آیین نامه و دستورالعمل اجرایی "ارتقای مرتبه اعضای هیأت
علمی در کمیسیون ماده  1فرهنگی دانشگاه گلستان
(فعالیت های فرهنگی ،تربیتی واجتماعی)

فعالیت های فزهنگی ،تزبیتی و اجتماعی :مجموعه ای اس فعالیت های عضو هیأت علمی که مؤید ممیتتگدی علد و اخدق
اسق می و مبتنی بز تقویت و تزویج باورهای اعتقادی ،مذهبی و ملی و مطابق با قانون اساسی و ارسش های انقدق

اسدقمی

است.
1د فعالیت ها و نحوه ی محاسبه امتیاسات
 1ـ چگًَگی هحاغبِ اهتیاشات بٌد 1خدٍل فؼالیت ّای فسٌّگی ـ تسبیتی ـ اختواػی:
ردیف

مصادیق

موضوع

امتیاس

ح اکثز امتیاس

ح اکثز امتیاس

ح اقل امتیاس در

در واح کار

در هز

هز دوره ارتقاء

یا نی سال

موضوع

همالِ هٌتؿـس ؾـدُ ز هدـیت ٍشنـي فسٌّگـی تسبیتـی
اختواػی بِ تؿخیص تویػیَى

تا 3

همالِ تاهل چاپ ؾدُ ز هدوَػِ هماالت تٌفساًع

تا1

"تـدٍني تتـا "همالـِ"ٍ "تَلیـد ارــس اًتؿاز همالِ ز خساند تثیساالًتؿاز با هَضَع فسٌّگی
1

0/25

بــدنغ ٍ ازشًــدُ ٌّــسی" بــا زٍندــس
اغــیهی ز زــَشُ ّــای فسٌّگـــی

تتا ٍشني فسٌّگـی تسبیتـی ٍ اختوـاػی بـِ تؿـخیص

تسبیتی ٍ اختواػی

تویػیَى
ًمد تتا نا همالِ هؼتبس ززَشُ ّای فسٌّگی تسبیتی ٍ

تا 4

تا 4

تا 1

اختواػی
تَلید ارس بدنغ ٍ ازشًـدُ فسٌّگـی ٍ ٌّـسی ٍ ازااـِ انـدُ

تا 2

ّای ًَ
غانس فؼالیت ّای هستبظ با تأنید تویػیَى

تا 2

تَضیحات:
زٍندس اغیهی ز زَشُ فسٌّگی تسبیتی ٍ اختواػی  :بِ ًگسؾی اعیق هی ؾَ تِ هؤند زضَز ٍ خاهؼیت ني هبیي اغیم ز ّس نک اش زَشُ ّـای
فسٌّگی ـ تسبیتی ـ اختواػی بَ ُ ٍ هٌدس بِ تمَنت ٍ تسٍنح باٍزّای اػتما ی هرّبی ٍ ازشؼ ّای اًمی اغیهی هی گس .
ز بسزغی ٍ اهتیاش ّی تلیِ هَضَػات اني بٌد بِ زٍندس اغیهی ز زَشُ ّای فسٌّگی ـ تسبیتی ـ اختواػی تَخِ هی ؾَ .
اهتیاشات لید ؾدُ ز اني بٌد ز صَزت اًدام هَاز فَق بِ صَزت گسٍّی هتٌاغب با هیصاى هؿازتت فس بس اغاظ ًحَُ اهتیاش ّی بِ هَاز هؿابِ ز
ها ُ  3فؼالیت ّای پطٍّؿی آنیي ًاهِ ازتماء ازتػا هی گس .
بِ هٌظَز ػدم تداخل زَشُ ّای چْازگاًِ فؼالیت ّای آنیي ًاهِ ازتماء ز صَزت تػب اهتیاشات الشم اش هصا نك ذتس ؾدُ ز انـي بٌـد اهتیـاشی ز

غانس بٌدّا تؼلك ًوی گیس .

