
 
 قاوون مقررات اوتظامي هيات علمي داوشگاي ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور 

 : مته قاوون  :عىوان قاوون

ػىٞيت ٗٔاي٘سٙ زكتط ـٞضاي ٗٔاي٘سگإ ٓواّ ٓؼظْ ضٛثطي زض زاٗفگاٙ ٛا زض  -1 (قواويهاظ ) ٓمٞتٚ
ٝب ؼيمسٝ ٓك)ـٞضاي زاٗفجٞي ٝ ٛيأت اٗتظآي اؼاتيس ٝ ًاضً٘إ ٛط زاٗفگاٙ 

 ( ـٞضاي ػاُي اٗوالب كطٛ٘گي 14/2/72پ٘جٔيٖ جِؽٚ ٓٞضخ 
ـٞضاي ٓحتطّ ٗٔاي٘سگإ ٓواّ  12/10/71ز گ ٓٞضخ /  3382ت٘ا تٚ پيفٜ٘از ـٔاضٙ 

ٓؼظْ ضٛثطي زض زاٗفگاٙ ٛا، ـٞضاي ػاُي ٓٞاكوت ًطز تٚ تطًية اػىاي ـٞضاي 
زؾ ٓٞضخ /1640ٓمٞتٚ ) آئيٖ ٗآٚ ٓسيطيت زاٗفگاٙ ٛا 25زاٗفجٞيي ٓ٘سضج زض ٓازٙ 

 : تٚ لٞضت ظيط اواكٚ ـٞز(  12/5/70
جٜت ػىٞيت ( زكتط ـٞضاي ٗٔاي٘سگإ ٓواّ ٓؼظْ ضٛثطي )اٗتراب ٝ ٓؼطكي ٗٔاي٘سٙ »

 « زض ـٞضاي زاٗفجٞيي ٝ ٛيأت اٗتظآي اؼاتيس ًٝاضً٘إ ٛط زاٗفگاٙ

 : ٛيأت ٛاي ضؼيسگي اٗتظآي (قواويهاظ ) كمَ اٍٝ

 :ٛيأت ٛاي تسٝي ضؼيسگي ػثاضت٘س اظ (قواويهاظ ) 1ٓازٙ 
 ٛيأت تسٝي-1
 ٛيأت تجسيسٗظط  -2

ٛيأت تسٝي زض ٛط زاٗفگاٙ يآؤؼؽٚ آٓٞظؾ ػاُي ٝ ٓؤؼؽٚ تحويواتي يا  (قواويهاظ ) 2ٓازٙ 
زاٗفٌسٙ ٓؽتوَ تفٌيَ ٓي ـٞز ٝ زاضاي ؼٚ ٗلط ػىٞ الِي ٝ حساًثط زٝ ٗلط ػىٞ 

يأت ػِٔي زاٗفگاٙ ٛاي ًفٞض ٝ حتي ػِي اُثسٍ ذٞاٛس تٞز ًٚ اظ تيٖ اػىاي ٙ
 .االٌٓإ اظ ٛٔإ زاٗفگاٙ يا ٓؤؼؽٚ يا زاٗفٌسٙ ٓؽتوَ اٗتراب ٓي ـٞٗس

يي ٗلط اظ اػىاي ٛيأت تسٝي تايس اظٓسضؼإ ٓؼاضف اؼالٓي ًٚ حساهَ  -1تثمطٙ 
 . زاضاي تحميالت كٞم ُيؽاٗػ يا ٓؼازٍ إٓ تاـس اٗتراب گطزز

 . ض تالٓاٗغ اؼتاٗتراب ٓجسز اـراق ٓعتٞ -2تثمطٙ 

زض ٛط يي اظ زاٗفگاٙ ٛا يا چ٘س زاٗفگاٙ يا ٓؤؼؽٚ آٓٞظؾ ػاُي ٝ تحويواتي  (قواويهاظ ) 3ٓازٙ 
ًًا ٝ تٚ تفريك ٝظاضت كطٛ٘گ ٝ آٓٞظؾ ػاُي يي ٛيأت تجسيس ٗظط تفٌيَ ٓي  ٓفتط

