آئين نامو دانشگاىي جشنٌاره آمٌزشي شييد مطيري

جؾُٕاسِ آيٕصؽي ؽٓيذ يغٓشي ثّ يُظٕس تجهيم ٔ تكشيى اعبتيذ ػشفّ آيٕصػ پضؽكي ٔ ثشاي ؽُبعبئي ٔ يؼشفي
فشآيُذ ْبي آيٕصؽي يغهٕة كؾٕسي  ،داَؾگبْي ٔ ًْچُيٍ َٕآٔسي  ،اثذاع ٔ يؼشفي فشآيُذ ْبي جذيدذ ثدّ يُظدٕس
استقبء آيٕصػ پضؽكي ثشگضاس يي گشدد.

ماده  :1اىداف فرعي:
الف) اسج َٓبدٌ ثّ صدًبت اسصؽًُذ اعبتيذ يؼضص آيٕصؽي كؾٕس
ب) ؽُبعبئي فشآيُذ ْبي يغهٕة داَؾگبْي
ج) استقبء فشآيُذْبي جبسي آيٕصؽي دس داَؾگبْٓب
د) اثذاع  ،افالح فشآيُذ ْب  ،تجٓيضات ٔ دعتگبْٓب ٔ نٕاصو كًك آيٕصؽي.
ىـ)تٕج ّ ثّ فشآيُذ ْبي آيٕصؽي دس دبل اجشاء دس داَؾگبْٓب ٔ يٕعغبت آيٕصػ ػبني كؾٕس ثّ يُظٕس قدذسداَي اص
آَٓب
ً) ؽُبعبئي ٔ عشادي فشآيُذ ْبي جذيذ آيٕصؽي ٔ يؼشفي آٌ ثّ ػُٕاٌ انگٕ دس عغخ داَؾگبِ
ز) ايجبد فضبي يُبعت ػهًي جٓت دضٕس گغتشدِ تش اعبتيذ دس تٕنيذ ػهى ٔ داَؼ يٕسد اعتُبد جٓدبَي دس كتدت يدب
َؾشيبت )(Fact,s
ح) ايجبد فضبي سقبثت عبنى دس تٕنيذ ػهى دس عغخ كؾٕس
ط) ايجبد فشفتٓبي جذيذ ؽغهي ثشاي اعبتيذ داَؾگبْٓب ٔ يٕعغبت آيٕصؽي ٔ كًك آيٕصؽي
ي) ايجبد ثبصاس ثشاي فشآيُذ ْبي آيٕصؽي جٓت جزة عشيبيّ ٔ ْذايت عشيبيّ گزاسي دس ساعتبي تٕنيذ ػهى
ك) ايجبد ثبصاس ثشاي اسائّ ٔ تجبدل خذيبت آيٕصؽي

ماده  : 2تعاريف
الف) جؾُٕاسِ آيٕصؽي  :ثّ يجًٕػّ اقذايبتي گفتّ يي ؽٕد كّ دس پي ثشسعي ٔ اسصيبثي فشآيُذ ْبي ثشتش يؼشفي
ؽذِ تٕعظ اػضبء ْيبت ػهًي داَؾگبْٓب ٔ يٕعغبت آيٕصػ ػبني كؾٕس ٔ يب ٔعبيم آيٕصؽي ٔ كًدك آيٕصؽدي
تٕنيذ ؽذِ تٕعظ ثخؼ خقٕفي ٔ يب اؽدخبؿ دقيقدي ٔ دقدٕقي تٕعدظ داَؾدگبْٓب ٔ يٕعغدبت آيدٕصػ ػدبني

كؾٕس اَجبو يي ؽٕد ٔ .يُجش ثّ ؽُبعبئي ٔ يؼشفي اعبتيذ ٔ فشآيُذْبي آيٕصؽي يغهٕة داَؾگبْي ٔ ؽشكت دس
جؾُٕاسِ آيٕصؽي كؾٕسي يي گشدد.
