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بنام خدا 

جَز ؾبذتبض ٍ فقبلیت ّبی ؾبظهبى ، تقییي ٍ انالح ضفتبض اًؿبى اظ عطیك  ّْبی انالح ٍ ْث یىی اظ هغوئي تطیي ٍ اؾبؾی تطیي ضا

ـ ًیطٍی اًؿبًی اؾت  ظ ـ ًیطٍی اًؿبًی فالٍُ ثط آى وِ اؾتقسازّبی . آَه ظ افطاز ضا پطٍضـ هی زّس ضٍـ ّب  ٍ فٌَى اًزبم آَه

جَز هی ثركس ، هَرت وؿت زاًف ٍ افعایف هْبضت ّبی قغلی هی قَز ٍ اظ اتالف هٌبثـ اًؿبًی ٍ هبلی رلَگیطی  زازى وبض ضا ْث

ّجطزی آى زض ثمبء ٍ تَؾقِ ؾبظهبى غیط لبثل اًىبض اؾت   .  هی وٌس ، اظ ایي ضٍ ربیگبُ ٍ اّویت ضا

ـ وبضوٌبى ثِ فٌَاى یىی اظ اؾتطاتػی ّبی انلی رْت ؾبظگبضی هخجت اهطٍظُ آَه هحیغی ٍ ًیع هعیت  ٍ تحَالت ضٍظ افعٍى غییطا تةظ

.  ضلبثتی زض ؾبظهبى ّب للوساز هی قَز ٍظیط ثٌبیی تطیي الساهی اؾت وِ تحَل زض ؾبظهبى ّبی اهىبى پصیط هی ؾبظز 

تعاریف   1فصل 

اًسیكیسُ قسُ ٍ عطح ضیعی قسُ اؾت وِ ثب ّسف افعایف احط ثركی  ظ پیفیت ّبی ّسفوٌس ، اهزوَفِ فقبل: آهوزش کارکناى  -1

جَز ٍ اضتمبی ؾغح زاًف ، ًگطـ ٍ هْبضت ّبی وبضوٌبى قس بیت ثبفج  ُفطز ٍ ؾبظهبى ثغَض هساٍم ٍ ًؾبم هٌس هَرت ْث ، ٍ زض ًْ

جَز فولىطز قغلی وبضوٌبى ذَاّس قس  . ْث

ظقی اعالق هی قَز وِ زضٍى ة :نظام آهوزش کارکناى  -2 ّب ، ارعاء ٍ فٌبنط هتقبهل آَه ظقی ُ هزوَفِ ای اظ ؾبذتبض ) زازّبی آَه

ـ ... ( هٌبثـ اًؿبًی ، هبلی ، تىٌَلَغی ٍ  ظ سّبی آَه ظقی ، ارطا ، ًؾبضت ) ضا اظ عطیك فطآٌی ًیبظ ؾٌزی عطاحی ، تسٍیي ثطًبهِ ّبی آَه

ظقی ( ٍ اضظقیبثی  رت تجسیل هی وٌس ٍ هَ( گیطاى ثطذَضز زاض اظ زاًف ، ًگطـ ٍ هْبضت قغلی ٍ ؾبظهبًی فطا) ثِ ثطٍى زازّبی آَه

جَز فولىطز وبضوٌبى ٍ تقبلی ؾبظهبى هی قَز   ْث

ظقی ًیبظ ؾٌزی قسُ وِ ثِ هٌؾَض افعایف وبضآیی ٍ احط ثركی  :برناهه های آهوزشی   -3 فجبضت اؾت اظ اقىبل هرتلف فٌبٍیي آَه

ـ ٍ تَاًوٌس ؾبظی هٌبثـ اًؿبًی ثِ فطزی ٍ ؾبظهبًی زض لبل ظ ظقی ثِ نَضت حضَضی ٍ یب غیط حضَضی ٍ ثب تأییس وویتِ آَه ة زٍضُ آَه

.  هَضز ارطا گصاضزُ هی قَز 

ظقی هكرم ٍ اظ پیف تقییي قسُ ای ثب اؾتفبزُ اظ  :دوره آهوزشی  -4 فبنلِ ظهبًی هقیي ٍ هحسٍزی اؾت وِ عی آى هحتَای آَه

ظقی ثِ هٌؼ ظقْبی اهىبًبت آَه ٍض ایزبز هْبضت ، افعایف زاًف ٍ یب تغییط ًگطـ ثِ فطاگیطاى اًتمبل زازُ هی قَز وِ قبهل آَه

ظی  آَه ظی ( ثطای اٍلیي ثبض ) ًَ ـ ّبی لجلی ) ، ثبظآَه ظ ثط اؾبؼ ًتبیذ اضظقیبثی فولىطز ٍ رْت افطاز ) ٍ آهبزُ ؾبظی ( زض اهتساز آَه

.  هی ثبقس ( هؿتقس ثطای اضتمبء قغلی 

ـ وبضهٌساى ،  :نیاز سنجی آهوزشی  -5 ظ س  روـ آٍضی اعالفبت اؾت وِ ثط اؾبؼ آى فبنلِ ثیي ٍضـ هَرَز ٍ ٍضـ هغلَة آَه فطآٌی

