
 
 

 7997 – 98ضیَُ ًاهِ ثبت ًام داًص آهَصاى اتباع خاسجی دس سال تحصیلی 

زض ضاستبي اجطاي سيبستْبي ًظبم جوَْضي اسالهي ايطاى  ٍ زستَض همبم هؼظن ضّجطي )هسظلِ الؼبلي( زض           

ذػَظ جصة زاًص آهَظاى اتجبع ذبضجي) ٍ ثبستٌبز  اغل يىػسٍسي ٍ ّطتن لبًَى اسبسي( ٍ ّن چٌيي ثطاسبس 

بهِ ثجت ًبم ٍ ازاهِ تحػيل زاًص آييي ً  ّيئت هحتطم ٍظيطاى، 8/2/1395ّـ هَضخ  52163/ت 13897هػَثِ ضوبضُ 

 ثِ ضطح ظيط اػالم هي گطزز:  1397 – 98آهَظاى اتجبع ذبضجي زض هساضس ضسوي وطَض ثطاي سبل تحػيلي 

 هذاسک هؼتبش بشای ثبت ًام اتباع خاسجی دس هذاسس ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش  – 7هادُ 

آهَظاى ثطاي ثجت ًبم زض هساضس ضسوي  ثطاسبس آييي ًبهِ هصوَض ٍ زستَض الؼول ّبي ٍظاضت وطَض ، زاًص

 جوَْضي اسالهي ايطاى ثبيس زاضاي يىي اظ هساضن شيل ثبضٌس:

)هغبثك ثب آلجَم هساضن البهتي هْبجطيي ذبضجي زض سبيت هطوع اهَض ثيي الولل ٍ هساضس ذبضج اظ وطَض ثِ آزضس  

(http://mbm.medu.gov.ir ( 

 ضلوي فطاگيط( 16گصضًبهِ وِ زاضاي پطٍاًِ البهت ثبضس.)زاضاي وس - 1

 وبضت َّيت ٍيژُ اتجبع ذبضجي . )غبزضُ اظ ازاضُ ول اهَض اتجبع ذبضجي ٍظاضت وطَض( – 2

 13ٍ يب  12،  11زاضًسگبى وبضتْبي آهبيص   – 3

 زاضًسگبى ثطي تطزز ثيي ضْطي ) هؼبزل وبضت آهبيص(.  – 4

 ضلوي فطاگيط( 16پٌبٌّسگي هؼتجط غبزضُ اظ ًبجب. )زاضاي وس زفتطچِ  - 5

 ضلوي فطاگيط( 16گصضًبهِ هطوَليي عطح ذبًَاضي ثب ّط هيعاى اػتجبض . )زاضاي وس  – 6

 ضلوي فطاگيط( 16زفتطچِ البهت هؼتجط غبزضُ اظ ًبجب . )زاضاي وس  – 7

 حوبيت تحػيلي ( وبضت ٍيژُ حوبيت تحػيلي ثطاي اتجبع ذبضجي.) هؼطفي ًبهِ - 8

 زاضًسگبى وبضت البهت ٍيژُ.)غبزضُ اظ ازاضُ ول اهَض اتجبع ذبضجي ٍظاضت وطَض( – 9
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ثؼول  ذبضجي استبًساضيْب استؼالمزض غَضت لعٍم اظ ازاضات ول اهَض اتجبع ٍ هْبجطيي  4زض ذػَظ ثٌس  : 7تزکش 

 آيس.

ٍ ثؼس اظ آى ثالهبًغ هي ثبضس ٍ  31/3/1395ذبًَاضي ثب اػتجبض ثجت ًبم ثب گصضًبهِ ّبي  6زض ذػَظ ثٌس  : 2تزکش 

گصضًبهِ ّبي ثب اػتجبض لجل اظ تبضيد هصوَض فبلس اػتجبض ثَزُ ٍ ثطاي ثجت ًبم زض هساضس ًيبظهٌس ثِ اذص ثطي حوبيت 

 تحػيلي اظ زفبتط وفبلت است.

د قبل اص آغاص سال تحصیلی بشگِ ضشٍست داسزاضًسگبى وبضت ٍيژُ حوبيت تحػيلي  8زض ذػَظ ثٌس  : 9تزکش 

 جذیذ صادس ضَد.

