«آئيه وامٍ بازديذَاي علمي»
«مخصًص داوشجًيان ديرٌ َاي كارداوي ي كارشىاسي»
مادٌ 1تعاريف
 .1بازديذ علمي :هٌظَس اص ثبصديذ ػلوي هؼبفشتي اػت وِ داًـجَيبى ثْوشاُ اػتبد دسع دس داخل ٍ يب خبسج اص هحذٍدُ ؿْش هحل تحليل خَد ثِ
جْت سػيذى ثِ اّذاف هٌذسج دس هبدُ 2اًجبم هي دٌّذ وِ هٌجؼذ ثِ ثِ اختلبس ثبصديذ ًبهيذُ هي ؿَد.
 .2بازديذ درسي :ثبصديذي اػت وِ هغبثك ثب ػشفلل دسٍع هلَة ؿَساي ػبلي ثشًبهِ سيضي( داًـگبُ ٍ يب ٍصاست ػلَم ٍ ثْذاؿت ) الضاهب اًجبم
آى هَسد تأويذ لشاس گشفتِ اػت ٍيب اًجبم ثبصديذ پيـٌْبد ؿذُ ثبؿذ ،ثبصديذ دسػي دٍ ًَع اػت:
الفٍ -احذ ػولي پيؾ ثيٌي ؿذُ ٍ ؿْشيِ آى دسيبفت هي ؿَد.
بٍ -احذ ػولي پيؾ ثيٌي ًـذُ ٍ ؿْشيِ اي ثبثت آى دسيبفت ًوي گشدد.
 .3بازديذ غير درسي :ثبصديذي اػت وِ دس ػشفلل دسٍع ثِ آى اؿبسُ اي ًـذُ اػت ،ليىي ثٌب ثِ پيـٌْبد اػتبد دسع ٍ تأييذ گشٍُ آهَصؿي
هشثَعِ ،اًجبم آى ثشاي استمبء ػغح ػلوي داًـجَيبى پيـٌْبد هي ؿَد.
 .4بازديذ كًتاٌ مذت :ثبصديذي اػت ثِ كَست يىشٍصُ وِ دس فبكلِ صهبًي كجح تب ؿت ًٍيبص ثِ اػىبى ٍالبهت دس ؿت ًذاؿتِ ثبؿذ.
 .5بازديذ ميان مذت :ثبصديذي اػت وِ ثِ كَست ػِ سٍصُ ثب دٍ ؿت البهت دس هحل اًجبم ثبصديذ ثشًبهِ سيضي هي ؿَد.
 .6بازديذ بلىذ مذت :ثبصديذي اػت وِ ثِ كَست ثشًبهِ ػلوي ثيؾ اص ػِ سٍص ثشًبهِ سيضي هي ؿَد ًٍيبص ثِ اػىبى ٍ البهت ثيؾ اص دٍ ؿت دس عَل
ثبصديذ سا داسد ،ػمف صهبًي ثبصديذ ثلٌذ هذت  5سٍص هي ثبؿذ وِ ثب هجَص هؼبًٍت هحتشم آهَصؿي ثالهبًغ اػت.
مادٌ  2اَذاف
 .1آؿٌبيي ّشچِ ثيـتش داًـجَيبى ثب آخشيي دػتبٍسدّبي كٌؼتي ،فٌبٍسي ّبي ًَيي ،پذيذُ ّبي عجيؼي ٍفؼبليت ّبي ػلوي هشتجظ ثبدسٍع ثب سؿتِ
تحليلي دس جْت استمبء ػغح ػلوي ٍ ػولي داًـجَيبى.
 .2گؼتشؽ استجبط داًـگبُ ثب كٌؼت ٍجبهؼِ.
 .3هـبّذُ هؼتمين داًـجَيبى ثب پذيذُ ّبيي وِ كشفب دس دسٍع ًظشي ثِ آى اؿبسُ ؿذُ اػت.
 .4آؿٌبيي ثب آثبس ٍ اثٌيِ ثبػتبًي ثِ هٌظَس پيـجشد پشٍطُ ّبي داًـجَيي دس سؿتِ ّبي خبف.
