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ويراست0/1

آييننامه آموزشي دورههاي كارداني ،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته
مقدمه
ضـس ضٚظافع ْٚپيفطفد ٘اي ػٍّي زض جٙاْ اِطٚظ ّ٘طاٖ تا ذحٛالخ ـگطف لوٛضخ رطفروٗ زض
آْ ،ضطٚضخ ذٛجٗ تٗ تطٔاِوٗضيوعي زليوك ،اؼاؼوي  ِٕ ٚثوك توا ٚالؼيود٘واي ِٛجوٛز  ٚؼوٕس
چفُأساظ تيؽدؼاٌٗ جّٛٙضي اؼالِي ايطاْ ضا تيؿ اظ پيؿ ضٚـٓ ؼاذرٗ اؼود .زض افوك تٍٕوس
ايٓ چفُ أساظ ،جاِؼٗ ايطأي زاضاي ٚيژري٘ايي اؼد وٗ ترؿ ِّٙوي اظ آْ ،زض لٍّوط ٚؼياؼود
ٚظاضخ ػٍ ،َٛذحميماخ  ٚفٕاٚضي لطاض زاضز .تطاي ذحمك چٕويٓ ضؼواٌري ،تايوس ذّواِي اِىأواخ ٚ
ظطفيد ٘اي آِٛظـي وفٛض ضا تؽيج وٕيُ  ٚتا ٔمس  ٚتطضؼي ٚضؼيد ِٛجٛز ٛٔ ٚؼاظي آْ ،زض
جٙد پاؼرگٛيي تٗ ٔياظ٘ا  ٚذٛؼؼٗ  ٚاضذماي ؼ ح ويفي تطٔاِٗ٘اي آِٛظـي تىٛـيُ.
تٕاتطايٓ تا ذٛجٗ تٗ ا٘ساف  ٚضؼاٌرٙاي ٔظاَ آِٛظؾ ػواٌي وفوٛض توٛيژٖ فطلود پويؿ
آِسٖ زض ِازٖ  55تطٔاِٗ پٕجُ ذٛؼؼٗ الرمازي ،اجرّاػي  ٚفطٕ٘گي وٗ ويفوي ؼواظي تطٔاِوٗ٘وا
ترمٛق اضذماي ـاذمٙاي ويفي ضـرٗ٘اي ذحميٍي ضا ِس ٔظط لطاض زازٖ اؼد ،آييٓٔاِوٗ يواز
ـسٖ ِٛضز ٔمس  ٚتطضؼي لطاض رطفد ِ ٚرٕاؼة تا اٌعاِاخ  ٚأرظاضاخ ِٛجٛز ذسٚيٓ ـس.
هدف
٘سف اظ ذسٚيٓ ايٓ آييٓٔاِوٗ ،ذطتيود ٔيوطٚي أؽوأي ِررموك ِ ٚرؼٙوس ،ايجواز ّ٘وإ٘گي زض
فؼاٌيد٘اي آِٛظـي ِؤؼؽاخ  ٚاؼرفازٖ تٙيٕٗ اظ ظطفيد٘اي ِٛجوٛز زض جٙود اضذمواي ويفيود
آِٛظـي  ٚپژ٘ٚفي زأفجٛياْ اؼد.
ماده .1تعاريف
مؤسسهههِٕ :ظووٛض وٍيووٗ زأفووگاٖ٘ووا ِ ٚؤؼؽ واخ آِووٛظؾ ػوواٌي ِجووطي زٚضٖ٘وواي ووواضزأي،
واضـٕاؼي ٔاپيٛؼرٗ  ٚواضـٕاؼي پيٛؼرٗ اؼد.
ضوراي آموسضيِٕ :ظٛض ـٛضاي آِٛظـي ِؤؼؽٗ اؼد.
دورهِٕ :ظٛض زٚضٖ٘اي واضزأي ،واضـٕاؼي پيٛؼرٗ ٔ ٚاپيٛؼرٗ اؼد.
دوره روسانه :زٚضٖ ذحمويٍي ووٗ پصيطفروٗ ـوسٖ آظِو ْٛؼطاؼوطي ،توس ْٚپطزاذود ـوٙطيٗ ٚ
تٗلٛضخ حضٛضي زض يىي اظ ِؤؼؽاخ آِٛظؾ ػاٌي ذحميً ِيوٕٕس.
دوره ضبانه :زٚضٖ ذحميٍي وٗ پصيطفرٗ ـسٖ آظِ ْٛؼطاؼطي ،تا پطزاذد ـوٙطيٗ  ٚتوٗلوٛضخ
حضٛضي ،زض يىي اظ ِؤؼؽاخ آِٛظؾ ػاٌي ذحميً ِيوٕس.