ظقی تقییي هی گطزز  م ّبی آَه قبغل ٍ زاًكىبُ هَضز قٌبؾبیی لطاض هی گیطز ٍ ًیبظ
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فصل دوم  

انواع آهوزش 

ـ وبضهٌساى زض چْبض گطٍُ  ظ ضتَؼ ثِ قطح ظیطولی  آَه ـ وبضوٌبى زاًكىسُ فلَم پعقىی ًیكبَث ظ عطاحی ٍ ارطا هی  ط ازاضُ آَه

ظقْب وؿت حس ًهبة ًوطُ اضظقیبثی اؾت وِ زض پبیبى ثطًبهِ ثقول هی آیس  النگطزز م  . هَفمیت زض ایي آَه

تَریْی ثسٍ ذسهت  ( الف 

قغلی  ( ة 

فوَهی  ( د 

جَز هسیطیت  ( ز  ْث

:  توجیهی بذو خذهت ( الف 

  یِ گصاضی اضتجبط ؾبلن وبضهٌس یب ًؾبم ازاضی ٍ زاًكىبُ فلَم پعقىیپب: هذف 

ى اؾبؾی ، تكىیالت زٍلت   :هحتوا  ًؾبم ازاضی ٍ لَاًیي ٍ همطضات ،  آگبّی ّبی فوَهی زض ظهیٌِ ًؾبم روَْضی اؾالهی ایطاى ، لبًَ

ض هحیظ وبض ، حمَق ٍ هحیغی وِ وبضهٌس لطاض اؾت زض اؾترساهی ، آقٌبیی ثب ٍؽبیف ٍ هؿئَلیتْب ، اذالق وبضگعاضی ، ضٍاثظ اًؿبًی ز

. آى هكغَل ثِ وبض قَز 

زض قف هبُ اٍل ذسهت   :زهاى برگساری 

نوع آهوزش الساهی   

:  آهوزش های شغلی ( ب 

ظقْبیی اعالق هی قَز  :هشترک اداری  -1 ُ هكبغل هكتطن ثیي ولیِ زؾتگبّْبی ارطایی ضا ةوِ تَاًوٌسیْبی هَضز ًیبظ ثِ آَه

.  قبغلیي اًتمبل هی زّس 

ظقْبیی اعالق هی قَز وِ تَاًوٌسیْبی هَضز ًیبظ هكبغل ٍیػُ زاًكگبُ ضا هتٌبؾت ثب قغل ٍ پؿت  :اختصاصی  یشغل -2 ثِ آَه

.  ؾبظهبًی ثِ قبغلیي اًتمبل هی زّس 

:  هذف 

ًبى ةاذتي اعالفبت ٍ تَاًبوبضوٌبى ٍ هتٌبؾت ؼاضتمبء ؾغح هقلَهبت ٍ هْبضت ّبی قغلی  -1 ا ٍؽبیف پؿت هَضز تهسی ییْبی آ

عِ  هٌغجك ثب پیكطفت ّبی زاًف ٍ في آٍضی زض ظهیٌِ هطَث

سُ  -2 آهبزُ ؾبذتي وبضوٌبى ثطای پصیطـ هؿئَلیتْبی رسیس زض آٌی

ظقْبیی وِ زض قطایظ احطاظ هكبغل هكتطن ٍ یب اذتهبنی پیف ثیٌی قسُ یب ًتبیذ اضظقیبثی وبضهٌساى ثِ عی آ :نوع آهوزش  ى آَه

.  اقبضُ وطزُ العاهی ٍ زض ؾبیط هَاضز اذتیبضی اؾت 
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ظقْبیی اعال: آهوزشهای عووهی ( ج  ایل اذاللی ، فطٌّگ ض عَل ذسهت ثِ هٌؾَض ضقس فضُ زق هی قَز وِ ثِ وبضهٌساى زاًكگبثِ آَه

یٌِ ؾبظی ٍ ضٍاثظ اًؿبًی وبضهٌساى زض ًؾبم ازاضی  ـ ّبی فطٌّگی ٍ ارت) پصیطی ؾبظهبًی ٍ ْث ظ ٍ یب افعایف تَاى ( هبفی آَه

ـ ّبی تَاًوٌسیْبی فوَهی ) ترههی ٍ ؾبظگبضی ثب هحیظ رسیس  ظ  . اضائِ هی گطزز ( آَه

 اذتیبضی :نوع آهوزش 

آهوزشهای بهبود هذیریت  ( د 

ثِ نَضت ثسٍ اًتهبة هسیطاى ٍ ضوي ذسهت هسیطاى ارطا هی قَز  

:  هذف 

ًبى ثب پیكطفت ّبی  زاًف ٍ في اضتمبء هْبضت ّبی فٌی ، اًؿبًی ٍ ازاضاوی م-1 زیطاى ٍ هتٌبؾت ؾبذتي اعالفبت ٍ تَاًبییْبی آ

