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 پذيزش بدٍى آسهَى داًشجَياى هوتاس در هقطع كارشٌاسي ارشد ياجزائًاهِ َُيش 

 

 هقدهِ:

بى هوتبظ زض هقطغ يزاًطجَ ٍ يسگبى ػلويل ثطگعيل ازاهِ تحػيزضذطبى ٍ ثِ هٌظَض تسْ يت استؼسازّبيّسا ٍت يحوب يّببستيس يزض اجطا

)ضاوبضُ   ارشد يكارشٌاس يدرخشاى در دٍرُ تحصيل يبدٍى آسهَى استعدادّا پذيزشًاهِ ييآئثط اساب    ليًبهِ شَُيض ،يکبضضٌبس

 ضسُ است.ي يتسٍ ( 01/10/1398 هَضخ 2203 -آ -ػتف

 

 رٍد:يًاهِ بِ كار هَُيي شيز در ايس يّات اختصار، ٍاژُيبِ هٌظَر رعا: 1هادُ

 يٍظاضت ػلَم، تحقيقبت ٍ فٌبٍضٍسارت: 

   يزضذطبى ٍظاضت ػلَم، تحقيقبت ٍ فٌبٍض يّسايت استؼسازّب يضَضا ّدايت: يشَرا

 .ضبّطٍز غٌؼتي زاًطگبُداًشگاُ: 

 .سبظهبى سٌجص آهَظش کطَضساسهاى سٌجش: 

 يهتقبض يفؼل يليزٍضُ تحػتز: يييپا يليتحصدٍرُ 

 .يهتقبض يثؼس يليزٍضُ تحػتز: باال يليتحصدٍرُ 

هؼبًٍات  آى  ياػضاب کِ  پصيطش ثسٍى آظهَى زاًطجَيبى هوتبظ زض هقطغ کبضضٌبسي اضضس ياجطائًبهِ َُيض يکبضضٌبس يضَضا :ياجزائ يشَرا

 ثبضٌس.يه س زاًطکسُ هطثَطِيضئٍ  زضذطبى يط زفتط استؼسازّبيهسط کل آهَظش، ي، هسيليالت تکويط تحػيهس، يليالت تکويٍ تحػ يآهَظض

زض سبظهبى سٌجص آهَظش کطاَض   يليتحػ يّباًتربة ضضتِ يضاٌّوب ل هٌسضج زض زفتطچِيهحل تحػ يک اظ کسّبيّط  ل:يكد هحل تحص

 .سبل ٍضٍز زاًطجَ ثِ زاًطگبُ

کس ضضتِ هحل: ضوبضُ اذتػبغي ّط ضضتِ تحػيلي زض ّط زاًطگبُ کِ زض زفتطچِ ضاٌّوبي اًتربة ضضتِ آظهاَى سطاساطي زض سابل ٍضٍز ٍضٍز    

 زاًطجَ ثِ زاًطگبُ زضج هي ضَز.

ِ   يل هٌسضج زض زفتطچِ ضاٌّواب يتحػ يّبک اظ کس هحليبى ثجت ًبم ضسُ زض ّط يهٌظَض زاًطجَ :يّن ٍرٍد -ّن رشتِ  يّاب اًترابة ضضات

 ثبضس.يسبظهبى سٌجص ه يسطاسط يّبآظهَى يليتحػ

 

ظاز ثاط  زاًطگبُ اذتيبض زاضز ظطفيت پصيطش ثسٍى آظهَى زض ّط زٍضُ کبضضٌبسي اضضس ذَز زض ّط کاس هحال تحػايل ضا ثاِ غاَضت هاب      : 2هادُ 

 ظطفيت پصيطش ثب آظهَى ثِ زاًطجَيبى زٍضُ کبضضٌبسي پيَستِ )ضٍظاًِ ٍ ًَثت زٍم( ثب ضػبيت ضطايط ظيط اذتػبظ زّس:
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 :داًشجَ در دٍرُ كارشٌاسيط يشزا : الف

 ٍ ضطايط ظيط ضا احطاظ ًوبيس: ثبضس داًشگاّْاي دٍلتي كارشٌاسي پيَستِهتقبضي ثبيس زاًطجَي 