ب) فشآيُذْبي آيٕصؽي  :ثّ تًبيي فؼبنيت ْبي يبدگيشي ٔ يبد دْي گفتّ يي ؽٕد كّ اػضبء ْيئت ػهًدي اَجدبو
يي دُْذ تب يٕججبت افضايؼ كيفيدت ٔ ثدشٌٔ داد ) (Out Putآيٕصؽدي گدشدد  .ايدٍ فشآيُدذْب دس ديغدّ ْدبي گَٕدبگٌٕ
آيٕصؽي اػى اص ػهٕو ثبنيُي  ،پبيّ  ،آيٕصػ دس ػشفّ  ،سٔػ ْدبي َدٕيٍ اسصيدبثي ٔ  ...ؽُبعدبئي ٔ ثدّ داَؾدگبْٓب
اثالؽ يي گشدد.
ج) فشآيُذ ثشتش :ثّ ثٓتشيٍ فشآيُذ آيٕصؽي يؼشفي ؽذِ تٕعظ ْش يك اص اػضبء ْيئت ػهًدي يدب اؽدخبؿ دقيقدي يدب
دقٕقي گفتّ يي ؽٕد كّ ثّ تبئيذ گشِٔ يشثٕعّ سعيذِ ثبؽذ.
د) فشآيُذ يغهٕة داَؾگبْي  :ثّ فشآيُذْبي ثشتش يُتخت كًيتّ ػهًي داَؾگبْي يٕضٕع يبدِ ( )6ايٍ آئيٍ َبيّ كّ
داساي دذاقم ْبي يٕسد اَتظبس (اعتبَذاسدْب) جٓبَي ثبؽذ گفتّ يي ؽٕد.ايٍ فشآيُذْب اجبصِ دضٕس ٔ سقبثت دس عغخ
جؾُٕاسِ كؾٕسي سا خٕاُْذ داؽت.
ىـ) فشآيُذ يغهٕة كؾٕسي  :ثّ فشآيُذْبي يُتخت كًيتّ ػهًي يٕضٕع يبدِ  51ايٍ آئيٍ َبيّ كّ اص ثيٍ فشآيُدذْبي
يغهٕة داَؾگبْي اَتخبة يي ؽَٕذ  ،گفتّ يي ؽٕد  .ايٍ فشآيُدذْب ثدّ ػُدٕاٌ انگدٕ دس عدغخ كؾدٕسي يؼشفدي ٔ
تشٔيج خٕاُْذ ؽذ.
ً ) ثّ كهيّ داَؾگبْٓبي ػهدٕو پضؽدكي ٔ خدذيبت ثٓذاؽدتي دسيدبَي ٔ داَؾدكذِ ْدبي ػهدٕو پضؽدكي ٔ خدذيبت
ثٓذاؽتي دسيبَي ٔ يٕعغبت آيٕصػ ػبني دس ايٍ آئيٍ َبيّ داَ ؾگبِ گفتّ ؽذِ كّ دس عغخ داَؾگبْي جؾُٕاسِ
سا ثشگضاس خٕاُْذ ًَٕد.
ماده :3
كهيّ داَؾگبْٓب كّ دس استجبط ثب ػهٕو پضؽكي فؼبنيت يي كُُذ  ،يٕعغبت ٔ عبصيبَٓبي تٕنيذ كُُذِ نٕاصو آيٕصؽي
ٔ كًك آيٕصؽي ٔكهيّ اؽخبؿ دقيقي ٔ دقٕقي كّ دس صييُّ ػهٕو پضؽكي فؼبنيت يي ًَبيُدذ يدي تٕاَُدذ دس ايدٍ
جؾُٕاسِ ؽشكت ًَبيُذ.
ماده : 4
ايٍ جؾُٕاسِ دس عغخ داَؾگبْي ثشگضاس يي گشدد.
ماده : 5
داَؾگبْٓب يكهف ْغتُذ عي فشاخٕاٌ ػًٕيي َغجت ثدّ پدزيشػ فشآيُدذ ْدبي ثشتدش اػاليدي تٕعدظ اػضدبء ْيئدت
ػهًي يب ًْكبساٌ َبيجشدِ پظ اص تبئيذ گشِٔ يشثٕعّ يب يٕعغبت تٕنيذ كُُذِ نٕاصو آيٕصؽي يب كًك آيٕصؽدي اقدذاو
ًَبيُذ.

ماده  : 6فشآيُذ ْبي يغهٕة دس داَؾگبْٓب ٔ يٕعغبت آيدٕصػ ػدبني تٕعدظ كًيتدّ ػهًدي داَؾدگبْي يتؾدكم
اػضبي ريم اص ثيٍ تًبو فشآيُذْبي ثشتش يؼشفي ؽذِ پظ اص ثشسعي اَتخبة خٕاُْذ ؽذ.
