آيييًاهِ آهَسضی دٍرُّای كارضٌاسی ارضد ًاپيَستِ داًطگاُ صٌؼتی ضاّزٍد
(ٍيژُ داًطجَياى ٍرٍدی  ٍ 49هابؼد)
هقذهِ:
ثٍ اؾتىبز ثىس  12مبزٌ  3آیيهوبمٍ قًضاي فبلي ثطوبمٍضیعي آمًظقيي يظاض فويً تحميميب ي نىيبيضي مهيًة  )93/7/28ي آیييهوبميٍ
آمًظقي زيضٌ وبضقىبؾي اضقس وبپيًؾتٍ مهًة خوؿٍ  866مًضخ  94/7/4قًضاي فبلي ثطوبمٍ ضیعي آمًظقي) ایه آیييهوبميٍ تيسيیه ي ثيٍ
اخطا گصاقتٍ ميقًز.
هبدُ ّ :1ذف
تقييه چُبضچًة لبوًوي ثطاي اخطاي نحيح زيضٌ وبضقىبؾي اضقس وبپيًؾتٍ زض تمبمي ظیط وؾب َبي آمًظـ فبلي.
هبدُ  :2تؼبسيف
ٍ -1صاست :يظاض فوً تحميمب ي نىبيضي اؾت.
 -2هؤسسَِ :ط یه اظ زاوكگبٌ َب ي مطاوع آمًظـ فبلي ي پػيَكي افم اظ زيلتيي ي یيطزيلتيي) اؾيت ويٍ زاضاي مديًظ تاؾييؽ اظ
يظاض َؿتىس.
 -3آهَصش سايگبى :تؿُيالتي لبوًوي وٍ ثٍ مًخت آن زاوكدًیبن ميتًاوىس ثسين پطزاذت قُطیٍ ي نطنبً ثب ؾيرطزن تقُيس ذيسمت
تحهيل وىىس.
 -4داًطجَ :نطزي وٍ زض یىي اظ ضقتٍَبي زيضٌ تحهيوي وبضقىبؾي اضقس وبپيًؾتٍ ثطاثط ضيًاثظ پصیطنتيٍ قيسٌ ثجيتويب ويطزٌ ي
مكغًل ثٍ تحهيل اؾت.
 -5داًصآهَختِ :نطزي وٍ یىي اظ زيضٌَبي تحهيوي ضا ثب مًنميت ثٍ پبیبن ضؾبوسٌ ي ثطاثط ضًاثظ مقيه گًاَي یب مسضن تحهييوي
مطثًط ضا زضیبنت وطزٌ اؾت.
 -6هشخصی تحصیلی :مس ظمبن مكرهي وٍ زاوكدً ثطاثط ضًاثظ مقيه ثٍ عًض مًلت ثٍ تحهيل اقتغبل وساضز.
 -7اًصشاف تحصیلی :نطآیىسي وٍ زض آن زاوكدً ثٍ عًض ذًز ذًاؾتٍ اظ ازامٍ تحهيل ذًززاضي وىس.
 -8حضَسی :قيًٌاي اظ آمًظـ اؾت وٍ زاوكدً زض آن تمب تحهيل ذًز ضا ثيٍ نيًض چُيطٌ ثيٍ چُيطٌ ي تميب يليت ثيٍ اوديب
ميضؾبوس.
 -9غیشحضَسی :قيًٌ اي اظ آمًظـ اؾت وٍ حضًض نيعیىي زاوكدً زض تمب عًل تحهيل العامي ويؿت.
ً -10یوِحضَسی :قيًٌ اي اظ آمًظـ اؾت وٍ ثركيي اظ آن ثيٍ نيًض حضيًضي ي ثركيي اظ آن ثيٍ نيًض یيطحضيًضي اوديب
ميقًز.
 -11هذسس :نطزي وٍ ثٍ آمًظـ ي مُبض آمًظي زض یه مؤؾؿٍ ثٍ نًض تمب يلت ويمٍ يلت یب پبضٌ يلت اقتغبل زاضز.
 -12ثشًبهِ دسسی :مدمًفٍ ثٍ َم پيًؾتٍاي اظ زضيؼ ي نقبليتَبي َط ضقتٍ تحهيوي اؾت وٍ اَساف مكرهي ضا زوجبل ميوىس.
ٍ -13احذ دسسی :ممساض مفبَيم یب مُبض َبیي و ٍ ثطاي نطاگيطي زاوكدً زض عًل یه ويمؿبل تحهيوي یب ظمبن مقيبزل آن زض وؾيط
گطنتٍ ميقًزَ .ط ياحس زضؾي وؾطي  16ؾبفت فموي یب آظمبیكگبَي  32ؾبفت وبضگبَي یب فمويب ميساوي ثبظزیس فومي) 48
ؾبفت وبضيضظي یب وبض زض فطضٍ  64ؾبفت ي وبضآمًظي  120ؾبفت زض عًل یيه ويمؿيبل تحهييوي یيب زيضٌ تبثؿيتبوي ي عجيك
ثطوبمٍ زضؾي مهًة اخطا ميقًز.
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 -14گشٍُ آهَصضی :ثىيبزيتطیه ياحس فومي مؤؾؿٍ متكىل اظ تقسازي فضً َيا فومي اؾت وٍ زاضاي ترهم مكيتطن زض یيه
ضقتٍ فومي َؿتىس.
 -15دسس ججشاًی :زضؾي اؾت وٍ ثٍ تكريم گطيٌ آمًظقي گصضاوسن آن ثطاي ضنـ ومجًز زاوف یب مُبض زاوكدً ضطيضي اؾت.
 -16سضتِ تحصیلی :یه ثطوبمٍ آمًظقي اؾت وٍ ثب محتًا ي ضيـقىبؾي ذبل زض لبلت ثطوبمٍ زضؾي اخطا ميقًز.
 -17دٍسُ کبسضٌبسی اسضذ :یه زيضٌ تحهيوي وٍ پؽ اظ زيضٌ وبضقىبؾي آیبظ ميقًز ي حسالل قبمل  28تب  32ياحس زضؾي اؾت
ثٍ اؾتثىبي ضقتٍ مسیطیت  MBAوٍ  46ياحسي اؾت).
 -18ضیَُ آهَصضی-پژٍّطی :قيًٌ اي اؾت وٍ محتًاي ثطوبمٍ زضؾي مطثًط ثٍ آن فاليٌ ثط ياحسَبي زضؾي مكتمل ثط پبیبنوبميٍ
ويع ميثبقس.
 -19ضیَُ آهَصضی :قيًٌاي وٍ زاوكدً پؽ اظ گصضاوسن ياحسَبي زضؾي ي ثسين گصضاوسن پبیبنوبمٍ زاوفآمًذتٍ ميقًز.
ً -20یوسبل تحصیلیَ :ط ويمؿبل تحهيوي قبمل َ 16فتٍ آمًظـ ي زي َفتٍ امتحبوب پبیبوي اؾت.
 -21پبيبىًبهِ :ثركي اظ قيًٌ آمًظقي-پػيَكي اؾت وٍ زض یه ظميىٍ مكرم ضقتٍ تحهيوي ي ثب ضاَىمبیي اؾيتبز ضاَىميب اوديب
ميقًز.
ّ -22یأت داٍساى :افضبي َيا فومي َؿتىس وٍ ثطاي اضظیبثي پبیبنوبمٍ زاوكدً زض زيضٌ وبضقىبؾي اضقس مغبثك قيًٌوبمٍ مهيًة
زاوكگبٌ اوتربة ميقًوس.
هبدُ  :3ضشايظ ٍسٍد ثِ دٍسُ
الف -زاقته نالحيت فمًمي يضيز ثٍ زيضٌ ثطاثط ضًاثظ؛
ة -زاضا ثًزن مسضن ضؾمي پبیبن زيضٌ وبضقىبؾي افم اظ پيًؾتٍ ي وبپيًؾتٍ مًضز تایيس يظاض فوً تحميمب ي نىبيضي؛
ج -لجًلي زض آظمًن يضيزي مًضز تایيس يظاض یب وؿت پصیطـ اظ مؤؾؿٍ ثط اؾبؼ ممطضا مهًة يظاض ؛
هبدُ  :4آمًظـ زض زاوكگبٌ مجتىي ثط وؾب ياحسي ي ثٍ ظثبن نبضؾي اودب ميقًز.
تجصشُ :زاوكگبٌ اذتيبض زاضز زض نًض تًاوبیي ثطوبمٍ زضؾي مهًة ضا ثب ضفبیت ضًاثظ ثطاي زاوكدًیبن ذبضخي ي یب زيضٌَبي ثيهالمول ثيٍ
ظثبن یيطنبضؾي اضائٍ ومبیس.
هبدُ  :5زاوكگبٌ مًؽف اؾت ثطوبمٍَبي آمًظقي ي زضؾي مهًة قًضاي فبلي ثطوبمٍضیيعي آمًظقيي يظاض ضا ثيطاي زيضٌاي ويٍ زض آن ثيب
مدًظ قًضاي گؿتطـ آمًظـ فبلي زاوكدً پصیطنتٍ اؾت اخطا وىس.
هبدُ  :6مس مدبظ تحهيل زض زيضٌ وبضقىبؾي اضقس زي ؾبل چُبض ويمؿبل) اؾت.
تجصشُ :زض نًضتي وٍ زاوكدً زض مس ممطض زاوفآمًذتٍ وكًز ثب زضذًاؾت زاوكدً ي مًانمت اؾتبز ضاَىميب ي تبئييس قيًضاي تحهييال
تىميوي زاوكىسٌ مس تحهيل يي تب زي ويمؿبل لبثل انعایف ذًاَس ثًز .تمسیس ؾىًا زاوكيدًي مكيمًل آميًظـ ضایگيبن زض ويمؿيبل
قكم ثب زضیبنت قُطیٍ تحهيوي مغبثك تقطنٍ مهًة َيا امىب زاوكگبٌ اودب ميقًز .چىبوچٍ زاوكدً زض ایه مس زاوفآمًذتٍ وكيًز اظ
ازامٍ تحهيل محطي ذًاَس قس .نط پيًؾت  :1تمسیس ؾىًا )
هبدُ  :7تقساز ياحسَبي زضؾي زض زيضٌ وبضقىبؾي اضقس حسالل  28ي حساوثط  32ياحس اؾت ثٍ اؾتثىبي ضقتٍ ميسیطیت  MBAويٍ 46
ياحسي اؾت) .اظ ایه تقساز ياحس زض قيًٌ آمًظقي -پػيَكي  4تب  6ياحس مطثًط ثيٍ پبیيبنوبميٍ ي ميبثمي ثيٍ نيًض ياحيسَبي آمًظقيي
ميثبقس.
تجصشُ  :1زاوكدً زض َط ويمؿبل تحهيوي الظ اؾت حسالل  8ي حساوثط  14ياحس زضؾي اوتربة وىس .زاوكدً زض آذطیه ويمؿبل اظ قيطط
اذص حسالل ياحس آمًظقي مقبف اؾت.
تجصشُ  :2زض نًضتي وٍ زاوكدً زض یه ويمؿبل تحهيوي ثٍ خع آذطیه ويمؿبل تحهيوي) ومتط اظ  8ياحيس زضؾيي اذيص ومبیيس مطتىيت
تروف آمًظقي قسٌ ي لصا ایه ويمؿبل تحهيوي يي ثب احتؿبة زض ؾىًا تحهيوي حصف ذًاَس قس.
هبدُ  :8چگًوگي ي تطتيت اضائٍ زضيؼ َط زيضٌ تحهيوي ضقتٍ ي یب گطایف ثب ضفبیت پيفويبظ َط زضؼ عجك ثطوبمٍ زضؾي مهًة ثط فُسٌ
گطيٌ آمًظقي اؾت.
هبدُ  :9تقساز ياحسَبي زضيؼ خجطاوي ثٍ تكريم گطيٌ آمًظقي حساوثط  12ياحس اؾت.
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تجصشُ  :1وؿت ومطٌ لجًلي  12زض زضيؼ خجطاوي العامي اؾت يلي ومطٌ مصوًض زض ميبوگيه ويمؿبل ي ول زاوكيدً محبؾيجٍ ومييقيًز ي
َعیىٍ ایه زضيؼ عجك تقطنٍ مهًة َيا امىب زاوكگبٌ اظ زاوكدً زضیبنت ميقًز.
تجصشُ  :2ثٍ اظاي گصضاوسن َط  8تب  12ياحس زضؾي خجطاوي یه ويمؿبل تحهيوي ثٍ عًل مس مدبظ تحهيل زاوكدً انعيزٌ ميقًز.
هبدُ  :10زض مؤؾؿٍَبي آمًظـ فبلي زيلتي آمًظـ ضایگبن ثطاي َط زاوكدً زض زيضٌ وبضقىبؾي اضقس نطنبً یهثبض امىبنپصیط اؾت.
تجصشُ :زاوكدًي مكمًل آمًظـ ضایگبن زض نًض فس وؿت ومطٌ لجًلي زض َط زضؼ ثطاي اوتربة مدسز آن زضؼ مًؽف ثيٍ پطزاذيت
َعیىٍ زضؼ مطثًعٍ مغبثك تقطنٍ مهًة َيا امىب زاوكگبٌ ميثبقس.
هبدُ  :11تحهيل َمعمبن زض زيضٌ وبضقىبؾي اضقس زض مؤؾؿٍَب افم زيلتي ي یيطزيلتي) ممىًؿ اؾت.
هبدُ  :12ثطوبمٍضیعي زضؾي ي تهميمگيطي زضثبضٌ تمًیم آمًظقي چگًوگي ي ظمبن افال ومطا

