آئيه وامٍ اسديَاي داوشجًيي داوشگاٌ صىعتي اصفُان
مقذمٍ:
ثِ هٌظَس افضايص ًطبط سٍحي ،تمَيت حس خَد اتىبيي ،آضٌبيي ثب هيشاث فشٌّگي ،صيبست اهبوي هتجشوِ ،اسائِ هحتَاي آهَصضي ،فشٌّگي،ػلوي،
ٍسصضي ،ديذاس اص خبرثِ ّبي عجيؼي ٍ اهبوي تفشيحي ٍ ضٌبخت دستبٍسدّبي ثطشي ٍ ًظش ثِ ضشٍست سبهبًذّي ٍ ًظبست ثش سفشّبي داًطدَيي ثشاي
ثْشُ ثشداسي هٌبست اص ايي سفشّب ،تؼوين ضَاثظ ثِ ّوِ هدوَػِ ّبي ثشگضاس وٌٌذُ اسدٍ ّ ،وچٌيي تَصيغ ػبدالًِ سشاًِ فشٌّگي دساسدٍّبي داًطدَئي
 ،ايدبد فشغتْبي لبًًَي يىسبى ثشاي وليِ ثشگضاس وٌٌذگبى اسدٍ  ،ثشًبهِ سيضي هتوشوض دس صهيٌِ اسدٍّبي دس سغح داًطگبُ  ،وليِ اسدٍّبي داًطدَيي
ثب ضشايظ هٌذسج دس ايي آئيي ًبهِ ثشگضاس هي گشدد.
فصل ايل :تعاسيف يکليات
مادٌ  -1اسدٍي داًطدَيي :سفش خوؼي گشٍّي اص داًطدَيبى وِ هطوَل هبدُ  3ايي آئيي ًبهِ است.
مادٌ  -2اوًاع اسديَاي داوشجًيي:
اسدٍّبي داًطدَيي ثِ  3گشٍُ صيش تمسين هي ضًَذ:
الف) اسديَاي فشَىگي  :سفشّبي صيبستي ،سيبحتي ،تفشيحي( اص خولِ وَُ گطت ٍ خٌگل گطت)ٍ ،سصضي( اػن اص تخػػي ٍ غيش
تخػػي) ،ضشوت دس خطٌَاسُ ّب ،ديذاسّب ٍ ثبصديذ اص ثشًبهِ ّبي فشٌّگيٌّ -شي  ،آهَصضي (هؼشفتي ،هغبلؼبتي )ٍتطىيالتي
ا سدٍّبي تطىيالتي :اسدٍّبيي وِ تَسظ تطىلْبي داًطدَيي خْت ثشًبهِ سيضي ،ايدبد ّوبٌّگي ٍ آهَصش اػضبي فؼبل دس ساستبي اّذاف
اسبسٌبهِ آى تطىل حذاوثش دٍ ثبس دس سبل ثشگضاس هي ضَد.
ة) اسديَاي علمي :ضشوت دستِ خوؼي داًطدَيبى دس ًوبيطگبّْب ٍ ثبصديذّبي تخػػي ،خطٌَاسُ ّب ،وٌفشاًس ّبً ،طست ّب ،ثبصديذّبي
ػلويّ ،ش گًَِ سفش آهَصضي -پژٍّطي خبسج اص سش فػل دسس هشثَط ثِ سضتِ تحػيلي وِ ثب حضَس اسبتيذ هشثَعِ ٍ يب وبسضٌبس هشثَعِ ثشگضاس هي
گشدد.
ج)اسديَاي آمًصشي :اسدٍّبي آهَصضي وِ ثش اسبس سشفػل ّش دسس اًدبم هي گشدد ٍ خضئي اص يه دسس هحسَة هي ضَد ٍ تٌْب
داًطدَيبى آى دسس هي تَاًٌذ دس آى ضشوت وٌٌذ.