: هسيطاى هحتطم هساضس هي ثبيست ٌّگبم هطاجؼِ زاًص آهَظ ٍ لجل اظ ثجت ًبم اٍليِ،هساضن َّيتي ٍ البهتي  4تزکش 

ٍي وٌتطل ًوبيس)هسؤليت ّطگًَِ تٌبلض هساضن َّيتي ٍ البهتي زاًص آهَظاى پس اظ ثجت ًبم ثِ ػْسُ هسيطاى 

 ثبضس(هحتطم  هي 

 : ضشایط ثبت ًام داًص آهَصاى اتباع خاسجی : 2هادُ 

ثبت ًام داًص آهَصاى هَضَع ایي آییي ًاهِ دس هقاطغ هختلف تحصیلی تا سطح دیپلن دس هذاسس دٍلتی ّواًٌذ 

 داًص آهَصاى ایشاًی هی باضذ.

 

 :ثبت ًام داًص آهَصاى داسای هذاسک َّیتی ٍ اقاهتی هؼتبش الف:

هی تَاًٌذ بِ هذاسس سسوی  کِ فاقذ هذاسک تحصیلی خاسجی ّستٌذداًص آهَصاى داسای هذاسک هؼتبش فَق 

 )دٍلتی ٍ غیش دٍلتی ( هشاجؼِ ٍ با تَجِ بِ ضشایط ریل اقذام بِ ثبت ًام ٍ اداهِ تحصیل ًوایٌذ.
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ٍ ليس تبضيد ٍ اهضبء « ضس تغجيك » پس اظ ضٍيت تػَيط هساضن البهتي ٍ هغبثمت ثب اغل ٍ زضج ػجبضت  : 7تزکش

تَسظ هسيط ٍاحس آهَظضي زض پطًٍسُ تحػيلي زاًص آهَظ ثبيگبًي هي گطزز ٍ اغل آى ثِ ٍلي زاًص آهَظ هستطز 

  .هي گطزز

ايي ضيَُ ًبهِ السام ثِ ثجت ًبم ًوَزُ اًس، زض غَضت هٌمضي ضسى هساضن  1زاًص آهَظاًي وِ عجك هبزُ  :  7تبصشُ  

 تحػيل آًبى تب پبيبى سبل تحػيلي ثالهبًغ است.البهتي ، ازاهِ 

زض غَضت ٍجَز اثْبم ، اضائِ گَاّي تبييس اغبلت ٍ اػتجبض گصضًبهِ ، زفتطچِ پٌبٌّسگي ، زفتطچِ البهت ٍ   : 2تزکش

وبضت آهبيص اظ سَي هطاجغ غبزض وٌٌسُ  ٍ شيطثظ  ٍ زٍايط تبثؼِ آى  تَسظ هسيط هسضسِ وِ ثِ غَضت هحطهبًِ 

 ضَز  العاهي است .  اضائِ هي

هساضن َّيتي ٍ البهتي ّط فطز ) ثِ جع زفتطچِ البهت ٍ وبضت البهت ٍيژُ( زض هحسٍزُ ي ّوبى استبى يب  :9تزکش 

ضْطستبى هحل غسٍض هؼتجط ثَزُ ٍ زاضًسگبى آى غطفبً هجبظ ثِ ثجت ًبم زض ّوبى هحسٍزُ هي ثبضٌس . هَاضز استثٌبء 

 بجطيي ذبضجي ٍظاضت وطَض ٍ ًبجب اػالم هي گطزز .تَسظ ازاضات ول اهَض اتجبع ٍ هْ

تحػيل فطظًساى ايثبضگطاى اتجبع ذبضجي زض هساضس ضبّس ٍ هساضس ايثبضگطاى ثب ضػبيت ضَاثظ ٍ ضطايظ  – 2تبصشُ 

 ٍضٍز ثِ ايي هساضس ، ثالهبًغ است.

زٍلتي،استؼسازّبي زضذطبى ٍ تحػيل زاًص آهَظاى اتجبع ذبضجي زض هساضس غيط زٍلتي ، ًوًَِ  _ 9تبصشُ 

 استثٌبئي ّوبًٌس زاًص آهَظاى ايطاًي ذَاّس ثَز.