مادٌ 3مقررات ي ضًابط
 .1وليِ دسخَاػت ّبي ثبصديذ ثبيذ ثب يىي اص ؿشايظ ػٌبٍيي اؿبسُ ؿذُ دس ثٌذّبي  3ٍ2هبدُ  1سا داساثبؿذ.
تبصرٌ :1دس هَاسدي وِ اًجبم ثبصديذ ػلوي ثِ ػٌَاى پيـٌْبد دس ػشفلل دسٍع گٌجبًذُ ؿذُ اػت حذاوثش دس عَل ّشتشم تحليلي ثشاي ّش دسع
تٌْب اًجبم يه هَسد ثبصديذ پغ اص دسخَاػت اػتبد دسع ٍ تأييذ گشٍُ آهَصؿي ٍداًـىذُ هشثَعِ ٍ تأييذ هؼبًٍت پظٍّـي هيؼش هي ثبؿذ.
 .2دس وليِ ثبصديذّب حضَس اػتبد دسع ثْوشاُ داًـجَيبى ثِ ػٌَاى ػشپشػت ٍهؼئَل ثبصديذ الضاهي اػت.
 .3ثبصديذ ػلوي ثِ كَست غيش هختلظ ٍ ثِ تفىيه ثشاي ثشادساى ٍ خَاّشاى اًجبم هي ؿَد.
تبصرٌ :2دس هَسد ثبصديذّبي وَتبُ هذت (يىشٍصُ) دسكَستيىِ تؼذاد داًـجَيبى هحذٍد ٍ اهىبى ّوبٌّگي ٍ ّوشاّي اػتبد ٍ ٍػيلِ ًمليِ ثشاي دٍ
ًَثت ثبصديذ هجضا ٍجَد ًذاؿتِ ثبؿذ دس كَست هَافمت سئيغ داًـىذُ ،هَافمت هؼبٍى فشٌّگي داًـگبُ ٍ ّوشاّي ًوبيٌذُ دفتش فشٌّگ اػالهي
داًـىذُ هشثَعِ ،ثبصديذ(هختلظ) ٍ پغ اص تأييذ هؼبًٍت پظٍّـي ثالهبًغ اػت لزا الصم اػت سيبػت هحتشم داًـىذُ لجل اص اسجبع تمبضب ثِ حَصُ
هؼبًٍت پظٍّـي ًؼجت ثِ اخز هَافمت هؼبًٍت هحتشم فشٌّگي داًـگبُ الذام ًوبيٌذ.
 .4وليِ ثبصديذّبي ثلٌذ هذت ( ثيؾ اص ػِ سٍص) ثبيؼتي دس فبكلِ تؼغيالت ثيي دٍ تشم ٍ يب تبثؼتبى ثشًبهِ سيضي ؿَد ٍ اهىبى اًجبم آى دس گؼتشُ تشم

تحليلي ٍجَد ًذاسد .دس هَاسد اػتثٌب ٍثٌب ثِ ضشٍست ثب تأييذ هؼبًٍت آهَصؿي داًـگبُ ثالهبًغ اػت.
 .5دس وليِ ثبصديذّبي دسػي ( هَضَع ثٌذ  2هبدُ ٍ ،)1ػيلِ ًمليِ ثِ كَست سايگبى اص عشف داًـگبُ تأهيي خَاّذ ؿذ.
 .6دس وليِ ثبصديذّبي غيش دسػي (هَضَع ثٌذ 3هبدُّ %50 ،)1ضيٌِ ٍػيلِ ًمليِ تَػظ داًـگبُ ٍ  %50تَػظ ثبصديذ وٌٌذگبى پشداخت خَاّذ ؿذ.
تبصرٌ :3دس وليِ هَاسد هؼئَليت تْيِ ٍػيلِ ًمليِ ثب اداسُ ًمليِ داًـگبُ خَاّذ ثَد ٍ ايبة ٍ رّبة داًـجَيبى ثب ٍػبيل ًمليِ ديگش ثذٍى ّوبٌّگي اهَس
ًمليِ داًـگبُ ٍ يب اػتفبدُ ٍػيلِ ؿخلي هوٌَع هي ثبؿذ.
