ﺑﺳﻣﮫ ﺗﻌﺎﻟﯽ

آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ و اﻧﺗﻘﺎل داﻧﺷﺟوﯾﺎن دورهھﺎی ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﻧﺎﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻣوﺳﺳﺎت آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ
دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ

اﻟف  :ﮐﻠﯾﺎت

ﻣﺎده  (١ﺗﻌﺎرﯾف
ﺳﺎزﻣﺎن :ﺳﺎزﻣﺎن اﻣور داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﻣوﺳﺳﮫ :ﮐﻠﯾﮫ داﻧﺷﮕﺎھﮭﺎ و ﻣوﺳﺳﺎت آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ
ﻣﯾﮭﻣﺎن ﻣﺑﻧﺎ :ﻣواردی ﮐﮫ داﻧﺷﺟو ﺑر اﺳﺎس ﻧﻣره آزﻣون و طﺑق دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻧﺟش آﻣوزش ﮐﺷور ﺑﮫ
ﻣوﺳﺳﮫ دﯾﮕری ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﯾﮭﻣﺎن :ﻣواردی ﮐﮫ داﻧﺷﺟو ﺑرای ﻧﯾﻣﺳﺎل ھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﺷﺧﺻﯽ ﺑﺻورت ﻣوﻗت اﻗدام ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾل ﺧود
ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﮫ ﻋﻧوان داﻧﺷﺟوی ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺑرای ھﻣﺎن ﻧﯾﻣﺳﺎل ھﺎ در ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻘﺻد ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﯾﮭﻣﺎن داﺋم :داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎم واﺣدھﺎی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ را در ﻣﻘﺻد ﺑﮫ ﺻورت ﻣﯾﮭﻣﺎن ﻣﯽ ﮔذراﻧد و در ﭘﺎﯾﺎن
ھر ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ رﯾزﻧﻣرات وی ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺑدا ارﺳﺎل و در ﺻورت ﺗﺎﯾﯾد ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺗوﺳط ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻘﺻد،
ﻣدرک داﻧﺳﺟو ﺗوﺳط ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺑدا ﺻﺎدر ﻣﯽﮔردد.
اﻧﺗﻘﺎل :ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣل ﺗﺣﺻﯾل داﻧﺷﺟو از ﯾﮏ ﻣوﺳﺳﮫ ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ دﯾﮕر در ھﻣﺎن رﺷﺗﮫ ،ھﻣﺎن دوره و ھﻣﺎن ﻣﻘطﻊ
ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ.
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ :ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ھدف ﺗﺳﮭﯾل اﻣور ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎن و ﻧظﺎرت ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد ﻣوﺳﺳﺎت در ﺧﺻوص
ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ و اﻧﺗﻘﺎل طراﺣﯽ و ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرد.
ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻧظﺎرت ﺑر ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ و اﻧﺗﻘﺎل :ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻧظﺎرت ﺑر ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ و اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻧظﺎرت ﺑر ﻋﻣﻠﮑرد ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ و
اﻧﺗﻘﺎل ﮐﻠﯾﮫ ﻣوﺳﺳﺎت و اراﺋﮫ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدھﺎی ﺗﺷوﯾﻘﯽ و ﺗﻧﺑﯾﮭﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﺣوزه ھﺎی ﺳﺗﺎدی ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ ﮔردد .ﺣﺳب اﻗﺗﺿﺎ
اﯾن ﮐﻣﯾﺗﮫ در ﺧﺻوص ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷدن ﻣوارد اﺧﺗﻼﻓﯽ ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ و اﻧﺗﻘﺎل ﺑﯾن ﻣوﺳﺳﺎت ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﻧﻣوده و آرای ﺻﺎدره
ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ ﻣوﺳﺳﺎت ﻻزم اﻻﺟرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

ب :ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺎده (٢ﻣﯾﮭﻣﺎن ﻣﺑﻧﺎ :در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺳﮑوﻧت داﺋﻣﯽ ﺧﺎﻧواده داﻧﺷﺟو و ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﻣﺣل ﺑﮫ ﺷﮭر ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻘﺻد ﺑﺎﺷد،
