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تشثیتی ٍ ، فشٌّگیّبی  دس حَصُ هیثب سٍیکشد اسال «تَلیذ اثش ثذیع ٍ اسصًذُ ٌّشی»ٍ « هقبلِ»، «تذٍیي کتبة» -1ثٌذ 

 اجتوبعی 

ثب هضبهیي ثشجستِ دیٌی ٍ ٌّشی  سبیش تَلیذات ٍػىس ، فیلن، خغبعی، ًمبضیاص لجیل آثبس ٍ تَلیذات ٌّشی اسصًذُ  ٍ ثذیغ آثبس -1

 اهتیبص 4حذاوثش  تبثب اسائِ هستٌذات است هؼٌَی وِ اًتطبس پیذا وشدُ ٍ یب دس ًوبیطگبُ اسائِ گشدیذُ 

 اهتیبص  4ًبضش فشٌّگی هؼتجش تب حذاوثش ثب ٍ فشٌّگی تشثیتی ٍ اجتوبػی هضبهیي ثب   اسالهیوتبة ثب سٍیىشد تبلیف  -2

 اهتیبص  2هضبهیي فشٌّگی تشثیتی ٍ اجتوبػی ٍ ثب ًبضش فشٌّگی هؼتجش تب حذاوثش ثب   اسالهیتشجوِ وتبة ٍ یب همبلِ ثب سٍیىشد  -3

 اهتیبص 3حذاوثش تب هضبهیي فشٌّگی تشثیتی ٍ اجتوبػی ثب   اسالهیسٍیىشد ثب  پژٍّطی ویػل همبلًَِضتي  -4

، ًطشیبت داًطجَئی داًطگبُ، ػوَهیجالت ه، تشٍیجی ویهمبالت ػل، ّب ّوبیصهجوَػِ همبالت ) اًتطبسیبفتٍِآثبس یشهمبالتسب -5

 اهتیبص 2حذاوثش  تبهضبهیي فشٌّگی تشثیتی ٍ اجتوبػی ثب   اسالهیسٍیىشد  ثب...(  ٍوثیشاالًتطبس ّبی  سٍصًبهِ

فشٌّگی ثشاسبس دس اجشای اهَس  هَثشّبی  ٍ ّوکبسیّب  تْیِ ٍ تذٍیي پیَست فشٌّگی ثشای کلیِ فعبلیت -2ثٌذ

 ٍ هشاکض آهَصضیّب  ضذى داًطگبُ هیضَسای اسالّبی  کلی ثشًبهِ پٌج سبلِ تَسعِ ٍ سیبستّبی  سیبست

گَاّی وِ  داًطگبّیّبی  فؼبلیتولیِ  فشٌّگی ٍ اجتوبػیتبثیشات اسصیبثی  بتگضاسضٍّب  تذٍیي پیَست فشٌّگی فؼبلیتتْیِ ٍ  -1

  اهتیبص  3حذاوثش تب سسیذُ ثبضذ داًطگبُدفتش ًْبد همبم هؼظن سّجشی دس  ٍ یب ٍاجتوبػیهؼبًٍت فشٌّگی تبییذ  اًجبم آى ثِ

طالة ٍ  . ویقبًَى هٌذ داًطجَیبى ٍ اعضبی ّیبت علّبی  اسائِ هطبٍسُ فشٌّگی ٍ یب ّوکبسی هَثشثب تطکل -3ثٌذ

 ٍ یب حَصُ علویِ ثِ هٌظَس تشٍیج فعبلیت دسحَصُ فشٌّگ «هَسسِ» ًْبدّبی فشٌّگی فعبل دس 

تب  اهتیبص 1سبػت  25ّش  طگبُداًوٌبى وبس ٍاػن اص ثسیج داًطجَیی ٍ ثسیج داًطجَئی  هیاسالّبی  تطىل ِثطبٍسُ هاسائِ   -1

  ؛ثب تبئیذ هؼبًٍت فشٌّگی ٍ اجتوبػی داًطگبُ  اهتیبص دس ّشتشم 2حذاوثش 

 اهتیبص دس ّشتشم 2حذاوثش  اهتیبص تب 1سبػت  50ّشداًطگبُ  اسبتیذ ثسیج ٍ ویاػضبی ّیبت ػل هیاسالّبی  دستطىلفؼبلیت هَثش   -2