آٍضی زض ظهیٌِ ّبی ثطًبهِ ضیعی ، ؾبظهبًسّی ، ّسایت ٍ اضظقیبثی  

سُ   -2 آهبزُ ؾبذتي هسیطاى ثطای پصیطـ هؿئَلیتْبی رسیس ٍ یب وبضوٌبى ثطای پصیطـ هؿئَلیت زض آٌی

  اذتیبضی –العاهی : نوع آهوزش 

صل سوم  ف

:   اجرای دوره های آهوزشی 

ـ ٍ تَاًوٌس ؾبظی هٌبثـ اًؿبًی( الف  ظ   وویتِ آَه

ظقی وبضوٌبى وویتِ ای ثب افضبی  ظقی ٍ پیگیطی اهَض آَه ثطای اًزبم اهَض هطتجظ ثب ًیبظؾٌزی ، ارطا ، ٍ اضظقیبثی اظ ثطًبهِ ّبی آَه

.  ظیط تكىیل هی قَز 

اى  ضئیؽ وویتِ  هقبٍى پكتیجبًی زاًكگبُ ثِ  فٌَ -1

هسیط ًیطٍی اًؿبًی ثِ فٌَاى ًبیت ضئیؽ وویتِ   -2

ـ وبضوٌبى ثِ فٌَاى زثیط   -3 ظ هؿئَل ٍاحس آَه

یه ًفط وبضقٌبؼ اهَض ازاضی ثِ اًتربة هقبٍى پكتیجبًی زاًكگبُ   -4

یه ًفط فضَ ّیبت فلوی ثِ اًتربة ضیؽ زاًكگبُ   -5

ـ هساٍم ربهقِ پعقىی   -6 ظ زثیط آَه

زض وویتِ  ضة اظ ّط هقبًٍت حؿت هَاضز هغطٍحِ فط وبضقٌبؼ هذیه ى -7

:  وظایف کویته 

ـ وبضوٌبى  % ( 1حسالل ) ثطضؾی ٍ تقییي زضنسی اظ ول افتجبضات ّعیٌِ ای زاًكگبُ  -1 ظ ط ثِ آَه رْت اًزبم اهَض هطَث

ظقی ، پػٍّكی ٍ  -2 ظـذهَل... ثطضؾی ٍ اًتربة هَؾؿبت آَه س آَه   ی هَضز ًیبظ زض فطآٌی

ظقی ٍاحسّبی تبثقِ زاًكگبُ   -3 ثطضؾی ٍ ًؾبضت ثط ارطای ثطًبهِ ّبی آَه

ظقی زاًكگبُ  ولتهَیت  -4 یبت ثطًبهِ ّبی آَه
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تسٍیي ضَاثظ هَضز ًیبظ   -5

وِ زض حَظُ ... ( تألیفبت ، تحمیمبت ، تطروِ وتبة ٍ همبالت ، تسضیؽ ٍ ) ثطضؾی هساضن ٍ هقبزل ؾبظی فقبلیتْبی فلوی وبضهٌس  -6

ظـ ـ ثطای لحبػ زض قٌبؾٌبهِ آَه ظ ی ٍؽبیف قغلی فطز اًزبم قسُ ثبقس ثب ؾبفبت آَه

ؿ زٍم   -7 تأییس گَاّیٌبهِ ّبی ًَ

ى ربهـ   -8 ثطگعاضی آظَه

ظقی ٍ -9 ّبی هٌبؾت ثطای اًزبم الساهبت انالحی ٍ پیكگیطاًِ   اضائِ  ثطضؾی هؿبئل ٍ هكىالت آَه ّىبض ضا

ـ  تقییي پبزاـ ٍیػُ زض رْت ایذ  -10 ظ س آَه ًسُ زض فطآٌی از اًگیعُ ّبی الظم ثطای فقبلیت ّبی اضظ

 

ظقی :  1هاده  ظقی ارطا هی گطزز ٍ وبضوٌبى هلعم ثِ ثطًبهِ ّبی آَه ثطای ولیِ وبضوٌبى زض زاًكگبُ ثط اؾبؼ ًیبظ ؾٌزی ّبی آَه

ز  ظقی هَضز ًیبظ هطتجظ ثب پؿت ؾبظهبًی ذَز ذَاٌّس َث ًسى ثطًبهِ ّبی آَه .   گصضا

 

ـ وبضوٌبى وبضثطز ذَاّس :  2ه هاد ظ ظقی وِ تَؾظ ٍاحسّبی زاًكگبُ ارطا هی قَز زض نَضتی زض ًؾبم آَه ثطگعاضی ولیِ زٍضُ ّبی آَه

ـ وبضوٌبى ثبقس  زاقت ظ . وِ ثب وؿت هزَظ ٍ ّوبٌّگی ثب ٍاحس آَه

   

ـ ّبی تَریْی ثسٍ ذسهت قطط الظم ثطای ٍضٍز ثِ خ :  3هاده  ظ ًسى آَه زهبت زٍلتی هی ثبقس اهتیبظات ٍ اظ آًزبییىِ گصضا

