ثسوِ تقبلي
سبظهبى هطوعي

ضوبضُ/17/1/110599 :ح
تبضيد1390/9/13 :
پيَست:

ثب تَجِ ثِ ًبهِ ضوبضُ  99166هَضخ  90/8/18ضيبست هحتطم زاًطگبُ هَضَؿ اثالك ثٌس  10هصَثِ هوَضخ 90/8/9
ّيأت ضئيسِ زاًطگبُ  ،ثسيٌَسيلِ همطضات هَضز فول ٍ لبثل اجطاء تب تصَيت آييي ًبهِ اجطايي هَضوَؿ هوبزُ  66آيويي
ًبهِ ازاضي  ،استرساهي ٍتطىيالتي وبضهٌساى غيط ّيبت فلوي زاًطگبّْب ثِ ضطح شيل افالم هي گطزز:
ماده ّ -1ط گبُ هسترسم ضبغل ثيوبض ضَز ٍ آى ثيوبضي هبًـ اظ ذسهت اٍ ثبضس ثبيس هطاتوت ضا زض وَتوبُ توطيي هوست
هوىي ،ثِ ازاضُ هتجَؿ اعالؿ زّس ٍ زض هَاضز ووتط اظ زُ ضٍظ گَاّي پعضه ضا زض اٍليي ضٍظ پو اظ هطاجقوِ ثوِ هحول
ذسهت ٍ زض هَاضز زُ ضٍظ ٍ ثيطتط زض پبيبى ضٍظ زّن ثِ ضئي يب هقبٍى ٍاحس هطثَعِ جْت اضجبؿ ثِ وبضگعيٌي اضسوب
زاضز (.هأذص :هبزُ  21آييي ًبهِ هطذصي ّب هصَة ّ 1346/7/22يبت هحتطم ٍظيطاى)
تذکر  : 1ثبالتطيي همبم زض ّطيه اظ ٍاحسّبي سبظهبًي (ضؤسبي ضجىِ ّب  ،هطاوع آهَظضي زضهبًي  ،زاًطىسُ ّب ٍ ًؾبيط
آًْب ) زض صَضتي وِ پعضه ثبضٌس هي تَاًٌس ًسجت ثِ تبييس گَاّي ّبي پعضىي وبضوٌوبى ووِ حوساواط اظ  72سوبفت
تجبٍظ ًىٌس السام ٍ گَاّي هعثَض ضا جْت صسٍض حىن هطثَعِ ثِ ٍاحس وبضگعيٌي اضسب ًوبيٌس .ثسيْي است زض صوَضت
صالحسيس ،هسئَليي هصوَض هي تَاًٌس گَاّي استقالجي هعثَض ضا ثطاي تبييس ثِ پعضه هقتووس يوب وويسويَى پعضوىي
اضسب ًوبيٌس.
تبصره  :زض صَضتي وِ هطذصي استقالجي هسترسم زض يه هبُ حساواط اظ  3ضٍظ ( هتَالي يب هتٌبٍة ) تجبٍظ ًوبيوس ،
تبييسيِ وويسيَى پعضىي ثطاي زفقبت ثقس ضطٍضي ٍ العاهي است .
تذکر  : 2گَاّي ّبي استقالجي ثيص اظ  72سبفت ٍ حساواط تب زُ ضٍظ وبضوٌبى ضبغل زض ٍاحسّبي تبثقوِ هسوتمط زض
هطوعضْطستبى يعز ثبيس ثب هقطفي وتجي اظ سَي ٍاحس ذسهتي هسوترسم تَسوظ شيٌفوـ ثوِ تبييوس پعضوه هقتووس زض
وويسيَى پعضىي ضسيسُ ٍ سپ جْت الساهبت ثقسي ثِ زثيطذبًِ ٍاحس سبظهبًي تسولين گوطزز .ثوسيْي اسوت تبييوس
گَاّي استقالجي هعثَض زض سبيط ضْطستبًْبي استبى  ،زضصَضت ٍجَز وويسيَى پعضىي ثب تبييس وويسيَى هعثَض ٍ زض
صَضت فسم ٍجَز وويسيَى يبز ضسُ صطفب ثطاي يىجبض زض سب ثب تبييس پعضه هقتوس ضْطستبى وِ عوي اثوالك وتجوي
ضيبست زاًطگبُ هقطفي ٍ تقييي هي گطزز هقتجط ذَاّس ثَز.
تذکر  :3گَاّي ّبي استقالجي ثيص اظ  72سبفت ٍ حساواط تب زُ ضٍظ وبضوٌبى ضبغل زض سبيط ضْطستبًْبي استبى وِ
وويسيَى پعضىي ًساضًس ثطاي ثبض زٍم ٍ ثيطتط زض سب  ،صطفبً ثب تبييس وويسيَى پعضىي استبى هجوبظ ٍ هقتجوط ذَاّوس
ثَز.
ثسيْي است گَاّيْبي استقالجي ثيص اظ زُ ضٍظ وبضوٌبى ضبغل زض وليِ ٍاحسّبي تبثقِ زاًطگبُ افن اظ هطوع ضْطستبى
ٍ سبيط ضْطستبى ّب صطفبً ثب تبييس وويسيَى پعضىي هطوع استبى هقتجط ٍ لبًًَي ثَزُ ٍ هي ثبيست گوَاّي اسوتقالجي
اضائِ ضسُ ي هسترسم عي ًبهِ اي تَسظ وبضگعيٌي تٌؾين ٍ ثب اهضبء ضئي ٍاحس تَسظ شيٌفـ ثوِ وويسويَى هعثوَض
افالم گطزز.
تذکر  :4وبضوٌبًي وِ اظ هطذصي ثسٍى حمَق استفبزُ هي ًوبيٌس ثب اضائِ گَاّي اسوتقالجي  ،تجوسيل هطذصوي ثوسٍى
حمَق ثِ استقالجي ثِ لحبػ فسم اضتغب ٍ تصسي پست سبظهبًي ٍ ثقلت لغـ هَلت ضاثغِ استرساهي ٍ حمَلي هغبيط
يعز  :هيساى ضْيس زوتط ثبٌّط سبظهبى هطوعي زاًطگبُ فلَم پعضىي ٍ ذسهبت ثْساضتي زضهبًي ضْيس صسٍلي يعز
وس پستي 8916978477 :تلفي ً 7240171-5 :وبثط 7249898 :