 زض هَضز اذص ووىْبي هطزهي اظ اتجبع ذبضجي ًيع ّوبًٌس زاًص آهَظاى ايطاًي ػول هي ضَز. – 4تبصشُ 

 

ذاسک ب : ثبت ًام داًص آهَصاى اتباع خاسجی داسًذگاى هذاسک اقاهتی ًاهؼتبش )تاسیخ گزضتِ ( ٍ فاقذیي ه

 اقاهتی   ) اتباع خاسجی ساکي دس استاًْا ٍ هٌاطق غیش هوٌَػِ( 
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داوش آمًساوی کٍ دارای مدارک ًَیتی ي اقامتی وامعتبز ي یا فاقد َزگًوٍ مدارک ًَیتی ي اقامتی 

معتبز َستىد فقط اس طزیق کارت يیژٌ حمایت تحصیلی بزای اتباع خارجی کٍ اس سًی ادارٌ کل امًر 

سارت کشًر صادر  می گزدد می تًاوىد در مدارس رسمی ثبت وام ي ادامٍ تحصیل اتباع خارجی ي

 ومایىد.

ثِ غَضت ضايبًِ اي ثب ضٌبسِ اذتػبغي ازاضُ ول اهَض اتجبع ذبضجي ٍظاضت وطَض   8وبضت هَضَع ثٌس  – 7تبصشُ 

 است .ٍ غطفب ثطاي تحػيل اتجبع غبزض ٍ فمظ ًعز ازاضات آهَظش ٍ پطٍضش سطاسط وطَض هؼتجط 

 

وبضت حوبيت تحػيلي ضبهل هطرػبت فطزي اظْبض ضسُ اظ عطف ٍلي زاًص آهَظ ٍ ضٌبسِ اذتػبغي  _ 2تبصشُ 

 ٍ ػىس زاًص آهَظ ٍ ٍلي ٍي هي ثبضس.

بِ هٌظَس ساهاًذّی ثبت ًام ٍ اداهِ تحصیل داًص آهَصاى اتباع خاسجی غیش هجاص ، ٍ ثبت ًام قطؼی اص افشاد 

 یل الضاهی است : هزکَس اًجام  هشاحل ر

هطاجؼِ هتمبضي ثِ زفبتط تؼييي ضسُ اظ سَي ازاضُ ول اهَض اتجبع ٍ هْبجطيي ذبضجي ٍظاضت وطَض جْت اذص  –7

 جْت سٌجص سالهت. ثِ غَضت سيستوي ٍ فيعيىي بشگِ هؼشفی ًاهِ سٌجص سالهت ٍ ایوي ساصی

ثِ هطوع ثْساضتي زضهبًي تؼييي ضسُ ثِ  هطاجؼِ هتمبضي ثِ ستبز هطاوع ثْساضت ضْطستبى هطثَعِ جْت هؼطفي –2

 اًجبم هؼبيٌبت پعضىي ٍ ٍاوسيٌبسيَى. هٌظَض

سبل اتجبع ذبضجي جسيس الَضٍز ثِ هساضس تَسظ هطوع  18تب  6ًتيجِ سٌجص سالهت ٍ ايوي سبظي گطٍُ سٌي  - 9

ي ٍظاضت وطَض اػالم ٍ ثْساضت ضْطستبى ثِ زفبتط وفبلت تؼييي ضسُ اظ سَي ازاضُ ول اهَض اتجبع ٍ هْبجطيي ذبضج

اظ عطيك زفبتط هصثَض ثػَضت سيستن ضايبًِ اي ) سٌبز ( زض هتي هؼطفي ًبهِ حوبيت تحػيلي  ثِ  هساضس ٍ ازاضات 

 اػالم هي گطزز. آهَظش ٍ پطٍضش
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هطاجؼِ هتمبضي ثِ هساضس اثتسائي ثطاي ثجت ًبم زض زٍضُ ّبي اثتسائي ٍ ازاضات آهَظش ٍ پطٍضش ثطاي زٍضُ  –4