پبیبن َط ويمؿبل تحهيوي مغبثك

قيًٌوبمٍ ثطوبمٍضیعي آمًظقي ي اثالك زضيؼ زض زاوكىسٌَب ي قيًٌوبمٍ وحًٌ ثطگعاضي امتحبوب زاوكگبٌ ذًاَس ثًز پيًؾت  :2قيًٌوبمٍ
ثطوبمٍضیعي آمًظقي ي اثالك زضيؼ پيًؾت  :3قيًٌوبمٍ وحًٌ ثطگعاضي امتحبوب زاوكگبٌ).
هبدُ  :13اضظیبثي پيكطنت تحهيوي زاوكدً زض َط زضؼ اظ ؾًي مسضؼ آن زضؼ ي ثط اؾبؼ حضيًض ي نقبلييت زاوكيدً زض ويالؼ اوديب
تىبليف ي وتبیح آظمًن وتجي مؿتمط ي پبیبوي ثطاي زضيؼ وؾطي زض عًل ي پبیبن َط ويمؿبل تحهيوي اودب ميقًز ي ثيط مجىيبي فيسزي اظ
نفط تب ثيؿت لبثلمحبؾجٍ اؾت.
هبدُ  :14حضًض زاوكدً زض تمب خوؿب والؼ زضؼ العامي اؾت.
تجصشُ  :1اگط زاوكدً زض عًل ويمؿبل تحهيوي زض یه زضؼ ثيف اظ  3/16مدمًؿ ؾبفب آن زضؼ یيجيت زاقيتٍ ثبقيس ي یيب زض خوؿيٍ
امتحبن پبیبن ويمؿبل آن زضؼ یيجت وىس ومطٌ آن زضؼ نفط ي زض نًض تكريم مًخٍ ثًزن یيجت اظ ؾًي وميتيٍ مىتريت آمًظقيي
آن زضؼ حصف ذًاَس قس.
تجصشُ  :2اگط ياحسَبي اوتربثي یب ثبليمبوسٌ زاوكدً زض پبیبن َط ويمؿبل ثٍ تكريم زاوكىسٌ مطثًعٍ ثىب ثٍ زالیل مًخٍ ي ذيبضج اظ اضازٌ
زاوكدً ثٍ ومتط اظ  8ياحس زضؾي ثطؾس ي یب تقساز ياحسَبي اذص قسٌ زاوكدً زض آذطیه ويمؿبل تحهيوي ومتط اظ  8ياحس زضؾي ثبقيس زض
ایه نًض ایه ويمؿبل ثٍ فىًان یه ويمؿبل وبمل زض ؾىًا تحهيوي يي محؿًة ميقًز امب ميبوگيه ومطا ایه ويمؿيبل زض مكيطيط
قسن زاوكدً ثيتاثيط اؾت.
تجصشُ  :3وحًٌ حضًض زاوكدً زض خوؿب والؼ زضؼ زض زيضٌَبي ويمٍحضًضي ي یيطحضًضي مغبثك ممطضا مىيسضج زض وؾيب آمًظقيي
مطثًعٍ ذًاَس ثًز.
هبدُ  :15زض قطایظ ذبل مبوىس اثتال ثٍ ثيمبضي حبز ي معمه ثبضزاضي نً ثؿتگبن زضخٍ ايل ي وؾبیط آنَب ثيب اضائيٍ مؿيتىسا مطثًعيٍ)
حصف یه زضؼ ي یب تمب زضيؼ یه ويمؿبل تحهيوي ثب زضذًاؾت وتجي زاوكدً زض ظمبن پيف ثيىي قسٌ زض تميًیم آمًظقيي زاوكيگبٌ ي
مًانمت گطيٌ آمًظقي مطثًعٍ ي تبئيس ضئيؽ زاوكىسٌ ي ثب ضفبیت ي احتؿبة زض ؾىًا تحهيوي زاوكدً امىبنپصیط اؾيت پيًؾيت  :4نيط
حصف تهزضؼ پيًؾت  :5نط حصف ويمؿبل تحهيوي).
تجصشُ :زض نًضتي وٍ قطایظ زاوكدًي متمبضي حصف تهزضؼ ذبل تكريم زازٌ وكًز امىبن حصف ياحس زضؾيي زض نيًض مًانميت
گطيٌ آمًظقي مطثًعٍ ي تبئيس ضئيؽ زاوكىسٌ ي ضفبیت حفؼ حسالل  8ياحس زضؾي زض آن ويمؿبل پؽ اظ حصف ياحس زضؾي ميًضز تمبضيب)
امىبنپصیط ذًاَس ثًز .زض ایه نًض زاوكدًي مكمًل آمًظـ ضایگبن ثطاي اوتربة مدسز زضؼ حصف قسٌ مًؽف ثٍ پطزاذت قُطیٍ ایيه
زضؼ مغبثك تقطنٍ مهًة َيا امىب زاوكگبٌ ميثبقس پيًؾت  :4نط حصف تهزضؼ).
هبدُ  :16حسالل ومطٌ لجًلي زض َط زضؼ  12ي ميبوگيه ول لبثللجًل زض َط ويمؿبل  14اؾت.
تجصشُ  :1زاوكدًیي وٍ زض َط ويمؿبل زض یه یب چىس زضؼ ومطٌ لجًلي وؿيت وىىيس چىبوچيٍ زض ويمؿيبلَيبي ثقيسي زضؼ یيب زضيؼ
مصوًض ضا ثب ومطٌ لجًلي ثگصضاوس ومطٌ یب ومطٌَبي مطزيزي لجوي زض ضیعومطا تحهيوي زاوكدً نمظ ثجت ي ثبلي ميمبوس امب ایه وميطٌَيب زض
محبؾجٍ ميبوگيه ول زيضٌ ثيتاثيط ي نطنبً آذطیه ومطٌ لجًلي زض آن زضؼ مالن محبؾجٍ ميبوگيه ول زيضٌ ذًاَس ثًز.
تجصشُ  :2گصضاوسن زضيؼ ثب اؾتفبزٌ اظ تجهطٌ  1مكطيعي زاوكدً زض ويمؿبلَبي لجل ضا ذىثي وميوىس.
تجصشُ  :3تؿُيال تجهطٌ  1قبمل زاوكدًیبوي وٍ ثٍ زليل تموت ي یب حىم وميتٍ اوضجبعي ومطٌ مطزيزي زضیبنت ميوىىس وميقًز.
هبدُ  :17چىبوچٍ ميبوگيه ومطا زاوكدً زض َط ويمؿبل تحهيوي ومتط اظ  14ثبقس زاوكدً زض آن ويمؿبل مكطيط تومي ميقًز.
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تجصشُ :زاوكدًیي وٍ زي ويمؿبل تحهيوي افم اظ متًالي یب متىبية مكطيط قًز اظ تحهيل محطي ميقًز.
هبدُ  :18زاوكدً ميتًاوس ثب احتؿبة ؾىًا تحهيوي یه ويمؿبل اظ مطذهي تحهيوي اؾتفبزٌ وىس.
تجصشُ  :1ثطضؾي ؾبیط مهبزیك مطذهي تحهيوي مبوىس مطذهي ظایمبن مطذهي پعقىي زض نًض تبئيس پعقه مقتمس زاوكگبٌ مامًضیت
َمؿط یب يالسیه ثسين احتؿبة زض ؾىًا تحهيوي زض اذتيبض وميؿيًن مًاضز ذبل زاوكگبٌ اؾت.
تجصشُ  :2ظمبن زضذًاؾت مطذهي تحهيوي حسالل زي َفتٍ لجل اظ اوتربة ياحس ایىتطوتي ثطاي قطيؿ آن ويمؿبل تحهيوي ميثبقس.
هبدُ  :19زاوكدًي متمبضي اوهطاف اظ تحهيل ثبیس زضذًاؾت اوهطاف ذًز ضا قرهبً ي ثٍ نًض وتجي ثٍ زاوكىسٌ مطثًعٍ تؿيويم ومبیيس.
زاوكدً مدبظ اؾت نمظ ثطاي یهثبض ي تب زي مبٌ اظ تبضید اضائٍ زضذًاؾت تمبضبي اوهطاف ذًز ضا پيؽ ثگييطز زض یييط ایيه نيًض پيؽ اظ
اومضبي ایه مُوت حىم اوهطاف اظ تحهيل يي نبزض ميقًز .زض نًض لغقي قسن اوهيطاف ي فيس اوتريبة ياحيس زض ويمؿيبل مطثًعيٍ
زاوكدً ثبیؿتي زض اؾطؿ يلت اظ عطیك ؾيؿتم آمًظقي گوؿتبن وؿجت ثٍ تؿًیٍ حؿبة ذًز ثب زاوكگبٌ السا ومبیس .زض نًضتي وٍ زاوكدً
زض وي مؿبل مطثًعٍ اوتربة ياحس زاقتٍ ثبقس ثبیؿتي اظ عطیك تىميل نط مطثًعٍ پيًؾت  :6نط تمبضبي اوهيطاف اظ تحهييل) وؿيجت ثيٍ
تؿًیٍ حؿبة ذًز السا ومبیس .تجقب وبقي اظ تاذيط زض تؿًیٍ حؿبة ثب زاوكگبٌ ثب قرم زاوكدً ميثبقس.
تجصشُ  :1تهميمگيطي ثطاي ثبظگكت ثٍ تحهيل زاوكدًي مىهطف اظ تحهيل پؽ اظ نسيض حىم اوهطاف اظ تحهيل ي ثجت آن زض ؾيؿيتم
آمًظقي گوؿتبن ثط فُسٌ وميؿيًن مًاضز ذبل زاوكگبٌ اؾت.
تجصشُ  :2زاوكدًیي وٍ ثٍ َط زليل مغبثك تمًیم آمًظقي زاوكگبٌ زض مُوت ممطض السا ثٍ ثجت ويب زض آن ويمؿيبل تحهييوي وىمبیيس ثيٍ
فىًان زاوكدًي مىهطف اظ تحهيل قىبذتٍ ذًاَس قس.
هبدُ  :20تغييط ضقتٍ اوتمبل ي ميُمبوي زض زيضٌ وبضقىبؾي اضقس ممىًؿ اؾت.
تجصشُ  :1مقبزلؾبظي ي پصیطـ ياحسَبي زضؾي گصضاويسٌ زاوكدً زض زاوكگبٌ لجوي زض زيضٌ وبضقىبؾي اضقس وٍ مىدط ثيٍ نيسيض ميسضن
زاوفآمًذتگي وكسٌ ثبقس) مغبثك ثب قيًٌوبمٍ مقبزلؾبظي زضيؼ زيضٌَبي تحهييال تىميويي زاوكيگبٌ امىيبنپيصیط اؾيت .پيًؾيت :7
قيًٌوبمٍ وحًٌ مقبزلؾبظي زضيؼ زيضٌَبي تحهيال تىميوي زاوكگبٌ)
تجصشُ  :2ثٍ اظاي َط  8ياحس اظ زضيؼ مقبزلؾبظي قسٌ یه ويمؿبل اظ ؾىًا مدبظ تحهيوي زاوكدً وبؾتٍ ميقًز.
تجصشُ  :3اوتمبل اظ قيًٌ آمًظقي ثٍ قيًٌ آمًظقي -پػيَكي ي ثبلقىؽ مغبثك «قيًٌوبميٍ اوتميبل زاوكيدً اظ قييًٌ آمًظقيي ثيٍ قييًٌ
