبم هقؾن  1

 ٍاحس وؿط اظ هَؽفی 4 ضئیؽ هطاوع تحمیمبتی ههَة 2

 ٍاحس وؿط اظ هَؽفی 2 لبئن همبم ثؿتِ ّبی فولیبتی 3

 ٍاحس وؿط اظ هَؽفی 3 زثیط قَضای پػٍّكی 

 ٍاحس وؿط اظ هَؽفی 2 زاًكجَیی تحمیمبت وویتِ ؾطپطؾت 

 ٍاحس وؿط اظ هَؽفی 1 كگبُ هؿئَلیي فٌی ٍ ؾطپطؾت آظهبی 5

 ٍاحس وؿط اظ هَؽفی 1 زثیط وویتِ اذالق  6

 ٍاحس وؿط اظ هَؽفی 2 ثیوبضؾتبى آهَظقی آهَظقی هقبٍى 8

 ٍاحس وؿط اظ هَؽفی 2 ّبی آًالیي آهَظقی زاًكىسُازهیي ؾبهبًِ  

 ٍاحس وؿط اظ هَؽفی 3 زاًكىسُ  EDOٍاحس هؿئَل  9

 ٍاحس وؿط اظ هَؽفی 2  ثیوبضؾتبى EDO ٍاحس هؿئَل 9

 ٍاحس وؿط اظ هَؽفی EDO 1هؿَلیي وویتِ ّبی  

 ٍاحس وؿط اظ هَؽفی 3 هؿَل اؾبتیس هكبٍض 

 ٍاحس وؿط اظ هَؽفی 1 هؿَل وتبثربًِ هطوعی 

 ٍاحس وؿط اظ هَؽفی 1 زاًكىسُزفتط اضتجبط ثب نٌقت هؿئَل  11

 ٍاحس وؿط اظ هَؽفی 1 زثیط آهَظـ هساٍم 12

 ٍاحس وؿط اظ هَؽفی 3 ط هجلِ ثب حسالل ضتجِ فلوی پػٍّكیؾطزثی 15

 ٍاحس وؿط اظ هَؽفی 2 هسیط اجطایی هجلِ ثب حسالل ضتجِ فلوی پػٍّكی 16

 ٍاحس وؿط اظ هَؽفی 1  ٍ ثطًبهِ ّبی فولیبتی هؿئَل ّط یه اظ وبضگطٍّْبی ثؿتِ ّبی عطح تحَل 22

 ٍاحس وؿط اظ هَؽفی 1 ٍ ثطًبهِ ّبی فولیبتی افضبی ّط یه اظوبضگطٍّْبی ثؿتِ ّبی عطح تحَل 24

 ٍاحس وؿط هَؽفی 9 هسیط ثیوبضؾتبى 25

 ٍاحس وؿط اظ هَؽفی 1 هؿئَل هطوع هْبضتْبی ثبلیٌی 26

 زاًكجَ 20ٍاحس ثطای ّط  5/0 آؾىی پطؾتبضی 
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ضٍظ حضَض زض ثبلیي یه  9ّط  فبیٌبل هبهبیی 

ٍاحس وبضآهَظی ثب افوبل ضطیت 

ّط ضٍظ زٍ  -(13تب  8)اظ ؾبفت 

 زاًكجَ

 ٍاحس وؿط اظ هَؽفی 5/0 فبیٌبل ثْساقت  

 هَؽفی اظ وؿط ٍاحس 5/0 فبیٌبل ثْساقت فوَهی 

 

ثِ فْسُ زاقتِ ثبقس، ثبالتطیي هؿئَلیت ٍی ثطای  زض یه حَظُ زض نَضتی وِ فضَ ّیبت فلوی چٌس هؿئَلیت: 2تبصره 

 َز.زض ًؾط گطفتِ هی ق ٍ وؿط ٍاحس تقییي ٍاحسّبی هَؽف

 هحَل زیگطی فطز ثِ هكرم ظهبًی همغـ زض ضا ذَز ٍؽبیف اظ ثركی اجطائی هؿئَلیي اظ ّطیه وِ نَضتی زض: 3 تبصره

 . گیطز هی تقلك اؾت، ًوَزُ تمجل ضا هؿئَلیت وِ فطزی ثِ ٍ وؿط قسُ هٌؾَض ٍاحس ؾمف اظ ،سًوبیٌ

 هؿَل هطثَعِ ذَاّس ثَز. : وؿط اظ ٍاحسّبی هٌسضج زض جسٍل فَق هٌَط هكطٍط ثِ تبییس4تجهطُ 

 ّیبت فضَ تَؾظ ثبیس تَأم عَض ثِ پطٍغُ ؾطپطؾتی ٍ( زاقتي ٍجَز نَضت زض) پطٍغُ ثِ هطثَط تئَضی زضؼ تسضیؽ -10هبزُ 

  ٍاحس هحبؾجِ ذَاّس قس.  25/0ٍ ثطای ّط زاًكجَ  تطم زٍ زضعَل فلوی

 تمؿین هسضؾیي تقساز ثط فَق هقبزل ٍاحس تقساز قَز هی یؾطپطؾت ًفط یه اظ ثیف تَؾظ ًبهِ پبیبى یب ٍ پطٍغُ اگط : 1تجهطُ

 . قَز هی

 .ثَز ذَاّس احتؿبة لبثل پطٍغُ اتوبم اظ پؽ پطٍغُ هقبزل ٍاحس :2تجهطُ 

 تهَیتثِ  6/10/1400 هَضخ زض ٍ ههَة17/6/1400هَضذِ ی  آهَظقی قَضای زض تجهطُ  30 ٍ هبز37ُ ایي آییي ًبهِ زض

 .اؾت ضؾیسُ ذلربل زضهبًی ثْساقتی ٍذسهبت پعقىی فلَم زاًكگبُ ضئیؿِ ی ّیبت