 . هتَسغِ اٍل ٍ زٍم جْت تؼييي پبيِ تحػيليّبي 

زاًص آهَظاًي وِ زاضاي وبضت ٍيژُ حوبيت تحػيلي سبل گصضتِ ٍ يب هساضن البهتي ًبهؼتجط هبًٌس وبضت  –تبصشُ 

آهبيص ،گصضًبهِ ٍ. . . تبضيد گصضتِ ّستٌس ٍ زض سبل گصضتِ زاضاي سبثمِ آهَظضي زض هساضس ضسوي ثَزًس اهب ثٌب ثِ 

يلی جُت اخذ کارت يیژٌ ك ثِ توسيس هساضن ذَز ًطسُ اًس ، ًيبظ ثِ تؼييي پبيِ تحػيلي هجسز ًساضتِ زاليلي هَف

می بایست  بٍ دفاتز تعییه شدٌ اس سًی 7981 - 89حمایت تحصیلی ي شىاسٍ اختصاصی بزای سال تحصیلی جدید 

ی ثبت وام يادامٍ تحصیل بٍ ادارٌ کل امًر اتباع ي مُاجزیه خارجی يسارت کشًر مزاجعٍ ي بعد اس آن بزا

 مدارس خًد مزاجعٍ ومایىد.

 ثجت ًبم هَلت زض سبهبًِ سٌبز ٍ تؼييي پبيِ تحػيلي –5

وِ فبلس هسضن ثب ضٌبسِ اذتػبغي  "کاست ٍیژُ حوایت تحصیلی بشای اتباع خاسجی  "وليِ زاضًسگبى    - 5/1

، ثِ ًعزيىتطيي زثستبى  هَلتجْت ثجت ًبم ،  ّستٌس پایِ ّای دٍسُ ابتذائیزض هتمبضي ثجت ًبم  تحػيلي ذبضجي ٍ

 هحل سىًَت ذَز هطاجؼِ ًوبيٌس .

آييي  43هسيطاى هحتطم هساضس اثتسائي ثطاي تؼييي پبيِ تحػيلي زاًص آهَظاى هي ثبيست هغبثك ثب هفبز هبزُ  _ 5/2 

 ًبهِ اجطائي هساضس السام ًوبيٌس.

ثب ضٌبسِ اذتػبغي هتمبضي ثجت ًبم ٍ  "کارت يیژٌ حمایت تحصیلی بزای اتباع خارجی  " وليِ زاضًسگبى  _ 5/3 

، هي ثبيست ثِ ازاضُ آهَظش ٍ پطٍضش هٌغمِ هحل  پایِ ّای هختلف دٍسُ ّای هتَسطِ اٍل ٍ دٍمازاهِ تحػيل زض 

 سىًَت ذَز هطاجؼِ ًوبيٌس .

وِ فبلس هسضن  تحػيلي هتمبضيبى زٍضُ اٍل هتَسغِازاضات آهَظش ٍ پطٍضش هي ثبيست ثطاي تؼييي پبيِ  - 5/4

آييي ًبهِ اجطائي هساضس ٍ ثطاي تؼييي پبيِ تحػيلي هتمبضيبى زٍضُ زٍم  43، هغبثك هفبز هبزُ تحػيلي هي ثبضٌس 
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ضَضاي ػبلي  932آييي ًبهِ آهَظضي زٍضُ زٍم هتَسغِ ضٍظاًِ ، هػَة جلسِ  61هتَسغِ ، هغبثك هفبز هبزُ 

ػول ًوَزُ ٍ پس اظ تؼييي پبيِ تحػيلي ، ًسجت ثِ غسٍض هؼطفي ًبهِ ثِ 17/3/1395هَضخ  آهَظش ٍ پطٍضش

 هساضس هطثَعِ السام ًوبيٌس. 