مادٌ -3وليِ اسدٍّب دس غَست داضتي يىي اص ٍيژگي ّبي صيش هطوَل ايي آئيي ًبهِ ثَدُ ٍ ثشگضاسي آى هستلضم اخز هدَص است:
-

استفبدُ اص اهىبًبت يب اهَال داًطگبُ

-

تأهيي توبم ٍ يب ثخطي اص ّضيٌِ ّب ٍ يب اهىبًبت اسدٍ تَسظ داًطگبُ

-

تجليغ يب ثجت ًبم دس فضبي هتؼلك ثِ داًطگبُ (هحيغي ٍيب الىتشًٍيىي)

-

استفبدُ اص ػٌَاى داًطگبُ ٍ يب يىي اص تطىل ّب ٍ ًْبدّبي سسوي داًطگبُ دس ثشگضاسي اسدٍ
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مادٌ -4وويتِ ّوبٌّگي ٍ ًظبست ثش اسدٍّب؛ تْيِ تمَين اسدٍّبي داًطگبُ ،عجمِ ثٌذي اسدٍّب اص ًظش هيضاى حوبيت هبلي ٍاسائِ پيطٌْبد دسخػَظ
ّشوذام ً ،ظبست ثش تْيِ اهىبًبت اسدٍ ،ثشگضاسي دٍسُ ّبي آهَصضي سشپشستبى اسدٍيي ،اًدبم اهَس هشثَط ثِ سسيذگي ثِ تخلفبت اسدٍّب ٍ ،سبيش اهَس
هشتجظ ثِ اسدٍّب وِ اص عشف ضَساي فشٌّگي يب ّيئت ًظبست ثش تطىل ّب اسخبع هيطَد سا ثش ػْذُ داسد ٍ هػَثبت آى الصم االخشاست.
مادٌ  : 5اػضبي وويتِ ّوبٌّگي ٍ ًظبست ثش اسدٍّب ً 9فش هتطىل اص :هذيش اخشايي هؼبًٍت فشٌّگي(سئيس ضَسا) ،هسئَل دفتش اهَس اسدٍّب(دثيش
ضَسا)ً ،وبيٌذُ ًْبد ًوبيٌذگي همبم هؼظن سّجشيً ،وبيٌذُ اداسُ تشثيت ثذًي ،يه ًفش ػضَ ّيئت ػلوي ثِ پيطٌْبد هؼبًٍت آهَصضي ،يه ًفش اص افشاد
هتخػع ٍ داساي تدشثِ اسدٍيي ،يه ًفش ػضَ داًطدَ ثِ ًوبيٌذگي اص تطىلْبي اسالهي داًطگبُ،يه ًفش ػضَ داًطدَ ثِ ًوبيٌذگي اص اًدوٌْبي
ػلوي داًطدَيي ٍيه ًفش ػضَ داًطدَ ثِ ًوبيٌذگي اص وبًًَْبي فشٌّگي داًطگبُ وِ چْبس ػضَ اخيش ثِ پيطٌْبد هؼبًٍت فشٌّگي -اختوبػي داًطگبُ
ٍ تأييذ ضَساي فشٌّگي داًطگبُ ثِ هذت يىسبل اًتخبة هيضًَذ.
تبصشٌ  :1اػضبي داًطدَئي هٌتخت ثبيستي اص ثيي فؼبلتشيي گشٍّْبي داًطدَئي اًتخبة ضًَذ.
تبصشٌ  :2ثبيستي حذالل يه ًفش اص اػضبء وويتِ هضثَس اص ثيي خَاّشاى اًتخبة ضًَذ.

مادٌ  -6هشخغ غذٍس هدَص ثشگضاسي وليِ اسدٍّبي ػلوي ٍ فشٌّگي ،وويتِ ّوبٌّگي ٍ ًظبست ثش اسدٍّب است وِ دس چْبسچَة ضَاثظ هيتَاًذ
ايي هسئَليت سا ثِ هذيشيت اخشايي هؼبًٍت فشٌّگي تفَيض ًوبيذ.