داﻧﺷﺟو ﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘس از اﻋﻼم ﻗﺑوﻟﯽ از طرف ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻧﺟش آﻣوزش ﮐﺷور طﺑق ﺟدول زﯾر و ﺑر اﺳﺎس
دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﺟراﯾﯽ اﯾن ﻣﺎده ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻧﺟش ﺗﻧظﯾم ﺧواھد ﺷد ،ﻣﯾﮭﻣﺎن ﻣﺑﻧﺎ ﺷود .ﺑر اﯾن اﺳﺎس داﻧﺷﺟوﯾﺎن
در ﺻورت داﺷﺗن  %٩٠ﻧﻣره آزﻣون ﺳراﺳری آﺧرﯾن ﻓرد ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺷده در ھﻣﺎن رﺷﺗﮫ در ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻘﺻد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
از اﺑﺗدای ﺷروع ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﺣداﮐﺛر ﺑرای ﻣدت ﭼﮭﺎر ﻧﯾﻣﺳﺎل در ﻣﻘطﻊ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ و دو ﻧﯾﻣﺳﺎل در ﻣﻘطﻊ
ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻣﯾﮭﻣﺎن ﻣﺑﻧﺎ ﺷوﻧد .ﭘس از آن داﻧﺷﺟو در ﺻورت اﺣراز ﺷراﯾط ،اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﻓﺗﮫ و در
ﺻورت ﻋدم اﺣراز ﺷراﯾط اﻧﺗﻘﺎل ،ﻣﯽ ﺗواﻧد از طرﯾق ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑرای ﺗﻣدﯾد ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد.
|Page١

ﻣﻼﺣظﺎت
ﻗﺎﺑل ﻣﻌرﻓﯽ ﺟﮭت ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﻣﺑﻧﺎ
ﻗﺑوﻟﯽ در آزﻣون
روزاﻧﮫ ﺑﺎ ﻧوﺑت دوم
ﭘس از اﺗﻣﺎم ﻣدت ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﻣﺑﻧﺎ در
روزاﻧﮫ ﺑﺎ ﻧوﺑت دوم
ﺻورت اﺣراز ﺷراﯾط ،اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﻓﺗﮫ و در
ﺻورت ﻋدم اﺣراز ﺷراﯾط اﻧﺗﻘﺎل ،ﻣﯽ
ﺗواﻧد از طرﯾق ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑرای ﺗﻣدﯾد
ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد.
ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ
ﮔردان از اﺗﻣﺎم ﻣدت ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﻣﺑﻧﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد
ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ،ﭘردﯾس ھﺎی ﺧود ﭘس
از طرﯾق ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑرای ﺗﻣدﯾد ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ
داﻧﺷﮕﺎھﯽ
اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد.
ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﻣﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ
ﭘردﯾس ھﺎی ﺧود ﮔردان داﻧﺷﮕﺎھﯽ ﭘردﯾس ھﺎی ﺧود ﮔردان داﻧﺷﮕﺎھﯽ ،ﻏﯾر
ﺗوام ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ
ﻧﯾﻣﮫ ﺣﺿوری
ﻧﯾﻣﮫ ﺣﺿوری
ﻣﺟﺎزی
ﻣﺟﺎزی
داﻧﺷﮕﺎه ﻓرھﻧﮕﯾﺎن
داﻧﺷﮕﺎه ﻓرھﻧﮕﯾﺎن
ﻓﻧﯽ ﺣرﻓﮫ ای
ﻓﻧﯽ ﺣرﻓﮫ ای و ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ
ﺗﺑﺻره  :١ﺛﺑت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﻣﺑﻧﺎ ﺻرﻓﺎ ﺑرای ﭘذﯾرﺗﻔﮫ ﺷدﮔﺎن ھﻣﺎن ﺳﺎل ورود و ھﻣﺎن دوره اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
ﺗﺑﺻره  :٢ظرﻓﯾت ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﻣﺑﻧﺎ  %۵ﺗﻌداد ﭘذﯾرش ﮐل داﻧﺷﺟوﯾﺎن ورودی ھﻣﺎن ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده  (٣ﻣﯾﮭﻣﺎن :در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ داﻧﺷﺟو ﺣداﻗل ﯾﮏ ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ را در ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺑدا ﺑﺎ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﮐل ﺣداﻗل ١٣
ﮔذراﻧده ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻘﺎﺿﺎی دو ﻧﯾﻣﺳﺎل ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺷدن را از طرﯾق ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺗﺑﺻره  :١ﺣداﮐﺛر ﻣدت ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣﻘطﻊ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﭼﮭﺎر ﻧﯾﻣﺳﺎل و ﺑرای ﻣﻘﺎطﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ
ﻧﺎﭘﯾوﺳﺗﮫ دو ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اداﻣﮫ وﺿﻌﯾت ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ در ﺻورت ﻣواﻓﻘت ﻣﺑدا و ﻣﻘﺻد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره
ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت.