ايٖ ٛيأت زاضاي ؼٚ ٗلط ػىٞ الِي ٝ حساًثط زٝ ٗلط ػىٞ ػِي اُثسٍ تا ضػايت . ـٞز 
اؼت ًٚ اظ تيٖ اػىاي ٛيأت ػِٔي ٓؤؼؽات ٓعتٞض تٚ ٓست زٝ  2ٓازٙ  1ٙ تثمط

زض -تثمطٙ . ؼاٍ تٚ ٝؼيِٚ ٝظيط كطٛ٘گ ٝ آٓٞظؾ ػاُي تؼييٖ ٝ ٓ٘مٞب ٓي ـٞٗس
زاٗفگاٙ ٛا ٝ ٓؤؼؽات آٓٞظؾ ػاُي ٝ تحويواتي ًٚ تاتغ ؼايط ٝظاضتراٗٚ ٛا ٝ 

ضتٞي يا تاالتطيٖ ٓواّ ٓؤؼؽات زُٝتي ٓي تاـ٘س، ٛيأت تجسيسٗظط تٚ ٝؼيِٚ ٝظيط ّ
 . زؼتگاٙ زُٝتي تؼييٖ ٓي ـٞز

لالحيت ضؼيسگي تٚ ترِلات اٗتظآي اػىاي ٛيأت ػِٔي تا ٛيأت تسٝي اؼت آضاء  (قواويهاظ ) 4ٓازٙ 
ايٖ ٛيأت زض لٞضتي ًٚ ػِيٚ ٓترِق لازض ـٞز ٝ هاتَ تجسيسٗظط تاـس ٝ ظطف يي ٓاٙ 

ذاضج اظ ًفٞض اظ تاضيد اتالؽ تٚ ٓترِق تطاي اكطاز زاذَ ًفٞض ٝ زٝ ٓاٙ تطاي اكطاز 
تٞؼً ٝي زضذٞاؼت تجسيس ٗظط ٗفٞز هٍؼي ٝ تا زؼتٞض تاالتطيٖ ٓواّ اجطايي 

ٛطگاٙ ػىٞ ٛيأت ػِٔي زض ِٜٓت ٓوطض . زاٗفگاٙ يا ٓؤؼؽٚ ٓطتٞي اجطا ذٞاٛس ـس 
اظ تاضيد اتالؽ ضأي ٛيأت تسٝي زضذٞاؼت تجسيس ٗظط ٗٔايس ٛيأت تجسيس ٗظط ٌِٓق تٚ 

 .زگي ذٞاٛس تٞزضؼي
 .اتالؽ ٌثن هإٗٞ آئيٖ زازضؼي ٓسٗي تٚ ػَٔ ذٞاٛس آٓس-1تثمطٙ 
ضأي ٛيأت تجسيس ٗظط ٓاٗغ اظ ضجٞع ػىٞ ٛيأت ػِٔي تٚ ٓطاجغ هىايي  -2تثمطٙ 

 . ٗرٞاٛس تٞز

اػىاي ٛيأت تسٝي ٝ تجسيس ٗظط ػالٝٙ تط تسيٖ تٚ زيٖ ٓثيٖ اؼالّ ٝػَٔ تٚ احٌاّ إٓ  (قواويهاظ ) 5ٓازٙ 
ػتواز ٝ تؼٜس تٚ ٗظاّ جٜٔٞضي اؼالٓي ايطإ ٝ الَ ٝاليت كويٚ تايس زاضاي ـطايً ٝا

