
 آئين نامه كار آموسي 

 دانشجويان دانشگاه آساد اسالمي 

  (۱۳۸۱)تجديد نظز شده در پاييش 

 معاونت پژوهشي )دفتز ارتباط با صنعت(

  :مقدمه

ّسف اظ وبضآهَظي، آقٌبيي زاًكزَيبى اظ ًعزيه ثب وبضّبي فولي ٍ هؿبئل ارطايي هي ثبقس ثغَضيىِ ثِ آًْب 

ضا ثب فول تغجيك ٍ ووجَز ّب ٍ ًَالم احتوبلي ضا زضن ٍ زض ضفـ آى فطنت زازُ قَز آهَذتِ ّبي ذَز 

  .ثىَقٌس

ثطگعاضي هغلَة زٍضُ ّبي وبض آهَظي فالٍُ ثط آقٌبيي وبض آهَظ ثب قطايظ، هكىالت ًٍيبظّبي هحيظ وبض هي 

ٌسُ اي تَاًس زض هقطفي لبثليت ّبي فلوي، زضرِ افتجبض ٍ تَاًوٌسي ّبي زاًكزَيبى زاًكگبُ ًمف تقييي وٌ

زاقتِ ثبقس. ثِ فلت تٌَؿ هطاوع نٌقتي ٍ ذسهبتي زض وكَض ٍ ثطذَضز هتفبٍت ٍ ًب ّوگَى آًْب ثب اهط وبضآهَظي، 

ؾطهبيِ گصاضي ثيكتطي زض ضاؾتبي افعايف ضاًسهبى وبض آهَظي زض ظهيٌِ ّبي هرتلف ) ؾيبؾت گصاضي، ثطًبهِ 

اؾت وِ ثِ وؿت افتجبض ثيكتط زض ثرف ّبثي تَليسي ٍ  ضيعي زليك ٍ ًؾبضت . . . ( هَضز ًيبظ اؾت ٍ ثسيي عطيك

ذسهبتي، رصة ثيكتط فبضك التحهيالى زض هحيظ ّبي وبضي، افعايف لطاضزازّب ٍ ّوىبضي ّبي پػٍّكي ًبئل 

ذَاّين آهس. ايي آئيي ًبهِ ثِ هٌؾَض ؾبهبًسّي اهط وبضآهَظي زض ضقتِ ّبي هٌْسؾي ٍ ؾبيط گطٍُ ّبي آهَظقي 

  .بي وبض آهَظي هي ثبقٌس تسٍيي گكتِ اؾتوِ زاضاي زٍضُ ّ

  :تعاريف كلي -1

الظم اؾت وِ تقبضيف ظيط آٍضزُ « زٍضُ ّبي وبض آهَظي» زض ايي هجحج ثِ هٌؾَض آقٌبيي ثب ٍاغُ ّبي ذبل 

  .قَز

وبض آهَظي: هٌؾَض اظ وبض آهَظي، زٍضُ اي اؾت وِ عي آى زاًكزَيبى ضقتِ ّبيي وِ قطايظ ٍضٍز ثِ ايي  -1-1

ضُ ضا زاضًس ٍاحس ّبي زضؾي هكرهي ضا ) هغبثك تجهطُ شيل ايي ثٌس ( زض هطاوع نٌقتي، ذسهبتي ٍ ؾبيط زٍ

هطاوع هي گصضاًٌس تب ثِ هٌؾَض اؾتفبزُ اظ آهَذتِ ّبي فلوي ٍ فٌي، ثبال ثطزى تَاى فلوي ٍ ارطايي ذَز زض ضقتِ 

ًحَُ ضفـ ًيبظّبي اؾبؾي ٍ ضطٍضي ربهقِ آقٌب  هطثَعِ ٍ اهىبى تبحيط هتمبثل تئَضي ٍ فول ٍ يب فلن ٍ تىٌيه ثب

  .گطزًس

تجهطُ: تقساز ٍاحس ٍ هست زٍضُ ّبي وبض آهَظي هطثَط ثِ ضقتِ ّبي هرتلف ثط اؾبؼ هزوَفِ زضؾي ههَة 

  .هي ثبقس 16/7/76هَضخ  63089/36قَضاي فبلي ثطًبهِ ضيعي ٍ ثرف ًبهِ نبزضُ اظ ؾبظهبى هطوعي ثِ قوبضُ 

ضآهَظ: زاًكزَي وبضآهَظ وِ زض ايي آئيي ًبهِ ثِ اذتهبض وبض آهَظ گفتِ هي قَز، زاًكزَيي زاًكزَي وب  -2-1

  .اؾت وِ زٍضُ ّبي وبض آهَظي ذَز ضا زض يه ٍاحس نٌقتي يب ذسهبتي هي گصضاًس

اؾتبزوبضآهَظي: ّطزاًكزَ،وبضآهَظي ذَزضاظيط ًؾطيه اؾتبز ) افضبي ّيئت فلوي توبم ٍلت زض اٍلَيت  -3-1

س( ثِ هقطفي گطٍُ آهَظقي شيطثظ تحت فٌَاى اؾتبز وبضآهَظي هي گصاضًس وِ هؿئَل ضاٌّوبيي وبضآهَظ ٍ ّؿتٌ



  .اضائِ ًوطُ ثِ ٍاحس زاًكگبّي هي ثبقس

ؾطپطؾت وبض آهَظي: ّط زاًكزَ وبضآهَظي ذَز ضا ظيط ًؾط هؿتمين ٍ هؿتوط يه هؿئَل تقييي قسُ اظ  -4-1

  .ًس وِ ثِ آى فطز ؾطپطؾت وبض آهَظي اعالق هي قَزؾَي هحل وبضآهَظي هطثَعِ هي گصضا

هحل وبضآهَظي: هٌؾَض اظ هحل وبضآهَظي ّط ًَؿ هطوع التهبزي، تَليسي، ذسهبتي ؾتبزي، تحميمبتي،  -5-1