آدرس سايت :

www.ssu.ac.ir
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تبضيد1390/9/13 :
پيَست:

ثب همطضات ثَزُ ٍ هجَظي ًساضز (.هأذصً :بهِ ضوبضُ /4/2622الف هَضخ  69/2/15ازاضُ ول اهَض ازاضي ٍ استرساهي سبثك
ٍظاضت هتجَؿ)
ماده  -2وبضگعيٌي هىلف است گَاّي پعضه هقبلج هسترسم ضا ثطاي اؽْبض ًؾط ًعز پعضه هقتووس زاًطوگبُ اضسوب
زاضز ٍ زض صَضتيىِ هفبز گَاّي هَضز تبييس لطاض گيطز حىن هطذصي استقالجي ضا صبزض ًوبيس( .هأذوص :هوبزُ  22آيويي
ًبهِ هطذصي ّب هصَة ّ 46/7/22يبت هحتطم ٍظيطاى)
تبصره  :اگط هسترسم ثِ ًؾط پعضه هقتوس زستگبُ شيطثظ هقتطض ثبضس هَضَؿ ثِ وويسيَى پعضىي اضجبؿ هي ضَز
ٍ ًؾط ايي وويسيَى لغقي ذَاّس ثَز.
ماده - 3وويسيَى پعضىي حسالل هطوت اظ سِ ًفط پعضه ذَاّس ثَز .وِ ثب تَجِ ثِ ًَؿ ثيوبضي هسترسهيي تَسظ
زاًطگبّْبي فلَم پعضىي ٍ ذسهبت ثْساضتي زضهوبًي تقيويي هوي ضوًَس .افضوبء وويسويَى هىلفٌوس زض اسوطؿ ٍلوت
وويسيَى ضا تطىيل ٍ ًتبيج اهَض هحَلِ ضا ثِ ٍاحس ذسهتي فطز جْت الساهبت لبًًَي اضسب ًوبيٌس ( هأذوص :هوبزُ 23
ماده  -4وبضهٌساى زستگبّْبي اجطايي عجك گَاّي پعضه هقبلج ٍ تبييس وويسيَى پعضىي ٍ ثب ضفبيت سبيط همطضات
هطثَعِ هي تَاًٌس حساواط اظ  4هبُ هطذصي استقالجي زض سب استفبزُ ًوبيٌس] .ثيوبضيْبي صقت القالج ثوِ تطوري
ٍظاضت ثْساضت  ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىي اظ هحسٍزيت ظهبًي هصوَض هستاٌي هي ثبضس ( [.هأذوص :تجصوطُ  2هوبزُ 84
لبًَى هسيطيت ذسهبت وطَضي )
ماده  -5تطري

