آییً ٌاىَ اكاىحگاق
ىًاكٌث داٌؼجّیی فصٍُگی -ادارق اىّر اكاىحگاق

معايوت داوطجًیی فشَىگی -اداسٌ امًس اقامتگاٌ

آییه وامٍ اقامتگاٌ
مقذمٍ
در راظحای جدلق اُساؼ ك رظانث داٌؼگاق اىاـ ؾادؽ يهیَ انعالـ جِیَ ك جسكیً كّاٌیً ك ىلصرات ،اةضاری جِث ظِّنث ك دظحیاةی ةَ اُساؼ
ىّرد ٌوصرّاٍُس ةّد ك از آٌجا کَ اكاىحگاق پصدیط رّاُصا ف ٌیض ةصاظاس جاىیً ةزؼی از اُساؼ کالف داٌؼگاق ،جاظیط ك ةٍا گصدیسق ك
داٌؼجّیاف غیص جِصاٌی ةزغ ييسق ای از اككات رّد را در آف ظپصی ىی ٌيایٍس ،جِیَ ك جسكیً آئیً ٌاىَ ُا ك دظحّرانًيم ُا در زىیٍَ ُای
ىزحهف زٌسگی رّاةگاُی فصكرت ىی یاةس.
نشا ظًی گصدیس جا جياىی ٌکا ت ىِو در زىیٍَ پشیصش ك اظکاف ىحلافیاف ،ةا دكث در زكایای ىزحهف زٌسگی رّاةگاُی ،ىّرد ةصرظی ك دكث
ٌوص كصار گیصد ك ُص آٌچَ در ایً اىص ىّرد ٌیاز اظث در كانب آئیً ٌاىَ جسكیً گؼحَ ك جِث اجصا در ارحیار ىعئّنیً ىصةّلَ كصار گیصد.
اكاىحگاق رّاُصاف داٌؼگاق اىاـ ؾادؽ

يهیَ انعالـ

زیص ٌوص ىًاكٌث داٌؼجّیی ػ فصٍُگی ادارق ػسق کَ ةا اُساؼ ك كّاٌیً ك ػصایك راص ،

جعِیالجی را در جِث اظکاف ةَ داٌؼجّیاف داٌؼگاق در لّؿ جدؿیم ارائَ ىی ٌيایس .
اَذاف اقامتگاٌ:


فصاُو ٌيّدف ىدم ظکٌّث اىً از ٌوص فیضیکی ك ركاٌی ةا ارائَ اىکاٌات رفاُی ىٍاظب ةصای داٌؼجّیاف ػاغم ةَ جدؿیم

ػِصظحاٌی داٌؼگاق.


ایجاد ىدیمی ىٍاظب ك آراـ جِث رػس ك ػکّفایی يهيی ك فصٍُگی ك ارالكی داٌؼجّیاف.



ایجاد ةعحصی ىٍاظب جِث کعب ججصةیات ظازٌسق زٌسگی جيًی.



َستٍ مشکضی اقامتگاٌ  :جؿيیو گیصی در رؿّص ظیاظث گشاری ُای کالف ك ٌوارت ةص خعً اجصای كّاٌیً ك آییً ٌاىَ

ُا در اكاىحگاق از كهایف ایً ُعحَ ىی ةاػس.
اعضای َستٍ مشکضی اقامتگاٌ عثاست است اص  :ریاظث داٌؼگاق ،ىًاكٌث داٌؼجّئی فصٍُگی ،ىسیص اكاىحگاق ك یکی از ىؼاكراف
ىصکض ىؼاكرق داٌؼگاق.


ضًسای اسکان  :كهیفَ آف جؿيیو گیصی دررؿّص ٌدّق اجصای كّاٌیً ك آییً ٌاىَ ُا ك ةصرظی ىّارد راؾی اظث کَ در

آییً ٌاىَ ةَ ایً ػّرا ارجاع دادق ػسق اظث.
اعضای ضًسای اسکان عثاست است اص  :ىًاكف داٌؼجّیی فصٍُگی  ،ىسیص اكاىحگاق  ،ىسیص داٌؼجّیی  ،ك یکی از ىؼاكراف ىصکض
ىؼاكرق داٌؼگاق.
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آییه وامٍ اقامتگاٌ
آییه وامٍ پزیشش ي اسکان دس اقامتگاٌ
مادٌ  :1اسکان دائم داوطجًیان ضُشستاوی
 -1-1اظکاف جياىی داٌؼجّیاف ػِصظحاٌی ( غیص از ػِص جِصاف ) ةا لی ىصاخم دتث ٌاـ ك پشیصش در اكاىحگاق.
 -2-1پصدارث کاىم ػِصیَ در اةحسای ُص ٌیيعاؿ جدؿیهی.
 -3-1ػِصیَ اظکاف دائو اكاىحگاق ُص ظانَ كتم از ػصكع ظاؿ جدؿیهی در جهعَ ػّرای فصٍُگی کَ ىحؼکم از :ریاظث ىدحصـ پصدیط،
ىًاكف داٌؼجّیی-فصٍُگی ،ىًاكف آىّزػی ،ىًاكف ىٍاةى اٌعاٌی ك پؼحیتاٌی ،ىسیص اكاىحگاق ،ىسیص اىّر داٌؼجّیی ،ىسیص اىّر ىانی ك
کارػٍاس ىعئّؿ ةصٌاىَ ك ةّدجَ اظث ،جًییً ىی ػّد.
تثصشٌ  :1در جًییً ػِصیَ الزـ اظث جا ةَ ىّارد ذیم جّجَ ػّد:
-