( هػَة ضَضاي گساتطش ٍ  حداقل سِ چْارم ٍاحدّاي درسي كل دٍرًُيوسبل تحػيلي )ثب گصضاًسى  ششزاًطجَ پس اظ گصضاًسى   -1

% ثطتاط )ػاسز غياط غاحيح ثاِ      15ػبلي )ػسز غيط غحيح تؼساز ٍاحسّب ثِ پبييي گطز ضَز(  اظ ًظط هيبًگيي کل، جاعٍ  ثطًبهِ ضيعي آهَظش 

 .ذَز ثبضس ّن ٍرٍدي -داًشجَياى ّن رشتِ  يل ضَز(غَضت ضيبضي گطز ٍ ثِ ػسز غحيح تجس

سابظي ضاسُ   ٍاحس هؼبزل 14سبظي ضسُ زض کبضًبهِ ذَز ثبضٌس، ثِ اظاي ّط ثِ سٌَات تحػيل هتقبضيبًي کِ زاضاي زضٍ  هؼبزل -تبصزُ: 

 ضَز.)ثطاي هحبسجِ حساکثط سٌَات تحػيل( اضبفِ هي تحػيلييک ًيوسبل 

آهَذتِ ضَز. کِ ثطاي زاًطجَيبى تحػيل ّوعهابى  زاًص دٍرُ كارشٌاسي پيَستًِيوسبل تحػيلي زض  ّشتزاًطجَ حساکثط زض هست  -2

 هست هجبظ حساکثط زُ ًيوسبل تحػيلي هي ثبضس.

پصيطش ثطاي سبل تحػيلي ثالفبغلِ پس اظ زاًص آهَذتگي ٍ غطفب ثطاي يک ثبض اهکبى پصيط اسات. ثٌابثطايي هتقبضاي ثبيساتي حاساکثط تاب        -3

 آهَذتِ ضسُ ثبضس.زاًص شْزيَر سال پذيزش 31 تبضيد

پصيطش زض ضضتِ ّبي تحػيلي هطتجط ثِ ضضتِ زٍضُ کبضضٌبسي، ثطاسب  تطريع گطٍُ آهَظضي ٍ تبييس ضاَضاي آهَظضاي زاًطاگبُ اهکابى      -4

 پصيط است.

 ػجبضتٌس اظ : احطاظ ضطايط اذتػبغي زاًطگبُ -5

فقط ثطاي هتقبضيبًي کِ زٍضُ کبضضٌبسي آًْب ّن ضضتِ ثب زٍضُ کبضضٌبسي اضضس هاَضز تقبضاب ثاَزُ ٍ ياب ضضاتِ زٍضُ کبضضٌبساي        -الفتبصزُ 

 (.ضَضاي اجطائي ذَاّس ثَزپَضبًي ثب پصيط است )تطريع ّنپَضبًي زاضتِ ثبضس اهکبى% ثب ضضتِ هَضز ًظط ّن80ايطبى حساقل 

 ًساضتي هٌغ قبًًَي ثطاي ازاهِ تحػيل اظ لحبظ ذسهت ٍظيفِ ػوَهي ثطاي زاٍطلجبى هطز. -بتبصزُ 

 

 شزايط داًشجَ در دٍرُ كارشٌاسي ارشد: -ة

)ػاسز   ظطفيت پصيطش ثب آظهَى زٍضُ ضٍظاًِ زض ّط کس هحل تحػيل است حساکثط چْل زضغس ًبهِ، ظطفيت پصيطش افطاز هطوَل ايي ضيَُ -1

ضيبضي گطز ٍ ثِ ػسز غحيح تجسيل ضَز ( کِ اذتػبظ زٍ سَم ايي ظطفيت ثِ زاًص آهَذتگبى ايي زاًطگبُ ٍ يک ساَم   غيط غحيح ثِ غَضت

 ثبقيوبًسُ ثِ زاًص آهَذتگبى سبيط زاًطگبّْب العاهي است.

پصيطش ثسٍى آظهَى ذاَز ضا  زاًطگبُ هي تَاًس توبهي ظطفيت پصيطش ثسٍى آظهَى ذَز ضا ثطحست ّط کس هحل تحػيل، يب ًيوي اظ ظطفيت  -2

 ثط حست ّط کس هحل تحػيل ٍ ثبقيوبًسُ ضا ثطحست ظطفيت کل ضضتِ ّبي ثب آظهَى ذَز تکويل کٌس.