آمًظقي -پػيَكي ي ثبلقىؽ زاوكگبٌ» امىبنپصیط اؾت .پيًؾت  :8قيًٌوبمٍ اوتمبل زاوكدً اظ قيًٌ آمًظقيي محيًض ثيٍ قييًٌ آمًظقيي-
پػيَكي ي ثبلقىؽ).
هبدُ  :21زاوكدً مًؽف اؾت تب لجل اظ قطيؿ ويمؿبل ؾً تحهيوي مًضًؿ پبیبنوبمٍ ذًز ضا ثب وؾط اؾتبز ضاَىمب ي تبئيس گيطيٌ آمًظقيي ي
تهًیت قًضاي تحهيال تىميوي زاوكىسٌ اوتربة وىس .اؾتبز ضاَىمب یىي اظ افضبء َيا فومي زاوكيگبٌ زاضاي مطتجيٍ حيسالل اؾيتبزیبضي
اؾت وٍ مؿئًليت ضاَىمبیي زاوكدً ضا زض اودب پبیبنوبمٍ ثٍ فُسٌ زاضز .اوتربة اؾتبز مكبيض ثٍ پيكىُبز اؾتبز ضاَىمب ي تبئيس گطيٌ آمًظقي
ي تهًیت قًضاي تحهيال تىميوي زاوكىسٌ امىبنپصیط اؾت.
عطح پيكىُبزي پبیبنوبمٍ زاوكدً پؽ اظ تهًیت زض گطيٌ آمًظقي ي قًضاي تحهيال تىميويي زاوكيىسٌ مييثبیؿيتي حيساوثط تيب پبیيبن
ويمؿبل ؾً تحهيوي ثٍ تحهيال تىميوي زاوكگبٌ اضؾبل گطزز تىميل نط قمبضٌ  1پيًؾت  9ثطاي زاوكيىسٌ ي تىمييل نيط قيمبضٌ 2
پيًؾت  9ثطاي اضؾبل ثٍ تحهيال تىميوي زاوكگبٌ).
تجصشُ :ثطاي ضاَىمبیي ي مكبيضٌ پبیبنوبمٍ وبضقىبؾي اضقس افضبء َيا فوميي زاوكيگبٌ ثبیؿيتي قيطایظ مىيسضج زض «قييًٌوبميٍ قيطایظ
ضاَىمبیي ي مكبيضٌ پبیبنوبمٍ وبضقىبؾي اضقس» ضا زاضا ثبقىس .پيًؾت  :10قيًٌوبمٍ قطایظ ضاَىمبیي ي مكبيضٌ پبیبنوبمٍ وبضقىبؾي اضقس).
هبدُ  :22زاوكدً پؽ اظ تسيیه پبیبنوبمٍ ي تبئيس اؾتبز ضاَىمب مًؽف اؾت ثب ضفبیت ضًاثظ زاوكگبٌ زض حضًض َييا زايضان اظ پبیيبنوبميٍ
ذًز زنبؿ وىس.
تجصشُ َ :1يا زايضان متكىل اظ اؾتبز/اؾبتيس ضاَىمب اؾتبز مكبيض ي یه وفط ومبیىسٌ تحهيال تىميوي زاوكىسٌ ي زي وفيط زايض) اظ ثييه
افضبي َيا فومي زاوكگبٌ زاضاي ترهم مطتجظ ثب ضقتٍ گطایف زاوكدً ثب مطتجٍ حسالل اؾتبزیبضي یيب مترههيبن ذيبضج اظ زاوكيگبٌ ثيب
مسضن زوتطي ترههي مطتجظ ذًاَىس ثًز .اؾبتيس زايض ثٍ پيكىُبز اؾتبز ضاَىمب ي تبئيس گطيٌ آمًظقي ي تهًیت قًضاي تحهيال تىميوي
زاوكىسٌ اوتربة ميقًوس .پيًؾت  :11قيًٌوبمٍ ثطگعاضي خوؿٍ زنبؿ اظ پبیبنوبمٍ وبضقىبؾي اضقس).
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تجصشُ  :2حسالل نبنوٍ ظمبوي ثيه تبضید تهًیت مًضًؿ پبیبنوبمٍ زض قًضاي تحهيال تىميوي زاوكىسٌ تيب ظميبن زنيبؿ اظ آن قيف ميبٌ
ميثبقس.
تجصشُ  :3زاوكدً مًؽف اؾت ثب َمبَىگي اؾتبز ضاَىمب ي گطيٌ آمًظقي وؿيجت ثيٍ ثجيت زضذًاؾيت مديًظ زنيبؿ زض ؾيؿيتم آمًظقيي
گوؿتبن -پيكرًان ذسمت السا ومبیس .اؾتبز ضاَىمب ثبیؿتي حسالل زي َفتٍ تمًیمي وؿجت ثٍ تبئيس آن زض ؾيؿتم آمًظقي گوؿتبن اليسا
ومبیس ضئيؽ زاوكىسٌ ويع ثبیؿتي پؽ اظ تبئيس آمًظـ زاوكىسٌ زايض ي مسیط گطيٌ آمًظقي حسالل یه َفتٍ تميًیمي لجيل اظ تيبضید پييف
ثيىي قسٌ ثطاي زنبؿ وؿجت ثٍ تبئيس مدًظ زنبؿ السا ومبیس .پيًؾت  :12نطآیىس نسيض مدًظ زنبؿ اظ پبیبنوبمٍ وبضقىبؾي اضقس ثيٍ نيًض
الىتطيويىي).
هبدُ  :23ومطٌ پبیبنوبمٍ زض ميبوگيه ول محبؾجٍ وميقًز ي اضظقيبثي آن ثٍ نًض ويفي ي ثٍ قطح ظیط اودب ميقًز:
مطزيز ومتط اظ )14
متًؾظ )14-15/99
ذًة )16-17/99
ذيوي ذًة )18-18/99
فبلي )19-20
تجصشُ :چىبوچٍ اضظقيبثي پبیبنوبمٍ یيط لبثللجًل مطزيز) تكريم زازٌ قًز زاوكدً ميتًاوس ثب وؾط َيا زايضان زض مس مديبظ تحهييل
نمظ یهثبض زیگط زض خوؿٍ زنبفيٍ قطوت ي مدسزاً اظ پبیبنوبمٍ ذًز زنبؿ وىس.
هبدُ  :24مالن زاوفآمًذتگي زاقته ميبوگيه ول حسالل  14ثط اؾبؼ ياحسَبي گصضاوسٌ ي زنبؿ اظ پبیبنوبمٍ اؾت.
تجصشُ :چىبوچٍ ميبوگيه ول زاوكدًیي پؽ اظ گصضاوسن تمب ياحسَبي آمًظقي زيضٌ ومتط اظ  14ثبقس زاوكدً اخبظٌ زنبؿ اظ پبیيبنوبميٍ ضا
وساضز ي تىُب یه ويمؿبل ثب ضفبیت ؾمف مدبظ ؾىًا تحهيوي ثٍ يي نطنت زازٌ ميقًز تب ثب اذص حساوثط  10ياحس اظ زضؼَيبیي ويٍ ثيب
ومطٌ ومتط اظ  14گصضاويسٌ اؾت ميبوگيه ول ياحسَبي گصضاويسٌ ذًز ضا ثٍ حسالل  14ثطؾبوس زض ایه نًض اخبظٌ زنبؿ اظ پبیبنوبمٍ ثٍ يي
زازٌ ميقًز.
هبدُ  :25چىبوچٍ زاوكدًیي تمب ياحسَبي آمًظقي زيضٌ ضا ثب ميبوگيه ول حسالل  14گصضاويسٌ ثبقس يلي ثب لحبػ تجهطٌ ميبزٌ  23وتًاويس
اظ پبیبنوبمٍ ذًز زنبؿ وىس ميتًاوس زض نًض امىبن زض مس مدبظ تحهيل مقبزل تقساز ياحس پبیبنوبمٍ مغبثك وؾط گطيٌ آمًظقي مطثًعيٍ
ياحس یب ياحسَبي زضؾي مطتجظ ضا ثب ضقتٍ تحهيوي اذص ومًزٌ؛ ي ميبوگيه ول حسالل  14ثگصضاويس تيب زض زيضٌ ميصوًض ثيٍ قييًٌ آمًظقيي
زاوفآمًذتٍ قًز .وًؿ قيًٌ زاوفآمًذتگي زض زاوكىبمٍ ليس ذًاَس قس.
تجصشُ :زاوكدًیي وٍ ثٍ َط زليل وتًاوس زيضٌ تحهيوي ضا ثٍ پبیبن ثطؾبوس نمظ گًاَي گصضاوسن ياحسَبي زضؾي ثٍ يي افغب ميقًز.
هبدُ  :26چىبوچٍ زاوكدً زض حيه تسيیه پبیبنوبمٍ السا ثٍ تروف فومي ؾطلت فومي خقل تموت وريثطزاضي ي یيطٌ) ومبیس ي ایه
مًضًؿ اظ ؾًي گطيٌ ترههي ثطضؾي تروفب پػيَكي زاوكگبٌ اثجب قًز اظ ازامٍ تحهيل محطي ي نطنبً گًاَي مجتىي ثط تقساز
ياحسَبي گصضاوسٌ زضیبنت ميوىس .گعاضقب مؿتىس ي مىتًة زض ذهًل تروف فومي زاوكدً ثبیؿتي تًؾظ مقبين آمًظقي ي تحهيال
تىميوي زاوكگبٌ ثٍ گطيٌ ترههي ثطضؾي تروفب پػيَكي زاوكگبٌ خُت ثطضؾي ي تهميم گيطي اضؾبل گطزز.
تجصشُ :احطاظ ي اثجب تروف فومي زاوكدً پؽ اظ اتمب پبیبنوبمٍ اظ ؾًي گطيٌ ترههي ثطضؾي تروفب پػيَكي زاوكگبٌ مىدط ثٍ اثغبل
مسضن تحهيوي نبزض قسٌ ذًاَس قس.
هبدُ  :27تبضید زاوفآمًذتگي ضيظ زنبؿ لبثللجًل اظ پبیبنوبمٍ زض قيًٌ آمًظقي -پػيَكي ي یب ظمبن ثجت آذطیه ومطٌ زضؼ زض قيًٌ
آمًظقي اؾت.
هبدُ  :28زاوكگبٌ ميتًاوس ثركي اظ اذتيبضا ذًز زض ایه آیيهوبمٍ ضا ثٍ گطيٌ آمًظقي یب یه وميتٍ مىترت تفًیض وىس.
هبدُ  :29مؿئًليت حؿه اخطا ي وؾبض ثط اخطاي ایه قيًٌوبمٍ ثط فُسٌ مقبيوت آمًظقي ي تحهيال تىميوي زاوكگبٌ اؾت ي زض قطح ي
تفؿيط مفبز وؾط آن مقبيوت مًضز اؾتىبز ذًاَس ثًز.
هبدُ  :30ایه آیيهوبمٍ زض یه ممسمٍ  30مبزٌ ي  30تجهطٌ ي  12پيًؾت زض پىدميه خوؿٍ قًضاي زاوكگبٌ مًضخ  94/11/11ثٍ تهًیت
ضؾيس ي ثطاي زاوكدًیبن يضيزي ؾبل تحهيوي  1394-95ي مبثقس الظ االخطا اؾت.
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پیَست 1
قمبضٌ:
تبضید:

باسوِتؼالی

يیطایف:

هذيشيت تحصیالت تکویلی

فشم دسخَاست توذيذ سٌَات ًیوسبل پٌجن /ضطن کبسضٌبسی اسضذ
ايٌجبًت ثب هطخصبت ريل دسخَاست توذيذ سٌَات جْت ًیوسبل پٌجن /ضطن سا داسم.
وب ي وب ذبوًازگي:
زاوكىسٌ:

قمبضٌ َمطاٌ:

قمبضٌ زاوكدًیي:
ضقتٍ تحهيوي:

گطایف:

تقساز ياحس گصضاويسٌ قسٌ:
ًَع ٍسٍد :الف) آظمًن ؾطاؾطي:
ة) ثسين آظمًن:

ويمؿبل يضيز:

مقسل ول:
وًثت ايل 

وًثت زي 

ؾُميٍ ممتبظیه 

الىتطيويىي 

پطزیؽ ذًزگطزان 

اوتمبل اظ ذبضج ثٍ زاذل 
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًطجَ
تبسيخ ٍ اهضبء

تزکش :تمسیس ؾىًا زاوكدًي مكمًل آمًظـ ضایگبن زض ويمؿبل قكم ثب زضیبنت قُطیٍ تحهيوي مغبثك تقطنٍ مهًة َيا امىب زاوكگبٌ اودب ميقًز.
ایه لؿمت نمظ ثطاي زاوكدًیبن وبضقىبؾي اضقس ثٍ قيًٌ آمًظقي -پػيَكي تىميل گطزز)

سئیس هحتشم داًطکذُ.......................
ثب سالم؛
ایىدبوت آلبي /ذبوم  .............................................اؾتبز ضاَىمبي زاوكدًي نًق ثسیهيؾيوٍ ؾغح ضضبیتمىسي ذًز ضا اظ نقبليت پػيَكي زاوكدً
افال ميزاض :
ضقيف 
متًؾظ
پيكطنت :ذًة
لصا ثب تمسیس ؾىًا ويمؿبل پىدم /قكم زاوكدً مًانمت  /مربلفت ذًز ضا افال ميزاض .
تًضيحب .................................................................................................................................................................................................................................. :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی استبد ساٌّوبی اٍل:
تبسيخ ٍ اهضبء:

آهَصش هحتشم داًطکذُ جٌبة آقبی /سشکبس خبًن ...........................

ثب ؾال ؛
احتطامبً تمسیس ؾىًا ويمؿبل پىدم /قكم زاوكدًي نًق زض قًضاي تحهيال تىميوي زاوكىسٌ مًضخ .......................................مغطح گطزیس ي:
⃝ الف :ثب تمسیس ؾىًا ويمؿبل پىدم /قكم زاوكدً مًانمت گطزیس لصا السا الظ خُت ثبظ وطزن ؾطتط ويمؿبل ايل /زي زاوكدً نًض پصیطز.
⃝ ة :ثب تمسیس ؾىًا زاوكدً مربلفت گطزیس لغفبً ثٍ اعالؿ زاوكدً ضؾبويسٌ قًز ي السامب الظ نًض پصیطز.

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی سئیس داًطکذُ:
تبسيخ ،اهضبء ٍ هْش داًطکذُ

تزکش :لغفبً پس اص تبئیذ ٍ اًجبم اقذام الصم يک ًسخِ اص ايي فشم جْت ثبيگابًی دس پشًٍاذُ آهَصضای داًطاجَ ثاِ هاذيشيت
تحصیالت تکویلی داًطگبُ اسسبل گشدد.
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پیَست 2

ضيًَُاهِ بزًاهِريشی آهَسضی ٍ ابالؽ درٍس در داًطکدُّا
هقذهِ:
ایه قيًٌوبمٍ ثٍ مىؾًض يحس ضيیٍ زض ثطوبمٍضیعي آمًظقي ثطاي ثطگعاضي والؼَيبي زضؾيي زض مميبعـ وبضقىبؾيي وبضقىبؾيي اضقيس ي
زوتطي زض زاوكىسٌَب ي َمچىيه اخطاي زليكتط ي ؾطیـتط محبؾجٍ حكالتسضیؽ افضبي َيا فومي ي مسضؾبن مسفً ي افال ثيٍ مًليـ آن
ثٍ امًض مبلي ثطاي پطزاذت حكالتسضیؽ َط ويمؿبل تحهيوي تُيٍ ي ثٍ قطح ظیط اضائٍ ميقًز:
هبدُ  :1ثطگعاضي زضيؼ ثٍ گًوٍاي ثطوبمٍضیعي قًز وٍ ضمه تًظیـ زض عًل َفتٍ مكىال ایبة ي شَبة ي ؾيوفؾيطيیؽ زاوكيدًیبن ثيٍ
حسالل ممىه وبَف یبثس.
هبدُ  :2والؼَبي زضيؼ وبضقىبؾي اضقس ي زوتطي زض حسالل ؾٍ ضيظ وبضي ثطوبمٍضیعي قًز.
هبدُ  :3زض ثطوبمٍضیعي ثطاي اضائٍ زضيؼ قيًٌوبمٍ ذسمت مًؽف افضبي َيب فومي مًضز تًخٍ لطاض گيطز .ثب تًخيٍ ثيٍ تاوييس مىيطض ایيه
قيًٌوبمٍ مجىي ثط حضًض َمىبضان ثٍ مس چُبض ضيظ زض محل وبض ضطيضي اؾت ثطوبمٍ َفتگي زضيؼ وويٍ َمىبضان زض چُيبض ضيظ َفتيٍ ثيب
تاويس ثط زاقته والؼ زض ضيظ ايل ي چُبض ثطوبمٍضیعي قًز .زض نًضتي وٍ ثقضي اظ َمىبضان تمبیل ثٍ ثطوبميٍضیيعي ويالؼَيبي ذيًز زض
ومتط اظ چُبض ضيظ زاضوس ميثبیؿتي زضذًاؾت وتجي ذًز ضا زض اثتسا ثٍ مسیط گطيٌ مطثًعٍ اضائٍ ي ؾرؽ زض نًض تایيس ثٍ مىؾيًض اليسامب
ثقسي ثطاي ضئيؽ زاوكىسٌ اضؾبل قًز .ثط اؾبؼ قيًٌوبمٍ ذسمت مًؽف افضبء َيا فومي َمىبضاوي وٍ نمظ  3ضيظ زض محل وبض حضيًض
زاقتٍ ثبقىس مكمًل وؿط حمًق قسٌ ي زض حبلت حضًض ومتط اظ ؾٍ ضيظ لطاضزاز آنَب ثٍ ويمٍ يلت تجسیل ذًاَس قس.
هبدُ  :4زض اضائٍ زضيؾي وٍ زض چىسیه گطيٌ اضائٍ ميقًوس َمچًن زضيؼ ؾطيیؿي) ؾقي قًز زضيؼ زض ؾبفت یىؿبوي اضائٍ قيسٌ تيب زض
نًض وساقته حس وهبة الظ امىبن ازیب گطيٌَب ممىه گطزز.
هبدُ  :5زض ثطوبمٍ والؾي اؾبتيس ضيظَبي زيقىجٍ ؾبفت  10الي  12زضؾي اضائٍ وكًز تب امىبن ثطگعاضي خوؿب مرتويف زاوكيگبٌ زض ایيه
ؾبفت ممسيض ثبقسَ .مچىيه ثطگعاضي والؼَب زض ثبظٌ ظمبوي  12الي َ 14ط ضيظ ممىًؿ ثًزٌ ي ثٍ َيچ فىًان زض ایه ثبظٌ زضؾي اضائٍ وكًز.
هبدُ  :6والؼَبي زضؾي َمىبضان نمظ زض ثبظٌ ؾبفت  8لغبیت  18ثطوبمٍضیعي قيًز ي نميظ زض ميًاضز ذيبل ي ثيطاي مؿيئًليه اخطایيي
زاوكگبٌ ميتًان زض ؾبفت  18-20ويع ثطوبمٍضیعي وطز.
هبدُ  :7افضبي َيب فومي ثبیؿتي زض ثطوبمٍ َفتگي حضًض ذًز زض زاوكگبٌ  40ؾبفت زض َفتٍ) مًاضز ظیط ضا زض وؾط زاقتٍ ثبقىس:
الف ي ثطوبمٍ حضًض ذًز ضا اظ ؾبفت  8تب  18تىؾيم ومبیىس.
ة ي ثٍ اظاي اضائٍ َط  3ياحس زضؾي یه ؾبفت زض ثطوبمٍ َفتگي ثٍ مىؾًض ضنـ اقىبل ثطاي زاوكدًیبن زضؼ زض وؾط گطنتٍ قًز.
ج ي ثٍ مىؾًض ضاَىمبیي پبیبنوبمٍ زاوكدًیبن وبضقىبؾي اضقس ي ضؾيبلٍ زاوكيدًیبن زوتيطي ثيٍ اظاي َيط زاوكيدً یيه ؾيبفت زض ثطوبميٍ
َفتگي اؾبتيس لحبػ قًز.
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هبدُ  :8ثب تًخٍ ثٍ لعي حضًض فسٌاي اظ افضبي َيب فومي زض قًضاَبي اخطائي مرتوف زاوكگبٌ ذًاَكيمىس اؾيت زض ثطوبميٍ َفتگيي زض
ؾبفب تكىيل ایه قًضاَب والؾي گىدبويسٌ وكًز.
هبدُ  :9ضفبیت حس وهبة تقساز زاوكدً ثطاي تكىيل والؼ زض وويٍ ممبعـ العامي اؾت .زض َط ويمؿبل تحهيوي ثالنبنوٍ پؽ اظ حصف ي
اضبنٍ تقساز انطاز ثجت وب قسٌ زض َط زضؼ وىتطل قًز .اگط تقساز زاوكدًیبن زضؾي ظیط حس وهبة تقييه قسٌ ثبقس زض نًض امىبن آن
زضؼ حصف ي زض ويمؿبل َبي ثقسي اضائٍ قًز .چىبوچٍ امىبن حصف زضؼ يخًز وساقتٍ ثبقس زاوكىسٌ زالیل تًخيُي ذًز ضا عي وبمٍاي
ثٍ مقبين آمًظقي زاوكگبٌ اضؾبل ومبیس .زض نًضتي وٍ مدًظ تكىيل والؼَبي ظیط حس وهبة تب لجل اظ حصف ي اضبنٍ وؿت وكًز ثٍ آن
زضيؼ حكالتسضیؽ تقوك ورًاَس گطنت .حس وهبة تقساز زاوكدً ثطاي تكىيل والؼ ثٍ قطح خسيل ظیط ميثبقس.
حذ ًصبة