ﺗﺑﺻره  :٢اﻧﺗﺧﺎب واﺣدھﺎی درس داﻧﺷﺟوی ﻣﯾﮭﻣﺎن ،ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺗﮑدرس و ﭼﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
ﮐﺎﻣل ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯾد ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺑدا و طﺑق ﺷراﯾط ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻘﺻد ﺑﺎﺷد.
ﺗﺑﺻره  :٣واﺣدھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ داﻧﺷﺟوی ﻣﯾﮭﻣﺎن در ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻘﺻد ﻣﯽ ﮔذراﻧد ،ﻋﯾﻧﺎ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ او در ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺑدا ﺛﺑت
و ﻧﻣرات آﻧﮭﺎ در ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻧﯾﻣﺳﺎل و ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﮐل او ﻣﻧظور ﺧواھد ﺷد.
ﺗﺑﺻره  :۴ﻣدرک ﻓراﻏت از ﺗﺣﺻﯾل داﻧﺷﺟوی ﻣﯾﮭﻣﺎن در ﮐﻠﯾﮫ ﺣﺎﻟﺗﮭﺎی ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﺗوﺳط ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺑدا ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺎده (۴ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ از ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﺎت دوﻟﺗﯽ در ﺻورت ﻣواﻓﻘت ﻣﺑﻧﺎ و ﻣﻘﺻد ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ وﻟﯽ ﺑﻌﮑس آن
ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﺷﮭرﯾﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻘﺻد ﺑر اﺳﺎس ﺷﮭرﯾﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧوﺑت دوم ﺧواھد ﺑود.
ﻣﺎده (۵ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ از ﻣوﺳﺳﺎت دوﻟﺗﯽ و ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﻣراﮐز ﻋﻠﻣﯽ ﮐﺎرﺑردی ﻣﻣﻧوع اﺳت.
ﻣﺎده (۶ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ از ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ داﻧﺷﮑده ھﺎی ﻓﻧﯽ و ﺣرﻓﮫ ای و ﺑﻌﮑس ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده (٧ﺳﻘف ﭘذﯾرش داﻧﺷﺟوی ﻣﯾﮭﻣﺎن ﻣوﺿوع اﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ در ھر ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ ﻣوﺳﺳﺎت دوﻟﺗﯽ ٢٠
 %و ﺑرای ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ  %١۵ﺗﻌداد ﭘذﯾرش ﮐل داﻧﺷﺟوﯾﺎن ورودی ھﻣﺎن ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣوﺳﺳﺎت
ﻣﺑدا ﻣوظﻔﻧد در ﺻورت ﺗطﺑﯾق درﺧواﺳت ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ داﻧﺷﺟو را ﻣﻔﺎد اﯾن آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺎ ﺳﻘف ﻓوق اﻟذﮐر ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ
ﻣواﻓﻘت ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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ﻣﺎده (٨ﻣﯾﮭﻣﺎن داﺋم :داﻧﺷﺟوی ﻣﯾﮭﻣﺎن در ﺻورت ﮐﺳب ﻣﻌدل ﮐل  ١٢در ﭼﮭﺎر ﻧﯾﻣﺳﺎل در ﻣﻘطﻊ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ
و دو ﻧﯾﻣﺳﺎل در ﻣﻘطﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯾوﺳﺗﮫ در ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻘﺻد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺑدا و ﻣﻘﺻد
ﻣﯾﮭﻣﺎن داﺋم ﺷود.
