آییه وبمٍ وحًٌ برگساری جلسبت دايری
ديرٌ كبرشىبسي مُىدسي معمبری

زرخْت بزگشاری لاًًَوٌس خلسات زاٍری" ،آییيًاهِ ًحَُ بزگشاری خلسات زاٍری عزح ًْایی زٍرُ وارضٌاسی
هٌْسسی هعواری" زر وارگزٍُ باسًگزی رًٍس پایاىًاهِّای وارضٌاسی ٍ وارضٌاسی ارضس ،تْیِ ٍ زر خلسِ ضَرای
آهَسضی هَرخ  1311/10/22بزای اخزای آسهایطی زر یه ًَبت خلسات زاٍری تا پایاى سال  11بِ تصَیب رسیس.

 -1بررسي كفبیت مدارک
 بزای ّز پزٍصُ آهازُ زاٍری 1هیبایس بزي وٌتزل وفایت هسارن تَسظ وارضٌاس هعوار زاًطىسُ تىویلگززیسُ ٍ زر اذتیار ًوایٌسُ زاًطىسُ لزار گیزز .تصوین ًْایی هبٌی بز بزگشاری زاٍری بِ عْسُ ًوایٌسُ
زاًطىسُ ذَاّس بَز.
 -2اعضبی َیئت قضبيت
 اعضای ّیأت لضاٍت ضاهل :استاز راٌّوا ٍ زٍ ًفز زاٍر هیباضس. یه ًفز اس زاٍراى بِ عٌَاى ًوایٌسُ زاًطىسُ ،اس سَی هعاٍى آهَسضی زاًطىسُ تعییي ذَاّس ضس. هسیزیت خلسِ با ًوایٌسُ زاًطىسُ ذَاّس بَز. ّز یه اس اعضا لضاٍت حك رای هستمل زارز.پروژه آماده داوری پروژهایست که برگه شماره ( 2تک برگی) مربوط به آن مورد تائید آموزش پردیس و استاد راهنما میباشد.
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 خلسِ با حضَر سِ ًفز وِ ضاهل استاز راٌّواً ،وایٌسُ زاًطىسُ ٍ زاٍر هیباضس ،رسویت هییابس. احىام بزای تعییي ًوایٌسُ زاًطىسُ ٍ زاٍراى تَسظ هعاًٍت آهَسضی صازر ذَاّس ضس. زر صَرتیىِ ّز یه اس اعضای زعَت ضسُ بِ زاٍریً ،تَاًس زر خلسِ حضَر یابس السم است عی ًاهِای زالیلعسم حضَر ذَز را بِ زاًطىسُ اعالم ًوایس.
 زر صَرت عسم حضَر بسٍى اعالم استاز زاٍر زر ساعت بزگشاری خلسِ ،تعییي استاز زاٍر خسیس بِ عْسُهعاٍى آهَسضی زاًطىسُ ذَاّس بَز.
 -3وقش ومبیىدٌ معبيوت آمًزشي داوشکدٌ در جلسٍ دايری
 ًوایٌسُ زاًطىسُ حك رأی ٍ زاٍری ذَاّس زاضت. هسیزیت ٍ وٌتزل ولیِ خلسات زاٍری زر یه رٍس ،بِ عْسُ یه ًوایٌسُ ذَاّس بَز. خلسِ تَسظ ًوایٌسُ هعاًٍت آهَسضی زاًطىسُ آغاس هیگززز ٍ ًتیدِ ارسیابی ًیش تَسظ ًوایٌسُ زاًطىسُاعالم ذَاّس ضس.
تبصزُ :زر صَرت بزٍس ضزائظ ذاظ ٍ با هَافمت ًوایٌسُ ،فزز زیگزی هیتَاًس ًتایح را اعالم ًوایس.
 -4چگًوگي ي مدت زمبن دايری
 زر ضزٍع ٍ زر عی بزگشاری خلسِ حضَر هساٍم اعضای خلسِ لضاٍت الشاهی است. سهاى زاٍری بزای ّز یه اس زاًطدَیاى حساوثز  30زلیمِ هیباضس وِ  11زلیمِ آى هزبَط بِ زاًطدَ ٍهابمی پزسص ٍ پاسد ذَاّس بَز.
 -5وحًٌ ارزیببي
 زر پایاى خلسات زاٍریّ ،ز عضَ گزٍُ زاٍری ضوي ضَر با زیگز اعضا ،بِ صَرت هرفیاًًِ ،وزات زاًطدَیاىرا زر بزگِّای ًوزُ ًَضتِ ٍ آىّا را زر اذتیار ًوایٌسُ زاًطىسُ لزار هیزٌّس.
 ًوایٌسُ زاًطىسُ بسٍى اعالم ریش ًوزات ،هعسل زاًطدَ را استرزاج ًوَزُ ٍ اعالم هیًوایس.تبصزُ  :1زر صَرتیىِ ًوزُ یىی اس زاٍراى بیص اس ً 2وزُ اس هعسل گزفتِ ضسُ لضاٍت زاًطدَ اًحزاف زاضتِ باضس،
ًوایٌسُ زاًطىسُ ضوي اعالم هغلبً ،وزُ هَرز ًظز را حذف ٍ هعسل ًْایی را اعالم هیًوایس.
تبصزُ  :2زر صَرتیىِ هعسل گزفتِ ضسُ بیص اس ً 3وزُ باالتز اس هعسل عزحّای زاًطدَ باضسً ،وایٌسُ زاًطىسُ ایي
ًوزُ را تا هیشاى اذتالف تصَیب ضسُ ،واّص ذَاّس زازً .مض ایي تبصزُ تٌْا با اتفاق آرا اعضا خلسِ اهىاى ذَاّس
زاضت.
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 -6مقررات عمًمي برگساری جلسٍ
 خلسات زاٍری تٌْا زر سِ سهاى اسسال ضاهل :ضْزیَر هاُ ،بْوي هاُ ٍ ذززاز هاُ بزگشار هیگززز. السم است زر ابتسای خلسِ تذوز السم خْت حفظ سىَتً ،ظن ٍ ذاهَش ًوَزى گَضی ّوزاُ تَسظًوایٌسُ زاًطىسُ بِ حاضزیي زر خلسِ زازُ ضَز.
 هغابك با سٌت بزگشاری خلسات زر زاًطىسُ هعواری ،هزسَم ًیست استاز راٌّوا تا لبل اس اعالم ًوزُزاًطدَ سري بگَیس.
 اعالم ًوزات عزحّای ًْایی وِ زر یه ًینرٍس ٍ با یه گزٍُ زاٍری ،هَرز لضاٍت لزار گزفتِ با یىسیگزاًدام هیگیزز.
 ًحَُ پذیزایی ،فیلنبززاری ٍ عىسبززاری ًبایس باعث ایداز اذتالل زر بزگشاری خلسِ گززز ٍ بیص اس اًساسُهتعارف باضس.
 پذیزایی هیبایس پس اس اعالم ًوزُ اًدام گززز.مسئًلیت وظبرت بر حسه اجرای آییه وبمٍ بر عُدٌ معبين آمًزشي داوشکدٌ ميببشد.
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