باسمٍتعالی

اساسىامٍ اوجمه علمی داوشجًیی داوشکذٌ دیه ي رساوٍ داوشگاٌ صذا ي سیما
مقذمٍ

اًدوي ػلوی داًطدَیی داًطىذُ دیي ٍ سسبًِ داًطگبُ غذا ٍ سیوب ،اًدوٌی است وِ ثِ هٌظَس حوبیت ،تمَیت ٍ
تشٍیح فشٌّگ ٍ اخالق ػلوی ٍ ًیض گفتوبى فشٌّگ اسالهی ـ ایشاًی دس داًطىذُ ،تمَیت سٍحیِ ٍ ثٌیِ ػلوی
داًطدَیبى هستؼذ ٍ تَاًوٌذ ٍ فشاّنآٍسدى صهیٌِّبی هٌبست ثشای فؼبلیتّبی خوؼی ػلوی ٍ فشٌّگیّ ،وچٌیي ثْشُ-
هٌذی اص تَاًوٌذی ٍ خاللیت داًطدَیبى داًطىذُ دس تحمك تَسؼِ ػلوی ٍ ًْضت تَلیذ ػلن ٍ خٌجص ًشمافضاسی؛
اًدويّب ٍ

يًبهِ تأسیس ٍ فؼبلیت
تّبی ایي اًدوي عجك هفبد «آیی 
فؼبلیت خَد سا آغبص ًوَدُ است .ولیِ فؼبلی 
یثبضذ .ضوٌبً اص ایي
اتحبدیِّبی اًدويّبی ػلوی داًطدَیی» هػَّة ٍ 1396/7/29صاست ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍسی ه 
پس دس ایي اسبسٌبهِ ،داًطگبُ غذا ٍ سیوب اختػبساً «داًطگبُ» ،داًطىذُ دیي ٍ سسبًِ اختػبساً «داًطىذُ» ٍ اًدوي
ػلوی داًطدَیی داًطىذُ دیي ٍ سسبًِ اختػبساً «اًدوي» ًبهیذُ خَاّذ ضذ.
بخش ايل :کلیات