اثتالء هسترسم ثِ ثيوبضي صقت القالج ٍ تقييي هست هقصٍضيت ٍي ثِ فْسُ وويسويَى پعضوىي

است .حساواط هست ايي هقصٍضيت زض ّط ًَثت ضص هبُ است ٍ لبثل توسيس ذَاّس ثَز  (.هأذوص :هوبزُ  24آيويي ًبهوِ
هطذصي ّب هصَة ّ 46/7/22يبت هحتطم ٍظيطاى)
ماده  -6زض ّط هَضز وِ هَضَؿ ثِ وويسيَى پعضىي اضجبؿ هي ضَز ًؾط وويسيَى وِ ثِ اتفبق يب ثِ اواطيوت اتروبش
ضَز لبعـ ذَاّس ثَز(.هأذص :هبزُ  25آييي ًبهِ هطذصي ّب هصَة ّ 46/7/22يبت هحتطم ٍظيطاى)
نکته مهم :
وبضوٌبًي وِ اظ  4هبُ هطذصي استقالجي فبزي ثصَضت هتَالي يب هتٌبٍة زض يىسب استفبزُ هي ًوبيٌس ٍ ثقس اظ اتووبم
هطذصي هعثَض زض هحل وبض ذَز حبضط ٍ ثقس اظ هستي هجسزاًگَاّي استقالجي (ثِ استاٌبي گَاّي استقالجي ظايوبى ٍ
يب صقت القالج) اضائِ هي زٌّس .چٌيي هسترسهي زض صَضتي زٍثبضُ هي تَاًس اظ گَاّي استقالجي استفبزُ ًوبيس وِ فطز
ثِ هست يىسب هتَالي اظ تبضيد ذبتوِ آذطيي ضٍظ استقالجي استفبزُ ضسُ تب تبضيد ضطٍؿ استقالجي هجسز اضتغب ثىبض
يبفتِ ثبضس.
بعنوان مثال:
 هسترسهي اٍليي گَاّي استقالجي ذَز ضا اظ تبضيد  86/1/5لغبيت  86/2/5ثوست  32ضٍظ  ،زٍهيي گَاّي استقالجيذَز ضا اظ تبضيد  86/3/2لغبيت  86/4/25ثوست  55ضٍظ  ،سَهيي گَاّي استقالجي ذوَز ضا اظ توبضيد  86/7/22لغبيوت
 86/8/2ثوست  11ضٍظ ٍ چْبضهيي گَاّي استقالجي ذَز ضا اظ توبضيد  86/10/10لغبيوت  86/11/1ثووست  23ضٍظ ثوِ
يعز  :هيساى ضْيس زوتط ثبٌّط سبظهبى هطوعي زاًطگبُ فلَم پعضىي ٍ ذسهبت ثْساضتي زضهبًي ضْيس صسٍلي يعز
وس پستي 8916978477 :تلفي ً 7240171-5 :وبثط 7249898 :

آدرس سايت :

www.ssu.ac.ir

ثسوِ تقبلي
سبظهبى هطوعي

ضوبضُ/17/1/110599 :ح
تبضيد1390/9/13 :
پيَست:

زستگبُ اضائِ زازُ وِ جوقبً لغبيت تبضيد  86/11/1اظ چْبض هبُ ( 120ضٍظ) هطذصي استقالجي اسوتفبزُ ًووَزُ اسوت .
چٌيي فطزي زض صَضتي هجسزاً ثب ضفبيت سبيط همطضات هي تَاًس اظ هطذصي استقالجي فبزي استفبزُ ًوبيس وِ اظ توبضيد
ضطٍؿ گَاّي استقالجي اضائِ ضسُ جسيس ثوب آذوطيي ضٍظ گوَاّي اسوتقالجي لجلوي ووِ4هوبُ اسوتفبزُ ًووَزُ ( توبضيد
 ) 86/11/1يىسب وبضي سپطي ضسُ ثبضس .زض غيط ايٌصَضت هي ثبيست اظ هطذصي استحمبلي شذيطُ يب ثسٍى حمَق ثوب
ضفبيت سبيط همطضات استفبزُ ًوبيس.
ماده  -7زض احتسبة هطذصي استقالجي ضٍظ ٍ هبُ ٍ سب هغبثك تمَين ضسوي وطَضي است ٍ زضهطذصي ضٍظاًِ هوبُ
 30ضٍظ حسبة هي ضَز .هطذصي ّبي ووتط اظ يه ضٍظ ثب تَجِ ثِ سوبفبت ووبض ضٍظاًوِ ٍظاضتربًوِ يوب هَسسوِ زٍلتوي
هطثَعِ هحبسجِ ذَاّس ضس (.هأذص :هبزُ  34آييي ًبهِ هطذصي ّب هَضَؿ هصَثِ ّ 46/7/22يبت هحتطم ٍظيطاى).
تصوط  :1ضٍظّبي تقغيل وِ عي هست هطذصي استقالجي ٍالـ است جعٍ هست هطذصي هعثَض هحسَة هي ضَز.
تصوط  :2هسترسهي وِ اظ هطذصي استقالجي ثيص اظ زُ ضٍظاستفبزُ هي ًوبيوس ،چٌبًچوِ ٍي لجول اظ اتووبم هطذصوي
استقالجي هبذَشُ وِ لجالً ثِ تبييس وويسيَى پعضىي ضسيسُ  ،تمبضبي اضتغب ثِ وبض ًوبيس زض صوَضتي هوي تَاًوس ثوِ
ذسهت ذَز ازاهِ زّس وِ زضذَاست ٍي ثِ تبييس وويسيَى پعضىي زاًطگبُ ثطسس0
ماده  -8ثِ ثبًَاى ثبضزاض ثطاي ّط ثبض ٍضـ حول تبسِ فطظًس 6 ،هبُ هقصٍضيت ( 180ضٍظ) ٍ ثطاي ظايوبى فطظًس چْوبضم
ثِ ثقس زٍ هبُ ( 60ضٍظ )هقصٍضيت ٍ ثطاي ٍضـ حول زٍللَ  6هبُ (180ضٍظ) ٍ ثطاي ٍضـ حول زٍللَ ثِ ثبال يوه سوب
هقصٍضيت ثب استفبزُ اظ حمَق ٍ فَق القبزُ ّبي هطثَط زازُ هي ضَز .هقصٍضيت ٍضـ حول جوعٍ هطذصوي اسوتقالجي
هحسَة ًوي ضَز ٍ تطري تبضيد ضطٍؿ آى ثقْسُ پعضه هقبلج است( .هأذص :هبزُ  26آييي ًبهِ هطذصي ّب هصَة
ّ 46/7/22يبت هحتطم ٍظيطاى ٍ اصالحبت ثقسي)
تذکر : 1زضصَضتيىِ هسترسم ظى ثبضزاض لجل اظ ظايوبى احتيبج ثوِ اسوتطاحت وبهول زاضوتِ ثبضوس ٍ ٍي اظ چْوبض هوبُ
هطذصي استقالجي فبزي استفبزُ ًووَزُ ٍ ثيووبضي هطثوَط صوقت القوالج تطوري زازُ ًطوسُ  ٍ ،زاضاي هطذصوي
استحمبلي شذيطُ ًيع ًجبضس زض صَضت تطري پعضه هقبلج ٍ تبييس وويسيَى پعضىي فطز هي تَاًوس ثطاثوط هموطضات
لسوتي اظ هطذصي استقالجي ظايوبى هطثَعِ ضا لجل اظ ظايوبى استفبزُ ًوبيس( .جوقبً لجل ٍ ثقس اظ ظايوبى ًجبيس اظ  6هبُ
تجبٍظ وٌس )
تذکر  :2زض صَضتيىِ هسترسم ظى ثبضزاض ثقس اظ ٍضـ حول ًَ ،ظاز هطزُ ٍ يب ايٌىِ ًَظازش لجل اظ اتوبم 4هبُ هطذصي
استقالجي هبًذَشُ ظايوبى فَت وٌس  ،چٌيي هسترسهي عجك گَاّي پعضه هقبلج وِ عجك همطضات ثِ تبييس وويسيَى
پعضىي هيطسس صطفبً هي تَاًس اظ هقصٍضيت پعضىي ثطذَضزاض گطزز .هأذص ثطگطفتِ ضسُ اظًبهِ ضوبضُ  /4/836الف هَضخ
 88/1/8زفتط هسيطيت هٌبثـ اًسبًي هٌضن ثِ ًبهِ ضوبضُ /2/3/23ن هَضخ  88/1/22ضَضاي فبلي پعضىي ٍظاضت هتجَؿ
تذکر  :3هست هطذصي ظايوبى جْت هسترسهيي ظى ووِ ًوَظاز آًوبى زاضاي هقلَليوت هوي ثبضوس  6هوبُ ثوَزُ ٍ ،زض
آئيي ًبهِ هطذصي ّب ٍ هصَثبت هَجَز استفبزُ ثيص اظ  6هبُ هطذصي استقالجي هَضزي پيص ثيٌوي ًگطزيوسُ اسوت.
( ًبهِ ضوبضُ /4/836الف هَضخ  88/1/8زفتط هسيطيت هٌبثـ اًسبًي)
يعز  :هيساى ضْيس زوتط ثبٌّط سبظهبى هطوعي زاًطگبُ فلَم پعضىي ٍ ذسهبت ثْساضتي زضهبًي ضْيس صسٍلي يعز
وس پستي 8916978477 :تلفي ً 7240171-5 :وبثط 7249898 :

