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گسیده
تعاريف
 داًـگاُتِ ّوِ داًـگاُّا ،هؤػؼات آهَصؽ ػالٖ اػن اص آهَصؿٖ ٍ پظٍّـٖ ،سٍصاًِ ٍ ؿثاًِ دٍلتٖ ٍ غ٘ش دٍلتٖ «داًـگاُ» گفتِ هٖؿَد.

 گشٍُ آهَصؿٖگشٍُ آهَصؿٖ ٍاحذٕ اص ٗل داًـنذُ ٗا داًـگاُ اػت ،مِ دس ٗل سؿتِ خاف ٗا چٌذ سؿتِ هتداًغ فؼال٘ت داسد .هاًٌذ گشٍُ سٗاضٖ ،گشٍُ
كٌاٗغ ٍ ًظاٗش آى.

 دٍسُهٌظَس اص دٍسُ دس ًظام آهَصؽ ػالٖ ،هذت صهاًٖ اػت مِ داًـدَ ٍاسد داًـگاُ ؿذُ ٍ دس ٗل سؿتِ خاف تحل٘ل هٖمٌذ ٍ دس آى سؿتِ
فاسؽ التحل٘ل هٖؿَد .هاًٌذ دٍسُ ماسداًٖ ،دٍسُ ماسؿٌاػٖ ٍ...

 سؿتِسؿتِ ٗنٖ اص ؿؼة فشػٖ اص گشٍُ ّإ ػلوٖ (ػلَم پضؿنٖ ،ػلَم اًؼاًٖ ،ػلَم پاِٗ ،فٌٖ ٍ هٌْذػٖ ،مـاٍسصٌّٕ ،ش ،تشت٘ت هؼلن ٍ ػلوٖ -
ماستشدٕ) اػت مِ اص لحاػ هَضَع ماهال هـخق ٍ اص دٗگش هَضَػات هتواٗض تَدُ ٍ حذاقل تِ ٗل ماسآٖٗ هـخق هٖاًداهذ .دسٍع
هـتشك دس دٍ سؿتِ هتفاٍت ًثاٗذ اص  30دسكذ ٍاحذّا دس ّش دٍ سؿتِ تداٍص مٌذ.

 گشاٗؾّشٗل اص ؿؼة ٗل سؿتِ مِ ًاظش تش ٗل تخلق تاؿذ ،گشاٗؾ ًاه٘ذُ هٖؿَد .اختالف دسٍع دس دٍ گشاٗؾ اص ٗل سؿتِ ًثاٗذ اص  7دسكذ
مل ٍاحذّإ سؿتِ موتش ٍ اص  30دسكذ مل ٍاحذّا ت٘ـتش تاؿذ.

شرايط ورود و نام نويسي
 ؿشاٗظ ٍسٍدًحَُ پزٗشؽ داًـدَ دس هشمض آهَصؽ ػالٖ ؿْ٘ذ هذسع ؿْشضا اص عشٗق آصهَى ػشاػشٕ (مِ تَػظ ػاصهاى ػٌدؾ ٍصاست ػلَم،
تحق٘قات ٍ فٌاٍسٕ تشگزاس هٖگشدد) كَست هٖگ٘شد ،تذٗي تشت٘ة مِ داٍعلة دس كَست تواٗل تاٗذ مذ سؿتِّإ هَخَد دس اٗي داًـگاُ سا
اص دفتشچِ ؿواسُ  2مٌنَس ػشاػشٕ اػتخشاج ٍ دس فشم اًتخاب سؿتِ تِ ػٌَاى ٗنٖ اص سؿتِّإ هَسد ػالقِ ثثت ًواٗذ.

 ًام ًَٗؼٖپزٗشفتِ ؿذگاى آصهَى ٍسٍدٕ ،هَظفٌذ دس هْلتّاٖٗ مِ تَػظ داًـگاُ اػالم هٖؿَد ،تشإ ًام ًَٗؼٖ ٍ اًتخاب ٍاحذ هشاخؼِ ًواٌٗذ.
ػذم هشاخؼِ تشإ ًام ًَٗؼٖ دس ًخؼت٘ي ً٘وؼال پغ اص اػالم ًتاٗح آصهَى ،اًلشاف اص تحل٘ل تلقٖ خَاّذ ؿذ.
داًـدَ هَظف اػت دسّش ً٘وؼال ،دس صهاًٖ مِ داًـگاُ اػالم هٖ مٌذ ،تشإ اداهِ تحل٘ل ٍ اًتخاب ٍاحذ تِ اداسُ آهَصؽ هشاخؼِ مٌذ.
ػذم هشاخؼِ داًـدَ تشإ ًام ًَٗؼٖ تذٍى اعالع ٍ ػزس هَخِ ،دس ٗل ً٘وؼال ،توٌضلِ اًلشاف اص تحل٘ل اػت .دس كَست تأخ٘ش ٍ ٗا ػزس
هَخِ حق اًتخاب ٍاحذ ٍ اداهِ تحل٘ل سادسآى ً٘وؼال ًذاسد ٍلٖ آى ً٘وؼال خضٍ هذت هداص تحل٘ل ٍٕ هحؼَب هٖؿَد.
تثلشُ :داًـدَ هَظف اػت ػلل هَخِ خَد سا دس خَد داسٕ اص ًامًَٗؼٖ تا دالٗل هؼتٌذ تغَس هنتَب دس اٍل٘ي هاُ تؼذ اص آغاص ّش ً٘وؼال
تحل٘لٖ تِ اداسُ آهَصؽ داًـگاُ اعالع دّذ.

 هٌغ تحل٘ل ّوضهاىداًـدَ دس ٗل صهاى حق ًام ًَٗؼٖ ٍ اداهِ تحل٘ل دس ت٘ؾ اص ٗل سؿتِ ٍ دس ّش سؿتِ ت٘ؾ اص ٗل گشاٗؾ دس ٗل ٗا چٌذ داًـگاُ سا
ًخَاّذ داؿت .دس كَست تخلف اص اداهِ تحل٘ل دس ٗنٖ اص سؿتِ ّإ اًتخاتٖ تِ تـخ٘ق مو٘ؼَ٘ى تشسػٖ هَاسد خاف ٍصاست هحشٍم ٍ
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ػَاتق تحل٘لٖ ٍٕ تاعل اػالم هٖ ؿَد ٍ داًـدَ دس اٗي حال هَظف اػت ملِ٘ ّضٌِٗ ّإ هشتَط تِ سؿتِ حزف ؿذُ سا هغاتق تؼشفِ
ّإ تؼ٘٘ي ؿذُ تِ داًـگاُ رٕ ستظ تپشداصد.
تثلشُ :داًـدَٗاى هوتاص (اػتؼذادّإ دسخـاى) اص ؿوَل اٗي هادُ هؼتثٌٖ ّؼتٌذ.
تؼشٗف داًـدَٕ هوتاص ٍ ضَاتظ اخشاٖٗ اٗي تثلشُ ،تَػظ ؿَسإ ّذاٗت اػتؼذادّإ دسخـاى دس آهَصؽ ػالٖ تؼ٘٘ي ٍ اتالؽ هٖؿَد.

