آييه وامه اجرايي كميسيًن بررسي مًارد خاص داوشگاهها ي مًسسات آمًزش عالي
(ثرطٌبهِ ضوبضُ  2/28588هَضخ  1374/12/19زفتط ٍظاضتي ٍ ،ظاضت يلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي)
وويسيَى ثطضسي هَاضز ذبظ وِ اظ ايي پس ثِ لحبل اذتػابض وويسايَى ًبهياسُ هاي ضاَز زض زاًطاوبّْب ٍ هَسسابت
آهَظش يبلي تطىيل هي گطزز تب ثب ضيبيت هفبز ايي آييي ًبهِ فمف ثِ ٍؾًيت تحػيلي زاًطاوَيبًي واِ هاَضز ذابظ
تطرػيع زازُ هي ضًَس ضسيسگي ٍ ضاي ًْبيي غبزض ًوبيس.
هبزُ  – 1تًطيف هَاضز ذبظ:
هَاضز ذبظ ثِ ٍؾًيت زاًطوَيبًي گفتِ هي ضَز وِ جطيبى تحػيل آًبى ثِ ذبقط يللي ذابض اظ ازاضُ ٍ اذتيابض آًْاب
وِ زض تحػيلطبى هَثط ثَزُ ثب هطىل هَاجِ گطزيسُ ٍ حل آى ثاب هماطضات ٍ آيايي ًبهاِ ّابي هَجاَز هوىاي ًيسات ٍ
ضسيسگي ثِ هطىالت تحػيلي آًْب ٍاضائِ ضاُ حل هٌكمي ثِ ثطضسي ثيطتط ٍ لؿبٍت زليمتط ّوِ جبًجِ ًيبظ زاضتِ ثبضس.
هبزُ  – 2اذتيبضات وويسيَى:
وويسيَى هسبئل هطثَـ ثِ زاًطوَيبى ضبغل ثِ تحػيل ٍ زض حبل اذطا آهَظضي هَسسِ آهَظش يابلي ضا ثاِ غاَضت
هَضزي ٍ ذبظ ثطضسي هي وٌس ٍ زضچبضچَة اذتيبضات ظيط تػوين گيطي ٍ ضاي ذَز ضا غبزض هي ًوبيس.
الف – اذتيبضات هطثَـ ثِ زاًطوَيبى زٍضُ ّبي وبضزاًي ،وبضضٌبسي ٍ وبضضٌبسي اضضس پيَستِ :
الف –  : 1اجبظُ ازاهِ تحػيل ثِ زاًطوَيبًي وِ ثب ٍجَز ضيبيت هابزُ  27آيايي ًبهاِ آهَظضاي زٍضُ ّابي وابضزاًي ٍ
وبضضٌبسي هػَة اسفٌس  69ضَضاي يبلي ثطًبهِ ضيعي زض هًطؼ اذطا لطاض گطفتِ اًاس ثطاطـ آًىاِ هيابًويي ولطابى
ووتط اظ زُ ًجبضس ٍ ثًس اظ آى زيوط هططٍـ ًوطزًس.
الف – : 2اجبظُ اًتمبل هَلت يب زائن اظ يه زاًطوبُ ثِ زاًطوبُ زيوط ثِ زاًطوَيبًي واِ ثطاسابآ آيايي ًبهاِ آهَظضاي
هَجَز ٍاجس ضطايف اًتمبل ًيستٌس (زض غَضت هَافمت وويسيَى ثطضسي هَاضز ذبظ زاًطوبّْبي هجساء ٍ همػس).
تجػطُ  :اًتمبل زاًطوَيبى هَسسبت آهَظش يبلي غيط اًتمبيي ً ،يوِ هتوطوع ٍ زاًطوبُ پيبم ًَض ثِ زاًطوبّْب ٍ هَسسبت
آهَظش يبلي زٍلتي ٍ ًيع اًتمبل زاًطوَيبى زٍضُ ضجبًِ ثِ زٍضُ ضٍظاًِ هكلمبً هوٌَو است ٍ تَسف وويسيَى لبثل ثطضسي
ًوي ثبضسٍ ،لي وويسيَى هي تَاًس تمبؾبي اًتمبل زاًطوَيبى اظ زٍضُ ضٍظاًِ ثِ زٍضُ ضجبًِ ،زاًطوبُ پيبم
ًَض ٍ هَسسبت آهَظش يبلي غيط اًتمبيي ضا هَضز ثطضسي لطاض زازُ ٍ زضثبضُ آى تػوين گيطي وٌس.
