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آییهوامه کمیسیون بررسی موارد خاص

کویسیَى ثشسسی هَاسد خبظ کِ اص ایي پس کویسیَى ًبهیذُ هیضَد دس هؼبًٍت آهَصش ٍ
پژٍّص دثیشخبًِ ضَسای ثشًبهِسیضی هذاسس ػلَم دیٌی اّل سٌت تطکیل هیگشدد تب ثب سػبیت
هفبد ایي آییيًبهِ ثِ پشًٍذُّبی عالة ٍ هَاسد دیگشی سسیذگی ٍ تصوین الصم سا اخز ًوبیذ.
ماده  :1اعضای کمیسیون
 -1دثیش ضَسا
 -2هؼبٍى آهَصضی ٍ پژٍّطی ضَسا
 -3دٍ ًفش اص ضخصیتّبی ػلوی ٍ فشٌّگی
 -4دٍ ًفش ثِ اًتخبة ضَسا
 -5هؼبٍى فشٌّگی ٍ سفبّی ضَسا
ماده  :2تعریف موارد خاص
 -2/1کلیِ هَاسدی کِ هَضَع آى خبسج اص اختیبس فشد ثِ ٍقَع پیَستِ ثبضذ.
 -2/2هَاسدی کِ آییيًبهِّبی هَجَد دس خصَظ آىّب هسکَت ثَدُ ٍ یب تغجیق
هَسد ثب آییيًبهِّبی هَجَد ثِ ػلت پیچیذگی اهش احتیبج ثِ یک قضبٍت دقیق
داضتِ ثبضذ.
ماده  :3حدود اختیارات کمیسیون
 -3/1هَضَػبت هشثَط ثِ تأییذ هذاسج ػلوی داًصآهَختگبى قجل اص سبل تحصیلی .88-89
 -3/2هَضَػبت هشثَط ثِ عالة اًصشافی ٍ اخشاجی آهَصضی هذاسس ػلَم دیٌی.
2

قًاویه ي مقررات آمًزشی مدارس علًم دیىی اهل سىت
 -3/3هَاسدی کِ دس آییيًبهِّب پیصثیٌی ضذُ لیکي ثِ دالیلی تَسظ هذسسِ ػلَم
دیٌی قبثل تصوینگیشی ًجبضذ.
 -3/4هَاسدی کِ دس چبسچَة آییيًبهِّبی هَجَد داسای ٍیژگیّبی خبظ هیثبضذ.
ماده  :4در کلیه موارد رعایت اصول زیر السامی است:
 -4/1حفظ کیفیت آهَصضی ٍ کویت هحتَای کلی دس یک سضتِ.
 -4/2حفظ حذاقل ًصبة دسسی هقشس ٍ هؼذل الصم جْت فشاغت اص تحصیل.
 -4/3حفظ حذاقل ًوشُ قجَلی دس ّش دسس.
 -4/4احشاص سَاثق آهَصضی هؼتجش هتقبضی.
ماده  :5نحوه رسیدگی به پروندهها
کویسیَى پشًٍذُّب ٍ ًبهِّبیی کِ ثِ یکی اص دٍ عشیق صیش ثِ آى اسجبع گشدد هَسد
سسیذگی قشاس هیدّذ:
ً -5/1بهِّبیی کِ پس اص عشح دس کویسیَى آهَصضی استبى ثب اهضبء هسئَل دفتش
ًوبیٌذگی ضَسای ثشًبهِسیضی اص عشیق دثیشخبًِ ثِ کویسیَى اسجبع گشدد.
ً -5/2بهِّبیی ک ِ ثب دسخَاست علجِ ٍ تطخیع هؼبٍى آهَصضی ٍ پژٍّطی
دثیشخبًِ هجٌی ثش ضشٍست عشح دس کویسیَى ثِ آى اسجبع هیگشدد.
ماده ً :6تیجِ ثشسسی ٍ تصوین اتخبر ضذُ ثشای کلیِ هشاجغ ٍاثستِ ثِ دثیشخبًِ
الصماالجشاست ٍ دس حکن هصَثِ ضَسای ثشًبهِسیضی تلقی هیگشدد.
ماده  :7ایي آییيًبهِ دس  7هبدُ تٌظین ٍ دس جلسِ پٌجن ضَسای ثشًبهِسیضیهذاسس
ػلَم دیٌی اّل سٌت هَسخ  88/5/6ثِ تصَیت سسیذ.
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آییهوامه کمیسیًن بررسی مًارد خاص
ماده واحده تشکیل کمیسیون موارد خاص
ثِ دثیشخبًِ ضَسا اجابصُ دادُ های ضاَد ثاِ هٌظاَس ثشسسای ٍ تصاوین دس
هااَاسدی کااِ هَضااَع آى خاابسج اص اختیاابس فااشدپ ثااِ ٍقااَع پیَسااتِ ٍ دس
آییيًبهِّبی هشثَط پیصثیٌی ًطذُ یب ثِ سسایذگی خابظ ٍاگازاس ضاذُ
ثبضذ کویسیَى ثشسسی هَاسد خبظ سا دس هؼبًٍات آهاَصش ٍ پاژٍّص ثاب
ػضَیت دثیش ضَساپ هؼبٍى آهاَصش ٍ پاژٍّصپ هؼابٍى فشٌّگای ٍ سفابّی
ضَسا ٍ چْبس ًفش ثِ اًتخبة ضَسا کِ حذاقل دٍ ًفش اص آًابى اص اّال ساٌت
ثبضٌذپ تطکیل دادُ ٍ ثب سػبیت حفظ کیفیت آهَصضای ٍ کویات هحتاَای
کلی دس یک سضتِ ٍ حذاقل ًصبة دسسی هقشس ٍ هؼذل الصم جْت فشاغات
اص تحصیل ٍ حاذاقل ًواشُ قجاَلی دس ّاش دسس ٍاحاشاصضاشایظ آهَصضای
هتقبضیپاتخبر تصوین ًوبیذ.
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