عطاحي ٍ هكبٍضُ اي، آهَظقي، فٌي، اوتكبفي، اؾترطاري ٍ غيطُ هي ثبقس وِ ثِ فٌَاى هىبى وبضآهَظي ) ٍاحس 

  .زاًكزَ تقييي هي گطززيب هطوع نٌقتي( 

زفتط اضتجبط ثب نٌقت ٍاحس زاًكگبّي: زفتطي اؾت وِ زض ٍاحس ّبي زاًكگبّي تكىيل ٍ تحت ًؾبضت  -6-1

  .هقبًٍت پػٍّكي ٍاحس، اهَض هحَلِ ضا اًزبم هي زّس

ظاز زفتط اضتجبط ثب نٌقت ؾبظهبى هطوعي: )زفتط هطوعي اضتجبط ثب نٌقت( زض ؾبظهبى هطوعي زاًكگبُ آ -7-1

اؾالهي زفتطي ثِ ًبم زفتط هطوعي اضتجبط ثب نٌقت ٍرَز زاضز وِ يىي اظ ٍؽبيف آى ايزبز ّوبٌّگي ٍ اًؿزبم 

ثيي ٍاحس ّبي زاًكگبُ آظاز اؾالهي ٍ هطاوع نٌقتي هي ثبقس،وِ ٍاحس ّبي زاًكگبّي ضا زض ظهيٌِ هكىالت وبض 

  .آهَظي يبضي هي زّس

  :نحوه تعيين محل كارآموسي -۲

  :بي نٌقتي رْت افعام وبضآهَظ، ثِ يىي اظ عطق ظيط تقييي هي قًَسٍاحس ّ

ثِ پيكٌْبز زاًكزَ ٍ ثب هَافمت اؾتبز وبضآهَظي، هحل الظم ثطاي عي ّط زٍضُ وبضآهَظي زاًكزَ هكرم -1-2

  .ٍ ثِ زفتط اضتجبط ثب نٌقت ٍاحس زاًكگبّي افالم هي گطزز

ٍ گطٍُ ّبي آهَظقي ثب ثطضؾي ّبي الظم ٍ ّوبٌّگي ثب نٌبيـ، زفبتط اضتجبط ثب نٌقت ٍاحسّبي زاًكگبّي  -2-2

هحل ّبي وبضآهَظي هٌبؾت ضا زض ؾغح اؾتبى ّب ٍ هَؾؿبت زٍلتي ٍ غيط زٍلتي قٌبؾبيي ٍ هكرم ًوَزُ ٍ 

  .اظ عطيك زفتط هصوَض وبضآهَظاى ضا ثِ ايٌگًَِ ٍاحسّب هقطفي هي ًوبيٌس
 

  :نحوه معزفي كارآموس-۳

لجل اظ آغبظ وبضآهَظي ًؿجت ثِ هقطفي وبضآهَظاى ثِ ٍاحس نٌقتي ثط ب نٌقت ٍاحس زاًكگبّي زفتط اضتجبط ث-1-3

اؾبؼ فطم هقطفي ًبهِ وِ حبٍي هكرهبت فطزي وبضآهَظ، قطٍؿ ٍ هست ظهبى وبضآهَظي ٍ ًبم اؾتبز وبضآهَظي ٍ 

اؾتبز وبضآهَظي هي تَاًسثطًبهِ ٍحسالل ؾبيط اعالفبت الظم هي ثبقس السام ًوبيس. زض ضوي فالٍُ ثط اعالفبت فَق 

  .اًتؾبضات ذَزضاثِ ضويوِ فطم هصوَضتْيِ ٍاضؾبل زاضز

تجهطُ: وليِ زاًكزَيبًي وِ زض ٌّگبم حجت ًبم حك ثيوِ ذَز ضا پطزاذت ًوَزُ اًس زض عَل هست زٍضُ وبضآهَظي 

لطاض زاضز لصا ضطٍضي  21/7/81هَضخ  133000/16تحت پَقف ثيوِ حَازث ؾبظهبى هطوعي عجك ثركٌبهِ 

اؾت رْت اعالؿ ٍاحسّبي نٌقتي، هَضز هصوَض ثٌحَي قبيؿتِ زض هقطفي ًبهِ زاًكزَيبى ثِ هطاوع نٌقتي 

  .ليس گطزز

زفتط اضتجبط ثب نٌقت ٍاحس زاًكگبّي هَؽف اؾت ثط اؾبؼ فطم هقطفي ًبهِ ٍ حجت ًبم زاًكزَيبى ًؿجت  -2-3

م ًٍبم ذبًَازگي، ضقتِ تحهيلي، گطايف، همغـ تحهيلي، ٍ فٌَاى ثِ تٌؾين ٍ تىويل فطم )الف( وِ حبٍي ًب



  .وبضآهَظي هي ثبقس السام ًوَزُ ٍ فطم هصوَض ضا ثِ ٍاحس نٌقتي هطثَط رْت ّوبٌّگي ٍ السام اضؾبل زاضز

تجهطُ: ثطاي ٍاحسّبي نٌقتي وِ اظ ٍاحس زاًكگبّي هطثَعِ ووتط اظ ؾِ زاًكزَي وبضآهَظي گطفتِ اًس اضؾبل 

  .فطم العاهي ًيؿتايي 

زفتط اضتجبط ثب نٌقت ٍاحس زاًكگبّي هَؽف اؾت ثط اؾبؼ فطم ّبي هقطفي ًبهِ ٍحجت ًبم لغقي  -3-3

وِ حبٍي تقساز وبضآهَظاى ثط اؾبؼ ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي، ضقتِ « ة»زاًكزَيبى، ًؿجت ثِ تٌؾين ٍتىويل فطم 

