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 ٍمقذم
 

ُ ّب ٍ ضطٍضت اًسزبم ثرطٖ ثِ كؼبل٘تْبٕ  اّو٘ت اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب

ٓ  ًوبظ ٍ ً٘بٗص هسئَالى اهط ضا ثط آى زاضت تب ثب استلبزُ اظ , كطٌّگٖ زض حَظ

ِ ّبٕ هسٗطٗت زاًطگبّٖ ثِ  تزطث٘بت ٍ ظطك٘ت ككطٕ هَرَز زض هزوَػ

ُ ّب  سبهبًسّٖ ٍ تصَٗت قَاً٘ي ٍ هقطضات هطتجظ ثب كطٗضٔ اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب

. ثپطزاظًس

 سبلٔ ستبز اقبهِ ًوبظ ًْبز ًوبٌٗسگٖ هقبم هؼظن ضّجطٕ زض 5ثب تَرِ ثِ تطك٘ل 

ِ إ ٗكپبضچِ  ُ ّب ٍ اّتوبم ثِ تطٍٗذ ٍ تَسؼٔ كطٌّگ ًوبظ ٍ اٗزبز ظهٌ٘ زاًطگب

ُ ّا»رْت ً٘ل ثِ اٗي ّسف  ثب تصَٗت ّ٘أت « ستاد عالي اقاهِ ًواس در داًشگا

ِ ّبٕ هطتجظ ثب 8/4/1384هحتطم ٍظٗطاى زض تبضٗد   تطك٘ل گطزٗس ٍ آئ٘ي ًبه

ُ ّب ضس٘س . حَظٓ كؼبل٘ت آى ثِ تصَٗت ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب

ِ إ كِ پ٘ص  ضٍٕ ضوبست حبٍٕ هصَثبت ّ٘أت هحتطم ٍظٗطاى ٍ  هزوَػ

ٖ ثبضس ِ ّبٕ هطتجظ ثب  آى ه ُ ّب ٍ آئ٘ي ًبه . ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب

ُ ّب ٍ ّولكطٕ ثب  ُ هٌسٕ اظ تَاى ٍ ظطك٘ت ثبالٕ زاًطگب اه٘س است ثب ثْط

ُ ّب زست ٗبث٘ن . صبحجٌظطاى ثِ ّسف تَسؼِ ٍ تطٍٗذ كطٌّگ اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب

 
ُ ّا   دبيرخاًِ ستاد عالي اقاهِ ًواز در داًشگا



 



 مصًبٍ َيئت يزيران
 

درهاى ٍ آهَسش پششكي , ٍسارت بْداشت, تحقيقات ٍ فٌاٍري, ٍسارت علَم

 11515 ثٌب ثِ پ٘طٌْبز ضوبضُ 8/4/1384ّ٘ئت ٍظٗطاى زض رلسِ هَضخ 

ُ ّب ٍ ثِ استٌبز اصل ٗكصس 28/11/1383هَضخ   ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب

: ٍ سٖ ٍ ّطتن قبًَى اسبسٖ روَْضٕ اسالهٖ اٗطاى تصَٗت ًوَز

هَضَع , 30/1/1376ّـ هَضخ 17323ت/ 51867تصَٗت ًبهِ ضوبضُ 

ٖ ضَز : آئ٘ي ًبهِ تطٍٗذ ٍ تَسؼِ كطٌّگ ًوبظ ثِ ضطح شٗل اصالح ه

ٖ ضَز ٍ هبزُ  (2)هتي ظٗط ثِ ػٌَاى هبزُ  قجلٖ  (2)ثِ آئ٘ي ًبهِ ٗبز ضسُ اضبكِ ه

ُ ّبٕ  ٖ ضًَس (2)ٍ  (1)ٍ تجصطُ آى ثِ تطت٘ت ثِ ػٌَاى تجصط : هٌظَض ه

تقَٗت ٍ اًسزبم ثرطٖ ستبزّبٕ , ًظبضت,  ـ ثِ هٌظَض س٘بستگصاض2ٕهبزُ »

ُ ّبٕ كطَض ستبز ػبلٖ  اقبهِ ًوبظ ٍ تطٍٗذ كطٌّگ اٗي كطٗضِ هْن زض زاًطگب

ٖ گطزز ُ ّب ثب حضَض اكطاز ظٗط تطك٘ل ه : اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب

تحق٘قبت ٍ كٌبٍضٕ , ـ ٍظٗط ػلَم1

زضهبى ٍ آهَظش پعضكٖ , ـ ٍظٗط ثْساضت2

ُ ّب 3 ـ ضئ٘س ًْبز ًوبٌٗسگٖ هقبم هؼظن ضّجطٕ زض زاًطگب

ـ ضئ٘س ستبز هطكعٕ اقبهِ ًوبظ كطَض 4

 ـ ضئ٘س زاًطگبُ آظاز اسالهٖ 5

 ـ ضئ٘س رْبز زاًطگبّٖ 6

ُ ّب 7 ـ زث٘ط ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ زاًطگب
 

 هعاٍى اٍل رئيس جوَْر ـ هحودرضا عارف



 



 

  ٍَب ي مراكس يابست ٌ مىشًر  اقبمٍ ومبز در داوشگب
 

ِ ّبٕ ضوبضُ   466، 459, 324, 323, 322زض ضاستبٕ هصَثبت رلس

 «آئيي ًاهة تزٍيج ٍ تَسعة فزٌّگ ًواس»,  ضَضإ ػبلٖ اًقالة كطٌّگ402ٍٖ

هٌشَر اقاهِ ًواس در » 2/11/1375هصَثِ ّ٘أت هحتطم ٍظٗطاى زض تبضٗد 

ُ ّا ٍ هزاكش ٍابستِ ٖ ثبضس «داًشگا . ثِ ضطح شٗل ه
  

  ّا ُ اركاى ستاد اقاهِ ًواز در داًشگا

ٖ گطزز  ـ1ماده  ُ ّب زض سِ ضزُ تطك٘ل ه : ستبز اقبهٔ ًوبظ زض زاًطگب

ُ ّب : الق ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب

ستبز اقبهِ ًوبظ زض زستگبّْب : ة

ستبز اقبهِ ًوبظ زض زاًطگبُ : د
 

 ّا ُ  ستاد عالي اقاهِ ًواز در داًشگا

ُ ّب ػجبضتٌس اظ  ـ2ماده  :  اػضبٕ ستبز ػبلٖ اقبهِ زض زاًطگب

تحق٘قبت ٍ كٌبٍضٕ , ٍظٗط ػلَم. 1

زضهبى ٍ آهَظش پعضكٖ , ٍظٗط ثْساضت. 2

ضئ٘س زاًطگبُ آظاز اسالهٖ .  3

 ضئ٘س رْبز زاًطگبّٖ. 4

ضئ٘س ستبز هطكعٕ اقبهِ ًوبظ . 5

ُ ّب . 6 ضئ٘س ًْبز ًوبٌٗسگٖ هقبم هؼظن ضّجطٕ زض زاًطگب

زث٘ط ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ . 7



 



ُ ّب هسئَل٘ت س٘بستگعاضٕ  ـ3ماده  ّوبٌّگٖ ٍ , ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب

ُ ّب ضا ثط ػْسُ زاضز . ًظبضت ثط اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب

 ضئ٘س ستبز اظ ه٘بى اػضبء ضَضا ثب اكخطٗت آضاء تَسظ اػضبٕ ستبز  ـ4ماده 

ٖ گطزز . تؼ٘٘ي ه

ٖ گطزز, زث٘ط ستبز ثب پ٘طٌْبز ضئ٘س ٍ هَاكقت اػضب  ـ5ماده  . ثب حكن ٍٕ هٌصَة ه

 زث٘طذبًِ ستبز ػبلٖ زض زكتط هطكعٕ ًْبز ًوبٌٗسگٖ هقبم هؼظن تبصره ـ

ٖ ثبضس ُ ّب هستقط ه . ضّجطٕ زض زاًطگب

ثب تطك٘ت « كو٘تِ كبضضٌبسٖ» ثِ هٌظَض اًزبم ثحج ّبٕ كبضضٌبسٖ  ـ6ماده 

ُ ّب  هؼبٍى زاًطزَٖٗ ٍ )اػضبٕ كو٘تِ ّوبٌّگٖ كؼبل٘ت ّبٕ كطٌّگٖ زاًطگب

هؼبٍى كطٌّگٖ زاًطزَٖٗ ٍظاضت , كطٌّگٖ ٍظاضت ػلَم تحق٘قبت ٍ كٌبٍضٕ

هؼبٍى , هؼبٍى كطٌّگٖ زاًطگبُ آظاز اسالهٖ, ثْساضت زضهبى ٍ آهَظش پعضكٖ

ُ ّب ٍ هؼبٍى كطٌّگٖ رْبز  كطٌّگٖ ًْبز ًوبٌٗسگٖ هقبم هؼظن ضّجطٕ زض زاًطگب

ٖ گطزز (زاًطگبّٖ . ٍ زث٘ط ستبز ػبلٖ تطك٘ل ه
 

  ستاد اقاهِ ًواز در دستگاّْا

ِ ضٗعٕ رْت كؼبل٘ت ّبٕ , رْت ارطإ هصَثبت ستبز ػبلٖ ًوبظ  ـ7ماده  ثطًبه

ِ ّب ٖ گطزز« ستبز اقبهِ ًوبظ», هطثَط ثِ اقبهِ ًوبظ زض ظٗطهزوَػ . زض ّط زستگبُ تطك٘ل ه

ُ ّبتبصره ـ ِ ّبٕ ػلَم تحق٘قبت ٍ كٌبٍضٕ,  هٌظَض اظ زستگب ثْساضت زضهبى ٍ , ٍظاضتربً

ٖ ثبضس . آهَظش پعضكٖ ٍ زاًطگبُ آظاز اسالهٖ ه

ثِ پ٘طٌْبز ّوبى ,  آئ٘ي ًبهِ ستبز اقبهِ ًوبظ هطثَط ثِ ّط زستگبُ ـ8ماده 

زض ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ « كو٘تِ كبضضٌبسٖ»زستگبُ ٍ پس اظ كبضضٌبسٖ زض 

ٖ گطزز . تصَٗت ه



 



 

  ُستاد اقاهِ ًواز در داًشگا

ِ ضٗعٕ ٍ ارطإ كؼبل٘تْبٕ هطثَط ثِ اقبهِ ًوبظ زض ضاستبٕ  ـ9ماده   رْت ثطًبه

آئ٘ي ًبهِ ٍ زستَضالؼول ّبٕ ستبز اقبهِ ًوبظ ّط زستگبُ، زض , هصَثبت ستبز ػبلٖ

ٖ گطزز« ستبز اقبهِ ًوبظ»ّط زاًطگبُ  . تطك٘ل ه

 آئ٘ي ًبهِ ستبز اقبهِ ًوبظ زض زاًطگبُ تَسظ زستگبُ هطثَعِ ثِ ستبز  ـ10ماده 

ٖ گطزز ٍ پس اظ كبضضٌبسٖ ٍ تصَٗت زض ستبز ػبلٖ اظ عطٗق  ػبلٖ پ٘طٌْبز ه

ُ ّب اثالؽ ذَاّس ضس . زستگبُ هطثَعِ ثِ زاًطگب

 تَسظ 7/6/1383  تجصطُ زض تبضٗد 2 هبزُ ٍ 11اٗي هٌطَض زض    ـ11ماده 

.اػضبٕ ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ ثِ  تصَٗت ضس٘س  

ٍزير علَم، تحقيقات ٍ فٌاٍري ـ جعفر تَفيقي 

ُ ّا ـ هحسي قوي  رئيس ًْاد ًوايٌدگي هقام هعظن رّبري در داًشگا

ٍزير بْداشت، درهاى ٍ آهَزش پسشكي ـ هسعَد پسشكياى 

رئيس ستاد هركسي اقاهِ ًواز ـ هحسي قرائتي 

رئيس داًشگاُ آزاد اسالهي ـ عبداهلل جاسبي 

رئيس جْاد داًشگاّي ـ علي هٌتظري 

دبير ستاد عالي اقاهِ ًواز ـ عيي الِ  عابدي  



 



  آئيه وبمٍ ستبد تًسعٍ ي ترييج فرَىگ اقبمٍ ومبز

تحقيقبت ي فىبيري , يزارت علًم
 

  ِهقده

 اهت اسالهٖ ثِ ثطپبزاضتي ًوبظ زػَت (ع)زض قطآى كطٗن ٍ س٘طُ اّل ث٘ت

ُ اًس ٍ ّوبًگًَِ كِ ػسالت ارتوبػٖ ًوبز حكَهت زٌٖٗ زض اهَض زً٘بٖٗ  ضس

اقبهِ ًوبظ ً٘ع ًوبز حكَهت زٌٖٗ زض اهَض هؼٌَٕ ربهؼِ است ثسٗي رْت , است

ُ إ كِ ثبضٌس ثِ ثطپب زاضتي ًوبظ  است كِ هسئَالى ٍ هسٗطاى حكَهت زض ّط ضز

ُ اًس, زض ارتوبع ٍ ًِ صطكبً ذَاًسى ًوبظ الذيي اى هكٌاّن » .تَصِ٘ ٍ تَص٘ق ضس

. «...في االرض اقاهَا الصلَُ 

ٖ زاضز  اًقالة اسالهٖ اٗطاى ً٘ع كِ زض ضاُ آضهبى ّبٕ حكَهت زٌٖٗ گبم ثط ه

ٍلٖ اٗي تَرِ كوتط زاضإ . اظ آؿبظ تب اهطٍظ تَرِ ثس٘بضٕ ثِ ًوبظ زاضتِ است

لصا ضطٍضت اٗزبز اًسزبم ث٘طتط زض اقبهِ ًوبظ زض . ًظبم ٍ ّوبٌّگٖ ثَزُ است

ٖ ضَز ُ ّب احسبس ه . ربهؼِ ٍ ذصَصبً زض زاًطگب

ُ ثطزاضٕ ث٘طتط اظ اهكبًبت ثبلقَُ حبكو٘ت زض ضاُ  ثط اٗي اسبس ٍ ثِ هٌظَض ثْط

ٍ تزٍيج فزٌّگ اقاهِ ًواس در ٍسارت » تطٍٗذ كطٌّگ ًوبظ  ِ ِ ستاد تَسع آئيي ًاه

ٖ ثبضس «تحقيقات ٍ فٌاٍري, علَم ِ ضطح شٗل ه  .ث
 

  ُتعريف : 1هاد

كٌبٍضٕ  تحق٘قبت ٍ, ستبز تَسؼِ ٍ تطٍٗذ كطٌّگ اقبهِ ًوبظ ٍظاضت ػلَم

ٖ ضَز ثط اسبس آئ٘ي ًبهِ تَسؼِ ٍ  «ستاد» كِ ثِ اذتصبض زض اٗي آئ٘ي ًبهِ ًبه٘سُ ه



 



 