آدرس سايت :

www.ssu.ac.ir
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ماده  -9ثِ هسترسهي وِ اظ هطذصي استقالجي استفبزُ هي ًوبيس تب چْبض هبُ ٍ زض صَضتيىِ ثقلت اثتالء ثِ ثيوبضي
صقت القالج يب ظايوبى فطظًساى تَاهبى هطذصي استقالجي ٍي ثيص اظ چْبض هبُ ثبضس توب حوساواط يوه سوب حموَق ٍ
فَق القبزُ ّبي هطثَعِ ٍ زض هَضز ثيوبضيْبي صقت القالج زض هست ظائس ثط يه سب تب ظهبًيىِ اظ ووبض افتوبزگي ولوي
هسترسم ثطاثط همطضات هطثَط هَضز تبييس وويسيَى پعضىي ٍ هطاجـ ثوبالتط لطاضًگطفتوِ اسوت فموظ حموَق ٍ افوعايص
سٌَاتي ٍ يب (حك ضبغل +تفبٍت تغجيك +ووه ّعيٌِ فبئلِ هٌسي ٍاٍالز+سبيط) پطزاذوت هوي گطزز.هوـ ّوصا چٌبًچوِ
حمَق چٌيي هسترسهي اظ حسالل حمَق هسترسهيي ضبغل ووتط ثبضوس توب سومف حوسالل زضيوبفتي وبضوٌوبى ضوبغل
پطزاذت ذَاّس ضس.ضوٌبً ثب فٌبيت ثِ ايي وِ ضاثغِ استرساهي هسترسهيٌي وِ زض هطذصي اسوتقالجي صوقت القوالج
ظائس ثط يىسب ثسط هي ثطًس ثب زستگبُ هتجَؿ لغـ ًوي گطزز  ،لصا پطزاذت ووه ّعيٌِ ّبي فبئلوِ هٌوسي ٍ اٍالز ثوِ
هسترسهيي زٍلت زض زٍضاى هطذصي استقالجي صقت القالج ثب ضفبيت سبيط همطضات هطثَعِ ثالهبًـ است (.هأذص :هوَاز
 27 ٍ 26آييي ًبهِ هطذصي ّب هصَة ّ 46/7/22يبت هحتطم ٍظيطاى)
تذکر  :1وبضوٌبًي وِ اظ چْبض هبُ هطذصي استقالجي اسوتفبزُ ًووَزُ ثبضوٌس هتقبلوت آى صوطف ًب هوي تَاًٌوس اظ  8هوبُ
هطذصي صقت القالج (جوقبً ثوست يىسب ) ثب پطزاذت حمَق ٍ فَق القبزُ ّوبي هطثوَط اسوتفبزُ ًوبيٌوس ٍ پطزاذوت
حمَق ٍ هعايب ثِ صَضت وبهل ثِ هست هبظاز ثط  8هبُ هطذصي صقت القوالج ٍ چْوبض هوبُ هطذصوي اسوتقالجي (جوقوبً
ثوست يىسب ) ثِ آًبى هجَظي ًساضتِ ٍ هست ظائس ثط يىسب تب ظهبًي وِ اظ وبض افتبزگي ولي هسترسم ثطاثوط هموطضات
هطثَعِ هَضز تبييس وويسويَى پعضوىي ٍ هطاجوـ ثوبالتط لطاضًگطفتوِ اسوت  ،صوطف ًب حموَق هجٌوب ٍ افوعايص سوٌَاتي ٍ
يب(حك ضبغل +تفبٍت تغجيك +ووه ّعيٌِ فبئلِ هٌسي ٍاٍالز+سبيط) پطزاذت هي گطزز ٍ زض صوَضتيىِ حموَق چٌويي
هسترسهيٌي اظ حسالل حمَق هسترسهيي ضبغل ووتط ثبضس حسالل هعثَض ثِ آًبى لبثل پطزاذت است.
ضوٌبً ثب فٌبيت ثِ ايٌىِ ضاثغِ استرساهي هسترسهيٌي وِ زض هطذصي صقت القالج ظائوس ثوط يىسوب ثسوطهي ثطًوس ثوب
زستگبُ هتجَؿ لغـ ًوي گطزز  ،لصا پطزاذت ووه ّعيٌِ فبئلِ هٌسي ٍ اٍالز ٍ ووه ّبي غيطًمسي ًيع ثِ آًبى ثالهبًـ
هي ثبضس.
تذکر :2چٌبًچِ هسترسهي پ

