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آئيه وامٍ كميتٍ َاي مىطقٍ اي داوشگاَُاي علًم پسشكي كشًر
مقذمٍ:

ثِ هٌظَض حل هشىالت آهَظشي زاًشدَيبى ٍ اضائِ ّوىبضيْب ٍ ضاّىبضّبي هٌبست خْت اضتمبء ويفيت ذسهبت
آهَظشي  ،وويتِ ّبي هٌطمِ اي زاًشگبّْبي ػلَم پعشىي ثهِ ػٌهَاى ظيهط هدوَػهِ وويتهِ ًظهبضت ثهط حيهي اخهطاي
همطضات آهَظشي ٍظاضت هتجَع زض  10گطٍُ هٌطمِ اي تشىيل هي شًَس.
یاد آيري:

هظَثِ سيبستْب ٍضَاثط اخطايي آهبيش آهَظش ػبلي زض ػططِ سالهت زض خوَْضي اسالهي ايطاى زض خليِ
 762هَضخ  94/2/8شَضاي ػبلي اًمالة فطٌّگي ،ثِ تظَيت ضسيسُ ٍ ثِ هٌظَض تَظيغ ػبزالًِ هٌبثغ ،ايدبز فططتْبي
ثطاثط ،تَظيغ هأهَضيت آهَظشي ًيطٍي اًيبًي هترظض هَضز ًيبظ ،خلَگيطي اظ فؼبليتْبي تىطاضي ،استفبزُ اظ هعيتْبي
هٌطمِ اي ،توطوع ظزايي ٍخلَگيطي اظ تدوغ اهىبًبت ،اًتمبل لسضت تظوين گيطي ،هشبضوت زاًشگبّْبي زض
هَضَػبت هلي ٍفطا استبًيً ،ظبم آهَظش ػبلي سالهت وشَض اظ ًظط آهبيش سطظهيٌي ثِ  10والى هٌطمِ ثِ شطح ظيط
تميين هيشَز:
مىطقٍ  :1شبهل زاًشگبّْبي ػلَم پعشىي :هبظًسضاى ،گيالى ،ثبثل ،گليتبى ،سوٌبى ٍشبّطٍز (سطپطست والى هٌطمِ:
زاًشگبُ ػلَم پعشىي هبظًسضاى).
مىطقٍ  :2شبهل زاًشگبّْبي ػلَم پعشىي :تجطيع،اضٍهيِ ،اضزثيل ٍزاًشىسُ ّبي ػلَم پعشىي هيتمط زض هٌطمِ.
(سطپطست والى هٌطمِ :زاًشگبُ ػلَم پعشىي تجطيع).
مىطقٍ  :3شبهل زاًشگبّْبي ػلَم پعشىي :وطهبًشبُّ ،وساى ،وطزستبى ٍايالم( .سطپطست والى هٌطمِ :زاًشگبُ ػلَم
پعشىي وطهبًشبُ).
مىطقٍ  :4شبهل زاًشگبّْبي ػلَم پعشىي :اَّاظ ،لطستبى ،زظفَل ٍزاًشىسُ ّبي ػلَم پعشىي هيتمط زض هٌطمِ.
(سطپطست والى هٌطمِ :زاًشگبُ ػلَم پعشىي اَّاظ).
مىطقٍ  :5شبهل زاًشگبّْبي ػلَم پعشىي :شيطاظ ،خْطم ،فيب ،ثٌسضػجبس ،ثَشْط ،يبسَج ٍزاًشىسُ ّبي ػلَم
پعشىي هيتمط زض هٌطمِ( .سطپطست والى هٌطمِ :زاًشگبُ ػلَم پعشىي شيطاظ).
مىطقٍ  :6شبهل زاًشگبّْبي ػلَم پعشىي :ظًدبى ،اضان ،لعٍيي ،لن ،الجطظ ٍزاًشىسُ ّبي ػلَم پعشىي هيتمط زض
هٌطمِ( .سطپطست والى هٌطمِ :زاًشگبُ ػلَم پعشىي ظًدبى).
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مىطقٍ  :7شبهل زاًشگبّْبي ػلَم پعشىي :اطفْبى ،يعز ،وبشبى ،شْطوطز(سطپطست والى هٌطمِ :زاًشگبُ ػلَم
پعشىي اطفْبى).
مىطقٍ  :8شبهل زاًشگبّْبي ػلَم پعشىي :وطهبى ،ظاّساى ،ضفيٌدبى ،خيطفت ،ظاثل ،ثن ٍزاًشىسُ ّبي ػلَم
پعشىي هيتمط زض هٌطمِ(سطپطست والى هٌطمِ :زاًشگبُ ػلَم پعشىي وطهبى).
مىطقٍ  :9شبهل زاًشگبّْبي ػلَم پعشىي :هشْس ،ثيطخٌس ،ثدٌَضز ،سجعٍاض ،گٌبثبز ،تطثت حيسضيِ ٍزاًشىسُ ّبي
ػلَم پعشىي هيتمط زض هٌطمِ(سطپطست والى هٌطمِ :زاًشگبُ ػلَم پعشىي هشْس).
مىطقٍ  :11شبهل زاًشگبّْبي ػلَم پعشىي :تْطاى ،شْيسثْشتي ،ايطاى ،ثميِ ا(...ػح) ،شبّس ،اضتش
ٍتَاًجرشي(سطپطست والى هٌطمِ :زاًشگبُ ػلَم پعشىي تْطاى).