ةصرظی آییً ٌاىَ ُای ىانی كزارت يهّـ در زىاف جًییً ػِصیَ

-

جّجَ ةَ كفًیث اكحؿادی ك اجحيايی جاىًَ در زىاف جًییً ػِصیَ

تثصشٌ:2در ؾّرت جاریص در پصدارث ػِصیَ در زىاف ايالـ ػسق،ایً خق ةصای اكاىحگاق ىدفّظ اظث جا جًییً جصیيَ ٌيایس.
تثصشٌ :3داٌؼجّیاف كركدی جسیس ىهضـ ةَ پصدارث كدیًَ ُعحٍس کَ ىیضاف آف جّظك ػّرای اظکاف جًییً ىی ػّد.
 -3-1جکيیم پصكٌسق دتث ٌاىی اكاىحگاق جّظك كنی داٌؼجّ ك ارائَ جياىی ىسارؾ دررّاظحی ةصای داٌؼجّیاف جسیس انّركد انضاىی اظث.
 -4-1داٌؼجّیاٌی کَ از ةسك كركد ةَ داٌؼگاق رّاةگاُی ٌتّدق اٌس چٍاٌچَ در رّاظث اظکاف دائو دارٌس ةایس دررّاظث رّد را ةَ ىسیصیث
اكاىحگاق ارائَ دٍُس.
 -5-1اداىَ اظکاف داٌؼجّیاف ػِصظحاٌی ىٍّط ةَ ريایث فّاةك اكاىحگاق ك جأییس از ظّی ػّرای اظکاف رّاُس ةّد.
 -6-1جًییً ك ايالـ ىدم اظکاف ،هصفیث اجاؽ ك جًساد داٌؼجّیاف در ُص اجاؽ ىحٍاظب ةا اىکاٌات ىّجّد در اكاىحگاق ك ةص اظاس ظمح
ٌزتگی ك ريایث ىلصرات جّظك ػّرای اظکاف در اةحسای ُص جصـ اٌجاـ رّاُس ػس.
تثصشٌ :1اٌحزاب ُو اجاكی ةص يِسق داٌؼجّیاف اظث ىگص در ىّاردی کَ ػّرای اظکاف چیٍغ راؾی از افصاد را جؼزیؽ دُس .
تثصشٌ :2چٍاٌچَ هصفیث اجاؽ ُا کيحص از خس ٌؿاب ايالـ ػسق ةاػس ،ىعئّنیً اكاىحگاق جِث جکيیم هصفیث اكساـ ةَ اظکاف داٌؼجّیاف
در اجاؽ ىّرد ٌوص رّاٍُس ٌيّد.
تثصشٌ :3ارحؿاص اجاؽ  1یا ٌ 2فصق ةَ داٌؼجّیاف ةَ ُیچ كجَ اىکاف پشیص ٌیعث.
تثصشٌ :4داٌؼجّیاف كركدی جسیس در جصـ اكؿ ةَ ىست یک ىاق فصؾث جاةجایی ايقای اجاؽ رّد را داػحَ ك از جصـ دكـ ةَ ةًس
داٌؼجّیاف یک ُفحَ ةًس از ػصكع جصـ فصؾث جاةجایی را رّاٍُس داػث .
تثصشٌ :5پط از پایاف ىِهث جاةجاییُ ،صگٌَّ جاةجایی اجاؽ ىٍّط ةَ ارائَ دررّاظث کحتی ك ذکص دالیم آف ةَ ػّرای اظکاف ك ىّافلث
ػّرای اظکاف اظث.
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تثصشٌ :6داٌؼجّیاف از جصـ دكـ ةَ ةًس ىّهف ُعحٍس نیعث اظاىی ايقای اجاؽ رّد را در اةحسای جصـ ك ةص اظاس هصفیث ايالـ ػسق ،ةَ
اكاىحگاق ارائَ دٍُس.
 -7-1اظکاف داٌؼجّیاف ىحأُم در اجاؽ ُا ك ظّئیث ُای ىجضا از داٌؼجّیاف ىجصد اٌجاـ رّاُس ػس ( .ىالؾ جأُم يلس رظيی اظث).
تثصشٌ :1داٌؼجّیاٌی کَ يلس رظيی ىی کٍٍس ىّهفٍس در اظصع ككث ىسارؾ رّد را ةَ ىعئّنیً اكاىحگاق جدّیم دادق ك ٌعتث ةَ جا ةَ
جایی اجاؽ رّد اكساـ ٌيایٍس.
تثصشٌ :2چٍاٌچَ ىًهّـ ػّد کَ داٌؼجّیی يلس رظيی کصدق ك ةَ اكاىحگاق الالع ٌسادق اظث ،ةَ ىست یک جصـ از اظکاف در اكاىحگاق
ىدصكـ رّاُس ػس.
 -8-1ىست ىجاز اظکاف ةصای ىلالى ىزحهف جدؿیهی ،ىحٍاظب ةا جصـ ُای جدؿیهی داٌؼگاق اظث ك اظکاف ةیغ از ایً ىلسار ىٍّط ةَ
ارائَ دررّاظث از ظّی داٌؼجّ ك کعب ىّافلث ػّرای اظکاف رّاُس ةّد .
مادٌ  :2اسکان مًقت داوطجًیان
 -1-2ارائَ ىًصفی ٌاىَ از ظّی ػّرای اظکاف ك جاییس جًساد ػب ُای اكاىث جّظك ػّرای اظکاف.
 -2-2پصدارث ػِصیَ یک ػب اكاىحگاق ةصای ُص ػب.
 -3-2ػِصیَ اظکاف ىّكث اكاىحگاق ةصای یک ػب ىماةق اظث ةا ُضیٍَ یک ػب ةَ افافَ  11درؾس افضایغ
تثصشٌ ُ :1ضیٍَ یک ػب ىماةق اظث ةا ػِصیَ ىؿّب یک جصـ جدؿیهی جلعیو ةص 111
 -4-2اظکاف در اجاؽ ىیِياف.
 -5-2ريایث جياىی كّاٌیً ك آئیً ٌاىَ ُای اكاىحگاق.
تثصشٌ :1اىکاف جصدد ك اظحفادق از جياىی اىکاٌات اكاىحگاق از جيهَ  :کحاةزاٌَ ،ظانً كرزشٌ ،يازراٌَ ،ظایث ك....
تثصشٌ :2داٌؼجّیاٌی کَ ةَ ديّت داٌؼگاق ك جِث ػصکث در اردكُا ك ةصٌاىَ ُای پصدیط در اكاىحگاق اظکاف ىی یاةٍس ةسكف پصدارث
ُضیٍَ اظث.
تثصشٌ :3چٍاٌچَ اظکاف ىّكث ةَ ىست یک ركز ك جا كتم از ظايث  22ةاػس ،اظکاف در اجاؽ ىالكات ك ةسكف ُضیٍَ ؾّرت ىی پشیصد.
تثصشٌ  :4پشیصش دائو یا ىّكث داٌؼجّیاف ظاکً جِصاف در اكاىحگاق ،ةَ ؾّرت ىّردی ك ةا ةصرظی دررّاظث فصد ىحلافی در ػّرای
اظکاف ؾّرت رّاُس گصفث .