ﺗﺑﺻره :در ﺻورت ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ داﺋم ،ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﮫ داﻧﺷﺟو در ھر ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺑدا ﻧﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺻرﻓﺎ در
ﭘﺎﯾﺎن ھر ﻧﯾﻣﺳﺎل ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ داﻧﺷﺟو ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺑدا ارﺳﺎل و در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﺑﺎ اﻋﻼم ﻓراﻏت از ﺗﺣﺻﯾل داﻧﺷﺟو
ﺗوﺳط ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻘﺻد ،ﻣدرک ﺗوﺳط ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺑدا ﺻﺎدر ﺧواھد ﺷد.
ﻣﺎده  (٩در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻧظر ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻘﺻد در ﻣورد ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻐﺎﯾر ﺑﺎ ﻧظر ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺑدا ﺑﺎﺷد ،داﻧﺷﺟو
ﺑرای ﯾﮏ ﻧﯾﻣﺳﺎل در ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻘﺻد ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺷده و ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻘﺻد ﻣوظف اﺳت ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯾﻣﺳﺎل اول ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ
داﻧﺷﺟوی ﻣﯾﮭﻣﺎن ،ﻣراﺗب را ﮐﺗﺑﺎ ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺑﻧﺎ اﻋﻼم و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﻻزم ﺑرای رﻓﻊ اﺧﺗﻼف ﻧظر ﺑﯾن دو ﻣوﺳﺳﮫ
ﻣﻌﻣول و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ را ﺑﮫ داﻧﺷﺟو اﺑﻼغ ﻧﻣﺎﯾد ،در ﻏﯾر اﯾﻧﺻورت ﻣﻼک ،اظﮭﺎر ﻧظر ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺑدا ﺧواھد ﺑود.
ﻣﺎده  (١٠در ﺷراﯾط ﺑراﺑر ،اوﻟوﯾت ﻣﯾﮭﻣﺎن ﺷدن ﺑﺎ ﻣﺗﻘﺎﺿﯾﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣداﻗل دارای ﯾﮑﯽ از ﺷراﯾط زﯾر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد:
اﻟف ـ داﻧﺷﺟوی دﺧﺗر
ب ـ ﻓوت ﯾﺎ ﻣﻌﻠول ﺷدن ﺳرﭘرﺳت ﺧﺎﻧواده و ﯾﺎ از ﮐﺎر اﻓﺗﺎدﮔﯽ ﭘدر و ﻣﺎدر در زﻣﺎن داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﻋﻣﻼ
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﺧﺎﻧواده ﺗوﺳط داﻧﺷﺟو ﺷده و ﯾﺎ داﻧﺷﺟو ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﻣراﺟﻌﮫ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻔﯾل ﺧﺎﻧواده
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷود.
ج ـ ﺑﯾﻣﺎری ﺧﺎص ،ﺻﻌب اﻟﻌﻼج و ﻻ ﻋﻼج داﻧﺷﺟو ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح.
و ـ ﻣﻌﻠوﻟﯾت ﻣوﺛر در زﻣﺎن داﻧﺷﺟوﯾﯽ و ﯾﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﻌﻠوﻟﯽ ﮐﮫ ﻗﺑل از زﻣﺎن داﻧﺷﺟوﯾﯽ ﺗﺣت ﺣﻣﺎﯾت ﺳﺎزﻣﺎن
ﺑﮭزﯾﺳﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ه ـ ازدواج داﻧﺷﺟوی دﺧﺗر ) در زﻣﺎن داﻧﺷﺟوﯾﯽ ( در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺣل اﺷﺗﻐﺎل داﺋم ھﻣﺳر داﻧﺷﺟو ،ﻗﺑل از ازدواج،
در ﻧزدﯾﮏ ﺗرﯾن ﻣﺣل ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻘﺻد ﺑﺎﺷد.