مادٌ  -1تعریف:

 كميته منطقه اي  :خوؼي اظ هسيطاى آهَظشي زاًشگبّي ثِ گًَِ اي وِ تَظيهغ هٌبسهجي اظ تيه
ّبي هرتلف زاًشگبّْب زض آى لحبظ شسُ است ٍ ثط اسبس ًظط هطوع ذسهبت آهَظشي زض يه گطٍُ لطاض هي گيطًس.
 دبري كميته منطقه اي :

ثِ يىي اظ هسيطاى آهَظشي زاًشگبّي گفتِ هي شهَز وهِ اظ سهَي

اػضبء وويتِ هٌطمِ اي ٍ ثب اثالؽ ضئيس هطوع ذسهبت آهَظشي ثِ ػٌَاى زثيط ٍ ثِ هست يىيبل اًتربة هيگطزز.
 كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات آموزشي

:

وويتهِ تظهوين گيهطي

ًْبئي زض ذظَص ثطضسي هشىالت آهَظشي زاًشدَيبى ٍ سبيط اهَض هطثهَ ثهِ ذهسهبت آهَظشهي وهِ زض هؼبًٍهت
آهَظشي ٍظاضت هتجَع تشىيل هي گطزز.
مادٌ  -2اعضاي كميتٍ وظارت بر حسه اجراي مقررات آمًزشي:

 -1هؼبٍى آهَظشي ٍظاضت هتجَع (ضئيس وويتِ)
 -2ضئيس هطوع ذسهبت آهَظشي (زثيط وويتِ)
 -3هسيط ول زفتط گيتطش ٍ اضظيبثي آهَظشي پعشىي ٍ زثيط شَضايؼبلي ثطًبهِ ضيعي ػلَم پعشىي
 -4زثيطاى شَضاّبي آهَظش ٍ ترظظي (ػلَم پبيِ پعشىي ،ثْساشت ٍ ترظظي  ،زًساًپعشىي ٍ ترظظي ،زاضٍسهبظي
ٍ ترظظي ٍ پعشىي ػوَهي)
 -5زثيطاى هٌبطك زُ گبًِ (هسيطاى آهَظشي زاًشگبّْبي ػلَم پعشىي)
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 -6هسيط ول شبّس ٍ ايثبضگط ٍظاضت هتجَع
مادٌ  -3شرح يظایف

الف -شرح يظايف كميته مىطقه اي:
 -1ثطضسي پطًٍسُ ّبي اضخبػي زاًشدَيبى اظ زاًشهگبّْبي هطثَطهِ ٍ يهب ٍظاضت هتجهَع ثهِ وويتهِ ٍ اضائهِ ضاّىبضّهبي
اخطائي خْت حل هشىل آهَظشي آًبى.
 -2ثطضسي هَاضزي وِ ثيش اظ اذتيبضات آئيي ًبهِ ّبي آهَظشي ٍ آئيي ًبهِ وويييَى هَاضز ذبص هي ثبشس ٍ اضخبع آًْب
ثِ وويتِ ًظبضت ثطحيي اخطاي همطضات آهَظشي خْت تظوين گيطي زض چبضچَة اذتيبضات آى وويتِ.
ّ -3ن اًسيشي زض ذظَص اخطاي ثْيٌِ آئيي ًبهِ ّبي آهَظشي ،ثرشٌبهِ ّب زستَض الؼول ّبي طبزضُ اظ سهَي ٍظاضت
هتجَع ٍ سبيط سبظهبًْب.
 -4اًتمههبل تدههبضة ٍ ّوههبٌّگي ثههيي ثرشههي زض خْههت اخههطاي لههَاًيي آهَظشههي ٍ تههسٍيي ضاّىبضّههبئي ثههطاي گيههتطش
ّوىبضيْبي آهَظشي ثيي زاًشگبّْبي هٌطمِ ٍ اضتمبء ويفيت ذسهبت آهَظشي زاًشگبّْب.
 -5اضائِ پيشٌْبزات اطالحي ٍ اثساػي زض ذظَص آئيي ًبهِ ّبي آهَظشي ثِ ٍظاضت هتجَع.
 -6ثطضسي وبضشٌبسي پيطاهَى هَضَػبت ،زضذَاستْب ٍ پيشهٌْبزات زض ظهيٌهِ هيهبئل آهَظشهي ٍ اضسهبل ًتيدهِ ثحه

