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بسمه تعالی
این دستتتورالعمب به مو ب رتتورت لستته کارررسه بررستتی دستتتورالعمب سآئین نامه های معاسنت توستتعه منابا انستتانی به شتتماره
 440مورخ  /04/0به تصویب رسیده است .

ماده  -مقدمه
این دستتتالعال به من ور لعهدفبردی و ن ام وردی نحله پذیرش وداعک تحصت ت جد ددید و اعاتن تالت ت

و خدوا آولزشتتتد من

کاعکران ش رداعی ت ران دع عاساای تحقق مرد الف واده 25مرناون پرج سالن دوم ش رداعی ت ران وسرد عاهبردی و اونت تلس ن ورامع
انالاند (هدف عاهبردی دسا امد من سرآودی عبج اتد ورامع انالاند و عاهبرد تلس ن و تلانبرد سازی ورامع انالاند) ،ت ن و تدوین گردیده
است .
ماده  -2اهداف
 .اعتقاء دانش شغجد ولعد ن ازکاعکران 
 .2تلدن من شرایط احراز من ور لع ععایت انطباق شغه و شاغه .
 .فراهم نبلدن زو رن تلانبردسازی کاعکران دع عاساای ولفق ت دع وال ر اعتقای شغجد .
 .4دجلگ ری از تحص ه دع عشان های غ ر ورتبط و وازاد و هدایت کاعکران من اداون تحص ه دع عشان ها و وقاطع ولعد ن از.
ماده  -دامنه شمول
کج ن کاعکران شت رداعی ت ران اعم از کاعکران عستبد ،ثامت ،قراعدادی شرکت خدوا اداعی ش ر و ولسالن هادیان ش ر و قراعداد
داتم و والاق م سازوان ها و شرکا ا.
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تبصره :اعاتن وداعک تحص جد مازنشالاگان شاغه ،ن روهای وأولعمن ش رداعی ت ران ما حفظ پالت سازواند دساگاه وبدأ،کاعگران و
افراد شاغه دع وشاغه کاعگری و ن ز داعندگان سامقن م ش از  24سال ولعد پذیرش قراع نخلاهرد گرفت.
ماده  -4تعاریف
 -عشتان وطبقن شتغجد  :عشتان شتغجد عباع استت ازنرد طبقن شتغجد کن از لحان نلک کاع وشامن ملده ولد ازن ر اهب ت ودشلاعی
وظایف ووالئلل ت داعای دعدا وخاجف ود ماشد .
-2عستان شتغجد :عسان شغجد عباع است از وجبلک عشان های وشاغجد کن ازلحان نلک کاع و حرفن ،عشان تحص جد وتجرمن وامالاگد
نزدیكد من هم داعند.
ماده  -5رشته های تحصیلی مورد پذیرش
اداعه که مرناون عیزی و آولزش من ور لع هدایت تحصت جد کاعکران ف رستتت عشتان های تحصت جد ورتبط و ولعد ن از کج ن واحدهای
ستازواند عا ما تلدن من اهداف ،عاهبردها و ست استا ای شت رداعی ت ران مصتلع ستال انن ،از ستازوان ها و شترکت های تام ن اسا م
ودعخصلص حلزه های سااد و وراطق 22گانن ،از اداعه که ورامع انالاند اسا م و پس از مرعسد های الزم ف رست ن اید عا اع م ود
نباید.
تبصتره  : دعخصتلص هبكاعان واقایتد استافاده از تالت

آولزشتد "دسالعال به نحله اعطای تال

وخدوا آولزشد من

کاعکران شت رداعی ت ران ام غد من شباعه  5 /4066ولعخ ( 5/02/2ورلط من تأو ن وتخص ص اعاباع ولعد ن از )"ولعد عبه ود
ماشد.
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ماده  -6نحوه هدایت تحصیلی
اداون تحصت ه کاعکران من د ت م ره وردی از آثاع استاخداود وداعک تحصت جد وأخلذه صرفاً مرای یک وقطع تحص جد ( ل الانس و
ماالتر) ما ععایت شرایط ذیه وجاز ود ماشرد:
الف)  :اناخاب عشتتان تحصت جد ولعد ن ر پس از اع م عشتتان ها و وقاطع تحصت جد ولعد ن از و وراکز آولزش عالد ولعد تات د تلستتط
اداعه که مرناون عیزی و آولزش مصلع سال انن (وطامق واده .)5
ب)  :اعاتن دعخلاستت اداون تحصت ه تلستط کاعکران من واحد ستازواند وحه خدوت د ت مرعسد و تأی د اول ن دع شلعای تحلل و
اعتقای سترواین های انالاند آن واحد و وا اقباً اعسال من اداعه که مرناون عیزی و آولزش و دع صلع تای د ن اید صدوع وجلزتلسط
اداعه که مرناون عیزی وآولزش من اداعه که ورامع انالاند و واحد سازواند ذیرمط .
ج)  :دع ولاعد خاص ،ولاعد اخا ف ،ن از من پذیرش م ش از یک وقطع تحصتت جد وولاعد خاعج از این دستتالعال به ،اداعه که مرناون
عیزی و آولزش مراستا