نظام آموزشي
 تؼشٗف ٍاحذ دسػٖآهَصؽ دس توام داًـگاُ ّإ مـَس هثتٌٖ تش ًظام ٍاحذٕ اػت .دس ًظام ٍاحذٕ ،اسصؽ ّش دسع تا تؼذاد ٍاحذّإ آى دسع ػٌد٘ذُ
ه٘ـَد ٍ قثَلٖ ٗا ػذم قثَلٖ داًـدَ دسٗل دسع ،تِ ّواى دسع هحذٍد اػت.
ّش ٍاحذ دسع ،هقذاس ٗا ه٘ضاى دسػٖ اػت مِ هفاد آى تِ كَست ًظشٕ  17ػاػت ،ػولٖ (ٗا آصهاٗـگاّٖ)  34ػاػت ،ماسگاّٖ (ٗا
ػول٘ات ه٘ذاًٖ)  51ػاػت ،ماسآهَصٕ ٍ ماسٍسصٕ (ٗا ماس دسػشكِ)  68ػاػت ،دس عَل ٗل ً٘وؼال تحل٘لٖ (ٗا دسٍُ تاتؼتاًٖ) ٍ عثق
تشًاهِ هلَب ؿَسإ ػالٖ تشًاهِ سٗضٕ تذسٗغ هٖؿَد .دس هَسد سؿتِّاٖٗ مِ داسإ پشٍطُ ّؼتٌذ هذت اخشإ پشٍطُ هتٌاػة تا ٍاحذ آى،
تَػظ اػتاد هشتَط تؼ٘٘ي هٖؿَد.

 ػال تحل٘لّٖش ػال تحل٘لٖ هشمة اص دٍ ً٘وؼال تحل٘لٖ ٍ ػٌذاللضٍم ٗل دٍسُ تاتؼتاًٖ اػت ٍ ّش ً٘وؼال تحل٘لٖ ؿاهل ّ 16فتِ ٍ ّش دٍسُ
تاتؼتاًٖ ؿاهل ّ 6فتِ آهَصؽ اػت.
تثلشُ :هذت اهتحاًات پاٗاًٖ ً٘وؼال ٗا پاٗاى دٍسُ تاتؼتاًٖ خضء هذت آهَصؽ هحؼَب ًوٖؿَد.

 حذٍد اخت٘اسات داًـگاُ دس هَسد تشًاهِ دسػٖتوام داًـگاُ ّا هَظفٌذ تشًاهِ ّإ دسػٖ هلَب ؿَسإ ػالٖ تشًاهِ سٗضٕ سا اخشا ًواٌٗذ .تشت٘ة دسٍع تا سػاٗت پ٘ـٌ٘اصّا ،سٍؽ تذسٗغ
ٍ خاتدا مشدى هغالة خذٗذ دس ٗل دسع ٍ اًتخاب هٌاتغ تشػْذُ داًـگاُّاػت.

 ػاػات حل توشٗيداًـگاُّا هٖ تَاًٌذ دسكَست لضٍم تِ تـخ٘ق گشٍُ آهَصؿٖ ،دسّش سؿتِ اص دٍسُ ّإ ماسؿٌاػٖ ،تا  20ػاػت ،دس دٍسُّإ ماسداًٖ ٍ
ماسؿٌاػٖ ًاپَ٘ػتِ تا  10ػاػت تِ ػٌَاى حل توشٗي تِ ػاػات تذسٗغ سؿتِ ،دس عَل دٍسُ ت٘فضاٌٗذ.

واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل
 تؼذاد ٍاحذّاتؼذاد ٍاحذّإ دسػٖ الصم تشإ گزساًذى ّشٗل اص دٍسُ ّإ تحل٘لٖ (تذٍى هحاػثِ دسٍع خثشاًٖ ٗا پ٘ؾ ً٘اص) تِ ؿشح صٗش اػت:
دٍسُ ّإ ماسداًٖ ت٘ي  68تا ٍ 72احذ
دٍسُ ّإ ماسؿٌاػٖ پَ٘ػتِ فٌٖ ٍ هٌْذػٖ  130تا ٍ 145احذ.
دٍسُ ّإ ماسؿٌاػٖ ًاپَ٘ػتِ  67تا ٍ 72احذ.
دٍسُ ّإ ماسؿٌاػٖ اسؿذ پَ٘ػتِ  172تا ٍ 182احذ.
ّش داًـدَ هٖتَاًذ دس ّشً٘وؼال تحل٘لٖ حذاقل  ٍ 12حذامثش ٍ 20احذ دسػٖ سا اًتخاب مٌذ .داًـدَٗاى ؿثاًِ؛ ؿاّذ ٍ اٗثاسگش
هٖتَاًٌذ دس ّش ً٘وؼال حذاقل ٍ 10احذ اًتخاب مٌٌذ.
تثلشُ  :1دس آخشٗي ً٘وؼال تحل٘لٖ داًـدَ اص سػاٗت ؿشط اًتخاب ٍ 12احذ هؼاف اػت.
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تثلشُ  : 2دسكَست٘نِ داًـدَ تشإ فشاغت اص تحل٘ل تٌْا ٗل دسع تاق٘واًذُ داؿتِ تاؿذ تا ًظش داًـگاُ ٍ تأٗ٘ذ اػتاد هشتَط هٖتَاًذ
اهتحاى آى دسع سادس عَل ً٘وؼال اص عشٗق هؼشفٖ تِ اػتاد تگزساًذ.
تثلشُ  :3اگش داًـدَٖٗ ٗل ً٘وؼال ه٘اًگ٘ي مل ًوشاتؾ حذاقل  17تاؿذ ه٘تَاًذ تا ًظش داًـگاُ دس ً٘وؼال تؼذ حذامثش تا ٍ 24احذ
دسػٖ سا اًتخاب مٌذ .براي داوشجويان دوره شباوه ،ايه حداقل معدل  71بايد با ازاي حداقل  71واحد درسي كسب شده باشد.
تثلشُ  :4دس هَاسدٕ مِ داًـدَ تشإ فشاغت اص تحل٘ل حذامثش ٍ 24احذ تاقٖ داؿتِ تاؿذ ،حتٖ اگش هـشٍط تاؿذ تا ًظش داًـگاُ ه٘تَاًذ
تواهٖ ٍاحذّإ تاقٖ هاًذُ سا دسٗل ً٘وؼال اًتخاب مٌذ .براي داوشجويان دوره شباوه ،شرط واحد باقيماوده فوق ،حداكثر  02واحد است
تثلشُ  :5تؼذاد ٍاحذّإ اًتخاتٖ دس دٍسُ تاتؼتاًٖ حذامثش ٍ 6احذ دسػٖ اػت.