ٍ

ثطضسيْبي وبضشٌبسبًِ زض ذظَص هَاضز هصوَض ثِ ٍظاضتربًِ خْت تظَيت ًْبئي زض هطاخغ شيطثط.
 -7ثطضسي هَضَػبتي وِ اظ ططيك ٍظاضت هتجَع ثِ وويتِ ّبي هٌطمِ اي اضخبع هي گطزز.
ب – اختيارات كميته وظارت بر حسه اجراي مقررات آمًزشي جهت حل مشكالت آمًزشي:
 -1ثطضسي ٍ تظوين گيطي زضثبضُ ٍضؼيت تحظيلي زاًشدَيبًي وِ ثِ زليل هشطٍطي ثيش اظ حس هدبظ يب اتوبم سهٌَات،
زض هؼطع اذطاج لطاض گطفتِ اًس ٍ هَافمت ثب اػطبء حساوثط يه ًيويبل فططت اضفبلي زيگطثِ زاًشدَيبى هشهطٍ ٍ
اػطبي يه ًيويبل سٌَات هَضز ًيبظ ثطاي آذطيي ثبض ثِ زاًشدَيبًي وِ ثب هشىل ووجَز سٌَات هَاخِ گشتِ اًس.
یاد آيري :

زاًشدَ يبى همبطغ هرتلف وِ ثِ ػلت هشطٍطي ثيش اظ حس ثط اسبس همطضات آهَظشي ثِ شطح ظيط اظ
ازاهِ تحظيل هحطٍم هي شًَس ٍاظ فططتْبي لبًًَي وِ زض اذتيبض وويييَى هَاضز ذبص ثَزُ استفبزُ ًوَزُ
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اًس ،زضذَاست ذَز ضا ثطاي ططح زض وويتِ هٌطمِ اي اضائِ هي ًوبيٌس تب چٌبًچِ ثط اسبس همطضات ٍاخس
شطايط تطم اضفبلي ثبشٌس زض هَضز آى تظوين گيطي شَز:

هيبًگيي ًوطات زاًشدَي رشته پسشکی زض ّيچ ًيويبل تحظيلي زض هطاحل اٍل ٍزٍم(ػلَم پبيِ
ٍفيعيَپبتَلَغي) ًجبيس اظ  12ووتط ثبشس ،زض غيط ايي طَضتً ،بم ًَييي زاًشدَ زض ًيويبل ثؼسي ثِ طَضت
هشطٍ ذَاّس ثَز.
زاًشدَي ضشتِ پعشىي وِ زض هطاحل اٍل ٍ زٍم آهَظش پعشىي ثطاي ً 3يويبل هتَالي يب ً 4يويبل
هتٌبٍة هشطٍ شَز ،اظ ازاهِ تحظيل هحطٍم هي شَز ٍ چٌبًچِ هيبًگيي ول ٍاحسّبيي وِ گصضاًيسُ است
حسالل  10ثبشس ،هي تَاًس ثطاثط زستَض الؼول هطثَطِ ثِ ضشتِ زيگطي زض همبطغ وبضزاًي ،وبضشٌبسي پيَستِ ٍ
وبضشٌبسي ًبپيَستِ تغييط ضشتِ زّس.