 .تطىل هشثَطهسئَل یب  دثیش ثب تبئیذ

ثب اهضبء سئیس دفتش اهتیبص دس ّشتشم  2اهتیبص تب حذاوثش  1سبػت  25ّش دفتش ًْبد همبم هؼظن سّجشی دس داًطگبُ هَثش ثب ّوىبسی  -3

  .دسداًطگبًُْبد 

 استبد هطبٍس فشٌّگی ثب حکن هعبٍى داًطجَئی فشٌّگی هَسسِ – 4ثٌذ

هؼبًٍت فشٌّگی ٍاجتوبػی داًطگبُ صبدسگشدیذُ ثشای ّش ًین سبل وِ احىبم آًْب تَسظ  ویٍ ػلثشای اسبتیذ هطبٍس فشٌّگی  -1

 اهتیبص هٌظَس ضَد.  7/0هطبٍسُ 

ضَسای  ویاحىبم فشٌّگی آًْب سا سئیس داًطگبُ صبدسوشدُ است اص جولِ اػضبی ّیبت ػل ضَد وِ هیایي اهتیبص ضبهل افشادی ّن  :  تجصشُ

اػضبی ّیبت هٌصفِ سسیذگی ثِ ، وویتِ ًبظش ثش ًطشیبت، آصاد اًذیطیّبی  ّیبت وشسی، ضَسای ّن اًذیطی، فشٌّگی ٍ اجتوبػی داًطگبُ

   ضَد.  هیهجوَػِ ضَسای فشٌّگی ٍ اجتوبػی داًطگبُ  ی صیشهطَستّبی  ٍ وویتِّب  سبیش وبسگشٍٍُ  هیاسال ّبی  تخلفبت تطىل

، فشٌّگیّبی  هطلَة فشٌّگی ٍ هطبسکت یب اًجبم فعبلیتّبی  هسئَلیت پزیشی دس اصالح ٍ ّذایت ًگشش : 5ثٌذ

اسبتیذ ٍ کبسکٌبى( ثب کست هَافقت ، اجتوبعی ٍ یب عٌبٍیي هطبثِ ثشای کلیِ اقطبس داًطگبّی )داًطجَیبى، تشثیتی

 هَسسِ هحل خذهت ویسس

یب طالة  ویداًطجَیی ٍ اعضبی ّیبت عل ویثشًبهِ سیضی ٍ طشاحی دس اهَس فشٌّگی تشثیتی  اجتوبعی ٍ عل 1-5-1

 ٍ کبسکٌبى

هؼبًٍت  هجَص داًطگبُ ٍ تبئیذهطَستی فشٌّگی ٍ اجتوبػی داًطگبُ ٍ ثشٍى داًطگبّی ثب ّبی  وبسگشٍٍُ ّب  وویتِػضَیت دس  -1

 اهتیبص 1سبػت فؼبلیت  25ثِ اصای ّش یب  دفتش ًْبد همبم هؼظن سّجشی داًطگبُ بُ فشٌّگی ٍ اجتوبػی داًطگ
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فشٌّگی ٍ اجتوبػی داًطگبُ ثب تبئیذ هؼبًٍت فشٌّگی ٍ ّبی  خاللبًِ ٍ یب هطبسوت دس ثشًبهِ سیضی فؼبلیتّبی  اسائِ عشح -2

 اهتیبص 1فؼبلیت سبػت  25ْبد همبم هؼظن سّجشی داًطگبُ ثِ اصای ّش یب دفتش ًاجتوبػی ٍ 

، اسالهیّبی  تطىلػضَ هَسس دس داًطگبُ )وٌذ لبًًَهشدم ًْبدّبی فشٌّگی ٍ اجتوبػی  سبصیفؼبل ٍ  تبسیس ًمص هَثش دس -3

ثب تبئیذ  ٍ ..... (خیشیِ ، هزّجی، صٌفیّبی  اًجوي، ٍسصضیّبی  اًجوي، فشٌّگیًطشیبت ، ػلویّبی  اًجوي، فشٌّگیّبی  وبًَى

 اهتیبص 3تب حذاوثش حست هَسد هؼبًٍت فشٌّگی ٍ اجتوبػی داًطگبُ 

هطبسکت دس اجشای اهَسفشٌّگی تشثیتی اجتوبعی اص جولِ هطبسکت فعبالًِ دس تطکیل جلسبت ّن اًذیطی   1-5-2

 اسبتیذٍ ًطست ٍجلسبت داًطجَئی جْت تجییي هجبحث ٍ هطکالت ٍ سفع ضجْبت اعتقبدی ٍ ....