واده  6ن ام داوع آولزش کاعکران ش رداعی ت ران (ام غد 5 /5684ولعخ  )4/2/5نالبت من طرح

ولیلک دع شلعای آولزش کاعکران د ت تصب م گ ری ن اید اقدام خلاهد کرد.
تبصتتره  : پذیرش واعبال ودعک تحص ت جد ماالتر کاعکران تا پایان وقطع تحص ت جد فلق دیپجم مدون ععایت شتتروط ت ن شتتده فلق
تلسط واحدهای اداعی اوكان پذیر خلاهد ملد.
تبصتره  : 2استافاده از وزایای استاخداود ودعک تحصت جد اخذ شده ورلط من پ ش م رد عشان های وذکلع دعشرایط احراز شغه ولعد
تصدی و اعتباط ما عشان و عسان شغجد ود ماشد.
تبصتره: کاعکراند کن قبه از تاعیخ ام غ این دستالعال به من تحصت ه وشتغلل گردیده اند دعصتلع پ ش م رد عشان تحص جد آنان
دعشترایط احراز شتغه ولعد تصتدی  ،فاعغ از وحدودیت یک وقطع تحص جد ما ن ر شلعای تحلل و اعتقای سرواین های انالاند واحد
وحه خدوت و یا شلعای آولزش کاعکران از وزایای ودعک تحص جد وأخلذه اسافاده ود نبایرد .
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ماده  -پذیرش مدرک تحصیلی
پذیرش ودعک تحص جد کاعکران فاعغ الاحص ه ن ازورد داشان شرایط ذیه ود ماشد:
 اعاتن وجلز اداعه که مرناون عیزی و آولزش طبق واده  6این دسالعال به من واحد وحه خدوت.
 اعسال دعخلاست پذیرش ودعک تحص جد من واحد سازواند ذیرمط و یا اداعه که ورامع انالاند.
 اخذ اسا م و تأی دین تحص جد دانشگاه وحه تحص ه ویا اولعفاعغ الاحص ن تلسط اداعه که ورامع انالاند.
 طرح دعخلاست دعکب ان ادراید طبقن مردی وشاغه کاعکران و صدوع حكم کاعگزیرد .
تبصتره  : پذیرش ودعک تحص جد تر ا مراسا

اعاتن گلاهد ولقت تحص جد عكالداع ویا اعاتن دانشراون تحص جد و الر خلاهد ملد و

سایر گلاهد ها وانرد گلاهد فراغت ازتحص ه ،گلاهد دفاک از عسالن وگلاهد پ شرفت تحص جد ،قامه طرح د ت اسافاده از وزایای
اساخداود نخلاهد ملد.
تبصره  : 2ایثاعگران تامع قلان ن ووقرعا خاص خلد ود ماشرد.

ماده  -8حضور درمراکز آموزشی
حضتلع دع دوعه های آولزشتد د ت اداون تحص ه خاعج ازساعا اداعی ملده ویروعی است من نحلی مرناون عیزی گرددکن خججد
دعانجام وظایف وحبللن سازواند ایجاد نگردد(.قانلن وبرلع ت اداون تحص ه کاعگزاعان کشلعدع ساعا اداعی،آت ن ناون ادراید آن
تصلیب ناون شباعه  /6884ولعخ )/04/8

5

معاونت توسعه منابع انسانی

ماده  -ارتقاء شغلی
هرگلنن اعتقاء شغجد واناصاب دعوشاغه ماالتر تامع دسالعال بج ای حلزه و اونت تلس ن ورامع انالاند ملده وش رداعی ت ران مدوأ
ه چگلنن ت دی دعخصلص اعتقاء شغجد هبكاعان دع زوان اعاتن ودعک تحص جد ددید نداعد .
این دسالعال به دع واده و تبصره ت ن وتدوین گردیده است و از امادای و رواه ( ن بالال تحص جد  ) -8الزم االدرا خلاهد
ملد.
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