ًوطات زاًشدَيبى رشته های داروسازی ودنذانپسشکی زض ّيچ ًيويبل تحظيلي زض هطاحل اٍل
ٍزٍم ًجبيس اظ  12ووتط ثبشس ،زض غيط ايي طَضتً ،بم ًَييي زاًشدَ زض ًيويبل ثؼسي ثِ طَضت هشطٍ
ذَاّس ثَز.
زاًشدَي ضشتِ زاضٍسبظي يب زًساًپعشىي وِ ثطاي ً 3يويبل هتَالي يب ً 4يويبل هتٌبٍة هشطٍ شَز ،اظ
ازاهِ تحظيل هحطٍم هيشَز ٍ .چٌبًچِ هيبًگيي ول ٍاحسّبيي وِ گصضاًسُ است حسالل  10ثبشس ،هي تَاًس
ثطاثط زستَضالؼول هطثَطِ ثِ ضشتِ زيگطي زض همبطغ وبضزاًي ،وبضشٌبسي پيَستِ ٍ وبضشٌبسي ًبپيَستِ تغييط
ضشتِ زّس.
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هيبًگيي ًوطات زاًشدَ زض دورههای كارشناسی پيوسته ،كاردانی و كارشناسی ناپيوسته زض
ّيچ ًيويبل تحظيلي ًجبيس ووتط اظ  12ثبشس ،زض غيط ايٌظَضتً ،بمًَييي زاًشدَ زض ًيويبل ثؼس ،ثظَضت
هشطٍ ذَاّس ثَز.
زض طَضتي وِ هيبًگيي ًوطات زاًشدَ زض دورههای كارشناسی پيوسته زض سِ ًيويبل هتَالي يب 4
ًيويبل هتٌبٍة ٍ زض زٍضُّبي وبضزاًي ٍ وبضشٌبسي ًبپيَستِ زض زٍ ًيويبل تحظيلي ،اػن اظ هتَالي يب
هتٌبٍة ،ووتط اظ  12ثبشس زض ّط هطحلِاي وِ ثبشس ،اظ ازاهِ تحظيل هحطٍم هيشَز.
هيبًگيي ًوطات زضٍس زاًشدَي دوره كارشناسی ارشذ زض ّط ًيويبل تحظيليً ،جبيس اظ  14ووتط
ثبشس زض غيط ايٌظَضت زاًشگبُ ثِ زاًشدَ اذطبض ذَاّس زاز ٍلي زاًشدَ هحسٍزيتي اظ لحبظ اًتربة ٍاحس
ًساشتِ ٍ زض ًيويبل ثؼسي ،زض هحسٍزُ حسًظبة ٍاحسّب هي تَاًس اذص ٍاحس ًوبيس.
تجظطُ  : 1اگطهيبًگيي ًوطات زاًشدَي وبضشٌبسي اضشس زض زٍ ًيويبل تحظيلي اػن اظ هتَالي يب هتٌبٍة ووتط
اظ  14ثبشس ،آى زاًشدَ اظ ازاهِ تحظيل زض زٍضُ وبضشٌبسي اضشس ًبپيَستِ هحطٍم هي شَز
هيبًگيي ًوطات زضس ّبي زاًشدَ زض دوره دكتری تخصصی)(Ph.Dزض ّط ًيويبل تحظيلي،
ًجبيس اظ  15ووتط ثبشس،زض غيط ايي طَضت زاًشگبُ ثِ زاًشدَ اذطبض ذَاّس زاز ٍلي زاًشدَ هحسٍزيتي اظ
لحبظ اًتربة ٍاحس ًساشتِ،زض ًيويبل ثؼسي زض هحسٍزُ حس ًظبة ٍاحسّب،هي تَاًس اذص ٍاحس ًوبيس.اگط
هيبًگيي ًوطات زاًشدَ زض زٍ ًيويبل تحظيلي اػن اظ هتَالي يب هتٌبٍة ووتط اظ  15ثبشس،آى زاًشدَ اظ ازاهِ
تحظيل زض زٍضُ زوتطي ترظظي )(Ph.Dهحطٍم هي شَز
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زاًشدَيبى همبطغ هرتلف وِ ثِ ػلت اتوبم سمف سٌَات تحظيلي ثط اسبس همطضات آهَظشي ثِ شطح ظيط اظ
ازاهِ تحظيل هحطٍم هي شًَس ،زضذَاست ذَز ضا ثطاي ططح زض وويتِ هٌطمِ اي اضائِ هي ًوبيٌس تب چٌبًچِ ثط
اسبس همطضاتٍ ،اخس شطايط سٌَات تحظيلي اضبفي ثبشٌس زض هَضز آى تظوين گيطي شَز.

حذاكثر مذت مجاز تحصيل در دوره دكترای عمومی پسشکی  10سبل است ،وِ  5سبل اٍل
ثِ طي هطاحل اٍل ٍ زٍم آهَظش پعشىي ٍ  5سبل ثبليوبًسُ ثِ طي هطاحل سَم ٍ چْبضم آى اذتظبص زاضز.
 زاًشدَيي وِ ًتَاًس زضهست  4سبل اٍل زٍضُ آهَظش پعشىي ،اظ اهتحبى خبهغ ػلَم پبيِ ًوطُ لجَلي ويتوٌس ٍ يب زضهست  5سبل اٍل  ،هطاحل اٍل ٍ زٍم آهَظش پعشىي ضا ثِ پبيبى ثطسبًس ،اظ ازاهِ تحظيل زض ضشتِ
پعشىي هحطٍم هي شَز ٍ زض طَضتي وِ هيبًگيي ًوطات زضسْبيي وِ گصضاًيسُ حسالل  10ثبشس ،هيتَاًس ثطاثط
زستَض الؼول هطثَطِ ثِ ضشتِ زيگطي زض همبطغ وبضزاًي  ،وبضشٌبسي پيَستِ ٍ ًبپيَستِ تغييط ضشتِ ثسّس.