و ـ در ﻣواردی ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از واﻟدﯾن دارای ﺷراﯾط ﺧﺎص و ﯾﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﺧﺎص ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص ﻣراﺟﻊ ذﯾﺻﻼح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ز ـ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺧﺎﻧم ﻣﺗﺎھل دارای ﻓرزﻧد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺣل اﺷﺗﻐﺎل داﺋم ھﻣﺳر داﻧﺷﺟو در ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن ﻣﺣل ﺑﮫ
ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻘﺻد ﺑﺎﺷد.
ح ـ داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺗﺣت ﭘوﺷش ﮐﻣﯾﺗﮫ اﻣداد.
ت ـ داﻧﺷﺟوی ﭘﺳر ﻣﺗﺎھل ) ازدواج ﺑﻌد از ﻗﺑوﻟﯽ( ﮐﮫ ھﻣﺳر وی ﻧﯾز داﻧﺷﺟو ﺑﺎﺷد.
ﺗﺑﺻره :ﺣﺳب ﺗﺷﺧﯾص ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑدون ﻟﺣﺎظ ﺷراﯾط ﻓوق ﺑرای ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ داﻧﺷﺟو اﻗدام ﻧﻣﺎﯾﻧد.

ج :اﻧﺗﻘﺎل
ﻣﺎده  (١١اﻧﺗﻘﺎل داﻧﺷﺟو ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ دﯾﮕر ،ﻣﺷروط ﺑﮫ ﮐﺳب ﻣﻌدل ﺑﺎﻻﺗر از ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﻣﻌدل داﻧﺷﺟوﯾﺎن ورودی ھﺎی
ھﻣﺎن ﺳﺎل و ھﻣﺎن رﺷﺗﮫ در ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻘﺻد در ﻣدت ﺣداﻗل ﭼﮭﺎر ﻧﯾﻣﺳﺎل ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣﻘطﻊ ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﭘﯾوﺳﺗﮫ و
دو ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺑرای ﻣﻘﺎطﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﺎﭘﯾوﺳﺗﮫ و ﻣواﻓﻘت ﻣﺑدا و ﻣﻘﺻد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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ﺗﺑﺻره :داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ اﻧﺗﻘﺎل ﺗوام ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر رﺷﺗﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﮐﻣﺎ ﻓﯽ اﻟﺳﺎﺑق و ﺧﺎرج از ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺗﻌﯾﯾن دﺷﮫ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺑدا اراﺋﮫ ﺗﺎ در ﺻورت اﺣراز ﺷراﯾط ﻣطﺎﺑق آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ آﻣوزﺷﯽ و ﺷورای ﺑررﺳﯽ
ﻣوارد ﺧﺎص ﺑﺎ ﻣواﻓﻘت ﻣﺑدا و ﻣﻘﺻد اﻧﺗﻘﺎل ﺗوام ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر رﺷﺗﮫ آﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎم ﺷود.
ﻣﺎده  (١٢اﻧﺗﻘﺎل از دوره ﺷﺑﺎﻧﮫ ﺑﮫ روزاﻧﮫ ،از ﭘﯾﺎم ﻧور ﺑﮫ دوره ھﺎی روزاﻧﮫ و ﺷﺑﺎﻧﮫ ،از ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ دوﻟﺗﯽ و از
ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ داﻧﺷﮑده ھﺎی ﻓﻧﯽ ﺣرﻓﮫای و ﻣراﮐز ﻋﻠﻣﯽ ﮐﺎرﺑردی ﻣﻣﻧوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده  (١٣اﻧﺗﻘﺎل از داﻧﺷﮑده ھﺎی ﻓﻧﯽ و ﺣرﻓﮫ ای ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳت.