  هٌطَض اقبهِ ًوبظ زض 7تطٍٗذ كطٌّگ ًوبظ هصَة ّ٘أت هحتطم ٍظٗطاى ٍ هبزُ 

ٖ گطزز ُ ّب تطك٘ل ه . زاًطگب
 

  ُّدف : 2هاد

ِ ّبٕ تحت پَضص ٍظاضت , تقَٗت تَسؼِ ٍ اضبػِ كطٌّگ ًوبظ زض هزوَػ

. تحق٘قبت ٍ كٌبٍضٕ, ػلَم
 

 ٍُظايف ستاد : 3 هاد

تِْ٘ ٍ تسٍٗي زستَضالؼول ّب ٍ س٘بستگصاضٕ ارطاٖٗ زض رْت تَسؼِ ٍ  .1

تقَٗت اقبهِ ًوبظ زض ستبز ٍ ٍاحسّبٕ زاًطگبّٖ تحت پَضص ثط 

آئ٘ي ًبهِ تَسؼِ ٍ , اسبس ضٌّوَزّب ٍ پ٘بم ّبٕ هقبم هؼظن ضّجطٕ

 .تطٍٗذ كطٌّگ ًوبظ ٍ هصَثبت ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ

ِ ّبٕ الظم ثطإ كؼبل٘تْبٕ  .2 ِ ضٗعٕ زض رْت كطاّن كطزى ظهٌ٘  ثطًبه

 .هغبلؼبتٖ ٍ تحق٘قبتٖ زض حَظُ اقبهِ ًوبظ

ُ ّب ٍ  .3 ِ ّبٕ زاًطگب تالش زض رْت تَسؼِ ٍ تزْ٘ع هسبرس ٍ ًوبظذبً

 .ٍاحسّبٕ هطثَعِ

ِ ضٗعٕ زض رْت تأه٘ي اػتجبض الظم ثطإ ارطاٖٗ ًوَزى س٘بستْب ٍ  .4 ثطًبه

ِ ّبٕ اقبهِ ًوبظ  .ثطًبه

 .اّتوبم ثِ تَسؼِ ًوبظّبٕ روبػت .5

ًظبضت ثط حُسي ارطإ آئ٘ي ًبهِ ٍ زستَضالؼول ّب ٍ اضظٗبثٖ ػولكطز  .6

 .ٍاحسّبٕ تحت پَضص

.اضائِ گعاضش ػولكطز هَضزٕ ٍ سبالًِ ثِ زث٘طذبًِ ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ .7  



 



  ُاعضاء ستاد : 4هاد

 (ضئ٘س ستبز)تحق٘قبت ٍ كٌبٍضٕ , ٍظٗط ػلَم .1

ُ ّب ٗب ًوبٌٗسُ تبم االذت٘بض .2  ضئ٘س ًْبز ًوبٌٗسگٖ هقبم هؼظن ضّجطٕ زض زاًطگب

 هؼبٍى كطٌّگٖ .3

 هؼبٍى زاًطزَٖٗ .4

 تحق٘قبت ٍ كٌبٍضٕ, زث٘ط ستبز تؼو٘ق ٍ گستطش اسالم زض ٍظاضت ػلَم .5

ٖ گطزز :1تبصره  . زث٘ط ستبز اظ ث٘ي اػضبء ٍ اظ سَٕ ضئ٘س ستبز هٌصَة ه

ٖ ضَز :2تبصره  .احكبم اػضبٕ ستبز اظ سَٕ ضئ٘س صبزض ه  
 

  ُبرگساري جلسات  : 5هاد

رلسبت ستبز ثب حضَض ضئ٘س ٍ اكخطٗت اػضبء ستبز ضسو٘ت ٗبكتِ ٍ هصَثبت ثب . 1

)ضإٔ هَاكق اكخطٗت اػضبء حبضط  . الظم االرطا است ( ضإٔ هَاكق3

زض صَضت ػسم حضَض ضئ٘س ثب هَاكقت اٗطبى رلسِ ثب هسئَل٘ت  :تبصره

ٖ ضَز . ٗكٖ اظ هؼبًٍبى ازاضُ ه

ٖ زّس. 2 . ستبز حساقل ّط هبُ ٗكجبض تطك٘ل رلسِ ه
 

  ُتجصطُ زض رلسِ هَضخ 4 ثٌس ٍ 14,  هبز6ُاٗي آئ٘ي ًبهِ زض  :6هاد 

ُ ّب ضس٘س ٍ اظ 10/10/83   ثِ تصَٗت اػضبء ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب

. تبضٗد اثالؽ الظم االرطا است

اصالح ٍ ثبظًگطٕ زض اٗي آئ٘ي ًبهِ ثب پ٘طٌْبز ستبز , ّط گًَِ تـ٘٘ط :تبصره

تحق٘قبت ٍ كٌبٍضٕ ٍ تصَٗت , تَسؼِ ٍ تطٍٗذ كطٌّگ اقبهِ ًوبظ ٍظاضت ػلَم

ٖ گ٘طز ُ ّب صَضت ه . ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ زاًطگب



 



 

  آئيه وبمٍ ستبد تًسعٍ ي ترييج فرَىگ اقبمٍ ومبز

درمبن ي آمًزش پسشكي , يزارت بُذاشت
 

  ِهقده

 اهت اسالهٖ ثِ ثطپبزاضتي ًوبظ زػَت (ع)زض قطآى كطٗن ٍ س٘طُ اّل ث٘ت

ُ اًس ٍ ّوبًگًَِ كِ ػسالت ارتوبػٖ ًوبز حكَهت زٌٖٗ زض اهَض زً٘بٖٗ  ضس

اقبهِ ًوبظ ً٘ع ًوبز حكَهت زٌٖٗ زض اهَض هؼٌَٕ ربهؼِ است ثسٗي رْت , است

ُ إ كِ ثبضٌس ثِ ثطپب زاضتي ًوبظ  است كِ هسئَالى ٍ هسٗطاى حكَهت زض ّط ضز

ُ اًس, زض ارتوبع ٍ ًِ صطكبً ذَاًسى ًوبظ الذيي اى هكٌاّن  ».تَصِ٘ ٍ تَص٘ق ضس

 .«...في االرض اقاهَا الصلَُ 
ٖ زاضز  اًقالة اسالهٖ اٗطاى ً٘ع كِ زض ضاُ آضهبى ّبٕ حكَهت زٌٖٗ گبم ثط ه

ٍلٖ اٗي تَرِ كوتط زاضإ . اظ آؿبظ تب اهطٍظ تَرِ ثس٘بضٕ ثِ ًوبظ زاضتِ است

لصا ضطٍضت اٗزبز اًسزبم ث٘طتط زض اقبهِ ًوبظ زض . ًظبم ٍ ّوبٌّگٖ ثَزُ است

ٖ ضَز ُ ّب احسبس ه . ربهؼِ ٍ ذصَصبً زض زاًطگب

ُ ثطزاضٕ ث٘طتط اظ اهكبًبت ثبلقَُ حبكو٘ت زض ضاُ  ثط اٗي اسبس ٍ ثِ هٌظَض ثْط

آئيي ًاهِ ستاد تَسعِ ٍ تزٍيج فزٌّگ اقاهِ ًواس در ٍسارت » تطٍٗذ كطٌّگ ًوبظ

ٖ ثبضس«درهاى ٍ آهَسش پششكي, بْداشت  . ثِ ضطح شٗل ه
 

  ُتعريف : 1هاد

زضهبى ٍ آهَظش , ستبز تَسؼِ ٍ تطٍٗذ كطٌّگ اقبهِ ًوبظ ٍظاضت ثْساضت

ٖ ضَز ثط اسبس آئ٘ي ًبهِ  «ستاد»پعضكٖ كِ ثِ اذتصبض زض اٗي آئ٘ي ًبهِ  ًبه٘سُ ه



 



