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 پذيزش بدٍى آسهَى داًطجَياى هوتاس در هقطغ كارضٌاسي ارضد ياجزائًاهِ َُيض 

 

 هقدهِ:

بى هوتبظ زض هقطغ يزاًكجَ ٍ يسگبى ػلويل ثطگعيل ازاهِ تحهيزضذكبى ٍ ثِ هٌظَض تؿْ يت اؾتؼسازّبيّسا ٍت يحوب يّببؾتيؾ يزض اجطا

)قاوبضُ   ارضد يكارضٌاس يدرخطاى در دٍرُ تحصيل يبدٍى آسهَى استؼدادّاپذيزش ًاهِ ييآئثط اؾابؼ   ليًبهِ شَُيق ،يکبضقٌبؾ

 قسُ اؾت.ي يتسٍ  (24/5/1394هَضخ  96474/21ٍ انالحيِ قوبضُ  05/05/1393 ، هَضخ77948/21

 

 رٍد:يًاهِ بِ كار هَُيي ضيز در ايس يّات اختصار، ٍاصُيبِ هٌظَر رػا: 1هادُ

 يٍضٍظاضت ػلَم، تحقيقبت ٍ فٌبٍسارت: 

   يزضذكبى ٍظاضت ػلَم، تحقيقبت ٍ فٌبٍض يّسايت اؾتؼسازّب يقَضا ّدايت: يضَرا

 .قبّطٍز نٌؼتي زاًكگبُداًطگاُ: 

 .ؾبظهبى ؾٌجف آهَظـ کكَضساسهاى سٌجص: 

 يهتقبض يفؼل يليزٍضُ تحهتز: يييپا يليتحصدٍرُ 

 .يهتقبض يثؼس يليزٍضُ تحهتز: باال يليتحصدٍرُ 

هؼبًٍات  آى  ياػضاب کِ  پصيطـ ثسٍى آظهَى زاًكجَيبى هوتبظ زض هقطغ کبضقٌبؾي اضقس يًبهِ اجطائَُيق يکبضقٌبؾ يقَضا :ياجزائ يضَرا

ٍ  يآهَظقا  ب هؼابٍى يا ؽ يضئا ٍ زضذكابى   يط زفتاط اؾاتؼسازّب  يهاس ط کل آهَظـ، ي، هسيليالت تکويط تحهيهس، يليالت تکويٍ تحه يآهَظق

 ثبقٌس.يه زاًكکسُ هطثَطِ يپػٍّك

زض ؾبظهبى ؾٌجف آهَظـ کكاَض   يليتحه يّباًتربة ضقتِ يل هٌسضج زض زفتطچِ ضاٌّوبيهحل تحه يک اظ کسّبيّط  ل:يصكد هحل تح

 .ؾبل ٍضٍز زاًكجَ ثِ زاًكگبُ

ِ   يل هٌسضج زض زفتطچِ ضاٌّواب يتحه يّبک اظ کس هحليبى ثجت ًبم قسُ زض ّط يهٌظَض زاًكجَ :يّن ٍرٍد -ّن رضتِ  يّاب اًترابة ضقات

 ثبقس.يؾبظهبى ؾٌجف ه يؾطاؾط يّبهَىآظ يليتحه

 

 :اىيهتقاض ضزايط ػوَهي: 2هادُ 

  نالحيت ػوَهي ثِ تكريم ّيأت هطکعي گعيٌف زاًكجَ.زاضا ثَزى 

 .ًساقتي هٌغ قبًًَي ثطاي ازاهِ تحهيل اظ لحبظ ذسهت ٍظيفِ ػوَهي ثطاي زاٍطلجبى هطز 
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 :اىيِ هتقاضيط اٍليضزا: 3هادُ 

 .قَزآهَذتِ زاًف دٍرُ كارضٌاسي پيَستِزض  يليتحهًيوؿبل  ّطتحساکثط زض هست  -1

قسُ ياک  ؾبظي هؼبزلٍاحس  14ثِ اظاي ّط  ،ؾبظي قسُ زض کبضًبهِ ذَز ثبقٌسي کِ زاضاي زضٍؼ هؼبزلبًيهتقبضثِ ؾٌَات تحهيل  -1 تبصزُ