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آموسش نيمه حضهوري :آِٛظـوي ووٗ ترفوي اظ فطايٕوس يوازريطي ،توا اؼورفازٖ اظ ضؼوأٗ٘واي
ٔٛـراضي ،لٛذي – ذمٛيطي  ٚاٌىرطٔٚيىي  ٚتطرعاضي والغ٘اي ضفغ اـىاي ،تٗلوٛضخ چٙوطٖ
تٗ چٙطٖ أجاَ ِيـٛز.
آموسش مجاسي :آِٛظـي وٗ يازريطي زض آْ ػّسذاً زض فضاي ِجاظي تٗلٛضخ تطذط يا توطْٚ
ذط  ٚتا اؼرفازٖ اظ ضؼأٗ٘اي اٌىرطٔٚيىوي ،توٗ لوٛضخ ّ٘عِواْ يوا يوط ّ٘عِواْ  ٚذؼواٍِي يوا
يطذؼاٍِي أجاَ ِيـٛز.
دانطنامة تحصيليِ :سضن ذحميٍي اؼد وٗ زض پاياْ زٚضج ذحميٍي ضؼّي تٗ زأؿآِٛذرگاْ
اػ اء ِيـٛز.
راهنماي تحصيلي :ػض٘ ٛيأخ ػٍّي آراٖ ِ ٚؽٍط تٗ اِٛض آِٛظـي اؼد وٗ اظ ؼٛي ِؤؼؽٗ
أرراب ِيـٛز ذا تٗ پطؼؿ ٘اي آِٛظـوي زأفوجٛياْ پاؼود رٛيوس  ٚضإّ٘واي آٔواْ زض حوً
ِؽائً آِٛظـي تاـس.
واحد درسي٘ :ط ٚاحس زضؼيِ ،مساض يا ِيعاْ زضؼي اؼد وٗ ِفاز آْ تٗ لوٛضخ ٔظوطي ،ػٍّوي
يا آظِايفگا٘ي ،واضرا٘ي يا ػٍّياخ ِيسأي واضآِٛظي  ٚواضٚضظي يوا وواض زض ػطلوٗ ،زض وٛي
يه ٔيّؽاي ذحميٍي يا زٚضج ذاتؽرأي  ٚثك تطٔاِح ِمٛب ذسضيػ ِيـٛز.
دورة كارداني :زٚضج ذحمويٍي زٚؼواٌٗ اؼود ووٗ پوػ اظ زٚضۀ ِرٛؼو ٗ آ واظ ِويـوٛز  ٚتوا
رصضأسْ  68ذا ٚ 77احس زضؼي تط حؽة ضـرح ذحميٍي تٗ زضيافد ِسضن واضزأي ِيأجاِس.
دورة كارضناسي پيوسته :يه زٚضج ذحميٍي چٙاض ؼاٌٗ اؼد وٗ پػ اظ زٚضج ِرٛؼو ٗ آ واظ
ِيـٛز  ٚزأفج ٛتا رصضأسْ  531ذا ٚ 541احس زضؼوي (توط حؽوة ضـورٗ ،وط پژ٘ٚفوي يوا
پايأْاِٗ ضا ٔيع ـاًِ ِي ـٛز) تٗ زضيافد ِسضن واضـٕاؼي ٔائً ِيـٛز.
دورة كارضناسي ناپيوسهته :زٚضج ذحمويٍي ز ٚؼواٌٗ اؼود ووٗ پوػ اظ زٚضۀ وواضزأي آ واظ
ِيـٛز  ٚزأفج ٛپػ اظ رصضأسْ ذؼساز  68اٌي ٚ 77احس زضؼي تٗ زضيافود ِوسضن واضـٕاؼوي
ٔائً ِيـٛز.
رضته تحصيليِ :جّٛػٗ تٗ ُ٘ پيٛؼرٗ اؼود ووٗ توا ِحروٛا  ٚضٚؾ ـٕاؼوي ذواق زض لاٌوة
تطٔاِٗ٘اي زضؼي زض زٚضٖ٘اي ذحميٍي ِررٍف تٗ اجطا رصاـرٗ ِيـٛز.
گزايص تحصيلي :جٙدريطي ذرممي زض يه ضـرٗ ذحميٍي اؼد.
گزوه آسمايطيِ :جّٛػٗ ضـرٗ٘اي ِررٍف ذحميٍي اؼد وٗ تا ذٛجٗ تٗ ِٛاز آظِٔٛي ِفرطن،
زؼرٗتٕسي ِيـٛز.
دانطهجهو :تٗ پصيطفرٗ ـسرأي وٗ زض ٍِٙد ِموطض  ٚوي فطايٕوس پوصيطؾ  ٚتطاؼواغ ضوٛاتط ٚ
كنند،اطالقميشود.