ز ٍ قطوت زض ؾبیط ثطًبهِ ّب هٌَط ثِ عی ایي  ض ربضی ًرَاّس َث ظقی زٍضُ ّبی هعَث ّبی اًگیعقی زض ذهَل ؾبفبت آَه ؾبظٍوبض

ز  ـ ّب ذَاّس َث ظ  . آَه

 

ظقْبی تَریْی ثسٍ ذسهت هی ثبقس  : 4هاده    .نسٍض حىن ضؾوی یب توسیس لطاضزاز پیوبًی هٌَط ثِ عی آَه

 

ظقی زض ؾبیط هَؾؿبت ثبقس ثبیس نالحیت ایي هَؾؿبت :  5هاده  زض نَضتیىِ ثط حؿت ضطٍضت ًیبظ ثِ ثطگعاضی زٍضُ ّبی آَه

ـ وبضوٌبى ارطا گطزز  ظ ـ تأییس ٍ ثب ّوبٌّگی ٍ هَافمت ٍاحس آَه ظ  . تَؾظ وویتِ آَه

 

ظقی لجل اظ ارطا ثبیس هَضز تأییس نالحیت :  6هاده  ـ لطاض گطفتِ ٍ زض ثبًه اعالفبتی هسضؾبى حجت هسضؾبى زٍضُ ّبی آَه ظ وویتِ آَه

 . قسُ ثبقس 

 

ظقی ٍ قطایظ فطاگیطاى ثِ ؾِ قیَُ حضَضی ، غیط :  7هاده  ظقی ثب تَرِ ثِ عطاحی ، هحتَی ٍ اّساف آَه ًحَُ ارطای زٍضُ ّبی آَه

ز   . حضَضی ٍ الىتطًٍیىی ثط اؾبؼ ًیبظؾٌزی ذَاّس َث
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ظـ :  8هاده   ؾبفت زض ؾبل هی ثبقس  100ؾبفت ٍ حساوخط  40اظ تبضید تهَیت ایي زؾتَض القول حسالل ی وبضوٌبى ؾمف ؾبفبت آَه

 

ظقی ثركی اظ ٍؽبیف وبضوٌبى هحؿَة هی گطزز وبضوٌبى ثب قطوت زض زٍضُ ّبی  ثب تَرِ ثِ ایٌىِ قطوت زض زٍضُ ّبی:  9هاده  آَه

ظقی ذبضد اظ قْط هحل ذسهت ، اظ هأهَضیت ضٍظاًِ ثسٍى   . فَق القبزُ اؾتفبزُ ذَاٌّس ًوَز  آَه

 

دوره های آهوزش حضوری   10هاده 

ظقی  ایي زٍضُ ّب پؽ اظ اذص ـ وبضوٌبى ٍ اضؾبل تمَین ظهبًی ٍ ثب تَرِ ثِ لحبػ ًوَزى قطایظ ثطگعاضی زٍضُ آَه ظ هزَظ اظ ٍاحس آَه

  . ثِ هطحلِ ارطا زض هی آیس 

ـ وبضوٌبى تقییي هی ًحَُ اضؾبل فطم ُ: اضؾبل هؿتٌسات :  1تبصره  ظ ظقی ثط اؾبؼ ضَاثغی اؾت وِ ّط ؾبلِ ٍاحس آَه ای آَه

 . ًوبیس 

ظقی ذَاّس زاقت لصا ثطگعاضی وٌٌسگبى ًؾط ثِ ایٌىِ وخطت ٍ : ؽطفیت والؼ :  2تبصره  للت فطاگیطاى تأحیط هٌفی ثط اّساف آَه

ظقی اظ حسالل   . ًفط تزبٍظ ًوبیٌس  40ًفط ٍ حساوخط   8تطتیجی اتربش ًوبیٌس وِ تقساز قطوت وٌٌسگبى زض یه زٍضُ آَه

ظقی : 3تبصره  ساقت ٍ زضهبى ثطگعاضی زٍضُ ّبی ٍؽبیف ّوىبضاى زض ة ًؾط ثِ اّویت ٍ حؿبؾیت : ظهبى ثطگعاضی زٍضُ آَه ذف ْث

ظقی ثگًَِ ای ثبقس وِ ذللی زض اضائِ ذسهبت ایزبز ى هؿئَلیت ایي اهط ثِ فْسُ ثبالتطیي همبم ٍاحس اؾت ضوٌبً ظهبى . هبیس ىآَه

ز   ثطگعاضی زٍضُ ّبی فوَهی نطفبً زض ؾبفبت غیط ازاضی ذَاّس َث

زُ ٍ غیجت پیف اظ حس هزبظ هَرت فسم نسٍض  10/1زض ّط زٍضُ  حساوخط ظهبى غیجت هَرِ:  قطایظ زٍضُ :  4تبصره  هست زٍضُ َث

