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 پذيزش بذين آسمًن داوطجًيان ممتاس درمقطع دكتزي  ياجزائوامٍ ًٌيض

 

 مقذمٍ:

بى هوتبظ زض همطغ يٍ زاًطجَ يسگبى ػلويل ثطگعيل ازاهِ تحصيزضذطبى ٍ ثِ هٌظَض تسْ يت استؼسازّبيت ٍ ّسايحوب يّببستيس يزض اجطا

)ضموبضُ   ب اتتز  يليتحص   يَايريد بٍ ديرٌ يبزا يذگان علميزگش ت بٍ باليارائٍ تسًُبهِ ييل ثط اسبس آئيًبهِ شَُي، ضاضضسيکبضضٌبس

 ضسُ است.ي يتسٍ (16/12/93هَضخ  237200/21ٍ اصالحيِ ضوبضُ  18/4/93، هَضخ 21/ 67272

 

 ريد:يوامٍ بٍ كار مًٌيه ضيز در ايس يَاختصار، ياصٌت اي: بٍ مىظًر رعا1مادٌ

 ٍظاضت ػلَم، تحميمبت ٍ فٌبٍضييسار ت: 

 ضَضاي ّسايت استؼسازّبي زضذطبى ٍظاضت ػلَم، تحميمبت ٍ فٌبٍضي  ضًراي َذايت: 

 .ضبّطٍز صٌؼتي زاًطگبُداوطگاٌ: 

 .سبظهبى سٌجص آهَظش کطَضساسمان سىجص: 

 .يهتمبض يفؼل يليزٍضُ تحصتز: هييپا يليديرٌ تحص

 .يهتمبض يثؼس يليزٍضُ تحصتز: بات يليديرٌ تحص

ٍ  يآى هؼبًٍت آهَظضم  يکِ اػضب يپصيطش ثسٍى آظهَى زاًطجَيبى هوتبظ زض همطغ زکتط يًبهِ اجطائَُيض يضضٌبسکب يضَضا: ياجزائ يضًرا

ط يٍ همس زاًطمکسُ هطثَهمِ    يٍ پژٍّطم  يآهَظضب هؼبٍى يس يضئ ،زضذطبى يط زفتط استؼسازّبي، هسيليالت تکويط تحصي، هسيليالت تکويتحص

 ثبضٌس.يههطثَهِ  يگطٍُ آهَظض

زض سبظهبى سٌجص آهَظش کطمَض   يليتحص يّباًتربة ضضتِ يل هٌسضج زض زفتطچِ ضاٌّوبيهحل تحص يک اظ کسّبيّط  ل:يكذ محل تحص

 سبل ٍضٍز زاًطجَ ثِ زاًطگبُ

ِ   يل هٌسضج زض زفتطچِ ضاٌّومب يتحص يّبک اظ کس هحليبى ثجت ًبم ضسُ زض ّط يهٌظَض زاًطجَ :يَم يريد -َم رضتٍ  يّمب اًترمبة ضضمت

 ثبضس.يسبظهبى سٌجص ه يسطاسط يّبىآظهَ يليتحص

س ضاٌّومب ٍ هطمبٍض شکمط    يثالفبصلِ ثؼس اظ ًمبم اسمبت   يب ًبم ٍياست کِ اٍالً زض آى زاٍهلت ًفط اٍل ثبضس  ياهمبلِان وامٍ: يمقالٍ مستخزج اس پا

بً يم بى ًبهِ ثمِ ػْمسُ اٍ اسمت. ثبً   ياًجبم پبثبضس کِ  يس ثؼس اظ ًبم زاٍهلجيّوکبض ثب يگط، ًبم زاًطجَيز يزاًطجَ يضسُ ثبضس ٍ زض صَضت ّوکبض

 اضضس زاٍهلت هٌتطط ضسُ ثبضس. يل زٍضُ کبضضٌبسيهمبلِ ثب شکط آزضس زاًطگبُ هحل تحص

 يزضجِ ػلوم  ياست کِ زاضا ياهجلِ يهجلِ هؼتجط زاذل (:يذبضجيب ٍ  يهؼتجط زاذل يپژٍّط – يػلو ) اػن اظ پضيَطي معتبز -مجلٍ علمي

 ياهجلِ يهؼتجط ذبضج يثبضس. هجلِ ػلوِ يٍ حَظُ ػلو يٍظضات ثْساضت، زضهبى ٍ آهَظش پعضک ،يمبت ٍ فٌبٍضيػلَم تحماظ ٍظاضت  يپژٍّط –

 ضَز.يي هييعُ زاًطگبُ تؼيبت هويبظ آى هتٌبست ثب زضجِ اػتجبض آى تَسط ّياست کِ اهت

 ان:يمتقاضضزايط عمًمي : 2مادٌ 

 عي گعيٌص زاًطجَ.زاضا ثَزى صالحيت ػوَهي ثِ تطريص ّيأت هطک -1

 ًساضتي هٌغ لبًًَي ثطاي ازاهِ تحصيل اظ لحبظ ذسهت ٍظيفِ ػوَهي ثطاي زاٍهلجبى هطز. -2
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 :انيٍ متقاضيط ايليضزا: 3مادٌ 
 

-ّبي تحصيلي هَضز تمبضب اظ يکي اظ زاًطمگبُ يسبًس( يب ثبالتط هتٌبست ثب ضضتِاضضس )فَق لکبضضٌبسي گَاّي زاًص آهَذتگيزاضتي  -1

