همشسات ٍ آييي ًبهِ ّبي دٍسُ ّبي آهَصش تىويلي تخػػي(فلَضيپ)
ّذف
ّذف اص ثشلشاسي دٍسُ ّبي تىويلي تخػػي ثبليٌي پضضىي دس داًطگبّْبي وطَس افضايص هْبستْبي ػولي ٍ داًص ًظشي پضضىبى
هتخػع دس يه حيغِ خبظ اص سضتِ پيص ًيبص ٍ ًيض تَسؼِ داًص دس صيش ضبخِ ّب  ،دس ساستبي استمبء ويفيت خذهبت تخػػي ٍ
آهَصش پضضىي ٍ ًيض دستيبثي ثِ آخشيي يبفتِ ّبي ػلوي پضضىي هيجبضذ.
تؼشيف دٍسُ
فلَضيپ،آهَصش دس سضتِ ايست وِ اص يه سَ ًيبص ثِ اسائِ آهَصضْبي تىويلي تخػػي ثشاي استمبء هْبست ػولي تخػػي دس آى
سضتِ ٍجَد داضتِ ٍ اص سَي ديگش اسائِ اى دس لبلت دٍسُ فَق تخػػي هؼبدلي ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ.هتمبضيبى ٍاجذ ضشايظ ثب داضتي
هذسن داًطٌبهِ تخػػي پضضىي ٍ دًذاًپضضىي ٍگزساًذى هشاحل ريل ثِ اخز گَاّي تىويلي تخػػي ( فلَضيپ)ًبئل هيطًَذ:
الف) پزيشش دس آصهَى ٍسٍدي دٍسُ فلَضيپ
ة)هَفميت دس اتوبم دٍسُ آهَصضي(ػلوي ٍ ػولي)هػَة دس يىي اص داًطگبّْبي ػلَم پضضىي ٍ خذهبت ثْذاضتي دسهبًي هَسد تبييذ
دثيش خبًِ ضَساي آهَصش پضضىي ٍ تخػػي عجك ضَاثظ
ج)هَفميت دس اسصيبثي پبيبًي دٍسُ فلَضيپ تَسظ داًطگبُ
ضشايظ پزيشش
الف)ضشايظ ػوَهي
داضتي هذسن داًطٌبهِ تخػػي دس سضتِ پيطٌيبص ٍ يب گَاّي لجَلي آى اص داًطگبّْب ٍ هشاوض هَسد تبييذ ٍصاست هتجَع
ضشوت ٍ لجَلي دس آصهَى پزيشش فلَضيپ
داضتي ثشي پبيبى خذهت ًظبم ٍظيفِ ػوَهي يب هؼبفيت ثشاي آلبيبى
تجػشُ :1داسًذگبى گَاّي دٍسُ فلَضيپ سضتِ ّبي هختلف يب وسبًي وِ دٍسُ هزوَس سا ثب هَفميت عي ًوَدُ اًذ ٍيب لجَلطذگبى آصهَى
ًْبيي داًطٌبهِ فَق تخػػي دس يىي اص سضتِ ّبي پضضىي ( ثِ استثٌبء لجَلطذگبى آصهَى ًْبيي سضتِ فَق تخػع للت ٍ ػشٍق)هجبص
ثِ ضشوت دس آصهَى پزيشش فلَضيپ ًويجبضٌذ.
تجػشُ :2ضشط ضشوت دس آصهَى پزيشش دٍسُ ّبي فلَضيپ اسائِ گَاّي اص سَي هؼبًٍت سالهت هجٌي ثش اتوبم وليِ تؼْذات هيجبضذ.
تجػشُ :3داٍعلجبى هطغَل خذهت دس يىي اص ٍصاستخبًِ ّب,سبصهبًْبًْ ٍ،بدّب دس ٌّگبم ثجت ًبم هَظف ثِ اسائِ هؼشفي ًبهِ اص سبصهبًْبي
ريشثظ هجٌي ثش هَافمت ثب هبهَسيت آهَصضي خَد دس غَست لجَلي دس آصهَى پزيشش هيجبضٌذ.

ًحَُ ثجت ًبم اص پزيشفتِ ضذگبى دٍسُ ّبي تىويلي تخػػي ( فلَضيپ)