ثبقس السام ًوَزُ ٍ فطم هصوَض حساوخط تب پبيبى  تحهيلي ٍ گطايف، ضقتِ تحهيلي ٍ فٌَاى ٍهحل وبضآهَظي هي

  .ّط تطم ثِ زفتط هطوعي اضتجبط ثب نٌقت اضؾبل زاضز

گطٍُ ّبي آهَظقي هَؽفٌس ثب ّوىبضي ٍّوبٌّگي زفبتط اضتجبط ثب نٌقت ٍاحسّبي زاًكگبّي، لجل اظ هقطفي 

زاًكزَيبى ثِ هطاوع نٌقتي رْت اًزبم وبضآهَظي ّوبٌّگي ّبي الظم ضا اظ ًؾط تَريِ زاًكزَ ثِ اًزبم ثطؾبًٌس 

ت تَريْي ثيبى وٌٌس. فسم حضَض زاًكزَ زض ٍ اّساف ايي ثطًبهِ ٍ فطم ّبي الظم ًٍحَُ تىويل آًْب ضا زض رلؿب

( 17، عطح ضٍي رلس)ل11الي  5رلؿِ تَريْي، هَرت حصف ٍاحس وبضآهَظي هي گطزز. )ضطٍضيؿت نفحبت 

، فطم ذالنِ اعالفبت وبضآهَظي، فطم گعاضـ پيكطفت وبضآهَظي، فطم پبيبى زٍضُ وبضآهَظي زض اذتيبض زاًكزَ 

  (.لطاض گيطز

  :ز وبضآهَظيضَاثظ هطثَط ثِ اؾتب

الف( اٍلَيت اًتهبة اؾتبز وبضآهَظي، ثِ تطتيت ثب افضبي ّيئت فلوي توبم ٍلت، ًيوِ ٍلت ٍ اؾبتيس حك 

التسضيؽ گطٍُ آهَظقي هطثَعِ هي ثبقس ، الجتِ هسيطاى گطٍُ ّبي آهَظقي هَؽفٌس ّط ؾبلِ ثب ّوبٌّگي زفبتط 

تزطثِ ٍ زاضاي ترهم زض ظهيٌِ وبضآهَظي ٍ هطتجظ اضتجبط ثب نٌقت ثط ًحَُ ترهيم وبضآهَظي ثِ اؾبتيس ثب 

ثَزى آى ثب ضقتِ زاًكزَيبى ًؾبضت ًوَزُ ٍ آًبى ضا ثط اؾبؼ ضتجِ ٍ اهتيبظات هطثَعِ ثِ تطتيت اٍلَيت ثِ 

 زاًكزَيبى هقطفي ًوبيٌس ، 

ضا تحت ًؾط  ًفطي اظ زاًكزَيبى وبض آهَظ 15ة( ّط اؾتبز وبض آهَظي زض ّط زٍضُ هي تَاًس حس اوخط زٍ گطٍُ 

زاقتِ ثبقس ٍلي هي ثبيؿت ؾَاثك، وبض آيي ٍ هطتجِ اؾبتيس زض حس اوخط تقساز زاًكزَيبى وبضآهَظ تحت ًؾط 

  . اؾتبز ٍ ًيع زض اٍلَيت ثٌسي اًتربة اؾبتيس وبض آهَظي لحبػ گطزز

لي چٌبًچِ تجهطُ : ٍاحس وبض آهَظي رعء ٍاحسّبي هَؽف اؾبتيس توبم ٍلت ٍ ًيوِ ٍلت هحؿَة ًوي گطزز ٍ

ٍاحسّبي هَؽف ثقضي اظ اؾبتيس تىويل ًكسُ ثبقس حساوخط يه والؼ وبض آهَظي ثقٌَاى ٍاحس هَؽف ثطاي 

اؾتبز هي تَاى زض ًؾط گطفت ٍ حك التسضيؽ آى ًيع ثطاؾبؼ آييي ًبهِ ّبي هط ثَط ثِ وبضآهَظي پطزاذت 

ٌوب ٍ حك العحوِ ؾطپطؾت وبضآهَظي ذَاّس گطزيس. ضوٌأ ٍاحسّبي زاًكگبّي هَؽفٌس حك التسضيؽ اؾتبز ضاّ

ضا ثط عجك فطهَل هٌسضد زض آئيي ًبهِ وبضآهَظي پطزاذت ًوَزُ ٍ يه ؾَم اظ ؾْن اذتهبل يبفتِ ثِ زاًكگبُ ضا 

زض اذتيبض زفبتط اضتجبط ثب نٌقت رْت ضاُ اًساظي ٍ تزْيع زفبتط هصوَض ٍ ًؾبضت ثط حؿي اًزبم ٍؽبيف اؾتبز 

نٌقتي، ثبظزيس ّبي  -زض نٌقت ٍ ّوچٌيي ووه ثِ ثطگعاضي ؾويٌبضّبي فلوي وبضآهَظي ٍ زاًكزَيبى قبغل

  .وبضثطزي رْت زاًكزَيبى لطاض زٌّس -فلوي ٍ آهَظـ ّبي فلوي

الظم ثِ شوط اؾت ٍاحس وبضآهَظي ضقتِ ّبي فلَم پعقىي اظ هَاضز شوط قسُ زض ايي آييي ًبهِ هؿتخٌي  :تجهطُ*



 هي ثبقس ، 

ز وبضآهَظي ثط هجٌبي ثبظزيسّب، ثطضؾي ّب، هغبلقِ گعاضـ ّبي زاًكزَ، ًحَُ اًزبم وبض ٍ ز( زض پبيبى زٍضُ، اؾتب

