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مقدمٍ

زضاخطای ثٌسّبی  9-2 ٍ 8-2اظهبزُ  2زستَضالؼول پیَست ضوبضُ یه آئیي ًبهِ استرساهی اػضبی غیطّیبت ػلوی زاًطگبّْب
ٍهَسسبت آهَظش ػبلی  ،پژٍّطی ٍفٌبٍضی ضیَُ ًبهِ اخطای زٍضُ ّبی آهَظضی زض زاًطگبُ تجطیع زض تبضید  97/00/00ثِ
ضطح ظیط ثِ تػَیت ّیبت ضئیسِ زاًطگبُ تجطیع ضسیس .ایي ضیَُ ًبهِ تب تبضید  1400/12/29لبثلیت اخطا ذَاّس زاضت.
مادٌ  -1تعاریف :

ّ -1-1یبت اخطایی هٌبثغ اًسبًی  :هغبثك آییي ًبهِ استرساهی اػضبی غیط ّیبت ػلوی زاًطگبّْب ّ ،یبت اخطایی هٌبثغ
اًسبًی ثبالتطیي هطخؼی است وِ زضچبضچَة ضَاثظ ٍهمطضات تؼییي ضسُ اظ سَی ّیبت اهٌبء  ،هتىفل اػوبل ٍظبیف،
اذتیبضات ٍتٌظین ضاّىبضّبی اخطایی ثرص ازاضی ،تطىیالتی ٍاهَض ًیطٍی اًسبًی ٍسبیط اهَض هحَلِ هَسسِ اظ خولِ
تَاًوٌس سبظی اػضبء اظ عطیك تػَیت عطح خبهغ آهَظش اػضبء هی ثبضس.
 -2-1وبضوٌبى زاًطگبُ  :ثب استٌبز ثِ ثٌس  ( 12-1تؼطیف ػضَ ) اظ آییي ًبهِ استرساهی اػضبی غیط ّیبت ػلوی زاًطگبّْب
ٍهَسسبت آهَظش ػبلی ،پژٍّطی ٍفٌبٍضی ثِ ولیِ اػضبی ضبغل زض زاًطگبُ زض سِ ٍضؼیت ضسوی  ،پیوبًی ٍ
لطاضزازی اعالق هی گطزز.
 -3-1آهَظش اػضبء  :توبهی ثطًبهِ ّب ٍ فؼبلیتْبی آهَظضی است وِ زضچبضچَة ًظبم آهَظش وبضوٌبى زضضاستبی افعایص
ٍثْجَز سغح ضبیستگی ٍ تَاًوٌسی آًبى ٍاضتمبء ثْطُ ٍضی ٍوبضآهسی زاًطگبُ عطاحی ٍاخطاء هی ضَز.
 -4-1ػٌَاى زٍضُ آهَظضی  :ػجبضتی وِ زضگیطًسُ اّساف ٍ هحتَای زٍضُ ثبضس .
 -5-1سطفػل آهَظش  :ػجبضت ّبیی است وِ هتٌبست ثب ػٌَاى ٍ اّساف زٍضُ  ،زضثطگیطًسُ ضئَس هغبلت آهَظضی اظ حیث
اضتمبء زاًص  ،هْبضت ٍ ثیٌص ذبظ ثَزُ ٍتَسظ هسضس یب هسضسیي زضعَل زٍضُ آهَظضی ضػبیت هی گطزز.
 -6-1وبضگطٍُ ضاّجطی آهَظش وبضوٌبى :وبضگطٍّی است وِ ػْسُ زاض ٍظبیف تفَیضی ّیأت اخطایی هٌبثغ اًسبًی زض
ذػَظ تػویوبت والى آهَظش اػضبی غیط ّیأت ػلوی هی ثبضس.
 -7-1وبضگطٍُ اخطایی ضَضای ضاّجطی آهَظش  :وبضگطٍّی است وِ هسئَلیت ثطضسی زضذَاستْبی هطثَط ثِ آهَظش اػضبی
غیط ّیبت ػلوی ضا ػْسُ زاض هی ثبضس ٍ غَضتدلسبت آى ثب اهضبی هؼبٍى پطتیجبًی ٍ تَسؼِ هٌبثغ لبثلیت اخطایی پیسا
هی وٌس.

