-1ثَدجِ پژٍّطي ٍاحذ داًطگبّي اص چِ هحلي ٍ ثِ چِ غَست تأهيي اػتجبس هيطَد؟
 %5اص كل ضْشيِ يك سبل تحػيلي ثشاي فؼبليت ّبي پژٍّطي داًطگبّي اختػبظ هيبثذ ٍ فؼبليت هشثَط ثِ
پژٍّص ثش اسبس آييي ًبهِ ٍ ثخطٌبهِ ّب اص هحل ثَدجِ هشثَط اًجبم هي ضَد .
-2ثَدجِ سْن ثبضگبُ اص چِ هحلي ٍ ثِ چِ غَست تأهيي اػتجبس هي ضَد؟
ثؼذ اص ايٌكِ ثَدجِ پژٍّطي ٍاحذ ثش اسبس كل ضْشيِ يكسبل تحػيلي هطخع ضذ هغبثق ثخطٌبهِ
ضوبسُ 73/122715هَسخ  89/4/4ثش اسبس آييي ًحَُ تخػيع اػتجبس پژٍّطي ثِ ضص سديف تقسين ثٌذي ضذُ
كِ سديف  4هشثَط ثِ فؼبليتْبي پژٍّطي داًطجَيي ٍ ثٌذ  4-1هختع ثشًبهِ ّبي ثبضگبُ پژٍّطگشاى جَاى است
كِ اص  %100ثَدجِ پژٍّطي  %2/5هشثَط ثِ ايي ثٌذ است ٍ.دس ضوي ثب ثٌذّبي ديگش آييي ًبهِ قبثل جبثجبيي
ًويجبضذ .
-3فشهْبي هشثَط ثِ ػولكشد هبلي سا ثِ چِ غَست هي تَاى تْيِ ٍ تكويل ًوَد؟
جْت تكويل ًوَدى فشهْبي ػولكشد هبلي ّش سبل ثبيذ اص عشيق سيستن هكبًيضُ ثخص اسٌبد آييي ًبهِ ٍ
دستَسالؼولْب

گضاسضبت هذيشيتي

فشم ػولكشد هبلي سبل هَسد ًظش سا اًتخبة ٍ تكويل ًوَد.

-4سٍش تكويل فشهْبي هبلي ثِ چِ غَست هي ثبضذ؟
دس سيستن هجبصي ثخص اسٌبد،آييي ًبهِ ٍ دستَسالؼولْب

گضاسضبت هذيشيتي

دستَس الؼول سٍش

اجشايي ثشسسي ٍ تأييذ ّضيٌِ ّبي هشثَط ثِ سبل هَسد ًظش سا اًتخبة ًوَدُ ٍ ًحَُ تكويل ٍ اسسبل فؼبليتْب جض ثِ
جض تَضيح دادُ ضذُ است.
ً-5حَُ اسسبل فؼبليتْبي اًجبم ضذُ دس قبلت فشم ّبي ػولكشد هبلي ثِ چِ غَست هي ثبضذ؟
دس فشهْبي ػولكشد هبلي پس اص اًجبم ثشًبهِ ّبي هػَة ،هجلغ ّضيٌِ قغؼي سا دسج ٍ پس اص اخز پشيٌت ٍ تبييذ
اهضبء هسئَليي ٍاحذ ثب هوَْس ًوَدى ثِ هْش ثبضگبُ يب داًطگبُ اص عشيق كبستبثل اغلي ثِ اهَس هبلي ثبضگبُ اسسبل
ًوبيٌذ.
-6آيب پس اص تكويل فشهْبي هشثَط هي ثبيست آى سا اص عشيق پست ًيض اسسبل ًوَد؟ خيش
-7فشهْبي تكويل ضذُ هي ثبيست ثِ تأييذ كذاهيك اص هسئَليي ٍاحذ ثشسذ؟
سئيس ٍاحذ داًطگبّي-هؼبٍى پژٍّطي ٍاحذ داًطگبّي ٍ سئيس ثبضگبُ ٍاحذ داًطگبّي