  .فقبليت ّبي وبضآهَظ ًوطُ ًْبيي ضا ثِ آهَظـ ٍاحس زاًكگبّي اضؾبل ذَاّس وطز

ٍ( اؾتبز وبضآهَظي هي ثبيؿت اظ هحل وبض آهَظي زاًكزَ حسالل يه ثبض زض عَل زٍضُ ثبظزيس ًوَزُ ٍ گعاضـ 

ضا ثِ زفتط اضتجبط ثب نٌقت اضائِ ًوبيس. لبثل ثِ شوط اؾت اظ آًزبييىِ ٍاحسّبي نٌقتي ثقضأ پطاوٌسُ ٍ زٍض اظ آى 

حَظُ رغطافيبيي ٍاحسّبي زاًكگبّي هي ثبقٌس ًؾبضت ثط حؿي اًزبم ثٌس هصوَض )ثبظزيسّبي ثِ فول آهسُ ( زض 

نَضت ترلف اؾبتيس ) فسم ثبظزيس ( هي تَاًس هٌزط اذتيبض زفبتط اضتجبط ثب نٌقت ٍاحسّبي زاًكگبّي ثَزُ ٍ زض 

 ثِ فسم پطزاذت ٍيب وؿط حك التسضيؽ اؾتبز ثب ّوبٌّگي هقبًٍت آهَظقي گطزز 

  : ضوابظ و مقزرات مزبوط به اخذ واحد كارآموسي - ۴

  : زاًكزَيبى وبضآهَظ هَؽف ثِ ضفبيت هَاضز هكطٍحِ ظيط هي ثبقٌس

بضآهَظي زض ؾط فهل هكرم ًوي ثبقس حس ًهبة ٍاحسّبي گصضاًسُ قسُ زض هَاضزي وِ ظهبى ارطاي و –1-4

ٍاحس )وبض  80ثطاي اذص ٍاحس وبضآهَظي زض همغـ وبض قٌبؾي وِ زاضاي زٍ زٍضُ وبضآهَظي هي ثبقٌس حسالل 

هي ثبقس. اهب زاًكزَيبى هي ثبيؿت ثطاي گصضاًسى زٍضُ  ( 2ٍاحس ) وبض آهَظي  100ٍ حسالل ( 1آهَظي 

حس الل زضٍؼ ترههي هَضز ًيبظ ذَز ضا ثب تَرِ ثِ هىبى هَضز ًؾط رْت وبضآهَظي، گصضاًسُ ثبقٌس. وبضآهَظي 

ٍاحس زضؾي ضا گصضاًسُ  100ٍ زض ضقتِ ّبيي وِ زاضاي يه زٍضُ وبضآهَظي هي ثبقٌس، زاًكزَيي وِ حسالل 

اذص ًوبيس. ضوٌأ حس ًهبة ثبقس ثب ًؾط گطٍُ ٍ ّوبٌّگي زفتط اضتجبط ثب نٌقت هي تَاًس ٍاحس وبضآهَظي ضا 

ٍاحسّبي گصضاًسُ قسُ ثطاي اذص ٍاحسوبضآهَظي زض زٍضُ ّبي وبضقٌبؾي ًبپيَؾتِ )زض نَضتي وِ زض فهل 

  .ٍاحس هي ثبقس 60هكرم ًوي ثبقس( 

حس ًهبة ٍاحسّبي گصضاًسُ قسُ ثطاي اذص ٍاحس وبضآهَظي زض زٍضُ ّبي وبضزاًي زض نَضتي وِ ظهبى ارطاي آى 

  .هكرم ًوي ثبقسزض ؾط فهل 

 2ٍاحس ٍ وبضآهَظي  50تب  40پؽ اظ گصضاًسى  1وبضآهَظي (  1ٍ2الف( چٌبًچِ زاضاي زٍ زٍضُ وبضآهَظي ثبقس )

  .هي ثبيؿت زض ًيوؿبل آذط گصضاًسُ قَز

ٍاحس هي ثبيؿت زضٍؼ ترههي هَضز ًيبظ ثطاي اذص  50ة( چٌبًچِ زاضاي يه زٍضُ وبضآهَظي ثبقس فالٍُ ثط 

  .َظي ضا گصضاًسُ ثبقٌسٍاحس وبضآه

ٍاحس اذص ًوبيٌس ٍ زض نَضتي وِ  14زض تطم ّبي فبزي زاًكزَيبى هي تَاًٌس ثِ غيط زٍ ٍاحس وبضآهَظي  –2-4

ثبقس ثِ غيط اظ  17ٍ زض ؾبيط گطٍُ ّب ثيكتط اظ  16هيبًگيي ًوطات آًْب زض گطٍُ فٌي ٍ هٌْسؾي ثيف اظ 

  .ٍاحس اذص ًوبيٌس 16وبضآهَظي هي تَاًٌس 

تجهطُ : زض هَضز زاًكزَيبى زض قطف فبضك التحهيلي ٍ تطم آذط، عجك آئيي ًبهِ ٍ همطضات آهَظقي زاًكزَ هي 

اذص ًوبيٌس ٍلي زض هَاضز اؾتخٌبء وِ تقساز ٍاحس  ( ٍاحس وبضآهَظي 2ٍاحس زضؾي +  22ٍاحس )  24تَاًس هزوَفأ 

ني ثطاي آى زض ًؾط گطفتِ قس هي ثبيؿت ٍاحس ثَزُ ٍ زض ؾط فهل قطايظ ذب 2وبضآهَظي يه ضقتِ ثيف اظ 

  .ثطاثط همطضات آى ضقتِ فول ًوبيٌس



ٍاحس ٍ ثطاي  6ٍاحس وبضآهَظي (  2زض تطم تبثؿتبى ول ٍاحسّبي اذص قسُ )ٍاحس ّبي زضؾي +  –3-4

