
 

 استفاده از ماموریت فرصت مطالعاتی )ج( دستورالعمل
 00 شماره بازنگري:

 1از  1صفحه: 

 

ّبی ثیي الوللی زض تحمك اّساف هػَة سٌس ضاّجطزی ٍ حطکت ثِ  زض ضاستبی تَسعِ زیپلوبسی علوی ٍ فٌبٍضی، گستطش ّوکبضی       

 هبهَضیت یبفتِ ثِ فطغت هطبلعبتی )الف( ٍ )ة(، استفبزُ اظالوللی ضسى زاًطگبُ ٍ ثب تَجِ ثِ هحسٍزیت تعساز سْویِ اذتػبظ  سوت ثیي

 :هػَة گطزیسفطغت هطبلعبتی )ج( ثب ضَاثط ٍ ضطایط شیل 

 تبثع سْن هجبظ آییي ًبهِ فطغت هطبلعبتی هی ثبضس. فطغت هطبلعبتی )ج( تعساز سْویِ -1

 :ثبضس ثب ایي تفبٍت کِ  هیفطغت هطبلعبتی )ج( هطبثِ فطغت هطبلعبتی )الف( اجطایی ضطایط ٍ ضَاثط  -2

ٌیي تطَیمی فطغت حمَق ٍ ّوچ 6/1تب  2/1ضطایت ضبهل گطزز ٍ  هتمبضی پطزاذت هی یفمط حمَق ٍ هعایبزض ایي ًَع فطغت هطبلعبتی،  -1

 گطزز. ًوی هطبلعبتی

سبل ذسهت توبم ٍلت زض  زٍثطای ثبض اٍل ٍ حسالل  ضسوی زض زاًطگبُ فطزٍسی هطْس سبل سبثمِ ذسهت توبم ٍلت زٍ زاضا ثَزى حسالل -2

 زاًطگبُ پس اظ پبیبى فطغت هطبلعبتی لجلی ثطای زفعبت ثعس.

 گیطز: تعییي اٍلَیت هتمبضیبى استفبزُ اظ فطغت هطبلعبتی )ج( ثِ استٌبز ضبذع ّبی شیل غَضت هی ـ 3

 سٌس ضاّجطزی زاًطگبُ ٍ زاًطکسُاّویت هَضَع تحمیك ٍ ضطٍضت اًجبم فطغت هطبلعبتی هعطَف ثِ ًیبظّبی اٍلَیت زاض کطَض ٍ   -الف

 هیعاى اّویت زستبٍضزّبی اًجبم فطغت هطبلعبتی.  -ة

 زاًطکسُ ٍ زاًطگبُ.گطٍُ، سَاثك هطبضکت ٍ ّوکبضی هتمبضی زض فعبلیت ّبی علوی، آهَظضی ٍ اجطایی   -ج

 عضَ ّیبت علوی ثطگعیسُ )ضبذع( زاًطگبُ  -ز 

 ضطایط حساللی هتمبضیبى: -4

 .آهَظضی ِّ ثبالتط اظ هیبًگیي ٍ یب هیبًِ اهتیبظ پژٍِّ گطٍُزاضای اهتیبظ پژٍ -1

 ثیي الوللی هعتجط زض زٍ سبل لجل ثِ عٌَاى ًَیسٌسُ هسئَل. زاضتي حسالل یک همبلِ -2

 تػوین گیطًسُ ذَاّس ثَز. هعبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍضی زاًطگبُ َعبت اٍلَیت زاض زاًطگبُتجػطُ: ثطای هَض

، هسیط گطٍُ هطتجط ٍ زثیط ٍ فٌبٍضی آهَظضی ٍ پژٍّص بىپژٍّطی زاًطکسُ )هتطکل اظ ضییس ٍ هعبًٍهَافمت کویتِ هأهَضیت ّبی  -5

 کویتِ هٌترت/ یب زثیط کویسیَى ترػػی( ثب تَجِ ثِ ضبذع ّبی فَق الصکط ثطای هتمبضیبى ضطٍضی است.

ظات الظم ثطای استفبزُ اظ فطغت هطبلعبتی(، اثتسا ) کست حسالل اهتیبطجك آییي ًبهِ فطغت هطبلعبتی زضذَاست فطز هتمبضی ٍاجس ضطایط -6

 زض فطآیٌس فطغت هطبلعبتی )الف( ٍ )ة( ثطضسی ٍ زض غَضت عسم اًتربة هی تَاًس ٍاضز فطآیٌس فطغت هطبلعبتی )ج( گطزز.

 

 ضید لبثل اجطا هی ثبضس.گطزیس ٍ اظ ایي تبّیبت ضئیسِ زاًطگبُ تػَیت 31/02/1336زض جلسِ هَضخ ٍ یک تجػطُ ثٌس  6ایي زستَضالعول زض 