تبصشٌ  :3اسدٍّبي هَسد دسخَاست وبًًَْب ي صيش ًظش ًْبد ًوبيٌذگي همبم هؼظن سّجشي ثب غذٍس هدَص ثشگضاسي اص سَي ايي ًْبد ٍ ثب ّوبٌّگي
هؼبًٍت فشٌّگي– اختوبػي داًطگبُ ثشگضاس هي ضًَذ.
تبصشٌ  :4هدَص اسدٍّبي آهَصضي تَسظ داًطىذُ هشثَعِ غبدس خَاّذ ضذ.
تبصشٌ :5هدَص اسدٍّبي تطىيالت ي تَسظ ّيئت ًظبست ثش تطىل ّب غبدس هي ضَد؛ ّوچٌيي تطخيع اػضبي سسوي ،تؼذاد ضشوت وٌٌذگبى ٍ
هحذٍدُ ثشگضاسي اسدٍ ثش ػْذُ ايي ّيئت است ٍ دس سبيش اهَس هطوَل آئيي ًبهِ اسدٍّب هي ثبضذ.
مادٌ  -7هؼبًٍت فشٌّگي ثشاي وليِ اسدٍّبي روش ضذُ دس هبدُ ً ،2بظش هؼشفي هيىٌذ ،دس هَسد اسدٍّبيي وِ تَسظ ًْبدّبي خبسج اص هؼبًٍت فشٌّگي
ثشًبهِ سيضي ضذُ ،اًتخبة ًبظش ثب هطبسوت ٍ ّوفىشي ًْبد هضثَس غَست هيپزيشد .ضشح ٍظبيف ٍ ًحَُ اًتخبة ًبظش عجك آئيي ًبهِ ًظبست
ثشفؼبليتْبي فشٌّگي است.
مادٌ  -8ياحذ بشگضاسکىىذٌ اسدي :تٌْب ًْبدّبي سسوي ٍ تطىلّبي داساي هدَص فؼبليت اص ّيئت ًظبست ثش تطىل ّب دس ساستبي ضشح ٍظبيف
هػَة دس اسبسٌبهِ خَد ،ثش اسبس ثٌذّبي ايي آئيي ًبهِ هيتَاًٌذ دسخَاست ثشگضاسي اسدٍ داضتِ ثبضٌذ.
مادٌ - 9سشپشست اسدي  ،يىي اص داًطگبّيبى(داًطدَّ ،يئت ػلوي ٍ يب وبسهٌذ) است وِ ثب هؼشفي ٍاحذ ثشگضاس وٌٌذُ ٍ ثب اهضبي فشم تؼْذ
سشپشست اسدٍ ٍ تأييذ هشخغ غذٍس هدَص(ثش اسبس ثٌذّبي ايي آئيي ًبهِ) هسئَليت ثشگضاسي اسدٍ سا ثشػْذُ هي گيشد.
تبصشٌ -6سشپشست اسدٍ الصم است دس دٍسُ سشپشست اسدٍّب ضشوت وشدُ ثبضذ .الجتِ دس هَسد سشپشستبى وبسهٌذ يب ّيبت ػلوي  ،اعالع اص هفبد
ٍظبيف سشپشستبى اسدٍ وفبيت هي وٌذ.
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تبصشٌ  -7اص آًدب وِ وبدس اخشائي ّش اسدٍ ًيض ثِ هٌضلِ ًيشٍي فشٌّگي هحسَة هي ضًَذ سػبيت ضَاثظ ٍضئًَبت اخاللي ٍاسالهي تَسظ ايطبى
الضاهي است .لزا لجل اص ضشوت دس اسدٍ اهضبي فشم تؼْذ تَسظ ايطبى ضشٍسي است.
تبصشٌ -8ثشگضاسي ّش ًَع اسدٍ ثذٍى عي هشاحل لبًًَي ٍ وست هدَص حتي ثشاي اسدٍّبيي وِ ثِ غَست وبهال خَدوفب اًدبم هيضَد ،هوٌَع ثَدُ
ٍ تخلف اص لَاًيي داًطگبُ هحسَة هيضَد.