ز نف

2

د چگًَگی هحاغبِ اهتیاشات بٌد2ـ خدٍل فؼالیت ّای فسٌّگی ـ تسبیتی ـ اختواػی:
هصا نك

اهتیاش

هَضَع

تْیِ ٍ تدٍني

تدٍني

تدٍني پیَغت فسٌّگی بسای هصَبات هدلع ؾَزای اغیهی ٍ

تا 3

پیَغت فسٌّگی

پیَغت

ؾَزای ػالی اًمی فسٌّگی

بسای فؼالیت ّا ٍ

فسٌّگی

تدٍني پیَغت فسٌّگی بسای عـس ّـای تـیى

زداتثساهتیاش

زداتثس اهتیاش

زدالل اهتیاش الشم

ز ٍازد تاز

ز ّس هَضَع

ز ّس ٍزُ ازتماء

نا ًین غال

ّودازی هؤرس ز
اخسای اهَز
فسٌّگی بس اغاظ
غیاغت ّای تلی
پٌح غالِ تَغؼِ ٍ
غیاغت ّای
2

ؾَزای اغیهی
ؾدى اًؿگاُ ّا ٍ
هساتص آهَشؾی

فسٌّگی ػوساًی تؿاٍزشی صٌؼتی ٍ .....
ّودازی هَرس ز تَغؼِ ٍ تسٍنح فسٌّـ

اًؿگاّی

تا 1

اغتاًی

تا 2

هلی

تا 3

ٍ توـدى اغـیهی ز

تا 1

غغح اغتاًی هلی ٍ بیي الوللی
هؿازتت ز تْیِ ٍ تدٍني آنیي ًاهِ ّای اخسانی بـسای فؼالیـت

تا1

ّای فسٌّگی بِ تؿخیص تویػیَى
ّودازی هَرس ز زاغتای اخسانی ؾدى هصَبات غـٌد اًؿـگاُ

تا 1

اغیهی
اًدام پسٍضُ ّای تحمیمـاتی بـا عـس ّـای پطٍّؿـی بـسای زـل

تا 3

هؼضیت فسٌّگی تؿَز بِ تؿخیص تویػیَى
هؿاٍزُ ٍ اٍزی آراز فسٌّگی ٌّسی تسبیتی ٍ اختواػی

تا 1/5

هػــلَلیت ز خؿــٌَازُ ّــای فسٌّگــی تسبیتــی

اًؿگاّی

تا 0/5

ٍاختواػی

اغتاًی

تا 1

تؿَزی

تا 1/5

ّودازی ز زاُ اًـداشی ٍ اًتؿـاز ًؿـسنات فسٌّگـی تسبیتـی ٍ

تا 3

تا 1

اختواػی
ّودازی ز بسگصازی هػابمات فسٌّگی ـ تسبیتی ٍ اختواػی

تا 1

ازساش زتبِ ز هػابمات لسآى ٍ ًْح البیغِ ز غغح هلی ٍ بـیي

تا 3

الوللی بِ تؿخیص تویػیَى
ّس4
تدزنع ز تازگاُ آهَشؾی ـ فسٌّگی بِ تؿخیص تویػیَى

غاػت
 1اهتیاش

هؿازتت ز خلػات اتاق فدس اًؿگاّی ٍ اغـتاًی بـا هَافمـت
زغوی هَغػِ هحل خدهت

ّس4
غاػت
 1اهتیاش

تَضیحات:پیَغت فسٌّگی غٌدی اغت هؿتول بس هغالؼات تازؾٌاغی هبیي پیؽ بیٌی پیاهدّای فسٌّگی ٍ اػوال الصاهات ٍ اغتاًداز ّای هسبَط ز ّـس ًـَع عـس
تصوین ٍ الدام تیى التصا ی غیاغی زمَلی لضانی اختواػی ٍ فسٌّگی هتٌاغب باهمتضیات ٍ ؾسانظ خاهؼِ