سقف

ًَع دسس

سديف
1

زضيؼ فمًمي

 30وفط

 60وفط

2

زضيؼ مقبضف

 30وفط

 45وفط

3

زضيؼ پبیٍ

 25وفط

 50وفط

4

زضيؼ انوي مكتطن)

 15وفط

 40وفط

5

زضيؼ ترههي

 10وفط

 40وفط

6

زضيؼ اذتيبضي

 10وفط

 40وفط

7

تطثيتثسوي 1

 30وفط

 60وفط

8

تطثيتثسوي 2

 24وفط

 40وفط

9

زضيؼ فموي ترههي ضقتٍ تطثيتثسوي

 10وفط

 40وفط

10

آظمبیكگبٌ /وبضگبٌ

 12وفط

 18وفط

11

زضيؼ وبضقىبؾي اضقس

 5وفط

12

زضؼ ؾميىبض 1

 15وفط

13

زضيؼ زوتطي

 3وفط

هبدُ  :10ضفبیت حسالل تقساز زاوكدً مغبثك خسيل مبزٌ  9ثطاي تمؿيم والؼ ثٍ زي گطيٌ ي یب تكىيل والؼ زض  2گطيٌ ثٍ عيًض ميًاظي اظ
اثتساي ويمؿبل زض تمب ممبعـ العامي اؾت .ثٍ والؼَبیي وٍ حس وهبة تقييه قسٌ ضا ضفبیت وىىىس حكالتسضیؽ تقوك ورًاَس گطنت.
هبدُ  :11ثطاي تسضیؽ زضيؼ وبضقىبؾي اضقس حسالل زي ويمؿبل تسضیؽ زض زيضٌ وبضقىبؾي ي ثيطاي تيسضیؽ زض زيضٌ زوتيطي حيسالل زي
ويمؿبل تسضیؽ زض زيضٌ وبضقىبؾي اضقس ضطيضي اؾت.
هبدُ  :12ثٍ خبي اؾتفبزٌ اظ اؾبتيس حكالتسضیؽ مسفً اظ زاوكدًیبن زوتطي ثطاي تسضیؽ تب ؾمف  6ياحس اؾيتفبزٌ قيًز .زض ضيمه ثيطاي
زاوكدًیبن زوتطي قبیل ثٍ تحهيل زض زاوكگبٌ نىقتي قبَطيز وٍ ثًضؾيٍ يظاض فوً ميثبقىس  3ياحس مًؽف زض وؾط گطنتٍ قًز.
هبدُ  :13زض نًض ويبظ ثٍ اؾتفبزٌ اظ اؾبتيس ذبضج اظ زاوكگبٌ خُت تسضیؽ زضيؼ مًضز وؾط َمبَىگي ي وؿيت مديًظ اظ گيطيٌ آمًظقيي
اضائٍزَىسٌ ایه زضيؼ العامي اؾت .زض یيط ایه نًض ثٍ مسضؾبن مسفً نبلس مدًظ حكالتسضیؽ تقوك ورًاَس گطنت.
تجصشُ  :1تسضیؽ زضيؼ مقبضف اؾالمي نمظ تًؾظ مسضؾبن زاضاي مدًظ اظ مقبيوت امًض زنبتط اؾبتيس ي مجوغبن امىيبنپيصیط اؾيت ي اضائيٍ
زضؼ تحت َط فىًان ثٍ نبلسیه ایه مدًظ مدبظ ويؿت.
تجصشُ  :2زض نًض زاقته قطایظ یىؿبن ايلًیت ثٍوبضگيطي ثب اؾبتيس مسفً ثًمي اؾت.
هبدُ  :14ثطاي زفً اظ مسضؾب ن مسفً وؿت مدًظ اظ قيًضاي آمًظقيي زاوكيگبٌ پييف اظ قيطيؿ َيط ويمؿيبل تحهييوي العاميي اؾيت .اظ
ثٍوبضگيطي اؾبتيس حكالتسضیؽ وٍ نالحيت آنَب ثٍ تایيس قًضاي آمًظقي زاوكگبٌ وطؾيسٌ اؾت ذًززاضي قًز.
هبدُ  :15زض نًض ويبظ اؾتفبزٌ اظ ذسمب افضبي َيا فومي ثبظوكؿتٍ خُت تسضیؽ زضيؼ مطثًعٍ حساوثط تب ؾمف  12ياحس مدميًؿ
تسضیؽ ي ضؾبلٍ) مدبظ اؾت.
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هبدُ  :16مكرهب تحهيوي ي پطؾىوي مسضؾبن مسفً ثبیس پيف اظ قطيؿ َط ويمؿبل تحهيوي ي حساوثط تب پبیبن تبضید حصف ي اضبنٍ
تًؾظ آمًظـ زاوكىسٌ زض ؾيؿتم گوؿتبن تقطیف قًز .پؽ اظ حصف ي اضبنٍ ثطاي مسضؾبن حكالتسضیؽ ؾط تط ایدبز ورًاَس قس ي
مؿئًليت مكىال وبقي اظ ایه مؿئوٍ ثٍ فُسٌ ضئيؽ زاوكىسٌ ذًاَس ثًز.
هبدُ  :17زض اثتساي ويمؿبل مكرهب افضبي َيا فومي ي مسضؾبن مسفً ضتجٍ فومي مسضن تحهيوي) ي مكرهيب زضيؼ اضائيٍ قيسٌ
تقساز ياحس وًؿ ياحس مقبزلؾبظي زضيؼ ي زنقب تسضیؽ) زض ؾيؿتم آمًظقي گوؿتبن ثٍ عًض زليك وىتطل قًز ي زض نيًض مغيبیط
زض اثتساي ويمؿبل ثٍ مسیطیت ؾيؿتم گوؿتبن افال قًز تب انالحب الظ اودب پصیطز .چىبوچيٍ زضيؼ وبضقىبؾيي اضقيس ي زوتيطي ثيطاي
ايليه ثبض تًؾظ مسضؾي اضائٍ ميقًز ایه اعالفب زض مس ظميبوي ويٍ ثجيت زضيؼ زض اذتييبض زاوكيىسٌ ليطاض زاضز زض ؾيؿيتم آمًظقيي
گوؿتبن ثٍ عًض زليك ياضز قًز .زض یيط ایه نًض امىبن انالح آن يخًز ورًاَس زاقت.
هبدُ  :18زض َط ويمؿبل تحهيوي اعالفب خسیس مطثًط ثٍ اؾبتيس ضاَىمب ي مكبيض زض ممغـ وبضقىبؾي اضقس ي زض ممغـ زوتيطي ثيٍ عيًض
وبمل ي زليك زض ؾيؿتم آمًظقي گوؿتبن ثجت قًز.
هبدُ  :19زض اثتساي َط ويمؿبل تحهيوي اعالفب مطثًط ثٍ اؾتبز ضاَىمبي وبضقىبؾي ثب تًخٍ ثٍ تقساز زاوكيدًیبن تحيت ؾطپطؾيتي َيط
اؾتبز ثٍ عًض زليك زض ؾيؿتم ثجت قًز تب محبؾجٍ حكالعحمٍ امىبنپصیط گطزز.
هبدُ  :20زض َط ويمؿبل تحهيوي ؾبفت مًؽف تسضیؽ افضبء َيا فومي زاوكگبٌ وىتطل قًز ي زض نًض مغبیط زض اثتساي ويمؿبل ثيٍ
مسیطیت ؾيؿتم گوؿتبن افال قًز تب انالحب الظ اودب پصیطز .پؽ اظ محبؾجٍ حكالتسضیؽ ي افال آن ثٍ امًض مبلي امىبن انالح مييعان
ؾبفت حكالتسضیؽ يخًز ورًاَس زاقت.
هبدُ  :21مؿئًليت حؿه اخطا ي وؾبض ثط اخطاي ایه قيًٌ وبمٍ ثط فُسٌ مقبيوت آمًظقي ي تحهيال تىميوي زاوكگبٌ اؾت ي زض قطح ي
تفؿيط مفبز وؾط آن مقبيوت مًضز اؾتىبز ذًاَس ثًز.
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پیَست 3