هبدُ  -1اّذاف ولی تأسیس ٍ فؼبلیت اًدوي ػلوی داًطدَیی داًطىذُ دیي ٍ سسبًِ ،ثِ ضشح صیش است:
 -1-1ایدبد صهیٌِّبی هٌبست ثشای ضىَفبیی استؼذادّب ٍ ثشٍص خاللیت ػلوی داًطدَیبى ٍ ثْشُگیشی اص
تَاًوٌذی ایطبى دس تمَیت فضبی ػلوی داًطگبُ
 -2-1افضایص هطبسوت خوؼی ٍ داٍعلجبًِ داًطدَیبى دس فؼبلیتّبی ػلوی ثِ هٌظَس تشٍیح فشٌّگ وبس گشٍّی
 -3-1تىویل سسبلتّبی داًطگبُ دس تشثیت ًیشٍی اًسبًی هتؼْذ ،هتخػع ٍ تَاًوٌذ ،ثب سٍیىشد فشغتدّی ٍ
اػتوبد
 -4-1تمَیت ٍ تحىین پیًَذّبی ًظبم آهَصش ػبلی ثب ثخصّبی هختلف خبهؼِ ٍ هدبهغ ػلوی هلی ٍ ثیيالوللی
حَصٍی ٍ داًطگبّی
 -5-1فشاّنًوَدى صهیٌِّب ٍ ثستشّبی الصم خْت استمشاس ٍ تشٍیح گفتوبى فشٌّگ اسالهی ـ ایشاًی ثِ ػٌَاى
اًذیطِ ثشای داًطدَیبى داًطىذُ
 -6-1تمَیت ٍ گستشش ًظشیِپشداصی ،پشسطگشی ،آصاداًذیطیً ،مذ ٍ هٌبظشُ هجتٌی ثش آهَصُّبی اسالهی
تّبی اغلی اًدوي ػجبستاًذ اص:
هبدُ  -2ثشای دستیبثی ثِ اّذاف ثبال ،ثشخی اص فؼبلی 
 -1-2فؼبلیت آهَصضی (وبسگبُّب ،والسّب ٍ دٍسُّبی آهَصضی ػلوی ٍ تخػػی)
 -2-2سٍیذاد ػلوی ٍ فشٌّگی (هسبثمِ ،خطٌَاسُ ،وٌفشاًسً ،طست ،سویٌبسً ،وبیطگبُ ،ثضسگذاضت ،گشدّوبیی
ػلوی ٍ تخػػی)
 -3-2تَلیذ ٍ ًطش هحتَای ػلوی ٍ فشٌّگی (ًطشیِ ،وتبة ،غفحبت هدبصیً ،شم افضاس ،فیلن ،هَلتیهذیب ،تبثلَ یب
ثشد ،هذیبی ػلوی ٍ تخػػی)
 -4-2فؼبلیت پژٍّطی (تحمیك ،هغبلؼِ ٍ پژٍّص)
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 -5-2وبسآفشیٌی (تشٍیح ٍ حوبیت اص وبسآفشیٌی)
 -6-2خاللیت ػلوی (اختشاع ،اثتىبسًَ ،آٍسیًَ ،آفشیٌی)
 -7-2گفتٍگَی تخػػی ػلوی ٍ فشٌّگی (ّناًذیطی ،گفتٍگَ ،وشسی آصاداًذیطی ،هٌبظشُ ،سخٌشاًی،
هیضگشدً ،مذ ٍ ًظش ،حلمِ فىشی)
 -8-2استجبعبت ٍ ّوىبسیّبی ػلوی ٍ فشٌّگی (خلسِ ،ثبصدیذ ٍ ّوىبسی هطتشن ثب هشاوض ٍ هدوَػِّبی
ػلوی ،فشٌّگی ،سسبًِای ،حشفِای یب تخػػی هلی یب ثیيالوللی ،دسٍىسبصهبًی ٍ ثشٍىسبصهبًی ٍ استجبط ثب
داًصآهَختگبى)
تجػشُ  -1ولیِ فؼبلیتّبی اًدوي وِ ضجیِ آىّب دس ٍاحذّبی داًطىذُ دس حبل اًدبم است ،ثب ّوبٌّگی ٍاحذّبی
هتٌبظش دس داًطىذُ اًدبم خَاّذ ضذ.
تجػشُ  -2اًدوي ػلوی داًطىذُ ،هدبص ثِ اعالعسسبًی ولیِ فؼبلیتّبی داسای هدَصِ خَد اص ضَسای فشٌّگی
داًطىذُ ،هیثبضذ.
تجػشُ  -3اسصیبثی فؼبلیت ّب ٍ ًظبست ثش حسي ػولىشد اًدوي ٍ ًیض سسیذگی ثِ ضىبیبت ٍ تخلفبت ٍ حل اختالفبت،
ثش ػْذُ وویتِ حوبیت ٍ ًظبست داًطگبُ خَاّذ ثَد.
بخش ديم :ارکان ي تشکیالت اوجمه