هيبًگيي کل ّطات ًيوسابل    ثباًس ٍ ثِ لحبظ هيبًگيي کل زض هقبيسِ آهَذتِ ضسًُيوسبل تحػيلي زاًص 6هتقبضيبًي کِ زض طَل  -1تبصزُ 

% ثطتط ثبضٌس، ثِ غَضت هبظاز ثط ظطفيت پاصيطش ثاسٍى آظهاَى زض زٍضُ کبضضٌبساي اضضاس      15ن ٍضٍزي ذَز جعٍ زاًطجَيبى ّن ضضتِ ٍ غيط ّ

 ّوبى سبل پصيطش کٌس.

يب ػسم تقبضب، اظ تساْيالت هطثاَا اساتفبزُ ًکطزًاس ٍ      چٌبًچِ پبًعزُ زضغس ثطتط زاًطجَيبى حبيع ضطايط ايي هبزُ، ثِ زليل اًػطاف -2تبصزُ 

ى آظهَى زٍضُ کبضضٌبسي اضضس ضضتِ اي )هتٌبست ثب سطح زاًطگبُ( تکويل ًطس، زض ايي غَضت زاًطگبُ هجبظ ثِ جبيگعيٌي ظطفيت پصيطش ثسٍ

 غطفب زُ زضغس ثطتط ثؼسي ّوبى زاًطگبُ، ثب اٍلَيت ضتجِ هتقبضيبى زض آى ضضتِ هي ثبضس.

تاط ثاط اساب  ًيوسابل     ّبي تحػيلي پابييي ض ّط يک اظ زٍضُّن ٍضٍزي حبئع ضطايط ز -هحبسجِ زضغس زاًطجَيبى  ثطتط ّن ضضتِ  -3تبصزُ 

 ّبي ضٍظاًِ ٍ ًَثت زٍم )ضجبًِ( زض ًيوسبل ٍضٍز هي ثبضس.ٍضٍزي ٍ هجوَع زاًطجَيبى ثجت ًبم ضسُ زض زٍضُ

پيَستِ ثاب   زاًطجَي تحػيل ّوعهبى زض غَضت زاضتي ضطايط هي تَاًس تحػيل ذَز ضا زض ّط يک اظ ضضتِ ّبي زٍضُ کبضضٌبسي  -4 تبصزُ

 تبييس هؼبًٍت آهَظضي ٍ تحػيالت تکويلي ازاهِ زّس.

زاًطجَيي  ضا ثطاي ٍضٍز ثِ ّوبى ضضاتِ ياب    -الوپيبزّبي ػلوي هزحلِ ًْاييّبي اٍل تب پبًعزّن ضتجِ ثطگعيسگبىزاًطگبُ اذتيبض زاضز  :3هادُ 

ػبلي، ثب اضائِ هؼطفي ًبهِ اظ زثيطذبًِ الوپيابز، ثاِ غاَضت     ضضتِ ّبي هطتجط ثِ تطريع کبضگطٍُ ّبي ترػػي ثطًبهِ ضيعي ٍ گستطش آهَظش

 هبظاز ثط ظطفيت پصيطش ثب آظهَى پصيطش کٌس

 ًيست. هجبظ ثط اسب  ايي آييي ًبهِتغييط ضضتِ ٍ هحل تحػيل افطاز پصيطفتِ ضسُ  :4هادُ 
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زاًطجَيبى هْوبى، اًتقبلي يب تغييط ضضتِ زض غَضتي هي تَاًٌس اظ تسْيالت پصيطش ثسٍى آظهَى ثْطُ هٌس ضًَس کاِ ساٌَات تحػايلي    : 5هادُ 

ًيوسابل ثبضاس ٍ هقبيساِ     8 کبضضٌبسي پيَستِ اظ ٍضٍز ثِ ضضتِ ٍ زاًطگبُ اٍل تب زاًص آهَذتگي اظ ضضتِ ٍ زاًطگبُ زٍم، حاساکثط آًْب زض زٍضُ 

 ي ضتجِ ثٌسي ٍ تؼييي پبًعزُ زضغس ثطتط ثب زاًطجَيبى زاًطگبّي اًجبم هي ضَز کِ اظ آى هسضک زضيبفت هي کٌٌس.هتقبضيبى ثطا

زض غَضت تبييس هؼبًٍت آهَظضي ٍ تحػيالت تکويلي زاًطگبُ حساکثط تاب ياک ًيوسابل ثاِ ساٌَات      « تغييط ضضتِ»تجػطُ: زض هَضز زاًطجَيبى 

 هجبظ اضبفِ هي ضَز.