: آى زستِ اظ زاًص آهَظاى اتجبع ذبضجي وِ زاضاي هسضن تحػيلي ذبضجي هي ثبضٌس ، الظم است پيص اظ  7تزکش 

هطاجؼِ ثِ هساضس ،ًسجت ثِ اضظضيبثي ٍ تغجيك هساضن تحػيلي ذَز اظ عطيك هطوع اهَض ثيي الولل ٍ هساضس ذبضج 

ي ضبهل:هساضن هَضز ًيبظ جْت تطىيل اظ وطَض السام ًوبيٌس. ضاٌّوبي هتمبضيبى اضظضيبثي هساضن تحػيلي ذبضج

پطًٍسُ ٍ سيط هطاحل ازاضي آى اظ عطيك پبيگبُ ايٌتطًتي هطوع اهَض ثيي الولل ٍهساضس ذبضج اظ وطَض ثِ ًطبًي 

http://mbm.medu.gov.ir  .زض زستطس ٍ لبثل هطبّسُ است 

 1: زاًص آهَظاى اتجبع ذبضجي هتمبضي ثجت ًبم زض هساضس ايطاًي ذبضج اظ وطَض هي ثبيست هغبثك ثب تصوط  2تزکش 

استحمبلي، جْت زضيبفت وس سٌبز ، هساضن ٍ  ضضتِ ٍ پبيِ،  پس اظ اضظضيبثي هساضن تحػيلي ذبضجي ٍ تؼييي 

 هستٌسات الظم ضا ثِ ايي هطوع اضسبل ًوبيٌس.

يبى ازاهِ تحػيل پس اظ تؼييي پبيِ تحػيلي ، زاضاي وجط سي ثَزُ ٍ اهىبى ازاهِ تحػيل زض چٌبًچِ هتمبض تبصشُ:

هساضس ضسوي ضٍظاًِ ضا ًساضًس هي تَاًٌس ثب هؼطفي ًبهِ ازاضات آهَظش ٍ پطٍضش هطثَعِ ثِ ًْضت سَاز آهَظي ٍ 

 يب هساضس ثعضگسبالى هطاجؼِ ًوبيٌس.

 سػایت ضشایط سٌی دس کلیِ دٍسُ ّای تحصیلی سٍصاًِ هذ ًظش قشاس گیشدضشٍسی است قَاًیي هشتبط با  تزکش هْن :

ٍ چٌاًچِ دس هَسد تطبیق سي خَد اظْاسی با ظاّش فشد تشدیذی ٍجَد داسد هذیش هحتشم هذسسِ هی بایست داًص 

 آهَص سا جْت تؼییي قطؼی سي بِ هشکض بْذاضتی تاییذ کٌٌذُ سالهت داًص آهَص هؼشفی ًوایذ تا دس کویسیَى

هشبَطِ هَسد بشسسی قشاس گشفتِ ٍ ًتیجِ بِ هذسسِ اػالم گشدد.ًتیجِ اػالم ضذُ هالک ػول بَدُ ٍ دس پشًٍذُ 

 داًص آهَص ضبط  هی ضَد.
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 ثجت ًبم لغؼي زض هساضس – 6

پس اظ اًجبم هطاحل فَق )اػالم تبييسيِ گَاّي سالهت ثْساضتي اظ ازاضُ ول اهَض اتجبع ذبضجي ٍظاضت وطَض  -6/1

السام  ثبت ًام قطؼیًسجت ثِ  31/5/1397ستن سٌبز ٍ تؼييي پبيِ تحػيلي ( هساضس هي تَاًٌس حساوثط تب تبضيد زض سي

 ًوبيٌس 

اظ زاًص آهَظاى ٍ ٍضٍز آًبى ثِ هسضسِ هٌَط ثِ لغؼي هسيطاى هحتطم هساضس تَجِ زاضتِ ثبضٌس ثجت ًبم  : 7تزکش 

 . تبييسيِ گَاّي سالهت ٍ هطرع ضسى پبيِ تحػيلي است

سبل جسيس تحػيلي تَسظ هسيط  "کاست ٍیژُ حوایت تحصیلی بشای اتباع خاسجی  "پس اظ ضٍيت ٍ تغجيك  : 2تزکش 

ٍاحس آهَظضي ، تػَيط وبضت زض پطًٍسُ تحػيلي زاًص آهَظ ثبيگبًي هي گطزز ٍ اغل آى ثِ  زاًص آهَظ هستطز 

 گطزز.

