
 
روسای محترم شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص واحدهای استانی   

روسای محترم موسسات آموزش علمی ـ کاربردی تحت  نظارت    

روسای محترم شورای آموزشی مراکس آموزش علمی ـ کاربردی تحت  نظارت   

 سالم علیکن   

آهْسػی  ػْرای ختصصی 04/08/94جلظَ هْرخ بب ػٌبیت بَ چِبرهیي احرتاهب، 

رائه درس به صورت معرفی دستورالعمل اجرایی نحوه ابب ػٌْاى  2-4رزیف  2هصْبَ مشبرٍ  زاًؼگبٍ،

ُبی کبرزاًی ّ کبرػٌبطی، بَ هٌظْر  ًبهَ آهْسػی زّرٍ بز اطبص آییي، به استاد

کَ جِت اجزا بَ کلیَ  ، هْرز حبث ّ بزرطی قزار گزفتایجبز ّحست رّیَ

 . گززز هْسػی ّ هْطظبت ابالؽ هیّاحسُبی اطتبًی، هزاکش آ
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 :هصوبه شورا

آهْذتگی  زرصْرتیکَ زاًؼجْ تب آذزیي ًیوظبل حتصیلی بزای زاًغ: 1هبزٍ 

ز، بب تبییس ػْرای اهْسػی ببقی هبًسٍ زاػتَ ببع حساکثز زّ زرص ًظزی

تْاًس ذبرج اس تبرید  هزکش ّ بب رػبیت طقف ّاحسُبی آى ًیوظبل هی

هؼزفی اهتحبًبت اػالم ػسٍ زر تقْین آهْسػی ، اهتحبى آى زرص را اس طزیق 

 .بگذراًس بَ اطتبز

زاًؼجْ هْظف اطت پض اس اطویٌبى اس گذراًسى کلیَ زرّص زّرٍ، : 2هبزٍ

هزکش آهْسع پض اس ثبت کلیَ . سع هزکش حتْیل منبیستقبضبی ذْز را بَ آهْ

منزات زرّص زاًؼجْ زر طبهبًَ جبهغ آهْسػی زاًؼگبٍ ّ بزرطی کلیَ طْابق 

بَ ثبت زرّص هؼزفی بَ اطتبز زاًؼجْ زر  1حتصیلی ّ حمزس ػسى هْضْع هبزٍ 

زر غیز ایي صْرت زاًؼجْ هلشم بَ گذراًسى جمسز زرّص . منبیس طبهبًَ هی

ًبهَ ّ  هبًسٍ طزفصل هطببق آییي کلیَ زرّص ببقی اطتبز بَ مهزاٍ هؼزفی بَ

هسیز هظئْلیت اجزای آى بَ ػِسٍ . طبل اطت هقزرات آهْسػی زر اّلیي ًین

 .ببػس هییب هؼبًّت آهْسػی 

رّس زر صْرت احزاس ػزایط،  7آهْسع هزکش ببیس حساکثز ظزف هست  :3هبزٍ

زاًؼجْ را بب مهبٌُگی هسیز گزٍّ  ّ هؼبّى آهْسػی هزکش بَ اطتبز ّاجس 

رّس تْطط اطتبز  7منزٍ زرص ًیش ببیس حساکثز ظزف هست . ػزایط هؼزفی منبیس

ز زر کلیَ اهْر هزبْط بَ هؼزفی بَ اطتبز ببی. زرص بَ آهْسع اػالم گززز

 .طبهبًَ جبهغ آهْسػی زاًؼگبٍ ثبت ػْز

هْظف اطت زر تبرید اػالم ػسٍ ّ بَ طْر رمسی بب ًظبرت هسرص  : 4هبزٍ 

بَ صْرت )آهْسػی هزکش ًظبت بَ بزگشاری اهتحبى زرص هؼزفی بَ اطتبز 

بزگَ اهتحبى زاًؼجْ را بَ زایزٍ اهتحبًبت هزکش اقسام ّ منزٍ ّ ( کتبی

ای کَ آهْسع بب مهبٌُگی هسرص  ف اطت طبق بزًبهَزاًؼجْ هْظ .حتْیل زُس

 .کٌس ًظبت بَ ػزکت زر جلظَ اهتحبى اقسام منبیس هؼرص هی

یب غیبت منبیس زرص هؼزفی بَ اطتبز  زاًؼجْ زر اهتحبىچٌبًچَ : 5هبزٍ 

یب منزٍ هززّزی زر طبهبًَ جبهغ آهْسػی  غیبتمنزٍ قبْلی کظب ًکٌس، 

زر ایي ػزایط زاًؼجْ  .ّی ثبت ذْاُس ػسزرج ّ زر طْابق حتصیلی زاًؼگبٍ 

 پززاذت ػِزیَ جمسزاذذ جمسز زرص بَ صْرت هؼزفی بَ اطتبز ّ  تْاًس بَ هی

گًَْ زاًؼجْیبى تب سهبًی کَ هؼکل طٌْات یب هؼوْلیي  اقسام منبیس، ایي

ًظبم ّظیفَ ًساػتَ ببػٌس، اهکبى اذذ زرص، بَ صْرت هؼزفی بَ اطتبز جمسز 

. ربْط را زارًسبب پززاذت ػِزیَ م

زاًؼجْی هؼزفی بَ اطتبز، هلشم بَ پززاذت ػِزیَ ثببت ّ ػِزیَ : 6هبزٍ

 .ببػس هتغیز بزابز هصْببت زاًؼگبٍ هی
 

 .منزٍ اػالم ػسٍ هنبیی اطت ّ غیز قببل تغییز ذْاُس بْز        


