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دس اخشاي تبصشُ هبدُ  99آئييًبهِ استخذاهي اػضبء ّيأت ػلوي داًطگبُ بِ هٌظَس اًدبم رخيشُ هشخصي سبل تحصيلي
 97-98اػضبء ّيأت ػلوي اػن اص سسوي ،پيوبًي ٍ هطوَليي تؼْذات لبًًَي ،دستَسالؼول هشبَطِ خْت اخشا بهِضهش
ریل اػالم هيگشدد :
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هشخصي استحمبلي سبالًِ كليِ اػضبي ّيأت ػلوي اػن اص سسوي  ،پيوبًي ٍ هطوَليي تؼْذ خذهبت لبًًَي ٍ
خذهت ًظبم ٍظيفِ دس طَل سبل تحصيلي دٍ هبُ هيببضذ كِ كسش ایبم غيش تؼطيل ًَسٍص اص هذت هزكَس بشابهش
آئيي ًبهِ استخذاهي الضاهي است ً .ظش ببیٌكِ اػطبي هشخصي دس ّش هبُ بب سػبیت هيضاى استحمبق ٍ هطهشٍ
بِ اًدبم كبس هي ببضذ لزا استفبدُ اص هشخصي هبُّبي بؼذ بش خالف همشسات بَدُ ٍ دس صَست لضٍم هي ببیسهت
اص هشخصيّبي رخيشُ استفبدُ گشدد كِ اػالم آى بِ ایي هؼبًٍت الضاهي است.
هشخصي ایبم هأهَسیت آهَصضي (بِ خض فشصت هطبلؼبتي)لببل رخيشُ ًوي ببضذ ٍدسصَست اتوهبم هأهَسیهت دس
ّوبى سبل تحصيلي صشفبً لببل استفبدُ دسّوبى سبل خَاّذ بَد لزا اػالم تبسیخ ضشٍع یب خبتوهِ هأهَسیهت دس
خصَظ افشادي كِ بخطي اص سبل تحصيلي سا اص هأهَسیت آهَصضي یب هشخصي بذٍى حمَق استفبدُ ًوَدُ اًذ
دس گضاسش كبسكشد الضاهي است .بذیْي است بِ ایبم هشخصي بذٍى حمَق هشخصي استحمبلي تؼلك ًويگيشد .
هحبسبِ تؼطيالت سسوي كطَس كِ بيي دٍ هشخصي استحمبلي ٍالغ ضَد خضٍ هشخصي استحمبلي ػضَ ّيهأت
ػلوي الضاهي است.
هيضاى هشخصي سبالًِ اػضبي ّيبت ػلوي ًيوِ ٍلت (ببستثٌبء هطوَليي خذهت ًيوِ ٍلت ببًَاى) بهِ ًصه
هذت هشخصي اػضبي توبم ٍلت كبّص هي یببذ ٍچٌبًچِ هطوَل لبًَى حك اضؼِ ببضٌذ هشخصهيْبي اضهؼِ
ًيض ًص هيگشدد.دسج هَاسد هزكَس دس گضاسش كبسكشد هطوَليي هَضَع الضاهي است.
حذاكثش هيضاى رخيشُ هشخصي سبالًِ اػضبي ّيبت ػلوي بِ استثٌبء سؤسب ٍ هؼبًٍيي داًطكذُ ٍ بيوبسستبى ّب
15سٍص هيببضذ .

 -6اسائِ سبػبت كبسكشد بشاي كليِ اػضبي ّيأت ػلوي اػن اص سئيس ٍ هؼبٍى ٍ سبیش اػضبء بِ استثٌبء اسبتيذ ًٍيض
اسبهي تبیيذ ضذُ تَسط هؼبًٍت آهَصضي داًطگبُ خْت استفبدُ اص سيستن ضؼبع بب ػٌبیت بِ هذت تؼييي ضهذُ
الضاهي است ،اضبفِ هيًوبیذ كليِ پيطٌْبدات رخيشُ هشخصي ٍ گضاسش كبسكشد اػضبء هي ببیست صهشفبً طهي
یك ًبهِ ٍطبك فبیل اكسل تكويل ٍ پس اص اخز اهضبء هسئَليي هٌذسج دس فشم ّوشاُ بهب فْشسهت هتمبضهيبى
رخيشُ هشخصي اسسبل گشدد .
 -7اخز سبػبت كبسكشد اػضبي ّيأت ػلوي ،اص هحل هأهَسیت ٍ اسائِ اصل آى بِ ایي هؼبًٍت بش ػْذُ ٍاحذ هحل
خذهت هيببضذ .