ِمطضاخ جاضي ،زض ِؤؼؽاخ آِٛظؾ ػاٌي ثثد ٔاَ 
مي

2

دانصآموخته :فطزي اؼد وٗ يىي اظ زٚضٖ٘اي ذحميٍي ضا تا ِٛفميد تٗ پايواْ تطؼوأس  ٚتطاتوط
ضٛاتط ِؼّيٓ زأفٕاِح ذحميٍي زضيافد وٕس.
وسارتٚ :ظاضخ ػٍ ،َٛذحميماخ  ٚفّٕاٚضي
ماده .2ضوابط عمومي و اختصاصي ورود به دوره
 .5زاـرٓ ـطايط ػِّٛي  ٚلالحيد٘اي اذاللي ٚضٚز تٗ آِٛظؾ ػاٌي تطاتط ِموٛتاخ ِطاجوغ
شيمال ؛
 .7احطاظ ذٛإّٔسي ػٍّي ِ اتك ِمطضاخ ٚظاضخ.
ضيوه آموسش
ماده .3زٚضٖ تٗ لٛضخ ضٚظأٗ ،ـثأٗٔ ،يّٗ حضٛضيِ ،جاظي  ٚثوك ضوٛاتط ِطتو ٛتطروعاض
ِيـٛز.
ماده ٘ .4ط ؼاي ذحميٍي ِطوة اظ زٔ ٚيّؽاي ذحميٍي  ٚزضلٛضخ ٌوع َٚيوه زٚضج ذاتؽورأي
اؼد ٘ ٚط ٔيّؽاي ذحميٍي ـاًِ ٘ 56فرٗ آِٛظؾ ٘ ٚط زٚضج ذاتؽرأي ـاًِ ٘ 6فرح آِوٛظؾ
اؼد:
ذثمطِٖ :سخ اِرحأاخ پاياْ ٔيّؽاي يا پاياْ زٚضٖ جعِ ٚسخ آِٛظؾ ِحؽٛب ّٔيـٛز.
ماده ٔ .5ظاَ آِٛظـي زض ِؤؼؽاخ ٔيّؽاي ٚاحسي اؼد.
ماده  .6زأفج ٛزض ٘ط ٔيّؽاي ذحميٍي ِيذٛأس حسالً  ٚ 57حساوثط ٚ 71احوس زضؼوي أررواب
وٕس .حساوثط ٚاحس ِجاظ أرراتي زض ذطَ ذاتؽرأي ٚ 6احس زضؼي اؼد:
تبصزه  .1زأفجٛياْ زاضاي تٕيٗ ػٍّي ذٛب ِيذٛإٔس تا ذفريك ـٛضاي آِٛظـي حساوثط ذوا
ٚ 74احس زضؼي زض ٘ط ٔيّؽاي أرراب وٕٕس؛
تبصزه  .2زأفج ٛزض ٔيّؽاي آذط اظ حسالً ٚاحس ِؼاف اؼد  ٚزض لٛضذي وٗ تطاي فطا ود اظ
ذحميً ذا ؼمف ٚ 74احس تالي تاـسِ ،يذٛأس لطفٔظط اظ ِيأگيٓ وً ِ ٚفوط ٚيٚ ،احوس٘اي
فٛق ضا اذص وٕس؛
تبصزه  .3زأفج ٛزض ذطَ ذاتؽوراْ  ٚزض لوٛضخ فطا ود اظ ذحمويً  ٚتوا ذفوريك ـوٛضاي
آِٛظـي ِيذٛأس ذا ؼمف ٚ 8احس زضؼي اذص وٕس؛
تبصزه  .4زضلٛضذي وٗ زأفج ٛتطاي زأوؿ آِوٛذرگي ذٕٙوا ز ٚزضغ تاليّأوسٖ زاـورٗ تاـوس،
ِيذٛأس تا ٔظط زأفگاٖ ،آْ ز ٚزضغ ضا تٗلٛضخ ِؼطفي تٗ اؼراز تگصضأس
تبصزه ٚ .5احس٘اي أرراتي زأفج ٛتوٗ ٘وط زٌيٍوي زض اتروساي ٘وط ٔيّؽواي ذحمويٍي ( توٗ جوع
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ٔيّؽاي فاضؽاٌرحميٍي) ٔثايس وّرط اظ ٚ 57احس زضؼي تاـس .زض لٛضذي وٗ ٚاحس٘اي أرراتي يوا
تاليّأسٖ زأفج ٛزض پاياْ ٔيّؽاي ،تٕاتٗ زاليوً ِٛجوٗ  ٚذواض اظ اضازج زأفوج( ٛتوا ذفوريك
آِٛظؾ زأفگاٖ) تٗ وّرط اظ ٚ 57احس زضؼي تطؼس ،ايٓ ٔيّؽاي تٗ ػٕٛاْ يوه ٔيّؽواي واِوً زض
ؼٕٛاخ ذحميٍي ٚي ِحؽٛب ِيـٛز؛ اِا توٗ ِٕظوٛض تطضؼوي ٚضوؼيد ِفوط ٚي يوا ِّرواظي
ٚاحس٘اي ايٓ ٔيّؽاي تا زضٚغ ٔيّؽاي تؼسي زأفج ٛزض ِحاؼوثٗ ِيوأگيٓ ووً ِٕظوٛض ذٛا٘وس
ـس.