 -6-2ىست ىجاز اظکاف دائو ك ىّكث ك جيسیس آف ةص اظاس اظحًالـ از ىًاكٌث آىّزػی رّاُس ةّد.
تثصشٌ:1داٌؼجّیاٌی کَ دررّاظث اظکاف جا چِم ػب را دارٌس ةایس ُضیٍَ ػب ُای خقّر رّد را كتم از اظکاف ىّكث پصدارث ٌيایٍس.
مادٌ :3اسکان داوص آمًختگان
 -1-3ةا ديّت داٌؼگاق جِث اىّر اجصایی داٌؼگاق:
الف) ارش ىًصفی ٌاىَ از خّزق ىصةّلَ ةا جاییس ىًاكٌث داٌؼجّیی فصٍُگی
ب) ةسكف پصدارث ػِصیَ.
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 -2-3ةا ديّت داٌؼگاق جِث ػصکث در آزىّف ُا ك دكرق ُای داٌؼگاق:
الف) ارش ىًصفی ٌاىَ از خّزق ىصةّلَ.
ب) پصدارث ُضیٍَ اظکاف ىّكث اكاىحگاق.
 -3-3جِث ػصکث در ىؿاختَ ُا ،آزىّف ُا ك ةصٌاىَ ُای غیص از داٌؼگاق اىاـ ؾادؽ(ع):
الف) دریافث جاییسیَ از ػّرای اظکاف.
ب) پصدارث ُضیٍَ اظکاف ىّكث اكاىحگاق.
تثصشٌ :1ىدم اظکاف ُص ظَ گصكق ،در اجاؽ ىیِياف ُيصاق ةا ريایث جياىی كّاٌیً اكاىحگاق اظث.
مادٌ :4اسکان داوص آمًختگان ضاغل تٍ تحصیل دس داوطگاٌ َای دیگش
-1-4پشیصش اكنیَ ك جيسیس آف ،ةص اظاس اىحیازات جًییً ػسق در ػّرای اظکاف.
 -2-4پصدارث ػِصیَ کاىم اكاىحگاق.
 -3-4نضكـ ةَ ريایث کاىم آئیً ٌاىَ ُا ك ىلصرات اكاىحگاق.
 -4-4اظکاف در آغاز ُص جصـ ةا جکيیم ك ارائَ فصـ دررّاظث ك ةصگَ اٌحزاب كاخس در ػّرای اظکاف.
-5-4اظکاف در اجاؽ جًییً ػسق جّظك ىعئّنیً اكاىحگاق.
 -6-4اىکاف اظحفادق از جياىی اىکاٌات اكاىحگاق.
 -7-4ىهضـ ةَ ُيکاری جًییً ػسق از لصؼ ػّرای اظکاف.
 -8-4اظحفادق ك ػصکث در اردكُا ك ةِصق ىٍسی از ظایص رسىات اكاىحگاق ةَ ػصح ذیم رّاُس ةّد:
الف) درؾّرت ُيکاری در اردكُا ،ىی جّاٌٍس در اردك ػصکث ٌيایٍس.
ب) ػصکث در ةصٌاىَ ُا ك ىعاةلات اكاىحگاق ةصای ایؼاف ةالىاٌى اظث .
ج) جزفیف ُا  ،جلعیك ػِصیَ ك ظایص اىحیازات داٌؼگاق ؾصفا ةصای داٌؼجّیاف داٌؼگاق اىاـ ؾادؽ( ع ) پصدیط رّاُصاف ةّدق ػاىم یً
افصاد ٌیعث.
مادٌ  :5اسکان دس صمان تعطیالت داوطگاٌ
-1-5ايالـ ىؿّةَ جؼکیم دكرق یا جصـ جاةعحاٌی ك پشیصش در اكاىحگاق از ظّی ػّرای پصدیط.
 -2-5ارائَ رفایث ٌاىَ كنی ىتٍی ةص ىّافلث خقّر داٌؼجّ در دكرق ك ،...ةا كیس ىست زىاف آف ةَ ىسیصیث اكاىحگاق.
 -3-5ارائَ ىًصفی ٌاىَ از خّزق ىصةّلَ.
 -4-5پصدارث ػِصیَ ةصای ُص ػب  ،ىماةق ةا ٌصخ ػِصیَ جصـ گشػحَ.
-5-5نضكـ ريایث جياىی كّاٌیً ك آئیً ٌاىَ ُای اكاىحگاق.
 -6-5جزهیَ ك جصؾ اكاىحگاق ةالفاؾهَ ةًس از اجياـ دكرق .
تثصشٌ :1پشیصش ك اظکاف ىضةّر ةا ػصط خقّر خساكم ٌ 11فص ىحلافی اظث ك جؿيیو گیصی جِث پشیصش کيحص از ٌ 11فص ىٍّط ةَ
اجازق ػّرای اظکاف رّاُس ةّد.
تثصشٌ :2پشیصش داٌؼجّ در ظایص ىّارد ،در ُياف ةازق زىاٌی جؼکیم دكرق یا جصـ ةا جاییس ػّرای اظکاف ةال ىاٌى اظث.
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مادٌ  :6اسکان استادان
 -1-6پشیصش ك اظکاف در اكاىحگاق ةا جأییس ىًاكف داٌؼجّیی  -فصٍُگی
 -2-6ىدم اظکاف  ،اجاؽ اظحاداف اظث.
-3-6جًییً ُضیٍَ اظکاف ك ىدم جاىیً آف ةصای اظحاداف ،در جهعَ ػّرای پصدیط جؿيیو گیصی رّاُس ػس.
مادٌ  :7اسکان کاسمىذان داوطگاٌ
 -1-7ىًصفی ٌاىَ خاكی جائیسیَ ىًاكٌث ىٍاةى اٌعاٌی ك پؼحیتاٌی
ُ -2-7ضیٍَ اظکاف ُص ػب کارىٍساف جياـ ككث 3 ،ةصاةص ػِصیَ ىؿّب یک ػب اكاىحگاق اظث.
ُ-3-7ضیٍَ اظکاف ُص ػب کارىٍساف پارق ككث 2 ،ةصاةص ػِصیَ ىؿّب یک ػب اكاىحگاق اظث.
-4-7پصدارث اجارق ةِای جًییً ػسق ةَ ؾّرت ىاُاٌَ
تثصشٌ :1ةصای اظکاف پصظٍم يقّ ك یا غیص يقّ ُیئث يهيی خساكم یک ظاؿ ظاةلَ ػغهی ك یا جدؿیهی در داٌؼگاق اىاـ ؾادؽ(ع) ك
ٌيصق ارزػیاةی ةیغ از  81فصكری اظث ك جؿيیو گیصی در ىّارد راص ةص يِسق ػّرای اداری اظث.
تثصشٌ :2چٍاٌچَ پصظٍم يقّ ك یا غیص يقّ ُیئث يهيی ةَ ٌّيی ةا اكاىحگاق ُيکاری رایگاف داػحَ ةاػٍس ك رسىات ارائَ ٌيایٍس ىی
جّاٌٍس ةصاظاس جسكؿ زیص از جزفیف ػِصیَ خساکذص جا % 51ةِصق ىٍس گصدٌس:

ظايث ُيکاری در لّؿ یک ظاؿ جزفیف
 11درؾس
 11ظايث
 21درؾس
 11انی  21ظايث
 25درؾس
 21انی  31ظايث
 35درؾس
 31انی  41ظايث
 45درؾس
 41انی  51ظايث
 51درؾس
 51ظايث ةَ ةاال
تثصشٌ :3ىسیصیث اكاىحگاق ىّهف اظث ركٌّػحی از رظیس پصدارث اجارق ةِا ةَ جاییس خعاةساری را ٌیض ةَ ؾّرت ىاُاٌَ از افصاد دریافث
ٌيایس.
تثصشٌ :4ارائَ دررّاظث خساكم یک ُفحَ كتم از جاریذ ىّرد دررّاظث اظکاف ،فصكری اظث.

مادٌ :8اسکان اتثاع خاسجی
دررؿّص جًییً كفًیث اظکاف ك پشیصش اجتاع رارجی ةا جّجَ ةَ ػصایك راص آف ،در ػّرای پصدیط جؿيیو گیصی رّاُس ػس .

6931601

5

معايوت داوطجًیی فشَىگی -اداسٌ امًس اقامتگاٌ

آییه وامٍ اقامتگاٌ


مالحظات:

 -1جياىی دررّاظث ُای داٌؼجّیاف ةصای دریافث اىکاٌات راص ك یا ىحفاكت ةا آییً ٌاىَ اظکاف ةَ ؾّرت ىکحّب جّظك داٌؼجّ ةَ
ىسیص اكاىحگاق ارائَ ػسق ك در ػّرای اظکاف ىّرد ةصرظی كصار رّاٍُس گصفث .
 -2جياىی داٌؼجّیاف خساکذص جا  24ظايث ةًس از اجياـ اىحداٌات ،ىهضـ ةَ جصؾ اكاىحگاق ُعحٍس.
 -3داٌؼجّیاٌی کَ دكرق جدؿیهی آف ُا ةَ پایاف رظیسق اظث ،ىهضـ ةَ جزهیَ کاىم كظایم رّد از اكاىحگاق ةّدق ك اكاىحگاق ُیچگٌَّ
ىعئّنیحی در كتاؿ كظایم ةجا ىاٌسق از آف ُا را يِسق دار ٌزّاُس ةّد.
 -4داٌؼجّیاٌی کَ در زىاف فصاغث از جدؿیم كظایم رّد را از اكاىحگاق رارج ىی ٌيایٍس ،ىی ةایعث رظیس رصكج كظایم را ةَ
ىسیصاكاىحگاق ارائَ ٌيایٍس.
 -5داٌؼجّیاف ىّهفٍس در پایاف ُص ظاؿ جدؿیهی ،كظایم رّد را در ىدم ُای جًییً ػسق كصار دٍُس؛ در غیص ایً ؾّرت كظایم ةاكی
ىاٌسق در اكاىحگاق ،ؾصؼ اىّر ریصیَ رّاُس ػس.
آئیه وامٍ اوضثاطی اقامتگاٌ
ةَ ىٍوّر خفن آظایغ ك آراىغ ركخی ك جعيی داٌؼجّیاف ك ٌیض خفن كساظث ك جّ ىًٍّی ك ىشُتی اكاىحگاق ،ريایث كّاٌیً ك ىلصرات
ذیم ةصای جياىی ظاکٍیً اكاىحگاق الزـ االجصا اظث:
مادٌ  :1قًاویه ي مقشسات داوطجًیان ساکه دس اقامتگاٌ
 -1-1ريایث آئیً ٌاىَ ُای اٌقتالی كزارت يهّـ ك داٌؼگاق اىاـ ؾادؽ يهیَ انعالـ پصدیط رّاُصاف ،فصكری اظث.
 -2-1ريایث ػًائص اظالىی ك ػئٌّات داٌؼگاق در اخحصاـ ىحلاةم ةا داٌؼجّیاف ك ىعئّنیً ،خجاب ك پّػغ ،ارالؽ ك رفحار ك ...انضاىی
اظث.
تثصشٌ  :1داٌؼجّیاف ىهضـ ةَ پّػیسف نتاس ُای ىٍاظب ك ىٍمتق ةا ارزش ُای اظالىی ،در اجاؽ ُا ك ىکاف ُای دیگص اكاىحگاق
ُعحٍس.
تثصشٌ  :2اظحفادق از پّػغ کاىم ك ىٍاظب ػئّف داٌؼگاق ةَ ٍُگاـ رصكج از اكاىحگاق انضاىی اظث.
 -3-1خفن ك ٌگِساری از اىّاؿ ك كظایم ىّجّد در اكاىحگاق فصكری اظث.
تثصشٌ :در ؾّرت كارد آىسف ُصگٌَّ رعارت ،جتصاف آف ةَ يِسق فصد یا افصاد رالی رّاُس ةّد.
ُ-4-1صگٌَّ جاةجائی یا رصكج كظایم ك اىّاؿ ىّجّد در اكاىحگاق ك اجاؽ ُا غیصكاٌٌّی اظث.
تثصشٌُ :صگٌَّ جغییص ك یا جًّیـ كظایم ىّجّد در اكاىحگاق ك اجاؽ ُا ٌویص :كفم ،کهیس اجاؽ یا کيس ك  ...جزهف ىدعّب ىی ػّد.
 -5-1خفن ك ٌگِساری اىّاؿ ػزؿی داٌؼجّیاف ،ةص يِسق رّد آٌاف اظث.
تثصشٌ :اكاىحگاق ُیچگٌَّ ىعئّنیحی در كتاؿ كظایم ػزؿی داٌؼجّیاف يِسق دار ٌيی ةاػس.
ٌ -6-1ؿب ُصگٌَّ ايالىیَ ،الاليیَ ،ةصكػّر ،يکط ك ...ةَ دیّارُای اجاؽ ُا  ،راُصكُا ك ...ةسكف ُياٍُگی ك الالع ىعئّنیً اكاىحگاق،
ىيٍّع اظث.
-7-1درؾّرت ایجاد ُص گٌَّ رصاةی در كظایم ك ججِیضات اكاىحگاق ،از اٌجاـ جًيیصات رّدداری ك در اظصع ككث ةَ ىعئّنیً الالع