 .7تمبضبي ثبصديذ ػلوي هيبى هذت ثبيذ حذالل ػِ ّفتِ ٍ ثلٌذ هذت چْبس ّفتِ لجل اص هَػذ اًجبم آى دس لبلت فشم دسخَاػت ثبصديذ هَضَع ثِ حَصُ
هؼبًٍت پظٍّـي اسػبل گشدد ٍ ثِ تمبضبّبيي وِ ثِ هَلغ كَست ًگشدد تشتيت اثش دادُ ًخَاّذ ؿذ( .ثبصديذ وَتبُ هذت  10سٍص وبفي اػت).
 .8دس كَست ًيبصثِ كذٍس هؼشفي ًبهِ جْت ػبصهبًْب ،اسگبًْب ،هشاوض كٌؼتي ٍ هشاوض داًـگبّي  ....ثبيذ هَضَع ٍػٌَاى دسخَاػت دس فشم دسخَاػت
ليذ گشدد ،هؼئَليت پزيشي هَضَع ثب اػتبد دسع ٍ يب ًوبيٌذُ ايـبى خَاّذ ثَد.
 .9دس خلَف ثبصديذّبيي وِ ثب عي هؼبفت ثيؾ اص  80ويلَهتش هغبثك همشسات اداسي (يىغشف) دس عَل يىشٍص ٍيب ثبصديذّبي هيبى هذت ٍ ثلٌذ
هذت ،پغ اص تأييذ اًجبم ثبصديذ تَػظ هؼبًٍت پظٍّـي الذام الصم دسخلَف كذٍس حىن هأهَسيت ثشاي ػشپشػت گشٍُ ( اػتبد دسع ) اص ػَي
هؼبًٍت پظٍّـي اًجبم خَاّذ ؿذ ٍ حك هأهَسيت عجك همشسات داًـگبُ پشداخت خَاّذ ؿذ.
 .10دس كَست دسخَاػت ػشپشػت گشٍُ ثشاي ثبصديذّبي ثلٌذ هذت اهىبى دس اختيبس لشا دادى هَاد غزايي خبم غيش فبػذ ؿذًي ٍ ٍػبيل آؿپضي ( دس
كَست ٍجَد) پغ اص تأييذهؼبًٍت پظٍّـي همذٍس هي ثبؿذ .دس ايٌلَست ثبيذدسخَاػت ثِ تفىيه ًَع اهىبًبت هَسد ًيبص ثِ حَصُ هؼبًٍت پظٍّـي
اسػبل تب هَضَع اص عشيك هؼبًٍت هحتشم داًـجَيي پيگيشي گشدد.
 .11وليِ ّضيٌِ ّبي اػىبى ،غزا ٍ  ....دسعَل اًجبم ثبصديذّبي ػلوي هَضَع هبدُ  1ثؼْذُ داًـجَيبى خَاّذ ثَد.
تبصرٌ :5دس هَاسدي وِ ثبصديذّبي دسػي ثِ ػٌَاى ثخـي اص وبسػولي هشتجظ ثبدسٍع ػولي ( آصهبيـگبّي) ثذليل ًجَد اهىبًبت خبف آصهبيـگبّي
ثشًبهِ سيضي هي ؿَدّ ،ضيٌِ ّبي ػفش ؿبهل غزا ٍاػىبى ثباسائِ هذاسن هثجتِ پغ اص تأييذهؼبًٍت پظٍّـي اص عشف داًـگبُ ثِ اصاي ّش ًفشتب ػمف
حذاوثش 50/000سيبل ّش سٍص لبثل پشداخت خَاّذ ثَد.
 .12دس وليِ ثبصديذّبي ػلوي سػبيت وليِ آئيي ًبهِ ّبي اًضجبعي داًـگبُ تَػظ داًـجَيبى الضاهي اػت.