مادٌ  – 2يظایف ياختیارات کارگريٌ آمًزش َیات اجرایی:
هغبثك ثٌسّبی  9-2ٍ 8-2اظ هبزُ  2زستَضالؼول ًحَُ تطىیل ٍ ٍظبیف ّیبت اخطایی ،هَضَع ثٌس  8هبزُ  1آییي ًبهِ
استرساهی اػضبی غیط ّیبت ػلویٍ ،ظبیف ٍاذتیبضات ّیبت اخطایی زضذػَظ ًظبم آهَظش وبضوٌبى ،ثِ ضطح شیل ثِ وبضگطٍُ
ضاّجطی ٍ وبضگطٍُ اخطایی ضَضای ضاّجطی آهَظش وبضوٌبى تفَیض گطزیسُ است.
 ثطضسی ٍ تػَیت عطح خبهغ آهَظش وبضوٌبى ٍ توْیس ضاّىبضّبی الظم ثطای اخطای ثطًبهِ ّبی ثْسبظی ٍ
تَاًوٌسسبظی آًبى .

 ثطضسی ٍتػَیت ثطگعاضی زٍضُ ّبی ترػػی ٍهْبضتی زضذَاستی ٍاحسّبی زاًطگبُ .
 پیطٌْبز ثطگعاضی زٍضُ ّبی ػوَهی ٍثْجَز هسیطیت
 تػوین گیطی زض ذػَظ ًطم افعاض آهَظش وبضوٌبى
 تػوین گیطی زضذػَظ اػعام ّوىبضاى غیط ّیبت ػلوی ثِ زٍضُ ّبی آهَظش ضوي ذسهت ّ ،وبیص ّب ٍ
سویٌبضّبی ذبضج اظ سبظهبى

مادٌ  -3اعضای کارگريٌ راَبری آمًزش کارکىان ي کارگريٌ اجرایی آن:

تطویت اػضبی کارگروه راهبری آموزش وبضوٌبى ثِ ضطح ظیط هی ثبضس :
 -1هؼبٍى پطتیجبًی ٍتَسؼِ هٌبثغ زاًطگبُ
 -2هسیط ثَزخِ ،تطىیالت ،تحَل ازاضی ٍثْطُ ٍضی
 -3هسیط هٌبثغ اًسبًی ٍپطتیجبًی زاًطگبُ
 -4هسیط اهَضهبلی
 -5ضئیس ازاضُ آهَظش ،تحَل ازاضی ٍ ثْطُ ٍضی
 -6یه ًفط اظ اػضبی ّیبت ػلوی زاًطگبُ
تبصرٌ 1

 :حضَض وبضضٌبس هسئَل آهَظش وبضوٌبى ًیع زضایي خلسِ ثب هدَظ هؼبٍى پطتیجبًی ٍتَسؼِ هٌبثغ اهىبى پصیط

هی ثبضس.
تبصرٌ  : 2ضئیس ازاضُ آهَظش  ،تحَل ازاضی ٍثْطُ ٍضی ثِ ػٌَاى زثیط وویتِ ضاّجطی آهَظش ذَاّس ثَز .
تطویت اػضبی کارگروه اجرایی شورای راهبری آموزش کارکنان ثِ ضطح ظیط هی ثبضس :
 -1هسیط ثَزخِ ،تطىیالت ،تحَل ازاضی ٍ ثْطُ ٍضی
 -2هسیط هٌبثغ اًسبًی ٍپطتیجبًی زاًطگبُ
 -3ضئیس ازاضُ آهَظش ،تحَل ازاضی ٍ ثْطُ ٍضی
 -4ضئیس ازاضُ وبضگعیٌی غیط ّیبت ػلوی
 -5وبضضٌبس گطٍُ آهَظش ،تحَل ازاضی ٍ ثْطُ ٍضی
ثسیْی است غَضتدلسبت وبضگطٍُ اخطایی ضَضای ضاّجطی آهَظش ثب اهضبی هؼبٍى پطتیجبًی ٍ تَسؼِ هٌبثغ لبثلیت اخطایی
ذَاّس زاضت.