 :ظيط تاـ٘س
 تأَٛ -1
 زاـتٖ حساهَ ؼٚ ؼاٍ ؼاتوٚ ػىٞيت زض ٛيأت ػِٔي  -2

ٛيچ يي اظ اػىاي الِي يا ػِي اُثسٍ ٛيأت ٛاي تسٝي يا تجسيس ٗظط زض ٓٞاضز ظيط زض  (قواويهاظ ) 6ٓازٙ 
ػىٞ ٛيأت تا ٓتْٜ هطاتت ؼثثي يا  -اُق: ـطًت ٗرٞاٛ٘س ًطز ضؼيسگي ٝ لسٝض ضأي

ػىٞ ٛيأت تا ٓتْٜ زػٞاي  -ب. ٗؽثي تا زضجٚ زّٝ اظ ٌثوٚ ؼّٞ زاـتٚ تاـس
ػىٞ ٛيأت ٓسػي  -ج. حوٞهي يا جعايي زاـتٚ يا زض زػٞاي ٍٓطٝحٚ شي ٗلغ تاـس

 . ترِق يا ٓسػي ٓترِق تاـس

 : جطايْترِلات اٗتظآي ٝ  (قواويهاظ ) كمَ زّٝ

ترِلات اٗتظآي ٝ جطايْ ـآَ ترِلات اٗىثاٌي ٝ اػٔاٍ ذالف ـطع ٝ اذالم  (قواويهاظ ) 7ٓازٙ 
 :ػٔٞٓي تٚ هطاض ظيط اؼت

 تطى ذسٓت ٝ يا ؿيثت تسٕٝ اجاظٙ يا ػصض ٓٞجٚ -1



 ترِق اظ اجطاي هٞاٗيٖ ٝ ٓوطضات زاٗفگاٙ -2
 ؼَٜ اٗگاضي يا ؿطن ٝضظي زض اٗجاّ ٝظايق -3
 اجطاي زؼتٞضات هاٗٞٗي ٓوآات زاٗفگاٙ  تٔطز اظ -4
 اؼتلازٙ ؿيط ٓجاظ اظ آٌاٗات ٝ آٞاٍ زُٝتي -5
تؽِيْ ٓساضى تٚ اـرالي ًٚ حن زضياكت إٓ ضا ٗساضٗس ٝ يا ذٞززاضي اظ تؽِيْ  -6

 .ٓساضى تٚ اـرالي ًٚ حن زضياكت آٜٗا ضا زاضٗس
اٙ اػْ اظ ٓحطٓاٗٚ ٝ تؽآح زض حلظ آٞاٍ ٝ ٝجٞٙ زُٝتي ٝ اؼ٘از ٝ ٓساضى زاٗفگ -7

 ؿيطإٓ 
 اكفاء ؼؤاالت آتحاٗي ٝ يا تؼٞيه تطگ ٛاي آتحاٗي ٝ يا تـييط اٝضام  -8
اظ تيٖ تطزٕ ٝ اذلاي ؿيطٓجاظ اؼ٘از ٝ ٓساضى  -10اكفاء اؼ٘از ٓحطٓاٗٚ زاٗفگاٙ  -9

اػتياز ٝ اضتٌاب اػٔاٍ ذالف ػٔٞٓي  -11زاٗفگاٙ ٝ حيق ٝ ٓيَ آٞاٍ ٝ ٝجٞٙ زُٝتي 
اضتٌاب اػٔاٍ ذالف ـطع ٝ ػسّ -12. ٛتي حيثيت ٝ ـؤٕٝ ــِي اؼت ًٚ ٓٞجة

ػىٞيت زض يٌي اظ كطم واُٚ ٝ ؼاٝاى ٓ٘حِٚ ٝ تفٌيالت  -13ضػايت حجاب اؼالٓي 
 ػىٞيت يا كؼاُيت يا تثِيؾ تٚ ٗلغ احعاب ٝ گطٜٝٛاي -14كطآاؼٞٗطي ٝ ٓفاتٚ إٓ 