مادٌ – 4مراحل اوجام اقذامات ايليٍ ي مذارك مًرد وياز
 .1تىويل فشم دسخَاػت اًجبم ثبصديذ ٍثشسػي ٍ تأييذ آى تَػظ هشاجغ ريشثظ دس داًـىذُ هشثَعِ
تبصرٌ :دس ثبصديذّبي هيبى هذت ٍ عَالًي هذت ّوشاّي ًوبيٌذُ دفتش فشٌّگ اػالهي الضاهي اػت( ثِ ًوبيٌذُ دفتش فشٌّگ اػالهي هي تَاًذ ثِ ػٌَاى
ّوىبس ػشپشػت گشٍُ ثبؿذ) .دس ثبصديذّبي وَتبُ هذت ثْتش اػت ًوبيٌذُ دفتش فشٌّگ اػالهي ّوشاّي ًوبيذ.
 .2تىويل فشم ًمليِ ثِ عَس وبهل ثب ليذ صهبى ٍ ػبػت ٍ هحل حشوت ٍ ًَع ٍػيلِ دسخَاػتي ( حذالل يه ّفتِ لجل )
 .3اسػبل ليؼت وبهپيَتشي داًـجَيبى ؿشوت وٌٌذُ دس ثبصديذ وِ ثِ تأييذ هذيش گشٍُ ٍ سئيغ داًـىذُ سػيذُ ثبؿذ.
 .4اسػبل هـخلبت وبهل ٍ يب ثبصديذ دس وليِ ثبصديذّب ٍ ػشفلل دسع دس هَسد ثبصديذّبي دسػي
 .5اسػبل دسخَاػت اهىبًبت دس كَست ًيبص ثشاي ثبصديذّبي عَالًي هذت ٍ هيبى هذت
 .6اسػبل دسخَاػت تٌخَاُ جْت ّضيٌِ ّبي ػفش دس هَسد ثبصديذّبي عَالًي هذت ٍ هيبى هذت
تبصرٌ :1وليِ هؼشفي ًبهِ ّبي الصم دس حَصُ هؼبًٍت پظٍّـي كبدس خَاّذ ؿذ .هؼئَليت پيگيشي هَضَع ٍاسػبل ثِ هشاجغ ريشثظ ثؼْذُ ػشپشػت
گشٍُ هي ثبؿذ.
تبصرٌ :2دس كَست لغَ ثبصديذ ػشپشػت گشٍُ هَظف اػت هَضَع سا دساػشع ٍلت ثِ حَصُ هؼبًٍت پظٍّـي ٍاهَس ًمليِ داًـگبُ وتجب اعالع دّذ.

دس غيش ايٌلَست پشداخت خؼبست ٍاسدُ (ّضيٌِ ٍػيلِ ًمليِ) ثٌب ثِ تـخيق اداسُ اهَس ًمليِ داًـگبُ ثؼْذُ ػشپشػت گشٍُ خَاّذ ثَد.
تبصرٌ :3اسدٍّب ٍ ثبصديذّبي فشٌّگي ( صيبستي – تفشيحي ) هـوَل ايي آئيي ًبهِ ًيؼت ٍ عجك آئيي ًبهِ خبف خَد كَست خَاّذ گشفت.
تبصرٌ :4اًجوي ّبي ػلوي ًيض ثشاي اػضبء خَد پغ اص تلَيت ّيأت هذيشُ اًجوي ٍتأييذ ػبصهبى هشوضي داًـگبُ هي تَاًذ عجك ايي ثخـٌبهِ ٍ پغ اص
تأييذ هؼبٍى پظٍّـي داًـگبُ الذام ًوبيذ.
تبصرٌ :5هذت اػتجبس آئيي ًبهِ اص تبسيخ اثالؽ دٍ ػبل هي ثبؿذ.
پغ اص تىويل ٍ اسػبل هذاسن فَق هَضَع هَسدثشسػي ٍ پغ اص تأييذ هؼبًٍت پظٍّـي اًجبم ثبصديذ ػلوي ثبسػبيت ضَاثظ هٌذسج دس آئيي ًبهِ
ثالهبًغ اػت.
ايي آئيي ًبهِ دس 4مادٌ 22 ،بىذ ي  11تبصرٌ تٌظين ؿذُ اػت ٍ اص تبسيخ تأييذ ٍ اثالؽ آى اص عشف سيبػت هحتشم داًـگبُ الصم االجشا اػت.

