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 مقدمه

ّإ ادتٖ ٍ فزٌّگٖ اػضإ اًجوي ٍ تثادل اعالػات ت٘ي  تا ّذف اػتال تخط٘ذى تِ سغح فؼال٘تادت٘ات  داًطجَٖٗ -اًجوي ػلوٖ 

 گام تزدارد.ى در راستإ تحقق اّذاف هذکَر ّإ هٌظن ٍ هذٍّ ٍ سؼٖ دارد تا تزًاهِ است اػضا تطک٘ل ضذُ

 

 فصل اول: احکام عمومی

 .است ّإ داًطجَٖٗ ًاهٔ اًجوي ّإ اًجوي در چارچَب قَاً٘ي داًطگاُ ٍ آٗ٘ي . فؼال٘ت1هادٓ 

 ضَد. ًاه٘ذُ هٖ« اًجوي»است کِ در اساسٌاهِ تِ اختصار  «ادت٘اتداًطجَٖٗ  -اًجوي ػلوٖ ». ًام کاهل اًجوي، 2هادٓ 

ّإ س٘اسٖ( است ٍ تٌْا صثغٔ ػلوٖ ٍ فزٌّگٖ دارد. اػضا تِ ّ٘چ  گ٘زٕ ًکزدى تِ ًفغ جٌاح غ٘زس٘اسٖ )جثِْ. اٗي اًجوي ٗک اًجوي 3هادٓ 

 صَرت حق استفادٓ س٘اسٖ ٍ اًتفاػٖ اس ػٌَاى اًجوي را ًذارًذ.

 . اػضإ اًجوي، تواهٖ داًطجَٗاى داًطگاُ صٌؼتٖ خَاجِ ًص٘زالذٗي عَسٖ ّستٌذ.4هادٓ 

 

 ها یتفصل دوم: اهداف و فعال

 کٌذ: اّذاف سٗز را تؼق٘ة هٖادت٘ات داًطجَٖٗ  -. اًجوي ػلوٖ 5هادٓ 

، ّإ هختلف ػلوٖ گ٘زٕ اس تَاًوٌذٕ آًْا در جْت اجزإ تزًاهِ ّإ هٌاسة تزإ رضذ ظزف٘ت ػلوٖ داًطجَٗاى ٍ تْزُ اٗجاد سهٌِ٘ .1

 ٍ داًطجَٖٗ فزٌّگٖ

 ػلوّٖإ  افشاٗص هطارکت ٍ رقاتت سالن داًطجَٗاى در فؼال٘ت .2

 داًطجَٖٗ -ّإ ػلوٖ حواٗت اس فؼال٘ت .3

 ّا در داًطگاُ اٗجاد ٍ تْثَد ارتثاط داًطجَٗاى توام رضتِ .4

 الوللٖ ارتثاط ػلوٖ ٍ فکزٕ تا هزاکش ٍ هؤسسات پژٍّطٖ ٍ ػلوٖ داًطگاّٖ ٍ غ٘زداًطگاّٖ در سغح هلٖ ٍ ت٘ي .5

 ّإ اجتواػٖ آًاى ًفس ٍ هْارتتقَٗت رٍح٘ٔ ّوکارٕ ٍ کارگزٍّٖ ت٘ي داًطجَٗاى ٍ افشاٗص اػتواد تِ  .6

 آگاّٖ آًْا در حَسٓ فزٌّگ ٍ ادت٘ات تالش در ًْادٌِٗ ضذى فؼال٘ت فزٌّگٖ در داًطجَٗاى ٍ ارتقإ .7



 کِ ػثارتٌذ اس: ،گ٘زد ّإ ػلوٖ اًجوي، ّوِ در راستإ تزآٍردى اّذاف آى صَرت هٖ . فؼال٘ت6هادٓ 

 تا حضَر ًَٗسٌذگاى  آثار ادتٖ داًطجَٗاى زرسٖخَاًٖ، ًقذ ٍ ت ّإ ضؼزخَاًٖ ٍ ًواٗطٌاهِ تزًاهِ .1

 تزاساس قَاً٘ي هَجَد پًَ٘ذ ضؼز ٍ هَس٘قٖ ّٔإ پَ٘ست تزگشارٕ ّواٗص .2

 ّإ آهَسضٖ تزگشارٕ کالس .3

 هؼزفٖ آثار تشرگاى ادت٘ات کطَر ٍ جْاى، ٍ آضٌاٖٗ تا هثاًٖ فزٌّگٖ آى  .4

 ّإ ػلوٖ ًطز ٍ تزٍٗج ٗافتِ .5

 آهَسضٖ ّإ کوک فؼال٘ت اًجام .6

 إ رضتِ إ ٍ ت٘ي ّإ پژٍّطٖ رضتِ إ عزحپ٘طٌْاد ّوکارٕ در اجز .7

 ّإ ػلوٖ ػثارتٌذ اس: هصادٗق فؼال٘ت

 ّإ آهَسضٖ تکو٘لٖ ٍ تقَٗتٖ تزگشارٕ دٍرُ .1

 ّا ٍ هساتقات ػلوٖ ٍ ادتٖ ّا، ّواٗص تزگشارٕ ٍ ّوکارٕ در اجزإ جطٌَارُ .2

 ّإ الکتزًٍ٘کٖ تَل٘ذ ٍ اًتطار ًطزٗٔ ػلوٖ ٍ ًطزِٗ .3

 رٗشٕ ٍ اجزإ تاسدٗذّإ کارتزدٕ تزًاهِ .4

 ّإ هزتثظ تا اّذاف اًجوي رساًٖ در خصَظ کل٘ٔ فؼال٘ت اعالع .5

 داًطجَٗاى هزتثظ پ٘گ٘زٕ هغالثات ػلوٖ .6

 ّإ دٗگز ّإ داًطگاُ ّإ ػلوٖ داًطگاُ ٍ اًجوي تا اًجوي ٍ داضتي تؼاهالت ػلوٖ تزقزارٕ ارتثاط هستوز .7

ّإ  ٍ قَاً٘ي هَجَد اًجوي ّإ خَد را در چارچَب اساسٌاهِ تَاًذ دٗگز فؼال٘ت ّا هحذٍد ًخَاّذ تَد ٍ اًجوي هٖ تثصزُ: اٗي فؼال٘ت    

 تٌظ٘ن ًواٗذ. ػلوٖ داًطجَٖٗ

داًطجَٖٗ قاتل گستزش ػلوٖ ّإ  اًجوي ًٔاه ر چْارچَب قَاً٘ي داًطگاُ ٍ آٗ٘يّإ اًجوي د زُ: تا تَافق اػضإ اصلٖ، فؼال٘تتثص     

 خَاّذ تَد.

 

 فصل سوم: ساختار تشکیالتی

داًطجَٖٗ تَدُ ٍ تقس٘ن ٍظاٗف ّزسالِ پس اس اًجام اًتخاتات  -ّإ ػلوٖ ًاهٔ اًجوي ساختار تطک٘التٖ اٗي اًجوي هغاتق تا آٗ٘ي

 صَرت خَاّذ گزفت.

 ضًَذ. ّإ هختلف داًطگاُ اًتخاب هُٖ ا تزگشارٕ اًتخاتات در داًطکذتثصزُ: اػضإ اًجوي هتطکل اس ّفت ًفز است کِ ت