عَل دٍسُ
حذامثش هذت هداص تحل٘ل دسدٍسُ ّإ ماسداًٖ ٍ ماسؿٌاػٖ ًاپَ٘ػتِ  3ػال ٍ دس دسٍُ ّإ ماسؿٌاػٖ پَ٘ػتِ  5ػال اػت .ضوٌا
داًـدَٗاى سٍصاًِ فقظ تا تشم  8اص هضاٗإ آهَصؽ ساٗگاى تْشُهٌذ هٖ ؿًَذ ٍ پغ اص آى هلضم تِ پشداخت ؿْشِٗ ،هاًٌذ داًـدَٗاى ؿثاًِ
ّؼتٌذ .دسكَستٖ مِ داًـدَ ًتَاًذ ٍاحذّإ دٍسُ سا دسحذامثش هذت هداص تحل٘ل تا هَفق٘ت تگزساًذ اص داًـگاُ هشتَط اخشاج هٖؿَد.

حضور و غياب
 حضَس دسخلؼات دسعحضَس داًـدَ دس توام خلؼات هشتَط تِ ّشدسع الضاهٖ اػت ٍ ػاػات غ٘ثت داًـدَ دس ّش دسع ًثاٗذ اص  3/16هدوَع ػاػات دسع
تداٍص مٌذ دس غ٘ش اٗي كَست ًوشُ داًـدَ دس آى دسع كفش هحؼَب هٖؿَد.
تثلشُ  :1دسكَست٘نِ غ٘ثت داًـدَ دس ّش دسع ت٘ؾ اص  3/16تاؿذ ٍلٖ غ٘ثت هَخِ تـخ٘ق دادُ ؿَد ،آى دسع حزف هٖؿَد .دساٗي
حالت سػاٗت حذ ًلاب ٍ 12احذ دسعَل ً٘وؼال تشإ ٍٕ الضاهٖ ً٘ؼتٍ .لٖ ً٘وؼال هزمَس تِ ػٌَاى ٗل ً٘وؼال ماهل خضٍ ػٌَات
تحل٘لٖ داًـدَ هحؼَب هٖؿَد.
تثلشُ  :2غ٘ثت دس خلؼات دٍ ّفتِ اٍل ّش دسع تِ دل٘ل حزف ٍ اضافِ ٗا تِ ّش دل٘ل دٗگش هداص ً٘ؼت ٍ دسكَست پ٘ـاهذ خضٍ  3غ٘ثت
هداص داًـدَ هحؼَب هٖؿَد.
غ٘ثت غ٘شهَخِ دس اهتحاى ّش دسع تِ هٌضلِ گشفتي ًوشُ كفش دس اهتحاى آى دسع اػت ٍ غ٘ثت هَخِ دس اهتحاى ّش دسع هَخة حزف
آى دسع هٖگشدد .دس كَست٘نِ تا حزف دسع تؼذاد ٍاحذ اص  12موتش ؿَد تاصّن آى ً٘وؼال خض ػَاتق داًـدَ لحاػ خَاّذ ؿذ.
تـخ٘ق هَخِ تَدى غ٘ثت دسخلؼات دسع ٍ دس اهتحاى تشػْذُ ؿَسإ آهَصؿٖ داًـگاُ ٗا مو٘تِ هٌتخة آى ؿَسا اػت.

 حزف ٍ اضافِداًـدَ هٖتَاًذ دس ّش ً٘وؼال تحل٘لٖ ،فقظ دس هْلتٖ موتش اص دٍ ّفتِ ،پغ اص ؿشٍع ً٘وؼال تحل٘لٖ حذامثش دٍ دسع دٗگش اًتخاب
ٗا دٍ دسع اًتخاتٖ خَد سا حزف ٗا دٍ دسع اًتخاتٖ خَد سا تا دٍ دسع دٗگش خاتِ خا ًواٗذ ،هـشٍط تشآًنِ تؼذاد ٍاحذّإ اًتخاتٖ ٍٕ اص
حذ هقشس تداٍص ًنٌذ.
دسكَست اضغشاس داًـدَ هٖتَاًذ تا ّ 5فتِ تِ پاٗاى ً٘وؼال تحل٘لٖ هاًذُ فقظ ٗنٖ اص دسعّإ ًظشٕ خَد سا تا تأٗ٘ذ گشٍُ آهَصؿٖ
هشتَط حزف مٌذ ،هـشٍط تشآًنِ اٍال غ٘ثت داًـدَ دسآى دسع ت٘ؾ اص  3/16هدوَع ػاػات آى دسع ًثاؿذ ٍ ثاً٘ا ،تؼذاد ٍاحذّإ
تاق٘واًذُ ٍٕ اص ٍ 12احذ موتش ًـَد.
داًـدَٗاًٖ مِ دس ٗل ً٘وؼال تحل٘لٖ دٍ دسػٖ سا اخز مشدُ تاؿٌذ مِ ٗنٖ اص آىّا ّوٌ٘اص دسع دٗگش تاؿذ ،هداص ً٘ؼتٌذ مِ دسع
ّوٌ٘اص سا حزف اضغشاسٕ مٌٌذ.
حزف ملِ٘ دسعّإ اخز ؿذُ دسٗل ً٘وؼال ،تٌْا دسكَستٖ هداص اػت مِ تٌا تِ تـخ٘ق ؿَسإ آهَصؿٖ داًـگاُ ،داًـدَ قادس تِ اداهِ
تحل٘ل دسآى ً٘وؼال ًثاؿذ دس اٗي كَست ً٘وؼال هضتَس خضٍ حذامثش هداص تحل٘ل داًـدَ هحؼَب خَاّذ ؿذ.
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 حزف تشمحزف ملِ٘ دسعّإ اخز ؿذُ دس ٗل ً٘وؼال ،تٌْا دسكَستٖ هداص اػت مِ تٌاتِ تـخ٘ق ؿَسإ آهَصؿٖ داًـگاُ  ،داًـدَ قادس تِ
اداهِ تحل٘ل دس آى ً٘وؼال ًثاؿذ .دساٗي كَست ً٘وؼال هضتَس خضٍ حذامثش هداص تحل٘ل داًـدَ هحؼَب خَاّذ ؿذ.