3د چگًَگی هحاغبِ اهتیاشات بٌد3ـ خدٍل فؼالیت ّای فسٌّگی ـ تسبیتی ـ اختواػی:
ردیف

مصادیق

موضوع

امتیاس

ح اکثز امتیاس

ح اکثز امتیاس

ح اقل امتیاس در

در واح کار

در هز

هز دوره ارتقاء

یا نی سال

موضوع

ػضَنت ز تؿدل ّا ٍ ًْا ّای هس م ًْا هصَ بِ تؿـخیص
تا 0/5

تویػیَى
هؿاٍزُ فسٌّگی نـا ّودـازی هؿاٍزُ ٍ ّودازی هَرس با تؿدل ّای لاًًَوٌد اًؿدَنی (اػـن
هَرس با تؿـدل ّـای لاًًَوٌـد اش تاًَى ّای فسٌّگی ـ ٌّسی اًؿـدَنی/اًدوي ّـای ػلوـی ـ

3

اًؿــدَناى اػضــای ّیــات

تا 1

اًؿدَنی ٍ ...

ػلوـــی عـــی ٍ ًْا ّـــای هػلَلیت ز تؿدل ّای اغیهی اغـتاند ٍ ًْا ّـای هـس م ًْـا
فسٌّگــی فؼــال ز هَغػــِ نــا هصَ

تا 1

زَشُ ػلویِ بِ هٌظـَز تـسٍنح ازااـــِ هؿـــاٍزُ ٍ ّودـــازی هـــَرس بـــا ًْا ّـــای فسٌّگـــی
فؼالیت ز زَشُ فسٌّ
اًؿگاُ(هؼاًٍت فسٌّگی فتس ّن اًدنؿی فتس ًْا ًوانٌدگی

ّس50

همام هؼظن زّبسی ز اًؿگاُ ّا ؾَزای فسٌّگی ٍ )...

غاػت
تا 1

تا2

اهتیاش
ّودازی هَرس با ّیأت ّای هرّبی اًؿگاُ
ػضَنت ّودازی با ًْا ّای ػلوی ـ فسٌّگـی ٍ غـاشهاى ّـای

تا 0/5
تا 1

هس م ًْا زغوی خازج اش اًؿگاُ
ّودازی ز بسگصازی بسًاهـِ ّـای ؾـبدِ ّـای صـدا ٍغـیوای

تا 1

خوَْزی اغیهی انساى

4ـ چگًَگی هحاغبِ اهتیاشات بٌد4ـ خدٍل فؼالیت ّای فسٌّگی ـ تسبیتی ـ اختواػی:
ردیف

4

موضوع

مصادیق

امتیاس

اغتا هؿاٍز فسٌّگی با زدـن

ّـــــــس

هؼــاٍى فسٌّگــی هَغػــِ نــا اغــتا هؿــاٍز تــاًَى ّــا فسٌّگــی ٌّــسی فسٌّگــی اًؿــددُ

ًیوػـال

هؼــاٍى فسٌّگــی بٌیــا هلــی تازگاُ ّای آهَشؾی ٍ  ....بازدن زغوی

0/7

ًخبگاى ٍ تانید هَغػـِ هحـل

اهتیاش

خدهت

ح اکثز امتیاس

ح اکثز امتیاس

ح اقل امتیاس در

در واح کار

در هز

هز دوره ارتقاء

یا نی سال

موضوع

0/7

5

5ـ چگًَگی هحاغبِ اهتیاشات بٌد5ـ خدٍل فؼالیت ّای فسٌّگی ـ تسبیتی ـ اختواػی:
ردیف

5

موضوع

مصادیق

هػـــــــلَلیت 1ـ عسازی بسًاهِ زنـصی ٍ

ازااِ عس ّای فسٌّگی ـ تسبیتی ٍنطُ اغاتید تازتٌـاى

پــــــرنسی ز هؿــــــازتت ز اهــــــَز

ٍ اًؿدَناى تِ بِ تصَنب ًْا ّای ذنسبظ ز اًؿگاُ

اصـــــــی ٍ فسٌّگــــــی تسبیتــــــی

زغیدُ باؾد ٍ هؿازتت ز تدٍني آى ّا

ّدانت ًگسؼ اختوــاػی ٍ ػلوــی بــسای
ّــای هغلــَ

اًؿــــدَناى اػضــــای

فسٌّگــــــی ٍ ّیــأت ػلوــی عــی ٍ
هؿــازتت نــا تازتٌاى
اًدــام فؼالیــت
ّای فسٌّگی