 -8سبػبت ٍ هذت حضَس اػضب دس ستَى هبهَسیت ٍ هشخصي ّبي استؼالخي دس صَستي بِ سبػبت تبیوكس اضبفِ
ٍ هحبسبِ خَاّذ ضذ كِ اص سَي داًطهگبُ داساي تبیيذیهِ ٍ هَافمهت ببضهذ ( .ابهالؽ هأهَسیهت ٍ تبیيذیهِ ّهبي
استؼالخي خوؼبً ٍ هٌفشداً بيص اص  11سٍص بِ پيَست اسسبل گشدد)
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 -9هشخصي ّبي استؼالخي اػضبء لغبیت  11سٍص ًيبصهٌذ تأیيذ پضضك هؼبلح ،لغبیت  31سٍص ًيبصهٌهذ تأیيهذ پضضهك
هؼتوذ داًطگبُ ٍ بيطتش اص  31سٍص ًيبصهٌذ تأیيذ كويسيَى پضضكي داًطگبُ هي ببضذ ٍ دس ایي صَست بهِ سهبػت
تبیوكس اضبفِ ٍ هحبسبِ خَاّذ ضذ .اضبفِ هي ًوبیذ حذاكثش هيضاى استفبدُ اص هشخصي استؼالخي دس یك سبل
تمَیوي بِ هيضاى  4هبُ هي ببضذٍ استفبدُ بيص اص  4هبُ بب تأیيذ كويسيَى پضضكي اهكبًپزیش هي ببضذ.
 -11گضاسش كبسكشد اػضبي ّيأت ػلوي دس ستَى سبػبت حضَس تبیوكس ببیذ صهشفبً بشاسهبك كهبست تهبیوكس
بذٍى احتسبة هشخصي ٍ هأهَسیت دسج ضَد .بذیْي است هيضاى هشخصي ّب ٍ هأهَسیت ّب هي ببیست دس ستَى
هشبَطِ لحبظ گشدد .اضبفِ هي ًوبیذ پس اص اسسبل سبػت كبسكشد اػضبء هدذدا ّيچ گًَِ اصالحي دس خصَظ
سبػت كبسكشد هَسد لبَل ٍ سسيذگي ًوي ببضذ .
 -11اسسبل دسخَاست رخيشُ هشخصي بشاي خبًببصاى حبلت اضتغبل بش ػْذُ ٍاحذ هشبَطِ هي ببضذ .
 -19دس خصَظ هسئَليي اخشائي دس صَست تغييش اًتصبببت  ،تبسیخ بشكٌبسي ٍاًتصبة هسئَليي خذیذ ههي ببیسهت
دس لسوت هالحظبت اػالم گشدد .
 -13اػضبي ّيأت ػلوي فبلذ ّشگًَِ هشخصي تطَیمي اػن اصهشخصي سبػتي ،هيبى تشم ٍ تببستبًي هي ببضهٌذ اص
توبم هشخصي استحمبلي آى سبل تحصيلي ٍصشفب  54سٍصهشخصي استحمبلي سبالًِ ٍرخيشُ هشخصي حذاكثش بِ
هذت  4هبُ دس سبل تحصيلي ٍ دسصَست ًيبص بِ هشخصي بيص اص  4هبُ دسصَست ٍخَد رخيشُ هشخصهي ٍتبیيهذ
ّيأت سئيسِ هحتشم داًطگبُ لببل استفبدُ خَاّذ بَد.
 -14استفبدُ اػضبي ّيأت ػلوي هطوَل تؼْذات خذهبت لبًًَي اص هشخصي بذٍى حمَق دس طهَل دٍسُ تؼْهذات
(طبك حكن حمَلي) اهكبى پزیش ًوي ببضذ.
 -15اًدبم رخيشُ هشخصي اػضبء ّيأت ػلوي هأهَس بِ خذهت اص خبسج داًطگبُ بش ػْذُ ّوبى داًطگبُ هيببضذ لزا
پس اص دسیبفت گضاسش كبسكشد دس پبیبى ّش سبل تحصيلي ٍضؼيت هشخصيْبي استفبدُ ضذُ تَسط ایي هؼبًٍهت
بِ داًطگبُ هبذاً خْت الذام الصم اػالم خَاّذ ضذ.
 -16بِ افشادي كِ دسطَل سبل تحصيلي بِ ػضَیت ّيأت ػلوي پزیشفتِ هي ضًَذ ،اص ّوبى تبسیخ اخهشاي حكهن
هشبَطِ ،هشخصي استحمبلي لببل اػطبء هي ببضذ  .دسخصَظ افشادي ًيض كِ بِ افتخهبس ببصًطسهتگي ًبئهل ههي
گشدًذ صشفب تب صهبى اضتغبل ،هشخصي استحمبلي تؼلك خَاّذ گشفت.
 -17دسصَست ایدبد فبصلِ كَتبُ هذت بيي پبیبى هأهَسیت ّبي اػضبي ّيأت ػلوي ٍ ضشٍع بكبس آًبى ،استفبدُ ٍ
كسش اص هشخصي ّبي استحمبلي یب رخيشُ بببت فبصلِ هَخَد الضاهي است.