ارزيابي پيشرفت تحصيلي دانشجو
 هؼ٘اسّإ اسصٗاتٖاسصٗاتٖ پ٘ـشفت داًـدَ دسّش دسع تشاػاع ه٘ضاى حضَس ٍ فؼال٘ت دس مالع ،اًدام تنال٘ف دسػٖ ٍ ًتاٗح اهتحاًات ت٘ي ً٘وؼال ٍ پاٗاى
ً٘وؼال كَست ه٘گ٘شد ٍ اػتاد ّش دسع هشخغ اسصٗاتٖ داًـدَ دسآى دسع اػت.
تثلشُ :تشگضاسٕ اهتحاى پاٗاى ً٘وؼال تشإ ّشدسع الضاهٖ اػت.
هؼ٘اسّإ اسصٗاتٖ پ٘ـشفت تحل٘لٖ داًـدَ ًوشُ دسع اػت ٍ ًوشات داًـدَ دسّش دسع تِ كَست ػذدٕ ت٘ي كفش تا ت٘ؼت تؼ٘٘ي
هٖؿَد.
حذاقل ًوشُ قثَلٖ دسّش دسع  10اػت .داًـدَئٖ مِ دسّش ٗل اص دسٍع الضاهٖ هشدٍد ؿَد ،دساٍل٘ي فشكت هلضم تِ تنشاس آى اػت .تا
اٗي حال ًوشات ملِ٘ دسٍع اػن اص قثَلٖ ٍ سدٕ دسماسًاهِ داًـدَ ثثت ٍ دسهحاػثِ ه٘اًگ٘ي هٌظَس هٖؿَد.
تثلشُ :اگش داًـدَٖٗ دس ٗل دسع اخت٘اسٕ هشدٍد ؿذ ،تِ خإ آى دسع هٖتَاًذ اص خذٍل دسٍع اًتخاتٖ دستشًاهِ هلَب ،دسع دٗگشٕ
سا اًتخاب مٌذ.

 اػالم ًوشاتاػتاد هَظف اػت گضاسؽ ًوشُ ًْاٖٗ ّش دسع سا حذامثش ظشف  10سٍص پغ اص تشگضاسٕ اهتحاى آى دسع تِ اداسُ آهَصؽ داًـنذُ ٗا ٍاحذ
هشتَط تؼل٘ن ًواٗذ.
اداسُ آهَصؽ ّش داًـنذُ ٗا ٍاحذ رٗشتظ دسّش داًـگاُ هَظف اػت ًوشات داًـدَٗاى ساحذامثش تا دٍ ّفتِ پغ اص تشگضاسٕ آخشٗي اهتحاى
ّش ً٘وؼال ٍ تؼذ اص سػ٘ذگٖ تِ اػتشاضات داًـدَٗاى ٍ سفغ اؿتثاّات احتوالٖ تِ آهَصؽ مل داًـگاُ تؼل٘ن ًواٗذ.
تثلشًُ :وشُ پغ اص اػالم تِ آهَصؽ مل داًـگاُ غ٘شقاتل تغ٘٘شاػت.

 ه٘اًگ٘ي ًوشاتدس پاٗاى ّش ً٘وؼال تحل٘لٖ ،ه٘اًگ٘ي ًوشات داًـدَ دسآى ً٘وؼال ٍ ه٘اًگ٘ي مل ًوشات اٍ تا پاٗاى آى ً٘وؼال ٍ دس پاٗاى دٍسُ تحل٘لٖ،
ه٘اًگ٘ي مل ًوشات داًـدَ هحاػثِ ٍ دس ماسًاهِ ٍٕ ثثت هٖؿَد.
تثلشُ  :1تشإ هحاػثِ ه٘اًگ٘ي ًوشات ،تؼذاد ٍاحذّإ ّش دسع دس ًوشُ آى دسع ضشب هٖؿَد ٍ هدوَع حاكل ضشبّا دس توام
دسٍػٖ مِ داًـدَ تشإ آىّا ًوشُ گشفتِ اػت (اػن اص سدٕ ٗا قثَلٖ) تش تؼذاد مل ٍاحذّإ اخز ؿذُ تقؼ٘ن هٖؿَد.
تثلشُ  :2دٍسُ تاتؼتاًٖ ،تِ ػٌَاى ً٘وؼال تحل٘لٖ هحؼَب ًوٖؿَدً .وشات دسٍػٖ مِ داًـدَ دس دٍسُ تاتؼتاًٖ هٖگزساًذ ،تٌْا دس
هحاػثِ ه٘اًگ٘ي مل داًـدَ هحؼَب هٖ ؿَد .تِ ّو٘ي ًحَ ًوشات داًـدَ دس ً٘وؼالٖ مِ الضاها موتش اص ٍ 12احذ اًتخاب هٖمٌذ ٍ مؼش
تَدى ٍاحذّا خاسج اص اسادُ اٍ اػت ً٘ض هاًٌذ دسٍع تاتؼتاًٖ دس ه٘اًگ٘ي مل اٍ هحاػثِ هٖؿَدٍ ،لٖ آى ً٘وؼال خضٍ حذامثش هذت هداص
تحل٘ل داًـدَ هحؼَب خَاّذ ؿذ.