ً-8حَُ ًگْذاسي ٍ ثبيگبًي فشهْبي ػولكشد هبلي ٍاحذ ٍ اسٌبد هثجتِ دس هحل ثبضگبُ پژٍّطگشاى ٍاحذ ثِ چِ
غَست هيجبضذ؟
ٍاحذ هيجبيست تػَيش فبكتَس هشثَط ثِ ّضيٌِ ّبي اًجبم گشفتِ ثِ ّوشاُ اغل فشهْبي هشثَعِ سا دس دفتش ثبضگبُ
ًگْذاسي ًوبيٌذ تب صهبًي كِ ّوكبساى ستبد هشكضي جْت سسيذگي ثِ ٍاحذ هشاجؼِ هيٌوبيٌذ هَاسد قبثل دستشسي
ثبضذ.
-9هشاحل تأييذ فشهْبي ػولكشد اسسبلي تَسظ ثبضگبُ ثِ چِ غَست هي ثبضذ؟
پس اص اسسبل فشم تَسظ ٍاحذ ثب تَجِ ثِ ّضيٌِ ّبي اًجبم گشفتِ فشم ّبي هشثَعِ ثِ حَصُ ّبي هشتجظ جْت
سسيذگي اسجبع هيطَد ٍ پس اص سسيذگي كبسضٌبسبى جْت جوغ ثٌذي ًْبيي هجذداً ثِ اهَس هبلي ستبد هشكضي اسجبع
هيگشدد.
-10آيب پس اص تأييذ ّضيٌِ ّبي اًجبم ضذُ (فشهْبي ػولكشد هبلي) ًبهِ ثشاي ٍاحذ اسسبل خَاّذ ضذ؟
ثلي پس اص سسيذگي كبسضٌبسبى ستبد هشكضي ٍ اسجبع ثِ اهَس هبلي ٍ هغبثقت ثب سديف ّضيٌِ ّبي اًجبم ضذُ ًبهِ
ًْبيي تْيِ ٍ ثِ اهضبء سيبست هحتشم ثبضگبُ جْت دسج دس سَاثق ثبضگبُ پژٍّطگشاى جَاى ٍاحذ اسسبل خَاّذ ضذ.
-11دس غَست ػذم استفبدُ اص ثَدجِ سْن ثبضگبُ دس ٍاحذ اص عشيق ستبد هشكضي ثبضگبُ چِ اقذاهبتي غَست هي
گيشد؟
ٍاحذ داًطگبّي ثبثت ثَدجِ استفبدُ ًطذُ هشثَط ثِ ثبضگبُ اص عشيق ثشسسي ّبي اًجبم ضذُ تَسظ اهَس هبلي ستبد
هشكضي عي ليستي كِ ثِ اهَسهبلي سبصهبى هشكضي اسسبل هيگشدد دس حسبة في هبثيي ثذّكبس هي گشدد.
-12دس غَست جزة 100دسغذ اػتجبس ثَدجِ سْن ثبضگبُ ٍاحذ ثشاي فؼبليتْبي هبصاد ثِ چِ غَست هيجبيست اقذام
ًوبيين؟
چٌبًچِ سيبست ٍاحذ داًطگبّي ٍ هؼبٍى پژٍّطي ٍاحذ هَافقت ًوبيٌذ اص هحل ثَدجِ پژٍّطي ٍاحذ استفبدُ گشدد
دس غيش ايٌػَست چٌبًچِ ثبضگبُ ٍاحذ ثتَاًذ اص هٌبثغ خبسج اص داًطگبُ هجبلغ سا ثِ غَست كوك جزة ًوبيذ هي
تَاًٌذ فؼبليتْب سا اص هحل هشثَعِ اًجبم دٌّذ.
-13جْت اًجبم ثشًبهِ ّبي هػَة دس ثبضگبُ ٍاحذ ثشاي ايٌكِ اص ًظش هبلي هطكلي ثِ ٍجَد ًيبيذ ثِ چِ غَست
هيجبيست ػول ًوبيٌذ؟
اثتذا ثشًبهِ ّبي هػَة هشثَط ثِ ّش هبُ اص سيستن استخشاج ٍ پس اص عشح دس ضَساي ثبضگبُ ٍ هَافقت اػضبء ضَسا
اقذام گشدد ٍ سًٍَضت غَستجلسِ ضَساي ثبضگبُ ٍاحذ ثِ هؼبٍى اداسي ٍ هبلي ٍاحذ جْت استحضبس اسسبل گشدد.

