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هی تَاًدذ دس ػدَسد داطدتي    پضطکی دس عَل دٍساى تحؼیل خَد دکتشی عوَهی داًظجَی دٍسُ     69هادُ 

 ذ : تغییش سطتِ دّصیش  ٍ هَافقت داًظگاُ ریشتظ ، تِ سطتِ دیگشی  طشایظ

  هتقاضی دس سطتِ قثلی اص ًظش هقشساد آهَصطی تالهاًع تاطذ. اداهِ تحؼیل 

  کل ٍاحذّای دٍسُ سا گزساًذُ تاطذ .  3/1ٍ حذاکثش  6/1حذاقل 

  دس ّوداى سدال   فشد پزیشفتِ طذُ  آخشیياص ًوشُ آصهَى دس سال ٍسٍد تِ تحؼیل ًوشُ آصهَى ٍسٍدی هتقاضی

 کوتش ًثاطذ .  داًظگاُ هقؼذسْویِ ٍ سطتِ هَسد تقاضا دس 

 سسی هَسد ًیاص دس سطتِ جذیذ سا داطتِ تاطذ.تا تَجِ تِ حذاکثش هذد هجاص تحؼیل، اهکاى گزساًذى ٍاحذّای د 

 ُتدش اسدا    تغییش سطتِ داًظجَیاًی کِ اص اداهِ تحؼیل دس سطتِ پضطکی هحشٍم هی طدًَذ ،    :  1تثؼش

  ػَسد هی گیشد .  13هادُ  2دستَسالعول هٌذسج دس تثؼشُ 

 ُذ ، تا سعایت کلیِ طشایظ ایي تغییش سطتِ داًظجَیاًی کِ تِ دستگاّای اجشایی خاع تعْذ داسً  :  2تثؼش

 هادُ ٍ اعالم هَافقت دستگاُ اجشایی ریشتظ اهکاى پزیش است . 

 ُتغییش سطتِ تِ سطتِ ّایی کِ دس ضَاتظ گضیٌض آًْا طشایظ خاع پیض تیٌدی طدذُ اسدت      :  3تثؼش ،

 هَکَل تِ احشاص طشایظ هشتَط است . 

 ُیک تاس هی تَاًذ تغییش سطتِ دّذ تِ استثٌای هظوَلیي داًظجَ دس عَل تحؼیل خَد تٌْا تشای   :  4تثؼش

 ّویي هادُ .  1هٌذسج دس تثؼشُ

 

ِ      70هادُ   تغییش سطتِ تایذ دس هقاعع تحؼیلی ّن سغح ػَسد گیشد دسغیش ایي ػَسد فقظ اص هقغع تداتتش تد

 اهکاى پزیش است .  69پاییي تش تا سعایت هقشساد هادُ هقغع 

 

َافقت تا تقاضای تغییش سطتِ ، داًظجَ هَظف است دس اٍلیي ًیوشدال تحؼدیلی پدز اص    دس ػَسد ه    71هادُ 

 تاصگظت تِ سطتِ قثلی سا ًذاسد .  اجاصُثثت ًام ، ٍ اًتخاب ٍاحذ ًوایذ . پز اص دس سطتِ جذیذ ثثت ًام ، هَافقت 

تا تَجِ تِ طشایظ خاع تحؼیل دس ٍاحذّای تیي الولل داًظگاُ ّای علَم 

پضطکی اص جولِ پزیشص داًظجَ تِ ػَسد ًیوِ هتوشکض تا اخز طْشیِ ، 

سعایت ضَاتظ خاع ایي ٍاحذّا دس خؼَع هشخؼی تحؼیلی، اًؼشاف اص 

 یْواًی ٍ تغییش سطتِ الضاهی است .تحؼیل، اًتقال، جاتجایی، ه



 ُهدی  دس سطتِ قثلی  آهَصطیهقشساد  تاتعداًظجَ تا قثل اص ثثت ًام دس سطتِ جذیذ   : 68هادُ  1تثؼش

 تاطذ . 

 ُدس سطتِ جذیذ دس ٍقت هعیي تِ هٌضلِ اًؼشاف اقذام ًکشدى داًظجَ تشای ثثت ًام   : 68هادُ  2تثؼش

 تا پایاى دٍسُ اص ٍی سلة هی طَد . اص تغییش سطتِ تلقی هی طَد ٍ حق تغییش سطتِ 

 

وچٌیي طشایظ تغییش سطتِ تاطذ ، تغییش سطدتِ  دس ػَستی کِ داًظجَ ّن صهاى داسای طشایظ اًتقال ٍ ّ    72هادُ 

 تَام تا اًتقال تالهاًع است . 