الف –  : 3هَافمت ثب افعايص سٌَات تحػيلي ثِ هست يه ًيوسبل ثطاي زاًطوَيبى زٍضُ ّابي وابضزاًي ٍ وبضضٌبساي
ًبپيَستِ ٍ زٍ ًيوسبل ثطاي زاًطوَيبى زٍضُ ّبي وبضضٌبسي ٍ و بضضٌبساي اضضاس پيَساتِ اي واِ حاساوتط هاست هوابظ
تحػيل آًبى ثطاثط همطضات ثِ پبيبى ضسيسُ ٍ ازاهِ تحػيل آًْب اظ لحبل سبيط همطضات آهَظضي هبًًي ًساضتِ ثبضس.
الف  – 4هَافمت ثب ثبظگطت ثِ تحػيل زاًطوَيبًي وِ ثساليل هَجِ ثب اضائِ هساضن هستسل حساوتط ياه سابل ثاطاي
ثجت ًبم ٍ ازاهِ تحػيل هطاجًِ ًٌوَزُ اًس ٍ هطىلي اظ لحبل ذسهت ًهبم ٍنيفِ ًساضًس.
تجػطُ :هست غيجت ايي لجيل زاًطوَيبى جعٍ سٌَات تحػيلي آًبى هحسَة هيطَز.

الف –  : 5هَافمت ثب حساوتط يه سبل هطذػي ثسٍى احتسبة زض سٌَات تحػيلي زاًطاوَيبًي واِ ثاب اضائاِ هاساضن
هستسل ثِ ثيوبضي حبز ٍ هعهي هجتال گطزيسُ اًس ٍ يب ذبًن ّبيي وِ زٍضاى ثابضزاضي ٍ ظايوابى ضا سا طي هاي ًوبيٌاس ٍ ياب
وسبًي وِ ثب تبييس ٍظيط هطثَـ  ،ثِ وبض آًبى ًيبظ هجطم هي ثبضس.
الف – : 6هَافمت ثب تغييط ضضتِ زاًطوَيبى اظ يه ضضتِ ثِ ضضتِ اي زيوط زض ّوبى گطٍُ آظهبيطي ٍ همكى تحػيلي زض
غَضتي وِ زاًطوَ تَاًبيي ازاهِ تحػيل زض ضضتِ فًلي ذَز ضا اظ زست زازُ ثبضس ثب حفم حسالل ًوطُ آظهَى سطاسطي
ضضتِ هَضز تمبؾب زض ول وطَض زض سْويِ هطثَـ.
الف –  : 7هَافمت ثب تغييط ضضتِ زاًطوَيبى اظ يه گطٍُ آظهبيطي ثِ گاطٍُ آظهبيطاي زيواط زض غاَضتي واِ زاًطاوَ
تَاًبيي ا زاهِ تحػيل زض وليِ ضضتِ ّبي گطٍُ آظهبيطي ذَز ضا اظ زست زازُ ثبضس ثِ ضطـ زاضتي حاسالل ًساجت ًواطُ
آظهَى سطاسطي ضضتِ هَضز تمبؾب زض ول وطَض زض سْويِ هطثَـ.
ة – اذتيبضات هطثَـ ثِ زاًطوَيبى زٍضُ وبضضٌبسي اضضس ًبپيَستِ:
ة –  :1هَافمت ثب يه ًيوسبل افعايص سٌَات تحػيلي ثطاي زاًطوَيبًي وِ حساوتط هست هوبظ ثِ تحػيل آًبى ثطاثط
همطضات ثِ پبيبى ضسيسُ ٍ اظ لحبل سبيط همطضات آهَظضي هوبظ ثِ ازاهِ تحػيل ّستٌس.
ة –  : 2هَافمت ثب حساوتط يه سبل هطذػي ثسٍى احتسبة زض ساٌَات تحػايلي زاًطاوَيبًي واِ ثاب اضائاِ هاساضن
هستسل ثِ ثيوبضي حبز ٍ هعهي هجتال گطزيسُ اًس ٍ يب ذبًن ّبيي وِ زٍضاى ثبضزاضي ٍ ظايوبى ضا س طي ٍ يب وسبًي واِ ثاب
تبييس ٍظيط هطثَـ  ،ثِ وبضضبى ًيبظ هجطم ثبضس.