اسوبى اًدوي ضبهل ضَسای هشوضی ،دثیشً ،بئت دثیش ٍ گشٍُّب ٍ وویتِّب است.
هبدُ  -3ضَسای هشوضی اًدوي هتطىل اص  5ػضَ اغلی ٍ  2ػضَ ػلیالجذل است است وِ ثب اًدبم اًتخبثبت اص هیبى
وبًذیذاّبی ضَسای هشوضی ،ثب سأی هستمین آًبى ٍ وست اوثشیت آسا اًتخبة هیضًَذ.
هبدُ  -4داٍعلجبى اًتخبثبت ضَسای هشوضی اًدوي ،ثبیذ ٍاخذ ضشایظ صیش ثبضٌذ:
 -1-4ضشایظ ػوَهی
 -1-1-4اضتغبل ثِ تحػیل دس سضتِ هشثَط
 -2-1-4ػضَیت دس اًدوي
 -3-1-4ػذم ػضَیت دس ضَسای هشوضی دیگش تطىلّبی داًطدَیی اػن اص غٌفی ،سیبسیٍ ،سصضی ٍ
فشٌّگی
 -4-1-4دس هَاسدی وِ فشد داسای هحىَهیت اًضجبعی هٌدش ثِ تَثیخ وتجی ٍ دسج دس پشًٍذُ ٍ ثبالتش است،
تطخیع غالحیت داٍعلجی ثش ػْذُ هؼبٍى فشٌّگی ٍ داًطدَیی داًطگبُ
 -5-1-4ػذم وست هؼذل هطشٍط دس ًیوسبل تحػیلی گزضتِ
 -2-4ضشایظ اختػبغی
 -1-2-4هؼذل ًیوسبل گزضتِ داٍعلت ووتش اص هیبًگیي هؼذل گشٍُ دس ّوبى ًیوسبل ٍ یب ووتش اص ً 14جبضذ.
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 -2-2-4داضتي حذالل یه همبلِ ػلوی چبحضذُ دس ًطشیبت ػلوی تشٍیدی یب ػلوی پژٍّطی یب ػلوی
هشٍسی ٍ ًطشیبت ػلوی تخػػی هطشٍط ثِ تأییذ هذیش گشٍُ یب استبد هطبٍس اًدوي
 -3-2-4اخشا یب ّوىبسی دس اخشای یه عشح پژٍّطی ٍ اسائِ تأییذیِ اص وبسفشهب یب هدشی عشح
 -4-2-4تألیف یب ّوىبسی دس تألیف یب تشخوِ وتبة
ّ -5-2-4وىبسی ٍ هطبسوت دس اختشاع ثجتضذُ یب عشح وبسآفشیٌی هَسد تأییذ هشاخغ ریػالح
تجػشُ -داٍعلجبى ثبیذ ٍاخذ ّوِ ثٌذّبی ضشایظ ػوَهی ثبضٌذ ،اهب داضتي حذالل یىی اص ضشایظ اختػبغی وفبیت
هیوٌذ.
هبدُ  -5ػضَیت افشاد دس ضَسای هشوضی ،ثٌب ثِ ّش یه اص دالیل صیش هلغی خَاّذ ضذ:
 -1-5ػضَیت دس ضَسای هشوضی دیگش تطىلّبی داًطدَیی اػن اص غٌفی ،سیبسیٍ ،سصضی ٍ فشٌّگی
 -2-5هحىَهیت اًضجبعی هٌدش ثِ تَثیخ وتجی ٍ دسج دس پشًٍذُ ٍ ثبالتش
 -3-5وست هؼذل هطشٍط دس ًیوسبل تحػیلی گزضتِ
 -4-5فشاغت اص تحػیل (تسَیِ حسبة ثب داًطىذُ)
هبدُ  -6اختیبسات ٍ ٍظبیف ضَسای هشوضی اًدوي
 -1-6ػضَگیشی اص داًطدَیبى خالق ٍ ػاللوٌذ ثِ فؼبلیتّبی ػلوی داٍعلجبًِ ٍ ایدبد اًگیضُ ثشای هطبسوت
دس اًدوي
 -2-6ثشًبهِسیضی ،سبصهبًذّی ،اخشا ٍ ّذایت فؼبلیتّبی اًدوي دس ساستبی خظهطیّبی والى هػَة ٍ
پیگیشی اخز هدَصّبی الصم خْت اخشای ثشًبهِّب
 -3-6ثشلشاسی استجبط هستوش ثب دیگش اًدويّبی ػلوی داًطدَیی ،اتحبدیِ اًدويّبی ػلوی داًطدَیی ٍ
هدبهغ ػلوی ٍ تخػػی هلی ٍ ثیيالوللی هشتجظ ثب هَضَع فؼبلیت اًدوي