اضتٌاب  -16اُواء اٗسيفٚ ٛاي اُحازي ٝ تٞٛيٖ تٚ ٓوسؼات اؼالٓي  -15اُحازي 
اػٔاٍ ذالف ٓماُح ٗظاّ جٜٔٞضي اؼالٓي اظ هثيَ تٚ تؼٍيَ ًفاٗسٕ ًالؼٜا ٝ 

اثثات ترِلات ٝ  -17اػتماب، تحمٖ ٝ تظاٛطات تٚ ٌٞض ؿيطٓجاظ زض ٓحيً زاٗفگاٙ 
ٓطجغ لاُح هىايي لٞضت ٓي گيطز ٝ  زض 16ٝ  14ٝ  13ٝ  10جطايْ ٓصًٞض زض ت٘سٛاي 

 . ػىٞ ٛيأت ػِٔي زض ٓست ضؼيسگي زض ٓطجغ هىايي تٚ حاُت تؼِين زضٓي آيس

 ٓجاظات ٛاي اٗتظآي  (قواويهاظ ) كمَ ؼّٞ

 :اٗٞاع ٓجاظات ٛا تٚ تطتية اٛٔيت ػثاضت٘س اظ (قواويهاظ ) 8ٓازٙ 
 احىاض ٝ اذٍاض ـلاٛي -1
 اذٍاض ًتثي تا زضج زض پطٝٗسٙ -2
 تٞتيد ًتثي تا زضج زض پطٝٗسٙ -3
 .ًؽط حوٞم ٝ ٓعاياي زضياكتي تا يي ؼّٞ، اظ يي ٓاٙ تا ؼٚ ٓاٙ -4
 تؼِين ضتثٚ اظ يي ؼاٍ تا زٝ ؼاٍ -5
 ت٘عٍ يي پايٚ -6
 اٗلماٍ ٓٞهت اظ يي ٓاٙ تا يي ؼاٍ -7

ضٝظ حوٞم زض هثاٍ ٛط ؼاٍ ذسٓت زُٝتي تا زٙ ؼاٍ  45تاظذطيس ذسٓت تا پطزاذت  -8
زاذت يي ٓاٙ حوٞم زض هثاٍ ٛط ؼاٍ ٗؽثت تٚ ٓاظاز زٙ ؼاٍ ذسٓت، ًؽٞض ٝ پط

تاظٗفؽتگي اكطازي ًٚ ذسٓت آٗإ تاظذطيس ٓي ـٞز تٚ آٗإ ٓؽتطز ذٞاٛس ـس ٝ 
 .ًؽط يي ؼاٍ ذسٓت، يي ؼاٍ ٓحؽٞب ٓي ـٞز

 اذطاج اظ زاٗفگاٙ يا ٓؤؼؽٚ آٓٞظـي يا تحويواتي ٓطتٞي  -9
حطٝٓيت اظ پصيطؾ زض ؼايط زاٗفگاٜٛا ٝ ٓؤؼؽات اذطاج اظ ٓؤؼؽٚ ٓتثٞع ٝ ّ  -10

 آٓٞظؾ ػاُي ٝ تحويواتي ًفٞض 
 اٗلالَ زائْ اظ ذسٓات زُٝتي  -11

ضييػ زاٗفگاٙ ٝيا ٓؤؼؽٚ آٓٞظؾ ػاُي ٝ تحويواتي ٓي تٞاٗس تسٕٝ ٓطاجؼٚ -تثمطٙ 
ضا زض ٓٞضز اػىاي  3ٝ  2ٝ  1تٚ ٛيأت ضؼيسگي اٗتظآي ٓجاظات ٛاي ٓ٘سضج زض ت٘س 

اجطاي ٓجاظات ٛاي ٓ٘سضج زض ت٘سٛاي تؼسي ًٍٓٞٞ تٚ . ٛيأت ػِٔي اجطا ً٘س ٓترِق 
 . ضأي ٛيأت ضؼيسگي اٗتظآي اؼت