 _ 1سئيظ داَؾگبِ يب يٕعغّ آيٕصػ ػبني ثّ ػُٕاٌ سئيظ جؾُٕاسِ
 _ 2يؼبَٔت آيٕصؽي داَؾگبِ يب يٕعغّ آيٕصػ ػبني ثّ ػُٕاٌ دثيش جؾُٕاسِ
 – 3يذيش يشكض يغبنؼبت ٔ تٕعؼّ آيٕصػ پضؽكي داَؾگبِ
 _ 4دٔ َفش اص اػضبء گشِٔ آيٕصؽي يشثٕط ثّ فشآيُذ ثشتش يؼشفي ؽذِ ثدّ اَتخدبة سئديظ تشجيذدبي يدذيش گدشِٔ
يشثٕعّ ٔ يكي اص اعبتيذ ثب يشتجّ داَؾيبسي ٔ ثبالتش
 _ 5يك َفش اص داَؾجٕيبٌ يًتبص سؽتّ يشثٕط ثّ فشآيُذ ثشتش يؼشفي ؽذِ ثّ اَتخبة دثيش
 _ 6يك َفش اص كبسؽُبعبٌ آيٕصؽي  EDCثّ اَتخبة يؼبَٔت آيٕصؽي ثّ ػُٕاٌ يغئٕل دثيشخبَدّ جؾدُٕاسِ
داَؾگبْي
 _ 7يك َفش اص يٕعغبت تٕنيذ كُُذِ ٔعبيم آيٕصؽي ٔ كًك آيٕصؽي دس فٕست عشح يٕضٕع يشثدٕط ثدّ آٌ
يٕعغبت ثّ اَتخبة يغئٕل اعتبَي اتذبديّ يشثٕعّ
ماده  : 7يُتخجيٍ داَؾگبْي جٓت ؽشكت دس جؾُٕاسِ كؾٕسي يؼشفي يي گشدَذ ٔ اص آَٓب دس عغخ داَؾدگبْي
تجهيم ثّ ػًم ييآيذ.
ماده : 8اػغبء ايتيدبصات آيٕصؽدي  ،پبيدّ تؾدٕيقي ،ايتيدبص ثدشا ي استقدبء ػضدٕ ْيدبت ػهًدي ثدشاي گدشِٔ آيٕصؽدي ٔ
داَؾكذِ  ،داَؾگبِ  ،تغشيغ دس  ،چبپ كتبثچّ  ،فشفت يغبنؼبتي ٔ ؽشكت دس كُگشِ ْب ثدب ْضيُدّ داَؾدگبِ ٔ جدٕايض
َقذي ٔ اػتجبسي ثّ يُتخجيٍ داَؾدگبْي ثدّ يٕجدت آئديٍ َبيدّ اي خٕاْدذ ثدٕد كدّ تٕعدظ يؼبَٔدت آيٕصؽدي ٔصاست
ثٓذاؽت  ،دسيبٌ ٔ آيٕصػ پضؽكي تقٕيت ٔ اثالؽ خٕاْذ ؽذ.
ماده  : 9داَؾگبْٓب دس عّ سٔص أل ْفتّ آيٕصؽي دس اسديجٓؾت ْش عبل ثب ثشگضاسي جؾُٕاسِ داَؾگبْي َغدجت
ثّ يؼشفي ٔ تجهيم اص فشآيُذ ْبي آيٕصؽي يغهٕة داَؾگبْي ٔ ثشتش اقذاو يي ًَبيُذ.
تبصره  :دضٕس ًَبيُذِ ٔ يب ًَبيُذگبٌ ٔصاست ثٓذاؽت دس جؾُٕاسِ دس فٕست دػٕت ثاليبَغ يي ثبؽذ.
تبصره  :داَؾگبْٓب گضاسػ يكتٕثي اص َذِٕ اَتخبة ٔ اجشاء جؾدُٕاسِ سا ثدّ دثيشخبَدّ جؾدُٕاسِ يغدتقش دس
يؼبَٔت آيٕصؽيبسعبل يي ًَبيُذ.
ماده ْ : 11ضيُّ ْبي يشثٕط ثّ جؾُٕاسِ اص يذم اػتجبسات داَؾگبْٓب تبييٍ ٔ پشداخت خٕاْذ ؽذ.