– زض وليِ هَاضز اغَل ظيط ثبيس ضيبيت ضَز:
 – 1حفم ويفيت آهَظضي
 -2حفف حسالل ٍاحس همطض ٍ هًسل الظم ثطاي فطاغت اظ تحػيل
 -3حفم حسالل ًوطُ لجَلي زض ّط زضآ
 -4حفم حسالل ًوطُ آظهَى ٍ يب ًسجت ًوطُ آظهَى سطاسطي حست هَضز زض ول وطَض زض سْويِ هطثَـ.
 -5يسم تغييط همكى تحػيلي اظ پبييي تط ثِ ثبالتط.
هبزُ  – 3تطويت ايؿبء:
-1ضئيس زاًطوبُ ثًٌَاى ضئيس وويسيَى.
 -2هًبٍى زاًطوَيي ٍفطٌّوي زاًطوبُ ثِ يٌَاى زثيط وويسيَى.
 -3هًبٍى آهَظضي زاًطوبُ
 -4چْبض ًفط اظ ايؿبي ّيئت يلوي غبحت ًهط ٍ هتًْس زاًطوبُ ثِ پيطٌْبز زثيط وويسيَى
تجػطُ  – 1هسيط ول اهَض زاًطوَيبى ضابّس ٍايتابضگط  ،هاسيط وال اهاَض آهَظضاي  ،هاسيط وال تحػايالت تىويلاي ٍ
هسيطول اهَض فطٌّوي چٌبًچِ يؿَ ّيئت يلوي ثبضٌس ثطاي يؿَيت زض وويسيَى زض اٍلَيت لطاض زاضًس.

تجػطُ  – 2وليِ ايؿبء ثب حىن ضيبست زاًطوبُ هٌػَة هي ضاًَس ٍ ضًٍَضات حىان آًابى ثاطاي هًبًٍات زاًطاوَيي
ٍظاضت اضسبل هي گطزز.
هبزُ ً – 4حَُ اضجبو پطًٍسُ ّب ثِ وويسيَى:
وويسيَى ٍؾًيت تحػيلي ٍ زضذَاستْبيي وِ ثِ يىي اظ زٍ قطيك ظيط اضجبو گطزز ضا هَضز ضسيسگي لطاض هي زّس.
 - 1هَاضزي وِ پس اظ قطح زض وويسيَى آهَظضي يب ضَضاي تحػيالت تىويلي زاًطوبُ ثب اهؿبء هًابٍى آهَظضاي ثاِ
وويسيَى اضجبو ضَز.
 -2تمبؾبي زاًطوَيبًي وِ ثِ تطريع ضئيس ز اًطوبُ  ،هًبٍى زاًطاوَيي ٍ ياب هًابٍى آهَظضاي ثاِ وويسايَى اضجابو
گطزز.
تصوط  : 1جلسبت وويسيَى ثب حؿَض ضئيس زاًطوبُ  ،هًبًٍيي زاًطوَيي  ،آهَظضي ٍ ًػف ثًالٍُ يه ايؿب ضساويت
هي يبثس ٍ تػويوبت وويسيَى ثب ضاي هتجت ًػف ثِ اؾبفِ يه وليِ ايؿبء هًتجط هي ثبضس.
تجػطُ :زض غَ ضت يسم اهىبى حؿَض ضئيس زاًطوبُ جلسِ ثب حؿَض ًوبيٌسُ تبم االذتيبض ايطبى (ضزيف  – 3هبزُ  3فَق
الصوط ) تطىيل ذَاّس ضس.
تصوط : 2جلسبت وويسيَى حسالل ّط  15ضٍظ يىجبض ٍ زض غَضت ؾطٍضت ثٌبثِ تطريع زثيط وويسيَى ثػاَضت فاَق
الًبزُ تطىيل هي ضَز.