مادٌ  -4اَداف برگساری ديرٌ َای آمًزشی :

 تَسؼِ آگبّی ّبی ػوَهی ٍترػػی اػضبء خْت ضضس فطٌّگ سبظهبًی  ،ثْجَز ضٍاثظ اًسبًی ٍافعایص وبضایی ٍ اثط
ثرطی زضاضائِ ذسهبت
 ضضس فضبئل اذاللی ٍاضتمبی سغح ویفی سطهبیِ ّبی اًسبًی زاًطگبُ اظ عطیك ضٍظآهس سبظی ٍاضتمبء سغح زاًص
ٍهْبضت اػضبء
 تَاًوٌس سبظی هسیطاى زضظهیٌِ ثْجَز ٍظبیف هسیطیتی
 افعایص ویفیت اضائِ ذسهبت پس اظ ثطگعاضی زٍضُ ّبی آهَظضی هْبضتی
مادٌ  -5دامىٍ شمًل ديرٌ َا :

زٍضُ ّبی آهَظضی ثب تَخِ ثِ زاهٌِ ضوَل آى زضزٍ گطٍُ ظیط عجمِ ثٌسی هی گطزز:
الف ) ديرٌ آمًزشی يیژٌ اعضا :آهَظش ّبیی است وِ عجك ثٌس  2-1اظ ایي ضیَُ ًبهِ ثطای ولیِ اػضب ی ضبغل زض ٍضؼیت
استرساهی ضسوی ٍ پیوبًی ٍ لطاضزاز اًدبم وبضهؼیي ثطگعاض ذَاّس ضس .
ب ) ديرٌ َای آمًزشی بُبًد مدیریت  :آهَظش ّبیی است وِ ثطای اػضبی ضبغل زاضای پست هسیطیتی (ضئیس ازاضُ – هؼبٍى
هسیط – هسیط ) زضظهیٌِ ّبی ثْجَز ٍظبیف هسیطیتی ٍتَسؼِ تَاًبیی ّبی اًسبًی ،ازضاوی ٍ فٌی ثطگعاض ذَاّس گطزیس .

مادٌ  -6مقررات ديرٌ َا:

همطضات ثطگعاضی زٍضُ ّبی آهَظضی ثِ ضطح شیل هی ثبضس:
 -1-6ضطوت زضولیِ زٍضُ ّبی هػَة وبضگطٍُ غطفبً ثطای اػضبی هطوَل زٍضُ اهىبى پصیط است  .ضوٌبً ضطوت زضزٍضُ ّبی
ضغلی ٍ تَخیْی ثطای هطوَالى هبزُ  11آئیي ًبهِ استرساهی اػضبی غیطّیبت ػلوی العاهی هی ثبضس.
 – 2-6ػٌبٍیي ّطزٍضُ  ،اّساف ثطگعاضی ّ ،وچٌیي لیست هطوَلیي ضطوت زض زٍضُ ثبیس ثِ تػَیت وبضگطٍُ اخطایی ضَضای
ضاّجطی آهَظش ثطسس .ثسیْی است ٍاحس هتمبضی زٍضُ آهَظضی هی ثبیست لجل اظ ثطگعاضی زٍضُ آهَظضی ًسجت ثِ اذص هدَظ اظ
وبضگطٍُ هصوَض السام ًوبیس.
 -3-6ثب استٌبز ثِ ثرطٌبهِ ضوبضُ  1903/203222هَضخ ّ 1380/2/12یبت ٍظیطاى  ،فطاگیطی ثطًبهِ آهَظش فٌبٍضی اعالػبت
زضلبلت ّفت هْبضت  ICDLثطای هتػسیبى هطبغل هسیطیتی  ،وبضضٌبسی ٍّوتطاظی آًْب العاهی است .
 – 4-6هطوع آهَظش وبضوٌبى هَظف ثِ ثطًبهِ ضیعی ٍثطگعاضی زٍضُ ّبی آهَظضی هْبضتْبی ّفتگبًِ  ICDLثطای ولیِ
اػضبی ضبغل ضسوی ٍ پیوبًی هی ثبضسّ .وچٌیي ثطگعاضی زٍضُ ّبی فَق ثطای وبضوٌبى لطاضزاز اًدبم وبض هؼیي ثب تػَیت
وبضگطٍُ ضاّجطی آهَظش اهىبى پصیط ذَاّس ثَز.