جْت ثجت ًبم ّط فطز زض هحسٍزُ ي ّوبى استبى ٍ يب  "کاست ٍیژُ حوایت تحصیلی بشای اتباع خاسجی  " : 9تزکش 

 ضْطستبى هحل غسٍض ٍ ّوچٌيي البهت زض ضْطستبى هحل غسٍض تب پبيبى سبل تحػيلي هؼتجطهي ثبضس .

ثبت ًام داًص آهَصاى اتباع خاسجی دس ٌّشستاًْای ضاخِ فٌی ٍ حشفِ ای ، کاسداًص ٍ هذاسس سسوی با  –ج 

 ت :سػایت هَاسد ریل بالهاًغ اس

ثجت ًبم زاًص آهَظاى اتجبع ذبضجي زض ٌّطستبًْبي فٌي ٍ حطفِ اي ٍ وبضزاًص ثب ضػبيت سْويِ زض ضضتِ ّبي  – 1

 ظيط هجبظ هي ثبضس:

 زضغسي اظ ظطفيت ّط ًبحيِ / ضْطستبى / هٌغمِ  فمظ زض :  20پصيطش  –الف 

سيٌوب، هَسيمي )ًَاظًسگي سبظ ايطاًي(،هَسيمي                  ( ضبذِ فٌي ٍ حطفِ اي : ضضتِ ّبي پَيب ًوبئي)اًيويطيي(، 1-الف 

 ) ًَاظًسگي سبظ جْبًي(، ًوبيص،ًمبضي .
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( ضبذِ وبض ٍ زاًص : ّتل زاضي ، ًمبضي ايطاًي ، غحبفي ٍ جلس سبظي ، ًَاظًسگي سبظ ايطاًي ، ًَاظًسگي 2-الف 

 سبظ جْبًي ، آٍاظ ايطاًي ، آٍاظ جْبًي . 

ي اظ ظطفيت ّط ًبحيِ/ضْطستبى / هٌغمِ هتٌبست ثب سيبستْبي تَسؼِ هتَاظى استبى زض سبيط زضغس 10پصيطش  –ة 

 ضضتِ ّبي ضبذِ فٌي حطفِ اي ٍ وبضزاًص.

تغييط زضغس ثجت ًبم زض ٌّطستبى ّب زض غَضت ػسم هغبيطت ثب سٌس ضاّجطزي آهَظش اتجبع ذبضجي ٍ اػالم  تبصشُ :

 ًغ است.آى اظ عطيك وويتِ آهَظش ٍ پژٍّص ثالهب

ضػبيت ضَاثظ ثجت ًبم زض وليِ هساضس ضسوي وطَض ثطاي زاًص آهَظاى اتجبع ذبضجي ّوبًٌس ضػبيت ضَاثظ  – 2

 ثطاي زاًص آهَظاى ايطاًي است.

 

 هٌاطق هوٌَػِ اسکاى ٍ اقاهت اتباع خاسجی دس جوَْسی اسالهی ایشاى: -د

ضا هوٌَػِ  ثػَضت هىتَة آذطيي ٍضؼيت هٌبعك هسئَل  هحتطم اتجبع ذبضجي ازاضُ ول آهَظش ٍ پطٍضش استبى -

 اظ ازاضُ ول اهَض اتجبع ٍ هْبجطيي ذبضجي استبى استؼالم ٍ عجك آى ػول ًوبيٌس. 

هوٌَػيت اسىبى ، ضبهل اتجبع ذبضجي سبوي ايطاى وِ ثب ظًبى ايطاًي اظزٍاج ًوَزُ اًس ٍ ثجت اظزٍاج آًْب ثِ  : 7تزکش 

تجبع ذبضجي وِ زاضاي پطٍاًِ البهت هؼتجط زض استبًْبي هوٌَػِ ّستٌس  ًوي تأييس  ٍظاضت وطَض ضسيسُ است ٍ ا

 گطزز. 