تصوط : 3غَضت جلسبت وويسيَى ثب ضطح ٍؾًيت تحػيلي زاًطوَيبى ٍ زاليل ذبظ ثَزى آًْب پاس اظ اهؿابء ولياِ
ايؿبء حبؾط زض جلسِ جْت تبييس ضئيس زاًطوبُ اضسبل هي گطزز.
تصوط : 4آضاء غبزضُ پس اظ اهؿبء ضئيس زاًطوبُ ٍاثالٌ ثِ هًبٍى آهَظضي الظم االجطاست.
تصوط  : 5زثيط وويسيَى پس اظ ثطضسي همسهبتي سَاثك اهط ،هَاضز ضا جْت ضسيسگي زض وويسيَى هكطح هي ًوبيس.
هبزُ  – 5گعاضش ثِ وويسيَى هطوعي ثطضسي هَاضز ذبظ :
زثيط وويسيَى هَنف است حسالل ّط زٍ هبُ يىجبض گعاضضي هىتَة اظ فًبليتْب ٍ هػَثبت ضا ثِ ّوطاُ غَضت جلسبت
وويسيَى ثِ وويسيَى هطوعي ثطضسي هَاضز ذبظ هستمط زض حَظُ هًبًٍت زاًطوَيي ٍظاضت فطٌّگ ٍ آهَظش يبلي
اضسبل وٌس.
هبزُ  – 6هَاضز استتٌبئي:
هَاضزي ضا وِ اظ اذتيبضات وويسيَى ثطضسي هَاضز ذبظ زاًطوبُ ًوي ثبضس ٍ وويسيَى زاًطوبُ تطريع هاي زّاس تاب
زض وويسيَى هطوعي ثطضسي هَاضز ذبظ ضسيسگي گطزز ٍؾًيت تحػيلي زاًطوَ حست فطم هطثَـ ثاِ ّواطاُ سابيط
هساضن ثب اهؿبء ضيبست زاًطوبُ ثِ وويسيَى هطوعي ثطضسي هَاضز ذبظ اضسبل ضَز.
تصوط :آضاء وويسيَى هطوعي ثطضسي هَاضز ذبظ ثطاي زاًطوبّْب ٍ هَسسبت آهَظش يبلي الظم االجطاست.

هبزُ  – 7آضاء وويسيَى ثطضسي هَاضز ذبظ زاًطوبُ زض هًبًٍات زاًطاوَيي ٍظاضت هاَضز ثطضساي لاطاض هاي گياطز ٍ
چٌبًچِ ذبض اظ اذتيبضات وويسيَى زاًطوبُ تطريع زازُ ضَز ثِ آى ضسيسگي ذَاّس ضس.ايي آييي ًبهِ زض  7هابزُ زض
تبضيد  1374/12/16ثِ تبييس ٍظاضت فطٌّگ ٍ آهَظش يبلي ضسيس ٍ اظ تبضيد تػَيت جبيوعيي آييي ًبهِ لجلي هيطَز.
بخشىامه (الحاقي)  41/8833 :مًرخ  1833/3/32معاين داوشجًيي (يزارت علًم ،تحقيقات ي فىايري)
بخشىامه (الحاقي)  11/11621مًرخ  1832/1/33دفتر يزارتي  ،يزارت علًم  ،تحقيقات ي فىايري
ثٌسّبي الحبلي ثِ آييي ًبهِ اجطايي وويسيَى ثطضسي هَاضز ذبظ زاًطوبّْب ٍهَسسبت آهَظش يابلي (هػاَة سابل
)1374
ة – ( 1اغالحي)  :هَافمت ثب يىسبل افعايص سٌَات تحػيلي ثطاي زاًطوَيبًي وِ حساوتط هست هوبظ تحػيل آًابى
ثطاثط همطضات ثِ پبيبى ضسيسُ ٍ اظ لحبل سبيط همطضات آهَظش هوبظ ثِ ازاهِ تحػيل ّستٌس.
ة –  : 3هَافمت ثب اًتمبل زائن زاًطوَ اظ يه زاًطوبُ ثِ زاًطوبُ زيوط زض غَضت هَافمت وويسايَى ثطضساي هاَاضز
ذبظ زاًطوبّْبي هجسا ٍ همػس.
