
1 

 

داًطگبُ ػلَم پشضىی ایزاى دستیبراى رضتِ رٍاى پشضىیتذٍیي پبیبى ًبهِ ثزای هزاحل   

 

ای اس ضزٍرت اجزا ٍ رٍش اجزای پضٍّص، در  تؼییي ػٌَاى، اًتخبة استبداى راٌّوب ٍ هطبٍر، ٍ تحَیل خالصِ. 1

  .تب ثْوي سبل اٍلثِ ضَرای پضٍّص گزٍُ،  ،"فزم پیطٌْبد ػٌَاى اٍلیِ پبیبى ًبهِ"لبلت فبیل 

 

.دریبفت ًوبیٌذ ضَرای پضٍّص گزٍُسبل اٍل هی تَاًٌذ فبیل فزم یبد ضذُ را اس دستیبراى )  

 ثز پبیِ لبًَى وًٌَی داًطىذُ، ّز پبیبى ًبهِ دستیبری هی تَاًذ اس سِ استبد راٌّوب ٍ پٌج

.استبد هطبٍر ثْزُ گیزد ٍ اسبتیذ یبد ضذُ هی تَاًٌذ اسیه گزٍُ آهَسضی ثبضٌذ  

آًبى  اخالق حزفِ ایثِ ًوزُ  ًین ًوزُ تطَیمیُ را رػبیت ًوبیٌذ، دستیبراًی وِ تبریخ یبد ضذ

ًوزُ اخالق  اسصذم 25ثِ اسای ّز یه ّفتِ دیزوزد افشٍدُ ٍ آًبى وِ تأخیز داضتِ ثبضٌذ، 

  (.خَاّذ ضذ وسز آًْبحزفِ ای 

 

. ًبهِ تَسط ضَرای پضٍّص گزٍُ ٍ اػالم اصالحبت ضزٍری ثِ دستیبر ررسی ػٌَاى پبیبىة. 2  

(.دستیبر هَظف است ًظز ضَرای پضٍّص را ثِ اطالع استبداى راٌّوب ٍ هطبٍر ثزسبًذ: وزتذ)  

 

"پزٍپَسال پبیبى ًبهِ"فبیل صحیح ػٌَاى ٍ ًَضتي پزٍپَسال وبهل ثب ًظبرت استبداى راٌّوب ٍ هطبٍر در ت. 3   

(داًطگبُ لبثل دریبفت است سبیت پضٍّطیبراس  "پزٍپَسال پبیبى ًبهِ" فبیل)  

 

دریبفت وذٍ  (ًشد سزوبر خبًن یبراحوذی)رٍاى پشضىی دفتز گزٍُ در  پبیبى ًبهِ ت پزٍپَسالةث. 4   

 

.اردیجْطت سبل اٍل گزٍُ تب ضَرای پضٍّصثِ تأییذ ٍ هْز ٍ اهضب ضذُ تَسط اسبتیذ،  حَیل پزٍپَسالت. 5  

 

آًبى افشٍدُ ٍ  اخالق حزفِ ایثِ ًوزُ  ًین ًوزُ تطَیمیدستیبراًی وِ تبریخ یبد ضذُ را رػبیت ًوبیٌذ، )

، ًوزُ اخالق حزفِ ای ثِ اسای ّز یه ّفتِ تأخیز اسصذم 25وسز آًبى وِ تأخیز داضتِ ثبضٌذ، ػالٍُ ثز 

(.آسهَى سبلیبًِ ارتمبء یه ثِ دٍ ًیش هؼزفی ًخَاٌّذ ضذ ثِ   
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ثزرسی پزٍپَسال تَسط هسئَل هتذٍلَصی گزٍُ ٍ ضَرای پضٍّص ٍ اػالم اصالحبت ضزٍری ثِ دستیبر . 6  

 

(.دستیبر هَظف است ًظز هسَؤل هتذٍلَصی ٍ ضَرای پضٍّص را ثِ اطالع استبداى راٌّوب ٍ هطبٍر ثزسبًذ: تذوز)  

 

ثب ًظبرت استبداى راٌّوب ٍ هطبٍر  (هسَؤل هتذٍلَصی ٍ ضَرای پضٍّصثز پبیِ ًظزات ) پزٍپَسالاٍلیِ تصحیح . 7

