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  های آزاد کشورآموزش

  كْعاي عالي اًقالب فغٌُگي  12-11-1531 جلـَ هْعر  315 هصْب

 
 صف/513 : كواعٍ اتالغ

  12-21-1531 : تاعیز اتالغ

 :شرح

ُای آهْػف ّ پغّعف ّ تِضاكت، تَ پیلٌِاص ّػاعتشاًَ 12/11/31 هْعر 315كْعای عالی اًقالب فغٌُگی صع جلـَ 

ُای آهْػف ُا، دضّص ّظایف ّ ًذٍْ فعالیت هغاکؼ هجغیاصالح، تکویل ّ تفـیغ هصْتَ ؿیاؿت صعهاى ّ آهْػف پؼكکی

  :آػاص کلْع عا تَ ایي كغح تصْیة کغص

 تضی تا قثل اػ صاًلگاٍ اػ ّظایف ّ استیاعات ّػاعتآهْػكِای ػتاًِای ساعجی اػ ؿطخ هث ـ صضّع هجْػ4هاصٍ  1تثصغٍ 

  .تاكض فٌاّعی هی آهْػف ّ پغّعف ّ تغای صّعٍ ُای عالی )صاًلگاُی( تغ عِضٍ ّػاعت علْم، تذقیقات ّ

هْؿـاتی کَ ّضعیت سْص عا تا كغایظ هْعص ًظغ آًاى  هاٍ ًـثت تَ صضّع هجْػ تغای 2ّػاعتیي هؼتْع دضاکثغ ظغف هضت 

 .ًوایٌض اًض، اقضام تطثیق صاصٍ

… عّػًاهَ ًگاعی، سثغًگاعی ، جِاًگغصی ّ  ُای کاعتغصی ـ تشصصی هاًٌض ُتل صاعی، ـ هغاکؼ تغای ؿغفصل4هاصٍ  1تثصغٍ 

ُای هغاکؼ ساعج اػ دْػٍ  صعیافت ًوایٌض. تَ هٌظْع پیلگیغی اػ تشلف ّ فعالیت تایض اػ ّػاعت فغٌُگ ّ اعكاص اؿالهی هجْػ

 .اقضام ًوایض عتظ فغهِای صضّع هجْػ ّ ضْاتظ ًظاعت عا تاػًگغی ّ ًـثت تَ عفع اتِام صؿتگاٍ طیكضٍ،  تعییي

تغای صایغ ًوْصى كعثَ یا كعثات صع ُواى كِغ یا  ـ اعطای هجْػ تَ یک هغکؼ آهْػف آػاص، هْجة ّ هجْػی2تثصغٍ هاصٍ 

 .كِغُای صیگغ ًوی گغصص

تَ فعالیت  ، آهْػكی ّ فغٌُگی کَ صع چاعچْب كغح ّظایف سْص هجاػـ آى صؿتَ اػ ًِاصُای علوی9هاصٍ  1تثصغٍ 

ُای هـیْل،  ّ هـیْلیت ّػاعتشاًَ آهْػكی هی تاكٌض جِت صایغ ًوْصى صّعٍ ُای آهْػكی سام کَ تا صاهٌَ فعالیت

ی عتظ ًیؼ دق هْافقت ّػاعتشاًَ طی عتظ عا اسظ ًوایٌض ّ ّػاعتشاًَ ط تضاسل یا ُوـاًی صاعص الػم اؿت قثل اػ اقضام،

 .آًِا عا سْاُض صاكت ًظاعت تغ فعالیت

ُای آػاص تذت ًظاعت صؿتگاٍ یا صؿتگاُِای صاصع  ـ صّعٍ ُای آهْػف ّ هْؿـات تغگؼاعکٌٌضٍ آهْػف9هاصٍ  1تثصغٍ 

 .کٌٌضٍ هجْػ هی تاكٌض

ًاهَ اجغایی  َ، آییيـ صؿتگاُِای هجغی آهْػكِای آػاص هْظفٌض دضاکثغ یکـال پؾ اػ تصْیة ایي هصْت12 تثصغٍ هاصٍ

ُییت  13/1/1539آػاص )هصْب جلـَ هْعر  ای سْص عا تغاؿاؽ آییي ًاهَ ًذٍْ تلکیل ّ اصاعٍ آهْػكگاُِای فٌی ّ دغفَ

ُای کلْع کَ صع صتیغساًَ  ُای اجغایی آهْػف کویتَ ُواٌُگی آییي ًاهَ ًاهَ الگْ، صع هذتغم ّػیغاى( تَ عٌْاى آییي

ّ تٌظین  ّ تا دضْع ًوایٌضٍ صؿتگاُِای هجغی تلکیل هی گغصص، تصْعت ًِایی ُواٌُگ اًقالب فغٌُگی كْعای عالی

 .ًوایٌض

ُغگًَْ هجْػی تغای تغگؼاعی صّعٍ یا تاؿیؾ  ـ صؿتگاُِای هجغی آهْػكِای آػاص هْظفٌض پیق اػ صضّع11هاصٍ 

ُییت  15/5/1525اهاکي عوْهی )هصْب آییي ًاهَ ًظاعت تغ  5، 1، 1ّ هْاص  قاًْى ًاجا 4هاصٍ  14آهْػكگاٍ تغ طثق تٌض 

 .اقضام ًوایٌض ُای آى، ًـثت تَ کـة ًظغ هْافق ًاجا صع هْعص صالدیت هْقعیت اًتظاهی هکاى تثصغٍ هذتغم صّلت( ّ

ًذٍْ ًظاعت تغ فعالیت هغاکؼ هجغی آهْػف ُای  هاٍ ضْاتظ ّ 5ـ ّػاعتشاًَ ُای طی عتظ هی تایـت ظغف هضت 15هاصٍ 

 .یٌضآػاص عا تِیَ ًوا

ػتاى  هْؿـَ آهْػكی 1122ایٌکَ ّػاعت فغٌُگ ّ اعكاص اؿالهی ًـثت تَ صضّع هجْػ تاؿیؾ دضّص  ـ تا تْجَ تَ

تغگؼاعی صّعٍ ُای تشصصی ـ کاعتغصی  ساعجی اقضام ًوْصٍ اؿت، تَ هْؿـات هظکْع اجاػٍ صاصٍ كْص کَ صغفاً ًـثت تَ

ؿال  12هی ّ تغای افغاص جْیای کاع ّ كاغلیي صع صّعٍ ُای ؿٌی اؿال صع دضّص ّظایف ّ استیاعات ّػاعت فغٌُگ ّ اعكاص

 کلیَ هقغعات ّ ضْاتظ اقضام ًوایٌض تَ تاال تا ععایت

 