مادٌ  – 7محتًای ديرٌ َا :

زٍضُ ّبی آهَظضی ثب تَخِ ثِ هحتَای آى زض گطٍُ ّبی ظیط عجمِ ثٌسی هی گطزز:
الف) ديرٌ

تًجیُی  :ثِ آهَظضْبی ًَ آهَظی اعالق هی گطزز وِ زضثسٍ ذسهت ثِ افطاز خسیس االسترسام اضائِ هی گطززّ .سف

ایي زٍضُ اضائِ زاًص ،هْبضت ٍایدبز ثیٌص خسیس زضاػضب ٍآضٌب سبذتي اػضبی خسیس ثب اّساف ٍٍظبیف زاًطگبُ ٍٍاحسّبی
هطتجظ ٍ ،ظبیف ٍاذتیبضات ٍوبضوطزّبی ٍظاضت هتجَع ّ ،وچٌیي حمَق فطزی ٍضغلی ٍلَاًیي ًظبم ازاضی است.
(حساوثط سبػبت ایي زٍضُ  70سبػت زضعَل زٍضاى ذسهت ذَاّس ثَز ).
ب) ديرٌ َای آمًزشی حیه خدمت  :ایي زٍضُ ّب ثِ سِ زستِ ظیط تمسین هی گطزًس:
 -1زٍضُ ّبی ػوَهی ٍ ازاضی  :ثِ زٍضُ ّبی آهَظضی اعالق هی گطزز وِ ثِ هٌظَض ضضس آگبّی ّبی زیٌی ٍ فطٌّگی
ّوچٌیي افعایص تَاًوٌسیْبی هطتطن هَضز ًیبظ هطبغل هَخَز زضزاًطگبُ اضائِ هی گطزز.
 -2زٍضُ اذتػبغی ضغل  :ثِ آهَظش ّبیی اعالق هی ضَز وِ تَاًوٌسی ّبی هَضز ًیبظ هطبغل ٍیژُ ٍاحسّبی هرتلف زاًطگبُ
ضا ثِ ضبغلیي اًتمبل هی زّس.
 -3زٍضُ ّبی ثْجَز هسیطیت  :ثِ آهَظش ّبیی اعالق هی ضَز وِ تَاًوٌسی ّبی هَضز ًیبظ هطبغل سطپطستی ٍ هسیطیتی
زاًطگبُ ضا ثِ زاضًسگبى پستْبی هصوَض اًتمبل هی زّس.
تبصرٌ -1

ثطاثط هبزُ  48آئیي ًبهِ استرساهی اػضبی غیط ّیبت ػلوی حسالل سبػبت زٍضُ ّبی آهَظضی فَق االضبضُ 40

سبػت زضعَل سبل ثَزُ ٍ تطویت زٍضُ ّب ثِ غَضت ثٌس ّبی  2 ٍ 1ثِ تطریع وبضگطٍُ ّبی ضاّجطی آهَظش ذَاّس ثَز.
تبصرٌ  -2ثطگعاضی زٍضُ ّبی ترػػی ٍهْبضتی زضاٍلَیت ثطگعاضی زٍضُ ّب ذَاّس ثَز .
تبصرٌ  -3ثطگعاضی ّط گًَِ زٍضُ ّبی ترػػی ضغلی زض ٍاحس ّبی هرتلف زاًطگبُ ،ثب تػَیت وبضگطٍُ ضاّجطی آهَظش ٍ
ظیط ًظط هطوع آهَظش وبضوٌبى اهىبى پصیط ثَزُ ٍ ّعیٌِ زٍضُ ّبی آهَظضی اظ هحل اػتجبضات هطثَعِ ثططط تبهیي اػتجبض لبثل
پطزاذت ذَاّس ثَز .ضوٌبً گطٍُ آهَظش ،تحَل ازاضی ٍثْطُ ٍضی هی ثبیست ًسجت ثِ تْیِ عطح خبهغ آهَظش اذتػبغی
اػضبی غیط ّیبت ػلوی الساهبت الظم ضا اًدبم زّس.
تبصرٌ  -4ثطگعاضی زٍضُ ّبی ػوَهی ٍ ازاضی زضغَضت اهىبى ثػَضت هدبظی ثطگعاض ذَاّس گطزیس .