ﻣﺎده  (١۴اﻧﺗﻘﺎل از ﻣوﺳﺳﺎت دوﻟﺗﯽ ﺑﮫ ﻣراﮐز ﭘﯾﺎم ﻧور و ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده  (١۵داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم ﺣد ﻧﺻﺎب ﻻزم ﺗﻌداد داﻧﺷﺟو ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل ﮐﻼس در ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺑدا ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻣﯾﮭﻣﺎن و ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﺎت دﯾﮕر ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،از ﭘرداﺧت ھرﮔوﻧﮫ ﺷﮭرﯾﮫ ﺛﺎﺑت و ﻣﺗﻐﯾر ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺑدا
ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺎده  (١۶اﻋﺿﺎی ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻧظﺎرت ﺑر ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ و اﻧﺗﻘﺎل ﺑﺎ ﺗرﮐﯾب زﯾر و ﺑﺎ ﺣﮑم ﻣﻌﺎون وزﯾر و رﺋﯾس ﺳﺎزﻣﺎن اﻣور
داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد:
ـ ﻣﻌﺎون اﻣور داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﺧل ﺳﺎزﻣﺎن ) رﺋﯾس (
ـ ﻣدﯾر ﮐل اﻣور داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﺧل )دﺑﯾر(
ـ رﺋﯾس ﻣرﮐز ﻧظﺎرت و ارزﯾﺎﺑﯽ وزارت ﻋﻠوم
ـ ﻣﻌﺎون ﻓﻧﯽ و آﻣﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻧﺟش
ـ ﻣدﯾر ﮐل دﻓﺗر ﮔﺳﺗرش آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ
ـ ﻣدﯾر ﮐل ﺑودﺟﮫ و ﺗﺷﮑﯾﻼت وزارت ﻋﻠوم
ـ ﻣدﯾر ﮐل دﻓﺗر ﻣوﺳﺳﺎت آﻣوزش ﻋﺎﻟﯽ ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ

د :ﺷﮭرﯾﮫ

ﻣﺎده (١٧داﻧﺷﺟوﯾﺎن دوره روزاﻧﮫ در دوران ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ و اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺷﮭرﯾﮫ ﻣطﺎﺑق ﺗﻌرﻓﮫ داﻧﺷﺟوﯾﺎن
ﻧوﺑت دوم ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺗﺑﺻره :داﻧﺷﺟوﯾﺎن دوره روزاﻧﮫ ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ اﻧﺗﻘﺎل در ﺻورت دارا ﺑودن ﻧﻣره ﻗﺑوﻟﯽ دوره روزاﻧﮫ در ﻣﻘﺻد از
ﭘرداﺧت ﺷﮭرﯾﮫ ﻣﻌﺎف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺎده  (١٨داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻧوﺑت دوم در طول دوره ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﻣﺑﻧﺎ و ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺷﮭرﯾﮫ ﺛﺎﺑت ﺑﮫ ﻣﺑدا و ﮐل
ﺷﮭرﯾﮫ ﺛﺎﺑت و ﻣﺗﻐﯾر ﺑﮫ ﻣﻘﺻد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﺎده  (١٩داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾر دوﻟﺗﯽ در طول دوره در ﮐﻠﯾﮫ ﺣﺎﻟت ھﺎی ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﻣﻠزم ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺷﮭرﯾﮫ ﺛﺎﺑت
و ﻣﺗﻐﯾر ) ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ واﺣدھﺎی اﺧذ ﺷده در ﻣﻘﺻد ( ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺑدا و ﭘرداﺧت ﺷﮭرﯾﮫ ﻣﺗﻐﯾر ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻘﺻد ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد.
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ھـ  :ﺷﯾوه اﺟرا
ﻣﺎده  (٢٠داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد درﺧواﺳت ﺧود را در اردﯾﺑﮭﺷت ﻣﺎه ھر ﺳﺎل ﺑرای دو ﻧﯾﻣﺳﺎل ) ﻧﯾﻣﺳﺎل
اول و دوم ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ( در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺛﺑت ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﻣﺎده  (٢١ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺑدا ﻣوظف اﺳت ﺑر اﺳﺎس ﻣﻔﺎد اﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ،درﺧواﺳت داﻧﺷﺟو را ﺑررﺳﯽ و در ﺻورت داﺷﺗن
ﺷراﯾط ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﻧزدھم ﺗﯾر) ﺑرای دو ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ( ﻣواﻓﻘت ﺧود را از طرﯾق ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ اﻋﻼم و رﯾز ﻧﻣرات
داﻧﺷﺟو را ﺑﮫ ﻣوﺳس ﻣﻘﺻد ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﯾد .ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻘﺻد ﻣﮑﻠف اﺳت ﺣداﮐﺛر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣرداد ﻣﺎه ﻧظر ﺧود را ) ﺑرای
دو ﻧﯾﻣﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ( از طرﯾق ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺑدا و ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾد.