 ًام ًَٗؼٖ هـشٍطه٘اًگ٘ي ًوشات داًـدَ دس ّ٘چ ً٘وؼال تحل٘لٖ ًثاٗذ موتش اص  12تاؿذ دسغ٘ش اٗي كَست ًامًَٗؼٖ داًـدَ دس ً٘وؼال تؼذ تِ كَست
هـشٍط خَاّذ تَد.
تثلشُّ :ش داًـگاُ هَظف اػت هَضَع هـشٍط تَدى داًـدَ سا ّشتاس تِ ٍٕ متثا اعالع دّذ ٍ ٗل ًؼخِ اص آى سا دس پشًٍذُ داًـدَ ضثظ
ًواٗذ .تا اٗي ٍكف قلَس دس اخغاس تِ ٍٕ اص عشف داًـگاُ ٍ ٗا اظْاس تٖ اعالػٖ داًـدَ اص اٗي اهش ،هاًؼٖ دس اخشإ هقشسات ًخَاّذ تَد.
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داًـدَٖٗ مِ تِ كَست هـشٍط ًام ًَٗؼٖ هٖ مٌذ ،خض دس آخشٗي ً٘وؼال تحل٘لٖ حق اًتخاب ت٘ؾ اص ٍ 14احذ دسػٖ دسآى ً٘وؼال سا
ًذاسد.
دس كَستٖ مِ ه٘اًگ٘ي ًوشات داًـدَ دس دٍسُ ّإ ماسؿٌاػٖ ٍ ماسؿٌاػٖ اسؿذ پَ٘ػتِ دسػِ ً٘وؼال هتَالٖ ٗا ً٘ 4وؼال هتٌاٍب ٍ دس
دٍسُ ّإ ماسداًٖ ٍ ماسؿٌاػٖ ًاپَ٘ػتِ دس دٍ ً٘وؼال تحل٘لٖ ،اػن اص هتَالٖ ٗا هتٌاٍب موتش اص  12تاؿذ دس ّش هشحلِ إ مِ تاؿذ اص
اداهِ تحل٘ل هحشٍم هٖؿَد.
مو٘ؼَ٘ى تشسػٖ هَاسد خاف داًـگاُ هٖ تَاًذ تِ داًـدَٗاًٖ مِ تشاػاع هادُ  29آٗ٘ي ًاهِ آهَصؿٖ دس هؼشم اخشاج قشاس گشفتِاًذ
اخاصُ اداهِ تحل٘ل دّذ تـشط آًنِ ه٘اًگ٘ي ملـاى موتش اص دُ ًثاؿذ ٍ تؼذ اص آى دٗگش هـشٍط ًگشدًذ.
داًـدَٖٗ مِ تِ لحاػ هـشٍط ؿذى ت٘ؾ اص حذ ،اص اداهِ تحل٘ل دس دٍسُ ماسؿٌاػٖ هحشٍم هٖؿَد ،دس كَستٖ مِ ٍاحذّإ هقغغ
پاٗ٘ي تش سؿتِ هشتَط سا تا ػقف هداص تا هَفق٘ت گزساًذُ تاؿذ ٍ ه٘اًگ٘ي مل اٍ دس اٗي ٍاحذّا موتش اص ً 10ثاؿذ هٖ تَاًذ تا سػاٗت ػاٗش
ضَاتظ هشتَط هذسك هشػَم هقغغ ماسداًٖ سا دسآى سؿتِ دسٗافت مٌذ.
داًـدَٖٗ مِ تِ دل٘ل هـشٍط ؿذى ت٘ؾ اص حذ ،اص اداهِ تحل٘ل هحشٍم هٖ ؿَد دسكَست اًدام ٗا لغَ تؼْذاتٖ مِ دس دٍساى تحل٘ل
ػپشدُ اػت ،هٖ تَاًذ تشإ تحل٘ل هدذد دس آصهَى ػشاػشٕ ؿشمت مٌذ ٍ دسكَست قثَلٖ دسسؿتِ هَسد ػالقِ خَد اداهِ تحل٘ل دّذ.
داًـگاُ پزٗشًذُ هٖ تَاًذٍ ،احذّائٖ سا مِ داًـدَ دسسؿتِ قثلٖ گزساًذُ اػت ،تا تشًاهِ سؿتِ خذٗذ تغث٘ق دادُ ٍ عثق ضَاتظ اٗي آٗ٘ي
ًاهِ تؼضٖ ٗا توام آىّا سا تپزٗشد.
داًـدَٖٗ مِ تِ لحاػ هـشٍط ؿذى ت٘ؾ اص حذ ،اص اداهِ تحل٘لٖ دس دٍسُ ماسؿٌاػٖ هحشٍم هٖؿَد ،دسكَستٖ مِ ٍاحذّإ هقغغ
پاٗ٘ي تش سؿتِ هشتَط سا تا ػقف هداص ،تا هَفق٘ت گزساًذُ تاؿذ ٍ ه٘اًگ٘ي مل اٍ دس اٗي ٍاحذّا موتش اص ً 12ثاؿذ ،هٖتَاًذ تا سػاٗت
ػاٗش ضَاتظ هشتَط  ،هذسك هشػَم هقغغ پاٗ٘يتش سا دس آى سؿتِ دسٗافت مٌذ.
دسكَستٖ مِ سؿتِ تحل٘لٖ داًـدَ دس هقغغ پاٗ٘يتش ٍخَد ًذاؿتِ تاؿذ ٍ آى سؿتِ فاقذ تشًاهِ هلَب تاؿذ ،داًـدَ هٖتَاًذ تاًظش گشٍُ
آهَصؿٖ هشتَط ،تِ ٗنٖ اص سؿتِّإ هَخَد ًضدٗل تِ سؿتِ تحل٘لٖ خَد ،دس هقغغ پاٗ٘يتش ،دس آى داًـگاُ ٗا داًـگاُ دٗگش ،تغ٘٘ش سؿتِ
دّذ ٍ پغ اص تغث٘ق ٍاحذّا تا سؿتِ خذٗذ ٍ گزساًذى ٍاحذّإ موثَد ،دس آى هقغغ فاسؽ التحل٘ل ؿَد .تذْٖٗ اػت مِ تغث٘ق ٍاحذّا
ٍتؼ٘٘ي دسٍع موثَد ،تش ػْذُ گشٍُ آهَصؿٖ داًـگاُ پزٗشًذُ اػت.
داًـدَٖٗ مِ تِ دل٘ل هـشٍط ؿذى ت٘ؾ اصحذ ،اص اداهِ تحل٘ل هحشٍم هٖؿَد ،دسكَست اًدام ٗا لغَ تؼْذاتٖ مِ دس دٍساى تحل٘ل
ػپشدُ اػت ،هٖتَاًذ تشإ تحل٘ل هدذد ،دس آصهَى ػشاػشٕ ؿشمت مٌذ ٍ دسكَست قثَلٖ دس سؿتِ هَسد ػالقِ خَد اداهِ تحل٘ل دّذ.

مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصيل
 هشخلٖ تحل٘لٖداًـدَ هٖ تَاًذ دس ّش ٗل اص دٍسُ ّإ ماسداًٖ ٍ ماسؿٌاػٖ ًاپَ٘ػتِ تشإ ً٘ 2وؼال هتَالٖ ٗا هتٌاٍب اص هشخلٖ تحل٘لٖ اػتفادُ
مٌذ.
داًـدَٗاى دٍسُ ؿثاًِ هٖ تَاًٌذ دس ّشٗل اص دٍسُ ّإ ماسداًٖ ٍ ماسؿٌاػٖ ًاپَ٘ػتِ حذامثش تشإ دٍ ً٘وؼال ٍ تشإ دٍسُ ماسؿٌاػٖ
پَ٘ػتِ حذامثش تشإ ً٘ 4وؼال هتَالٖ ٗا هتٌاٍب اص هشخلٖ تحل٘لٖ اػتفادُ مٌذ.
داًـدَٕ ؿثاًِ دس ً٘وؼالٖ مِ اص هشخلٖ تحل٘لٖ اػتفادُ هٖ مٌذ ،هَظف اػت ؿْشِٗ ثاتت ً٘وؼال سا تپشداصد.
تثلشُ :هذت هشخلٖ تحل٘لٖ ،خضٍ حذامثش هذت هداص تحل٘ل داًـدَ دس ّش دٍسُ هحؼَب هٖؿَد.
تقاضإ هشخلٖ تحل٘لٖ تاٗذ تِ كَست متثٖ ،حذاقل دٍ ّفتِ قثل اص ؿشٍع ًامًَٗؼٖ ّش ً٘وؼال تَػظ داًـدَ تِ اداسُ آهَصؽ
داًـنذُ ٗا داًـگاُ تؼل٘ن گشدد.
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تثلشُ :اداسُ آهَصؽ هَظف اػت پغ اص مؼة ًظش اص گشٍُ آهَصؿٖ رٗشتظ قثل اص اتوام هْلت ًام ًَٗؼٖ ،هَافقت ٗا ػذم هَافقت
تادسخَاػت داًـدَ سا متثا تِ ٍٕ اتالؽ ًواٗذ.