 هٌطَض اقبهِ  7تَسؼِ ٍ تطٍٗذ كطٌّگ ًوبظ هصَة ّ٘أت هحتطم ٍظٗطاى ٍ هبزُ 

ٖ گطزز ُ ّب تطك٘ل ه . ًوبظ زض زاًطگب
 

  ُّدف : 2هاد

ِ ّبٕ تحت پَضص ٍظاضت , تقَٗت تَسؼِ ٍ اضبػِ كطٌّگ ًوبظ زض هزوَػ

. زضهبى ٍ آهَظش پعضكٖ, ثْساضت
 

ٍظايف ستاد : 3هادُ 

تِْ٘ ٍ تسٍٗي زستَضالؼول ّب ٍ س٘بستگصاضٕ ارطاٖٗ زض رْت تَسؼِ ٍ  .1

تقَٗت اقبهِ ًوبظ زض ستبز ٍ ٍاحسّبٕ زاًطگبّٖ، ث٘وبضستبى ّب ٍ هطاكع 

, زضهبًٖ تحت پَضص ثط اسبس ضٌّوَزّب ٍ پ٘بم ّبٕ هقبم هؼظن ضّجطٕ

 .آئ٘ي ًبهِ تَسؼِ ٍ تطٍٗذ كطٌّگ ًوبظ ٍ هصَثبت ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ

ِ ّبٕ الظم ثطإ كؼبل٘تْبٕ هغبلؼبتٖ  .2 ِ ضٗعٕ زض رْت كطاّن كطزى ظهٌ٘  ثطًبه

 .ٍ تحق٘قبتٖ زض حَظُ اقبهِ ًوبظ

ُ ّب ٍ  .3 ِ ّبٕ زاًطگب تالش زض رْت تَسؼِ ٍ تزْ٘ع هسبرس ٍ ًوبظذبً

 .ٍاحسّبٕ هطثَعِ

ِ ضٗعٕ زض رْت تأه٘ي اػتجبض الظم ثطإ ارطاٖٗ ًوَزى س٘بستْب ٍ  .4 ثطًبه

ِ ّبٕ اقبهِ ًوبظ  .ثطًبه

 .اّتوبم ثِ تَسؼِ ًوبظّبٕ روبػت .5

ًظبضت ثط حُسي ارطإ آئ٘ي ًبهِ ٍ زستَضالؼول ّب ٍ اضظٗبثٖ ػولكطز  .6

 .ٍاحسّبٕ تحت پَضص

 .اضائِ گعاضش ػولكطز هَضزٕ ٍ سبالًِ ثِ زث٘طذبًِ ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ .7



 



 

  ُاعضاء ستاد : 4هاد

 (ضئ٘س ستبز)زضهبى ٍ آهَظش پعضكٖ ,  ٍظٗط ثْساضت .1

ُ ّب ٗب ًوبٌٗسُ تبم االذت٘بض .2  ضئ٘س ًْبز ًوبٌٗسگٖ هقبم هؼظن ضّجطٕ زض زاًطگب

 هؼبٍى سالهت .3

 هؼبٍى آهَظش ٍ اهَض زاًطگبّٖ .4

 زضهبى ٍ آهَظش پعضكٖ, زث٘ط ستبز تؼو٘ق ٍ گستطش اسالم زض ٍظاضت ثْساضت .5

ٖ گطزز :1تبصره   . زث٘ط ستبز اظ ث٘ي اػضبء ٍ اظ سَٕ ضئ٘س ستبز هٌصَة ه

ٖ ضَز :2تبصره  . احكبم اػضبٕ ستبز اظ سَٕ ضئ٘س صبزض ه
 

  ُبرگساري جلسات  : 5هاد

رلسبت ستبز ثب حضَض ضئ٘س ٍ اكخطٗت اػضبء ستبز ضسو٘ت ٗبكتِ ٍ . 1

. الظم االرطا است ( ضإٔ هَاكق3)هصَثبت ثب ضإٔ هَاكق اكخطٗت حبضط 

زض صَضت ػسم حضَض ضئ٘س ثب هَاكقت اٗطبى رلسِ ثب هسئَل٘ت  :تبصره

ٖ ضَز  .ٗكٖ اظ هؼبًٍبى ازاضُ ه
ٖ زّس. 2 . ستبز حساقل ّط هبُ ٗكجبض تطك٘ل رلسِ ه

 

  ُتجصطُ زض رلسِ هَضخ 4 ثٌس ٍ 14,  هبز6ُاٗي آئ٘ي ًبهِ زض  :6هاد 

ُ ّب ضس٘س ٍ اظ 10/10/83   ثِ تصَٗت اػضبء ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب

. تبضٗد اثالؽ الظم االرطا است

اصالح ٍ ثبظًگطٕ زض اٗي آئ٘ي ًبهِ ثب پ٘طٌْبز ستبز , ّط گًَِ تـ٘٘ط :تبصره

زضهبى ٍ آهَظش پعضكٖ ٍ , تَسؼِ ٍ تطٍٗذ كطٌّگ اقبهِ ًوبظ ٍظاضت ثْساضت

ٖ گ٘طز ُ ّب صَضت ه . تصَٗت ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ زاًطگب



 



  آئيه وبمٍ ستبد تًسعٍ ي ترييج فرَىگ اقبمٍ ومبز

داوشگبٌ آزاد اسالمي 
 

 ِهقده 

 اهت اسالهٖ ثِ ثطپبزاضتي ًوبظ زػَت (ع)زض قطآى كطٗن ٍ س٘طُ اّل ث٘ت

ُ اًس ٍ ّوبًگًَِ كِ ػسالت ارتوبػٖ ًوبز حكَهت زٌٖٗ زض اهَض زً٘بٖٗ  ضس

اقبهِ ًوبظ ً٘ع ًوبز حكَهت زٌٖٗ زض اهَض هؼٌَٕ ربهؼِ است ثسٗي رْت , است

ُ إ كِ ثبضٌس ثِ ثطپب زاضتي ًوبظ  است كِ هسئَالى ٍ هسٗطاى حكَهت زض ّط ضز

ُ اًس, زض ارتوبع ٍ ًِ صطكبً ذَاًسى ًوبظ الذيي اى هكٌاّن ». تَصِ٘ ٍ تَص٘ق ضس

. «...في االرض اقاهَا الصلَُ 

ٖ زاضز  اًقالة اسالهٖ اٗطاى ً٘ع كِ زض ضاُ آضهبى ّبٕ حكَهت زٌٖٗ گبم ثط ه

ٍلٖ اٗي تَرِ كوتط زاضإ . اظ آؿبظ تب اهطٍظ تَرِ ثس٘بضٕ ثِ ًوبظ زاضتِ است

لصا ضطٍضت اٗزبز اًسزبم ث٘طتط زض اقبهِ ًوبظ زض . ًظبم ٍ ّوبٌّگٖ ثَزُ است

ٖ ضَز ُ ّب احسبس ه . ربهؼِ ٍ ذصَصبً زض زاًطگب

ُ ثطزاضٕ ث٘طتط اظ اهكبًبت ثبلقَُ حبكو٘ت زض ضاُ  ثط اٗي اسبس ٍ ثِ هٌظَض ثْط

آئيي ًاهِ ستاد تَسعِ ٍ تزٍيج فزٌّگ اقاهِ ًواس در » تطٍٗذ كطٌّگ ًوبظ

ٖ ثبضس «داًشگاُ آساد اسالهي . ثِ ضطح شٗل ه
 

  ُتعريف : 1هاد

اذتصبض  ستبز تَسؼِ ٍ تطٍٗذ كطٌّگ اقبهِ ًوبظ زاًطگبُ آظاز اسالهٖ كِ ثِ

ٖ ضَز ثط اسبس آئ٘ي ًبهِ تَسؼِ ٍ تطٍٗذ« ستاد» زض اٗي آئ٘ي ًبهِ كطٌّگ  ًبه٘سُ ه



 



 

ُ ّب 7ًوبظ هصَة ّ٘أت هحتطم ٍظٗطاى ٍ هبزُ    هٌطَض اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب

ٖ گطزز . تطك٘ل ه
 

  ُّدف : 2هاد

ِ ّبٕ تحت پَضص زاًطگبُ , تقَٗت تَسؼِ ٍ اضبػِ كطٌّگ ًوبظ زض هزوَػ

. آظاز اسالهٖ
 

  ٍُظايف ستاد : 3هاد

تِْ٘ ٍ تسٍٗي زستَضالؼول ّب ٍ س٘بستگصاضٕ ارطاٖٗ زض رْت تَسؼِ ٍ  .1

تقَٗت اقبهِ ًوبظ زض ستبز ٍ ٍاحسّبٕ زاًطگبّٖ تحت پَضص ثط 

آئ٘ي ًبهِ تَسؼِ ٍ , اسبس ضٌّوَزّب ٍ پ٘بم ّبٕ هقبم هؼظن ضّجطٕ

 .تطٍٗذ كطٌّگ ًوبظ ٍ هصَثبت ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ

ِ ّبٕ الظم ثطإ كؼبل٘تْبٕ  .2 ِ ضٗعٕ زض رْت كطاّن كطزى ظهٌ٘  ثطًبه

 .هغبلؼبتٖ ٍ تحق٘قبتٖ زض حَظُ اقبهِ ًوبظ

ُ ّب ٍ  .3 ِ ّبٕ زاًطگب تالش زض رْت تَسؼِ ٍ تزْ٘ع هسبرس ٍ ًوبظذبً

 .ٍاحسّبٕ هطثَعِ

ِ ضٗعٕ زض رْت تأه٘ي اػتجبض الظم ثطإ ارطاٖٗ ًوَزى س٘بستْب ٍ  .4 ثطًبه

ِ ّبٕ اقبهِ ًوبظ  .ثطًبه

 .اّتوبم ثِ تَسؼِ ًوبظّبٕ روبػت .5

ًظبضت ثط حُسي ارطإ آئ٘ي ًبهِ ٍ زستَضالؼول ّب ٍ اضظٗبثٖ ػولكطز  .6

 .ٍاحسّبٕ تحت پَضص

.اضائِ گعاضش ػولكطز هَضزٕ ٍ سبالًِ ثِ زث٘طذبًِ ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ .7  



 



 ُاعضاء ستاد : 4 هاد

 (ضئ٘س ستبز)ضئ٘س زاًطگبُ آظاز اسالهٖ  .1

ُ ّب ٗب ًوبٌٗسُ تبم االذت٘بض .2  ضئ٘س ًْبز ًوبٌٗسگٖ هقبم هؼظن ضّجطٕ زض زاًطگب

 هؼبٍى كطٌّگٖ .3

 هؼبٍى زاًطزَٖٗ .4

 زث٘ط ستبز گستطش ٍ تؼو٘ق اسالم زض زاًطگبُ آظاز اسالهٖ .5

ٖ گطزز :1تبصره  . زث٘ط ستبز اظ ث٘ي اػضبء ٍ اظ سَٕ ضئ٘س ستبز هٌصَة ه

ٖ ضَز :2تبصره  . احكبم اػضبٕ ستبز اظ سَٕ ضئ٘س صبزض ه

 

  ُبرگساري جلسات  : 5هاد

رلسبت ستبز ثب حضَض ضئ٘س ٍ اكخطٗت اػضبء ستبز ضسو٘ت ٗبكتِ ٍ . 1

. الظم االرطا است ( ضإٔ هَاكق3)هصَثبت ثب ضإٔ هَاكق اكخطٗت حبضط 

زض صَضت ػسم حضَض ضئ٘س ثب هَاكقت اٗطبى رلسِ ثب هسئَل٘ت  :تبصره

ٖ ضَز . ٗكٖ اظ هؼبًٍبى ازاضُ ه

ٖ زّس. 2 . ستبز حساقل ّط هبُ ٗكجبض تطك٘ل رلسِ ه
 

  ُ10/10/83 تجصطُ زض رلسِ هَضخ 4 ثٌس ٍ 14,  هبز6ُاٗي آئ٘ي ًبهِ زض  :6هاد  

ُ ّب ضس٘س ٍ اظ تبضٗد اثالؽ الظم االرطا  ثِ تصَٗت اػضبء ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب

. است

اصالح ٍ ثبظًگطٕ زض اٗي آئ٘ي ًبهِ ثب پ٘طٌْبز ستبز تَسؼِ ٍ , ّط گًَِ تـ٘٘ط :تبصره

تطٍٗذ كطٌّگ اقبهِ ًوبظ زاًطگبُ آظاز اسالهٖ ٍ تصَٗت ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ 

ٖ گ٘طز ُ ّب صَضت ه . زاًطگب



 



 

 آئيه وبمٍ ستبد تًسعٍ ي ترييج فرَىگ اقبمٍ ومبز در

ٌ َبي يزارت علًم تحقيقبت ي فىبيري , داوشگب
 

  ِهقده

اظ آًزب كِ زض ربهؼٔ هب ػلن آهَظٕ ٍ زٗي زاضٕ زٍ هؤللٔ ثِ ّن پَ٘ستِ ٍ 

  ٕ تلك٘ك ًبپصٗطًس، اّو٘ت تَرِ ثِ ٍضغ هؼٌَٗت زض كٌبض اهَض آهَظضٖ ضطٍض

ٖ ضسس ٍ ًوبظ هْوتطٗي ًوبز هؼٌَٗت ٍ زٗي زاضٕ اهت اسالهٖ است  ثِ ًظط ه

ُ ّب تَرِ  ضبٗستِ است ثِ ًقص آى زض ًَسبظٕ هؼٌَٕ ربهؼِ ٍ ذصَصبً زاًطگب

ُ  ثب اًسزبم ث٘طتطٕ اًزبم پصٗطز ثسٗي . ضبٗبًٖ گطزز ٍ اهط اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب

ُ ّاي ٍسارت »رْت آئ٘ي ًبهِ  ستاد تَسعِ ٍ تزٍيج فزٌّگ اقاهِ ًواس داًشگا

ٖ ثبضس«تحقيقات ٍ فٌاٍري, علَم .  ثِ ضطح شٗل ه
 

  ُتعريف : 1هاد

ستبز تَسؼِ ٍ تطٍٗذ كطٌّگ اقبهِ ًوبظ زاًطگبُ كِ ثِ اذتصبض زض اٗي 

ٖ ضَز زض ضاستبٕ پ٘بم ّب ٍ ضٌّوَزّبٕ هقبم هؼظن « ستاد»آئ٘ي ًبهِ  ًبه٘سُ ه

آئ٘ي ًبهِ تَسؼِ ٍ تطٍٗذ كطٌّگ ًوبظ هصَة ّ٘أت هحتطم ٍظٗطاى ٍ , ضّجطٕ

ٖ گطزز9هبزُ  ُ ّب تطك٘ل ه .  هٌطَض اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب
 

  ُّدف: 2هاد 

. تقَٗت ربٗگبُ اقبهِ ًوبظ ٍ تَسؼِ كطٌّگ ًوبظ زض زاًطگبُ ٍ هطاكع ٍاثستِ
 



 