 1سبػت  16اسبتیذ ثب تبئیذ دثیش ّن اًذیطی ّش اًذیطی  دسجلسبت ّن)هطبسوت دس هجبحث ٍ گفتگَّب ٍ ... (بالًِ هطبسوت فؼ -1

 اهتیبص

لبًًَی وِ هجَص ثشگضاسی آًْب تَسظ ّیبت ًظبست داًطگبُ صبدس گشدیذُ ّبی  تجصشُ : هطبسوت فؼبالًِ دسجلسبت ّن اًذیطی تطىل

 گشدد.   هیثب گَاّی دثیش یب هسئَل تطىل هشثَط ٍ تبئیذ هؼبًٍت فشٌّگی ٍ اجتوبػی  داًطگبُ ًیض هطوَل اهتیبص هزوَس 

ثب تبئیذ هؼبًٍت داًطجَئی ٍ استبدی ّبی  وشسیاػن اص  ٍ ... ( ثحث اسائِ ، ) داٍسیآصاد اًذیطی ّبی  س وشسیهطبسوت فؼبالًِ د -2

 اهتیبص دس تشم.  2تب ًین اهتیبص ٍ حذاوثش  هَسد فشٌّگی ٍ اجتوبػی ّش

ّش ّجشی داًطگبُ س ًْبد همبم هؼظندفتش یب ٍ تذسیس فشٌّگی ٍ اجتوبػی ثب تبئیذ هؼبًٍت فشٌّگی ٍ اجتوبػی ٍ ایشاد سخٌشاًی  -3

  اهتیبص دس تشم.  2اهتیبص ٍ حذاوثش  صذم  25تب جلسِ 

تشثیتی ٍ آهَصضی ثِ داًطجَیبى ٍ ، فشٌّگی، هشتجط )اسائِ خذهبت هطبٍسُ ای علویّبی  سبیشفعبلیت  1-5-3

ٍ....( ثب تبئیذ کوسیَى ّب  خَاثگبُ، هسبجذ ، ّب حضَس هستوش ٍ تبثیشگزاس دس هشاکض داًطجَیی اعن اص کبًَى، طالة

 تخصصی ریشثط 

ثب تبئیذ هؼبًٍت سصضی ٍّبی  تینگشی  ٍ هشثیسشپشستی ،  ویػل، جْبدی، صیبستی، فؼبل ٍ هَثش دس اسدٍّبی فشٌّگیحضَس  -1

 اهتیبص دس تشم. 2اهتیبص ٍ حذاوثش  1تب  ًْبد همبم هؼظن سّجشی داًطگبُ ّش هَسددفتش فشٌّگی ٍ اجتوبػی ٍ یب 

ًْبد همبم هؼظن سّجشی دفتش داًطجَئی ثب تبئیذ هؼبًٍت فشٌّگی ٍ اجتوبػی ٍ یب ّبی  حضَس هَثش فشٌّگی دس هحیظ خَاثگبُ -2

 اهتیبص دس تشم 2صذم اهتیبص ٍحذاوثش  25 ّش هَسد   داًطگبُ

ّیبت اهٌبی ، لشض الحسٌِّبی  صٌذٍق، )ثٌیبد داًطگبّی فشدٍسی داًطگبُ ػبم الوٌفؼِاجشائی ثبًْبدّبی خیشیِ ٍّوىبسی  -3

تبئیذ هؼبًٍت  ثب صٌذٍق ًزٍسات ٍ خیشات داًطگبُ ٍ....(، داًطگبُّبی  هسبجذ ٍ ًوبصخبًِّبی  هذیشُ ّیبت، هزّجی داًطگبُ