مادٌ  -11صهبى ثشگضاسي اسدٍ ًجبيذ دس ًظن آهَصضي داًطگبُ اخالل ايدبد ًوبيذ.
مادٌ  -11وليِ اسدٍّبي فشٌّگي ٍػلوي هطوَل ايي آئيي ًبهِ ثِ غَست هدضا (خَاّشاى يب ثشادساى) اًدبم هي پزيشد.
تؼشيف اسدٍي هدضا  :اسدٍيي است وِ ضشوت وٌٌذگبى آى غشفب خَاّشاى ٍيب ثشادساى ثبضٌذ .دس غَست ّوپَضبًي صهبًي ٍهىبًي غيش لبثل اختٌبة دٍ
اسدٍي هدضاي خَاّشاى ٍثشادساىً ،جبيذ ثشًبهِ هطتشوي وِ هَخت اختالط ثيي خبًوْب ٍآلبيبى ضَد داضتِ ثبضٌذ .تطخيع ايي اهش هغبثك ثب دستَس الؼول
اخشايي تٌظين ضذُ تَسظ وويتِ ّوبٌّگي ًٍظبست ثش اسدٍّب است.
تبصشٌ :9اسدٍّبي غشفب هتبّلي اص ايي لبػذُ هستثٌي است.
تبصشٌ -11چٌبًچِ دس ضوي اسدًٍ ،طست يب ثشًبهِ آهَصضي پيص ثيٌي ضَد  ،دس غَست اسائِ خضئيبت آى دس فشم دسخَاست هدَص لجل اص اسدٍ ٍثب
حضَس ًبظش  ،اخشاي آى لسوت هي تَاًذ ثِ غَست ّوضهبى ٍدس يه هىبى اًدبم ضَد.
مادٌ - 12دفتش امًس اسديَا ،هستمش دس حَصُ هؼبًٍت فشٌّگي ٍظيفِ اًدبم اهَس اداسي ٍ اخشايي هشثَط ثِ اسدٍّبً ،ظبست ثش حسي اخشاي آئيي ًبهِ،
اًتخبة ًبظش اسدٍ ٍ پيگيشي اخشايي ضىبيبت هشتجظ ثب اسدٍّب سا ثش ػْذُ داسد.
فصل ديم :يظايف ياحذ بشگضاس کىىذٌ ي سشپشست اسدي
مادٌ ٍ -13احذ ثشگضاسوٌٌذُ ٍ سشپشست اسدٍ هَظف ثِ سػبيت همشسات داًطگبُ ٍ هفبد ايي آئيي ًبهِ دس ثشگضاسي اسدٍّب است.
مادٌ ٍ -14احذ ثشگضاس وٌٌذُ اسدٍ ثشاي اخز هدَص ثبيستي دسخَاست خَد سا اص عشيك فشم اتَهبسيًَي دسخَاست هدَص اسدٍ دسحذالل ّ 2فتِ لجل اص
صهبى ثشگضاسي اسدٍ ثِ هشخغ غذٍس هدَص(هذيش اخشايي هؼبًٍت فشٌّگي) اسائِ ًوبيذ.
مادٌ  -15هتمبضيبى سشپشستي اسدٍ ،اص داًطدَيبى تحػيالت تىويلي يب داًطدَيبى وبسضٌبسي وِ حذاوثش دس سبل سَم تحػيل خَد ثبضٌذ ٍيب حذالل
سِ تشم اص تحػيالت آًْب ثبلي هبًذُ ثبضذ ،ضوي گزساًذى دٍسُّبي آهَصضي هشثَط ثِ سشپشستبى اسدٍّب ٍ هَفميت دس آصهًَْبي احتوبلي ،وبست
هخػَظ سشپشستي اسدٍ دسيبفت هيًوبيٌذ .
تبصشٌ  -11ثذيْي است ايي داٍعلجبى ػالٍُ ثش حسي ضْشت ،ثبيستي داساي تدشثِ ٍ داًص الصم دس هذيشيت اسدٍ ثبضٌذ.