ّای ػلوی ـ فسٌّگی اغـاتید ٍ اًؿـدَناى ٍ هؿـازتت

هؿــازتت ز تــدٍني نــا بسگــصازی بسًاهــِ ّــای
فسٌّگی اًؿگاُ

تسبیتــــــــی ٍ ّــــای اخــــیق هساتــــص

خدنــدالَزٍ ٍ ازااــِ هؿــاٍزُ ػلوــی ـ فسٌّگــی بــِ

اختواػی ٍ نـا تحمیماتی بیوازغتاى ّا ٍ

اًؿدَناى ٍ خاًَا ُ آًاى با ّواٌّگی هؼاًٍت فسٌّگی

بـــسای تلیـــِ 3ـــ غــانس فؼالیــت ّــای
الؿــــــــــــاز هستبظ اش لبیل:
اًؿــــــگاّی الف)ػسضــــِ خــــدهات
( اًؿـــدَناى

هؿـــــاٍزُ ای ػلوـــــی

اغـــــــتا اى ٍ فسٌّگــــــی تسبیتــــــی
تازتٌــاى ) بــا اختوــاػی ٍ آهَشؾــی بــِ
تػـــــــــــب
هَافمـــــــــت

اًؿدَناى عی

ػضــَنت ز تویتــِ ّــای اخــیق هساتــص تحمیمــاتی
بیوازغتاى ّا ٍ اًؿگاُ ّا

تا1

ّس40
غاػت1
اهتیاش

زضــَز هــَرس ٍ فؼــال ز خَابگــاُ ّــای اًؿــدَنی بــِ
هٌظَز ازااِ هؿاٍزُ فسٌّگی نا انسا غـخٌساًی ز شهیٌـِ

تا 1/5

ّــای فسٌّگــی ـ غیاغــی بــِ اًؿــدَناى بــا ّوــاٌّگی
هؼاًٍت فسٌّگی نا ًْا ًوانٌـدگی همـام هؼظـن زّبـسی
ز اًؿگاُ

) زضــــَز هػــــتوس ٍ

هَغػــِ هحــل هَرس ز هساتص اًؿـدَنی

انثــازگس بــا ّوــاٌّگی فتــس اهــَز اًؿــدَناى ؾــاّد ٍ

خدهت

تا 1

نا ًْا ًوانٌدگی همام هؼظن زّبسی ز اًؿگاُ

ازااِ هؿـاٍزُ ػلوـی ـ فسٌّگـی بـِ اًؿـدَناى ؾـاّد ٍ

اػن اش تاًَى ّا هػاخد

تا 1

ز تدٍني آى ّا

2ـــ ػضــَنت ز تویتــِ

ػٌاٍني هؿـابِ

تا1

ازااِ عس ّـای خدنـد ٍ ًَآٍزاًـِ ز زاغـتای فؼالیـت

ؾستت هَرس ز از ٍّا ٍ هساغن اغتمبال اش اًؿـدَناى

اًؿگاُ ّا

امتیاس

تا1

انثازگس اًؿگاُ

خَابگاُ ّا ٍ ...
ج)هؿــازتت ز تــسٍنح
ػلوی ٍ فسٌّگـی الگـَی
اغیهی ـانساًی پیؿسفت با
تانید تویػیَى تخصصـی
ذنسبظ
) هؿــازتت فؼاالًـــِ ز
تؿـــدیل خلػـــات ّـــن
اًدنؿی اغاتید

