
 باسمٍ تعالی

 

 ایران اوجمه آمًزش مهىذسی «برجستٍ سخىراوانبروامٍ »دستًرالعمل 

 
 َا َمایصحمایت اس  تزایاوجمه آمًسش مُىذسی ایزان، ، آمًسش مُىذسیدر َای ػلمی ي مًثز  ريش َای وً ي تًسؼٍ مؼزفی ريشتٍ مىظًر  مقذمٍ:

در ادامٍ مىظًر اس  .می دَذ ي اوجامایجاد دستًرالؼمل  ایهتز اساس  را «تزجستٍ سخىزاوان تزوامٍ» ،َای ػلمی مزتثظ تا اَذاف اوجمه سخىزاویي 

 است. «وجمهمُىذسی اآمًسش در کمیتٍ تزيیج کیفیت »، تزيیج ي کمیتٍ «ایزان اوجمه آمًسش مُىذسی»اوجمه، َمان 

 سخىراوان برجستٍدبیر بروامٍ ي اوتخاب وحًٌ : 1مادٌ 

  تٍ َیأت مذیزٌ اوجمه پیطىُاد می کىذ. ،، کمیتٍ تزيیج یک وفز را تٍ ػىًان دتیزسخىزاوان تزجستٍتزوامٍ  دتیزتزای تؼییه  -1-1

جُت  ،تٍیي تًسظ کم طىُادیپ جیتزي تٍیکم تٍ زیدت عزف اس ،تزوامٍی اجزاتؼذاد سخىزاوان ي سمف تًدجٍ سالیاوٍ تزای  ،در آغاس َز سال -1-2

 .ضًد یم ارائٍ زٌیمذ تأیَتٍ  ةیتصً

 کىذ. فُزست سخىزاوان تزجستٍ را تزای َز سال تُیٍ می ،تا َمکاری کمیتٍ تزيیج تزوامٍدتیز  -1-3

 ،دتیز تزوامٍتًاوىذ پیطىُادَای خًد در مًرد سخىزاوان تزجستٍ را تزای  َای اوجمه می َای اوجمه ي ویش ضاخٍ سایز کمیتٍ تبصرٌ:

 ارسال ومایىذ.

 َای تؼذ تالماوغ است. تمذیذ آن تزای سال اوتخاب سخىزان تزجستٍ تزای مذت یک سال است، کٍ -1-4

 وظارت خًاَذ کزد. ،سخىزاوان تزجستٍکمیتٍ تزيیج تز ػملکزد  -1-5

 برجستٍ سخىراوان خصًصیات: 2مادٌ 

 ،مزتثظ تا آمًسش مُىذسیَای  َا ي اجتماػات در سمیىٍ در َمایصسمیىار  یا تًاوایی تُیٍ ي ارائٍ سخىزاوی -2-1

 ،تٍ اوجام کارَای دايعلثاوٍ یمىذٍ ػالل -2-2

 تماػات،جمىاسة ي ساسوذٌ تا افزاد ي ا تؼاملتًاوایی  -2-3

 .تزای ارائٍ سخىزاوی دیگزیا کطًرَای آمادگی حضًر در کلیٍ وماط ایزان  -2-4

 وحًٌ اجرای بروامٍ سخىراوان برجستٍ: 3مادٌ

 :، الذامات سیز صًرت خًاَذ گزفت«تزجستٍ سخىزاوانتزوامٍ »ػمًم اس  زای آگاَیت

َای( لاتل ارائٍ تًسظ سخىزاوان تزجستٍ در  ي چکیذٌ سخىزاوی )یا سخىزاوی َای مًرد ػاللٍ سمیىٍ رسيمٍ، ، مطخصات،سخىزاوانفُزست  -3-1

اعالع  ،ویش اس َمیه عزیكَای اوجام ضذٌ  خًاَذ ضذ. اخثار مزتًط تٍ سخىزاویاعالع رساوی  ،ي اس عزق مختلفيتگاٌ اوجمه تارگذاری 

 رساوی خًاَذ ضذ.

ارائٍ  ویش اس عزیك يتگاٌ ي خثزوامٍ اوجمهآیىذٌ  در ریشی ضذٌ تزوامٍ َای اعالع رساوی سخىزاوی ،َای اوجام ضذٌ در کىار اخثار سخىزاوی -3-2

 ضًد. می

ماٌ لثل  ديحذالل را  يتگاٌ درخًاست درالسم است فزم کلیذی تزجستٍ در سمیىٍ آمًسش مُىذسی،  سخىزانَا تٍ  در صًرت ویاس َمایص -3-3

 .ومایىذ، تکمیل ي تارگذاری دیگزاس تزوامٍ در ایزان ي سٍ ماٌ لثل اس تزوامٍ در کطًرَای 

 .ضًد دادٌ میدر اسزع يلت پاسخ تزرسی ضذٌ ي کمیتٍ تزيیج  ،در صًرت لشيم ي دتیز تزوامٍتًسظ  ،َای رسیذٌ درخًاست -3-4

 تخطیمیه تا تأ تزجستٍ سخىزانتاضذ، متىاسة تا درآمذ َمایص، اػشام  َمزاٌ وام ي گزفته ضُزیٍ تطکیل َمایص تا ثثتکٍ درصًرتی  -3-5

محل در سخىزان کلیذی متذايل َای  ي سایز َشیىٍ. تذیُی است کٍ َشیىٍ الامت تًسظ درخًاست کىىذٌ اوجام خًاَذ ضذ ،اس َشیىٍ سفز

 تًد. تٍ ػُذٌ درخًاست کىىذگان خًاَذاجزای تزوامٍ 

یا سخىزاوی  سمیىارامکان ارائٍ  ،کىىذٌ درخًاستتا ، تا َماَىگی وطًدپذیز  امکان تزجستٍ سخىزان سفز تزوامٍ ،تٍ َز دلیلصًرتی کٍ در  -3-6

 .استاوجام لاتل )تا تطخیص دتیز تزوامٍ( تٍ صًرت يتیىار 

مذیزٌ اوجمه تٍ  تَیأ تًسظ 12/10/66در کمیتٍ تزيیج وُایی ضذٌ ي در تاریخ  24/8/66در تاریخ تىذ  15مادٌ ي  3ممذمٍ، ضامل  دستًرالؼملایه 

 تصًیة رسیذٌ است.