مادٌ  -16سشپشست اسدٍ هَظف استً ،سجت ثِ هوَْس ثَدى ليست اسبهي ضشوت وٌٌذگبى دس اسدٍ الذام ًوَدُ ٍدس غَست لضٍم ليست هزوَس سا ثِ
اًتظبهبت اسائِ دّذ( .ثذيْي است اًتظبهبت داًطگبُ اص خشٍج ٍسيلِ ًمليِ ثذٍى اسائِ ليست هوَْس هؼزٍس است) ّوچٌيي سشپشستبى اسدٍ هَظف ثِ ّوشاُ
داضتي هدَص اسدٍ دس عَل سفش ٍاسائِ آى دس غَست لضٍم خَاٌّذ ثَد.
تبصشٌ  – 12اسدٍّبي دسٍى ضْشستبًي اص ايي لبػذُ هستثٌي ّستٌذ.
3

مادٌ ٍ -17احذ ثشگضاس وٌٌذُ ٍ س شپشست اسدٍ ضوي ػول ثِ ضشح ٍظبيف ،هسئَليت وبهل ثشگضاسي ٍ اخشاي دليك ثشًبهِ اسدٍ سا ثٌب ثِ هَسد ثِ ػْذُ
خَاٌّذ داضت.
مادٌ -17اعالع سسبًي دس ثبسُ ثشگضاسي اسدٍّب ،هغبثك ضويوِ  1ايي آيييًبهِ ،ثبيذ تَسظ ٍاحذ ثشگضاس وٌٌذُ اسدٍ ثِ غَست ػلٌي ٍ ػوَهي غَست
گيشد تب و ليِ داًطدَيبى ٍاخذ ضشايظ ثِ عَس ػبدالًِ اهىبى ثجت ًبم دس اسدٍ سا داضتِ ثبضٌذ
تبصشٌ - 13اعالػيِ اسدٍ الصم است حبٍي اعالػبت اػالم ضذُ اص سَي وويتِ ّوبٌّگي ٍ ًظبست ثش اسدٍّب ثبضذ ٍ حذالل يه ّفتِ لجل اص ثشگضاسي
اسدٍ ثِ اعالع ػوَم داًطدَيبى سسبًذُ ضَد.
تبصشٌ  -14تٌْب دس غَست ثشٍص حَادث غيش هتشلجِ ٍ ثٌب ثِ هػبلح ٍ ضشٍست ٍ ّوبٌّگي ثب هشاخغ ريغالح داًطگبُ ،سشپشست هيتَاًذ ثب هسئَليت
خَد دس ثشًبهِ اسدٍ تغييشاتي ايدبد ًوبيذ ٍ داليل آى دس گضاسش اسدٍ ثجت ضَد .تغييشات دس ثشًبهِ اسدٍ ًجبيذ ًبلض همشسات داًطگبُ ثبضذ.
مادٌ  -18پٌح الي پبًضدُ دسغذ اص ظشفيت اسدٍ هي تَاًذ ثِ وبدس ثشگضاس وٌٌذُ اسدٍ (ضبهل ػَاهل اخشايي /فشٌّگي ) اختػبظ يبثذ ،تطخيع ايي
اهش ثِ ػْذُ وبسضٌبس اسدٍّب ثَدُ ٍدس هَاسد خبظ ثب وويتِ ّوبٌّگي ًٍظبست ثش اسدٍّب خَاّذ ثَد.
تبصشٌ - 15دس اسدٍّبي خَاّشاى دس غَست لضٍم ثٌب ثش تطخيع هشخغ غذٍس هدَص ،ثبيستي سشپشست اسدٍ يب يه ًفش اص ػَاهل اخشايي ،اص ثشادساى
داساي وبست سشپشستي ( تشخيحب هتبّل )اسدٍ ثبضٌذ.
مادٌ  -19سشپشست اسدٍ هَظف است گضاسش هىتَة چگًَگي ثشگضاسي اسدٍ ثِ ّوشاُ ثشگِ ًظشسٌدي ضشوت وٌٌذگبى سا حذاوثش تب  3سٍص اداسي
پس اص پبيبى ثشگضاسي اسدٍ ثب تبئيذ ٍاحذ ثشگضاس وٌٌذُ ثِ هشخغ غذٍس هدَص اسائِ ًوبيذ.