تجػطُ  :اًتمبل زاًطوَيبى هَسسبت آهَظضي يبلي غيط زٍلتي ٍ زاًطوبُ پيبم ًَض ثِ زاًطوبّْب ٍ هَسسبت آهَظش يبلي
زٍلتي هكلمبً هوٌَو است ٍ تَسف وويسيَى لبثل ثطضسي ًوي ثبضسٍ ،لي وويسيَى هي تَاًس تمبؾبي اًتمبل زاًطوَيبى اظ
زاًطوبّْبي زٍلتي ثِ زاًطوبُ پيبم ًَض ٍ هَسسبت آهَظش يبلي غياط اًتفابيي ضا هاَضز ثطضساي لاطاض زازُ ٍزضثابضُ آى
تػوين گيطي ًوبيٌس.
( الحبلي ) آذطيي تفَيؽ اذتيبضات وويسيَى هطوعي هَاضز ذبظ ( ٍظاضت يلَم  ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي ) ثِ زاًطاوبُ
ّب
(هَؾَو ثرطٌبهِ ضوبضُ 41/4/26373هَضخٍ 1383/4/17ظاضتربًِ)
 افعايص سٌَات تحػيلي زاًطوَيبًي وِ حساوتط هست هوبظ تحػيل آًبى ثطاثط آييي ًبهِ آهَظضي ثِ پبيابى ضسايسُ ٍازاهِ تحػيل آًْب اظ لحبل سبيط همطضات آهَظضي هوبظ است  ( .ثٌب ثِ تمبؾبي وتجي زاًطوَ حاساوتط ثاطاي زٍ ًيوسابل
زضًهبم ضجبًِ)
 هَافمت ثب ازاهِ تحػايل زاًطاوَيبى ٍضٍزي سابل ّابي  ٍ 76ثًاس واِ يلياطغن ثطذاَزاضي اظ هفابز ثرطاٌبهِ ضاوبضُ 41/3282هَضخ  78/3/20هًبٍى زاًطوَيي ٍظاضت ثطاي اذص هسضن ( وبضضٌبسي يب وبضزاًي ) ثِ يه ًيوسبل فطغات
اؾبفي ًيبظ زاضًس ثٌب ثِ تمبؾبي زاًطوَ زض ًهبم ضجبًِ .
 ايكبي حساوتط سِ سبل هطذػي ثسٍى احتسبة زض سٌَات تحػيلي ثِ زاضٌوَيبًي وِ ثِ هبهَضيت ذبض اياعام هايضًَس  ،ثِ ضطـ تبييس هًبٍى شيطثف ٍظاضت هتجَو زاًطوَ
 ثطضسي زضذَاست ٍ هَافمت زاًطوبُ پيبم ًَض ثب ثبظگطت ثِ تحػيل زاًطوَيبًي وِ ثِ زاليل هَجاِ ثايص اظ يىسابلثطاي ا ًتربة ٍاحس ٍ ازاهِ تحػيل هطاجًِ ًٌوَزُ اًس  ،هططٍـ ثِ ًساضتي هطىل ًهبم ٍنيفِ ٍ اهىبى اتوابم تحػايالت

ذَز قي سٌَات هوبظ ( ثطاثط آييي ًبهِ آهَظضي ) ٍ ثب استفبزُ اظ ثٌس  1ايي ثرطٌبهِ ٍ ثب ضيبيت ؾَاثف زاًطوبُ پيبم ًَض
.
 ثطضسي زضذَاست ٍ هَافمت زاًطوبُ پيبم ًَض ثب پصيطش زاًطاوَيبًي واِ زض زاًطاوبّْب ٍ هَسسابت آهاَظش يابليحؿَضي زٍلتي حك ازاهِ تحػيل اظ آًْب سلت ضسُ است  .زض غَضت هًطفي زاًطوبُ هطثاَـ ثاطاي ازاهاِ تحػايل زض
زٍضُ ًيوِ حؿَضي ٍ ثب ضيبيت ؾَاثف زاًطوبُ پيبم ًَض .
الحااابق  5ثٌس ثِ هبزُ  2آييي ًبهِ اجطايي وويسيَى ثطضسي هَاضز ذبظ زاًطوبّْب ٍ هَسسبت آهَظش يبلي زض تابضيد
 83/4/2ثِ تػَيت ٍظيط يلَم  ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي ضسيسُ است ٍ اظ تبضيد اثالٌ لبثل اجطا است .