ضيًَُاهِ ًحَُ بزگشاری اهتحاًات داًطگاُ
هقذهِ:
ایه قيًٌوبمٍ ثٍ مىؾًض يحس ضيیٍ زض ثطگعاضي امتحبوب پبیيبن تيط زاوكيدًیبن زض مميبعـ وبضقىبؾيي وبضقىبؾيي اضقيس ي زوتيطي زض
زاوكىسٌَب تُيٍ ي ثٍ قطح ظیط اضائٍ ميقًز:
هبدُ  :1امتحبوب نجح ؾبفت 8:30ي ثقس اظ ؽُط ؾبفت  14ثطگعاض ميقًز .زض نًض ويبظ ثطگعاضي امتحبويب زض ؾيبفت  10:30وييع مديبظ
ميثبقس.
هبدُ  :2حضًض مسضؼ َط زضؼ ثٍ فىًان مطالت انوي َمطاٌ ثب ؾؤاال تىثيط قسٌ زض خوؿٍ امتحبن العامي اؾت .چىبوچٍ اؾيتبز وتًاويس زض
خوؿٍ امتحبن حبضط قًز مًؽف اؾت تب حسالل  24ؾبفت لجل اظ قطيؿ امتحبن ثٍ نًض مىتًة یىي اظ َمىبضان َيا فومي زاوكىسٌ
ضا ثٍ فىًان خبیگعیه ذًز ثٍ مسیط گطيٌ مقطني وطزٌ تب زض خوؿٍ امتحبن حبضط قًز.
هبدُ  :3آمًظـ زاوكىسٌَب حك ثطگعاضي ي یب قطيؿ خوؿٍ امتحبن ثسين حضًض اؾتبز زضؼ ي یب خيبیگعیه مقطنييقيسٌ عجيك ميبزٌ  )2ضا
وساضوس .زض قطایظ ذبل ثب َمبَىگي ضئيؽ زاوكىسٌ یب مسیط گطيٌ السا گطزز.
هبدُ  :4حضًض ي یيبة زاوكدًیبن زض خوؿٍ امتحبن تًؾظ آمًظـ زاوكىسٌ اودب ميپصیطز ي یيجت زض خوؿيٍ امتحيبن ثبیيس حيساوثط 24
ؾبفت پؽ اظ ثطگعاضي امتحبن زض ؾيؿتم گوؿتبن ثجت قًز .نًضتدوؿٍ امتحبن زض زي وؿرٍ تىؾيم ي پؽ اظ تایيس مسضؼ یه وؿيرٍ زض
آمًظـ زاوكىسٌ ثبیگبوي قسٌ ي وؿرٍ زیگط ويع ثٍ فىًان ليؿت ومطٌ ايليٍ ثٍ مسضؼ تحًیل زازٌ ميقًز.
هبدُ  :5يضيز زاوكدً ثب تاذيط ثٍ خوؿٍ امتحبن حساوثط یه ضثـ پؽ اظ قطيؿ امتحبن ثٍ قطط آنوٍ َيچ یه اظ زاوكيدًیبن ذيبضج وكيسٌ
ثبقىس ثالمبوـ ي ذطيج زاوكدًیبن زض زٌ زليمٍ پبیبن يلت امتحبن ممىًؿ اؾت.
هبدُ  :6ايضاق امتحبوي پؽ اظ پبیبن ثطگعاضي خوؿٍ امتحبن تًؾظ آمًظـ زاوكىسٌ قمبضـ ي ثٍ مسضؼ مطثًعٍ تحًیل زازٌ ميقيًز ليصا
ثٍ مىؾًض خوًگيطي اظ َطگًوٍ اقتجبٌ مسضؼ مًؽف اؾت ايضاق ضا قمبضـ ي تحًیل ثگيطز .ثسیُي اؾت زض نًض فس ضفبیت مًاضز مصوًض
ي ثطيظ مكىال اؾتبز مطثًعٍ قرهبً پبؾرگً ميثبقس.
هبدُ  :7امتحبوب زضيؼ فمًمي ي مقبضف اؾالمي تًؾظ آمًظـ گطيٌَبي مصوًض زض محل افال قسٌ ثطگعاض ميقًز.
هبدُ  :8اؾبتيس محتط ميتًاوىس ثطاي تىثيط ؾؤاال اظ  3ضيظ وبضي لجل اظ قطيؿ امتحبوب نجحَب اظ ؾبفت  8اليي  10ي ثقيس اظ ؽُطَيب اظ
ؾبفت  13الي  15ثٍ اوتكبضا زاوكگبٌ يالـ زض پطزیؽ مطوعي مطاخقٍ ومبیىس .اظ ثطزن نوف نبیل ؾؤاال ) ثطاي تىثيط ؾؤاال ذيًززاضي
قًز.
هبدُ  :9ثطگٍَبي امتحبوي َط زضؼ ثبیس حسالل ثٍ مس یه ويمؿبل تًؾظ مسضؼ وگُساضي قًز .اؾبتيس مسفً ميثبیؿت وؿجت ثٍ تحًیل
ثطگٍَبي امتحبوي ي ؾؤاال ثٍ مسیط گطيٌ السا ومبیىس.
هبدُ  :10ؾؤاال امتحبوي زضيؼ فوً پبیٍ نىي ي مُىسؾي ي وكبيضظي ثٍ نًض تكيطیحي ثيًزٌ ي زض نيًض تهيًیت قيًضاي آمًظقيي
زاوكىسٌ ثطاي زضيؼ مهًة ثٍ قطط ایهوٍ ثبض ؾؤاال تؿتي اظ  %50ومطٌ امتحبن تدبيظ وىمبیس ثٍ نًض تطويجي تكيطیحي ي تؿيتي)
ثالمبوـ اؾت .ؾؤاال امتحبوي زضيؼ فوً اوؿبوي زضيؼ فمًمي ي مقبضف اؾالمي ثٍ نًض تطويجي  %50تكيطیحي %50-تؿيتي) اؾيت.
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زض نًض مكبَسٌ َطگًوٍ تروف مًضًؿ ثب شوط وب مسضؼ اظ عطیك آمًظـ زاوكىسٌ ي تایيس وُبیي ضئيؽ زاوكىسٌ شيضثيظ ثيطاي اليسامب
ثقسي ي تهميمگيطي ثٍ حًظٌ مقبيوت آمًظقي ي تحهيال تىميوي اضؾبل ميقًز.
هبدُ  :11ظمبن ثجت ي تبئيس ومطا ثٍ قطح خسيل شیل ميثبقس:
داًطجَيبى کبسضٌبسی
ضشٍع ثجت ًوشات تَسظ هذسسیي

پبيبى هْلت ثجت ًوشات تَسظ هذسسیي

داًطجَيبى تحصیالت تکویلی

ثالنبنوٍ پؽ اظ ثطگعاضي امتحبن َط زضؼ

ثالنبنوٍ پؽ اظ ثطگعاضي امتحبن َط زضؼ

 7ضيظ پؽ اظ آذطیه امتحبن

زض ويمؿبل ايل  5ضيظ لجل اظ حصف ي اضبنٍ زض ويمؿبل زي تب ثيؿت ي َكتم تيطمبٌ َطؾبل

تَجِ :تىؾيمب

ؾيؿتم آمًظقي گوؿتبن ثٍگًوٍاي ميثبقس وٍ زض ایب ثطگعاضي امتحبوب

ومطا

لبثل ثجت ثًزٌ ليىه زض ایه ثبظٌ لبثلضؤیت تًؾظ

زاوكدًیبن وميثبقس.
پبيبى هْلت اصالح ٍ قفل ًوشات تَسظ
هذسسیي

تَجِ :ؾيؿتم ثٍ عًض ذًزوبض ضأؼ ؾبفت  24ضيظَبي مصوًض یيطنقبل ميقًز.

آخشيي صهبى تأيیذ لیست ًوشات
تَسظ آهَصش داًطکذُ

 3ضيظ پؽ اظ پبیبن مُوت ثجت ومطا

زض ويمؿبل ايل  2ضيظ لجل اظ حصف ي اضبنٍ زض ويمؿبل زي  3ضيظ پؽ اظ پبیبن مُوت ثجت ومطا

 2ضيظ پؽ اظ لفل ومطا تًؾظ مسضؾيه

 2ضيظ پؽ اظ لفل ومطا تًؾظ مسضؾيه

تجصشُ  :1اؾبتيسي وٍ لجل اظ پبیبن امتحبوب السا ثٍ ثجت ومطا ميومبیىس ثٍ زليل فس امىبن ضؤیت ومطا تًؾيظ زاوكيدًیبن ضيطيضي
اؾت تب مُوت تدسیسوؾط ضا  48ؾبفت پؽ اظ تبضید ضؤیت ومطٌ پبیبن امتحبوب ) تقطیف ومبیىس.
تجصشُ  :2زاوكدًیبن  48ؾبفت مُوت زضذًاؾت تدسیسوؾط زاضوس لصا الظ اؾت اؾبتيس محتط حيساوثط  72ؾيبفت لجيل اظ اتميب مُويت
انالح ي لفل ومطا تًؾظ اؾتبز وؿجت ثٍ ثجت وويٍ ومطا زاوكدًیبن زض ؾيؿتم گوؿتبن السا ومًزٌ تب زاوكدً ثتًاوس زض مُويت تقيييه
قسٌ تمبضبي تدسیسوؾط ذًز ضا زض ؾيؿتم گوؿتبن ثجت ومبیس .الظ ثٍ شوط اؾت وٍ ؾيؿتم ثٍ نًض ذًزوبض پيؽ اظ پبیيبن مُويت لفيل
ومطا َطگًوٍ ثجت یب تغييط ومطٌ ضا مؿسيز ميومبیس لصا پيكىُبز ميقًز اؾبتيس محتط وؿجت ثٍ ثجت یيب انيالح وميطا ذيًز زض ايلييه
نطنت السا وطزٌ ي اظ مًوًل وطزن آن ثٍ آذطیه ضيظ ي لحؾب خساً اختىبة ومبیىس.
هبدُ  :12زاوكىسٌَب ثبیس وؿجت ثٍ اضؾبل گعاضـ یيجت امتحبوي ي تروف زض امتحبوب ثٍ نًض ليؿت ي یىدب َمطاٌ ثب مؿتىسا ي مساضن
مطثًط مغبثك خسيل شیل السا ومبیىس:
فىًان

آذطیه مُوت اضؾبل اؾبمي تًؾظ زاوكىسٌ

مُوت السا ازاضٌ ول آمًظـ یب ازاضٌ تحهيال تىميوي زاوكگبٌ

یيجت زض خوؿٍ امتحبوب

 4ضيظ وبضي پؽ اظ پبیبن امتحبوب

حساوثط زٌ ضيظ پؽ اظ اضؾبل ي ثقس اظ تكىيل خوؿٍ وميتٍ مىترت قًضاي آمًظقي

تروف زض خوؿٍ امتحبن

 2ضيظ وبضي پؽ اظ پبیبن امتحبوب

پؽ اظ افال ضأي مطثًعٍ تًؾظ قًضاي اوضجبعي زاوكدًیبن

ثب تًخٍ ثٍ ایهوٍ وميتٍ مىترت قًضاي آمًظقي زض پبیبن َط ويمؿبل یهثبض تكىيل خوؿٍ ميزَس الظ اؾت وويٍ زضذًاؾتَب زض تيبضید
افال قسٌ ثٍ َمطاٌ مساضن مطثًعٍ حؿت زيضٌ آمًظقي ثٍ ازاضٌ ول آمًظـ یب تحهيال تىميوي اضؾبل قًز.
هبدُ  :13یيجت زض خوؿٍ امتحبن زض نًضتي مًضز ثطضؾي لطاض ميگيطز وٍ زاوكدً زض ضيظ امتحبن زض یىي اظ ثيمبضؾتبنَبي زيلتي قبَطيز
ثٍ یيط اظ ثرف ايضغاوؽ ثؿتطي قسٌ ثبقس.
هبدُ  :14یيجت والؾي زاوكدًیبن ثبیس زض ظمبن تقييه قسٌ تًؾظ مسضؾيه زض ؾيؿتم گوؿيتبن ثجيت قيًز اؾيترطاج ليؿيت یيجيت اظ
ؾيؿتم گوؿتبن حؿت زيضٌ آمًظقي ثٍ فُسٌ ازاضٌ ول آمًظـ ي تحهيال تىميوي ميثبقس.
هبدُ  :15ثٍ َمطاٌ زاقته توفه َمطاٌ ي َطگًوٍ يؾيوٍ اضتجبعي زض خوؿٍ امتحبن ممىًؿ ي ثٍ مىعلٍ تروف تومي ميقًز.
هبدُ  :16مؿئًليت حؿه اخطا ي وؾبض ثط اخطاي ایه قيًٌوبمٍ ثط فُسٌ مقبيوت آمًظقي ي تحهيال تىميوي زاوكيگبٌ اؾيت ي زض قيطح ي
تفؿيط مفبز وؾط آن مقبيوت مًضز اؾتىبز ذًاَس ثًز.
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پیَست 4
فشم دسخَاست حزف تکدسس داًطجَيبى کبسضٌبسی اسضذ
آهَصش هحتشم داًطکذُ ..................................
دسخَاست
هتقبضی