حذاكثر مذت مجاز تحصيل در دوره دكترای عمومی دنذانپسشکی  9سبل است وِ 3/5
سبل اٍل ثِ طي هطحلِ اٍل ٍ  5/5سبل ثبليوبًسُ ثِ طي هطحلِ زٍم اذتظبص زاضز.
تجظطُ  :1چٌبًچِ زاًشدَيي ًتَاًس زض هست  3/5سبل اٍل اظ اهتحبى خبهغ ػلَم پبيِ ًوطُ لجَلي ويت وٌس اظ
ازاهِ تحظيل زض ضشتِ زًساًپعشىي هحطٍم هي شَز ٍ هي تَاًس ثطاثط زستَض الؼول هطثَطِ ثِ يىي اظ همبطغ
وبضزاًي ،وبضشٌبسي پيَستِ ٍ وبضشٌبسي ًبپيَستِ تغييط ضشتِ ثسّس.
حذاكثر مذت مجاز تحصيل در دوره دكترای عمومی داروسازی  9/5سبل است.
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 ثط اسبس هفبز هبزُ  17آئيي ًبهِ آهَظشي زٍضُ زوتطاي ػوَهي زاضٍسبظي هظَة سَهيي خليِ شَضايػبلي ثطًبهِ ضيعي ػلَم پعشىي هَضخ  78/9/20ثطاي زاًشدَيبى ٍضٍزي لجل اظ هْط  ،84حساوثط هست هدبظ
زض زٍضُ زوتطاي ػوَهي زاضٍسبظي  9سبل است.
تجظطُ  :1زاًشدَيي وِ ًتَاًس زض هست  4سبل اٍل زٍضُ آهَظش زاضٍسبظي زض اهتحبى خبهغ ػلَم پبيِ ًوطُ
لجَلي ويت وٌس اظ ازاهِ تحظيل زض ضشتِ زاضٍسبظي هحطٍم هي شَز ٍ چٌبًچِ هيبًگيي ًوطات زضسْبيي وِ
گصضاًسُ است حسالل  10ثبشس هي تَاًس ثطاثط زستَضالؼول هطثَطِ ثِ ضشتِ زيگطي زض همبطغ وبضزاًي،
وبضشٌبسي پيَستِ ٍ وبضشٌبسي ًبپيَستِ تغييط ضشتِ زّس.

حذاكثر مذت مجاز تحصيل در دورههای كاردانی و كارشناسی ناپيوسته ضٍظاًِ  3سبل ٍ
زض زٍضُّبي وبضشٌبسي پيَستِ ضٍظاًِ  6سبل ٍ زض زٍضُ ّبي شجبًِ ثِ تطتيت  3/5سبل ٍ  7سبل است .زض
طَضتي وِ زاًشدَ ًتَاًس ٍاحسّبي زٍضُ ضا زض حساوثط هست هدبظ تحظيل ثب هَفميت ثگصضاًس اظ زاًشگبُ
هطثَطِ اذطاج هيشَز.
حذاكثر مذت مجاز تحصيل در دوره كارشناسی ارشذ ناپيوسته  3سبل است.چٌبًچِ زاًشدَ زض ايي
هست ًتَاًس زضٍس زٍضُ ضا ثب هَفميت ثگصضاًس ٍ پبيبى ًبهِ ذَز ضا تىويل ٍ اظ آى زفبع ًوبيس اظ ازاهِ تحظيل
هحطٍم هي شَز.
حذاكثر مذت مجاز تحصيل در دوره دكتری تخصی Ph.Dچْبض سبل ٍ ًين است .چٌبًچِ
زاًشدَ زض ايي هست ًتَاًس پبيبى ًبهِ ذَز ضا تىويل ٍ اظ آى زفبع ًوبيس اظ ازاهِ تحظيل هحطٍم هي شَز.
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طَل هست هدبظ هطحلِ آهَظشي ثب زض ًظط گطفتي تؼساز ٍاحس ّبي هطحلِ آهَظشي  2تب ً 5يويبل
تحظيلي است چٌبًچِ زاًشدَ ًتَاًس زض ايي هست هطحلِ آهَظشي ضا ثِ پبيبى ثطسبًس ٍ زض اهتحبى خبهغ لجَل
شَز  ،اظ ازاهِ تحظيل هحطٍم هي شَز.
ادامه اختيارات كميته وظارت بر حسه اجراي مقررات آمًزشي جهت حل مشكالت آمًزشي:
 -2ضسيسگي ثِ پطًٍسُ زاًشدَيبًي وِ ثِ زليل هطزٍزي زض آظهًَْبي خبهغ زٍضُ زوتطاي ػوَهي زض هؼطع اذطاج لهطاض
گطفتِ اًس ٍ طسٍض هدَظ شطوت زض آظهَى ّبي هصوَض ثطاي يىجبض زيگط ٍ آذطيي ثبض .

یاد آيري مربًط بٍ بىذ  :2شطوت زض اهتحبى خبهغ ػلَم پبيِ پعشىي،زًساًپعشىي ٍزاضٍسبظي ٍپيش
وبضٍضظي پعشىي ،تب سِ ًَثت هدبظ است چٌبًچِ زاًشدَ زض اهتحبى هعثَض ًوطُ لجَلي ويت ًىٌس اظازاهِ
تحظيل زض زٍضُ زوتطاي ػوَهي هحطٍم هيشَز.
 -3ضسيسگي ثِ پطًٍسُ زاًشدَيبًي وِ ثِ زليل تطن تحظيل اذطاج شسُ اًس (حساوثط تب  2سبل ).
یاد آيري مربًط بٍ بىذ:3