ايٖ هإٗٞ هاتَ پژٝٛؿ زض ٛيأت تجسيس ٗظط  8ٝ ت٘سٛاي تؼسي ٓازٙ  4ٓجاظات ٛاي ت٘س  (قواويهاظ ) 9ٓازٙ 
 . ٓي تاـس

وٞ ٛيأت ػِٔي ذاٌي تٚ اـس ٓجاظات پيؿ تي٘ي زض لٞضت تٌطاض ترِق ٝ ثثٞت إٓ ع (قواويهاظ ) 10ٓازٙ 
ـسٙ زض إٓ زضجٚ ٓحٌّٞ ذٞاٛس ـس ٝ ٛطگاٙ ٓجاظات هثِي اـس ٓجاظات اػٔاٍ ـسٙ 
زض زضجٚ ٓطتٞي تاـس، ػىٞ ذاٌي تٚ حساهَ ٓجاظات زضجٚ تؼس ٓحٌّٞ ذٞاٛس ـس تٚ 

 . ٗحٞي ًٚ زض ٛط حاٍ اظ ٓجاظات ٓحٌٞٓيت هثِي ـسيستط تاـس

ٓاٙ زض ؼاٍ تٚ  4ٓجاظات ؿيثت ؿيطٓٞجٚ تٚ ٓتٞاُي تيؿ اظ زٝ ٓاٙ يا ٓت٘اٝب تيؿ اظ  (يهقواناظ ) 11ٓازٙ 
تفريك ٛيأت ٛا اذطاج اظ زاٗفگاٙ يا ٓؤؼؽٚ آٓٞظؾ ػاُي يا تحويواتي ٓطتٞي 

اؼترساّ اي٘گٞٗٚ اكطاز زض زاٗفگاٙ ٛا يا ٓؤؼؽات تحويواتي  -1تثمطٙ . ذٞاٛس تٞز
ت كطٛ٘گ ٝ آٓٞظؾ ػاُي ٓي تٞاٗس اكطازي ضا ًٚ تٚ ٝظاض -2تثمطٙ . زيگط تالٓاٗغ اؼت

ػِت ؿيثت اذطاج ٓي ـٞٗس، زض لٞضت ٗياظ تٚ ذسٓات آٗإ زض زاٗفگاٙ ٛا ٝ 
ٓؤؼؽات آٓٞظؾ ػاُي ـٜطؼتإ ٛا ٝ ٓ٘اٌن ٓحطّٝ تٚ تطتية اُٝٞيت اػازٙ تٚ ًاض 

 . ٗٔايس

ايٖ هإٗٞ اٗلماٍ  7ٓازٙ  16ٝ  15ٝ  14ٝ  13ٓجاظات ٓطتٌثيٖ جطايْ ٓ٘سضج زض ت٘سٛاي  (قواويهاظ ) 12ٓازٙ 
زضؼايطٓٞاضز تؼييٖ ٓجاظات تٚ تطتية ٓ٘سضج زض -تثمطٙ . زائْ اظ ذسٓات زُٝتي اؼت

 . تٚ تفريك ٛيأت ذٞاٛس تٞز 8ٓازٙ 

ٛطگاٙ ترِق ػىٞ ٛيأت ػِٔي ػ٘ٞإ يٌي اظ جطايْ ٓ٘سضج زض هٞاٗيٖ جعايي ضا ٗيع  (قواويهاظ ) 13ٓازٙ 
ؼيسگي تٚ ترِلات اٗتظآي ٌِٓق اؼت پطٝٗسٙ آط ضا تٚ ٓطجغ زاـتٚ تاـس ٛيأت ض



 