ّودازی نا هػاػدت ز زاُ اًداشی الداهات هسبـَط بـِ
اهَز ػام الوٌفؼِ

تا 1

ح اکثز امتیاس

ح اکثز

ح اقل امتیاس در

در واح کار

امتیاس در هز

هز دوره ارتقاء

یا نی سال

موضوع

6ـ چگًَگی هحاغبِ اهتیاشات بٌد6ـ خدٍل فؼالیت ّای فسٌّگی ـ تسبیتی ـ اختواػی:
موضوع

ردیف

امتیاس

مصادیق

اغــتوساز ز تمیــد ٍ پانبٌــدی بــِ ازشؼ 1ـ پانبٌدی بِ ازشؼ ّای نٌی ٍ فسٌّگی

تا 5

ح اکثز امتیاس

ح اکثز امتیاس

ح اقل امتیاس در

در واح کار

در هز

هز دوره ارتقاء

یا نی سال

موضوع

د

ّای نٌی فسٌّگـی هلـی اًمیبـی ٍ

6

صـــدالت ٍ اهاًـــت ازی بـــا تانیـــد ـ اؾتْاز بِ اهاًتدای ٍ صدالت
تویػیَى تخصصی ذنسبظ

3ـ اؾتْاز بِ تؼْد اًمیبی ٍ هلی

تا 5

د

تا 5

د

5

7ـ چگًَگی هحاغبِ اهتیاشات بٌد7ـ خدٍل فؼالیت ّای فسٌّگی ـ تسبیتی ـ اختواػی:
موضوع

ردیف

تػب خَانص ( ز شهیٌِ تسٍنح
فسٌّـــ

7

انثـــاز ٍؾـــْا ت

هػلَلیت ّای فسٌّگی ٍ)....

امتیاس

مصادیق

ز غغح بیي الوللی

تا 2

زغغح هلی

تا 2

ز غغح اغتاًی

تا 1

ز غغح اًؿگاّی

ح اکثز امتیاس

ح اکثز امتیاس

ح اقل امتیاس در

در واح کار

در هز

هز دوره ارتقاء

یا نی سال

موضوع

8

تا 0/5

8ـ چگًَگی هحاغبِ اهتیاشات بٌد8ـ خدٍل فؼالیت ّای فسٌّگی ـ تسبیتی ـ اختواػی:
ردیف

موضوع

مصادیق

عسازی ٍ هؿازتت فؼاالًِ ز بسگصازی تسغی ّای آشا اًدنؿی ًمـد عسازی ٍ هؿازتت

8

ٍ ًظسنِ پس اشی با تانید هساخغ ذنصی

امتیاس

ح اکثز امتیاس

ح اکثز امتیاس

ح اقل امتیاس در

در واح کار

در هز

هز دوره ارتقاء

یا نی سال

موضوع

تا 1

ازااِ آشا اًدنؿی

تا2

ازااِ ًظسنِ پس اشی

تا 3

1تا 3

6

9ـ چگًَگی هحاغبِ اهتیاشات بٌد9ـ خدٍل فؼالیت ّای فسٌّگی ـ تسبیتی ـ اختواػی:
ردیف

مصادیق

موضوع

ؾستت ز تازگاُ ّـای اًـؽ افصانـی ٍ ازااِ تازگاُ ّا (بِ ػٌَاى هدزظ)
تَاًوٌدغــاشی اػضــای ّیــات ػلوــی ز
شهیٌِ فسٌّگی ـ تسبیتی ٍاختواػی بـا ازااـِ

اهتیاش
ؾستت ز تازگاُ ّا

یا نی سال

موضوع

ارتقاء

ّس

اًــؽ افصانــی ٍ تَاًوٌــد غــاشی اػضــای

8غاػت

ّیات ػلوی هصـَ خلػـِ  174ؾـَزای

 1اهتیاش

اغـــیهی ؾـــدى اًؿـــگاُ ّـــا ٍ هساتـــص فؼالیت ز بسگصازی تازگـاُ ّا(بسًاهـِ زنـصی اهـَز

ّس 16

آهَشؾی)

در واح کار

در هز

در هز دوره

ّس 4
غاػت 1

گَاّی هؼتبس (هـا ُ ( )3آنـیي ًاهـِ عـس

9

امتیاس

ح اکثز امتیاس

ح اکثز امتیاس

ح اقل امتیاس

غاػت تا

اخسانی ٍ )....