 اًلشاف اص تحل٘لتشك تحل٘ل تذٍى مؼة اخاصُ اص داًـگاُ هحل تحل٘ل ،اًلشاف اص تحل٘ل هحؼَب هٖؿَد ٍ داًـدَٕ هٌلشف اص تحل٘ل حق اداهِ
تحل٘ل ًذاسد.
تثلشُ :دس هَاسد اػتثٌائٖ مِ داًـدَ تشك تحل٘ل خَد سا هَخِ هٖ داًذ تاٗذ دالٗل آًشا حذاقل ٗل هاُ قثل اص پاٗاى ّواى ً٘وؼال تِ
داًـنذُ اسائِ دّذ دسكَست تأٗ٘ذ هَخِ تَدى تشك تحل٘ل تَػظ داًـگاُ آى ً٘وؼال خضٍ هشخلٖ تحل٘لٖ داًـدَ هحؼَب هٖؿَد.
داًـدَٖٗ مِ تخَاّذ اص تحل٘ل هٌلشف ؿَد تاٗذ دسخَاػت اًلشاف خَد سا ؿخلا تِ اداسُ آهَصؽ داًـگاُ تؼل٘ن ًواٗذ اٗي داًـدَ هداص
اػت فقظ تشإ ٗنثاس دس فاكلِ ٗل هاُ اص تاسٗخ دسخَاػت تقاضإ اًلشاف خَد سا پغ تگ٘شد پغ اص اًقضإ اٗي هْلت حنن اًلشاف اص
تحل٘ل ٍٕ كادس هٖؿَد ٍ داًـدَ پغ اص آى حق اداهِ تحل٘ل دس آى دٍسُ سا ًذاسد.
تثلشُ  :1داًـدَٕ هٌلشف اص تحل٘ل هَظف اػت تِ ملِ٘ تؼْذاتٖ مِ دس دٍساى تحل٘ل ػپشدُ ػول مٌذ.
مو٘ؼَ٘ى تشسػٖ هَاسد خاف داًـگاُ هٖ تَاًذ تا تاصگـت تِ تحل٘ل داًــدَٗاًٖ مِ تذالٗل هَخِ تا اسائِ هذاسك هؼتذل حذامثش ٗل
ػال تشإ ثثت ًام ٍ اداهِ تحل٘ل هشاخؼِ ًٌوَدُ اًذ هَافقت ًوَدُ ٍ دس اٌٗلَست اٗـاى هـنلٖ اص لحاػ خذهت ًظام ٍظ٘فِ ًذاسًذ
تثلشُ  :2تحل٘ل هدذد داًـدَٕ هٌلشف اص تحل٘ل هَمَل تِ ؿشمت ٍ قثَلٖ دس آصهَى ػشاػشٕ تش اػاع ضَاتظ هشتَط اػت.
اًتقال

 تؼشٗف اًتقالاًتقال تِ هؼٌٖ تغ٘٘ش هحل تحل٘ل داًـدَ اص ٗل داًـگاُ تِ داًـگاُ دٗگش دس ّواى سؿتِ ٍ ّواى هقغغ تحل٘لٖ اػت( .تشإ اعالػات
ت٘ـتش تِ آٗ٘ي ًاهِ ًقل ٍ اًتقال هشاخؼِ ؿَد).
اًتقال اص دٍسُ ّإ ؿثاًِ تِ سٍصاًِ ،اص داًـگاُ پ٘ام ًَس تِ داًـگاُ ّإ حضَسٕ (اػن اص سٍصاًِ ٍ ؿثاًِ) ٍ اص داًـگاُّإ غ٘ش دٍلتٖ تِ
داًـگاُّإ دٍلتٖ هوٌَع اػت ٍلٖ اًتقال تِ ػنغ آى تا هَافقت هثذأ ٍ هقلذ تالهاًغ اػت.