ٍ ثؼس اظ آى زض غَضت زاضتي ضطايط هي تَاًس اظ تسْيالت آيايي ًبهاِ ثْاطُ هٌاس      1399-1400غيطايطاًي ٍضٍزي سبل تحػيلي اتجبع : 6هادُ 

 ضَز.

، پصيطفتِ ضسگبى کبضضٌبساي ثاب ساَاث     زاًص آهَذتگبى زٍضُ ّبي هجبظي، فطاگيط پيبم ًَض، پصيطفتِ ضسگبى آظهَى اذتػبغي )زاذلي(: 7هادُ

   هسضک حَظٍي هؼبزل کبضضٌبسي هطوَل ايي آييي ًبهِ ًوي ثبضٌس.تحػيلي ٍ زاضًسگبى 

هجبظ ثِ اساتفبزُ اظ اياي آيايي ًبهاِ ثاطاي       ٍ پطزيس ّبي ذَزگطزاى ، فٌي ٍ حطفِ ايکبضثطزي-ز اسالهي، ػلوياپيبم ًَض، آظ گبُ زاًط :8هادُ 

 پصيطش استؼساز زضذطبى ًيستٌس.

 هٌؼي ٍجَز ًساضز. 7زاًص آهَذتگبى زاًطگبّْبي اػالم ضسُ زض هبزُ ي پصيطش تجػطُ: زض غَضت هَافقت زاًطگبُ پصيطًسُ، ثطا

 اظ ططي  ايي آييي ًبهِ طج  ضَاثط ٍ هقطضات تحػيلي کبضضٌبسي اضضس زٍضُ ضٍظاًِ هي ثبضس. ًْبيي تحػيل پصيطفتِ ضسگبى: 9هادُ 

سبل اػالم کٌس ٍ ًتيجِ پاصيطش اٍلياِ ضا تاب پبيابى زي هابُ ثاِ        : زاًطگبُ هَظف است فطاذَاى پصيطش ذَز ضا زض ًيوِ اٍل آثبى هبُ ّط10هبزُ

 هتقبضيبى اطالع زّس.

زاًطگبُ هي تَاًس ثب ضػبيت ضطايط هٌسضج زض ايي آييي ًبهِ، فقط يک ثبض زض ضْطيَض هبُ ّط سبل ًسجت ثاِ پاصيطش حابئعيي ضاطايط،      :11هادُ 

ي ٍ تحػيالت تکويلي زاًطگبُ ثاطاي تبيياس غاالحيت ػواَهي سابظهبى ساٌجص       اقسام ًوبيس. اسبهي پصيطفتِ ضسگبى ثبيس تَسط هؼبٍى آهَظض

 اضسبل ضَز ٍ قطؼي ضسى ثجت ًبم هٌَا ثِ تبييس ايي سبظهبى است.

ًبهِ ثط ػْسُ هؼبًٍت آهَظضي ٍ تحػيالت تکويلي زاًطگبُ است ٍ زض ضطح ٍ تفسيط هسئَليت حسي اجطا ٍ ًظبضت ثط اجطاي ايي ضيَُ :12هادُ 

 آى هؼبًٍت هَضز استٌبز ذَاّس ثَز.   هفبز، ًظط

ضَضاي زاًطگبُ ثِ تػَيت ضسيس ٍ ثطاي پصيطش  2/11/1398تجػطُ زض جلسِ هَضخ   7هبزُ ٍ 13ًبهِ هطتول ثط يک هقسهِ، ايي ضيَُ: 13هادُ

 الظم االجطا است. 1400 – 1401زاًطجَ اظ سبل تحػيلي 
 

 

 

 