رظاٌی ػّد.
-8-1اظحفادق از كظایم ظيًی ػ ةؿصی ،رایاٌَ ك  ...ةایس در چارچّب ىلصرات اكاىحگاق ،داٌؼگاق ك ىّازیً ك ػئّف اكاىحگاق ةاػس.
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 -9-1ريایث خلّؽ داٌؼجّیاف ك رّدداری از ایجاد ظص ك ؾسا ك ىضاخيث ةصای ظاکٍیً دیگص اجاؽ ُا ك اكاىحگاق ك اىاکً ىجاكر آف
فصكری اظث.
 -11-1اظحفادق از جهفً ُيصاق در اجاؽ ىّجب ىضاخيث ك ظهب آظای ُو اجاكی ُا ٌتاػس..
تثصشٌ :1داٌؼجّیاف از ةَ کار ةصدف انفاظ ك کهيات جُّیً آىیض ك ىزانف ػئّف اظالىی پصُیض ٌيّدق ك از ػّری ُای زٌٍسق ك آزاردٍُسق ةا
داٌؼجّیاف دیگص رّدداری ٌيایٍس.
-11-1اظحفادق از ٌيازراٌَ جٍِا ةَ جِث اكاىَ ٌياز ،ةصگضاری ىصاظو ،جهعات ديا ك ظزٍصاٌی ىجاز اظث.
تثصشٌ :1ىمانًَ در ٌيازراٌَ ،جٍِا در ایاـ اىحداٌات ك ةا ريایث ىلصرات ايالـ ػسق جّظك ىعئّنیً اىکاف پشیص رّاُس ةّد.
تثصشٌُ :2يصاق داػحً ك اظحفادق از ُصگٌَّ ىّاد غشائی ك كظایم اظحصاخث در ٌيازراٌَ ىيٍّع اظث.
-12-1جهّیضیّف ٌيازراٌَ ةَ دنیم ةصرّرداری از ججِیضات جاٌتی ،ؾصفا ةصای پزغ فیهو ،ظزٍصاٌی ُا ك ....اظث.
تثصشٌ :1داٌؼجّیاف ةصای دیسف فیهو ك ظصیاؿ ،ةایس از ظایص جهّیضیّف ُای ىّجّد در اكاىحگاق اظحفادق ٌيایٍس.
 -13-1اظحفادق از ررث رؼکً ُا در جصاس ،در ؾّرت پّػاٌسف نتاس زیص ك جيى کصدف آف ةالفاؾهَ ةًس ازرؼک ػسف ،ةال ىاٌى اظث.
 -14-1از راىّش ةّدف الىپ ُای ركػٍائی اىاکً ىزحهف در زىاف ركػٍائی ركز ك ٌیض راىّش ةّدف كظایم ظصىایؼی ةَ ٍُگاـ جصؾ
اكاىحگاق ،اليیٍاف خاؾم ػّد.
 -15-1كاگشاری اجاؽ ةَ دیگصی ك یا جاةجائی اجاؽ ُا ةا داٌؼجّیاف دیگص ةسكف ُياٍُگی ةا ىعئّنیً ،جزهف ىجاز ٌیعث.
ٌ-16-1گِساری از خیّاٌات راٌگی در اكاىحگاق غیص كاٌٌّی اظث.
 -17-1داٌؼجّیاف ىهضـ ةَ ريایث ظايث راىّػی ك ظکّت در ظايث ىلصرىی ةاػٍس.
تثصشٌ :1ظايث راىّػی در جياـ ركزُای ظاؿ جدؿیهی ظايث  23اظث .
تثصشٌ :2راىّش ٌيّدف چصاغ اجاؽ ُا از ظايث ػصكع راىّػی فصكری اظث؛ ىگص آٌکَ جياىی افصاد ظاکً در اجاؽ ةَ ركػً ةّدف چصاغ
اجاؽ رفایث داػحَ ةاػٍس.
تثصشٌ :3ةصگضاری اجحيايات ،جؼً ك ىصاظو در اجاؽ ُا ةًس از ظايث راىّػی ةا الالع ىعئّنیً ك يسـ یجاد ىضاخيث ةصای دیگص اجاؽ ُا
اىکاف پشیص اظث.
تثصشٌ  :4جصدد ُيصاق ةا ظصك ؾسا در جياىی اىاکً ةًس از ظايث راىّػی ىيٍّع اظث.
-18-1يکط ك فیهو ةصداری از ىدیك اكاىحگاق ك داٌؼجّیاف ،ةسكف الالع ىعئّنیً ك داٌؼجّیاف ،ىيٍّع اظث.
 -19-1اظحفادق غیص فصكری ك اجالؼ خجو الالياجی ك داٌهّد فیهو ك  ....از ایٍحصٌث رّدداری ػّد ك اظحفادق ةِیٍَ ؾصفاً در راظحای
جدلیلات ك پژكُغ ُای يهيی ىصجتك ةا دركس داٌؼگاُی ،اٌجاـ گیصد.
ُ-21-1يیؼَ ك در ُيَ خاؿ ريایث ؾصفَ جّیی ك اظحفادق ةِیٍَ از اىکاٌات  ،نّازـ  ،آب ك ةصؽ ك  ...اكاىحگاق الزـ ك فصكری اظث.
مادٌ  :2مقشسات يسيد ي خشيج ي حضًس ي غیاب دس اقامتگاٌ
 -1-2رصكج از اكاىحگاق ةا ُص ىلؿس يالكق ةص کارت زٌی ،جّظك ىعئّنیً اكاىحگاق ٌیض دتث رّاُس ػس.
تثصشٌ  :1ةصای رصكج از اكاىحگاق ةَ ىلؿس داٌؼگاق فلك زدف کارت کفایث ىی کٍس.
تثصشٌ  : 2در ؾّرجی کَ داٌؼجّیاف از داٌؼگاق ةَ ىلؿس دیگصی رفحَ ك ظپط ةَ اكاىحگاق ىصاجًَ ٌيایٍس الزـ اظث داٌؼجّیاف جذیذ
الًسيد حذاکثش جا اران مغشب ك سایش داوطجًیان در  6ماٍَ ايل سال جا ساعت  21ك در  6ماٍَ ديم سال تا ساعت
