ضيًٌوامٍ اجزائي پذيزش بذين آسمًن داوطجًيان ممتاس درمقطع دكتزي
مقذمٍ:
زض اجطاي سيبستّبي حوبيت ٍ ّسايت استؼسازّبي زضذطبى ٍ ثِ هٌظَض تسْيل ازاهِ تحصيل ثطگعيسگبى ػلوي ٍ زاًطجَيبى هوتبظ زض همطغ
کبضضٌبسياضضس ،ضيًَُبهِ شيل ثط اسبس آئييًبهِ ارائٍ تسُيال ت بٍ بزگشيذگان علمي بزاي يريد بٍ ديرٌَاي تحص يلي ب اتتز (ضموبضُ
 ،21 /67272هَضخ  ٍ 93/4/18اصالحيِ ضوبضُ  21/237200هَضخ  )93/12/16تسٍيي ضسُ است.
مادٌ :1بٍ مىظًر رعايت اختصار ،ياصٌَاي سيز در ايه ضيًٌوامٍ بٍ كار ميريد:
يسار تٍ :ظاضت ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي
ضًراي َذايت :ضَضاي ّسايت استؼسازّبي زضذطبى ٍظاضت ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي
داوطگاٌ :زاًطگبُ صٌؼتي ضبّطٍز.
ساسمان سىجص :سبظهبى سٌجص آهَظش کطَض.
ديرٌ تحصيلي پاييهتز :زٍضُ تحصيلي فؼلي هتمبضي.
ديرٌ تحصيلي باتتز :زٍضُ تحصيلي ثؼسي هتمبضي.
ضًراي اجزائي :ضَضاي کبضضٌبسي ضيًَُبهِ اجطائي پصيطش ثسٍى آظهَى زاًطجَيبى هوتبظ زض همطغ زکتطي کِ اػضبي آى هؼبًٍت آهَظضمي ٍ
تحصيالت تکويلي ،هسيط تحصيالت تکويلي ،هسيط زفتط استؼسازّبي زضذطبى ،ضئيس يب هؼبٍى آهَظضي ٍ پژٍّطمي زاًطمکسُ هطثَهمِ ٍ همسيط
گطٍُ آهَظضي هطثَهِ هيثبضٌس.
كذ محل تحصيلّ :ط يک اظ کسّبي هحل تحصيل هٌسضج زض زفتطچِ ضاٌّوبي اًتربة ضضتِّبي تحصيلي سبظهبى سٌجص آهَظش کطمَض زض
سبل ٍضٍز زاًطجَ ثِ زاًطگبُ
َم رضتٍَ -م يريدي :هٌظَض زاًطجَيبى ثجت ًبم ضسُ زض ّط يک اظ کس هحلّبي تحصيل هٌسضج زض زفتطچِ ضاٌّومبي اًترمبة ضضمتِّمبي
تحصيلي آظهَىّبي سطاسطي سبظهبى سٌجص هيثبضس.
مقالٍ مستخزج اس پايان وامٍ :همبلِاي است کِ اٍالً زض آى زاٍهلت ًفط اٍل ثبضس يب ًبم ٍي ثالفبصلِ ثؼس اظ ًمبم اسمبتيس ضاٌّومب ٍ هطمبٍض شکمط
ضسُ ثبضس ٍ زض صَضت ّوکبضي زاًطجَي زيگطً ،بم زاًطجَي ّوکبض ثبيس ثؼس اظ ًبم زاٍهلجي ثبضس کِ اًجبم پبيبى ًبهِ ثمِ ػْمسُ اٍ اسمت .ثبًيمبً
همبلِ ثب شکط آزضس زاًطگبُ هحل تحصيل زٍضُ کبضضٌبسي اضضس زاٍهلت هٌتطط ضسُ ثبضس.
مجلٍ علمي -پضيَطي معتبز ( اػن اظ ػلوي – پژٍّطي هؼتجط زاذلي ٍ يب ذبضجي) :هجلِ هؼتجط زاذلي هجلِاي است کِ زاضاي زضجِ ػلومي
– پژٍّطي اظ ٍظاضت ػلَم تحميمبت ٍ فٌبٍضيٍ ،ظضات ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضکي ٍ حَظُ ػلويِ ثبضس .هجلِ ػلوي هؼتجط ذبضجي هجلِاي
است کِ اهتيبظ آى هتٌبست ثب زضجِ اػتجبض آى تَسط ّيبت هويعُ زاًطگبُ تؼييي هيضَز.
مادٌ  :2ضزايط عمًمي متقاضيان:
 -1زاضا ثَزى صالحيت ػوَهي ثِ تطريص ّيأت هطکعي گعيٌص زاًطجَ.
ً -2ساضتي هٌغ لبًًَي ثطاي ازاهِ تحصيل اظ لحبظ ذسهت ٍظيفِ ػوَهي ثطاي زاٍهلجبى هطز.
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مادٌ  :3ضزايط ايليٍ متقاضيان:
 -1زاضتي گَاّي زاًص آهَذتگي کبضضٌبسياضضس (فَق ليسبًس) يب ثبالتط هتٌبست ثب ضضتِّبي تحصيلي هَضز تمبضب اظ يکي اظ زاًطمگبُ-
ّبي ديلتي زاذل کطَض (ديرٌَاي حضًري) کِ ثِ تأييس ٍظاضت ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍضي ضسيسُ ثبضس.