حٌْ ٓطجغ هىايي اظ جٜت اضتٌاب جطّ ػٔٞٓي تطاي ٛيأت . هىايي اضؼاٍ زاضز 
اٗتظآي الظّ االتثاع اؼت ُٝي ضؼيسگي زض ٓطجغ هىايي ٓاٗغ ضؼيسگي اٗتظآي 

زض  -لطٙ تة. ٗرٞاٛس تٞز ُيٌٖ تا لسٝض ضأي ٓطاجغ هىايي إٓ ضا ٓتٞهق ٓي ؼاظز
لٞضتي ًٚ ٓجاظات تؼييٖ ـسٙ اظ ٌطف ٓطاجغ هىايي ٛٔإ ٓجاظات ٓوطضٙ زض ايٖ 

هإٗٞ تاـس ٓجاظات تٌطاض ٗرٞاٛس ـس زض ؿيطايٖ لٞضت حٌْ ٓطاجغ هىايي ٓاٗغ 
 . ٓجاظات ٛاي اٗتظآي ٗرٞاٛس تٞز

 ػِٔي ٗحٞج تاظٗفؽتگي ٝ تاظذطيس ٝ اٗتواٍ اكطاز ؿيطٓليس ٛيأت (قواويهاظ ) كمَ چٜاضّ

ٓاٙ تؼس  6تٚ ٝظاضت كطٛ٘گ ٝ آٓٞظؾ ػاُي اجاظٙ زاٙ ٓي ـٞز حساًثط ظطف ٓست  (قواويهاظ ) 14ٓازٙ 
اظتمٞية ٝاتالؽ آئيٖ ٗآٚ ايٖ هإٗٞ إٓ تؼساز اظ اػىاي ٛيأت ػِٔي زاٗفگاٙ ٛا ٝ 
ٓؤؼؽات آٓٞظؾ ػاُي ضا ًٚ ؿيطٓليس تفريك ٓي زٛس، تٚ تطتية ٓوطض زض ايٖ 

تاظذطيس ٝ يا تا ٓٞاكوت ؼاظٓإ ٛاي زُٝتي ٝيا ٓؤؼؽات هإٗٞ تاظٗفؽتٚ، 
تفريك اكطاز  -1تثمطٙ . تحويواتي تٚ اي٘گٞٗٚ ؼاظٓإ ٛا يا ٓؤؼؽات ٓ٘توَ ٗٔايس

. ؿيطٓليس تا ٓؼطكي ٝظيط كطٛ٘گ ٝ آٓٞظؾ ػاُي تٚ ٝؼيِٚ ٛيأت ٛاي تسٝي ٓي تاـس

ٛيأت ٛاي  اـرالي ًٚ ؿيطٓليس تفريك زازٙ ٓي ـٞٗس ٓي تٞاٗ٘س تٚ -2تثمطٙ 
ضأي ٛيأت ٛاي تجسيسٗظط زضتاضج آٗإ هٍؼي ٝ الظّ . تجسيسٗظط ـٌايت ٗٔاي٘س

 . االجطاؼت

 :تٚ تطتية ظيط ذٞاٛس تٞز 14تاظٗفؽتگي ٝ يا تاظذطيس اكطاز ٓفٍٔٞ ٓازٙ  (قواويهاظ ) 15ٓازٙ 
زضلٞضتي ًٚ حساهَ تيؽت ؼاٍ ؼاتوٚ ذسٓت زُٝتي زاـتٚ تاـ٘س، تطاؼاغ  -اُق 

 .ت ٌثن هإٗٞ اؼترساّ ًفٞضي تاظٗفؽتٚ ذٞاٛس ـسؼ٘ٞات ذسّ
ؼاٍ تٔاّ تاـس، ذسٓت آٗإ  20زضلٞضتي ًٚ ؼاتوٚ ذسٓت زُٝتي آٗإ ًٔتط اظ  -ب 

 . ايٖ هإٗٞ تاظذطيس ذٞاٛس ـس 8تطاؼاغ ٓازٙ 

 