ز ضوٌبً تأذیط زض ٍضٍز ٍ تقزیل زض ذطٍد غیجت تلمی ذَاّس قس   . گَاّی زٍضُ ذَاّس َث

جَز فولىطز ٍ اضتمبء ؾغح هْبضت ٍ ًگطـ هربًؾط ثِ ایٌىِ ّسف :  5تبصره  عجبى اظ ثطگعاضی زٍضُ ّبی  حضَضی تَرِ ثیكتط ثِ ْث

ـ زض یه  ظ ـ عَالًی تأحیط هٌفی ثط اّساف یبز قسُ ذَاٌّس زاقت لصا تطتیجی اتربش گطزز وِ ؾبفبت آَه ظ اؾت عجقبً ظهبى ّبی آَه

ـ تب . ؾبفت ًجبقس  6ضٍظ ثیكتط اظ  ظ  . ؾبفت لبثل افعایف اؾت  8زض هَاضز ضطٍضی ایي ظهبى ثب تأییس زثیط وویتِ آَه

ّبی حضَضی ثب تقساز ووتط اظ حس هزبظ تقساز فطاگیطاى ، ثب ّوبٌّگی ثب زاًكگبُ فلَم پعقىی اؾتبى  ارطای زٍضُزض ظهیٌِ :  6تبصره 

 . ذطاؾبى ضضَی ٍ یب زاًكىسُ فلَم پعقىی تطثت حیسضیِ ًؿجت ثِ افعام فطاگیطاى ٍ یب ارطای زٍضُ زض زاًكىسُ السام گطزز 

 

دوره های آهوزش غیر حضوری  :  11هاده 

عطاحی هی گطزز ٍ ؾتبزّبی ترههی ثط اؾبؼ  ا ثب تَرِ ثِ اّساف ضفتبضی ثِ هٌؾَض اضتمبء ؾغح زاًف وبضوٌبىایي لجیل زٍضُ ُ

ّبی الظم اظ وویتِ لبثل  بی عطاحی قسُ پیگیط ارطای آى هی ثبقٌس وِ پؽ اظ اذص هزَظ ز  –ًیبظؾٌزی پَزهبًْ   . ارطا ذَاّس َث

ُ حضَضی ثِ هٌؾَض پبؾد ثِ پطؾف ّبی احتوبلی قط وت وٌٌسگبى پیف ثیٌی ؾتبزّبی ترههی هَؽفٌس حسالل یه رلؽ:  1تبصره 

ى ثطگعاض ًوبیٌس   ٍ لجل اظ آظَه
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ظقی اظ : 2تبصره  ى هطتجظ ثب ّسف ّبی ضفتبضی پیف ثیٌی قسُ عطاحی گطزیسُ ٍ حسالل ؾؤاالت زض ّط زٍضُ آَه ؾؤال تؿتی ٍ  30آظَه

.  ؾبفت تقساز ؾؤاالت ثِ قیَُ هٌغمی افعایف یبثس  10ثبالتط اظ ؾؤال تكطیحی ووتط ًجبقس زض اضتجبط ثب زٍضُ ّبی  10یب 

ى ّبی غیط حضَضی ثِ فْسُ یعطاحی ؾَا: 3تبصره  هسضؼ هٌترت ٍ تىخیط ٍ تَظیـ ؾَاالت ثب ًوبیٌسُ حطاؾت  الت آظَه

ظقی ة.هیجبقس ـ تسٍیي قسُ تَؾظ ضاثظ آَه ى غیط حضَضی العاهی هیجبقس ٍ گعاض ایؿتی ثِ حضَض ًوبیٌسُ حطاؾت زض رلؿِ آظَه

. تبییس ًوبیٌسُ حطاؾت ضؾبًسُ قَز

ى غیط حضَضی العاهی اؾت ثِ اظاء ّط : 4تبصره  ّوچٌیي ًبؽطاى پؽ اظ .ًفط فطاگیط یه ًبؽط زض ًؾط گطفتِ قَز 15زض ّط رلؿِ آظَه

ـ پبیبًی ضا تبییس ًوبیٌس ى الظم اؾت گعاض . پبیبى آظَه

 

ى ولیِ زٍضُ:  12هاده  ظقی زض رلؿبت آظَه ظقی حضَض ضاثغیي آَه ـ العاهی اؾت  ٍغیط حضَضی حضَضی ّبی آَه . رْت تسٍیي گعاض

 

دوره های آهوزش هجازی  : 13هاده  

ظقی وِ تقساز فطاگیطاى آى ثیف اظ یِ ولارطای  ظقی ٍ قطایظ  ًفط ثبقس  20زٍضُ ّبی آَه ثب تَرِ ثِ عطاحی ، هحتَی ٍ اّساف آَه

ـ اظعطیكض اؾبؼ ة ٍ فطاگیطاى ظ ـ هزبظی لبثل ارطا هی ثبقس ًیبظ ؾٌزی ٍثب تهَیت وویتِ آَه ظ . آَه