 -2اهکبى استفبزُ اظ ايي ضيًَُبهِ فمط ثطاي هتمبضيبًي کِ زٍضُ کبضضٌبسياضضس آًْب ّن ضضتِ ثمب زٍضُ زکتمطي همَضز تمبضمب ثمَزُ ٍ يمب
ضضتِ زٍضُ کبضضٌبسياضضس ايطبى حسالل  %88ثب ضضتِ هَضز ًظط ّنپَضبًي زاضتِ ثبضس اهکبىپصيط اسمت (تطمريص ّمنپَضمبًي ثمب
ضَضاي اجطائي ذَاّس ثَز).
 -3هتمبضيبى هيثبيست حساکثط تب پايان ضُزيًر سبل هَضز تمبضب زاًصآهَذتِ ضًَس.
 -4زض ظهبى تمبضب ثيص اظ (دي سال) اظ زاًصآهَذتگي هتمبضي ًگصضتِ ثبضس.
مادٌ  :4ضزايط اختصاصي متقاضيان:
 -1زاضتي هيبًگيي کل  ٍ 16ثبالتط زض زٍضُ کبضضٌبسي ٍ هيبًگيي کل  ٍ 17ثبالتط ثسٍى احتسبة ًوطُ پبيبى ًبهِ زض زٍضُ کبضضٌبسي
اضضس.
 -2کست حسالل  60اهتيبظ اظ فؼبليتْبي آهَظضي ٍ پژٍّطي ٍ هصبحجِ هطبثك جساٍل پيص ثيٌي ضسُ زض آييي ًبهِ اثالغي هطثَهِ اظ
سَي ٍظاضت.
مُم :کست حسالل اهتيبظّبي هَضز ًيبظ ثطاسبس آييي ًبهِ ّبي اثالغي ٍ هطثَهِ اظ سَي ٍظاضت العاهي است.
مُم :تبضيد پصيطش يب چبح همبالت ثبيستي لجل اظ ضطٍع فطاذَاى پصيطش ثسٍى آظهَى زکتطي سبل هَضز تمبضب ثبضس.
مادٌ  :5ظطفيت پصيطش افطاز هطوَل ايي ضيًَُبهِ ،هؼبزل ثيست زضصس ظطفيت پصيطش ثب آظهَى ضيَُ آهَظضي-پژٍّطي زٍضُ ضٍظاًِ زکتمطي
زض ّط کس هحل تحصيل زٍضُ تحصيلي ثبالتط (هٌسضج زض زفتطچِ ضاٌّوبي اًتربة ضضتِّبي تحصيلي) است.
مادٌ  :6تحصيل پصيطفتِ ضسگبى ًْبيي اظ هطيك ايي ضيًَُبهِ ثِ صَضت ضايگبى (ثسٍى پطزاذت ضْطيِ تحصيلي) ثمَزُ ٍ تمبثغ کليمِ هممطضات ٍ
آيييًبهِّبي تحصيل زض زٍضُ زکتطي زاًطگبُ هيثبضس.
مادٌ  :7زاًطجَيبًي کِ اظ هطيك ايي تسْيالت زض ايي زاًطگبُ پصيطفتِ ضًَس ،زض صَضتي کِ پمس اظ ثجمت ًمبم ٍ ضمطٍع ثمِ تحصميل ،اظ ازاهمِ
تحصيل اًصطاف زٌّس ،هلعم ثِ پطزاذت ّعيٌِ آهَظش ضايگبى زض ًيوسبل اٍل ّوبى سبل تحصيلي ثط اسبس تؼطفِّبي هصَة ثطاي زاًطمجَيبى
ٍضٍزي آى سبل ذَاٌّس ثَز.
مادٌ  :8تغييط ضضتِ ٍ هحل تحصيل افطاز پصيطفتِ ضسُ اظ هطيك ايي ضيًَُبهِ اهکبىپصيط ًيست.
مادٌ  :9زاًص آهَذتگبى زاًطگبُ پيبم ًَض ،آظاز اسالهي ،غيط زٍلتي-غيط اًتفبػي ،ػلوي-کبضثطزي ٍ پطزيس ّبي ثيي الولل (ذمَزگطزاى) هجمبظ
ثِ استفبزُ اظ ايي آييي ًبهِ ثطاي پصيطش استؼساز زضذطبى زض ايي زاًطگبُ ًوي ثبضٌس.
مادٌ  :18هسئَليت حسي اجطا ٍ ًظبضت ثط اجطاي ايي ضيًَُبهِ ثط ػْسُ هؼبًٍت آهَظضي ٍ تحصيالت تکويلي زاًطگبُ صٌؼتي ضمبّطٍز اسمت ٍ
زض ضطح ٍ تفسيط هفبزً ،ظط آى هؼبًٍت هَضز استٌبز ذَاّس ثَز.
مادٌ  :11ايي ضيًَُبهِ هطتول ثط يک همسهِ ٍ  11هبزُ زض جلسِ هَضخ  1394/3/24ضَضاي زاًطگبُ ضبّطٍز ثِ تصَيت ضسيس ٍ ثطاي پمصيطش
زاًطجَ اظ سبل تحصيلي  94 – 95الظم االجطا است.
2