زاًشدَ هَظف است زض ّط ًيويبل تحظيلي زض ظهبًيىِ زاًشگبُ اػالم هيوٌس ،ثطاي ازاهِ تحظيل ٍ اًتربة
ٍاحس ثِ ازاضُ آهَظش هطاخؼِ وٌس ،ػسم هطاخؼِ زاًشدَ ثطاي ًبم ًَييي زض يه ًيويبل ثسٍى اطالع ٍ ػصض
هَخِ ثِ هٌعلِ تطن تحظيل است ٍ زاًشدَ اذطاج ذَاّس شس.
 -4هَافمت ثب حساوثط  6هبُ هطذظي ثسٍى احتيبة زض سٌَات ثطاي آى زستِ اظ زاًشدَيبًي وِ ثِ زليل ثيوهبضي حهبز
يبهعهي هطتىت غيجت شسُ اًس ،گَاّي ثيوبضي ثبييتي تَسط شَضاي پعشىي زاًشگبُ هَضز تبئيس لطاض گيطز.
 -5تظوين گيطي ًْبيي زض ذظَص هَاضز اليٌحل زض وويتِ ّبي هٌطمِ اي ٍ اضائِ ضاّىبض هٌبست.
 -6ثطًبهِ ضيعي ثطاي يىيبى سبظي ٍ ّوبٌّگي تظويوبت هترصُ زض وويتِ ّبي هٌطمِ اي.
تبصره  :وويتِ ًظبضت ثط حيي اخطاي همطضات آهَظشي فمط پطًٍسُ زاًشدَيبًي ضا ثطضسي هي ًوبيس وهِ زض وويتهِ
ّبي هٌطمِ اي هطثَطِ ثطضسي شسُ ثبشٌس.
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ج -شرح يظايف دبيران كميته هاي مىطقه اي:
ّ -1وبٌّگي زض ذظَص ظهبى ٍ هىبى ثطگعاضي تشىيل خليبت ثِ طَضت هٌظن.
 -2ثطضسي هَضَػبت ،زضذَاستْب ٍ پيشٌْبزات ٍ طجمِ ثٌسي ٍ اٍلَيت گصاضي آًْب ٍ ططح زض خليِ وويتِ هٌطمِ اي.
 -3تْيِ ٍ تٌظين زستَض وبض خليبت (پيشٌْبزات ،ططحْب ٍ زضذَاستْبي ٍاطلِ اظ زاًشگبّْبي هٌطمِ هطثَطِ ٍ اضسبل
ثطاي اػضبء وويتِ لجل اظ تشىيل ّط خليِ).
 -4تٌظين طَضتدليبت ٍ اضسبل ثِ هَلغ ثِ ٍظاضت هتجَع ٍ زاًشگبّْبي هٌطمِ ٍ هٌبطك زيگط(يه ّفتِ پس اظ تشىيل
ّط خليِ).
 -5شطوت زض خليبت وويتِ ًظبضت ثط حيي اخطاي همطضات آهَظشي ٍظاضت هتجَع.

مادٌ  -4چگًوگي تشكيل جلسات:

الف -كميته هاي مىطقه اي:
 -1خليبت حسالل زٍ ثبض زض سبل (شش ّفتِ لجل اظ شطٍع ّط ًيويبل تحظيلي) تشىيل هي گطزز.
زض طَضت ًيبظ خليبت فَق الؼبزُ ثب زضذَاست زثيط يب اػضبء وويتِ تشىيل هي گطزز.
ب -كميته وظارت بر حسه اجراي مقررات آمًزشي:

 -1خليبت حسالل زٍ ثبض زض سبل (چْبضّفتِ لجل اظ شهطٍع ّهط ًيويهبل تحظهيلي) تشهىيل ههي گهطزز ٍ زض شهطايط
ذبص ،خليبت فَق الؼبزُ ثب زضذَاست يىي اظ زثيطاى وويتِ ّبي هٌطمِ اي ٍ يب ضئيس هطوع ذهسهبت آهَظشهي
(زثيط وويتِ) پس اظ تبئيس هؼبٍى آهَظشي ٍظاضت هتجَع (ضئيس وويتِ) تشىيل ذَاّس شس.
مادٌ  -5ارزیابي عملكرد ي چگًوگي وظارت بر كميتٍ َاي مىطقٍ اي.

هطوع ذسهبت آهَظشي ٍظاضت هتجَع هيئَليت اضظيبثي ٍ ًظبضت ثط ػولىطز وويتِ ّبي هٌطمِ اي ضا ثِ ػْسُ ذَاّهس
زاشت.
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مادٌ  -6ايي آئيي ًبهِ هشتول ثط  6هبزُ ٍ يه تجظطُ زض سي ٍ ًْويي خليِ شَضاي ػبلي ثطًبهِ ضيعي ػلَم پعشىي
هَضخ  88/2/22ثِ تظَيت ضسيس ٍ اظ تبضيد تظَيت الظم االخطا هي ثبشس.