  .ٍاحس هي ثبقس 7زاًكزَيبى زض قطف فبضك التحهيلي 

ّوچٌيي تقساز، اّويت ٍ ًَؿ  ( ًؾط زٍضي ٍ ًعزيىي تجهطُ : زض وليِ هَاضز فَق الصوط، هىبى وبضآهَظي )اظ

زضٍؼ ترههي اًتربة قسُ تَؾظ زاًكزَ ثِ غيط اظ وبضآهَظي زض عَل تطم هي تَاًس ثب ًؾط گطٍُ، تقييي وٌٌسُ 

هزَظ الظم ثطاي اذص ٍاحس وبضآهَظي ثبقس. الظم ثِ شوط اؾت هسيطاى گطٍُ هي ثبيؿت ثِ گًَِ اي ثطًبهِ ضيعي 

  . االهىبى زاًكزَيبى زض ًيوؿبل زٍم يب تطم تبثؿتبى ٍاحس وبضآهَظي ذَز ضا ثگصضاًٌس ًوبيٌس تب حس

آذطيي هْلت ثطاي زاًكزَيبى رْت اًتربة ٍاحس وبضآهَظي ّفتِ زٍم ّط ًيوؿبل تحهيلي ) ظهبى حصف  –4-4

  .اضبفِ ٍاحس ّبي زضؾي ( هي ثبقس

ّفتِ پؽ اظ هَفس حصف ٍ اضبفِ  2اوخط ؽطف هسيطاى گطٍُ ( هي ثبيؿت حس  ) گطٍُ ّبي آهَظقي – 5-4

ضا ثِ زفتط اضتجبط ثب (  7/3/81هَضخ  81/  35680ثركٌبهِ قوبضُ  1فطهْبي تمبضبي زاًكزَيبى ) فطم قوبضُ 

  .نٌقت ٍاحس زاًكگبّي رْت نسٍض هقطفي ًبهِ اضؾبل ًوبيٌس

ؽطف هست يه ّفتِ زاًكزَ ضا زفتط اضتجبط ثب نٌقت هي ثبيؿت پؽ اظ زضيبفت فطم هصوَض حساوخط  – 6-4

  .هغبثك فطم هقطفي ًبهِ ثِ ٍاحس ّبي نٌقتي هقطفي ًوبيس

زاًكزَ هَؽف اؾت، حساوخط يه ّفتِ پؽ اظ نسٍض هقطفي ًبهِ ثِ ٍاحس نٌقتي هطارقِ ٍ هطاحل  – 7-4

نٌقتي تخجيت وبض آهَظي ذَز ضا ثِ اًزبم ثطؾبًس ٍ زض غيط ايي نَضت هؿئَليت فسم پصيطـ ٍي تَؾظ ٍاحس 

  . ثِ فْسُ ذَز اٍؾت

ّفتِ پؽ اظ قطٍؿ ّط ًيوؿبل تحهيلي وبض آهَظي ذَز  6تجهطُ : ثِ ّط نَضت زاًكزَيبى هي ثبيؿت حساوخط 

ضا زض ٍاحس نٌقتي آغبظ ًوَزُ ٍ ثطگِ قطٍؿ ثِ وبض ذَز ضا ثِ زاًكگبُ اضؾبل ًوبيٌس. ثسيْي اؾت پؽ اظ اًمضبي 

بى لن يىي ثَزُ ٍ ثِ رعء هَاضز ذبل ) ثِ تكريم زفتط اضتجبط ثب نٌقت ( تبضيد فَق الصوط حجت ًبم وبضآهَظي و

زض تطم هصوَض زاًكزَ هزبظ ثِ گصضاًسى وبض آهَظي ًوي ثبقس ٍ حجت ًبم هزسزي زض ّوبى ؾبل نَضت ًرَاّس 

  .گطفت

غيبة ذَز زاًكزَيبى وبضآهَظ هَؽفٌس اظ تقغيالت تبثؿتبًي ٍاحس نٌقتي هغلـ ثبقٌس ٍ ؾبفت حضَض ٍ  – 8-4

ضا ثط اؾبؼ آى تٌؾين ٍ زض نَضتي وِ تقغيالت اذتاللي زض اًزبم وبضآهَظي ايزبز وٌس، ثب اضائِ ًبهِ اي اظ ٍاحس 

  .نٌقتي، السام ثِ حصف يب تغييط هحل وبضآهَظي ًوبيٌس

س همطض ثب تَرِ ثِ هحسٍزيت پصيطـ وبضآهَظ اظ عطف هطاوع نٌقتي، اٍلَيت ثب زاًكزَيبًي اؾت وِ زض هَف -9-4

ًؿجت ثِ پيف حجت ًبم ذَز ) زفتط اضتجبط ثب نٌقت ٍاحس زاًكگبّي هَؽف اؾت ظهبًي ضا ثطاي پيف حجت ًبم 

ٍاحس وبضآهَظي ثب ّوبٌّگي آهَظـ تقييي ٍثِ اعالؿ زاًكزَيبى ثطؾبًس( السام ًوَزُ اًس ضوٌب زاًكزَيبى 

ٌّگي الظم ضا ثِ فول آٍضزُ ٍ ؾپؽ حجت ًبم هَؽفٌس ثطاي هحل وبضآهَظي ثب اؾتبز ضاٌّوب ٍ هطاوع نٌقتي ّوب

  .لغقي ًوبيٌس

  : مقزرات انضباعي -۵

زاًكزَيبًي وِ رْت وبضآهَظي ثِ ٍاحسّبي نٌقتي هقطفي هي گطزًس هلعم ثِ ضفبيت هَاضز ظيط هي  -1-5



  :ثبقٌس

تفبزُ اظ ٍؾبيل وبضآهَظ هلعم ثِ ضفبيت زليك وليِ لَاًيي، همطضات ٍ ضَاثظ هحيظ وبض ٍ ّوچٌيي اؾ -1-1-5

