ٍزارت علَم ،تحقيقات ٍ فٌاٍري
سازهاى اهَر داًشجَیاى
ادارُ كل تربيت بذًي

آئيي ًاهِ تشكيل اًجوٌْاي ٍرزشي داًشجَیي داًشكذُ ٍ خَابگاُ
********************************************
بـخـش اٍل :

تعریف ٍ ّذف
هادُ  )1اًجوٌْبي ٍسصضي داًطجَيي ًْبدي است داًطجَيي وِ ثِ هٌظَس ّوبٌّگ ًوَدى فؼبليتْبي خَدجَش
ٍسصش داًطجَيبى ٍ ثب ػضَيت داًطجَيبى ػاللوٌذ ثِ فؼبليتْبي ٍسصضي ،دس سغح خَاثگبُ يب داًطىذُ دس ساستبي
سيبستْبي ٍصاست ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسي ثب اّذاف صيش تطىيل هيگشدًذ.
هادُ  )2اّذاف اًجوي ٍسصضي داًطجَيي ػجبستٌذ اص :
 -1غٌي سبصي اٍلبت فشاغت ٍ تبهيي سالهت جسوي ٍ ضبداثي ٍ ًطبط سٍحي داًطجَيبى اص عشيك تؼوين ٍ
گستشش ٍسصش دس خَاثگبّْب ٍ داًطىذُّب
 -2تمَيت هذيشيت ًيشٍّبي اًسبًي ٍسصش داًطگبّْبي وطَس اص عشيك تَسؼِ هطبسوت سٌجيذُ ٍ لبًًَوٌذ
داًطجَيبى ٍ تفَيض اختيبسات ثِ آًْب
 -3تَسؼِ هطبسوت داًطجَيبى دس تصوينسبصي ٍ تٌظين ثشًبهِّبي لبثل اجشا ٍ جلت ّوىبسي آًْب دس اجشا
 -4ايجبد هحيغي هولَ اص ّوىبسي ٍ تؼبٍى ٍ تمَيت سٍحيِ هؼبضذت ٍ هطبسوت ثيي الطبس داًطجَيي ٍ
داًطگبّي دس صهيٌِ ٍسصش داًطجَيبى
بـخـش دٍم :
اركاى ٍ تشكيالت
هادُ  )3اػضبي اًجوٌْبي ٍسصضي خَاثگبُ تَسظ سبوٌيي خَاثگبُ(خَاّشاى ،ثشادساى،هتبّليي) اًتخبة هيگشدًذ .تؼذاد
ًفشات اًجوي ٍسصضي خَاثگبُ ثٌبثِ تؼذاد جوؼيت داًطجَيي ً 3-5فش هي ثبضٌذ .هحذٍدتشيي ضىل اًجوي خَاثگبُ
هشثَط ثِ يه سبختوبى خَاثگبّي است.
هادُ  )4اػضبي اًجوي داًطىذُ ثٌبثِ تؼذاد جوؼيت داًطجَي ً 3فش خَاّذ ثَد
هادُ  )5اػضبي هٌتخت اًجوي ٍسصضي داًطجَيي داًطىذُ ٍ خَاثگبُ يه ًفش سا اص ثيي خَد ثِ ػٌَاى هسئَل اًجوي
اًتخبة خَا ٌّذ ًوَد .هسئَل اًجوي اص جبًت اػضب دس ضَساي هشوضي اًجوٌْبي ٍسصضي داًطجَيي وِ دس اداسُ تشثيت
ثذًي تطىيل هي گشدد ضشوت خَاّذ ًوَد.
هادُ  )6تؼذاد اًجوٌْبي ٍسصضي ّش داًطگبُ ثستگي ثِ همتضيبت آى داًطگبُ اص جولِ تؼذاد داًطىذُّب ،هجتوغّبي
خَاثگبّي ،ثؼذ هسبفت سبختوبًْبي خَاثگبّي اص يىذيگش ،تؼذاد داًطجَيبى ٍ اهىبًبت هَجَد ،داسد.
هادُ  )7يه ًفش اص سٍسبي اًجوٌْبي داًطجَيي خَاّشاى ٍ يه ًفش اص سٍسبي اًجوٌْبي داًطجَيي ثشادساى ثٌبثِ
اًتخبة وليِ اًجوٌْبي داًطجَيي ػضَيت ضَساي ٍسصش داًطگبُ سا ثشاي هذت  2سبل احشاص خَاٌّذ ًوَد.
هادُ  )8تؼذاد اػضبي اصلي ٍ ػليالجذل اًجوٌْبي ٍسصضي داًطجَيي داًطىذُ ٍ خَاثگبُ ثشاسبس جذٍل ريل تؼييي
هي گشدًذ:
ًبم اًجوي

حذاللًبهضدّب(ًفش)

اػضبي اصلي

اػضبيػليالجذل

جوؼيتداًطجَيي(ًفش)