خزداد سبل ثِ ضَرای پضٍّص گزٍُ تب  ،تأییذ ٍ هْز ٍ اهضب ضذُ تَسط اسبتیذدٍثبرُ ٍ ٍ تحَیل پزٍپَسال اصالح 

  اٍل

 

ًظزات آًبى تَسط ضَرای پضٍّص ٍ اػالم اصالحبت ضزٍری  ارسبل پزٍپَسال ثِ داٍراى، ثزرسی ٍ جوغ ثٌذی. 8

 ثِ دستیبر 

(.دستیبر هَظف است ًظز داٍراى را ثِ اطالع استبداى راٌّوب ٍ هطبٍر ثزسبًذ: تذوز)  

 

  ثب ًظبرت استبداى راٌّوب ٍ هطبٍر (ثز پبیِ ًظزات داٍراى)پزٍپَسال ثبًَیِ صحیح ت. 9

 

. در هزداد سبل اٍلرگشاری جلسِ دفبع اس پزٍپَسال ثب حضَر استبداى راٌّوب، هطبٍر ٍ داٍر ة. 10  

ضذُ ثب پیطٌْبدّبی اصالحی استبداى داٍر، هسَؤل هتذٍلَصی ٍ ضَرای   ایي جلسِ اًطجبق پزٍپَسال اصالحدر )

تَسط استبداى هزثَطِ هْز ٍ اهضب هی  "گشارش جلسِ دفبع اس پزٍپَسال"در صَرت تبئیذ، فزم  پضٍّص ثزرسی ٍ

  .ا در ثخص ضوبئن سبیت پضٍّطیبر ثگذارًذر ضذُ رهِدستیبراى ثبیذ تصَیز فزم تىویل ٍ  .گزدد

(داًطگبُ لبثل دریبفت است سبیت پضٍّطیبراس  "سارش جلسِ دفبع اس پزٍپَسالي " فبیل  

 

ٍ  "تأییذ وویتِ اخالق داًطىذُ"تَسط دستیبر، پیگیزی هزاحل  سبیت پضٍّطیبردر  ًْبیی ثجت پزٍپَسال. 11

  .پبیبى ضْزیَر سبل اٍلتب  "وذ اخالق"گزفتي 

پیص اس پبیبى سبل اٍل، پزٍپَسال پبیبى ًبهِ ، ثبیذ ٍ پس اس آى 97ٍرٍدی سبل طجك لبًَى داًطگبُ، دستیبراى )

در  پزٍپَسالثجت ًْبیی ، ولیِ هزاحل السم را ثزای اسگزفتي وذ اخالقٍارد وٌٌذ ٍ پس در سبیت داًطگبُ  خَد را

.، ثِ اتوبم ثزسبًٌذ، پیص اس پبیبى ضْزیَر سبل اٍل دستیبریسبیت ٍ داًطىذُ  

هحسَة هی  تبریخ ثجت ٍ تأییذ ًْبیی پزٍپَسالرا ثِ ػٌَاى  دریبفت وذ اخالقتبریخ داًطىذُ تَجِ داضتِ ثبضیذ، 

دریبفت تأییذیِ وویتِ اخالق اس آًجب وِ  .اًجبم ضذُ ثبضذ تب پبیبى ضْزیَر سبل اٍلًوبیذ ٍ ایي فزآیٌذ ثبیذ 

. ، دستیبراى در تٌظین سهبى ایي ًىتِ را در ًظز داضتِ ثبضٌذفزآیٌذی سهبى ثز است  
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اهىبى هؼزفی دستیبراى سبل تب سهبًی وِ هزاحل یبد ضذُ ثِ پبیبى ًزسیذُ ثبضذ، گزٍُ لبًًَبً یبدآٍری است  السم ثِ

، ًوزُ اخالق حزفِ ای ثِ اسای ّز یه ّفتِ تأخیز اسصذم 25وسز ٍ ػالٍُ ثز  سبل دٍم ًخَاّذ داضت را ثِاٍل 

.خَاّذ ضذ طَل دٍرُ دستیبری ًیش افشٍدُثِ سهبى یبد ضذُ   

(.آًبى اضبفِ خَاّذ ضذ اخالق حزفِ ایثِ ًوزُ  یه ًوزُ تطَیمیاراًی وِ تبریخ یبد ضذُ را رػبیت ًوبیٌذ، دستی  