قاسُ زض  ؾابظي  هؼابزل ٍاحاس   14حاساقل   يِ زاضاک يي زاٍطلجيقَز. ثٌبثطايل( اضبفِ هي)ثطاي هحبؾجِ حساکثط ؾٌَات تحه يليتحهًيوؿبل 

 آهَذتِ قسُ ثبقس.  وؿبل زاًفيحساکثط زض هست ّفت ً يؿتيثب التيؿْتي ياضائِ تقبضب جْت اؾتفبزُ اظ ا يکبضًبهِ ذَز اؾت ثطا

 ثبقس.  تب پبيبى تطم ّفتن  15حساقل  کل هؼسل يزاضا -2

   .بقسقسُ ث آهَذتِزاًف ضْزيَر سال پذيزش 31 تبضيدحساکثط تب  -3

 ذَاّس قس. يثطضؾ يدٍلت يّبزاًكگبُضباًِ (ٍ  رٍساًِهجوَع )پيَؾتِ  يکبضقٌبؾزٍضُ  آهَذتگبىبى ٍ زاًفيزاًكجَزضذَاؾت فقط  -4

اضقس هَضز تقبضب ثَزُ ٍ ياب ضقاتِ    يًبهِ فقط ثطاي هتقبضيبًي کِ زٍضُ کبضقٌبؾي آًْب ّن ضقتِ ثب زٍضُ کبضقٌبؾَُياهکبى اؾتفبزُ اظ ايي ق -5

ذَاّاس   ياجطائا  يقَضاپَقبًي ثب )تكريم ّنپصيط اؾت پَقبًي زاقتِ ثبقس اهکبى% ثب ضقتِ هَضز ًظط ّن80بضقٌبؾي ايكبى حساقل زٍضُ ک

 (.ثَز

   :اىيهتقاض يط اختصاصيضزا: 4هادُ 

 است: ياى الشاهيهتقاض يز بزايط سياس ضزا يکيدارا بَدى حداقل 

 كلل  ثايي زض اٍل % ثطتاط  10کل، جاعٍ  لحبظ هيبًگيي ( ثِ يٍاحد درس 115حداقل ى )ثب گصضاًس يليوؿبل تحهيً ّفتپؽ اظ گصضاًسى  -1

   ذَز ثبقس. ثبت ًام ضدُ ّن ٍرٍدي - رضتِداًطجَياى ّن 

ْ    ،قاًَس يطـ ها يپاص  يليتحها وؿبل زٍم ّط ؾبل يکِ زض ً بًييهتقبضزض هَضز   -2تبصزُ   الت ثاسٍى آظهاَى ثاب    يزضذَاؾات اؾاتفبزُ اظ تؿا

 ذَاّس قس. يثؼس ثطضؾهْط ؾبل  يّبيٍضٍز

سُ يؾاٌج  ِيا قاتِ اٍل زض ض يثاِ زٍضُ کبضقٌبؾا  ،  ثط اؾبؼ ؾبل ٍضٍز اًسزازُط ضقتِ ييتغ يزض زٍضُ کبضقٌبؾکِ بًي يت هتقبضيٍضؼ -3تبصزُ 

 قَز.يه

 قَز.يُ هسيؾٌجع ثط اؾبؼ ؾبل ٍضٍز ثِ زاًكگبُ هجسا يٍ هْوبى زائن ً يبى هْوبى هجٌب، اًتقبليزاًكجَت ؾٌَات يٍضؼ -4تبصزُ 

َ يي کل زض ثا يبًگياًس ٍ ثِ لحبظ هآهَذتِ قسُزاًف يليوؿبل تحهيً 6کِ زض طَل  يبًيهتقبض -5تبصزُ  ِ بى ّان  يي زاًكاج  يٍ ٍضٍز ضقات

 طفتِ ذَاٌّس قس.  يطـ ثسٍى آظهَى زض زٍضُ ثبالتط پصيت پصيل ثِ نَضت هبظاز ثط ظطفيزاًكگبُ هحل تحه ي% ثطتط ثبقٌس، ثب هؼطف10جعٍ  ذَز