  .ايوٌي ٍ ثْساقتي ٍاحس نٌقتي هطثَعِ هي ثبقٌس

وبضآهَظ زض چبضچَة ثطًبهِ تٌؾيوي هَؽف ثِ حضَض هطتت زض هحل وبض ٍ اًزبم ؾبيط هَاضز عجك  -2-1-5

  .همطضات ٍ زؾتَض القول ّبي ٍاحس نٌقتي هطثَعِ هي ثبقس

ٌحهطا اظ عطيك ؾطپطؾت هؿتمين ذَز زض ٍاحس وبضآهَظ هَؽف اؾت هؿبئل ٍهكىالت ازاضي ذَز ضا ه -3-1-5

  .نٌقتي حل ٍفهل ًوبيس

زض نَضتي وِ وبضآهَظ ًؾطي ًؿجت ثِ تغييط ٍ يب انالح ذظ تَليس ٍيب ّط ؾيؿتن زيگط وبضذبًِ يب ٍاحس  -4-1-5

ظ نٌقتي زاقتِ ثبقس ثبيس هَضز پيكٌْبزي ذَز ضا وتجب ثِ ؾطپطؾت ذَز زض نٌقت رْت ثطضؾي اضائِ زازُ ٍ ا

  .ّط ًَؿ السام هؿتمين زض ذظ تَليس يب ؾيؿتن رسا ذَززاضي ًوبيس

حفؼ اعالفبت هحطهبًِ زض ظهيٌِ تَليس ٍ يب تىٌَلَغي ٍ ؾبيط اهَض ٍاحس نٌقتي العاهي ثَزُ ٍ وبضآهَظ  -5-1-5

اربظُ وتجي ًجبيس اعالفبت هطثَط ثِ آًْب ضا زض اذتيبض قرم، قطوت ٍيب ٍاحس نٌقتي زيگطي لطاض زّس، هگط ثب 

  .هسيط فبهل ٍ يب ثبالتطيي همبم ارطايي ٍاحس هطثَعِ

ؾطپطؾت وبضآهَظ ثبيؿتي ثطحؿت هَضز ترلف يب تقليل وبضآهَظ، ثطاي هطتجِ اٍل ثِ نَضت قفبّي تصوط  -2-5

زازُ ٍ زض نَضت تىطاض ثِ نَضت وتجي اذغبض ًوَزُ ٍ يه ًؿرِ اظ آى ضا ثِ زفتط اضتجبط ثب نٌقت زاًكگبُ 

  .عِ اضؾبل ًوبيسهطثَ

زفتط اضتجبط ثب نٌقت ٍاحس زاًكگبّي زض نَضت هكبّسُ ٍ يب اعالؿ اظ ترلف ّبي هتقسز ٍ ثٌب ثِ تمبضبي  -3-5

ؾطپطؾت وبضآهَظي هجٌي ثط ضؾيسگي ثِ ٍضقيت وبضآهَظ هترلف، ذَاؾتبض تكىيل رلؿِ اي ثب حضَض اؾتبز 

ؾي ٍ اتربش تهوين زض هَضز ًحَُ ازاضُ وبض وبضآهَظ زضؼ وبضآهَظي ٍ ؾطپطؾت وبضآهَظ هطثَعِ ثِ هٌؾَض ثطض

گطزيسُ ٍ زض ايي رلؿِ وِ ثب حضَض ًوبيٌسُ اي اظ هقبًٍت آهَظقي زاًكگبُ تكىيل هي قَز ثؿتِ ثِ هَاضز 

ترلف ٍ اقىبالت پيف آهسُ زض حيي وبض، اظ اذغبض وتجي ٍ زضد زض پطًٍسُ تب هطزٍز قوطزى ٍاحس وبضآهَظي 

  .ى تهوين اتربش ًوَز. تهويوبت ايي رلؿِ ثب اوخطيت آضا الظم االرطا ذَاّس ثَزثطاي زاًكزَ هي تَا

  : نظام تشويقي -۶

اظ ّط گًَِ ًَآٍضي ٍ اثتىبض زض ظهيٌِ تغييط ٍ يب انالح ذظ تَليس، ضٍـ ّبي ارطايي، تحميمبتي، اوتكبفي،  -1-6

ت هحهَل ٍ وبّف ّعيٌِ ّب هي گطزز. ثِ اؾترطاري ، عطاحي ٍ . . . وِ هٌزط ثِ ثْجَز ويفيت ٍ افعايف ووي

  .گطهي اؾتمجبل قسُ ٍ زض اضظيبثي وبضآهَظي ًيع تبحيط لبثل هالحؾِ اي ذَاّس زاقت

چٌبًچِ وبضآهَظ عطح، اذتطاؿ، اثساؿ ٍ ًَآٍضي هْوي زض هست وبضآهَظي ذَز اضائِ زّس وِ اضظـ فلوي ٍ  -2-6

تي ايطاى ٍ زفتط اضتجبط ثب نٌقت زاًكگبُ هطثَط ترههي آى ثِ تكريم ؾبظهبى پػٍّف ّبي فلوي ٍ نٌق

ضؾيسُ ثبقس زفتط اضتجبط ثب نٌقت شيطثظ ثط اؾبؼ پيكٌْبز اؾتبز زضؼ وبضآهَظي هي تَاًس اظ گطٍُ آهَظقي 

زاًكگبُ هطثَعِ تمبضب ًوبيس وِ ايي عطح ضا ثِ فٌَاى يىي اظ پطٍغُ ّبي فلوي زاًكزَ) زض نَضت تغبثك ٍ اهىبى 

  .ز( اظ ٍي ثپصيط



فالٍُ ثط تكَيك ّبي فَق ثؿتِ ثِ اهىبًبت ٍ ضَاثظ ٍاحس نٌقتي ٍ يب ٍظاضتربًِ هطثَعِ هي تَاى ّط ًَؿ  -3-6