 -4-6ثشلشاسی استجبط ثب ًْبدّب ٍ سبصهبىّبی خبسج اص داًطىذُ ثشای اًدبم فؼبلیتّبی هطتشن
 -5-6ثشًبهِسیضی ٍ ّوىبسی دس اخشای عشحّبی پژٍّطی ٍ هغبلؼبتی
 -6-6پیگیشی تأییذ ٍ یب تغییش دس هحتَای اسبسٌبهِ هػَة اًدوي
 -7-6هطَستّ ،وىبسی ٍ استجبط هستوش ثب هذیش ٍ اػضبی ّیأت ػلوی گشٍُّبی آهَصضیّ ،وچٌیي
هتخػػبى ٍ داًصآهَختگبى داًطگبُ دس سضتِّبی ریشثظ ٍ ادٍاس هَفك اًدوي
 -8-6تطىیل وویتِّبی هختلف وبسی ثب هطبسوت اػضبی اًدوي ٍ ًظبست ثش ػولىشد آىّب
 -9-6حفظ ٍ ًگْذاسی ٍسبیل ٍ تدْیضات اًدوي
 -10-6ثشآٍسد ٍ تأهیي ّضیٌِّبی هبلی ثشًبهِّبّ ،وچٌیي تٌظین ٍ اسائِ گضاسش هبلی ثِ هشاخغ ریػالح
 -11-6هستٌذسبصی فؼبلیتّب ٍ تْیِ گضاسش ػولىشد اًدوي
 -12-6پیگیشی هغبلجبت فشٌّگی ،سفبّی ٍ ٍسصضی داًطدَیبى
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تجػشُ -ثِ خْت ایٌىِ اًدوي ػلوی داًطدَیی ،تٌْب تطىل داًطدَیی داًطىذُ دیي ٍ سسبًِ است ،پیگیشی اهَس
سفبّی ٍ ٍسصضی داًطدَیبى ّن ثخطی اص ٍظبیف ضَسای هشوضی اًدوي هیثبضذ.
هبدُ  -7خلسبت ضَسای هشوضی ثب حضَس اوثشیت اػضب سسویت هییبثذ ٍ تػویوبت هتخزُ ثب اوثشیت آسای هَافك
ول اػضبی حبضش دس ضَسای هشوضی هؼتجش است.
هبدُ  -8دثیش اًدوي :ضَسای هشوضی اًدوي یىی اص اػضبی خَد سا ثِ ػٌَاى دثیش اًدوي اًتخبة هیوٌذ.
تجػشُ  -1دثیش اًدوي هسئَلیت ثشگضاسی ٍ هذیشیت خلسبت ضَسای هشوضی اًدوي ٍ پیگیشی اخشای هػَثبت آى سا
داسدّ .وچٌیي دثیشً ،وبیٌذُ ٍ سخٌگَی اًدوي دس ولیِ هشاخغ ریػالح روشضذُ دس ایي اسبسٌبهِ است.
تجػشُ  -2اگش ثِ ّش دلیلی ػضَیت دثیش دس ضَسای هشوضی هلغی ضَد ،ضَسای هشوضی هَظف است ظشف حذاوثش
یه ّفتِ ًسجت ثِ اًتخبة دثیش خذیذ الذام ًوبیذ.
هبدُ ً -9بئت دثیش :دثیش هی تَاًذ خْت سَْلت ٍ تسشیغ اهَس اًدوي ،یه ًفش اص اػضبی ضَسای هشوضی سا ثِ ػٌَاى
ًبئت دثیش اًتخبة ًوبیذ.
تجػشُ  -1اًتخبة ًبئت دثیش ٍ ّوچٌیي ثشوٌبسی اٍ ثبیذ ثِ تأییذ اػضبی ضَسای هشوضی اًدوي ثشسذ.
تجػشُ  -2دثیش هیتَاًذ ّش یه اص ٍظبیف ٍ اختیبسات خَد سا ثِ ًبئت دثیش تفَیض وٌذ.
هبدُ  -10گشٍُّب ٍ وویتِّبی اًدوي ػلوی:
 گشٍُ ػلوی استجبعبت گشٍُ ػلوی تَلیذ تلَیضیًَی گشٍُ ػلوی فیلوٌبهِ وویتِ سٍاثظ ػوَهی ٍ استجبعبت وویتِ ثشگضاسی هشاسن ٍ ًطستّب وویتِ ثشگضاسی اسدٍّب وویتِ هحتَایی ًطشیِ اًدوي وویتِ ثشگضاسی والسّب ،دٍسُّب ٍ وبسگبُّب وویتِ وبسآفشیٌیبخش سًم :استاد مشاير اوجمه