ُ 21يصاق ةا آطاوس کَ ةَ ركیث ٌگِتاف خافص رظیسق ةاػس ،در اكاىحگاق خقّر یاةٍس.
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 -2-2كّاٌیً ك ىلصرات ىصةّط ةَ ظايات كركد ك رصكج داٌؼجّیاف ةَ اكاىحگاق ةص اظاس ػصایك  ،در اةحسای ُص ظاؿ جّظك ىعئّنیً
اكاىحگاق ةَ داٌؼجّیاف الالع رظاٌی رّاُس ػس.
مادٌ :3حضًس ي غیاب ضثاوٍ اقامتگاٌ
 -1-3خقّر ك غیاب ىٍوو ػتاٌَ جّظك ىعئّنیً اكاىحگاق یا ٌيایٍسگاف ىٍحزب آف ُا ةَ ؾّرت خقّری ،اٌجاـ ىی گیصد.
 -2-3خقّر داٌؼجّیاف در اجاؽ رّد ةَ ٍُگاـ خقّر ك غیاب ،انضاىی اظث.
 -3-3الالع خقّری ةَ ظصپصظث در ؾّرت يسـ خقّر در اجاؽ در ظايث جًییً ػسق ،فصكری اظث.
-4-3جياس ىعئّنیً اكاىحگاق ةا راٌّادق ك اكّاـ دتث ػسق در دفحصچَ كركد ك رصكج داٌؼجّی غایب ،اٌجاـ ىی گیصد.
-5-3ةا افصادی کَ ةسكف الالع ك دتث رصكج  ،اكاىحگاق را جصؾ ٌيایٍس ىماةق فّاةك ك ىلصرات رفحار رّاُس ػس.
تثصشٌ  :1افصادی کَ در یک جصـ ةیغ از  3ةار جاریص داػحَ ةاػٍس (ُص ةار خساکذص ةَ ىست یک ظايث) ،كفًیث اظکاف آٌِا ةصای جصـ
آیٍسق ،در ػّرای اظکاف اكاىحگاق لصح ك جؿيیو گیصی رّاُس ػس.
مادٌ :4مقشسات مالقات تا داوطجًیان
 -1-4پشیصش ىالكات کٍٍسق آكا ةا داٌؼجّیاف ةص اظاس اجازق كنی داٌؼجّ کَ جّظك ایؼاف در پصكٌسق دتث ٌاىی ذکص ػسق ،اىکاف پشیص
ىی ةاػس.
 -2-4فصد ىالكات کٍٍسق ىهضـ ةَ ارائَ کارت ػٍاظائی ىًحتص ةَ خصاظث اكاىحگاق ىی ةاػس.
-3-4ظايث ىجاز ىالكات در فؿم پاییض ك زىعحاف خساکذص جا ظايث  22ك در فؿم ةِار جا ظايث  23رّاُس ةّدكخساکذص ىست ىالكات ٌیض یک ظايث
اظث.
تثصشٌ : 1داٌؼجّیاف ىحاُم ةصای ىالكات ةا ُيعص رّد ُفحَ ای دكةار ىی جّاٌٍس از اجاؽ ىالكات اظحفادق ٌيایٍس.
 -4-4پشیصش اكّاـ ك آػٍایاف در اجاؽ ُا ك ىدیك دارهی اكاىحگاق ىيٍّع اظث.
مادٌ :5قًاویه تُذاضتی ي وظافتی اقامتگاٌ
 -1-5داٌؼجّیاف ىهضـ ةَ ريایث ٌکات ةِساػحی ك ٌوافحی در جياىی ٌلاط اكاىحگاق ىی ةاػٍس ك كفًیث اظکاف جصـ آیٍسق داٌؼجّیاٌی کَ
در اٌجاـ كهایف ىدّنَ کّجاُی ك ظِم اٌگاری ٌيّدق اٌس ،در ػّرای اظکاف لصح ك ةصرظی رّاُس ػس.
 -2-5اٌجاـ اىّر ٌوافحی ك ةِساػحی ىدم اظکاف ةصيِسق داٌؼجّ اظث.
تثصشٌ :1ىکاف ك ٌدّق اٌجاـ ٌوافث کَ جّظك داٌؼجّیاف ىی ةایعث اٌجاـ گیصد در اةحسای جصـ ةَ داٌؼجّیاف اةالغ رّاُس ػس.
تثصشٌ  :2کیفیث ٌوافث ُای ىدّنَ ةَ داٌؼجّیاف لی ةازدیس ىعئّنیً اكاىحگاق ك یا ٌيایٍسق ىٍحزب آف ُا در زىاف ُای جًییً ػسق،
ىّرد ارزیاةی كصار ىی گیصد.
 -3-5چٍاٌچَ يسـ ريایث ةِساػث ك ٌوافث ىٍاظب ك ةَ ىّكى ةايخ كارد آىسف نميات ك ؾسىات ةَ داٌؼجّیاف ك جزصیب ك اظحِالؾ
كظایم ىّجّد در اكاىحگاق گصدد ،جتصاف رعارات كاردق ةص يِسق داٌؼجّی رالی رّاُس ةّد.
 -4-5داٌؼجّیاف ىهضـ ُعحٍس جا از ٌگِساری ىّاد غشائی فاظس ػسٌی دارم اجاؽ ك رارج از یزچاؿ ك ٌیض از ٌگِساری لّالٌی ىست
غشاُای فاظسػسٌی دركف یزچاؿ ُا ،رّدداری ٌيایٍس.
-5-5هصكؼ غشارّری کذیف در اجاؽ ُا ٌگِساری ٌؼّد .
 -6-5از ریط کصدف نتاس ُای کذیف دركف ظیٍک ُای نتاس ػّئی ك پًِ کصدف نتاظِای ػعحَ ػسق ركی ٌصدق  ،جصاظِا ك
رادیاجّرُا اجحٍاب گصدد.
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معايوت داوطجًیی فشَىگی -اداسٌ امًس اقامتگاٌ