ماده  .7ذّاِي ِؤؼؽاخ ِٛظفأس تطٔاِٗ٘اي زضؼي ِمٛب ـٛضاي تطٔاِٗضيعي آِٛظؾ ػاٌي
ضا اجطا وٕٕس.
ماده ٔ .8حٛج اضائٗ وٍيٗ زضٚغ اػُ اظ جثطأي ،اذرياضي ،الٍي  ٚذرممي تا ضػايد پيؿٔياظ٘ا
تطػٙسج ـٛضاي آِٛظـي رط ٚ ٖٚتا ذأييس زأفىسٖ اؼد .ذؼساز ٚاحس٘اي پيؿٔياظ يا جثطأي ٘وط
زٚضٖ ٔثايس اظ حساوثط ٚاحس٘اي ِجاظ يه ٔيّؽاي تيفرط تاـسّٔ .طٖ زضٚغ پويؿٔيواظ  ٚجثطأوي
زض ِؼسي ٔيّؽاي  ٚوً ِحاؼثٗ ِيـٛز.
مههاده  .9ذحموويً زض توويؿ اظ يووه ضـوورٗ  ٚزٚضٖ ( ضٚظأووٗ ،ـووثأٗٔ ،يّووٗ حضووٛضيِ ،جوواظي،
تيٓاٌٍٍّي) اِىاْپصيط ٔيؽد:
تبصزه :زأفجٛياْ اؼرؼساز زضذفاْ ذاتغ زؼرٛضاٌؼًّ٘اي ِمٛب ٚظاضخ ،اظ ـوّٛي ايوٓ تٕوس
ِؽرثٕا ٘ؽرٕس.
حذف و اضافه
ماده  .10تطٔاِٗ ضيعي  ٚاجطاي اِٛض ِطت ٛتٗ حصف  ٚاضافٗ  ٚحصف اض طاضي تا ضػايد ِوازٖ
 8تط ػٙسٖ ـٛضاي آِٛظـي اؼد.
تبصزه :زض ـطايط ذاق ،اِىاْ حصف وٍيٗ زضٚغ يه ٔيّؽاي ذحميٍي تا زضذٛاؼود زأفوجٛ
 ٚذأييس ـٛضاي آِٛظـي لثً اظ ـطٚع ذطَ اِىاْپصيط اؼد.
طول دوره
ماده  .11حساوثط ِسخ ِجاظ ذحميً زض زٚضٖ٘اي وواضزأي  ٚواضـٕاؼوي ٔاپيٛؼورٗ  7/5ؼواي ٚ
زض زٚضٖ٘اي واضـٕاؼي پيٛؼرٗ  5ؼاي اؼد:
تبصزه :زأفجٛياْ ِفّٛي آِٛظؾ ضايگاْ (ضٚظأٗ زٌٚري) زض زٚضٖ ٘واي واضـٕاؼوي پيٛؼورٗ
حساوثط ذا  4ؼاي  ٚواضـٕاؼي ٔاپيٛؼرٗ  ٚواضزأي حساوثط  7ؼاي ِيذٛإٔس اظ ِعايواي آِوٛظؾ
ضايگاْ تٙطٖ ِٕس ـٔٛس  ٚزض لٛضذي وٗ ِسخ ذحمويً زأفوج ٛاظ حوساوثط ِوسخ ِجواظ آِوٛظؾ
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ضايگاْ تيفرط ـٛز ،تايس ِ اتك ذؼطفح ِمٛب ٚظاضخ ،تطاي ِسخ تاليّأسج ذحميً ذوٛز ـوٙطيٗ
پطزاذد وٕٕس.
ماده  .12حضٛض زأفج ٛزض ذّاَ جٍؽاخ زضغ اٌعاِي اؼد:
تبصزه :ارط زأفج ٛزض زضؼي تيؿ اظ  3/56يثد ِجاظ زاـرٗ تاـس ،آْ زضغ حصف ِويـوٛز
 ٚزض لٛضذي وٗ يثد زأفج ٛيطِجاظ ذفريك زازٖ ـٛزّٔ ،طٖ آْ زضغ ِٕ 1/5ظوٛض ذٛا٘وس
ـس.