 کِ ثِ تأييس ٍظاضت ػلَم، تحميمبت ٍ فٌبٍضي ضسيسُ ثبضس.   (يحضًر يَاديرٌ) اذل کطَضز يديلت ّبي

اضضس آًْب ّن ضضتِ ثمب زٍضُ زکتمطي همَضز تمبضمب ثمَزُ ٍ يمب       ًبهِ فمط ثطاي هتمبضيبًي کِ زٍضُ کبضضٌبسيَُيضاهکبى استفبزُ اظ ايي  -2

پَضمبًي ثمب   تطمريص ّمن  پصيط اسمت ) پَضبًي زاضتِ ثبضس اهکبىظط ّن% ثب ضضتِ هَضز 88ًاضضس ايطبى حسالل ضضتِ زٍضُ کبضضٌبسي

 .(ذَاّس ثَز ياجطائ يضَضا

 .آهَذتِ ضًَسزاًص هَضز تمبضب سبل ضُزيًران يپاست حساکثط تب يثبيبى هيهتمبض -3

 ًگصضتِ ثبضس. يهتمبض يآهَذتگزاًصاظ  )دي سال(ص اظ يزض ظهبى تمبضب ث -4

 :انيمتقاض يط اختصاصيضزا: 4مادٌ 
 

ٍ ثبالتط ثسٍى احتسبة ًوطُ پبيبى ًبهِ زض زٍضُ کبضضٌبسي  17ٍ ثبالتط زض زٍضُ کبضضٌبسي ٍ هيبًگيي کل  16زاضتي هيبًگيي کل  -1

  اضضس.

پيص ثيٌي ضسُ زض آييي ًبهِ اثالغي هطثَهِ اظ ٍل ااظ فؼبليتْبي آهَظضي ٍ پژٍّطي ٍ هصبحجِ هطبثك جس اهتيبظ 60کست حسالل  -2

  سَي ٍظاضت.

 العاهي است. ًيبظ ثطاسبس آييي ًبهِ ّبي اثالغي ٍ هطثَهِ اظ سَي ٍظاضت  هَضز اهتيبظّبي ت حساللکس مُم:

 ثبضس. هَضز تمبضبسبل  زکتطي ضطٍع فطاذَاى پصيطش ثسٍى آظهَىهمبالت ثبيستي لجل اظ يب چبح تبضيد پصيطش  مُم: 

 پژٍّطي زٍضُ ضٍظاًِ زکتمطي -ثب آظهَى ضيَُ آهَظضي طشيت پصيظطف ست زضصسيًبهِ، هؼبزل ثَُيي ضيطش افطاز هطوَل ايت پصيظطف: 5مادٌ 

 ( است.يليتحص يّباًتربة ضضتِ يبالتط )هٌسضج زض زفتطچِ ضاٌّوبث يليتحص ل زٍضُيزض ّط کس هحل تحص

 

ِ هممطضات ٍ  يم تمبثغ کل  ( ثمَزُ ٍ يليِ تحصيگبى )ثسٍى پطزاذت ضْطيًبهِ ثِ صَضت ضاَُيي ضيك اياظ هط ييطفتِ ضسگبى ًْبيل پصيتحص: 6مادٌ 

 ثبضس.يزاًطگبُ ه يل زض زٍضُ زکتطيتحص يّبًبهِيييآ

 

ل، اظ ازاهمِ  يکِ پمس اظ ثجمت ًمبم ٍ ضمطٍع ثمِ تحصم       يالت زض ايي زاًطگبُ پصيطفتِ ضًَس، زض صَضتيي تسْيزاًطجَيبًي کِ اظ هطيك ا: 7مادٌ 

َ  يهصَة ثطا يّبثط اسبس تؼطفِ يليتحصل اٍل ّوبى سبل ل اًصطاف زٌّس، هلعم ثِ پطزاذت ّعيٌِ آهَظش ضايگبى زض ًيوسبيتحص بى يزاًطمج

 ذَاٌّس ثَز.آى سبل  يٍضٍز

 

 ست.يط ًيپصًبهِ اهکبىَُيي ضيك ايطفتِ ضسُ اظ هطيل افطاز پصيط ضضتِ ٍ هحل تحصييتغ :8مادٌ 

 

کبضثطزي ٍ پطزيس ّبي ثيي الولل )ذمَزگطزاى( هجمبظ   -غيط اًتفبػي، ػلوي-ز اسالهي، غيط زٍلتيااًطگبُ پيبم ًَض، آظاًص آهَذتگبى زز: 9مادٌ 

 ًوي ثبضٌس. زض ايي زاًطگبُ ثِ استفبزُ اظ ايي آييي ًبهِ ثطاي پصيطش استؼساز زضذطبى

 

ضمبّطٍز اسمت ٍ    صٌؼتي زاًطگبُ يليالت تکويٍ تحص يًبهِ ثط ػْسُ هؼبًٍت آهَظضَُيي ضيا يت حسي اجطا ٍ ًظبضت ثط اجطايهسئَل :18مادٌ 

 ط هفبز، ًظط آى هؼبًٍت هَضز استٌبز ذَاّس ثَز.  يٍ تفس زض ضطح

طش يپمص  يس ٍ ثطايت ضسيزاًطگبُ ضبّطٍز ثِ تصَ يضَضا 24/3/1394هبزُ زض جلسِ هَضخ  11 ک همسهِ ٍيًبهِ هطتول ثط َُيي ضيا: 11مادٌ 

 جطا است.الا الظم 94 – 95 يليزاًطجَ اظ سبل تحص