ﺗﺑﺻره  :١در ﺻورت ﻋدم ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ درﺧواﺳت داﻧﺷﺟو از طرف ﻣﺑداء و ﻣﻘﺻد ،اﻋﻼم دﻻﯾل ﻋدم ﻣواﻓﻘت ﺑﺎ
درﺧواﺳت داﻧﺷﺟو از طرﯾق ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺿروری ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗﺑﺻره  :٢ﭘس از ﻋدم ﻣواﻓﻘت ﻣﺑدا و ﯾﺎ ﻣﻘﺻد در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ داﻧﺷﺟو ﺧود را واﺟد ﺷراﯾط ﺧﺎص ﺑداﻧد ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ
اراﺋﮫ ﻣدارک از ﺷورای ﺑررﺳﯽ ﻣوارد ﺧﺎص ﻣوﺳﺳﮫ ﯾﺎ اﺳﺗﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎی رﺳﯾدﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾد .در ﺻورت ﻋدم ﻣواﻓﻘت
ﺷوراھﺎی ﻣذﮐور ،داﻧﺷﺟو ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻣﺟددا ﻣدارک ﻣرﺑوطﮫ را ﺑﺎ رای ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺷورای ﺑررﺳﯽ ﻣوارد ﺧﺎص اﺳﺗﺎن
ﺑرای ﺑررﺳﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﮐﻣﯾﺗﮫ ﻧظﺎرت اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد ،در ھر ﺣﺎل آرای ﺷورای ﺑررﺳﯽ ﻣوارد ﺧﺎص اﺳﺗﺎن و ﮐﻣﯾﺗﮫ
ﻧظﺎرت ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ ﻣوﺳﺳت و داﻧﺷﺟوی ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﻻزم اﻻﺟرا ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده  (٢٢اﻋﻼم ﻧظر ﻣوﺳﺳﺎت ﺑﮫ درﺧواﺳﺗﮭﺎی داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑﺎﯾﺗﺳﯽ در زﻣﺎن ﻣﻘرر و ﺑﮫ ﺻورت ﻣواﻓﻘت ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت
در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ﺛﺑت ﺷود .ﻋدم اظﮭﺎر ﻧظر ﺑﮫ ﻣﻧزﻟﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ درﺧواﺳت داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﻣﺗﻘﺎﺿﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺷده و در ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣوﺳﺳﺎت ﻟﺣﺎظ ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺎده  (٢٣در ﺻورت اﻧﺗﻘﺎل ،واﺣدھﺎی ﮔذراﻧده ﺷده داﻧﺷﺟو در ﻣﺑدا ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻣره  ١٢و ﺑﺎﻻﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻋﯾﻧﺎ در ﻣﻘﺻد
ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود .ﭘذﯾرﻓﺗن واﺣدھﺎی ﺑﺎﻧﻣره ﮐﻣﺗر از  ١٢در اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻘﺻد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗﺑﺻره :ﺗﻣﺎم ﻧﻣرات درﺳﯽ داﻧﺷﺟو ) در ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺑدا و ﻣﻘﺻد( اﻋم از ﻗﺑوﻟﯽ و ﯾﺎ ردی و ﺳواﺑق آﻣوزﺷﯽ ،ﻋﯾﻧﺎ در
ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ داﻧﺷﺟوی اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺛﺑت و ﻧﻣرات دروس ﭘذﯾرﺗﻔﮫ ﺷده در ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯾﺎﻧﮕﯾن ﮐل او ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺎده  (٢۴ﻣدرک ﻓراﻏت از ﺗﺣﺻﯾل داﻧﺷﺟوی اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ ﺗوﺳط ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﻘﺻد ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺎده  (٢۵اﻧﺗﻘﺎل داﻧﺷﺟو در ھر ﻣﻘطﻊ ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓﻘط ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺟﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده  (٢۶اﻧﺟﺎم ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ و اﻧﺗﻘﺎل در ﮐﻠﯾﮫ ﺣﺎﻟﺗﮭﺎی ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﻣوﺳﺳﮫ ﺑﮫ ﻣوﺳﺳﮫ دﯾﮕر در ﯾﮏ ﺷﮭرﻣﻣﻧوع ﺑوده
و ﺻرﻓﺎ ﺑرای دروس ﺗﮑدرس ﻣﺟﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺗﺑﺻره  :در ﺷراﯾط ﺧﺎص ﻣوﺿوع در ﺷورای ﺑررﺳﯽ ﻣوارد ﺧﺎص اﺳﺗﺎن ﻗﺎﺑل ﺑررﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده  (٢٧در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣوارد ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﻣﺑﻧﺎ ،ﻣﯾﮭﻣﺎن ،ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ داﺋم و اﻧﺗﻘﺎل اوﻟوﯾت ﺑﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن دﺧﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده  (٢٨ﺑررﺳﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ و اﻧﺗﻘﺎل داﻧﺷﺟوﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﻣول ﯾﮑﯽ از ﺑﻧدھﺎی اﯾن آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد،
اﺣﺗﯾﺎﺟﯽ ﺑﮫ طرح در ﺟﻠﺳﺎت ﺷورای ﺑررﺳﯽ ﻣوارد ﺧﺎص و ﯾﺎ ﺷورای اﻧﺗﻘﺎل ﻣوﺳﺳﺎت ﻧداﺷﺗﮫ و اﯾﺟﺎد ﺗﺳﮭﯾل در
اﻣر ﻣﯾﮭﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻧﺗﻘﺎل ﺑر اﺳﺎس ﺑﻧدھﺎی اﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ  ،ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ ﻣوﺳﺳﺎت ﻻزم اﻻﺟرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻧظﺎرت و
ﺣﺳن اﺟرای اﯾن آﺋﯾن ﻧﺎﻣﮫ در ھر ﻣوﺳﺳﮫ ﺑﮫ ﻋﮭده رﺋﯾس آن ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﻣﺎده  (٢٩ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺧﻠف از اﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﯾﺎ ﻋدم اﺟرای ﻣﻔﺎد آن ،ﺗﺧﻠف اداری ﻣﺣﺳوب ﺷده و وﻓق ﻣﻘررات اﻗدام
ﻣﯽ ﮔردد.
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ﻣﺎده  (٣٠ﻧظﺎرت ﻋﺎﻟﯽ ﺑر اﺟرای اﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑر ﻋﮭده ﺳﺎزﻣﺎن اﻣور داﻧﺷﺟوﯾﺎن ﺑوده و ﻧﺗﺎﯾﺞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻣﻠﮑرد
ﻣوﺳﺳﺎت ،ﺑرای ﮐﻠﯾﮫ ﻣﻌﺎوﻧﺗﮭﺎی ﺣوزه ﺳﺗﺎدی در ﺗﺧﺻﯾص اﻋﺗﺑﺎرات ،ﺻدور ﻣﺟوز اﯾﺟﺎد رﺷﺗﮫ و ﺳﺎﯾر ﺧدﻣﺎت ﻗﺎﺑل
اراﺋﮫ ،ﻣﻼک ﻋﻣل واﻗﻊ ﻣﯽ ﮔردد.
اﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ در  ٣٠ﻣﺎده و  ١۴ﺗﺑﺻره در ﺗﺎرﯾﺦ  ٩٢/٢/٢٨ﺑﮫ ﺗﺎﯾﯾد وزﯾر ﻋﻠوم  ،ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت و ﻓﻧﺎوری رﺳﯾده و از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎﯾﯾد ﺑرای ﻣدت دو ﺳﺎل ﻻزم اﻻﺟراﺳت و از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺻوﯾب ﺟﺎﯾﮕزﯾن آﯾﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﻗﺑﻠﯽ ﻣﯽ ﮔردد.
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