:ُتغییش سطتِ تَام تا اًتقال اص ٍصاسد تْذاطت ، دسهاى ٍ آهَصص پضطکی تِ ٍصاسد علَم ، تحقیقاد ٍ   تثؼش

 فٌاٍسی ٍ تشعکز دس ػَسد داطتي طشایظ تغییش سطتِ ٍ اًتقال تالهاًع است . 

 

کِ داًظجَ دس سطتِ قثلی گزساًذُ است ، دس گشٍُ آهَصطی سطتِ جذیذ تشسسدی ٍ هعدادل    سیٍدس    73هادُ 

% 80حذاقل ساصی هی طَد ٍ فقظ دسسْایی اص ٍی پزیشفتِ هی طَد کِ تِ تظخیغ گشٍُ آهَصطی تا دسٍ  سطتِ جذیذ 

 کوتش ًثاطذ .  12اطتشاک هحتَایی داطتِ تاطذ ٍ ًوشُ ّش یک اص آى دسسْا ًیض اص 

 ُپزیشفتِ طذُ دس کاسًاهِ داًظجَ ثثت ٍ ًوشاد آًْا دس هحاسثِ هیاًگیي کل ٍدس  : 73هادُ   1تثؼش  

هٌظَس هی گشدد ، ٍلی ًوشاد دسسْای پزیشفتِ ًظذُ تذٍى احتشاب دس هیاًگیي دس کاسًاهِ داًظجَ تاقی هی هاًدذ . دس  

جوعاً تِ تا تؼوین طَسای آهَصطی داًظگاُ ، تاطذ  12 کوتش اصاٍ ٍاحذّای پزیشفتِ ًظذُ کل چٌاًچِ هیاًگیي  ػَسدایي 

 عٌَاى یک ًیوشال هظشٍعی دس ساتقِ تحؼیلی داًظجَ دس سطتِ جذیذ هٌظَس خَاّذ طذ . 

 ُدس ػَستی کِ تعذاد ٍاحذّای دسسْای پزیشفتِ ًظذُ داًظجَ ، دس حذی تاطذ کِ   : 73هادُ  2تثؼش

یذ سا دس عَل هذد هجاص تحؼیل اص ٍی سلة کٌذ ، تا تقاضای تغییش سطتِ اٍ اهکاى گزساًذى ٍاحذّای هَسد ًیاص سطتِ جذ

 هَافقت ًوی طَد . 

 

ّفتدِ پدیض اص طدشٍ      6هتقاضی تغییش سطتِ تایذ دسخَاست خَد سا تِ ّوشاُ هذاسک تصم حذاقل     74هادُ 

 ًیوشال تحؼیلی تِ آهَصص داًظگاُ هحل تحؼیل خَد تشلین کٌذ . 

 

تِ تظخیغ طَسای پضطدکی  دچاس تیواسی یا ساًحِ ای گشدد کِ ،  ًچِ داًظجَ دس دٍساى تحؼیلچٌا    75هادُ 

ٍ یا اهکاى تْشُ گیشی اص دٍسُ دکتشی عوَهی پضطکی تَاًایی اداهِ تحؼیل دس داًظگاُ ٍ تاییذ طَسای آهَصطی داًظگاُ 

تدا  هدی تَاًدذ   وَهی پضطکی سا ًذاسد ٍ ، اجاصُ اداهِ تحؼیل دس دٍسُ دکتشی عکاسآیی حاػل اص آى سا اص دست تذّذ 

طتِ دیگشی کِ اص لحاػ ًوشُ آصهَى ٍسٍدی ًضدیکتشیي ًوشُ سا داسد تغییش سطتِ دّذ . دس ایدي  سعایت سایش هقشساد تِ س

 ( هعاف خَاّذ تَد .  یک) تِ استثٌای تٌذ  69اص سعایت هقشساد هادُ حال داًظجَ 

یل دچاس اختالتد سٍاًی ٍ سفتاسی یا تیواسی جشدوی ٍ ًقدغ   دس هَاسدی کِ داًظجَ ، دس عَل تحؼ  تثؼشُ:

هدی   ،عضَ هَثش گشدد تِ ًحَی کِ تَاًایی اداهِ تحؼیل دس ّیچ یک اص سطتِ ّای گشٍُ آصهایظی هشتَط سا تذاطتِ تاطذ 

اص هَافقت تَاًذ تا ًظش طَسای پضطکی داًظگاُ ٍ تاییذ طَسای آهَصطی داًظگاُ تِ سطتِ ای دس گشٍُ آصهایظی دیگش پز 

 داًظگاُ هقؼذ تغییش سطتِ دّذ . 