احتطامبً ایىدبوت ..................................زاوكدًي ضقتٍ  .......................................زيضٌ  ........................ثٍ قمبضٌ
زاوكدًیي  ........................زض ويمؿبل ايل /زي ؾبل تحهيوي  ...............تقساز ..........ياحس زضؾي ضا اوتربة ي مكغًل ثٍ تحهيل ميثبقم
ثٍ زليل زاضا ثًزن قطایظ ذبل حؿت مؿتىسا پيًؾت) تمبضبي حصف زضؼ  ..... ........................................ثٍ قمبضٌ زضؼ  .......................................ثٍ
اضظـ  ............ياحس ضا زاض .
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًطجَ:
تبسيخ ٍ اهضبء:

هذيش هحتشم گشٍُ آهَصضی جٌبة آقبی /سشکبس خبًن ............................
آهَصش
داًطکذُ

ثب ؾال احتطامبً ذًاَكمىس اؾت مًضًؿ زضذًاؾت زاوكدً زض گطيٌ آمًظقي مطثًعٍ عطح ي وتيدٍ ضا افال ومبیيس.
الظ ثٍ شوط اؾت زاوكدًي نًقالصوط زض ويمؿبل خبضي تقساز  .......ياحس زضؾي اذص ومًزٌ اؾت وٍ اظ ایه زضيؼ تقساز  ......ياحس خعء زضيؼ انوي ي
تقساز  .....خعء زضيؼ خجطاوي يي ميثبقس.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی کبسضٌبس آهَصش داًطکذُ
تبسيخ ٍ اهضبء

سئیس هحتشم داًطکذُ جٌبة آقبی /سشکبس خبًن .................
⃝ الف :عجك ثطضؾي ثٍ فمل آمسٌ زض خوؿٍ مًضخ ............گطيٌ آمًظقي  .................قطایظ زاوكدً ذبل تكريم زازٌ قس لصا حصف زضؼ وبمجطزٌ
ثسين اذص قُطیٍ ثالمبوـ اؾت.
هذيش گشٍُ

⃝ ة :عجك ثطضؾي ثٍ فمل آمسٌ زض خوؿٍ مًضخ ............گطيٌ آمًظقي  ..................قطایظ زاوكدً ذبل تكريم زازٌ وكس لصا ثب حصف زضؼ زاوكدً
ثٍ قطط حفؼ حسالل  8ياحس زضؾي یيط اظ زضيؼ خجطاوي) ي پطزاذت قُطیٍ آن زضؼ زض نًض اذص مدسز ثالمبوـ اؾت.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذيش گشٍُ:
تبسيخ ٍ اهضبء:

کبسضٌبس هحتشم آهَصش داًطکذُ جٌبة آقبی /سشکبس خبًن .........................
ثب ؾال ؛ لغفبً:
سئیس
داًطکذُ

⃝ الف :ثب تًخٍ ثٍ تبئيس ذبل ثًزن قطایظ زاوكدً وؿجت ثٍ حصف زضؼ ثسين اذص قُطیٍ السا گطزز.
⃝ ة :ث ب تًخٍ ثٍ ذبل تكريم زازٌ وكسن قطایظ زاوكدً وؿجت ثٍ حصف زضؼ وبمجطزٌ ثٍ قطط حفؼ حسالل  8ياحس زضؾي یيط اظ زضيؼ
خجطاوي) ي پطزاذت قُطیٍ زض نًض اذص مدسز زضؼ السا گطزز.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی سئیس داًطکذُ:
تبسيخ ،اهضبء ٍ هْش داًطکذُ:

تزکش :لغفبً پس اص تبئیذ ٍ حزف دسس داًطجَ يک ًسخِ اص ايي فشم جْت ثبيگبًی دس پشًٍذُ آهَصضی داًطاجَ ثاِ
هذيشيت تحصیالت تکویلی داًطگبُ اسسبل گشدد.
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پیَست 5
فشم دسخَاست حزف ًیوسبل تحصیلی داًطجَيبى کبسضٌبسی اسضذ
آهَصش هحتشم داًطکذُ جٌبة آقبی /سشکبس خبًن ..................................
احتطامبً ایىدبوت ..................................زاوكدًي ضقتٍ  .......................................زيضٌ  ........................ثٍ قمبضٌ
زاوكدًیي  ........................زض ويمؿبل ايل /زي ؾبل تحهيوي  ...............تقساز ..........ياحس زضؾي ضا اوتربة ي مكغًل ثٍ تحهيل ميثبقم
ثٍ زليل زاضا ثًزن قطایظ ذبل حؿت مؿتىسا پيًؾت) تمبضبي حصف ويمؿبل تحهيوي خبضي ايل /زي ؾبل تحهيوي )...................ضا زاض .
الظ ثٍ شوط اؾت تقساز خوؿب یيجت ایىدبوت زض والؼَبي زضؼ زض ایه ويمؿبل ثٍ قطح شیل ميثبقس وٍ ثٍ تبئيس اؾتبز /اؾبتيس مطثًعٍ ضؾيسٌ
اؾت.

قمبضٌ زضؼ

وب زضؼ

تقساز ياحس
زضؼ

دسخَاست
هتقبضی

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًطجَ:
تبسيخ ٍ اهضبء:

هذيش هحتشم گشٍُ آهَصضی جٌبة آقبی /سشکبس خبًن ............................
آهَصش

ثب ؾال احتطامبً ذًاَكمىس اؾت مًضًؿ زضذًاؾت زاوكدً زض گطيٌ آمًظقي مطثًعٍ عطح ي وتيدٍ ضا افال ومبیيس.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی کبسضٌبس آهَصش داًطکذُ

داًطکذُ

تبسيخ ٍ اهضبء

سئیس هحتشم داًطکذُ جٌبة آقبی /سشکبس خبًن .................
⃝ الف :عجك ثطضؾي ثٍ فمل آمسٌ زض خوؿٍ مًضخ ............گطيٌ آمًظقي  .................قطایظ زاو كدً ذبل تكريم زازٌ قس لصا حصف ويمؿبل تحهيوي
وبمجطزٌ ثالمبوـ اؾت.
هذيش گشٍُ

⃝ ة :عجك ثطضؾي ثٍ فمل آمسٌ زض خوؿٍ مًضخ ............گطيٌ آمًظقي  ..................قطایظ زاوكدً ذبل تكريم زازٌ وكس لصا ثب حصف ويمؿبل
تحهيوي زاوكدً مًانمت وگطزیس.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذيش گشٍُ:
تبسيخ ٍ اهضبء:

کبسضٌبس هحتشم آهَصش داًطکذُ جٌبة آقبی /سشکبس خبًن .........................
سئیس
داًطکذُ

ثب ؾال ؛ لغفبً ثب تًخٍ ثٍ تبئيس ذبل ثًزن قطایظ زاوكدً وؿجت ثٍ حصف ويمؿبل تحهيوي مًضز تمبضبي زاوكدً السا گطزز.
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی سئیس داًطکذُ:
تبسيخ ،اهضبء ٍ هْش داًطکذُ:

تزکش :لغفبً پس اص تبئیذ ٍ حزف ًیوسبل تحصیلی داًطجَ يک ًسخِ اص ايي فشم جْت ثبيگبًی دس پشًٍذُ آهَصضی
داًطجَ ثِ هذيشيت تحصیالت تکویلی داًطگبُ اسسبل گشدد.
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پیَست 6
فشم تقبضبی اًصشاف اص تحصیل
آهَصش هحتشم داًطکذُ……………
زاوكدًي زيضٌ وبضقىبؾي اضقس/زوتطي
 .نبزضٌ اظ
ثٍ قمبضٌقىبؾىبمٍ
نطظوس
ایىدبوت
ضقتٍ ...................................ثٍ قمبضٌ زاوكدًیي  ....................................زيضٌ  ..................ایه زاوكگبٌ وٍ تبوىًن  .................ياحس زضؾي ضا ثب مًنميت
گصضاويسٌا ثب آگبَي وبمل اظ ممطضا مطثًط ثٍ اوهطاف اظ تحهيل تمبضبي اوهطاف زائم اظ تحهيل ضا زاض .
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًطجَ:
تبسيخ ٍ اهضبء:

زضج تبضید زضذًاؾت اوهطاف العامي اؾت)

تًخٍ :زض نًضتي وٍ زاوكدً اوتربة ياحس وساقتٍ ثبقس اظ عطیك ؾيؿتم آمًظقي گوؿتبن السا ثٍ تؿًیٍ حؿبة ثب زاوكگبٌ ومبیس).
دسٍس اًتخبثی ايي

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

تَضیحبت هذسس هشثَعِ دسثبسُ

ًیوسبل

هذسس

حضَس داًطجَ دس جلسبت دسس

تبسيخ ٍ اهضبء هذسس

تبئیذ سئیس داًطکذُ ثشای ػذم حضَس داًطجَ

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی سئیس داًطکذُ:

دس جلسبت دسس

تبسيخ ،اهضبء ٍ هْش داًطکذُ:
(تبئیذ تسَيِحسبة ثب توبهی ثخصّبی ريل الضاهی است)

سديف

ٍاحذ تسَيِحسبة کٌٌذُ

هحل اهضبء هسئَل

سديف

ٍاحذ تسَيِحسبة

هحل اهضبء

کٌٌذُ

هسئَل

1

مسیط گطيٌ زاوكىسٌ

6

امًض زاوكدًیي

2

آمًظـ زاوكىسٌ

7

امًض مبلي

3

وتبثربوٍ مطوعي

8

خمقساضي امًال

4

زنتط وُبز ممب مقؾم ضَجطي)

9

مطوع وبمريًتط

5

اتًمبؾيًن تغصیٍ

مس ثُطٌمىسي اظ ذسمب آمًظقي ضایگبن...................
وبض زاوكدًیي فًز گطزیسٌ اؾت
السامب اودب قسٌ -1 :نسيض حىم اوهطاف لغقي اظ تحهيل
 -2اثغبل وؾب يؽيفٍ زاوكدًیبن مكمًل

تبضید ثجت حىم اوهطاف اظ تحهيل زاوكدً ..............