 داًـدَٕ هْ٘واىدس هَاسدٕ مِ داًـدَ تِ عَس هَقتً ،اگضٗش تِ تغ٘٘ش هحل تحل٘ل خَد تاؿذ هٖتَاًذ تا هَافقت داًـگاُّإ هثذأ ٍ هقلذ تِ ػٌَاى
داًـدَٕ هْ٘واى تِ عَس هَقت تشإ هذت هؼ٘ي هحل تحل٘ل خَد سا تغ٘٘ش دّذ.
هْواى ؿذى داًـدَ دس ٗل داًـگاُ ،هـشٍط تشاٗي اػت مِ داًـدَ حذاقل ٗل ً٘وؼال تحل٘لٖ خَد سا دس داًـگاُ هثذأ گزساًذُ تاؿذ.
هْواى ؿذى داًـدَ دس ٗل داًـگاُ تشإ گزساًذى ٗل ٗا چٌذ دسع تِ كَست تل دسع تا ًظش داًـگاُ هثذأ ٍ هَافقت داًـگاُ هقلذ
تالهاًغ اػت.
ّش داًـدَ دس ّش سؿتِ هٖ تَاًذ حذامثش ٗل ً٘وؼال دس دٍسُ ماسداًٖ ٗا دٍ ً٘وؼال دس دٍسُ ماسؿٌاػٖ ،دس ٗل داًـگاُ تِ عَس توام
ٍقت ،تِ كَست هْواى تحل٘ل مٌذ .دس ّش حال ًثاٗذ تؼذاد دسٍػٖ سا مِ داًـدَ تِ كَست هْواى (چِ تِ كَست توام ٍقت ٍ چِ تِ
كَست تل دسع) دس ٗل ٗا چٌذ داًـگاُ گزساًذُ اػت .اص  40دسكذ مل ٍاحذّإ دٍسُ تداٍص مٌذ.
تثلشُ :اًتخاب ٍاحذ داًـدَ چِ تِ كَست تل دسع ٍ چِ تِ كَست توام ٍقت تاٗذ تا اعالع گشٍُ آهَصؿٖ داًـگاُ هثذأ ٍ عثق ؿشاٗظ
داًـگاُ هقلذ تاؿذ.
ٍاحذّاٖٗ سا مِ داًـدَٕ هْواى دس ٗل داًـگاُ هٖ گزساًذ ،ػٌ٘ا دس ماسًاهِ اٍ دس داًـگاُ هثذأ ثثت ه٘ـَد ٍ ًوشات آًْا دس هحاػثات
ه٘اًگ٘ي ً٘وؼال ٍ ه٘اًگ٘ي مل اٍ هٌظَس خَاّذ ؿذ.
هذسك فشاغت اص تحل٘ل داًـدَٕ هْواى دس ّش كَست تَػظ داًـگاُ هثذأ كادس هٖؿَد.
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 تغ٘٘ش سؿتِداًـدَ دس عَل دٍساى تحل٘ل دس هقغغ ماسداًٖ ٍ ماسؿٌاػٖ هٖ تَاًذ تا داؿتي ؿشاٗظ صٗش ٍ هَافقت گشٍُ آهَصؿٖ رٗشتظ اص ٗل سؿتِ
تِ سؿتِ دٗگش دس ٗل گشٍُ آصهاٗـٖ ٍ ّواى داًـگاُ تغ٘٘ش سؿتِ دّذ:
 -1اداهِ تحل٘ل هتقاضٖ دس سؿتِ قثلٖ اص ًظش هقشسات آهَصؿٖ تالهاًغ تاؿذ.
ً -2وشُ آصهَى ٍسٍدٕ هتقاضٖ اص ًوشُ آصهَى پاٗ٘يتشٗي فشد پزٗشفتِ ؿذُ دس ػْوِ٘ ٍ سؿتِ هَسد تقاضا دس ّواى ػال موتش
ًثاؿذ.
 -3ت ا تَخِ تِ حذامثش هذت هداص تحل٘ل ،اهناى گزساًذى ٍاحذّإ دسػٖ هَسد ً٘اص دس سؿتِ خذٗذ سا داؿتِ تاؿذ.
تثلشُ  :1تغ٘٘ش سؿتِ داًـدَٗاًٖ مِ تِ دػتگاُّإ اخشاٖٗ خاف تؼْذ داسًذ تا سػاٗت ملِ٘ ؿشاٗظ اٗي هادُ ٍ اػالم هَافقت دػتگاُ
اخشاٖٗ رٗشتظ اهناى پزٗشاػت.
تثلشُ  :2تغ٘٘ش سؿتِ تِ سؿتِّاٖٗ مِ دس ضَاتظ گضٌٗؾ آًْا ؿشاٗظ خاف پ٘ؾتٌٖ٘ ؿذُاػت ،هَمَل تِ احشاص ؿشاٗظ هشتَط اػت.
تثلشُ  :3داًـدَ دس ّش ٗل اص هقاعغ تحل٘لٖ تٌْا ٗل تاس هٖتَاًذ تغ٘٘ش سؿتِ دّذ.
تغ٘٘ش سؿتِ دس هقاعغ تحل٘لٖ ّن ػغح ،كَست هٖگ٘شد دس غ٘ش اٌٗلَست فقظ اص هقغغ تاالتش تِ هقغغ پاٗ٘يتش اهناى پزٗشاػت.
دس كَست هَافقت تا تقاضإ تغ٘٘ش سؿتِ ،داًـدَ هَظف اػت دس اٍل٘ي فشكت دس سؿتِ خذٗذ ًامًَٗؼٖ مٌذ ٍ پغ اص ًامًَٗؼٖ ،داًـدَ
حق تاصگـت تِ سؿتِ قثلٖ سا ًذاسد.
ااقذام ًنشدى داًـدَ تِ ًامًَٗؼٖ دس سؿتِ خذٗذ دس ٍقت هؼ٘ي تِ هٌضلِ اًلشاف اص تغ٘٘ش سؿتِ تلقٖ هٖؿَد ٍ حق تغ٘٘ش سؿتِ تا پاٗاى
دٍسُ اص ٍٕ ػلة ه٘گشدد.
دسٍػٖ مِ داًـدَ دس سؿتِ قثلٖ گزساًذُ اػت دس گشٍُ آهَصؿٖ سؿتِ خذٗذ تشسػٖ ٍ هؼادل ػاصٕ هٖؿَد ٍ فقظ دسٍػٖ اص ٍٕ پزٗشفتِ
هٖ ؿَد مِ تِ تـخ٘ق گشٍُ آهَصؿٖ ،تا دسٍع سؿتِ خذٗذ اؿتشاك هحتَاٖٗ داؿتِ تاؿذ ٍ ًوشُ ّش ٗل اص آى دسٍع ً٘ض اص  12موتش
ًثاؿذ.
تثلشُ  :4دسٍع پزٗشفتِ ؿذُ دس ماسًاهِ داًـدَ ثثت ٍ ًوشات آًْا دس هحاػثِ ه٘اًگ٘ي مل هٌظَس هٖؿَدٍ ،لٖ ًوشات دسٍع پزٗشفتِ
ًـذُ تذٍى احتؼاب دس ه٘اًگ٘ي دس ماسًاهِ داًـدَ تاقٖ هٖ هاًذ دس اٗي حال چٌاًچِ ه٘اًگ٘ي مل ٍاحذّإ پزٗشفتِ ًـذُ اٍ موتش اص 12
تاؿذ ،خوؼا تِ ػٌَاى ٗل ً٘وؼال هـشٍعٖ تشإ داًـدَ دس سؿتِ خذٗذ هٌظَس هٖؿَد.
تثلشُ  :5دس كَستٖ مِ تؼذاد ٍاحذّإ دسٍع پزٗشفتِ ًـذُ داًـدَ ،دس حذٕ تاؿذ مِ اهناى گزساًذى ٍاحذّإ هَسد ً٘اص سؿتِ خذٗذ سا
دس عَل هذت هداص تحل٘ل ،اص ٍٕ ػلة مٌذ تا تقاضإ تغ٘٘ش سؿتِ اٍ هَافقت ًوٖؿَد.