  . اهتيبظ ٍ يب تكَيك ّبي زيگطي وِ هَرت تطغيت ضٍحيِ اثتىبض ٍ ذالليت زض وبضآهَظ ثبقس زض ًؾط گطفت

  : بزنامه و گشارشات كار آموسي -۷

وبضآهَظي آقٌبيي ثب هحيظ وبض ضقتِ فلوي وبضآهَظ ٍ قيَُ اضتجبط آى ثب ؾبيط ضقتِ اظ آًزبيي وِ اّساف  -1-7

ّب، آقٌبيي ثب هكىالت ٍ هؿبئل فلوي ضقتِ وبضآهَظ زض ٍاحس ّبي نٌقتي، وؿت تزطثِ وبضي، آظهَزى آهَذتِ 

  .صاقتّب زض فول ٍ ثِ وبض گيطي تىٌيه ّبؾت، هي تَاى ثطًبهِ وبضآهَظي ضا زض ؾِ هطحلِ ثِ ارطا گ

 آقٌبيي ولي ثب هىبى وبضآهَظي  -هطحلِ اٍل

 تبضيرچِ ؾبظهبى  -1

 ًوَزاض ؾبظهبًي ٍ تكىيالت  -2

 ًَ ؿ هحهَالت تَليسي ٍ ذسهبت  -3

 قطح هرتهطي اظ فطايٌس تَليس يب ذسهبتي  -4

  . حسالل يه قكن ظهبى وبض آهَظي ثبيس ثِ ثطضؾي هَاضز فَق اذتهبل يبثس

  : ثرف ّبي هطتجظ ثب ضقتِ فلوي وبضآهَظ اضظيبثي –هطحلِ زٍم 

 هَلقيت ضقتِ وبضآهَظ زض ٍاحس نٌقتي ثب ثطضؾي رعئيبت ؾبظهبًي ضقتِ وبضآهَظ زض ٍاحس نٌقتي  -1

 ثطضؾي قطح ٍؽبيف ضقتِ وبضآهَظ زض ٍاحس نٌقتي  -2

 اهَض ربضي زض زؾت السام  -3

 ثطًبهِ ّبي آيٌسُ  -4

  .ط زض ٍاحس نٌقتي ثِ وبض هي ضٍزتىٌيه ّبيي وِ تَؾظ ضقتِ هَضز ًؾ -5

  . ؾبيط هَاضزي وِ تَؾظ اؾتبز وبضآهَظي هكرم هي گطزز -6

  . حسالل زٍ قكن ظهبى وبضآهَظي ثبيس ثِ ثطضؾي هَاضز فَق اذتهبل يبثس

  : ًتبيذ ٍ ّب آهَذتِ آظهَى –هطحلِ ؾَم 

َضَؿ وبضآهَظي زض ٍاحس نٌقتي، ثب آظهَى آهَذتِ ّب ٍ پيبزُ وطزى زاًف ترههي زاًكزَ زض ظهيٌِ فٌَاى ٍ ه

تهَيت اؾتبز وبضآهَظي ٍ ؾطپطؾت وبضآهَظ زض ٍاحس نٌقتي هي ثبقس. حسالل ؾِ قكن ظهبى وبضآهَظي ثبيس ثِ 

  . ثطضؾي ٍ تحليل هَضَؿ وبضآهَظي اذتهبل يبثس

ا زض فول هي زاًكزَ ثيكتط ثِ هحيظ وبض فلوي ضقتِ ذَز هي پطزاظز ٍ آهَذتِ ّبي ذَز ض(  1زض وبضآهَظي )

ٍ ًيع زض آؾتبًِ فبضك التحهيل ثَزى زاًكزَي (  1ثب تَرِ ثِ گصضاًسى وبضآهَظي ) ( 2آظهبيس ٍلي زض وبضآهَظي )

وبضآهَظ ثِ تحليل ٍ ثطضؾي فويك تطي زض هَضز هىبى ٍ هَضَؿ وبضآهَظي هي پطزاظز ٍ پيكٌْبزاتي ثطاي ثْجَز 

  .ٍضقيت اضائِ هي زّس

هقطفي ًبهِ زاًكزَ ثبيس ) حساوخط تب يه ّفتِ ( ثِ هىبى وبضآهَظي هطارقِ ٍ هحل ثقس اظ زضيبفت فطم -2-7

فقبليت ٍ ؾطپطؾت وبضآهَظي ذَز ضا هكرم ًوبيس ٍ ؾپؽ ظهبى قطٍؿ وبضآهَظي ذَز ضا ثِ تهَيت ٍاحس 

  .نٌقتي ثطؾبًس



ت وبضآهَظي ضا تىويل ثقس اظ تقييي هحل ٍ ظهبى قطٍؿ وبضآهَظي، زاًكزَ ثبيؿتي فطم ذالنِ اعالفب 3-7-3-7

  .ٍ ثِ اؾتبز وبضآهَظي اضائِ زّس

اظ ظهبى قطٍؿ وبضآهَظي زاًكزَ هَؽف اؾت ثِ عَض هؿتوط ثب اؾتبز وبضآهَظي ذَز زض اضتجبط ثبقس زض  -4-7

  .غيط اظ ايي نَضت ثب ًؾط ٍ تب ييس اؾتبز وبضآهَظي ،وبضآهَظ هَضز لجَل ًرَاّس ثَز 

َظي، زض پبيبى ّط هطحلِ زاًكزَ فطم گعاضـ پيكطفت وبضآهَظي ضا ثِ اهضبء ثب تَرِ ثِ ثطًبهِ وبضآه -5-7