مراحل اجرایي طرح درخًاست داوشجًیان در كميتٍ مىطقٍ اي داوشگاٌ

الف :داوشجًیان مقاطع عمًمي :

زض طَضتيىِ زاًشدَيبى همبطغ ػوَهي (زوتطاي ػوَهي ،وبضشٌبسي پيَستِ ًٍبپيَستِ ٍوبضزاًي) ثِ
ػلت هشطٍطي ثيش اظ حس  ،ػسم هَفميت زض تطم اضفبلي ٍيب ًساشتي شطايط استفبزُ اظ تيْيالت آئيي ًبهِ
وويييَى هَاضز ذبص ،اتوبم سمف سٌَات هدبظ تحظيل ،ػسم هَفميت زض سٌَات اضبفي اػطبيي اظ
ططف وويييَى هَاضز ذبص ٍيب ػسم هطاخؼِ ثيش اظ يىيبل ثطاي اًتربة ٍاحس ،ثط اسبس همطضات
آهَظشي هحطٍم اظ تحظيل شٌبذتِ شًَس ،پس اظ طسٍض حىن هحطٍهيت اظ تحظيل اظ ططف هسيطيت
اهَض آهَظشي ٍتحظيالت تىويلي زاًشگبُ ،الظم است هطاحل اخطايي ظيط ثطاي ططح زضذَاست زاًشدَ
زض وويتِ هٌطمِ اي طي گطزز:
 -1هطاخؼِ زاًشدَ ثِ آهَظش زاًشىسُ ٍزضيبفت ٍتىويل ثرش اٍل فطم زضذَاست.
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 -2ططح زضذَاست زاًشدَ زضشَضاي آهَظشي زاًشىسُ ٍاػالم ًظط زض هَضز آى.
 -3اػالم ًظط شَضاي اًضجبطي اظ ططيك فطم هطثَطِ.
 -4هطاخؼِ زاًشدَ ثِ هطوع هشبٍضُ ٍاػالم ًظط آى هطوع زض هَضز ازاهِ تحظيل زاًشدَ اظ ططيك فطم هطثَطِ.
 -5اضسبل فطم تىويل شسُ هتضوي :زضذَاست زاًشدًَ ،ظط شَضاي آهَظشي زاًشىسُ ،شَضاي اًضجبطي
ٍهطوع هشبٍضُ ّوطاُ ثب ًبهِ ضسوي ثِ آهَظش ول.
 -6اضخبع ًبهِ زاًشىسُ ثِ ازاضُ ذسهبت آهَظشي خْت وبضشٌبسي اظ ططيك فطم هطثَطِ.
 -7اضسبل فطم ذالطِ ٍضؼيت تحظيلي وبضشٌبسي شسُ ٍوبضًبهِ زاًشدَ ثِ زثيط ذبًِ وويتِ هٌطمِ اي اظ
ططف ازاضُ ذسهبت آهَظشي.
 -8ثطضسي ٍضؼيت تحظيلي زاًشدَ تَسط وبضشٌبس زثيط ذبًِ وويتِ هٌطمِ اي.
 -9ططح زضذَاست زض وويتِ هٌطمِ اي.
 -10تْيِ ٍاضسبل طَضتدليِ وويتِ هٌطمِ اي ثِ ّوطاُ فطهْبي ذالطِ ٍضؼيت ٍ وبضًبهِ ّبي تحظيلي
زاًشدَيبى ثِ هطوع ذسهبت آهَظشي ٍظاضت هتجَع اظ ططف زثيط وويتِ هٌطمِ اي.
 -11تشىيل خليِ وويتِ ًظبضت ثط حيي اخطاي همطضات آهَظشي زض ٍظاضت هتجَع.
 -12اثالؽ هظَثبت وويتِ ًظبضت ثط حيي اخطاي همطضات آهَظشي ثِ زاًشگبُ اظ ططف هطوع ذسهبت
آهَظشي ٍظاضت هتجَع.
 -13هطاخؼِ زاًشدَ ثِ ٍاحس شْطيِ حَظُ هؼبًٍت آهَظشي خْت پطزاذت شْطيِ( زض طَضتيىِ هشوَل
پطزاذت شْطيِ ثبشس).
 -14اهضب ٍاضسبل ًبهِ(اثالؽ هظَثِ) تَسط هسيط اهَض آهَظشي ثِ زاًشىسُ.
 -15هطاخؼِ زاًشدَ ثِ زاًشىسُ ثطاي اًتربة ٍاحس ٍازاهِ تحظيل.
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تجظطُ  :زض طَضتيىِ ثطاثط ضَاثط هطثَطِ ،ثب ازاهِ تحظيل زاًشدَ زض وويتِ ًظبضت ثط حيي اخطاي
همطضات آهَظشي هَافمت ًشَز ،هظَثِ ثِ زاًشىسُ اثالؽ هيگطزز ٍثِ اطالع زاًشدَ ًيع هي ضسس لىي
هطاحل ثؼسي (ثٌس  13ثِ ثؼس) اًدبم ًرَاّس شس.
تجظطُ :زض هَاضزي وِ زضذَاست زاًشدَ اظ ططف هطوع ذسهبت آهَظشي ٍظاضت هتجَع ٍيب اظ ططيك
هيئَليي شيظالح ثِ وويتِ هٌطمِ اي اضخبع هي شَز ًظطيِ شَضاي آهَظشي زاًشىسُ هطثَطِ ،شَضاي
اًضجبطي ٍهطوع هشبٍضُ استؼالم هي گطزز ٍهطاحل  6ثِ ثؼس اًدبم هيشَز.