ارسيابي تحصيلي
ماده  .13اضظياتي پيفطفد ذحمويٍي زأفوج ٛزض ٘وط زضغ تطاؼواغ فؼاٌيود زض ووالغ ،أجواَ
ذىاٌيف آِٛظـي  ٚپژ٘ٚفي ٔ ٚرايج اِرحأاخ ِياْ ٔيّؽاي  ٚپاياْ ٔيّؽاي لٛضخ ِي ريطز:
تبصزهِ .1طجغ اضظياتي زأفج ٛزضذّاَ زضٚغ ،اؼراز آْ زضغ اؼد؛
تبصزه .2تطرعاضي اِرحاْ پاياْ ٔيّؽاي تطاي ٘ط زضغ اٌعاِي اؼد؛
تبصزه .3ـطود زأفج ٛزض اِرحاْ پاياْ ٔيّؽاي تطاي ٘ط زضغ اٌعاِي اؼد؛
تبصزه .4چٕأىٗ زأفج ٛزض جٍؽح اِرحاْ پاياْ ٔيّؽاي يثد ِٛجٗ زاـرٗ تاـوس ،آْ زضغ توا
ٔظط ـٛضاي آِٛظـي حصف ِيـٛز؛
تبصزه  .5چٕأىٗ زأفج ٛزض جٍؽح اِرحاْ پاياْ ٔيّؽاي يثد يطِٛجٗ زاـرٗ تاـس ،تطاي ٚي
ّٔطٖ ِٕ 1/5ظٛض ذٛا٘س ـس.
ماده ِ .14ؼياض اضظياتي پيفطفد ذحميٍي زأفجّٔ ٛوطٖ زضغ اؼود ّٔ ٚوطاخ زأفوج ٛزض ٘وط
زضغ تٗ لٛضخ ػسزي اظ  1ذا ِ 71يتاـس.
ماده  .15حسالً ّٔطج لثٌٛي زض ٘ط زضغ  51اؼد ِ ٚيأگيٓ ّٔطاخ زأفج ٛزض ٘ط ٔيّؽاي ٔثايوس
وّرط اظ  57تاـس:
تبصزه  .1اؼراز ٘ط زضغ ِٛظف اؼد ،رعاضؾ ّٔطج اِرحاْ ٘ط زضغ ضا حساوثط ظوطف  51ضٚظ،
پػ اظ تطرعاضي اِرحاْ ٔٙايي آْ زضغ تٗ ازاضج آِٛظؾ زأفىسٖ يوا ٚاحوس ِطتو ٛذؽوٍيُ وٕوس.
ّٔطٖ پػ اظ اػالَ تٗ آِٛظؾ وً يطلاتً ذغييط اؼد؛
تبصزه .2
ِ - 5سضغ ٘ط زضغ ِٛظف اؼد ،ظطف ِسخ حساوثط  4ضٚظ واضي پوػ اظ اضائوٗ روعاضؾ ٔٙوايي
اِرحاْ تٗ آِٛظؾ وً ٔؽثد تٗ ضؼيسري اػرطاضاخ زأفجٛياْ  ٚضفوغ اـورثا٘اخ احرّواٌي،
الساَ وٕس.
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 - 7زأفىسٖ يا ٚاحس آِٛظؾ ِٛظف اؼد ،تطرٗ ٘اي اِرحأي ٘ط زضغ ضا پػ اظ پاياْ اِرحأاخ
تٗ ػٕٛاْ ؼاتمٗ زضغ اظ ِسضغ اذص  ٚحسالً ذا زٔ ٚيّؽاي زض زأفىسٖ٘اي ِطت ٗ ٛتايگأي
وٕس.
تبصزه ّٔ .3طاخ زضٚغ ذّطيٓ زتيطي ،واضآِٛظي ،واضٚضظي ،ػٍّياخ لحطايي ،وواض زض ػطلوٗ
 ٚزضٚؼي وٗ زض تطٔاِح آِٛظـي ِمٛب ذٛأَ تا ط پژ٘ٚفي اضائٗ ِيـٛز ،زض لٛضذي وٗ تٗ
ذفريك اؼراز  ٚذأييس رط ٖٚآِٛظـي ِطت ، ٛذىّيً آٔٙا زض وٛي يوه ٔيّؽواي ِيؽوط ٔثاـوس،
ٔاذّاَ ذٍمي ِيـٛز ّٔ ٚطج ٔاذّاَ تايس حساوثط ذا  45ضٚظ تؼس تٗ ّٔطج ل ؼي ذثسيً ـٛز.