مادٌ  -8فرآیىد بروامٍ ریسی  ،اجرا يوظارت بر ديرٌ َای آمًزشی :

فطآیٌس ثطًبهِ ضیعی  ،اخطا ًٍظبضت ثط زٍضُ ّبی آهَظضی ثِ ضطح ظیط هی ثبضس:
ً -1-8یبظ سٌدی  ،ثطًبهِ ضیعی ٍتػَیت عطح خبهغ آهَظش  :هسیطیت ثَزخِ ٍتطىیالت هَظف است ثط اسبس هفبز هبزُ 47
آئیي ًبهِ استرساهی اػضبی غیط ّیبت ػلوی ّوچٌیي هػَثبت ّیبت اخطایی زضذػَظ اّساف ٍضاّجطزّبی والى آهَظش ،
ًیبظّبی آهَظضی اػضب ضا هتٌبست ثب تؼبضیف هَخَز زضایي آییي ًبهِ ثطای یه زٍضُ اضتمبء ضٌبسبیی ٍثطًبهِ ضیعی ًوَزُ ٍعطح
خبهغ آهَظش اػضبضا ثِ تػَیت وبضگطٍُ ضاّجطی آهَظش ثطسبًس.
 -2-8اخطای زٍضُ ّبی آهَظضی  :هغبثك عطح خبهغ آهَظش ،ثطًبهِ ّبی آهَظش اػضب پس اظ تػَیت وبضگطٍُ ضاّجطی
آهَظش ،ثِ هسیطیت ثَزخِ ،تطىیالت  ،تحَل ازاضی ٍ ثْطُ ٍضی اثالؽ ذَاّس ضس ٍ هطوع آهَظش وبضوٌبى ،هسئَلیت اخطا یب
ّوبٌّگی اخطا اظ عطیك ٍاحسّبی ثطگعاض وٌٌسُ زٍضُ ّبی آهَظضی ٍحضَض ٍغیبة زٍضُ ضا عجك ضَاثظ ایي آییي ًبهِ ثطػْسُ
ذَاّس زاضت .
 -3-8اًغجبق ػٌبٍیي زٍضُ ّبی آهَظضی  :هسئَلیت اًغجبق ػٌبٍیي ٍسطفػل زٍضُ ٍثطضسی ضظٍهِ هسضس ثطػْسُ وبضگطٍُ
ّبی ضاّجطی آهَظش ذَاّس ثَز.
ً -4-8ظبضت ثط زٍضُ ّبی آهَظضی  :هسیطیت ثَزخِ ،تطىیالت ،تحَل ازاضی ٍ ثْطُ ٍضی ثِ ًیبثت اظ وبضگطٍُ ضاّجطی آهَظش،
هسئَلیت ًظبضت ثطزٍضُ ّبی آهَظضی اظ لجیل اًغجبق تطىیل هٌظن والسْب  ،ظهبًجٌسی اهتحبى پبیبى زٍضُ  ،اضظضیبثی هسضس ،
ػَاهل اخطایی هَضز استفبزُ ٍ اثطثرطی زٍضُ ضا ثطػْسُ زاضتِ ٍ ضوي غسٍض گَاّیٌبهِ عی زٍضًُ ،سجت ثِ ثجت زٍضُ ّب زض
ضٌبسٌبهِ آهَظضی افطاز السام ذَاّس ًوَز.
تبصرٌ  -1زضگعاضش ثطگعاضی زٍضُ آهَظضی تَسظ سبیط ٍاحسّبی زاًطگبُ اضائِ اعالػبت اغلی هطتول ثط ػٌَاى  ،سطفػل ،
هسضس  ،تبضید ثطگعاضی  ،ػَاهل اخطایی ٍ لیست حضَض ٍغیبة العاهی است .
تبصرٌ  -2گَاّیٌبهِ عی زٍضُ غطفبً ثِ ّوىبضاًی وِ هَفك ثِ وست حس ًػبة الظم گطزیسُ اًس ،تَسظ هطوع آهَظش وبضوٌبى
غبزض ذَاّس ضس .ضوٌبً گَاّیٌبهِ ّبی هصوَض ،زض سطثطگْبی هطوع فَق ٍ ثب اهضبی هسیط ثَزخِ ٍ تطىیالت ٍ هؼبٍى پطتیجبًی
ٍ تَسؼِ هٌبثغ اضائِ ذَاّس ضس.

مادٌ  -9مقررات آمًزشی  ،اوضباطی

همطضات آهَظضی – اًضجبعی تبثیط گصاض ثطاخطای زٍضُ ّبی آهَظضی ثِ ضطح ظیط هی ثبضس .
 -1-9ضٍش اخطای زٍضُ آهَظضی ثِ غَضت حضَضی یب غیط حضَضی ثط هجٌبی هبّیت ٍ اّساف آهَظضی زٍضُ  ،ثب ًظط وبضگطٍُ
ّبی ضاّجطی آهَظش تؼییي هی ضَز .