آییه وامٍ اقامتگاٌ
-7-5كظایم ةِساػحی ػزؿی ٌویص :نتاس  ،خّنَ  ،ىعّاؾ ك  ...پط از اظحدياـ از خياـ ك ظصكیط ُای ةِساػحی رارج گصدد.
 -8-5از ریزحً ىّ ك كظایم دیگص در راق آب خياـ ُا ك فافالب ك کف ظصكیط ُای ةِساػحی ك دركف ركػّئی ُا رّدداری ػّد.
 -9-5زةانَ ُای ةِساػحی ُيصاق ةا پّػغ در ظمم ُای ظصكیط ةِساػحی اٌسارحَ ػٌّس.
 -11-5از ریزحً ةاكیياٌسق غشا ك ٌاف در ظیٍک ُای هصفؼّئی ك ظمم ُای زةانَ اجاؽ ُا ك آةسارراٌَ ُا اجٍحٍاب ك در کدم ُای
جًییً ػسق كصار دُیس.
 -11-5از ریزحً زةانَ ُای جص در ظمم ُای زةانَ اجاؽ ُا ك ظمم ُای ةازیافحی ك ةانًکط رّدداری ػّد.
 -12-5در ؾّرت ةصكز ةیياری ُای ىعصی ك ىؼکالت ركخی خاد ةصای ُص یک از داٌؼجّیاف ،جِث جهّگیصی از ػیّع ةیياری در
اكاىحگاق ،فصد ةیيار ىهضـ ةَ الالع رظاٌی ظصیى ةَ ىعئّنیً اكاىحگاق ىی ةاػس.
تثصشٌ :1در ؾّرجی کَ داٌؼجّ ٌیاز ةَ ىصاجًَ ةَ ىصاکض درىاٌی داػحَ ةاػس ،الزـ اظث جِث ُياٍُگیُ ،صچَ ظصیًحص ةَ ىعئّنیً
اكاىحگاق ىصاجًَ ٌيایس.
مادٌ :6مقشسات اوصشاف ي یا محشيمیت اص اقامتگاٌ یا پشدیس
-1-6در ؾّرجی کَ داٌؼجّیی از اكاىحگاق ك یا پصدیط اٌؿصاؼ  ،ارصاج ك یا ةَ ُص دنیهی از اداىَ جدؿیم از داٌؼگاق ةاز ةياٌس ،ىّهف اظث
در ىِهث جًییً ػسق از ظّی ػّرای اظکاف  ،اكاىحگاق را جصؾ ٌيایس.
 -2-6در ؾّرجی کَ داٌؼجّی اٌؿصافی ك یا ىدصكـ ،ػِصیَ کاىم جصـ را پصدارث کصدق ةاػس ،جؿيیو ةصای ةازگصداٌسف یا يسـ ةازگصداٌسف
ىاةلی ػِصیَ ةَ داٌؼجّ  ،ةا جّجَ ةَ ػصایك راص ُص داٌؼجّ ،ةًس از لصح ك ةصرظی در ػّرای اظکاف ةَ كی ايالـ رّاُس ػس.
 -3-6داٌؼجّی اٌؿصافی ك یا ىدصكـ ،ةَ ٍُگاـ جصؾ اكاىحگاق  ،ىی ةایعث فصـ رظیس جدّیم ك رصكج جياىی نّازـ رّد از اكاىحگاق ك ٌیض
جياىی ىسارؾ ك دفاجص ىزؿّص اكاىحگاق را ةَ ىعئّنیً ىصةّلَ جدّیم دُس.
 -4-6در ؾّرت يسـ جزهیَ ةَ ىّكى ،ةَ ازای ُص ػب ،دكةصاةص ُضیٍَ یک ػب جصیيَ پصدارث رّاُس ٌيّد.
 -5-6داٌؼجّیی کَ ةَ ُص دنیم از اظکاف دائو در اكاىحگاق ىدصكـ گصدد ،اىکاف اظکاف ىّكث در اكاىحگاق را ُو ٌزّاُس داػث.
آییه وامٍ اسائٍ تسُیالت تٍ داوطجًیان
مادٌ  :1جزفیف ػِصیَ اكاىحگاق ةصای داٌؼجّیاف ٌزتَ ك فًاؿ فصٍُگی:
-1-1رجتَ ُای  1جا  51رػحَ اٌعاٌی ك  1جا  111رػحَ ریافی ك ججصةی ك رجتَ ُای جک ركيی کٍکّر ظصاظصی ىلمى کارػٍاظی ارػس در