  ٍُظايف : 3هاد

ِ ضٗعٕ هٌبست زض رْت گستطش كطٌّگ ًوبظ زض زاًطگبُ ثطإ  .1 ثطًبه

. (كبضهٌس, زاًطزَ, استبز)زاًطگبّ٘بى 

تطَٗق ٍ تكطٗن پژٍّطگطاى زض هَضَػبت هطتجظ ثب ًوبظ ثِ ٍٗژُ  .2

ِ ّبٕ زاًطزَٖٗ  .پبٗبى ًبه

ِ ّب , اقسام ضبٗستِ زض رْت احساث .3 تزْ٘ع ٍ پطت٘جبًٖ هسبرس ٍ ًوبظذبً

ِ إ كِ زض ّط زاًطكسُ، ذَاثگبُ، ث٘وبضستبى ٍ سبٗط هطاكع،  ثِ گًَ

 .هكبى هٌبست ثب ػٌَاى هسزس ٗب ًوبظذبًِ زض ًظط گطكتِ ضَز

ِ ّبٕ الظم رْت تَسؼِ ًوبظّبٕ روبػت زض توبم  .4 كطاّن آٍضزى ظهٌ٘

 .ٍاحسّب ٍ هطاكع هطثَعِ

 .اضظٗبثٖ ٍضؼ٘ت اقبهِ ًوبظ ٍ ثطگعاضٕ ًوبظّبٕ روبػت زض زاًطگبُ .5

اضائِ گعاضش هَضزٕ ٍ هٌظن پ٘طاهَى ٍضؼ٘ت ًوبظ ثِ ستبز اقبهِ ًوبظ  .6

 .زستگبُ ٍ حست ضطٍضت ثِ زث٘طذبًِ ستبز ػبلٖ

 حوبٗت اظ كؼبل٘ت ّبٕ كطٌّگٖ زاًطگبّ٘بى هطتجظ ثب اقبهِ ًوبظ .7

ِ ضٗعٕ رْت ػسم تالقٖ ثطًبهِ كالسْب .8 صطف ؿصا ٍ , رلسبت, ثطًبه

 .سبٗط كؼبل٘ت ّبٕ ضسوٖ ثب ٍقت ثطگعاضٕ ًوبظ

ِ ّبٕ كطٌّگٖ ـ ٌّطٕ ٍ سبٗط ضٍش ّبٕ  .9 اقساهبت الظم اظ عطٗق ثطًبه

ُ ّبٕ آًْب زض  هؤحط ثِ هٌظَض اضتقبء زاًص ٍ ثٌ٘ص زاًطگبّ٘بى ٍ ذبًَاز

 .هَضز ًوبظ ٍ كلسلِ ًوبظ

 .تطَٗق زاًطگبّ٘بى كؼبل زض ػطصِ تطٍٗذ ٍ تجل٘ؾ كطٌّگ اقبهِ ًوبظ .10

ٖ االهكبى ثِ  .11 ِ ضٗعٕ رْت پرص اشاى زض اٍقبت ضطػٖ حت ثطًبه

ِ ّب  صَضت ظًسُ زض هسبرس ٍ ًوبظذبً



 



 

ِ سبظٕ رْت هطبضكت زاًطگبّ٘بى ثَٗژُ زاًطزَٗبى زض تطٍٗذ  .12 ظهٌ٘

. كطٌّگ ًوبظ ٍ اقبهِ ًوبظّبٕ روبػت
 

  ُ4هاد  :

زكتط ًْبز ًوبٌٗسگٖ هقبم هؼظن ضّجطٕ زض زاًطگبُ هسئَل تأه٘ي ائوِ 

ٖ ثبضس . روبػبت ه
 

 ُاعضاء ستاد : 5 هاد

 (ضئ٘س ستبز)ضئ٘س زاًطگبُ  .1

 (زث٘ط ستبز)هسئَل زكتط ًْبز ًوبٌٗسگٖ هقبم هؼظن ضّجطٕ زض زاًطگبُ  .2

 هؼبٍى زاًطزَٖٗ .3

 هسٗط گطٍُ هؼبضف اسالهٖ .4

 هسئَل ٍاحس رْبز زاًطگبّٖ .5

 ٗك زاًطزَ كؼبل زض ػطصِ اقبهِ ًوبظ ثِ اًتربة ضئ٘س زاًطگبُ .6

ٗك ًلط اظ اػضبء ّ٘أت ػلوٖ كؼبل زض حَظُ اقبهِ ًوبظ ثِ اًتربة  .7

ضئ٘س زاًطگبُ 
 

  ُبرگساري جلسات : 6هاد

رلسبت ستبز ثب حضَض ضئ٘س ٍ اكخطٗت اػضبء ستبز ضسو٘ت ٗبكتِ ٍ  .1

 .هصَثبت ثب ضإٔ هَاكق اكخطٗت حبضط الظم االرطا است

زض صَضت ػسم حضَض ضئ٘س ثب هَاكقت اٗطبى رلسبت ثب هسؤٍل٘ت  :تبصره

ٖ ضَز . ٗكٖ اظ اػضبء ستبز ازاضُ ه



 



ٖ تَاًس اظ صبحت ًظطاى اظ رولِ هسئَالى ستبز  .2 ستبز، حست هَضز ه

 . اقبهِ ًوبظ استبى ٍ ضْطستبى زػَت ثِ ػول آٍضز

ٖ زّس .3 . ستبز حساقل ّط هبُ ٗكجبض تطك٘ل رلسِ ه
 

  ُ7هاد  :

ِ ّبٕ ارطإ هبزُ  ٖ ضَز4 ٍ 3ّعٌٗ .  اظ هحل اػتجبضات زاًطگبُ تأه٘ي ه
 

  ُ8هاد :

  ثِ 10/10/83 تجصطُ زض رلسِ هَضخ  2 ثٌس ٍ 22,  هبز8ُاٗي آئ٘ي ًبهِ زض 

ُ ّب ضس٘س ٍ اظ تبضٗد اثالؽ  تصَٗت اػضبء ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب

. الظم االرطا است

اصالح ٍ ثبظًگطٕ زض اٗي آئ٘ي ًبهِ ثب پ٘طٌْبز ستبز , ّطگًَِ تـ٘٘ط :تبصره

تحق٘قبت ٍ كٌبٍضٕ ٍ تصَٗت ستبز , تَسؼِ ٍ تطٍٗذ كطٌّگ ًوبظ  ٍظاضت  ػلَم

ٖ گ٘طز ُ ّب صَضت ه . ػبلٖ اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب



 



 

  آئيه وبمٍ ستبد تًسعٍ ي ترييج فرَىگ اقبمٍ ومبز در

ٌ َبي يزارت بُذاشت درمبن ي آمًزش پسشكي , داوشگب
 

 ِهقده 

اظ آًزب كِ زض ربهؼٔ هب ػلن آهَظٕ ٍ زٗي زاضٕ زٍ هؤللٔ ثِ ّن پَ٘ستِ ٍ 

  ٕ تلك٘ك ًبپصٗطًس، اّو٘ت تَرِ ثِ ٍضغ هؼٌَٗت زض كٌبض اهَض آهَظضٖ ضطٍض

ٖ ضسس ٍ  ًوبظ هْوتطٗي ًوبز هؼٌَٗت ٍ زٗي زاضٕ اهت اسالهٖ است  ثِ ًظط ه

ُ ّب تَرِ  ضبٗستِ است ثِ ًقص آى زض ًَسبظٕ هؼٌَٕ ربهؼِ ٍ ذصَصبً زاًطگب

ُ  ثب اًسزبم ث٘طتطٕ اًزبم پصٗطز ثسٗي . ضبٗبًٖ گطزز ٍ اهط اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب

ُ ّاي ٍسارت »رْت آئ٘ي ًبهِ  ستاد تَسعِ ٍ تزٍيج فزٌّگ اقاهِ ًواس داًشگا

ٖ ثبضس«درهاى ٍ آهَسش پششكي,  بْداشت .  ثِ ضطح شٗل ه
 

 ُتعريف : 1 هاد

 ستبز تَسؼِ ٍ تطٍٗذ كطٌّگ اقبهِ ًوبظ زاًطگبُ كِ ثِ اذتصبض زض اٗي
ٖ ضَز زض ضاستبٕ پ٘بم ّب ٍ ضٌّوَزّبٕ هقبم هؼظن  «ستاد» آئ٘ي ًبهِ ًبه٘سُ ه

آئ٘ي ًبهِ تَسؼِ ٍ تطٍٗذ كطٌّگ ًوبظ هصَة ّ٘أت هحتطم ٍظٗطاى ٍ , ضّجطٕ

ٖ گطزز9هبزُ  ُ ّب تطك٘ل ه .  هٌطَض اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب
 

 ُّدف : 2 هاد

. تقَٗت ربٗگبُ اقبهِ ًوبظ ٍ تَسؼِ كطٌّگ ًوبظ زض زاًطگبُ ٍ هطاكع ٍاثستِ
 

 