 

  سبل دٍم هبُ هزداد "گشارش پیطزفت پبیبى ًبهِ"ٍ پز وزدى فزم  "پیطزفت پبیبى ًبهِ "جلسبت ثزگشاری . 12

فزم  ٍارائِ  راّجزدیًظزات  ،ثزرسیًحَُ ػولىزد دستیبر ٍ رًٍذ پیطزفت پبیبى ًبهِ ایي جلسِ در )

دستیبراى ثبیذ  .هْز ٍ اهضب هی گزددتىویل ٍ تَسط استبداى هزثَطِ  "پیطزفت پبیبى ًبهِگشارش "

  .ا در ثخص ضوبئن سبیت پضٍّطیبر ثگذارًذر ضذُ رهِتصَیز فزم تىویل ٍ 

.اختصبظ دارد گشارش پیطزفت پبیبى ًبهِثِ  ًوزُ اس ًوزُ ًْبیی پبیبى ًبهِیه   

(.داًطگبُ لبثل دریبفت است سبیت پضٍّطیبراس  "پیطزفت پبیبى ًبهِسارش ي " فبیل  

 

سبل سَم اردیجْطت هبُ، پیص دفبع پبیبى ًبهِلسبت ج. 13  

سٍدُ ٍ آًبى اف اخالق حزفِ ایثِ ًوزُ  ًوزُ تطَیمیًین دستیبراًی وِ تبریخ یبد ضذُ را رػبیت ًوبیٌذ، )

تأخیز،  ّز یه ّفتِ ثِ اسای صذم اس ًوزُ اخالق حزفِ ای25وسز آًبى وِ تأخیز داضتِ ثبضٌذ، ػالٍُ ثز 

(.هؼزفی ًخَاٌّذ ضذًیش  ارتمبء سِ ثِ چْبر سبلیبًِ آسهَىثِ    

 

سَمسبل  هزداد هبُ، پبیبى ًبهًِْبیی اس دفبع لسبت ج. 14  

 سبل پبیبى اس پیص تب ثبیذ ٍ پس اس آى، 97ٍرٍدی سبل  لِسب چْبر ّبی دستیبراى رضتِ داًطگبُ، لبًَى طجك)

 در را السم اداری هزاحل ولیِ ٍ دٌّذ تحَیل داًطىذُ ثِ را ًبهِ پبیبى ٍ اًجبم را ًبهِ پبیبى اس ًْبیی دفبع ،سَم

احل تَجِ داضتِ ثبضیذ، تب سهبًی وِ هز .ثزسبًٌذ اتوبم ثِ دستیبری، سَم سبل پبیبى اس پیص داًطىذُ، ٍ سبیت

 هؼزفی دستیبراى سبل سَم را ثِ چزخص ّبی سبل چْبرمیبد ضذُ ثِ پبیبى ًزسیذُ ثبضذ، گزٍُ لبًًَبً اهىبى 

، سهبى یبد ضذُ ثِ تأخیز صذم اس ًوزُ اخالق حزفِ ای ثِ اسای ّز یه ّفت25ِسز نٍ ػالٍُ ثز  ًخَاّذ داضت

ثِ  یه ًوزُ تطَیمیاد ضذُ را رػبیت ًوبیٌذ، دستیبراًی وِ تبریخ ی. خَاّذ ضذ طَل دٍرُ دستیبری ًیش افشٍدُ

    (.آًبى اضبفِ خَاّذ ضذ اخالق حزفِ ای ًوزُ
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، (تبثستبى سبل دٍم) ، گشارش پیطزفت(تبثستبى سبل اٍل) دفبع اس پزٍپَسال جلسبتتبریخ دلیك ٍ هىبى ٍ سهبى 

ػییي ٍ تَسط ضَرای پضٍّص گزٍُ ت ،(تبثستبى سبل سَم) ٍ دفبع ًْبیی اس پبیبى ًبهِ (ثْبر سبل سَم)پیص دفبع 

. گزاهی اػالم خَاّذ ضذٍ اسبتیذ اثتذای ّز سبل دستیبری در ثستِ آهَسضی دستیبراى   