اظ استفبزُ اظ هطذصي صقت القالج  ،ثوست يىسب اضتغب ثىوبض يبفتوِ ثبضوس هجوسزاً

هيتَاًس ثِ فلت فَز ّوب ى ثيوبضي ٍ يب ثيوبضي زيگوط اظ هطذصوي اسوتقالجي ٍ صوقت القوالج ثطاثوط هموطضات هطثَعوِ
استفبزُ ًوبيس (.هأذص :ثطگطفتِ اظًبهِ ضوبضُ  621/54649هَضخ  85/5/9سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي سبثك وطَض)
ماده  – 11ثِ هطذصي استقالجي وِ اظ چْبض هبُ تجبٍظ ًوبيس ًسجت ثِ هست ظائس ثط چْبض هبُ ثوِ اسوتاٌبي هطووَليي
هبزُ  8ايي زستَضالقول هطذصي استحمبلي تقلك ًوي گيطز
ماده  – 11هسترسهي وِ هطذصي استحمبلي تحصيل ًوَزُ  ،چٌبًچِ زض حب استفبزُ اظ هطذصوي اسوتحمبلي ثيووبض
ضَز ثب ضفبيت ثب هفبز هبزُ ي  ٍ 1تصوطات  3 ٍ2 ٍ 1هبزُ ي هعثَض ٍ هفبز هبزُ ي  2ايي زستَض القوول ثوب ٍي ضفتوبض ٍ
هطذصي استحمبلي استفبزُ ًطسُ ي ايطبى ثطاثط همطضات شذيطُ هي گطزز.

يعز  :هيساى ضْيس زوتط ثبٌّط سبظهبى هطوعي زاًطگبُ فلَم پعضىي ٍ ذسهبت ثْساضتي زضهبًي ضْيس صسٍلي يعز
وس پستي 8916978477 :تلفي ً 7240171-5 :وبثط 7249898 :

آدرس سايت :

www.ssu.ac.ir

ثسوِ تقبلي
سبظهبى هطوعي

ضوبضُ/17/1/110599 :ح
تبضيد1390/9/13 :
پيَست:

ماده  -12گَاّيٌبهِ اي وِ زض هَضز ثيوبضي هسترسم زض ذبضج اظ وطَض صبزض ضسُ است ثبيس اظ حيث صحت صسٍض ثِ
تصسيك سفبضتربًِ ٍ يب وٌسَلگطي ايطاى زض هحل ثطسس .زض هَضز هسترسهيي ضبغل يب هبهَض زض ذبضج اظ وطَض تصوسيك
سفبضتربًِ يب وٌسوَلگطي ايوطاى زض هحول اظ حيوث صوسٍض ووبفي ذَاّوس ثوَز ٍ زض سوبيط هوَاضز ّطگوبُ هفوبز چٌويي
گَاّيٌبهِ اي هَضز تبييس پعضه هقتوس لطاض ًگيوطز هَضوَؿ زض وويسويَى پعضوىي ثوطاي اؽْوبض ًؾوط لغقوي هغوطح
ذَاّسضس (.هأذص :هبزُ  29آييي ًبهِ هطذصي ّبي هصَة ّ 46/7/22يبت هحتطم ٍظيطاى)
ماده  -13ثِ جع هسترسهبى هَضَؿ هوبزُ 8ايوي زسوتَضالقول ،حفوؼ پسوت سوبظهبًي هسوترسهي ووِ اظ هطذصوي
استقالجي عَيل الوست (چْبضهبُ هطذصي استقالجي فبزي ٍهتقبلت آى صقت القالج) استفبزُ هي وٌس ثويص اظ يوه
سب العاهي ًيست (0هبذص :هبزُ 31آييي ًبهِ هطذصي ّب هصَة ّ46/7/22يبت ٍظيطاى
ماده ٍ -14ضقيت استرساهي هسترسهيي زٍلت (ضسوي ٍ پيوبًي) هٌحصوطاً يىوي اظ حوبالت  ] :ضوبغل ( آظهبيطوي ،
لغقي ٍ لطاضزازي )  ،هطذصي (استقالجي  ،استحمبلي  ،صقت القالج ٍ ثسٍى حمَق ) آهبزگي ثوِ ذوسهت  ،هبهَضيوت
(هبهَضيت ثسٍى زضيبفت فَق القبزُ ضٍظاًِ  ،هبهَضيت ثب زضيبفت فَق القبزُ ضٍظاًِ  ،هبهَضيت آهَظضي  ،هبهَضيت ذبضج اظ
وطَض  ،هبهَضيت ٍضظضي ) ذسهت ظيط پطچن ٍ آى ٍضـ هسترسهي است وِ عجك لَاًيي هطثَط ثِ ذسهت ظيوط پوطچن
احضبض هي ضَز .ثبظًطستگي  ،اظ وبضافتبزگي ،تقلي ك  ،اًفصب هَلوت  ،اًفصوب زائون ،اسوتقفب  ،غيجوت هَجوِ  ،غيجوت
غيطهَجِ ،ثبظذطيس  ،اذطاج [ ضا ذَاّس زاضت ٍ ًوي تَاى هسترسم ضا زض حب استرساهي زيگطي لوطاضزاز .لوصا چٌبًچوِ
هسترسهي وِ ثِ هبهَضيت آهَظضي افعام ضسُ ثِ ًحَي ثيوبض گطزز ووِ ثوب تبييوس همبهوبت هطثَعوِ ًيبظثوِ اسوتفبزُ اظ
هطذصوووي اسوووتقالجي ضا زاضوووتِ ثبضوووس حىووون هبهَضيوووت آهَظضوووي ٍي لغوووَ ٍ حىووون هطذصوووي اسوووتقالجي
(پعضه هقتوس ،وويسيَى پعضىي  ،ضيبست زاًطگبُ ) ثطاي ٍي صبزض ذَاّسضس .ثسيْي است ايٌگًَِ افطاز هوي تَاًٌوس
پ اظ حصَ ثْجَزي ثِ هبهَضيت آهَظضي ثب ضفبيت وليِ هموطضات هطثَعوِ ازاهوِ زٌّوس( .هأذوص :هوبزُ  124لوبًَى
استرسام وطَضي ٍ ًبهِ ضوبضُ  226816هَضخ  84/1/21زفتط هسيطيت هٌبثـ اًسبًي ٍظاضت)
ماده  -15استفبزُ وليِ ثبًَاى (اظ جولِ ثبًَاًي وِ اظ عطيك فول  IVFثبضزاض ضسُ اًس) اظ هطذصي استقالجي هبزُ 27
آييي ًبهِ هطذصي ّب هَضَؿ هَاز  49ٍ 48ٍ 47لبًَى استرسام وطَضي هصَة ّ 1346/7/22يبت هحتوطم ٍظيوطاى ٍ
اصالحبت ثقسي ثب تبييس وويسيَى پعضىي  ،هبزُ  24آييي ًبهِ يبز ضسُ ثِ هست  9هبُ ثالهبًـ هي ثبضس .ثوسيْي اسوت
ايٌگًَِ هسترسهيي اظ  6هبُ هطذصي پ اظ ظايوبى ًيع ثْطُ هٌس هي گطزًس ( .هأذصً :بهِ ضوبضُ  621/233749هوَضخ
 1383/1/30سبظهبى هسيطيت ٍ ثطًبهِ ضيعي سبثك وطَض هٌضن ثِ ًبهِ ضوبضُ  23703هَضخ  1383/2/23زفتط هسيطيت
هٌبثـ اًسبًي ٍظاضت هتجَؿ )
ماده  -16آييي ًبهوِ اجطايوي لوبًَى توطٍيج تغصيوِ ثوب ضويط هوبزض ٍ حوبيوت اظ هوبزضاى زض زٍضاى ضويطزّي هصوَة
 1374/6/22هجل

ضَضاي اسالهي ثب فٌبيت ثِ اصالحبت ثقسي ووبوبى ثِ لَت ذَز ثبلي است.

يعز  :هيساى ضْيس زوتط ثبٌّط سبظهبى هطوعي زاًطگبُ فلَم پعضىي ٍ ذسهبت ثْساضتي زضهبًي ضْيس صسٍلي يعز
وس پستي 8916978477 :تلفي ً 7240171-5 :وبثط 7249898 :

آدرس سايت :

www.ssu.ac.ir

ثسوِ تقبلي
سبظهبى هطوعي

ضوبضُ/17/1/110599 :ح
تبضيد1390/9/13 :
پيَست:

تذکر :1هطذصي ظايوبى اظ چْبض هبُ ثِ  6هبُ ٍ زٍضُ ضيطزّي اظ  20هبُ ثِ  24هبُ تغييط يبفتِ اسوت( .هأذوص :هصوَثِ
 1386/4/6هجل
ٍظاضت هتجَؿ )

ضَضاي اسالهي هٌضن ثِ ًبهِ ضوبضُ  185092هَضخ  1386/5/27هقبٍى تَسوقِ هوسيطيت ٍ هٌوبثـ

تذکر  : 2ثِ استٌبز هَاز  4 ٍ 3آييي ًبهِ اجطايي لوبًَى توطٍيج تغصيوِ ثوب ضويط هوبزض ٍ حوبيوت اظ هوبزضاى زض زٍضاى
ضيطزّي هَضَؿ تصَيت ًبهِ ضوبضُ /8409ت  16900هَضخ ّ 1375/9/27يبت هحتطم ٍظيطاى ثِ تطتيت :
 -1افغبي پٌجويي هبُ هطذصي ظايوبى هٌَط ثِ گَاّي پعضه هترص اعفب يوب پعضوه هطووع ثْساضوتي ،زضهوبًي
( ضْطي ٍ ضٍستبيي ) ّوطاُ ثب ضٌبسٌبهِ ضيطذَاض ( ثطاي احطاظ فسم استفبزُ اظ ضيط ذطه) است  ،هگط ايٌىوِ هغوبثك
همطضات زيگط ثطاي آًْب هطذصي ظايوبى ثيطتطي پيص ثيٌي ضسُ ثبضس.
 -2استفبزُ اظ هطذصي سبفتي تب سي  24هبّگي هٌَط ثِ اضائِ گَاّي هطوع ثْساضتي  ،زضهبًي هجٌي ثط تغصيِ ضيطذَاض
تَسظ هبزض است .
تجصطُ  :ثبًَاى هطوَ لبًَى وبض تبثـ ضَاثظ هطثَط ثِ ذَز ّستٌس.
تذکر  :3ثِ استٌبز اصالحيِ هَاز  6 ٍ 5آييي ًبهِ اجطايي لبًَى تطٍيج تغصيِ ثوب ضويط هوبزض ٍ حوبيوت اظ هوبزضاى زض
زٍضاى ضيطزّي هَضَؿ تصَيت ًبهِ ضوبضُ /8409ت  16900هَضخ ّ 1375/9/27يبت هحتطم ٍظيطاى ثِ تطتيت:
 -1هبزضاى هطوَ ايي آييي ًبهِ پ اظ پبيبى هطذصي ظايوبى ٍ زض زٍضاى ضيطزّي ثبيوس زض ووبض لجلوي ذوَز اضوتغب
يبثٌس.زض زٍضاى يبز ضسُ ًمل ٍ اًتمب آًْب هوٌَؿ است هگط ايٌىِ ذَز  ،هتمبضي تغييط ضغل يب ًمل ٍ اًتمب ثبضٌس.
 -2هبزضاى هطوَ ايي آييي ًبهِ هي تَاًٌس عي سبفبت همطض وبض ضٍظاًِ حساواط اظ يه سبفت هطذصي سبفتي استفبزُ
وٌٌس .هبزضاى يبز ضسُ هي تَاًٌس ثط حست ًيبظ وَزن  ،هطذصي يبز ضسُ ضا حساواط زض سِ ًَثت استفبزُ وٌٌوس .هوست
هطذصي سبفتي ثطاي هبزضاى زاضاي فطظًس زٍللَ ٍ ثبالتط ثِ هيعاى زٍ سبفت هي ثبضس.

 -3ثبًَاًي وِ فطظًس ضيطذَاضزاضتِ ٍفطظًس آًْب اظضيط هبزضاستفبزُ هي ًوبيس ،هي تَاًٌس تب ٌّگبم 2سبلگي فطظًس
ضيطذَاضذَز،اظ هطذصي سبفتي تب سمف هطذصي استحمبلي( استحمبلي سبليبًِ+هطذصوي شذيوطُ ضوسُ )ذوَز
استفبزُ ًوبيٌس (.هبًذص:تجصطُ هبزُ 2آئيي ًبًِ هطذصي ّب هَضَؿ هَاز49ٍ48ٍ47لبًَى استرسام وطَضي)

يعز  :هيساى ضْيس زوتط ثبٌّط سبظهبى هطوعي زاًطگبُ فلَم پعضىي ٍ ذسهبت ثْساضتي زضهبًي ضْيس صسٍلي يعز
وس پستي 8916978477 :تلفي ً 7240171-5 :وبثط 7249898 :

آدرس سايت :

www.ssu.ac.ir