کاِ  بز(، يطذبًِ الوپيزث قياظ طط يهؼطف زض نَضتالوپيبزّبي ػلوي زاًكجَيي ) هزحلِ ًْايي پبًعزّناٍل تب  يّبضتجٍِ هساضک  ذَاؾتزض -2

 يع ثطضؾا يا ً ،سٌثبقآهَذتِ قسُ طُ( زاًفيٍ غ يهَضز تقبضب )ثب احتؿبة توبم زضٍؼ قبهل پطٍغُ، کبضآهَظ ؾبل قْطيَضهبُبى يپبحساکثط تب 

 ذَاّس قس.

 115)ثب گصضاًسى حساقل  يليوؿبل تحهيً ّفت، کِ پؽ اظ گصضاًسى ضاّزٍد صٌؼتي داًطگاُصزفاً  َؾتِيپ يبى زٍضُ کبضقٌبؾيزاًكجَ -3

ِ بى ّن يثطتط زاًكجَ درصد ستيب بيي دُ تاي کل يبًگي( ثِ لحبظ هيٍاحس زضؾ ذاَز ثاَزُ ٍ حاساکثط زض هاست ّكات       يّان ٍضٍز  - ضقات

هي تَاًٌس زض ايي فطاذَاى قطکت ًوبيٌس. ثسيْي اؾت پصيطـ ًْبيي ايي زاًكاجَيبى هٌاَب ثاِ ػاسم     ًيع ِ قًَس آهَذتزاًف يليوؿبل تحهيً

 .ذَاّس ثَز 4هبزُ  1زضنس ثطتط ثٌس  10تکويل ظطفيت تَؾط 
 

 

حاساکثط زٍ   وابى( ي، ظاب ّوؿاط يي يت ٍالسي، هبهَضيوبضيبض ذَز )هبًٌس ثيذبضج اظ اذت يليل زاًكجَ ثِ زاليچٌبًچِ طَل هست تحه -6تبصزُ 

 هحل تحهايل  ؿَى هَاضز ذبل زاًكگبُيس کوييتبهساضک ٍ  يثطضؾپؽ اظ  ،ًبهِ قَزَُيقي ياظ هست هجبظ هصکَض زض ا تطكيث يليوؿبل تحهيً

 الت هطثَب قَز.يتؿًْبهِ َُياؾتفبزُ اظ ق يهتقبض ،طيط قطايت ؾبيتَاًس ثب ضػبيه

 يوؿبل ٍضٍزيًتط ثط اؾبؼ يييپب يليتحه يّبک اظ زٍضُيط زض ّط يحبئع قطا يٍزّن ٍض -قتِ بى ّن ضيهحبؾجِ زُ زضنس زاًكجَ -7تبصزُ 

َ يزض ًضٍظاًِ ٍ ًَثت زٍم )قجبًِ(  يّبزٍضُبى ثجت ًبم قسُ زض يزاًكجَهجوَع ٍ  ّان   -بى ّان ضقاتِ   يوؿبل ٍضٍز ٍ هحبؾجِ زُ زضنس زاًكاج

ل زفتطچاِ  يهحال تحها   يک اظ کاسّب يا هٌسضج زض ّط زٍضُ ضٍظاًِ  تيظطفتط ثط اؾبؼ ثبال يليتحه يّبک اظ زٍضُيط زض ّط يحبئع قطا يٍضٍز

 قَز.يهاًجبم  يوؿبل ٍضٍزيؾبظهبى ؾٌجف زض ّط ً
 

ًجبقاٌس، گاطز قاسُ آى ػاسز ثاب       يحيب ثبالتط ػسز نحيتط يييپب يليتحه يّبک اظ زٍضُيضنس هحبؾجِ قسُ زض ّط کِ ز يزض نَضت -8تبصزُ 

 ل ذَاّس ثَز.هالک ػو يت اضبفيتقط
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ِ  طـ زاًكجَيت پصيظطفزضنس  زُ هؼبزل ًبهِ،َُيقي يطـ افطاز هكوَل ايت پصيظطف: 5هادُ  ل زٍضُ يکاس هحال تحها   زض ّاط   زض زٍضُ ضٍظاًا