ماده  .16چٕأىٗ ِيأگيٓ ٘ط ٔيّؽاي ذحميٍي زأفج ٛوّرط اظ  57تاـس ،زأفج ٛزض آْ ٔيّؽواي
ِفط ٚذٍمي ِيـٛز  ٚزأفجٛي ِفط ، ٚزض ٔيّؽاي تؼس (جوع زض آذوطيٓ ٔيّؽواي ذحمويٍي)
حك أرراب تيؿ اظ ٚ 54احس زضؼي ضا ٔساضز.
ماده  .17حساوثط ٔيّؽاي٘اي ِفط ٚي زض زٚضج واضزأي  ٚواضـٕاؼي ٔاپيٛؼورٗ زٔ ٚيّؽواي ٚ
زض زٚضٖ واضـٕاؼي پيٛؼرٗ ٔ 3يّؽواي اػوُ اظ ِروٛاٌي يوا ِرٕواٚب اؼود .چٕأىوٗ ِيوأگيٓ ووً
زأفج ٛتاالي  57تاـس ،زض لٛضخ زاـرٓ ؼٕٛاخ ِجاظِ ،يذٛأس ذا ظِأي ووٗ زض ٔيّؽواي٘واي
تؼسي ِفطٔ ٚفٛز تٗ ذحميً ازاِٗ ز٘س.
ماده  .18زأفجٛياْ ِفّٛي ذحميً ضايگاْ ،زضلٛضخ ػسَ وؽوة ّٔوطٖ لثوٌٛي زض ٘وط ٚاحوس
زضؼي زض اذص ِجسز آْ ٚاحسِٛ ،ظف تٗ پطزاذود ٘عيٕوٗ ٚاحوس زضؼوي ِ واتك ذؼطفوٗ ِموٛب
ِيتاـٕس:
تبصزه :زأفجٛيي وٗ ٔرٛأس اظ ايٓ فطلد تطاي ذطِيُ ِيأگيٓ وً اؼرفازٖ وٕس ِ ،اتك ِازٖ 78
تا ٚي ضفراض ذٛا٘س ـس.
ماده  .19زأفگاٖ ِٛظف اؼد تطاي ٘سايد ذحميٍي زأفج ٛاظ تسٚ ٚضٚز يىي اظ اػضاي ٘يوأخ
ػٍّي ضا تٗػٕٛاْ ضإّ٘اي ذحميٍي اظ طف رطٙ٘ٚاي آِٛظـي شيضتط ذؼييٓ وٕس.
مزخصي ،انصزاف
ماده ِ .20سخ ِطذمي زأفوج ٛزض زٚضج وواضزأي  ٚواضـٕاؼوي ٔاپيٛؼورٗ يوه ٔيّؽواي  ٚزض
زٚضٖ واضـٕاؼي پيٛؼرٗ زٔ ٚيّؽاي تا ضػايد ؼمف ِجاظ ذحميً اؼد:
تبصزه .1زأفگاٖ ِيذٛأس زض ِٛضز زضذٛاؼد ِطذمي زأفج ٛتا ضػايد ؼمف ِجاظ ذحميً،
ٔؽثد تٗ لسٚض ِطذمي ذحميٍي ذمّيُريطي وٕس؛
تبصزهِ .2طذمي ظايّاْ زأفجٛياْ حوساوثط يوه ٔيّؽواي ،توس ْٚاحرؽواب زض ؼوٕٛاخ آٔواْ
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ِحاؼثٗ ذٛا٘س ـس.
تبصزهِ .3طذمي پعـىي زأفوجٛياْ ،زض لوٛضخ ذأييوس پعـوه ِؼرّوس ِؤؼؽوٗ  ٚـوٛضاي
آِٛظـي حساوثط زٔ ٚيّؽاي  ٚتس ْٚاحرؽاب زض ؼٕٛاخ ذحميٍي آٔاْ ِحاؼثٗ ذٛا٘س ـس.
ماده  .21ػسَ ثثدٔاَ زأفج ٛزض ٘ط ٔيّؽاي ذحمويٍي (توس ْٚاجواظٖ اظ زأفوگاٖ) ،أموطاف اظ
ذحميً ِحؽٛب ِيـٛز:
تبصزه  .ذمّيُريطي زض ِٛضز تاظرفد تٗ ذحميً زأفوجٛي ِٕموطف اظ ذحمويً توط ػٙوسج
ـٛضاي آِٛظـي اؼد.