ـ وبضوٌبى ثِ نَضتهیعاى ارطای زٍضُ ّبی :1تبصره  ظ   .ا ًجبیؿتی ثیكتط ثبقسول زٍضُ ُ% 50حساوخط ظ ا هزبظی آَه

هبُ لجل اظ ارطای زٍضُ  3ثِ نَضت هزبظی زض عَل ؾبل ٍاحس هزطی ثبیؿتی حسالل ای زض نَضت ًیبظ ثِ ارطای زٍضُ :2تبصره 

ظقی ٍ قطایظ فطاگیطاى زضذَاؾت وتجی ثِ ّوطاُ هؿتٌسات زٍضُ قبهل ـ رْت عطح زض وویتِ  هحتَی ٍ اّساف آَه ظ ضا ثِ ٍاحس آَه

ـ اضؾبل ًوبیس ظ   .آَه

ى 4حسالل )عطاحی ثبًه ؾَاالت ٍحجت تمَین ظهبًی  :3تبصره  . حس هزطی هی ثبقسثِ فْسُ ٍا( ثطاثط تقساز ؾَاالت آظَه

ى زض زٍضُ ّبی ووتط اظ :4هتبصر ى  2ؾَال تؿتی ٍثِ اظای ّط ؾبفت اضبفی 20ؾبفت حسالل  10تقساز ؾَاالت آظَه ؾَال ثِ آظَه

. هتَؾظ ضفبیت گطزز% 50ؾبزُ ، ٍ%25زقَاض ،% 25ؾَاالت قبهل  ؾغح زقَاضی.اضبفِ گطزز

ظقی اضا ، حجت تمَین ظهبًی : 5 هتبصر . العاهی هی ثبقس ضٍظ لجل اظ ارطای زٍضُ 20حسالل ثِ نَضت فبیل ٍ ثبًه ؾَاالت ئِ هٌجـ آَه

ـ وبضوٌبى ٍتَؾظ ذَز فطاگیط ثت ًبم فطاگیطاى اظ عطیك ؾبهبًِ آَهث:  6تبصره  . هی ثبقسظ

. یه هطتجِ هی ثبقسزٍضُ ی هزبظی  یهّط فطز زض  هزبظحساوخط تقساز قطوت : 7تبصره 

شرایط هذرساى  : 14هاده

ـ وبضوٌبى ٍ وؿت حس ًهبة ًوطُ ثط اؾبؼ فطهی اؾت وِ رْت اًتربة :  1تبصره  ظ اًتربة هسضؾبى هٌَط ثِ اضظقیبثی ٍاحس آَه

ـ ههَة قسُ ثبقس  ظ ضتجِ .ؾیي ّط زٍضُ ثبیؿتی ثب نسٍض اثالك وتجی رْت هسضؾیي اًزبم گیطز اًتربة هسض. هسضؼ زض وویتِ آَه

  .ثبقساظ ثبالتطیي ضتجِ فلوی فطاگیطاى حسالل یه ضتجِ ثبالتط فلوی هسضؼ زض ّطزٍضُ ثبیؿتی 
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ظقی ٍ اتالف ّعیٌِ فطاٍاى ذَاّس قس ز:  2تبصره  ـ هٌزط ثِ لغَ زٍضُ آَه ظ ض ّط زٍضُ ثب تَرِ ثِ ایٌىِ غیجت هسضؾیي زض یه زٍضُ آَه

ـ الظم اؾت ثِ فٌَا ظ ٍ یه اؾتبز زٍمآَه  . زض ًؾط گطفتِ قَز  ًیع ى ضظض

ظقی ٍ ة 1حط غیجت هزبظ اؾبتیس حسان:  3 تبصره ثت زض زٍضُ ّبی آَه  . ا ّوبٌّىی ثب اؾتبز زٍم هی ثبقس ًَ

زض نَضت غیجت پیف اظ حس هزبظ ًبم هسضؼ اظ لیؿت هسضؾبى حصف گطزیسُ ٍ اًتربة هزسز ثِ فٌَاى هسضؼ هٌَط ثِ هَافمت ٍاحس 

ـ وبضوٌبى هی ثبقس  ظ .  آَه

فصل چهارم  

نظارت و ارزشیابی 

ـ ًؾبضت زاضز وِ قبهل  ظ ـ هغطح هی قَز اهب ثط ول فطایٌس آَه ظ س آَه ًؾبضت ٍ اضظقیبثی اگط چِ ثِ فٌَاى آذطیي هطحلِ اظ فطآٌی

.  ، اضظقیبثی پبیبًی ٍ اضظقیبثی پیگیطی هی ثبقس ( زض حیي ارطا ) اضظقیبثی آغبظیي ، اضظقیبثی تىَیٌی 

  

ـ زض ٍاحسّب :  15هاده  ظ س آَه . ثط فْسُ هقبًٍتْب ٍ هسیطاى ٍاحس ّب هی ثبقس ًؾبضت ثط فطآٌی

 

ظقی اًزبم گیطز زٍضُ  ثبیس هتٌبؾت ثب اّساف ضفتبضی زٍضُاضظقیبثی پبیبى :  16هاده   . تسٍیي گطزیسُ ٍ زض اًتْبی ولیِ زٍضُ ّبی آَه