ِ  ؾبظهبى ؾاٌجف آهاَظـ کكاَض    يليتحه يّباًتربة ضقتِ ي)هٌسضج زض زفتطچِ ضاٌّوبثبالتط  يليتحه ِ   ( اؾات کا گاطايف  -ثطاؾابؼ ضقات

ناٌؼتي  ًكگبُ ط زايثِ زاٍطلجبى حبئع قطا يئضَراي اجزاطبق ًظز هَضز پصيطـ زض زٍضُ اضقس،  گطايف -ٍضُ کبضقٌبؾي ٍ ضقتِهتقبضي زض ز

 قَز.  يّب اذتهبل زازُ هط زاًكگبُيؾب بىيٍ زاًكجَ قبّطٍز

 

  اظ اياي تؿاْيالت   يآهاَذتگ اظ زاًاف  لِ ثؼاس تَاًٌس ثطاي ؾبل ٍ زٍضُ تحهيلي ثالفبنا نطفبً هي التيي تؿْياؾتفبزُ اظ ا يهتقبضافطاز : 6هادُ 

 ٍ فبضؽ التحهيالى کبضقٌبؾي ؾبل ّبي قجل ٍ کبضقٌبؾي ًبپيَؾتِ هجبظ ثِ قطکت زض فطاذَاى ًيؿتٌس. قًَس هٌسثْطُ

 

ِ هقاطضات ٍ  يا ثاَزُ ٍ تابثغ کل  ( يليِ تحهيگبى )ثسٍى پطزاذت قْطيثِ نَضت ضاًبهِ َُيي قيق اياظ طط ييگبى ًْبطفتِ قسيل پصيتحه: 7هادُ 

 ثبقس.  ياضقس زاًكگبُ هيل زض زٍضُ کبضقٌبؾيتحه يّبًبهِيييآ

 

، اظ ازاهاِ  ليٍ قاطٍع ثاِ تحها   ثجات ًابم   پاؽ اظ   کِ يزض نَضت ،ايي زاًكگبُ پصيطفتِ قًَس الت زضيي تؿْيازاًكجَيبًي کِ اظ ططيق : 8هادُ 

َ  يههَة ثطا يّبثط اؾبؼ تؼطفِ يليبل اٍل ّوبى ؾبل تحهزض ًيوؿهلعم ثِ پطزاذت ّعيٌِ آهَظـ ضايگبى  زٌّس، ًهطافل ايتحه بى يزاًكاج

 آى ؾبل ذَاٌّس ثَز. يٍضٍز

 

 ؿت.يط ًيپصًبهِ اهکبىَُيي قيق ايطفتِ قسُ اظ ططيل افطاز پصيط ضقتِ ٍ هحل تحهييتغ :9هادُ 

 

کبضثطزي ٍ پطزيؽ ّبي ثيي الولل )ذاَزگطزاى( هجابظ   -يغيط اًتفبػي، ػلو-ز اؾالهي، غيط زٍلتيازاًكگبُ پيبم ًَض، آظزاًف آهَذتگبى : 10هادُ 

 ثِ اؾتفبزُ اظ ايي آييي ًبهِ ثطاي پصيطـ اؾتؼساز زضذكبى ًيؿتٌس.

 

ط يزاًكگبُ اؾت ٍ زض قطح ٍ تفؿا  يليالت تکويٍ تحه يًبهِ ثط ػْسُ هؼبًٍت آهَظقَُيي قيا يت حؿي اجطا ٍ ًظبضت ثط اجطايهؿئَل :11هادُ

 َضز اؾتٌبز ذَاّس ثَز.  هفبز، ًظط آى هؼبًٍت ه

َ    يقَضا 11/1394 /11 هَضخ تجهطُ زض جلؿِ  8هبزُ ٍ 12ک هقسهِ، يًبهِ هكتول ثط َُيي قيا: 12هادُ   يس ٍ ثاطا يت ضؾا يزاًكاگبُ ثاِ تها

 جطا اؾت.الا الظم 95 – 96 يليطـ زاًكجَ اظ ؾبل تحهيپص
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