جصـ دكـ ةزؼغ کاىم ػِصیَ اكاىحگاق دارٌس.
-2-1رجتَ ُای  51جا  111رػحَ اٌعاٌی ك  111جا  211رػحَ ریافی ك ججصةی :در جصـ دكـ جزفیف  %51ػِصیَ دارٌس.
-3-1رجتَ ُای  111جا  151رػحَ اٌعاٌی ك  211جا  311رػحَ ریافی ك ججصةی  :در جصـ دكـ  %31جزفیف ػِصیَ دارٌس.
-4-1فًاالف فصٍُگی ك ٌفصات اكؿ جا ظّـ جؼٍّارق ُا ك ىعاةلات کؼّری ك ةیً انيههی (ايو از ىعاةلات كصآف ،كرزػی ،يهيی) اىکاف
اظحفادق از  %11جزفیف ػِصیَ ةصای یک جصـ دارٌس.
-5-1رجتَ ُای  1جا  3انيپیادی ك داٌؼجّی ىيحاز ُص کالس در دك جصـ ىحّانی ( کارػٍاظی ك کارػٍاس ارػس) اىکاف ةصرّرداری از اجاؽ
ىمانًَ ػزؿی ةصایؼاف ىلسكر اظث.
 -6-1داٌؼجّیاف ىًصفی ػسق از آىّزش ةصای جیو انيپیاد ةَ ازای ُص اىحیاز ،فلك در ُياف جصـ یا جصـ ةًسی ىی جّاٌٍس از اىحیاز كیژق ىاٌٍس
جزفیف ػِصیَ یا اجاؽ ىمانًَ ػزؿی ةصرّردار ػٌّس.
-7-1الزـ ةَ ذکص اظث جِث ةصرّرداری داٌؼجّیاف ٌزتَ ك فًاؿ فّؽ از اىحیازات در ٌوص گصفحَ ػسق ىًاكٌث داٌؼجّیی ،ارائَ گّاُی از
ىًاكٌث ذیصةك انضاىی اظث.
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آییه وامٍ اقامتگاٌ
مادٌ  :2ايالـ ك ىًصفی یک داٌؼجّی رّاةگاُی ىٍحزب ةصای ُص ظاؿ جدؿیهی ةاجّجَ ةَ ػصكط ذیم:
 -1-2ريایث کاىم آییً ٌاىَ اٌقتالی اكاىحگاق ػاىم :كركد ك رصكج ُا ،يسـ جاریص ،پّػغ ىٍاظب ك...
 -2-2ريایث کاىم آییً ٌاىَ ةِساػحی اكاىحگاق ػاىم :جيیض ك ىصجب ةّدف جزث ،اجاؽ ،آةسارراٌَ ك...
 -3-2خقّر فًاؿ در فّؽ ةصٌاىَ ُای اكاىحگاق
4-2ػ خقّر فًاؿ در ٌياز جيايث ك جؼً ُاك يضاداری ُا
 -5-2ريایث کاىم ادب ك اخحصاـ در ةصرّرد ةا دكظحاف ك کارىٍساف اكاىحگاق
ىادق  :3جؿيیو گیصی جِث ارائَ جؼّیق ُا ك جعِیالت ك ٌّع آف ةص يِسق ػّرای اظکاف داٌؼگاق رّاُس ةّد.
ایه آئیه وامٍ دس

مادٌ ي

تثصشٌ دس تاسیخ

تٍ تصًیة ضًسای پشدیس سسیذٌ ي قاوًوی ي الصم

االجشا می تاضذ ي تمامی تخطىامٍ َا ي آئیه وامٍ َای مغایش تا ایه آئیه وامٍ لغً ي تالاثشمی گشدد.
 -1کبرشنبس مسئول برنبمه ریسی حوزه

 -2نبظر و کبرشنبس فنی

 -3مدیر ارشد حوزه

 -4مدیر امور مبلی و اموال

 -5کبرشنبس مسئول برنبمه و بودجه /کبرشنبس

 -6معبونت منببع انسبنی و پشتیببنی

مسئول ارزیببی و عملکرد

ریبست محترم پردیس
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