ى پبیبًی :  1تبصره   . ٍظ هی ثبقس ض 15( یب اضائِ وبض فولی ) حساوخط فبنلِ ظهبًی ثیي آذطیي ضٍظ والؼ ٍ آظَه

ز  :  2تبصره  ى زض نَضت ٍرَز غیجت ثیف اظ حس هزبظ هزَظی رْت نسٍض گَاّی پبیبى زٍضُ ًرَاّس َث   .حضَض افطاز زض رلؿِ آظَه

 . هزوَؿ اهتیبظات هی ثبقس % 60حسالل اهتیبظ الظم رْت اذص گَاّی پبیبى زٍضُ وؿت  :  3تبصره 

ظـ :  4تبصره  ثهَضت ؾبالًِ ثط ضًٍس اًتربة هسضؾیي تأحیط گصاض ذَاّس  ایي اضظقیبثی  وِ، ی العاهی اؾت اضظقیبثی اؾبتیس ٍ زٍضُ آَه

ز    .َث

فصل پنجن  

ساز و کارهای انگیسشی  

ظقی  ًبى رْت اظ آًزب وِ زٍضّبی آَه بیت ؾبظهبى گطزز ثِ لحبػ تكَیك آ هی تَاًس هَرت اضتفبء ؾغح فولىطز وبضوٌبى ٍ زض ًْ

ّبی اًگیعقی عطاحی گطزیسُ اؾت حضَض فقبلتط زض ایي زٍض .  ُ ّب ؾبظ ٍ وبض

 

ّبی اًگیعقی:  17هاده  ظقْبی ههَة ٍ هَضز تأییس عی قسُ تَؾظ وبضوٌبى اظ تبضید  ؾبظ ٍ وبض افوبل ذَاّس  1/1/79زض ذهَل آَه

  .  قس 

ـ هساٍم ربهقِ پعقىی   : 18هاده  ظ ازاضُ ول حطاؾت ٍ ّیأت فبلی (  زٍضُ ّبی هسضى) ولیِ ثطًبهِ ّبیی وِ هزَظ آى تَؾظ زفتط آَه

ز  ّبی اًگیعقی ایي زؾتَض القول زض ؾمف ههَة ذَاّس َث .  گعیٌف نبزض هی گطزز هكوَل ؾبظ ٍ وبض



9 

 

ظقی  :  1تبصره  ظقْب نطفبً زض اضتجبط ثب پؿت ؾبظهبًی ٍ ثط اؾبؼ ًیبظ ؾٌزی آَه ط ثِ ایي آَه اؾتفبزُ اظ هعایبی ثطًبهِ ّبی هطَث

ز   ذَاّس  َث

  .ًیطٍ ّبی لطاضزازی هكوَل همطضات ایي فهل ًوی ثبقٌس :  2تبصره 

 

ـ ّبی ضوي ذسهت هَضَؿ ایي زؾتَضالقول ضا عی ًوبیٌس زض نَضت وؿت قطایظ الظم هی تَاًٌس یىی  :  19هاده  ظ ّوىبضاًی وِ آَه

.  اظ گَاّیٌبهِ ّبی شیل ضا زضیبفت ًوبیٌس 

 

گواهیناهه ههارتی  ( الف 

زى هسضن تحهیل -1 ی زیپلن هتَؾغِ زاضا َث

ظقی ثب قطایظ ظیط  1200عی  -2 :  ؾبفت آَه

ـ ّبی قغلی ثبقس   - ظ ـ ّب زض ظهیٌِ آَه ظ حسالل زٍ ؾَم آَه

ـ حسالل زض  1200- ظ  ؾبل عی قَز 10ؾبفت آَه

ت رسیس اثتىبضات ٍ تألیف ٍ تطروِ اضائِ پیكٌْبزّبی: یاد آوری  طُ ٍضی وبض ٍ ْث ٍز فولىطزفطزی وتت ٍ همبالتی وِ هٌزط ثِ افعایف ْث

ـ ثطای فطز زض ًؾط گطفتِ قَز  200ٍ ؾبظهبًی هی گطزز حساوخط هی تَاًس تب هقبزل  ظ . ؾبفت آَه

:  گواهیناهه تخصصی ( ب 

زى هسضن تحهیلی فَق زیپلن  -1 زاضا َث

ظقی ثب قطایظ ظیط  100عی  -2 :  ؾبفت آَه

جَز م - ـ ّبی قغلی یب ْث ظ ـ ّب زض ظهیٌِ آَه ظ زیطیت ثبقس  حسالل ؾِ چْبضم آَه

ـ حسالل زض  100- ظ  ؾبل عی قَز  8ؾبفت آَه

جَز فولىطزفطزی  : یادآوری   طُ ٍضی وبض ٍ ْث اضائِ پیكٌْبزات رسیس اثتىبضات ٍ تألیف ٍ تطروِ وتت ٍ همبالتی وِ هٌزط ثِ افعایف ْث