  . ؾطپطؾت وبضآهَظي ذَز ثطؾبًس ٍ هكىالت ٍ هيعاى پيكطفت ذَز ضا ثِ اؾتبز وبضآهَظي هٌقىؽ ًوبيس

.) ثٌس ثقس اظ پبيبى زٍضُ وبضآهَظي، زاًكزَ ثبيؿتي گعاضقي زليك هغبثك ثطًبهِ ثِ اؾتبز ضاٌّوب اضائِ زّس -6-7

11-7 )  

زض ايي )زاًكزَ هَؽف اؾت گَاّي پبيبى زٍضُ وبضآهَظي ذَز ضا وِ اظ هحل وبضآهَظي اذص ًوَزُ  -7-7

گَاّيٌبهِ هي ثبيؿت اقبضُ اي وبهل ثِ تؿَيِ حؿبة وبضآهَظ ثب ٍاحس نٌقتي هطثَعِ قسُ ثبقس ( ثِ ّوطاُ فطم 

وبضآهَظي ضؾبًسُ زض اذتيبض اؾتبز وبضآهَظي لطاض زازُ ٍ ثِ تهَيت ؾطپطؾت (  20پبيبى زٍضُ وبضآهَظي ) ل 

ضويوِ گعاضـ وبضآهَظي ًوبيس )ًوطُ ايي فطم اظ ثيؿت هي (  7-12ؾپؽ آى ضا عجك ثطًبهِ گعاضـ ًَيؿي )

  . ( ثبقس

هزوَؿ ؾبفت وبضآهَظي هغبثك ؾط فهل زضؾي ّط ضقتِ هكرم هي گطزز ٍ زض نَضت هَرَز ًجَزى  -8-7

ثطاي زٍ ٍاحس وبضآهَظي  16/7/76هَضخ  36/  63089زض ؾط فهل ثط اؾبؼ ثركٌبهِ قوبضُ  ؾبفبت وبضآهَظي

  .ؾبفت ثب ًؾط گطٍُ تقييي گطزز 240ٍ حس اوخط  136حسالل 

ًوطُ اؾتبز وبضآهَظي قبًعزُ اظ ثيؿت اؾت ٍ چْبض ًوطُ زيگط اظ فطم پبيبى زٍضُ وبضآهَظي تَؾظ  -9-7

  .ؾطپطؾت وبضآهَظي ثسؾت هي آ يس

ّفتِ ثقس اظ قطٍؿ تطم فبزي ٍ يه ّفتِ ثقس اظ قطٍؿ تطم تبثؿتبى هي ثبيؿت  6زاًكزَ حساوخط  -10-7

  .وبضآهَظي ذَز ضا آغبظ ًوبيس

زاًكزَ ثبيؿتي عَضي ثطًبهِ ضيعي ًوبيس وِ وبضآهَظي ٍ گعاضـ آى حساوخط تب پبيبى تطم ربضي ذبتوِ  -11-7

آئيي ًبهِ آهَظقي ثِ فٌَاى زضؼ ًبتوبم تلمي گطزيسُ ٍ  43ك هبزُ يبثس ٍ زض نَضت فسم ذبتوِ وبضآهَظي هغبث

  .هي ثبيؿت ثطاثط زؾتَض القول ّبي هطثَعِ فول گطزز

زض نَضتي وِ زاًكزَ زض ًيوؿبل آذط لطاض زاقتِ ثبقس هي ثبيؿت حساوخط، گعاضقبت وبضآهَظي ذَز (: 1تجهطُ)

آئيي ًبهِ ثِ اؾتبز ضاٌّوب ٍ گطٍُ آهَظـ اضائِ (  7-11ضا رْت وؿت ًوطُ لغقي تب ظهبى همطض قسُ زض ثٌس )

  .آييي ًبهِ آهَظقي زاًكگبُ ثب آى ضفتبض ذَاّس قس 43زّس ٍ زض نَضت فسم اضائِ، عجك هبزُ 

  .زض هَاضز اؾتخٌبء عجك لَاًيي آهَظقي ثطاثط زؾتَضالقول ذبل ضقتِ هطثَعِ فول قَز( : 2تجهطُ )

  :(ضائِ گعاضـ وبضآهَظيثطًبهِ گعاضـ ًَيؿي )ًحَُ ا -12-7

 نفحِ ؾَم : همسهِ ٍتكىط  -5

 ضم : فْطؾت نفحِ چْب -6

  : اظ نفحِ پٌزن ثِ ثقس -7



 آقٌبيي ولي ثب هىبى وبضآهَظي  : فهل اٍل

 فهل زٍم : اضظيبثي ثرف ّبي هطتجظ ثب ضقتِ فلوي وبضآهَظ 

 فهل ؾَم : آظهَى آهَذتِ ّب ٍ ًتبيذ ٍ پيكٌْبزات 

  (3،  1ٍ2فطم ّبي پيكطفت وبضآهَظي )قوبضُ  -8

 فطم پبيبى زٍضُ وبضآهَظي  -9

اضائِ يه ًؿرِ اظ گعاضقبت وبضآهَظي ثِ اؾتبز ضاٌّوب العاهي اؾت ضوٌب زض نَضتيىِ گعاضـ وبضآهَظي  -13-7

زاًكزَ ثتَاًس هَضز اؾتفبزُ ؾبيط زاًكزَيبى لطاض گيطز ثب تبييس اؾتبز ضاٌّوب ٍ هسيط گطٍُ هي ثبيؿت يه ًؿرِ 

  .قَز اظ آى زض گطٍُ آهَظقي هطثَعِ يب وتبثربًِ هطوعي زاًكگبُ ًگْساضي

زض نَضت ًيبظ ٍ تمبضبي ٍاحس نٌقتي هي ثبيؿت يه ًؿرِ اظ گعاضـ وبضآهَظي ثِ ٍاحس نٌقتي اضائِ  -14-7

  .قَز

 

 