اًجويّبيٍسصضيخَاثگبُ
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اص70تبً 250فش
اص ً 250فش ثِ ثبال
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اًجويّبيٍسصضيداًطىذُ
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هادُ  )9پس اص تطىيل اًجوٌْبي داًطجَيي ثِ هٌظَس ّوبٌّگ ًوَدى فؼبليتْب ،ضَساي هشوضي اًجوٌْبي داًطجَيي
وِ هتطىل اص هسئَليي اًجوٌْبي ٍسصضي است ثِ عَس هبّيبًِ دس اداسُ تشثيت ثذًي داًطگبُ تطىيل جلسِ خَاّذ داد.
بـخـش سَم:
ٍظــایـف
هادُ ٍ )11ظبيف اًجوٌْبي ٍسصضي داًطجَيي ثِ ضشح صيش است:
الف) تٌظين ٍ تذٍيي ثشًبهِّبي پيطٌْبدي اًجوي هجٌي ثش ًظش سٌجي ٍ ػاليك داًطجَيبى داًطىذُ ٍ خَاثگبُ ٍ اسائِ
آى ثِ هذيشيت تشثيت ثذًي ثشاي تصَيت دس ضَساي ٍسصش داًطگبُ
ة) پيص ثيٌي ٍ اجشاي ثشًبهِ ّبي تفشيحيٍ ،سصضيً ،وبيطي ،ثَهي ٍ هحلي ثب تَجِ ثِ ضشايظ ٍ همتضيبت داًطىذُ يب
خَاثگبُ
ج) پيص ثيٌي ٍ ايجبد پبيگبّْبي ضبداثي ٍ تٌذسستي ٍسصش صجحگبّي دس خَاثگبّْبي داًطجَيي ٍ اًتخبة هشثيبى يب
داًطجَيبى خجشُ ثشاي ّذايت اهَس پبيگبّْب
د) ّوىبسي ثب اًجوٌْبي ٍسصضي تخصصي داًطگبُ دس ثشگضاسي هسبثمبت داًطگبّي ٍ پيص ثيٌي ٍ اجشاي ثشًبهِّب ٍ
هسبثمبت ٍسصضي دس سغح خَاثگبُ يب داًطىذُ
ّـ) اسائِ ثشًبهِ پيطٌْبدي ٍ ًحَُ اداسُ ،حفظ ٍ حشاست اهبوي ٍ فضبّب ٍ اهىبًبت هَجَد تَسظ داًطجَيبى دسٍى
خَاثگبّْب ٍ داًطىذُّب
ٍ) ضٌبسبيي ،ثشسسي ٍ پيطٌْبد فضبّب ٍ اهىبًبت هستؼذ ثشاي تَسؼِ اهبوي ٍسصضي داًطىذُّب ٍ خَاثگبّْب
ص) تؼييي الالم ٍ ٍسبيل ٍسصضي هَسد ًيبص ٍسصش خَاثگبُ يب داًطىذُ ٍ ،اسائِ آى ثِ تشثيت ثذًي جْت هسبػذت دس حذ
همذٍسات
ح) اسائِ عشحْبي اصالحي ٍ تىويلي جْت ثْشٍُسي ّش چِ ثيطتش اص فضبّب ٍ اهىبًبت
ط) جلت هطبسوت داًطجَيبى ثشاي ثشگضاسي ثشًبهِّبي ٍسصش دسٍى داًطىذُ ٍ دسٍى خَاثگبُ
ي) اًتخبة داًطجَيبى خجشُ ٍ داٍعلت ثشاي لضبٍت دس سلبثتْبي دسٍى داًطىذُ ٍ دسٍى خَاثگبُ
ن) پيص ثيٌي ضيَُ تجليغبت ٍ اعالع سسبًي جزاة ٍ اًگيضاًٌذُ ثِ هٌظَس تطَيك ٍ تشغيت داًطجَيبى جْت هطبسوت
دس ثشًبهِّب
ل) اًتمبل هطىالت ٍ تٌگٌبّبي ٍسصضي داًطىذُ ٍ خَاثگبُ ثِ اداسُ تشثيت ثذًي داًطگبُ ٍ پيگيشي جْت هشتفغ ًوَدى
آًْب دس حذ همذٍسات داًطگبُ
م) پيگيشي جْت سَقدّي ثَدجِ تَسظ هسئَليي ريشثظ داًطگبّْب ثِ فؼبليتْبي ٍسصضي دسٍى خَاثگبّي ٍ دسٍى
داًطىذُاي ،ضوي ّوبٌّگي ثب هذيشيت تشثيت ثذًي داًطگبُ
ى) تطىيل هستوش جلسبت اًجوي ثِ هٌظَس ثحث ٍ تجبدل ًظش پيشاهَى اهَس هشثَط ثِ ٍسصش خَاثگبُ ٍ داًطىذُ دس
حيغِ ٍظبيف اًجوي
س) اسائِ گضاسش ػولىشد دسخصَظ فشاگيش ًوَدى ٍسصش خَاثگبُ يب داًطىذُ ضوي اػالم آهبس فؼبليتْب ٍ ًفشات تحت