ب :داوشجًیان مقاطع تحصيالت تكميلي(رشتٍ َاي كارشىاسي ارشذ يدكتراي تخصصيPh.D

زضطَضتيىِ زاًشدَيبى همبطغ تحظيالت تىويلي(ضشتِ ّبي وبضشٌبسي اضشسٍزوتطاي
ترظظي ) Ph.Dثِ ػلت هشطٍطي ثيش اظ حس ،يب ًساشتي شطايط استفبزُ اظ تيْيالت آئيي ًبهِ وويييَى
هَاضز ذبص ،اتوبم سمف سٌَات هدبظ تحظيل ،ػسم هَفميت زض سٌَات اضبفي اػطبيي اظ ططف
وويييَى هَاضز ذبص ٍيب ػسم هطاخؼِ ثيش اظ يىيبل ثطاي اًتربة ٍاحس ،ثط اسبس همطضات آهَظشي
هحطٍم اظ تحظيل شٌبذتِ شًَس ،پس اظ طسٍض حىن هحطٍهيت اظ تحظيل اظ ططف هسيطيت اهَض
آهَظشي ٍتحظيالت تىويلي زاًشگبُ ،الظم است هطاحل اخطايي ظيط ثطاي ططح زضذَاست زاًشدَ زض
وويتِ هٌطمِ اي طي گطزز:
 -1هطاخؼِ زاًشدَ ثِ آهَظش زاًشىسُ ٍاضائِ زضذَاست وتجي .
 -2ططح زضذَاست زاًشدَ ّوطاُ ثب ًطط گطٍُ آهَظشي هطثَطِ زضشَضاي تحظيالت تىويلي زاًشىسُ
ٍاػالم ًظط زض هَضز آى.
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 -3هىبتجِ ثب هسيطيت اهَض آهَظشي اظ ططف زاًشىسُ ّوطاُ ثب اضسبل زضذَاست زاًشدًَ ،ظط گطٍُ آهَظشي
هطثَطًِ ،ظط شَضاي تحظيالت تىويلي زاًشىسُ.
 -4اضخبع ًبهِ زاًشىسُ ثِ ازاضُ تحظيالت تىويلي خْت وبضشٌبسي اظ ططيك فطم هطثَطِ.
 -5اضسبل فطم ذالطِ ٍضؼيت تحظيلي وبضشٌبسي شسُ ٍوبضًبهِ تحظيلي زاًشدَ ثِ زثيط ذبًِ وويتِ هٌطمِ
اي اظ ططف ازاضُ تحظيالت تىويلي.
 -6ثطضسي ٍضؼيت تحظيلي زاًشدَ تَسط وبضشٌبس زثيط ذبًِ وويتِ هٌطمِ اي.
 -7ططح زضذَاست زض وويتِ هٌطمِ اي.
 -8تْيِ ٍاضسبل طَضتدليِ وويتِ هٌطمِ اي ثِ ّوطاُ فطهْبي ذالطِ ٍضؼيت ٍ وبضًبهِ ّبي تحظيلي
زاًشدَيبى ثِ هطوع ذسهبت آهَظشي ٍظاضت هتجَع اظ ططف زثيط وويتِ هٌطمِ اي.
 -9تشىيل خليِ وويتِ ًظبضت ثط حيي اخطاي همطضات آهَظشي زض ٍظاضت هتجَع.
 -10اثالؽ هظَثبت وويتِ ًظبضت ثط حيي اخطاي همطضات آهَظشي اظ ططف هطوع ذسهبت آهَظشي ٍظاضت
هتجَع.
 -11هطاخؼِ زاًشدَ ثِ ٍاحس شْطيِ حَظُ هؼبًٍت آهَظشي خْت پطزاذت شْطيِ( زض طَضتيىِ هشوَل
پطزاذت شْطيِ ثبشس).
 -12اهضب ٍاضسبل ًبهِ(اثالؽ هظَثِ) تَسط هسيط اهَض آهَظشي ثِ زاًشىسُ.
 -13هطاخؼِ زاًشدَ ثِ زاًشىسُ ثطاي اًتربة ٍاحس ٍازاهِ تحظيل.
تجظطُ  :زض طَضتيىِ ثطاثط ضَاثط هطثَطِ ،ثب ازاهِ تحظيل زاًشدَ زض وويتِ ًظبضت ثط حيي اخطاي
همطضات آهَظشي هَافمت ًشَز ،هظَثِ ثِ زاًشىسُ اثالؽ هيگطزز ٍثِ اطالع زاًشدَ ًيع هي ضسس لىي
هطاحل ثؼسي (ثٌس  13ثِ ثؼس) اًدبم ًرَاّس شس.

(پبيبى)
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