 



 ٍُظايف : 3 هاد

ِ ضٗعٕ هٌبست زض رْت گستطش كطٌّگ ًوبظ زض زاًطگبُ ثطإ  .1 ثطًبه

. (كبضهٌس, زاًطزَ, استبز)زاًطگبّ٘بى 

تطَٗق ٍ تكطٗن پژٍّطگطاى زض هَضَػبت هطتجظ ثب ًوبظ ثَٗژُ  .2

ِ ّبٕ زاًطزَٖٗ  .پبٗبى ًبه

ِ ّب , اقسام ضبٗستِ زض رْت احساث .3 تزْ٘ع ٍ پطت٘جبًٖ هسبرس ٍ ًوبظذبً

ِ إ كِ زض ّط زاًطكسُ، ذَاثگبُ، ث٘وبضستبى ٍ سبٗط هطاكع،  ثِ گًَ

 .هكبى هٌبست ثب ػٌَاى هسزس ٗب ًوبظذبًِ زض ًظط گطكتِ ضَز

ِ ّبٕ الظم رْت تَسؼِ ًوبظّبٕ روبػت زض توبم  .4 كطاّن آٍضزى ظهٌ٘

 .ٍاحسّب ٍ هطاكع هطثَعِ

 .اضظٗبثٖ ٍضؼ٘ت اقبهِ ًوبظ ٍ ثطگعاضٕ ًوبظّبٕ روبػت زض زاًطگبُ .5

اضائِ گعاضش هَضزٕ ٍ هٌظن پ٘طاهَى ٍضؼ٘ت ًوبظ ثِ ستبز اقبهِ ًوبظ  .6

 .زستگبُ ٍ حست ضطٍضت ثِ زث٘طذبًِ ستبز ػبلٖ

 حوبٗت اظ كؼبل٘ت ّبٕ كطٌّگٖ زاًطگبّ٘بى هطتجظ ثب اقبهِ ًوبظ .7

ِ ضٗعٕ رْت ػسم تالقٖ ثطًبهِ كالسْب .8 صطف ؿصا ٍ , رلسبت, ثطًبه

 .سبٗط كؼبل٘ت ّبٕ ضسوٖ ثب ٍقت ثطگعاضٕ ًوبظ

ِ ّبٕ كطٌّگٖ ـ ٌّطٕ ٍ سبٗط ضٍش ّبٕ  .9 اقساهبت الظم اظ عطٗق ثطًبه

ُ ّبٕ آًْب زض  هؤحط ثِ هٌظَض اضتقبء زاًص ٍ ثٌ٘ص زاًطگبّ٘بى ٍ ذبًَاز

 .هَضز ًوبظ ٍ كلسلِ ًوبظ

 .تطَٗق زاًطگبّ٘بى كؼبل زض ػطصِ تطٍٗذ ٍ تجل٘ؾ كطٌّگ اقبهِ ًوبظ .10

ٖ االهكبى ثِ  .11 ِ ضٗعٕ رْت پرص اشاى زض اٍقبت ضطػٖ حت ثطًبه

ِ ّب  صَضت ظًسُ زض هسبرس ٍ ًوبظذبً



 



 

ِ سبظٕ رْت هطبضكت زاًطگبّ٘بى ثَٗژُ زاًطزَٗبى زض تطٍٗذ  .12 ظهٌ٘

. كطٌّگ ًوبظ ٍ اقبهِ ًوبظّبٕ روبػت

 

 ُ4 هاد  :

زكتط ًْبز ًوبٌٗسگٖ هقبم هؼظن ضّجطٕ زض زاًطگبُ هسئَل تأه٘ي ائوِ 

ٖ ثبضس . روبػبت ه

 

 ُاعضاء ستاد : 5 هاد

 (ضئ٘س ستبز)ضئ٘س زاًطگبُ  .1

2.   ُ  (زث٘ط ستبز)هسئَل ًْبز ًوبٌٗسگٖ هقبم هؼظن ضّجطٕ زض زاًطگب

 هؼبٍى زضهبى .3

 هؼبٍى زاًطزَٖٗ .4

 هسئَل ٍاحس رْبز زاًطگبّٖ .5

 هسٗط گطٍُ هؼبضف اسالهٖ .6

ٗك ًلط اظ اػضبء ّ٘أت ػلوٖ كؼبل زض حَظُ اقبهِ ًوبظ ثِ اًتربة  .7

 ضئ٘س زاًطگبُ

ٗك ًلط اظ زاًطزَٗبى كؼبل زض ػطصِ اقبهِ ًوبظ ثِ اًتربة ضئ٘س زاًطگبُ  .8

 



 



 ُبرگساري جلسات : 6 هاد

رلسبت ستبز ثب حضَض ضئ٘س ٍ اكخطٗت اػضبء ستبز ضسو٘ت ٗبكتِ ٍ  .1

 .هصَثبت ثب ضإٔ هَاكق اكخطٗت حبضط الظم االرطا است

زض صَضت ػسم حضَض ضئ٘س ثب هَاكقت اٗطبى رلسبت ثب هسؤٍل٘ت  :تبصره

ٖ ضَز . ٗكٖ اظ اػضبء ستبز ازاضُ ه

ٖ تَاًس اظ صبحت ًظطاى اظ رولِ هسئَالى ستبز  .2 ستبز حست هَضز ه

 . اقبهِ ًوبظ استبى ٍ ضْطستبى زػَت ثِ ػول آٍضز

ٖ زّس .3 . ستبز حساقل ّط هبُ ٗكجبض تطك٘ل رلسِ ه
 

 ُ7 هاد :

ِ ّبٕ ارطإ هبزُ  ٖ ضَز4 ٍ 3ّعٌٗ .  اظ هحل اػتجبضات زاًطگبُ تأه٘ي ه
 

 ُ8 هاد :

  ثِ 10/10/83 تجصطُ زض رلسِ هَضخ  2 ثٌس ٍ 23,  هبز8ُاٗي آئ٘ي ًبهِ زض 

ُ ّب ضس٘س ٍ اظ تبضٗد اثالؽ  تصَٗت اػضبء ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب

. الظم االرطا است

اصالح ٍ ثبظًگطٕ زض اٗي آئ٘ي ًبهِ ثب پ٘طٌْبز ستبز , ّطگًَِ تـ٘٘ط :تبصره

زضهبى ٍ آهَظش پعضكٖ ٍ , تَسؼِ ٍ تطٍٗذ كطٌّگ ًوبظ  ٍظاضت  ثْساضت

ٖ گ٘طز ُ ّب صَضت ه . تصَٗت ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب



 



 

  آئيه وبمٍ ستبد تًسعٍ ي ترييج فرَىگ اقبمٍ ومبز در

ياحذَبي داوشگبٌ آزاد اسالمي 
 

 ِهقده 

اظ آًزب كِ زض ربهؼٔ هب ػلن آهَظٕ ٍ زٗي زاضٕ زٍ هؤللٔ ثِ ّن پَ٘ستِ ٍ 

  ٕ تلك٘ك ًبپصٗطًس، اّو٘ت تَرِ ثِ ٍضغ هؼٌَٗت زض كٌبض اهَض آهَظضٖ ضطٍض

ٖ ضسس ٍ ًوبظ هْوتطٗي ًوبز هؼٌَٗت ٍ زٗي زاضٕ اهت اسالهٖ است  ثِ ًظط ه

ُ ّب تَرِ  ضبٗستِ است ثِ ًقص آى زض ًَسبظٕ هؼٌَٕ ربهؼِ ٍ ذصَصبً زاًطگب

ُ  ثب ثسٗي . اًسزبم ث٘طتطٕ اًزبم پصٗطز ضبٗبًٖ گطزز ٍ اهط اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب

