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یأت رئیسهه مصوب شورای   

05/05/99مورخ   

12جلسه   

 

 آنيي انهم  جامع و دستورالعمل رپداخت شهرهي
ته منظوض اضتقای کیفیت آموظش و کمک ته معیطت عالب، کمک هعینه تحػییی  تیه زا یص هاوهیا      

ضواتظ و  27/11/1398ضوضای هیأت ضئیسه موضخ  25ضوز. زض این ضاستا هیطو مػوته جیسه  هطزاذت م 

 گطزز. تطتیة شیل تعیین م  ضطایظ هطزاذت ضهطیه ته

تیه   های آموظضی  هیط زوض     امه آیینزض چاضچوب  ،عموم  هطزاذت ضهطیه و سایط معایاضطایظ  :1ماده

 قطاض شیل است:

 تکمیل هطو س  هصیطض ؛ .الف

کاضضناسی ، کاضضناسی    »زض یک  اظ مقاعع سه گا ه زض آموظش حضوضی  ته تحػیلضسم  اضتغال  ب.

 ؛ «اضضس و زکتطی

 ؛هاو  نع قا و   ازامه تحػیل زا صعسم م .ج

 یمسیال   8و  6، 8زض هط یک اظ مقاعع کاضضناس ، کاضضناس  اضضس و زکتطی ته تطتیة حساکثط  :2ماده

 ضوز. ضهطیه هطزاذت م 

 هاو  تا عصض موجه تمسیس زض غوضت  که ته تطریع معاو ت آموظش مست مجاظ تحػیل زا ص :تبصره

  ضوز. زیگط ضهطیه هطزاذت م ضوز، حساکثط یک  یمسال 

زض مقاعع کاضضناس  و کاضضناس  اضضس، یک سوم و زض مقغع زکتطی یک چهاضم سقف ضیهطیه  : 3ماده

گیطز. هاو  تعیق م  یاتس و ماتق  ته میعا  کاضکطز زا ص ته حضوض زض کالس اذتػاظ م 

  غیثت زض کالس موجة کسط اظ ضهطیه ذواهس ضس.تبصره: 

تاضس: هاوها  ته ضیال زض جسول ظیط م  مثنای محاسثه ضهطیه زا ص :4ماده

 کاضضناساضضسزکتطی

تسوین ضسالهزوض  تحػیل امه تسوین هایا زوض  تحػیل

737.0001.435.000**2.210.000**ضهطیه حضوض زض کالس

1.474.0002.870.0004.305.0006.630.0008.840.000حساکثطضهطیه کاضکطز

29.00035.80043.05066.30068.000مثیغ ضهطیه تاتت هط ساعت کاضکطز

2.211.0004.305.0004.305.0008.840.0008.840.000جمع حساکثط ضهطیه هطزاذت  زض ما 

10.00025.000**55.000**کسط ضهطیه تاتت هط ساعت غیثت
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ضهطیه، هط سال ته میعا  ضطیة افعایص ساال ه اعالم ضیس  اظ سیوی زفتیط مقیام معظی       مثنای تبصره: 

 ضهثطی افعایص م  یاتس.

 که مطمول هطزاذیت ضیهطیه  ها و مقاعع مرتیف تحػیل  زض زوض حساکثط ساعت کاضکطز ماها ه  :5ماده

:تاضس ضوز عثق جسول شیل م  م 

 کاضضناساضضسزکتطی

تسوین ضسالهزوض  تحػیل امه تسوین هایا زوض  تحػیل

5080100100130مطمول ضهطیه حساکثط ساعت کاضکطز ماها ه

 

. 1اضائیه سیاعت کیاضکطز مضیامل:     تکمیل اعالعات مطتوط تیه  منوط ته کاضکطز هطزاذت ضهطیه  :6ماده

. ظما  2مغالعه کییه زضوس مقغع تحػیی  و مناتع مطتثظ تا ضضته تحػیی  زض ضاستای تقویت تنیه عیم  

های عیم  و ... تا  ظط  ها، کطس  ها،  طست . ضطکت زض همایص3غطف ضس  تطای  گاضش تحقیق کالس  

 تاضس.  مقطض م  گطو  یا معاو  آموظض ( زض موعس موافق استاز مطتوط،

 15هاو  موظف است میعا  ساعت کاضکطز ضا عزه  ما  قثل تا ها عزه  ما  جیاضی ضا اظ   زا ص :1تبصره

  مایس. ثثتهط ما   20تا 

هاوها   که زض اثط عصضی موجه ته تطریع مسیطیت مطتوط ماظ قثیل فطاموض ، تثییغ  ته زا ص :2تبصره

 .ضوز ساما ه آموظش ثثت  ماینس، ضهطیه معوقه هطزاذت م  و ...(  توا نس ساعت کاضکطز ذوز ضا زض

و زض عول سیال تحػییی  ضا زض اییام تاتسیتا  جثیطا       کاضکطز   توا نس کسطی هاوها  م  زا ص :3تبصره

 ضهطیه زضیافت کننس.

 ضوز. واغول ضا ضامل  م  ساعت کاضکطز، زضوس فقه :4تبصره

ما  حضوض زض کالس هیط مقغیع، تیه عنیوا  کمیک      زض هط  یمسال تحػیی ، معازل ضهطیه یک : 7ماده

 گطزز. هعینه آموظض  هطزاذت م 

 .ضوز زض ظما  مطذػ  تحػیی  ضهطیه و کمک هعینه آموظض  هطزاذت  م  :8ماده

ا یس، مطیطوط تیه حضیوض زض کیالس       هاوها   که زض زیگط مطاکع آموظض  میهما  ضیس   زا ص ته: 9ماده

ضوز. ضهطیه هطزاذت م  امه،  زضس، مغاتق ضواتظ  این آیین

 امیه، مییعم تیه گصضا یس  واحیس زضسی   ییع         هاوها   که همعما  تا تسوین هاییا   تطای زا ص: 11ماده 

 ضوز.  امه محاسثه م  تاضنس؛ ضهطیه مغاتق ضواتظ زوض  تسوین هایا  م 

ظ اسیتاز  هاو  توسی  زض ظما  تسوین ضساله، هطزاذت ضهطیه منوط ته تأییس گعاضش ماها ه زا ص :11ماده

 تاضس. ضاهنما م 

تیه تػیویة هییأت      05/05/1399ته تاضید  12تثػط  زض جیسه  7ماز  و  12 امه زض  این آئین: 12ماده

تاضس. قاتل اجطا م  1399-1400ضئیسه مؤسسه ضسیس و اظ آغاظ سال تحػیی  