 1اهتیاش

10ـ چگًَگی هحاغبِ اهتیاشات بٌد10ـ خدٍل فؼالیت ّای فسٌّگی ـ تسبیتی ـ اختواػی:
امتیاس

ردیف
مصادیق

موضوع

ح اکثز

ح اکثز امتیاس

ح اقل

امتیاس در

در هز

امتیاس در هز

واح کار

موضوع

دوره ارتقاء

یا نی سال
بسگصازی ًوانگاُ آراز ٍ تازگاُ ٌّسی

بازٍندس فسٌّگی ـاغیهی ـانساًی

تا 2

10




فؼالیت ّای هَضَع بٌدّای 10ـ 1اني غتَزالؼول فمظ ز ندی اش بٌدّای هَا چْسگاًِ آنیي ًاهِ ازتمای هستبِ اهتیاش تؼلك هی گیس
بیسخاًِ ّیات هویص هَظف بِ بسزغی هغانستْا هی باؾد

5

اهتیاشّای لابل هحاغبِ اش فؼالیت ّای فسٌّگی تسبیتی ٍ اختواػی اػضای ّیات ػلوی (هَغػِ)
زــــــداتثس زـــداتثس زـــــــدالل

هَضَع

اهتیـــــاش ز اهتیـــاش ز اهتیاش ز ّس
ٍازــد تــاز ّــــــــــس
زی

نا ًین غال

1

هَضَع

"تدٍني تتا "همالِ"ٍ "تَلید ارس بدنغ ٍ ازشًـدُ ٌّـسی" بـا
زٍندس اغیهی ز زَشُ ّای فسٌّگی تسبیتی ٍ اختواػی

2

ٍزُ ازتماء

تا4

تْیِ ٍ تدٍني پیَغت فسٌّگی بـسای فؼالیـت ّـا ٍ ّودـازی
هؤرس ز اخسای اهَز فسٌّگی بس اغاظ غیاغت ّای تلی پٌح

تا3

غالِ تَغؼِ ٍ غیاغت ّای ؾَزای اغیهی ؾدى اًؿـگاُ ّـا
ـ

ٍ هساتص آهَشؾی
هؿاٍزُ فسٌّگی نا ّودـازی هـَرس بـا تؿـدل ّـای لاًًَوٌـد
3

اًؿدَناى اػضای ّیات ػلوی عی ٍ ًْا ّای فسٌّگـی

تا2

فؼال ز هَغػِ نا زَشُ ػلویِ بـِ هٌظـَز تـسٍنح فؼالیـت ز
زَشُ فسٌّ
اغتا هؿاٍز فسٌّگی با زدن هؼاٍى فسٌّگی هَغػِ نا هؼاٍى
4

فسٌّگی بٌیا هلی ًخبگاى ٍ تانید هَغػِ هحل خدهت

ّس ًیوػال
تا 0/7

5

هػــــــــــلَلیت 1ـ عسازـی بسًاهـِ زنـصی ٍ هؿـازتت ز
5

پــــــــرنسی ز اهَز فسٌّگی تسبیتی اختوـاػی ٍ ػلوـی
اصــــــــــی ٍ بسای اًؿدَناى اػضـای ّیـأت ػلوـی
ّــدانت ًگــسؼ عی ٍ تازتٌاى
ّـــای هغلـــَ

2ـ ػضَنت ز تویتِ ّای اخیق هساتـص

فسٌّگــــــــی ٍ تحمیماتی بیوازغتاى ّا ٍ اًؿگاُ ّا
هؿـــازتت نـــا 3ـ غانس فؼالیت ّای هستبظ اش لبیل:

تا4

8

اًدـــام فؼالیـــت الف)ػسضِ خـدهات هؿـاٍزُ ای ػلوـی
ّــای فسٌّگــی
تسبیتـــــــــــی ٍ
اختوــاػی ٍ نــا

فسٌّگی تسبیتی اختواػی ٍ آهَشؾی بـِ
اًؿدَناى ٍ عی
) زضــــــَز هػــــــتوس ٍ هــــــَرس ز

ػٌـــاٍني هؿـــابِ هساتص اًؿـــدَنی اػـــن اش تـــاًَى ّـــا
بسای تلیِ الؿاز هػاخد خَابگاُ ّا ٍ ...
اًؿــــــــگاّی ج)هؿازتت ز تسٍنح ػلوی ٍ فسٌّگی
( اًؿـــــدَناى