پَضص
ع) تطَيك داًطجَيبى هطبسوت وٌٌذُ دس فؼبليتْبي ٍسصضي ثِ استفبدُ اص ثيوِّبي ٍسصضي يب داًطجَيي
ف) آضٌب ًوَدى داًطجَيبى ثب تٌگٌبّب ٍ ٍالؼيتّبي هَجَد دس ٍسصش داًطگبُ
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بخش چْارم
شرایط عضَیت داًشجَیاى
هادُ  )11ضشايظ اػضبي اًجوي داًطجَيي ػجبست است اص:
الف )ًذاضتي حىن لغؼي دس وويتِّبي اًضجبعي داًطگبّْب ٍ هشاوض آهَصش ػبلي دس صهيٌِّبي آهَصضي ٍ اخاللي
ة ) هؼذل ول آًْب ووتش اص ً 14جبضذ .
ج ) دس عَل تحصيل دس ّيچ ًيوسبلي هطشٍط آهَصضي ًطذُ ثبضذ .
د ) داضتي تجحش ٍ تجشثِ ،دس يىي اص سضتِّبي ٍسصضي
ح ) دس صهبى اًتخبثبت ،داًطجَيبًي وِ دس ًيوسبل آخش سبل تحصيلي خَد ّستٌذ ًويتَاًٌذ ًبهضد ػضَيت دس اًجوي
ثبضٌذ.
ٍ ) ثشاي ػضَيت دس اًجوي ٍسصضي خَاثگبُ ،اسىبى داًطجَ دس خَاثگبُ ضشٍسي است.
ص ) ّش داًطجَ هجبص است فمظ دس يىي اص اًجوٌْبي ٍسصضي ػضَيت داضتِ ثبضذ(ػضَيت دس ضَساّبي صٌفي ٍ سبيش
تطىلْب ٍ اًجوٌْبي ػلوي ٍ ٌّشي ٍ فشٌّگي ثالهبًغ است)
بخش پٌجن
اًتخابات
هادُ  )12اٍليي دٍسُ اًتخبثبت اًجوي ّبي داًطجَيي تَسظ هؼبًٍت داًطجَيي ٍ فشٌّگي ٍ هذيشيت تشثيت ثذًي
اًجبم هيضَد .اػضبي اًجوي ٍسصضي ّش داًطىذُ يب خَاثگبُ هسئَليت ثشگضاسي اًتخبثبت دٍسُ ثؼذ سا تحت ًظبست
هؼبًٍت داًطجَيي ٍ فشٌّگي ٍ هذيشيت تشثيت ثذًي داًطگبُ ػْذُداس خَاٌّذ ثَد.
هادُ  )13اًتخبة اػضبي اًجويّبي داًطجَيي ثشاي هذت دٍ سبل خَاّذ ثَد ٍ اًتخبة هجذد آًْب ثالهبًغ است.
بخش ششن
اهكاًات ٍ اعتبارات
هادُ  )14ثَدجِ هَسد ًيبص دس اٍايل ّش سبل تَسظ ّش يه اص اًجوٌْبي ٍسصضي خَاثگبّي وتجبً ثِ هذيشيت تشثيت
ثذًي داًطگبُ پيطٌْبد ضذُ تب دس صَست ٍجَد اػتجبسات ،سمف ثَدجِ سبالًِ ّش اًجوي ٍسصضي تؼييي ٍ اػالم گشدد.
هادُ  )15ثَدجِ هَسد ًيبص ّش يه اص اًجوٌْبي ٍسصضي داًطىذُ اٍايل ّش سبل تَسظ اًجوٌْبي ٍسصضي داًطىذُ ثِ
سيبست داًطىذُ هٌؼىس هيگشدد تب ثشاسبس اهىبًبت هَجَد سمف ثَدجِ سبالًِ اًجوي داًطىذُ تؼييي ٍ اػالم گشدد.
هادُ  )16فؼبليت اػضبي اًجوٌْبي ٍسصضي داًطجَيي ثِ صَست افتخبسي هيثبضذ .دس صَست ٍجَد اػتجبس حكالضحوِ
سٍسبي اًجوٌْبي ثشاسبس آييي ًبهِ وبس داًطجَيي پشداخت خَاّذ ضذ.
هادُ ً )17حَُ استفبدُ اص اهبوي ٍ تبسيسبت ٍسصضي عجك ثشًبهِ ٍ ثب هَافمت هذيشيت تشثيت ثذًي داًطگبُ هيسش
خَاّذ ثَد.
هادُ  )18ايي آئييًبهِ دس ضص ثخص ٍ  18هبدُ دس ّفتويي جلسِ ضَساي ػبلي تشثيت ثذًي ٍ ٍسصش داًطگبّْب ثِ
تصَيت سسيذ ٍ دس تبسيخ  79/8/18تَسظ ٍصيش ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسي جْت اجشا اثالؽ گشديذ.
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