 -2-9ثطای زٍضُ ّبی آهَظضی زاذل زاًطگبُ  ،حست هَضز ثطگعاضی آظهَى ثِ غَضت تستی ،تططیحی ٍ یب ػولی ثطاسبس ًظط
وبضگطٍُ ضاّجطی آهَظش العاهی ثَزُ ٍ حسالل ًوطُ لجَلی  60اظ  100ذَاّس ثَز  .ضوٌبً ثطای ّوىبضاًی وِ ثِ زالیل هرتلف
هَفك ثِ ضطوت زضآظهَى ٍ یب وست حس ًػبة الظم ًگطزیسُ اًس  ،ظطف ضص هبُ اهىبى ثطگعاضی هدسز آظهَى زازُ هی ضَز.
 -4-9ثطگعاضی زٍضُ ّبی آهَظضی حضَضی غطفبً زض اٍلبت غیطازاضی ٍ پٌح ضٌجِ ّب ذَاّس ثَز ٍ هَاضز استثٌب ثب هَافمت هؼبٍى
پطتیجبًی ٍ تَسؼِ هٌبثغ زاًطگبُ ثال هبًغ هی ثبضس.
 -5-9غیجت هدبظ زضّطزٍضُ ًجبیس ثیص اظ یه ضطن سبػت ّبی آهَظضی ثبضس.
 -6-9هدَظ ثطگعاضی زٍضُ ّبی آهَظضی غطفبً اظ عطیك وبضگطٍُ ضاّجطی آهَظش غبزض ذَاّس ضس ٍ اظ اٍل سبل  1393زٍضُ
ّبیی وِ زاضای هدَظ اظ وبضگطٍُ هصوَض ًجبضٌس ،زض ضٌبسٌبهِ آهَظضی وبضوٌبى ثجت ًرَاّس ضس.
تبصرٌ  -1زضذَاست ثطگعاضی زٍضُ آهَظضی اظ سَی ٍاحسّبی هرتلف زاًطگبُ  ،ثبیس ثب اػالم زالیل ٍ ضطٍضت ثطگعاضی زٍضُ
– ػٌَاى زٍضُ – سطفػل – هست ظهبى زٍضُ – هسضس پیطٌْبزی – هحل ثطگعاضی ٍثطآٍضز ّعیٌِ ثطگعاضی زٍضُ ّوطاُ ثبضس.
تبصرٌ  -2اظاثتسای سبل  1393زٍضُ ّبی زضذَاستی ٍاحسّب ،هی ثبیست زٍضُ هْبضتی هطتجظ ثب ضغل وبضوٌبى هطوَل ثَزُ ٍ ثب
ضضتِ ضغلی ٍ پست سبظهبًی افطاز هغبثمت زاضتِ ثبضس.
تبصرٌ  -3لیست ّوىبضاى هطوَل ضطوت زض زٍضُ لجل اظ ثطگعاضی ثِ هطوع آهَظش وبضوٌبى اضسبل ذَاّس ضس ٍ تطریع
ضوَل زٍضُ آهَظضی ثطای وبضوٌبى ثب وبضگطٍُ ضاّجطی آهَظش ذَاّس ثَز ٍ ًیعگَاّیٌبهِ عی زٍضُ ،غطفبً ثِ افطاز ضطوت وٌٌسُ
زض زٍضُ ّب وِ هَضز تأییس هطوع آهَظش وبضوٌبى هی ثبضس ،اػغب هی گطزز.
مادٌ  -11اعطای امتیازات آمًزشی :