تبصره  : 1جزة كًك ْبي يبني ٔ گشْٔٓبي تبييٍ يبني ثشاي ثشگضاسي جؾُٕاسِ ثاليبَغ يي ثبؽذ.
تبصره  ًّْ : 2عبنّ ثّ يُظٕس اجشاي ايٍ جؾُٕاسِ اػتجبسات الصو دس ثٕدجدّ داَؾدگبْٓب پديؼ ثيُدي يدي
گشدد.

ماده  : 11يؼشفي فشآيُذ آيٕصؽي ثذٌٔ يذذٔديت دس َٕع سَٔذْب ٔ خبسج اص سَٔذْبي جبسي َيض يجدبص ثدٕدِ ٔندي ْدش
ؽخـ دقيقي ثيؼ اص دٔ فشآيُذ آيٕصؽي سا ًَي تٕاَذ يؼشفي ًَبيذ.
تبصره  : 1يٕعغبت تٕنيدذ كُُدذِ ندٕاصو آيٕصؽدي ٔ كًدك آيٕصؽدي يذدذٔديتي دس يؼشفدي فشآيُدذ ْدبي
آيٕصؽي ثشتش خٕد َذاسَذ.
تبصره  : 2دس دٔ عبل أل اجشاي آئيٍ َبيّ  ،داَؾگبْٓب يجبص يي ثبؽُذ فقظ َغجت ثّ ثشسعي ٔ يؼشفدي
فشآيُذ ْبي داَؾگبْي اقذاو ًَبيذ ٔ پظ اص آٌ انضايبي فشآيُذ ْبي ثشتش يؼشفي ؽذِ تٕعظ اؽخبؿ دقيقدي
ٔ دقٕقي َيض پزيشػ خٕاُْذ ؽذ.
ماده ْ : 12فتّ آيٕصػ تٕعظ ٔصاست ثٓذاؽت كّ يُتٓي ثّ  51اسديجٓؾت ْش عبل خٕاْذ ثٕد اػالو يي گشدد.
ماده  : 13فشآيُذ ْبي يُتخت دس يبدِ  6جٓت سقبثت ٔ اسصيدبثي ٔ ؽُبعدبئي فشآيُدذ يغهدٕة كؾدٕسي دس جؾدُٕاسِ
كؾٕسي ؽشكت دادِ يي ؽَٕذ.
ماده  : 14ثشاي ْذايت ٔ اجشاي ثشَبيّ ْبي جؾُٕاسِ داَؾگبْي كًيتّ اجشائدي جؾدُٕاسِ يتؾدكم اص اػضدبء ريدم
تؾكيم يي گشدد تب َغجت ثّ ثشسعي ٔ تقٕيت ٔ ا جشاي كبسْبي يشتجظ ثب ثشگضاسي جؾُٕاسِ داَؾگبْي اقذاو ًَبيُذ.
 _ 1يؼبَٔت آيٕصؽي ثّ ػُٕاٌ سئيظ
 _ 2سئيظ يشكض ايٕس ْيبت ػهًي ثّ ػُٕاٌ َبيت سئيظ
 _ 3يك َفش ثّ اَتخبة يؼبٌٔ آيٕصؽي ثّ ػُٕاٌ دثيش
 _ 4يك َفش كبسؽُبط  EDCثّ اَتخبة سئيظ يشكض يغبنؼبت ٔ تٕعؼّ آيٕصػ پضؽكي
ماده  : 15يك َفش ثّ پيؾُٓبد يؼبٌٔ آيٕصؽي ٔ ثب دكى سيبعدت داَؾدگبِ يغدئٕنيت اَجدبو ايدٕس تجهيغدبتي ٔ سٔاثدظ
ػًٕيي جؾُٕاسِ داَؾگبْي سا ثّ ػٓذِ خٕاْذ داؽت  .تب ثب َٓبدْب ٔ عبصيبَٓبي يشتجظ ًْبُْگي الصو سا ثّ ػًدم
آٔسد.
تبصره ٔ : 1اگزاسي ثخؾي اص كبسْبي اجشائي ثّ ثخؼ خقٕفي ثاليبَغ اعت.
ماده  : 16ايٍ آئيٍ َبيّ دس  56يبدِ ٔ  8تجقشِ تقٕيت ٔ تٕعظ يؼبَٔت يذتشو آيٕصؽي اثالؽ گشديذ.