ستاد تَسعِ ٍ تزٍيج فزٌّگ اقاهِ ًواس ٍاحدّاي داًشگاُ آساد »رْت آئ٘ي ًبهِ 

ٖ ثبضس«اسالهي .  ثِ ضطح شٗل ه
 

 ُتعريف : 1 هاد

اٗي  ستبز تَسؼِ ٍ تطٍٗذ كطٌّگ اقبهِ ًوبظ ٍاحس زاًطگبُ كِ ثِ اذتصبض زض

ٖ ضَز زض ضاستبٕ پ٘بم ّب ٍ ضٌّوَزّبٕ هقبم هؼظن  «ستاد» آئ٘ي ًبهِ ًبه٘سُ ه

آئ٘ي ًبهِ تَسؼِ ٍ تطٍٗذ كطٌّگ ًوبظ هصَة ّ٘أت هحتطم ٍظٗطاى ٍ , ضّجطٕ

ٖ گطزز9هبزُ  ُ ّب تطك٘ل ه .  هٌطَض اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب
 

 ُّدف : 2 هاد

تقَٗت ربٗگبُ اقبهِ ًوبظ ٍ تَسؼِ كطٌّگ ًوبظ زض ٍاحس زاًطگبُ ٍ هطاكع 

. ٍاثستِ
 



 



 ٍُظايف : 3 هاد

ِ ضٗعٕ هٌبست زض رْت گستطش كطٌّگ ًوبظ زض ٍاحس زاًطگبُ  .1 ثطًبه

. (كبضهٌس, زاًطزَ, استبز)ثطإ زاًطگبّ٘بى 

تطَٗق ٍ تكطٗن پژٍّطگطاى زض هَضَػبت هطتجظ ثب ًوبظ ثَٗژُ  .2

ِ ّبٕ زاًطزَٖٗ  . پبٗبى ًبه

ِ ّب , اقسام ضبٗستِ زض رْت احساث .3 تزْ٘ع ٍ پطت٘جبًٖ هسبرس ٍ ًوبظذبً

ِ إ كِ زض ّط زاًطكسُ، ذَاثگبُ، ث٘وبضستبى ٍ سبٗط هطاكع،  ثِ گًَ

 .هكبى هٌبست ثب ػٌَاى هسزس ٗب ًوبظذبًِ زض ًظط گطكتِ ضَز

ِ ّبٕ الظم رْت تَسؼِ ًوبظّبٕ روبػت زض ٍاحس  .4 كطاّن آٍضزى ظهٌ٘

 . ٍ هطاكع هطثَعِ

 . اضظٗبثٖ ٍضؼ٘ت اقبهِ ًوبظ ٍ ثطگعاضٕ ًوبظّبٕ روبػت زض زاًطگبُ .5

اضائِ گعاضش هَضزٕ ٍ هٌظن پ٘طاهَى ٍضؼ٘ت ًوبظ ثِ ستبز اقبهِ ًوبظ  .6

 .زستگبُ ٍ حست ضطٍضت ثِ زث٘طذبًِ ستبز ػبلٖ

 حوبٗت اظ كؼبل٘ت ّبٕ كطٌّگٖ زاًطگبّ٘بى هطتجظ ثب اقبهِ ًوبظ .7

ِ ضٗعٕ رْت ػسم تالقٖ ثطًبهِ كالسْب .8 صطف ؿصا ٍ , رلسبت, ثطًبه

 .سبٗط كؼبل٘ت ّبٕ ضسوٖ ثب ٍقت ثطگعاضٕ ًوبظ

ِ ّبٕ كطٌّگٖ ـ ٌّطٕ ٍ سبٗط ضٍش ّبٕ  .9 اقساهبت الظم اظ عطٗق ثطًبه

ُ ّبٕ آًْب زض  هؤحط ثِ هٌظَض اضتقبء زاًص ٍ ثٌ٘ص زاًطگبّ٘بى ٍ ذبًَاز

 .هَضز ًوبظ ٍ كلسلِ ًوبظ

 .تطَٗق زاًطگبّ٘بى كؼبل زض ػطصِ تطٍٗذ ٍ تجل٘ؾ كطٌّگ اقبهِ ًوبظ .10

ٖ االهكبى ثِ صَضت  .11 ِ ضٗعٕ رْت پرص اشاى زض اٍقبت ضطػٖ حت ثطًبه

ِ ّب  ظًسُ زض هسبرس ٍ ًوبظذبً



 



 

ِ سبظٕ رْت هطبضكت زاًطگبّ٘بى ثَٗژُ زاًطزَٗبى زض تطٍٗذ  .12 ظهٌ٘

 .كطٌّگ ًوبظ ٍ اقبهِ ًوبظّبٕ روبػت

 

 ُ4 هاد  :

زكتط ًْبز ًوبٌٗسگٖ هقبم هؼظن ضّجطٕ زض ٍاحس ٗب هٌغقِ هسئَل تأه٘ي ائوِ 

ٖ ثبضس . روبػبت ه
 

 ُاعضاء ستاد : 5 هاد

 (ضئ٘س ستبز)ضئ٘س ٍاحس  .1

 (زث٘ط ستبز)هسئَل زكتط ًْبز ًوبٌٗسگٖ هقبم هؼظن ضّجطٕ  .2

 هسٗط گطٍُ هؼبضف اسالهٖ .3

 هؼبٍى كطٌّگٖ ٗب هسئَل زكتط كطٌّگ اسالهٖ .4

 هؼبٍى زاًطزَٖٗ .5

ٗك ًلط اظ اػضبء ّ٘ئت ػلوٖ كؼبل زض حَظُ اقبهِ ًوبظ ثِ اًتربة  .6

 ضئ٘س ٍاحس

ٗك ًلط اظ زاًطزَٗبى كؼبل زض ػطصِ اقبهِ ًوبظ ثِ اًتربة ضئ٘س  .7
 

 ُبرگساري جلسات : 6 هاد

رلسبت ستبز ثب حضَض ضئ٘س ٍ اكخطٗت اػضبء ستبز ضسو٘ت ٗبكتِ ٍ  .1

 .هصَثبت ثب ضإٔ هَاكق اكخطٗت حبضط الظم االرطا است

زض صَضت ػسم حضَض ضئ٘س ثب هَاكقت اٗطبى رلسبت ثب هسؤٍل٘ت  :تبصره

ٖ ضَز . ٗكٖ اظ اػضبء ستبز ازاضُ ه



 



ٖ تَاًس اظ صبحت ًظطاى اظ رولِ هسئَالى ستبز  .2 ستبز حست هَضز ه

 . اقبهِ ًوبظ استبى ٍ ضْطستبى زػَت ثِ ػول آٍضز

ٖ زّس .3 . ستبز حساقل ّط هبُ ٗكجبض تطك٘ل رلسِ ه
 

 ُ7 هاد :

ِ ّبٕ ارطإ هبزُ  ٖ ضَز4 ٍ 3ّعٌٗ .  اظ هحل اػتجبضات زاًطگبُ تأه٘ي ه
 

 ُ8 هاد :

  ثِ 10/10/83 تجصطُ زض رلسِ هَضخ  2 ثٌس ٍ 22,  هبز8ُاٗي آئ٘ي ًبهِ زض 

ُ ّب ضس٘س ٍ اظ تبضٗد اثالؽ  تصَٗت اػضبء ستبز ػبلٖ اقبهِ ًوبظ زض زاًطگب

. الظم االرطا است

اصالح ٍ ثبظًگطٕ زض اٗي آئ٘ي ًبهِ ثب پ٘طٌْبز ستبز , ّطگًَِ تـ٘٘ط :تبصره

ُ  آظاز اسالهٖ ٍ تصَٗت ستبز ػبلٖ اقبهِ  تَسؼِ ٍ تطٍٗذ كطٌّگ ًوبظ  زاًطگب

ٖ گ٘طز ُ ّب صَضت ه . ًوبظ زض زاًطگب
 