 -1-10هست سبػبت زٍضُ آهَظضی هَضز تبییس هطوع آهَظش وبضوٌبى وِ زض ضٌبسٌبهِ آهَظضی اػضب لیس هی گطزز ،زضاهتیبظ
اضتمبء آى ّب لحبػ هی ضَز.
 -2-10ولیِ گَاّیٌبهِ ّب ٍ زٍضُ ّبی آهَظضی ثطگعاض ضسُ تَسظ زاًطگبّْب ٍهَسسبت آهَظش ػبلی ٍ ،ظاضت هتجَع ٍ هسیطیت
آهَظش ٍپژٍّص استبًساضی وِ هطتجظ ثب ػٌَاى ضغلی ٍ پست سبظهبًی افطاز ثبضٌس هَضز تبئیس لطاض هی گیطًس ٍ ثمیِ زٍضُ ّب
هططٍط ثِ تبئیس وبضگطٍُ ضاّجطی آهَظش لبثل احتسبة ٍ زضج زض ضٌبسٌبهِ آهَظضی ذَاّس ثَز.
 -3-10زٍضُ ّبی آهَظضی عی ضسُ وبضوٌبى وِ هطثَط ثِ لجل اظ تبضید استرسام زض زاًطگبُ هی ثبضس هَضز تبئیس ٍثجت زض
ضٌبسٌبهِ آهَظضی ًرَاّس ثَز .ضوٌبً زٍضُ ّبی آ هَظضی هطثَط ثِ ّوىبضاى اًتمبلی اظ سبیط سبظهبى ّب تٌْب زض غَضتی هَضز
تأییس ٍ لبثل زضج زض ضٌبسٌبهِ آهَظضی ذَاّس ثَز وِ هطتجظ ثب پست سبظهبًی هَضز تػسی آًبى زض زاًطگبُ ثَزُ ٍزضوبضگطٍُ
ضاّجطی آهَظش تبئیس ضسُ ثبضس..

 -4-10اػضبیی وِ زض اهَضی ًظیط ضطوت ّبی تؼبًٍی ّ ،یبت ّب ٍضَضاّب حل اذتالفً ،ظبم هٌْسسی ،فسضاسیَى ّبی
ٍضظضی ٍ ...ػضَیت زاضتِ ٍ ثِ استٌبز ایي ًَع ػضَیت ٍ ثسٍى هؼطفی زاًطگبُ زض زٍضُ ّبی آهَظضی ایي ًْبزّب ضطوت وطزُ
ٍگَاّیٌبهِ عی زٍضُ اضائِ ًوبیٌس  ،اظ اثتسای سبل  1393لبثل احتسبة ٍ ثجت زض ضٌبسٌبهِ آهَظضی ایي گًَِ ّوىبضاى ًرَاّس
ثَز .ضوٌبً ثطای زٍضُ ّبی هصوَض وِ لجل اظ سبل  1393عی گطزیسُ اًس ،فمظ زٍضُ ّبی هطتجظ ثب پست سبظهبًی هَضز تػسی
افطاز لبثل احتسبة ٍ تأییس ذَاّس ثَز.

مادٌ  -11بًدجٍ وظام آمًزش :

هسیطیت ثَزخِ ٍتطىیالت هَظف است ثب پیص ثیٌی زضاػتجبضات سبلیبًِ ّ ،طسبل ثِ اظای ّط ػضَ ضسوی ،پیوبًی ٍ لطاضزازی
سطاًِ ای ضا تؼییي ٍ زض لبلت اػتجبضات هتوطوع پطسٌلی اثالؽ ًوبیس.ولیِ ّعیٌِ ّبی هطتجظ ثب عطاحی ٍ اخطای زٍضُ ّبی
آهَظضی ،تْیِ وتت ٍ هلعٍهبت هػطفی ٍ حك العحوِ هسضسیي ٍ ػَاهل اخطایی اظ هحل هصوَض پطزاذت هی گطزز.

مادٌ  -12حق السحمٍ مدرسیه :

حك التسضیس هسضس ثطای زٍضُ ّبی آهَظضی ثِ ایي تطتیت هحبسجِ ذَاّس ضس.
ػضَ ّیبت ػلوی  :یه ًٍین ثطاثط ًطخ یه ٍاحس حك التسضیس ٍاحس هؼبزل ًظطی ثطاثط آذطیي حىن وبضگعیٌی ثِ اظای ّط سبػت آهَظش
ػضَغیط ّیبت ػلوی  :یه ّفتبز ٍپٌدن حمَق ٍهعایبی هطوَل اضبفِ وبضی ثطاسبس آذطیي حىن وبضگعیٌی ثِ اظای ّط سبػت آهَظش
سبیط هسضسیي غیطزاًطگبّی  :ثطاثطًطخ یه ٍاحس حك التسضیس ًظطی هؼبزل هسضن تحػیلی زضپبیِ ٍ هطتجِ ّوتطاظ ّیبت ػلوی
حك العحوِ ػَاهل اخطایی  :حساوثط  % 50حك التسضیس هسضسیي