 فشاغت اص تحل٘لداًـدَٖٗ مِ ملِ٘ ٍاحذّإ دسػٖ ٗنٖ اص دٍسُ ّإ ماسداًٖ ،ماسؿٌاػٖ ًاپَ٘ػتِ ٍ ماسؿٌاػٖ پَ٘ػتِ سا عثق تشًاهِ هلَب ٍ تشاػاع
هقشسات اٗي آٗ٘ي ًاهِ تا هَفق٘ت گزساًذُ تاؿذ فاسؽ التحل٘ل آى دٍسُ ؿٌاختِ هٖؿَد.
تثلشُ  :1تاسٗخ فشاغت اص تحل٘ل سٍصٕ اػت مِ آخشٗي ًوشُ دسػٖ داًـدَ تَػظ اػتاد تِ اداسُ آهَصؽ داًـنذُ ٗا داًـگاُ تحَٗل
هٖؿَد.
ّش داًـگاُ هَظف اػت صهاى خاكٖ دس ّش ً٘وؼال سا تش اػاع تثلشٓ  1هادٓ ً٘ ٍ 64ض تش اػاع الضام اسػال گضاسؽ ًوشٓ ًْاٖٗ ّش دسع
حذامثش ظشف هذت  10سٍص پغ اص تشگضاسٕ اهتحاى تَػظ اػتاداى هحتشم،تشإ فشاغت اص تحل٘ل داًـدَٗاى تؼ٘٘ي ًوَدُ هقذهات آى سا
فشاّن ػاصد.
مل٘ٔ داًـدَٗاًٖ مِ دس پاٗاى ً٘وؼال اٍل ّش ػال تحل٘لٖ فاسؽ التحل٘ل هٖ گشدًذ تاسٗخ فشاغت اص تحل٘ل آًاى ّ 11/15واى ػال ٍ
داًـدَٗاًٖ مِ دس پاٗاى ً٘وؼال دٍم ّش ػال تحل٘لٖ فاسؽ التحل٘ل هٖ گشدًذ تاسٗخ فشاغت اص تحل٘ل آًْا ّ 4/15واى ػال ٍ
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داًـدَٗاًٖ مِ تا اخز ٍاحذّإ دسػٖ دس دٍسٓ تاتؼتاًِ دس پاٗاى اٗي دٍسُ فاسؽ التحل٘ل هٖ گشدًذ تاسٗخ فشاغت اص تحل٘ل آًاى 6/15
ّواى ػال خَاّذ تَد.
داًـدَٗاًٖ مِ دسػٖ سا تِ كَست هؼشفٖ تِ اػتاد اخز ًواٌٗذ ٍ ًوشُ آى حذامثش ٗل هاُ ٍ ً٘ن پغ اص تاسٗخ فشاغت اص تحل٘ل دس ّواى
ً٘وؼال اخز ؿذُ تِ آهَصؽ مل اػالم ؿَد تاسٗخ فشاغت اص تحل٘ل چٌ٘ي داًـدَٗاًٖ تِ تشت٘ة  6/30 ٍ 4/30 ٍ 11/30هٖ تاؿذ .دس غ٘ش
اٗي كَست تاسٗخ فشاغت اص تحل٘ل چٌ٘ي داًؾ آهَختگاً ٖ پاٗاى ّواى ً٘وؼال اخز ؿذُ مِ هَفق تِ گزساًذى دسٍع هزمَس ؿذُ اًذ
خَاّذ تَد.
تثلشُ  :2تا تَخِ تِ تثلشُ  ٍ 1سػاٗت دق٘ق هادُ  24ضشٍست داسدّ ،ش داًـگاُ دس ّش ً٘وؼال صهاى خاكٖ ساتشإ اػالم فشاغت اص تحل٘ل
داًـدَٗاى تؼ٘٘ي ٍ هقذهات آى سا فشاّن ػاصد.
ه٘اًگ٘ي مل ًوشات داًـدَ دس پاٗاى دٍسُ تحل٘ل ،تاٗذ حذاقل  12تاؿذ ،تا دس سؿتِ تحل٘لٖ خَد حؼة هَسد هذسك ماسداًٖ ٗا
ماسؿٌاػٖ دسٗافت مٌذ .دس كَستٖ مِ ه٘اًگ٘ي ًوشات داًـدَ اص  12موتش تاؿذ ،چٌاًچِ اص ًظش عَل تحل٘ل هاًؼٖ ًذاؿتِ تاؿذ هٖتَاًذ،
حذامثش تا ٍ 20احذ دسػٖ اص دسػْاٖٗ سا مِ تا ًوشُ موتش اص  12قثَل ؿذُاػت دس ٗل ً٘وؼال تحل٘لٖ (دس دٍسُ ماسداًٖ) ٍ ً٘ 2وؼال
تحل٘لٖ (دس دٍسُ ماسؿٌاػٖ) ،هدذدا اًتخاب ٍ آى دسع سا تنشاس مٌذ تا ه٘اًگ٘ي مل خَد سا خثشاى ًواٗذ .دس اٗي كَست ًوشات دسٍع
تنشاسٕ ػالٍُ تش ًوشات قثلٖ دس ماسًاهِ داًـدَ ثثت ٍ دس هحاػثِ ه٘اًگ٘ي مل ًوشات اٍ هحؼَب هٖؿَد.
تثلشُ  :3داًـدَٖٗ مِ ًتَاًذ ٗا ًخَاّذ اص هقشسات هزمَس دس اٗي هادُ اػتفادُ مٌذ ٗا ػلٖ سغن اػتفادُ اص آى ًتَاًذ موثَد ه٘اًگ٘ي مل
ًوشات خَد سا خثشاى ًواٗذ ،دسكَستٖ مِ دس هقغغ ماسؿٌاػٖ پَ٘ػتِ تاؿذ ،تشاػاع هادُ  30هٖتَاًذ تا اخز هذسك هقغغ تحل٘لٖ
پاٗ٘يتش فاسؽ التحل٘ل ؿَد.
داًـدَٖٗ مِ تِ ػلت هـشٍط ؿذى ٗا تِ ّش دل٘ل دٗگش اص اداهٔ تحل٘ل دس دٍسُ ماسؿٌاػٖ هحشٍم ٗا هٌلشف هٖ ؿَد دس كَستٖ مِ
حذاقل ٍ 70احذ دسػٖ سا تا ًوشٓ قثَلٖ گزساًذُ تاؿذ،كشف ًظش اص ه٘اًگ٘ي مل ٍاحذّإ گزساًذُ ؿذُ هٖ تَاًذ هذسك ماسداًٖ دس ّواى
سؿتِ دسٗافت مٌذ.
عثق آئ٘ي ًاهِ اداهِ تحل٘ل فاسؽ التحل٘الى ستثِ اٍل دٍسٓ ماسؿٌاػٖ داًـگاُّا ٍ هؤػؼات آهَصؽ ػالٖ مـَس هلَب ٍ 72/10/22صاست
فشٌّگ ٍ آهَصؽ ػالٖ ،فاسؽ التحل٘الى ستثِ اٍل هـوَل اٗي آٗ٘ي ًاهِ هٖتَاًٌذ ،تا احشاص ػاٗش ضَاتظ هشتَط تِ تحل٘الت تنو٘لٖ
ٍصاست ،اص هضاٗإ اٗي آٗ٘ي ًاهِ تشإ اداهِ تحل٘ل دس هقاعغ تاالتش اػتفادُ مٌٌذ.

 اًلشاف اص تحل٘لتشك تحل٘ل تذٍى مؼة اخاصُ اص داًـگاُ هحل تحل٘ل ،اًلشاف اص تحل٘ل هحؼَب هٖؿَد ٍ داًـدَٕ هٌلشف اص تحل٘ل ،حق اداهِ
تحل٘ل ًذاسد.
داًـدَٕ هٌلشف اص تحل٘ل هَظف اػت تِ ملِ٘ تؼْذاتٖ مِ دس دٍساى تحل٘ل ػپشدُ اػت ،ػول مٌذ.
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