-14پس اص اًجبم ّش ثشًبهِ جْت اعالع ستبد هشكضي ثبضگبُ هي ثبيست فؼبليت اًجبم ضذُ سا دس كذام قسوت
سيستن پيًَذ ٍاسد ًوبييذ؟
دس قسوت هشثَط ثِ ػولكشد ٍاحذّب
-15هٌظَس اص سديف 57فشم ػولكشد هبلي(سبيش ثشًبهِ ّب) چيست؟
دس غَستي كِ ٍاحذ ثشًبهِ اي اًجبم داد ٍ ّيچ سديفي ثشاي آى دس فشم هطخع ًطذُ ثبضذ هيجبيست دس قسوت
هشثَط ثِ سبيش هَاد دسج گشدد ٍ دس ًبهِ اسسبلي تَضيحبت الصم اسائِ ضَد.
-16آيب تجْيض دفتش اص هحل ثَدجِ پژٍّطي سْن ثبضگبُ هيجبضذ؟
عجق ثخطٌبهِ  10/9681هَسخ  80/6/10كِ ثِ اهضبء سيبست ػبليِ داًطگبُ ثشاي ٍاحذّب اسسبل گشديذُ هتي
ثخطٌبهِ "اص ثَدجِ جبسي ٍاحذ ًيبصّبي دفتشي دس حذ هؼقَل ٍ ثب لحبػ غشفِ جَيي تأهيي هيطَد ".
-17چٌبًچِ ثشًبهِ هػَة ثبضذ ٍ پس اص اًجبم آى هجلغ ّضيٌِ ّب ثيطتش اص هجلغ هػَة ضَد ثِ چِ غَست هيجبيست
ػول ًوبيين؟
قجل اص اًجبم ّش فؼبليتي دس سيستن پيًَذ ثبيذ ثِ ثخص هشثَط ثِ ثشًبهِ ّبي هػَة ٍ ّضيٌِ هطخع ضذُ هشاجؼِ ٍ
ّضيٌِ هػَة ثشًبهِ هَسد ًظش سا هذ ًظش قشاس دادُ ٍ ثش اسبس ّضيٌِ هػَة فؼبليت اًجبم گشدد الصم ثِ ركش است
فؼبليتْبيي كِ ّضيٌِ ّبي آى ثيطتش اص هجلغ هػَة ثبضذ هَسد تأييذ ستبد هشكضي قشاس ًخَاّذ گشفت.
-18چٌبًچِ سئيس ثبضگبُ دس عَل سبل ثٌب ثِ داليلي جبثجب گشدد ًحَُ اسسبل ػولكشد ٍ فؼبليتْبي اًجبم ضذُ دس
صهبى تػذي سئيس قجلي ثِ چِ غَست خَاّذ ثَد؟
هيجبيست ّضيٌِ ّب ٍ كليِ فؼبليتْبيي كِ دس صهبى سئيس قجلي اًجبم ضذُ عي غَستجلسِ اي كِ يك ًسخِ آى ًيض ثِ
ستبد هشكضي اسسبل هيطَد تحَيل ٍ ثِ سئيس جذيذ جْت اسسبل ثِ ستبد هشكضي تحَيل گشدد.
-19سبالًِ هجلغي ثبثت اجالس كِ اص هحل ثَدجِ سْن ثبضگبُ ستبد هشكضي ثبضگبُ ٍاسيض هيگشدد دس فشم ػولكشد
هبلي دس چِ سديفي هيجبست دسج گشدد؟
دس سديف  57سبيش هَاسد ٍ تَضيحبت هشثَط ثِ سديف هزكَس دس ًبهِ اسسبلي قيذ ضَد.
 -20حق الضحوِ جلسبت اػضبي ضَساي ثبضگبُ ثِ چِ هجلغي ٍ اص چِ هحلي هيجبضذ؟
پشداخت هجلغ حق الضحوِ هشثَط ثِ جلسبت ضَساي ثبضگبُ هغبثق ثب ثخطٌبهِ  53/67888هَسخ  84/4/12سبصهبى
هشكضي ٍ هحل پشداخت آى اص سديف ثَدجِ جبسي ٍاحذ داًطگبّي هيجبضذ.