ماده  .22زأفجٛيي وٗ لمس أمطاف اظ ذحميً زاـرٗ تاـس ،تايس زضذٛاؼد أمطاف ذوٛز ضا
ـرماً تٗ ازاضٖ آِٛظؾ زأفگاٖ ذؽٍيُ وٕس .ايٓ زأفجِ ٛجاظ اؼد ،فمط تطاي يهتاض زض فالٍٗ
يه ِاٖ اظ ذاضيد زضذٛاؼد ،ذماضاي أمطاف ذٛز ضا پوػ تگيوطز .پوػ اظ أمضواي ايوٓ ٍِٙود،
حىُ أمطاف اظ ذحميً ٚي لازض ِيـٛز  ٚزأفوج ٛپوػ اظ آْ ،حوك ازاِوٗ ذحمويً زض آْ
زٚضٖ ضا ٔساضز:
تبصزه  .تٗ زأفجٛي ِٕمطف اظ ذحميً ،زضلٛضذي وٗ ذؼساز ٚاحس٘اي رصضأسٖ ـسٖ ،تطاتط يا
تاالذط اظ ٚاحس٘اي ِٛضز ٔياظ زٚضٖ واضزأي تا ِيأگيٓ ّٔطاخ تاالي  57تاـسِ ،سضن ِموٛب ٚ
زض يط ايٓ لٛضخ ذٕٙا يه رٛا٘ي ِثٕي تط ذؼساز ٚاحس٘اي رصضأسٖ ـوسٖ توا شووط ِيوأگيٓ ووً
زازٖ ذٛا٘س ـس.
تغييز رضته
ماده  .23زأفجِ ٛيذٛأس زض زٚضٖ٘اي واضزأي  ٚواضـٕاؼي پيٛؼورٗ توا زاـورٓ ـوطايط ظيوط ٚ
ِٛافمد رط ٖٚآِٛظـي اظ يه ضـرٗ تٗ ضـرٗ زيگط ذحمويٍي  ٚزض يوه گهزوه آسمايطهي ّ٘ ٚواْ
زأفگاٖٚ/احس زأفگا٘ي ذغييط ضـرٗ ز٘س:
 .5زأفج ٛلطفاً زض ٘ط زٚضج ذحميٍي تطاي يه تاض ِويذٛأوس توا ضػايود ؼوايط ـوطايط ،ذغييوط
ضـرٗ ز٘س.
 .7ضـرٗ يا رطايفي وٗ زأفوج ٛذماضواي ذغييوط ضـورٗ زض آْ ضا زاضز ،تايوس زض زأفوگاٖ ٚجوٛز
زاـرٗ تاـس.
 .3تطاي ذغييط ضـرّٗٔ ،طج زأفجٔ ٛثايس اظ ّٔطٖ ضذثٗ وفٛضي آْ ضـرٗ (زض ؼاي پوصيطؾ) وّروط
تاـس؛
 .4زأفج ٛتايس زض ؼٕٛاخ تاليّأسٖ ترٛأس ٚاحس٘اي ضـرح جسيس ضا تگصضأس.

7

 .5زضٚؼي وٗ زأفج ٛزض ضـرح لثٍي رصضأسٖ اؼود زض روط ٖٚآِٛظـوي ضـورٗ جسيوس تطضؼوي ٚ
ِؼازيؼاظي ِيـٛز  ٚفمط زضٚؼي اظ ٚي پصيطفرٗ ِيـٛز وٗ تٗ ذفريك رط ٖٚآِٛظـي ،توا
زضٚغ ضـرٗ جسيس ،اـرطان ِحرٛايي زاـرٗ تاـس ّٔ ٚطج ٘ط يه اظ آْ زضٚغ ٔيوع اظ  57وّروط
ٔثاـس.
 .6زضٚغ پصيطفرٗ ـسٖ زض واضٔاِوح زأفوج ٛثثود ّٔ ٚوطاخ آْ زض ِحاؼوثح ِيوأگيٓ ووً ِٕظوٛض
ِي ـٛزٌٚ ،ي ّٔطاخ زضٚغ پصيطفرٗ ٔفوسٖ ،توس ْٚاحرؽواب زض ِيوأگيٓ ،زض واضٔاِوٗ زأفوجٛ
تالوي ِيِأس.
 .7ذغييط ضـرٗ زض زٚضٖ واضـٕاؼي ٔاپيٛؼورٗ ِّٕوٛع اؼود ،اِوا ذغييوط روطايؿ توا ٔظوط ـوٛضاي
آِٛظـي اِىاْپصيط اؼد.
ميهماني و انتقال
ماده ِ .24يّٙأي  ٚأرماي ِ اتك آيويٓٔاِوٗ ِيّٙوأي  ٚأرمواي زأفوجٛياْ زٚضٖ٘واي وواضزأي ٚ
واضـٕاؼي زأفگا٘ٙا ِ ٚؤؼؽاخ آِٛظؾ ػواٌي زٌٚروي  ٚيطزٌٚروي (اتال يوٗ ـوّاضٖ ٚ/58513
ِٛضخ  )89/7/51لٛضخ ِيريطز.