ثجت ًبم ٍ ازاهِ تحػيل زاًص آهَظاى اتجبع ذبضجي وِ زاضاي هساضن هؼتجط َّيتي ٍ البهتي ّسـتٌس ٍ ثٌـب      : 2تزکش 

تَاًـس ثطاسـبس هؼطفـي ًبهـِ      ثِ زاليل هَجِ ، هجبظ ثِ البهت زض هٌبعك هوٌَػِ اسىبى اتجبع ذـبضجي هـي ثبضـٌس هـي    

 اًجبم پصيطز. ٍ يب پليس هْبجطت ٍ گصضًبهِ )ًبجب(ازاضات ول اهَض اتجبع ٍ هْبجطيي ذبضجي استبًساضي  
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 هالحظات :

زض وليِ فؼبليت ّبي آهَظضي ٍ پطٍضضي زض زضٍى هسضسِ اػن اظ ثطگعاضي اضزٍّب ٍ هسبثمبت ٍ فؼبليت ّبي  –1

 فطٌّگي

ّبي آهَظش ذبًَازُ ، زاًص آهَظاى اتجبع ذبضجي ثب زاًص آهَظاى ايطاًي زاضاي ضطايظ ٍ آهَظضي ٍ اجطاي زٍضُ 

يىسبى ٍ هسبٍي ثَزُ ٍ تأويس هي گطزز زض تؼلين ٍ تطثيت زاًص آهَظاى زض زضٍى يه هسضسِ ّيچ تفبٍتي ثِ لحبػ 

 اهَض آهَظضي ٍ تطثيتي ، اجتوبػي ٍ فطٌّگي ًجبيس ضٍيت ضَز.

ًبم ٍ ازاهِ تحػيل زاًص آهَظاى اتجبع ذبضجي زاضاي هساضن َّيتي ٍ البهتي هؼتجط ٍ ضَاثظ ٍ ضطايظ ثجت  – 2

غبزضُ اظ زفبتط وفبلت يىسبى ثَزُ ٍ ّوچٌيي جساسبظي زاًص آهَظاى زاضًسگبى هؼطفي ًبهِ ٍيژُ حوبيت تحػيلي 

 اتجبع ذبضجي اظ زاًص آهَظاى ايطاًي هوٌَع است.

ْيل زض ضًٍس ثبظگطت پبيساض ، غسٍض گَاّي تحػيلي ٍ تحَيل هساضن ثب زض ًظط گطفتي سيبست تطَيك ٍ تس -3

 تحػيلي ثِ اتجبع ذبضجي زض ّط هَلغ اظ سبل تحػيلي ثالهبًغ است. 

هساضن غبزضُ اظ هساضس ذَز گطزاى افغبًي هالن ػول ًجَزُ ٍ ثجت ًبم زاًص آهَظاى زض پبيِ ّبي ثؼسي -4

 تحػيلي ًيبظ ثِ تؼييي پبيِ تحػيلي زاضز. 

ٍاحسّبي آهَظضي هجبظ ثِ تططيح هفبز ٍ اضائِ تػَيط ايي ضيَُ ًبهِ ثِ اتجبع ذبضجي ٍ افطاز غيط هسئَل ًوي -5

 ثبضٌس. 

ثِ هٌظَض ضٌبسبيي ٍ هتوبيع ًوَزى هساضن تحػيلي اتجبع ذبضجي ٍ جلَگيطي اظ سَء استفبزُ ّبي احتوبلي ثب  -6

اتجبع ذبضجي ، ثِ ٌّگبم غسٍض ّطگًَِ هساضن تحػيلي  ثِ  تَجِ ثِ ػسم ٍجَز ضٌبسِ هلي ٍ ضوبضُ ضٌبسٌبهِ ثطاي

زضج گطزز ٍ زض ضزيف ّبي هحل غسٍض ٍ هحل تَلس تبثؼيت  "ضٌاسِ اختصاصی یا ضٌاسِ فشاگیش "جبي وس هلي ، 

 تجؼِ ػطاق(. –افطاز ضا زضج  ًوبييس. ثِ عَض هثبل )تجؼِ افغبًستبى 
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جْت زضج ًبم ذبًَازگي زض سيستن سٌبز ٍ هساضن تحػيلي زاًص آهَظاًي وِ ًبم ذبًَازگي ًساضًس ٍ فمظ  – 7

ًبم، ًبم پسض ٍ ًبم جس زض هساضن َّيتي آًبى ثجت گطزيسُ است ًبم پسض ٍ ًبم جس ضا ثِ هٌعلِ ًبم ذبًَازگي هحسَة 

 ًوَزُ ٍ زض سيستن سٌبز ٍ هساضن تحػيلي زضج ًوبييس.