ـ ثطای فطز زض ًؾط گطفتِ قَز 200ٍ ؾبظهبًی هی گطزز حساوخط هی تَاًس تب هقبزل  ظ .  ؾبفت آَه

پژوهشی   –گواهیناهه تخصصی ( ج 

زى هسضن تحهیلی لیؿبًؽ  -1 زاضا َث

ـ ثب قطایظ ظیط  800عی  -2 ظ :  ؾبفت آَه

جَز هسیطیت ثبقس  حسالل ؾِ چِ - ـ ّبی قغلی اذتهبل یب ْث ظ ـ ّب زض ظهیٌِ آَه ظ اضم آَه

ـ حسالل زض  800 - ظ ؾبل عی قَز   7ؾبفت آَه

ؾبفت   100هَضز تهسی هقبزل  ظهیٌِ قغل زضارطای یه عطح تحمیمی  -3
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جَز فولىطزفطزی  اضائِ پیكٌْبزات رسیس اثتىبضات ٍ تألیف ٍ تطروِ : یاد آوری  طُ ٍضی وبض ٍ ْث وتت ٍ همبالتی وِ هٌزط ثِ افعایف ْث

ـ ثطای فطز زض ًؾط گطفتِ قَز  200ٍ ؾبظهبًی هی گطزز حساوخط هی تَاًس تب هقبزل  ظ . ؾبفت آَه

ًبى ثب زاضًسگب:  1تبصره  ى گَاّیٌبهِ ّبی هْبضتی ، ترههی ٍ ترههی پػٍّكی وِ ولیِ العاهبت ایي ًؾبم ضا ضفبیت ًوَزُ ٍ گَاّی آ

فَق لیؿبًؽ  لیؿبًؽ ٍ هكبثِ زاضًسوبى هسضن تحهیلی فَق زیپلن ٍ هتطتت ثِ تأییس وویتِ ضؾیسُ ثبقس اظ ًؾط هعایبی اؾترساهی

 . ضفتبض هی گطزز 

زض عَل ذسهت هی تَاًٌس نطفبً یىی اظ گَاّیٌبهِ ّبی فَق الصوط ضا زضیبفت ٍ زض یه ؾغح ضهٌساى زاًكگبُ ّط وسام اظ وب :  2تبصره 

.  قًَس  ّوتطاظ تحهیلی ثبالتط

 

 . هَاضز فسم هكوَل اهتیبظت قبهل زٍضُ ّبی ظیط هی ثبقس :  20هاده 

ظقی ذبضد اظ وكَض   -1 زٍضُ تَریْی ٍ زٍضُ ّبی آَه

ّب ٍ گطزّوبئی ّبی ثیي الوللی ٍ هلی  ٍ اؾتبًی  ّوبیف ّب ٍ ؾویٌبض -2

زٍضُ ّبی فٌبٍضی اعالفبت ثطای قبغالى هكبغل ضؾتِ فٌبٍضی اعالفبت   -3

 

ـ  فطزهكتطن قغلی لجلی ٍ فقلی زض نَضت تغییط قغل وبضوٌبى ولیِ زٍضُ ّبی اذتهبنی :  21هاده  ظ ٍ ّوچٌیي  ولیِ ؾبفبت آَه

جَز هسیطیت ٍ فوَهی لبثل ا .  حتؿبة  اؾت ّبی ْث

 

ظقی :  22هاده  ظقی ّط یه اظ وبضوٌبى زاًكگبُ افن اظ اعالفبت پطؾٌلی ، : قٌبؾٌبهِ  آَه وبضثطگی اؾت وِ توبهی اعالفبت آَه

ًسُ قسُ ٍ هقبزل ؾبظی فقبلیت ّبی ثطرؿتِ وبضوٌبى  ظقْبی گصضا ظقْبی هَضز ًیبظ ، آَه زض آى ... ( تألیف ، تحمیك ، تطروِ ٍ ) آَه

 . هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیطز  هلىطز وبضوٌبى ٍ ؾبیط هَاضز هطتجظاًتهبة ٍ اضظیبثی ؿ، ّساضی هی گطزز ٍ زض اضتمبء حجت ٍ ًگ

 

 

ظـ ثِ تهَیت   18/12/89  تجهطُ تٌؾین ٍ زض تبضید 21هبزُ ٍ  21فهل  5ایي زؾتَض القول زض  ؾیسُ ٍ ّط گًَِ ض وویتِ ارطایی آَه

ـ وبضوٌبى هَاز ٍ تجهطُ ّب ثِ پیكٌْبز  حتغییط حصف ٍ یب انال ظ ز زض ّیبت اهٌب  ٍ ثب تأییس وویتِ ٍ تهَیت ٍاحس آَه لبثل ارطا ذَاّس َث

ط ثِ  13هبزُ ّوچٌیي  ـ  زض  15/12/90زض تبضید   زٍضُ ّبی هزبظی ضَاثظ هطَث ظ . ثِ تهَیت افضب ضؾیسپٌزویي وویتِ آَه

 

 

  