 ّشتشم تب ًین اهتیبص اًطگبُ د فشٌّگی ٍاجتوبػی

فشٌّگی ٍ فشٌّگی ٍ سبیش هشدم ًْبدّبی ّبی  ٍ وبًَى ویػلّبی  ثِ اًجويٍ ٍسصضی آهَصضی  ، اسائِ خذهبت هطبٍسُ ػلوی -4

 اهتیبص   1سبػت  25 ؼبًٍت فشٌّگی ٍ اجتوبػی داًطگبُ ثِ اصای ّشهتبئیذ  ثبداًطگبُ اجتوبػی 

اًقالثی ٍ صذاقت ٍ اهبًت داسی ثب تبئیذ ، هلی، فشٌّگی، دیٌیّبی  استوشاس دس تقیذ ٍ پبی ثٌذی ثِ اسصش _ 6 ثٌذ

 کویسیَى تخصصی ریشثط

آییٌی ٍ هٌبسىی تشجیح ، تطشیفبتی، تشاصٍی اًذاصُ گیشی ثش اهَس ظبّشی همَالت جَّشی ٍ هؼٌَی دس، ّب دس سٌجص تمیذات ٍ پبی ثٌذی

، حشهت ًْبدى ثِ ضأى اًسبًی، هسئَلیت پزیشی، ادة، فشٍتٌی، حسي خلك، اهبًتذاسی، ّبیی چَى: صذالت یبثذ. ثِ عَس هثبل: اسصش

الصم ثشای ّبی  سیبسی تشجیح یبثذ. ثشایي اسبس هالنهلی ٍ ، هلی ٍ اًمالثی ثش تظبّش ثِ آداة ٍ سسَم هزّجی، ّبی دیٌی پبسذاضت اسصش

 وست اهتیبص ایي ثٌذ ػجبستٌذ اص : 

 اهتیبص(   2اًمالثی ٍ ایثبسگشی ) تب سمف ، هزّجی، ضْشت یبفتي ثِ ػٌَاى چْشُ هؤثش فشٌّگی -1
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ّبی اًمالة ٍ ًظبم  ٍ اسصشآگبّی ثخطی ٍ اًتمبل هفبّین ، هؼٌَی ٍ اخاللی، ایفبی ًمص فؼبالًِ ٍ  هؤثش دس تشثیت ٍ سضذ دیٌی -2

ّبی فشٌّگی هشتجظ  دس فؼبلیت هیاص عشیك پیطگب، خشد ٍ اخالق، فغشت، وبسگیشی هٌغك استَاس دیي ثِ ًسل حبضش ثب ثِ هیاسال

 اهتیبص( 3تب سمف دس دٍ سغح داًطگبّی ٍ ثشٍى داًطگبّی ) 

، ٍفبی ثِ پیوبى، اهبًتذاسی، دسستىبسی، ظصذالت ٍ اخال، هْشثبًی ٍ حسي خلك، اتصبف ثِ هلىبت اخاللی چَى فشٍتٌی -3

 ضْشت ثخطیذُ ثبضذ.، ای وِ ثِ فشد ثِ هثبثِ الگَیی اخاللی ٍ ػولی دلسَصی ٍ تؼْذ ٍ ... ثِ گًَِ، هسئَلیت ضٌبسی، دادگشی

 اهتیبص( 5تب سمف )

 تفىیه روش ضَد.ثبیست دس صَست جلسِ وویسیَى ثِ  هی: اػالم اهتیبص هشثَط ثِ سِ ثٌذ فشػی هزوَس 1تجصشُ 

 فشٌّگی ٍ....(ّبی  هسئَلیت، کست جَائض فشٌّگی )دس صهیٌِ تشٍیج فشٌّگ اثثبس ٍ ضْبدت -7ٌذ ث

 3  ؛  ستجِصذم اهتیبص 75، تب 2اهتیبص؛ ستجِ  1، تب 1ستجِ :  یداًطگبّ دسٍىٍ ٍسصضی فشٌّگی ّبی  اهتیبص ستجِ دسهسبثمبت ٍجطٌَاسُ -1

 تب ًین اهتیبص.