فصل سًم :صذيس مجًص
مادٌ - 21اسدٍّبي فشٌّگي ٍ ػلوي خبسج اص وطَس ثب هدَص ّيبت سئيسِ لبثل اًدبم خَاّذ ثَد.
تبصشٌ -16سفشّبي داًطدَئي وِ ثب ثشًبهِ سيضي هتوشوض ًْبدّبي سسوي وطَس ثب ّوبٌّگي ثب هسئَليي داًطگبُ اػالم ٍ ثشگضاس هي ضَد ،اص ضوَل
ايي آئيي ًبهِ خبسج است.
مادٌ  -21هشخغ غذٍس هدَص ،دسغَستي وِ دسخَاست ٍاحذ ثشگضاس وٌٌذُ سا حذالل دٍ ّفتِ لجل اص صهبى اخشاي اسدٍ دسيبفت وشدُ ثبضذً ،تيدِ
ثشسسي خَد سا ثبيذ تب يه ّفتِ لجل اص تبسيخ ثشگضاسي اسدٍ ثِ ٍاحذ ثشگضاس وٌٌذُ اػالم ًوبيذ.
مادٌ  -22هشخغ غذٍس هدَص ثؼذ اص غذٍس هدَص دس غَستي وِ هفبد ايي آئيي ًبهِ تَسظ ٍاحذ ثشگضاس وٌٌذُ يب سشپشست اسدٍ سػبيت ًطَد هي
تَاًذ ًسجت ثِ اثغبل هدَص الذام ًوبيذ.
فصل چُاسم :سسيذگي بٍ تخلفات
مادٌ  -23وويتِ ّوبٌّگ ي ٍ ًظبست ثش اسدٍّب هشخغ سسيذگي ثِ تخلفبت دس اسدٍّب ثَدُ ٍ ثش حست آئيي ًبهِ داخلي وِ ثِ تػَيت ضَساي فشٌّگي
سسيذُ ،هي تَاًذ تٌجيْبتي سا اػوبل ًوبيذ.
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تبصشٌ  -17آئيي ًبهِ ّبي وويتِ اًضجبعيّ ،يئت ًظبست ثش تطىل ّبي اسالهيّ ،يئت سسيذگي ثِ تخلفبت اداسي ،آئيي ًبهِ اسدٍّبي داًطدَييٍ ،
سبيش همشسات داًطگبُ –ثب تَخِ ثِ هَسد -هجٌبي تذٍيي آئيي ًبهِ داخلي وويتِ ّوبٌّگي ٍ ًظبست ثش اسدٍّب خَاّذ ثَد.
مادٌ  -24ػذم اسسبل گضاسش اسدٍ ٍ ثشگِ ّبي ًظش سٌدي ،تخلف هحسَة هي ضَد ٍاحذ سشپشست اسدٍ دس توبم هَاسد ٍ ٍاحذ ثشگضاس وٌٌذُ ثٌبثش
تطخيع وويتِ ّوبٌّگي ًٍظبست تب صهبى تؼييي تىليف تَسظ وويتِ ّوبٌّگي ٍ ًظبست ثش اسدٍّب حك ثشگضاسي اسدٍي ديگشي سا ًخَاّذ داضت.
مادٌ  -25تفسيش ٍ تؼجيش ايي آئيي ًبهِ ثِ ػْذُ ضَساي فشٌّگي داًطگبُ است ٍ دس هَاسد خبظ يب پيص ثيٌي ًطذُ ثشحست ضشٍست ضَساي هزوَس
تػوين گيشي خَاّذ ًوَد.
ايي آييي ًبهِ دس چْبس فػل  25 ،هبدُ 17 ،تجػشُ ثِ ّوشاُ چْبس ضويوِ دس تبسيخ  1393/9/9ثِ تػَيت ضَساي فشٌّگي داًطگبُ سسيذ.

5