انتقال توأم با تغييز رضته يا گزايص
ماده  .25أرماي ذٛأَ تا ذغييط ضـرٗ يوا روطايؿ زض لوٛضخ احوطاظ ـوطايط أرمواي  ٚذغييوط ضـورٗ
(ِٛضٛع ِٛاز  ٚ )74 ٚ 73تا ذٛافك زأفگا٘ٙاي ِثساء ِ ٚممس ذٕٙا تطاي يه تاض لاتً أجاَ اؼد.
معادلساسي دروس گذرانده ضده قبلي
ماده ِ .26ؼازيؼاظي  ٚپصيطؾ زضٚؼي وٗ پصيطفرٗ ـسراْ لثالً زضِؤؼؽاخ آِوٛظؾ ػواٌي يوا زض
زيگط زٚضٖ٘اي ذحميٍي رصضأسٖ تاـٕس ،زض لٛضذي وٗ ِؤؼؽاخ آِوٛظؾ ػواٌي لثٍوي ،زٚضٖ٘واي
ذحميٍي ِ ٚساضن ذحميٍي آٔاْ ِٛضز ذأييس ٚظاضخ ػٍ ،َٛذحميماخ  ٚفّٕاٚضي تاـس ،تا حسالً ّٔوطٖ
٘ط زضغ رصضأسٖ  ٚ 57تا ذفريك رطِٛ ٚ ٖٚافمد ِؤؼؽٗ اِىاْپصيط اؼد:
تبصزه :تٗ اظاي ٘طٚ 71احس زضؼي پصيطفرٗ ـسج زأفج ،ٛيه ٔيّؽواي ذحمويٍي اظ حوساوثط ِوسخ
ِجاظ ذحميً ٚي واؼرٗ ِيـٛز.
ماده  .27ذاضيد فطا د اظ ذحميً ،ضٚظي اؼد وٗ آذوطيٓ ّٔوطج زضغ زأفوج ٛذٛؼوط اؼوراز توٗ
ازاضج آِٛظؾ زأفىسٖ يا زأفگاٖ ذحٛيً ِيـٛز.
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ماده  .28تٗ زأفجٛي زٚضج واضزأي  ٚواضـٕاؼي ٔاپيٛؼرٗ وٗ اظ ازاِٗ ذحميً ِحطِ َٚيـوٛز،
ذٕٙا يه رٛا٘ي ِثٕي تط ذؼساز ٚاحس٘اي رصضأسٖ ـسٖ وٗ زض آْ ِيأگيٓ ّٔطاخ وً شووط ـوسٖ اؼود،
اػ اء ِيـٛز ٌٚي ارط زأفجٛي زٚضٖ واضـٕاؼي پيٛؼرٗ تا رصضأسْ ٚ 77احس زضؼوي ِ ٚيوأگيٓ
ّٔطٖ  57اظ ذحميً ِحط َٚـٛز ،زضلٛضخ زضذٛاؼد ٚيِ ،سضن واضزأي زض ّ٘اْ ضـورٗ اػ واء
ذٛا٘س ـس.
مههاده  .29آيوويٓٔاِووٗ زض تطريطٔووسٖ الووٛي  ٚضووٛاتط وٍووي زٚضٖ ووواضزأي ،واضـٕاؼوي پيٛؼوورٗ ٚ
ٔاپيٛؼرٗ اؼد ِ ٚؤؼؽٗ ِٛظف اؼد زؼورٛضاٌؼًّ اجطايوي آْ ضا زض چواضچوٛب ِفواز آيويٓٔاِوٗ
ذسٚيٓ  ٚاجطا ّٔايس.
ماده  .30ذفؽيط ٔ ٚظاضخ تط حؽٓ اجطاي آييٓٔاِٗ تط ػٙسج ِؼأٚود آِٛظـوي ٚظاضخ اؼود  ٚزض
لٛضخ تطٚظِفىًٔ ،ظط ايٓ ِؼأٚد ِٛضز اؼرٕاز لطاض ذٛا٘س رطفد.
ماده  .31آييٓٔاِح آِٛظـي زٚضٖ٘اي واضزأي ،واضـٕاؼي پيٛؼرٗ ٔ ٚاپيٛؼورٗ زض ِ 35وازٖ 77 ٚ
ذثمطٖ زض ذاضيد

توٗ ذموٛية ٚظيوط ِحروطَ ػٍو ،َٛذحميمواخ  ٚفٕواٚضي ضؼويس  ٚاظ

ٔيّؽاي اٚي ؼاي ذحميٍي

لاتً اجطاء اؼد  ٚوٍيح ترفٕاِٗ٘ا  ٚآيويٓٔاِوٗ٘واي ِغايووط توا آْ

ٌغوِ ٛيـٛز91/7/53/.
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