ول آهَظش ٍ پطٍضش استبًْب هي ثبيست هَضَػبت هطثَط ثِ اهَض تحػيلي اتجبع ذبضجي ضا هستميوبً ثب  ازاضات -8

هطوع اهَض ثيي الولل ٍ هساضس ذبضج اظ وطَض هىبتجِ ٍ اظ عطيك هسئَل اهَض تحػيلي اتجبع ذبضجي آى ازاضُ ول 

ئل هطتجظ ثب زاًص آهَظاى اتجبع ذبضجي ضا پيگيطي ًوبيٌس ٍ وليِ هٌبعك ، ًَاحي ٍ ازاضات آهَظش ٍ پطٍضش ًيع هسب

 اظ عطيك هسئَل اهَض تحػيلي زاًص آهَظاى اتجبع ذبضجي ازاضُ ول آهَظش ٍ پطٍضش استبى پيگيطي ًوبيٌس. 

هٌبعك ٍ هساضس زض اهط ثجت ًبم ٍ سبهبًسّي زاًص آهَظاى اتجبع ذبضجي فمظ ثِ هفبز ضيَُ ًبهِ ػول ًوَزُ ٍ اظ  - 9

ستَضالؼول ّب ، هؼطفي ًبهِ ّب اظ سبيط سبظهبى ، ازاضُ ٍ... اويساً ذَززاضي ًوبيٌس.زض ٍالغ ثجت ًبم پصيطش هىبتجبت ، ز

 زاًص آهَظاى هَضَع ايي ضيَُ ًبهِ فمظ ثب هساضن َّيتي ٍ البهتي شوط ضسُ زض هبزُ يه هجبظ است. 

هسبثمبت ضسوي فطٌّگي ٍ ٍضظضي ٍ ضطوت وليِ زاًص آهَظاى اتجبع ذبضجي همين جوَْضي اسالهي ايطاى زض  -10

هسبثمبت ػلوي )الوپيبزّب ( تب سغح استبًي ثالهبًغ ٍ زض هطحلِ وطَضي ٍ ثيي الوللي هٌَط ثِ ًظط وويتِ ػبلي 

 فطٌّگي اتجبع ذبضجي است.

تَغيِ هي گطزز ثطگعيسگبى استبًي هسبثمبت هصوَض ضا جْت ازاهِ هسبثمبت ثِ جطٌَاضُ افغبًستبى ضٌبسي  تبصشُ :

 استبًي هؼطفي ًوبيٌس.

ثجت ًبم آى زستِ اظ وَزوبى اتجبع ذبضجي وِ زاضاي هساضن لبًًَي هي ثبضٌس زض زٍضُ پيص زثستبًي ثب زض ًظط  -11

 گطفتي ظطفيت فضبي آهَظضي ٍ ًيطٍي اًسبًي، ثطاثط ضَاثظ آهَظضي ثالهبًغ هي ثبضس. 

لػس ذطٍج اظ وطَض ضا زاضًس ، هساضن تحػيلي ثطاي تبييس غسٍض هساضن تحػيلي ثطاي زاًص آهَظاًي وِ   -12

پس اظ تبييس تَسظ ٍاحس آهَظضي ، ازاضُ آهَظش ٍ پطٍضش هٌغمِ هطثَعِ ٍ پس اظ تبييس تَسظ ازاضُ ول آهَظش  
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ٍ پطٍضش استبى ، ثِ ًوبيٌسگي ّبي ٍظاضت اهَض ذبضجِ هستمط زض استبًْب ٍ يب ازاضُ سجالت ٍ احَال ضرػيِ 

 هٌظَض تبييس ًْبئي هطاجؼِ ًوبيٌس. ٍظاضت اهَض ذبضجِ ثِ

 تجػطُ  هي ثبضس. 10تصوط ، 14تصوط هْن، 1ثٌس، 4هبزُ ، 2ايي ضيَُ ًبهِ زض  – 13
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