هبدُ  -11ضَسای هشوضی اًدوي ،یىی اص استبداى گشٍُ یب داًطىذُ هشتجظ ثب هَضَع فؼبلیت اًدوي سا ثِ ػٌَاى استبد
هطبٍس اًدوي ثِ هذیش فشٌّگی ٍ داًطدَیی داًطىذُ پیطٌْبد هیوٌذ .هذیش فشٌّگی ٍ داًطدَیی داًطىذُ پس اص
هطَست ثب ضَسای آهَصضی گشٍُ یب داًطىذُ ٍ دس غَست هَافمت استبد هشثَعِ ،ایطبى سا ثشای غذٍس حىن استبد
هطبٍس اًدوي ثشای هذت یه سبل ثِ سئیس داًطىذُ هؼشفی هیًوبیذ.

4

تجػشُ -فؼبلیتّبی استبد هطبٍس اًدوي ثش اسبس ثٌذّبی  5 ٍ 4 ، 3خذٍل ضوبسُ  1هبدُ « 1آییيًبهِ استمبی هشتجِ
اػضبی ّیئت ػلوی هؤسسِّبی آهَصضی ٍ پژٍّطی» دس استمبی ایطبى دسج ٍ اػوبل خَاّذ ضذ.
هبدُ  -12استبد هطبٍس اًدوي هَظف ثِ ساٌّوبیی ٍ ّذایت ضَسای هشوضی اًدوي دس ولیبت ثشًبهِسیضی فؼبلیتّبی
اًدوي ،تسْیل استجبط ضَسای هشوضی ثب سئیس ،هؼبًٍبى ٍ هذیشاى داًطىذُ ٍ داًطگبُ ،استبداى داًطىذُ ٍ داًطگبُ،
افشاد ٍ داًصآهَختگبى هَفك هطغَل ثِ وست ٍ وبس دس ثیشٍى داًطگبُ ٍ حضَس دس خلسبت هطتشن ثب ایي افشاد
است.
تجػشُ -دس غَستی وِ استبد هطبٍس اًدوي ثِ دالیلی هَفك ثِ اًدبم ٍظبیف فَق ًطَد ،ضَسای هشوضی اًدوي
هیتَاًذ یه ثبس دس عَل دٍسُ هسئَلیت ،تمبضبی لغَ حىن استبد هطبٍس سا داضتِ ثبضذ ٍ استبد دیگشی سا ثِ هذیش
فشٌّگی ٍ داًطدَیی داًطىذُ هؼشفی وٌذ .تػوین ًْبیی دس ایي خػَظ ثش ػْذُ سئیس داًطىذُ است.
بخش چهارم :بًدجٍ ي اعتبارات ي مًارد متفرقٍ

هبدُ  -13هٌبثغ هبلی اًدوي ػجبستٌذ اص:
 دسآهذّبی ًبضی اص اسائِ خذهبت آهَصضی ،پژٍّطی ،تَلیذ ٍ هطبٍسُای دسیبفت ووهّب ٍ ّذایب حوبیتّبی داًطىذُهبدُ  -14ولیِ ٍخَُ ٍ هذاسن ٍ پشًٍذُّبی هبلی ٍ غیشهبلی هشتجظ ثب فؼبلیتّبی اًدوي دس هحل دفتش هشوضی اًدوي
ًگْذاسی هیضَد ٍ دس هَلغ هشاخؼِ هشاخغ ًظبستوٌٌذُ یب سبیش هشاخغ ریػالح ،دس اختیبس آًبى لشاس خَاّذ گشفت.
هبدُ  -15خضئیبت اخشایی ایي اسبسٌبهِ ،دس آییيًبهِ اخشایی تَسظ ضَسای هشوضی اًدوي تؼییي هیگشدد.
هبدُ ّ -16ش گًَِ تغییش دس هفبد اسبسٌبهِ ،ثالفبغلِ ثِ غَست وتجی ثِ دفتش اًدويّبی ػلوی داًطدَیی داًطگبُ
اعالع ٍ پس اص تػَیت ،هؼتجش هیثبضذ.
ایي اسبسٌبهِ دس  16هبدُ ٍ  11تجػشُ دس تبسیخ  .................پس اص تػَیت دس ضَسای هشوضی اًدوي ػلوی داًطدَیی
داًطىذُ دیي ٍ سسبًِ  ،ثِ تػَیت ضَسای فشٌّگی داًطگبُ غذا ٍ سیوب سسیذ ٍ اص تبسیخ اثالؽ ثِ اًدوي ػلوی
داًطىذُ دیي ٍ سسبًِ ،الصماالخشا است.
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