الگَی اغیهی ـ انساًی پیؿـسفت بـا تانیـد

اغـــــــــتا اى ٍ تویػیَى تخصصی ذنسبظ
تازتٌـــاى ) بـــا

) هؿازتت فؼاالًـِ ز تؿـدیل خلػـات

تػــب هَافمــت ّن اًدنؿی اغاتید
هَغػـــِ هحـــل
خدهت

ـ

6

5

اغتوساز ز تمید ٍ پانبٌدی بِ ازشؼ ّای نٌی فسٌّگی هلی
اًمیبـــی ٍ صـــدالت ٍ اهاًـــت ازی بـــا تانیـــد تویػـــیَى
تخصصی ذنسبظ

7

انثــاز ٍؾــْا ت

تػــب خــَانص ( ز شهیٌــِ تــسٍنح فسٌّ ـ

ّسهَز تا2

8

هػلَلیت ّای فسٌّگی ٍ)....
8
9

1تا 2

عسازی ٍ هؿـازتت فؼاالًـِ ز بسگـصازی تسغـی ّـای آشا

6

اًدنؿی ًمد ٍ ًظسنِ پس اشی با تانید هساخغ ذنصی
ؾستت ز تازگاُ ّای اًؽ افصانی ٍ تَاًوٌدغاشی اػضای

بِ اشای ّس

ّیات ػلوی ز شهیٌـِ فسٌّگـی ـ تسبیتـی ٍاختوـاػی بـا ازااـِ

 16غاػت

اًؽ افصانی ٍ تَاًوٌد

آهَشؼ 2

گَاّی هؼتبس (ها ُ ( )3آنیي ًاهِ عس

غــاشی اػضــای ّیــات ػلوــی هصــَ خلػــِ  174ؾــَزای

10

اهتیاش

اغیهی ؾدى اًؿگاُ ّا ٍ هساتص آهَشؾی)
10

بسگصازی ًوانگاُ آراز ٍ تازگاُ ٌّـسی بـازٍندس فسٌّگـی ـ

تا 2

5

اغیهی ـ انساًی
زدالل اهتیاش الشم اشبٌدّای  1الی 10
زداتثس اهتیاش هَز لبَل اش بٌدّای  1الی 10

10
30

تبصسُ:1
بِ هٌظَز بسزغی ٍ تؼییي اهتیاشّای فسٌّگی تسبیتی ٍ اختواػی اػضـای ّیـأت ػلوـی ز هَغػـِ تویػـیَى فسٌّگـی بـا
تستیب شنس تؿدیل هی ؾَ :
 .1زایع هؤغػِ بِ ػٌَاى زایع تویػیَى
 .2زایع ًْا ز هَغػِ ( ز هَغػِ ّای فالد ًْا ًوانٌدُ ًْا اغتاى)
 .3هؼاٍى فسٌّگی نا اًؿدَنی ـ فسٌّگی ٍنا ػٌَاني هؿابِ بِ ػٌَاى بیس تویػیَى
 .4هؼاٍى آهَشؾی  /پطٍّؿی زػب هَز ز هَغػِ ّای آهَشؾی /پطٍّؿی
 .5نک ًفس ػضَ ّی أت ػلوی با زدالل هستبِ اًؿیازی بِ اًتخا ّیلت اخسانی خر هَغػِ( ز هَغػِ ّـای فالـد ّیـأت
اخسانی خر

ًوانٌدُ ّیات اخسانی خر اغتاى) ٍ تأنید زایع هَغػِ.

تبصسُ  : 2اػضای تویػیَى ز ًخػتیي خلػِ آنیي ًاهِ اخلی زا ز چازچَ همسزات ٍ ضَابظ تلی ٍشازتـیي تـدٍني
هی تٌٌد.آنیي ًاهِ ؾاهل ًحَُ تؿدیل خلػِ ّا ؾیَُ زای گیسی ٍ تؼییي زد ًصا اػضای زاضـسبسای تؿـدیل خلػـِ
زای گیسی ٍ  ....اغت