 1تب  ،3  ؛  ستجِاهتیبص 5/1تب ، 2اهتیبص؛ ستجِ  2تب  ،1ستجِ :  ثیي داًطگبّیٍ ٍسصضی  فشٌّگیّبی  دسهسبثمبت ٍجطٌَاسُاهتیبص ستجِ  -2

 اهتیبص.

هؼبٍى سئیس داًطگبُ ٍ ثیي داًطگبّی ثب اهضبء داًطگبّی ثب اهضبء سٍى ٍ ٍسصضی د وست جَائض ٍ تمذیش ًبهِ ٍیژُ فشٌّگی ٍ  :  تجصشُ

 اهتیبص  2ٍصیش ٍ ثبالتش تب 

ّش ثشای ، ًقذ ٍ ًظشیِ پشداصی ثب تبئیذ هشجع ریصالحّبی  طشاحی ٍ هطبسکت فعبالًِ دس ثشگضاسی کشسی  -8 ثٌذ

 اهتیبص .  6اهتیبص ٍ  حذاکثش  2تب  1کشسی 

هشتجظ وِ ثِ ّبی  ضَد ٍ سبیش فؼبلیت هیآئیي ًبهِ استمبء ٍ ثِ ػٌَاى فؼبلیت پژٍّطی هحبسجِ  3ثٌذ  دس اهتیبص ًظشیِ پشداص ٍ ًبلذ:  تجصشُ

، داًطگبُهؼبٍى فشٌّگی ٍ اجتوبػی ٍ اهضبء دثیش وشسی  گَاّیضَد ثب  هیگستشش ٍ ًْبدیٌِ وشدى فشٌّگ ًمذ ٍ ًظشیِ پشداصی هٌتْی 

 ضَد.  هیهطوَل اهتیبص ایي ثٌذ 

فشٌّگی تشثیتی اجتوبعی  دس صهیٌِ ویداًص افضائی ٍ تَاًوٌذسبصی اعضبی ّیبت علّبی  کبسگبُضشکت دس  - 9 ثٌذ

ضذى  هیضَسای اسال 174هصَة جلسِ  ویآئیي ًبهِ عشح داًص افضائی ٍ تَاًوٌذ سبصی اػضبی ّیبت ػل 3)هبدُ  ثب اسئِ گَاّی هعتجش

 ٍ هشاوض آهَصضی(ّب  داًطگبُ

)ضیبفت اًذیطِ( اسبتیذ ثشاسبس گَاّی صبدسُ اص هؼبًٍت عشح ٍ ثشًبهِ ٍ هؼبًٍت آهَصضی ٍ  هؼشفت افضائیّبی  اهتیبص دٍسُ  -1

 اهتیبص است. 1سبػت  8تحصیالت تىویلی داًطگبُ ثِ اصاء ّش 

آهَصش فشٌّگی اجتوبػی ثشاسبس گَاّی صبدسُ اص هؼبًٍت فشٌّگی ٍ اجتوبػی ٍ یب ّبی  ٍ وبسگبُّب  اهتیبص ضشوت دس والس -2

 اهتیبص است. 1سبػت  12همبم هؼظن سّجشی داًطگبُ ثِ اصای ّش دفتش ًْبد 

ٍ همشس گشدیذ آئیي ًبهِ استمبء داًطگبُ فشدٍسی هطْذ سسیذ  1ثِ تصَیت وویسیَى تخصصی هبدُ  28/11/1394ضیَُ ًبهِ دس تبسیخ ایي 

داًطگبُ  دسآئیي ًبهِ استمبء  1فشٌّگی ٍ اجتوبػی  هَضَع هبدُ ّبی  ثِ هذت یه سبل هجٌبی اهتیبص دّی فؼبلیت، وِ اص تبسیخ اثالؽ

 1تخصصی هبدُ  دس صَست لضٍم هَسد ثبصًگشی وویسیَى ، اجشا ًتبیج ٍ اسصیبثی  هذت هزوَساتوبم ثؼذ اص  لشاس گیشد.فشدٍسی هطْذ 

 لشاسخَاّذ گشفت.