ثجت ًبم اص پزيشفتِ ضذگبى دٍسُ ّبي تىويلي تخػػي (فلَضيپ )دس يه هشحلِ عجك اػالم دثيش خبًِ ضَسا آهَصش پضضىي ٍ
تخػػي غَست هي گيشد  .عَل دٍسُ ُ ّبي تىويلي تخػػي حذ الل  12هبُ ٍ دس هَاسد ضشٍسي ثِ پيطٌْبد داًطگبُ ٍ تطخيع
وويتِ تذٍيي ٍ اسصضيبثي سضتِ هشثَعِ ٍ ًيض تبييذ دثيش خبًِ لبثل افضايص تب حذ اوثش  11هبُ خَاّذ ثَد.
تَجِ :وسبًيىِ دس هشاوض آهَصضي  ,ثْذاضتي ٍ دسهبًي هسئَليت اداسي ٍ اجشائي داسًذ ًوي تَاًٌذ ثِ عَس ّوضهبى ثِ تحػيل دس
سضتِ فلَضيپ ثپشداصًذ.
ًحَُ اخز تؼْذ اص پزيشفتِ ضذگبى دٍسُ ّبي فلَضيپ
اػضبي ّيبت ػلوي داًطگبّْبي ػلَم پضضىي وِ دس آصهَى دٍسُ ّبي تىويلي تخػػي ( فلَضيپ) ثب سْويِ ّيبت ػلوي پزيشفتِ ضذُ
اًذ هلضم ثِ سپشدى تؼْذ هحضشي ثِ هحل استخذام هي ثبضٌذ ٍ داًطگبُ هحل استخذام هَظف ثِ پشداخت  %05وليِ ّضيٌِ ّبي تحػيلي
ثشاثش ضَاثظ ٍصاست هتجَع هي ثبضذ .
پزيشفتِ ضذگبى ضبغل دس حيي ثجت ًبم هلضم ثِ اسائِ حىن هبهَسيت آهَصضي يب هشخػي ثذٍى حمَق هيجبضٌذ.
هشخػي
دستيبساى هيتَاًٌذ اص هشخػيّبي سبليبًِ  ،استؼالجي ٍ صايوبى حست هَسد عجك همشسات استفبدُ ًوبيٌذ.
دستيبساى هيتَاًٌذ ثب اسائِ گَاّي پضضىي تأييذ ضذُ اص سَي ضَساي پضضىي داًطگبُ هحل تحػيل اص هشخػي استؼالجي ثشاثش
همشسات استفبدُ ًوبيٌذ.
تجػشُ :دس غَستي وِ هذت هشخػي استؼالجي دستيبس اص سِ هبُ تجبٍص وٌذ اداهِ دٍسُ دستيبسي هٌَط ثِ ًظش گشٍُ آهَصضي
هشثَعِ هيثبضذ ٍ ثٌب ثِ دسخَاست داًطگبُ دثيشخبًِ هيتَاًذ ًسجت ثِ هؼشفي فشد جبيگضيي ثب سػبيت همشسات الذام ًوبيذ.
استفبدُ دستيبساى خبًن اص ضص هبُ هشخػي صايوبى ثشاي يه ثبس دس عَل دٍسُ دستيبسي ثالهبًغ است.
هذت صهبى هشخػيّبي استؼالجي ٍ صايوبى جضء دٍسُ آهَصش هحسَة ًطذُ ٍ ثِ عَل دٍسُ افضٍدُ هيضَد.
تغييش سضتِ  ،هْوبًي ،اًتمبل
پزيشفتِ ضذگبى دٍسُ ّبي فلَضيپ هجبص ثِ تغييش سضتِ ًوي ثبضٌذ
هْوبى ضذى دس دٍسُ ّبي تىويلي تخػػي( فلَضيپ )هوٌَع است .

اًتمبل دس غَست لغَ غالحيت آهَصضي ثخص آهَصش دٌّذُ ثِ سبيش ثخص ّبي هَسد تبئيذ ثب ًظش ّيبت هوتحٌِ سضتِ پيص ًيبص ٍ
هَافمت داًطگبُ همػذ ثالهبًغ است .
تشن تحػيل ٍ اًػشاف
تشن تحػيل يب اًػشاف دس عَل دٍسُ هَجت اًفػبل اص آهَصش دس آى دٍسُ هيجبضذ.
ػذم هشاجؼِ پزيشفتِ ضذگبى ثشاي ثجت ًبم دس هَػذ همشس ثِ هٌضلِ اًػشاف لغؼي تلمي هيطَد.
دس غَست تشن تحػيل ٍ يب اًػشاف اص آهَصش دستيبس ،چٌبًچِ هذت اًفػبل ثيص اص يه هبُ ًجبضذ هيتَاًذ ثب هَافمت گشٍُ آهَصضي
هشثَعِ ثِ تحػيل ثبصگشدد ٍ دس غَست اًفػبل ثيص اص يه هبُ حك اداهِ تحػيل دس دٍسُ هشثَعِ سا ًذاضتِ ٍ هغبثك همشسات ثب ٍي
سفتبس هي ضَد.
فلَّبيي وِ ضوي تحػيل هتمبضي اًػشاف هيثبضٌذ الصم است دسخَاست اًػشاف خَد سا ثشاي اخز هَافمت ثِ داًطگبُ هحل تحػيل
اسائِ ًوبيٌذ.
داًطگبُّبي ػلَم پضضىي ٍ خذهبت ثْذاضتي دسهبًي هَظفٌذ دس غَست هَافمت ،هشاتت اًػشاف دستيبس سا عجك صهبى اػالم ضذُ اص سَي
دثيش خبًِ ضَساي آهَصش ثِ هحل هزوَس اػالم ٍ دس اٍليي فشغت ثِ سبيش هشاجغ ريشثظ اػالم ًوبيٌذ.
غذٍس ّش گًَِ هذسوي دال ثش گزساًذى دٍسُ تىويلي تخػػي (فلَضيپ) هٌَط ٍ هستلضم اػالم پبيبى دٍسُ هشثَعِ ( 12الي  11هبُ)اص
عشف گشٍُ ٍ داًطىذُ هيجبضذ.