آذطیه آزضؼ زاوكدً ي قمبضٌ توفه ثبثت ي َمطاٌ:
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امضبء وبضقىبؼ
مطثًعٍ

پیَست 7

ضيًَُاهِ ًحَُ هؼادلساسی درٍس دٍرُّای تحصيالت تکويلی
مقبزل ؾبظي ي پصیطـ ي یب ضز زضيؾي وٍ زاوكدًیبن پصیطـ قسٌ زض ایه زاوكگبٌ لجالً زض َميه ممغـ زض زاوكگبٌَب ي مطاوع آمًظـ فيبلي
مًضز تایيس يظاض فوً تحميمب ي نىبيضي گصضاوسٌاوس تًؾظ زاوكىسٌ مطثًعٍ مغبثك قيًٌ وبمٍ ظیط اودب ميقًز:
هبدُ  :1فىًان ي محتًي ياحسَبي گصضاوسٌ قسٌ وٍ ثطاي مقبزل ؾبظي زضذًاؾت قسٌ اؾت ثبیؿتي ثيب ثطوبميٍ آمًظقيي مهيًة
ضقتٍ -گطایف زاوكدً تغبثك زاقتٍ ثبقس.
هبدُ  :2مقسل زضيؼ مقبزلؾبظي قسٌ ثبیؿتي حسالل  14ثطاي زيضٌَبي وبضقىبؾي اضقس ي حسالل  16ثطاي زيضٌَيبي زوتيطي
ترههي  )PhDثبقس.
هبدُ  :3حساوثط  6ويمؿبل تحهيوي اظ گصضاوسن َط زضؼ یب زضيؼ مًضز زضذًاؾت ثطاي مقبزل ؾبظي وگصقتٍ ثبقس.
تجصشُ  :1زاوكدًیبن وًثت زي مًؽف ثٍ پطزاذت قُطیٍ مطثًط ثٍ َط یه اظ زضيؼ مقبزلؾبظي قسٌ ميثبقىس.
هبدُ  :4ومطٌ زضؼ یب زضيؼ مقبزلؾبظي قسٌ نمظ زض ميبوگيه ول ومطا زاوكدً مىؾًض ميگطزز.
تجصشُ  :2فىًان ي ومطٌ زضؼ یب زضيؼ مقبزلؾبظي قسٌ لجل اظ ومطا ايليه ويمؿبل تحهيوي زاوكدً زض وبضوبمٍ تحهييوي يي
ثجت ميقًز.
هبدُ  :5ثٍ اظاي تقساز ياحسَبي مقبزلؾبظي قسٌ ثٍ وحً ظیط اظ ؾىًا مدبظ تحهيوي زاوكدً ثط اؾبؼ آیيه وبمٍ آمًظقي زيضٌ
َبي وبضقىبؾي اضقس)وؿط ذًاَس گطزیس:
الف -وؿط یه ويمؿبل ثٍ اظاي َط  8ياحس زضيؼ مقبزلؾبظي قسٌ زض زيضٌ وبضقىبؾي اضقس.
ة -وؿط یه ويمؿبل ثٍ اظاي َط  6ياحس زضيؼ مقبزلؾبظي قسٌ زض زيضٌ زوتطي .)Ph.D
ج -زض نًضتي وٍ تقساز ياحسَبي مقبزلؾبظي قسٌ ومتط اظ تقساز نًقالصوط ثبقس اظ ؾىًا مدبظ زاوكدً وؿط ورًاَس
قس.
هبدُ َ :6ط زاوكدً نمظ یهثبض زض ؾىًا مدبظ تحهيل ذًز ميتًاوس تمبضبي مقبزلؾبظي زضيؼ ضا مغبثك ایه قييًٌوبميٍ ثيٍ
زاوكىسٌ ذًز اضائٍ ومبیس .اضائٍ زضذًاؾت ثبیؿتي زض ثبظٌ ظمبوي ويمؿبل ايل تحهيوي زاوكدً زض ایه زاوكگبٌ حساوثط تب یه ميبٌ
لجل اظ پبیبن والؼَبي زضؾي) نًض پصیطز.
هبدُ  :7زض نًض احطاظ قطایظ مىسضج زض ایه قيًٌ وبمٍ زضذًاؾت زاوكدً نط قمبضٌ  1پيًؾت ایه قيًٌ وبمٍ) تًؾظ گيطيٌ
آمًظقي شيضثظ ثطضؾي قسٌ ي پؽ اظ تبئيس آن زض قًضاي تحهيال تىميوي زاوكيىسٌ وتيديٍ ثبیؿيتي زض لبليت نيط قيمبضٌ 2
پيًؾت ایه قيًٌوبمٍ ثٍ مسیطیت تحهيال تىميوي زاوكگبٌ اضؾبل گطزز .ضیع ومطا تبئيس قسٌ زاوكدً اظ زاوكگبٌ محل تحهييل
لجوي يي ثبیؿتي تًؾظ ازاضٌ تحهيال تىميوي زاوكگبٌ اؾتقال قًز .زض ایه ذهًل زاوكدً مًؽيف اؾيت حيساوثط تيب پبیيبن
ايليه ويمؿبل تحهيوي ذًز زض ایه زاوكگبٌ ينًل مساضن معثًض ضا قرهبً پيگيطي ومبیس .تجقيب َطگًويٍ مغيبیط زض ضیعوميطا
تبئيس قسٌ زاوكدً ثب ضیعومطا اضائٍ قسٌ تًؾظ يي زض ظمبن زضذًاؾت مقبزل ؾبظي ثٍ فُسٌ قرم زاوكدً ذًاَس ثًز.

مؿئًليت حؿه اخطا ي وؾبض ثط اخطاي ایه قيًٌوبمٍ ثط فُسٌ مقبيوت آمًظقي ي تحهيال تىميوي زاوكگبٌ اؾت ي زض قطح ي تفؿيط مفبز
وؾط آن مقبيوت مًضز اؾتىبز ذًاَس ثًز.
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قمبضٌ:
تبضید:

باسوِتؼالی

يیطایف:

هذيشيت تحصیالت تکویلی
فشم ضوبسُ  -1دسخَاست داًطجَ جْت هؼبدلسبصی دسٍس دٍسُّبی تحصیالت تکویلی

ضیبؾت محتط زاوكىسٌ
ثب ؾال ي احتطا ثب تًخٍ ثٍ ایىىٍ ایىدبوت  ..................................................................................................................زاوكيدًي زيضٌ وبضقىبؾيي اضقيس/زوتطي ضقيتٍ
 ......................................................................................ثٍ قمبضٌ زاوكدًیي  .................................................................زض ؾبل تحهيوي  ...................................................زضؼ یيب زضيؼ مكيطيحٍ ظیيط ضا زض
زيضٌ  .............................................ضقييتٍ  ......................................................................زاوكييگبٌ  ..........................................................................گصضاوي يسٌا لييصا ذًاَكييمىس اؾييت زؾييتًض نطمبیيييس زض
ذهًل مقبزلؾبظي ایه زضؼ /زضيؼ وٍ ثيف اظ قف ويمؿبل تحهيوي اظ ظمبن گصضاويسن آن/آنَب ؾرطي وكسٌ اؾت السا الظ مقميًل
گطزز .ضمىبً ثٍ پيًؾت یه تهًیط اظ وبضوبمٍ تحهيوي ایىدبوت ويع ایفبز ميگطزز.
......................................................................................

سديف

ًبم دسس

تؼذاد ٍاحذ

ًَع دسس

ًوشُ دسس

ًیوسبل اخز ٍ گزساًیذى دسس

1
2
3
4
5
6
اهضبء داًطجَ:
تبسيخ:


مسیط محتط گطيٌ آمًظقي
ثب ؾال ي احتطا
ثسیهيؾيوٍ زضذًاؾت زاوكدً مجىي ثط مقبزلؾبظي زضؼ یب زضيؼ مًضز زضذًاؾت خُت السا ممتضي ایفبز ميگطزز.
..........................................................................

هْش ٍ اهضبء سئیس داًطکذُ:
تبسيخ:
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قمبضٌ:
تبضید:

باسوِتؼالی

يیطایف:

هذيشيت تحصیالت تکویلی

فشم ضوبسُ  -2اػالم ًظش گشٍُ آهَصضی دس خصَظ هؼبدلسبصی دسٍس دٍسُّبی تحصیالت تکویلی

ضیبؾت محتط زاوكىسٌ
ثب ؾال
احتطامي يبً ضيييمه افيييبزٌ ضیيييع وميييطا آلبي/ذيييبوم  .............................................................................................زاوكيييدًي زيضٌ وبضقىبؾيييي اضقيييس/زوتطي
ضقتٍ ..................................................ثٍ قمبضٌ زاوكدًیي  ..............................................................وتيدٍ ثطضؾيَبي ثٍ فمل آميسٌ زض ذهيًل مقيبزلؾيبظي زضؼ یيب زضيؼ
وبمجطزٌ ثط اؾبؼ قيًٌوبمٍ مقبزلؾبظي زضيؼ مهًة قًضاي تحهيال تىميوي زاوكگبٌ ثب تًخٍ ثٍ وؾط قيًضاي ترههيي گيطيٌ آمًظقيي
مًضخ  ...........خُت السامب ثقسي ثٍ قطح ظیط افال ميگطزز.
مقبزلؾبظي زضؼ یب زضيؼ مًضز زضذًاؾت امىبنپصیط ويؿت.
ثط اؾبؼ مقبزلؾبظي اودب قسٌ وبمجطزٌ اظ گصضاوسن زضؼ یب زضيؼ مكطيحٍ شیل مقبف ميثبقس.
..........................................................................

سديف

ًبم دسس

تؼذاد ٍاحذ

ضوبسُ دسس

ًَع دسس

ًوشُ دسس

1
2
3
4
5
6
اهضبء:
هذيش گشٍُ آهَصضی:



هذيش هحتشم تحصیالت تکویلی داًطگبُ
ثب ؾال ي احتطا ثسیهيؾيوٍ وتيدٍ ثطضؾيَبي ثٍ فمل آمسٌ زض ذهيًل مقيبزلؾيبظي زضؼ یيب زضيؼ زاوكيدً ويٍ زض خوؿيٍ قيًضاي
تحهيال تىميوي زاوكىسٌ مًضخ  .............ويع ثٍ تبئيس ضؾيسٌ اؾت خُت السا ممتضي ایفبز ميگطزز.
هْشٍ اهضبء:
سئیس داًطکذُ:
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پیَست 8

ضيًَُاهِ اًتقال داًطجَ اس ضيَُ آهَسضی بِ ضيَُ آهَسضی -پژٍّطی ٍ بالؼکس
هقذهِ:
ثٍ مىؾًض ایدبز تؿُيال الظ خُت تغييط يضقيت زاوكدًیبن اظ قيًٌ آمًظقي ثٍ قيًٌ آمًظقي -پػيَكي ي ثبلقىؽ ایه قيًٌوبمٍ تُيٍ ي
تىؾيم قسٌ اؾت.
هبدُ  :1ضشايظ الصم جْت تغییش ٍضؼیت اص ضیَُ آهَصضی ثِ ضیَُ آهَصضی -پژٍّطی ثِ ضشح صيش است:
الف) حسالل  16ياحس زضؾي اظ مدمًؿ زضيؼ زيضٌ ذًز یيط اظ زضيؼ خجطاوي زيضٌ) ضا گصضاوسٌ ثبقس.
ة) حسالل ميبوگيه مقسل زضيؼ گصضاويسٌ زاوكدً زض ظمبن تمبضب ثبیس  17ثًزٌ ي یب زاوكدً حبئع ضتجٍ ايل تب ؾً زض ثيه وويٍ يضيزيَيبي
یه ضقتٍ گطایف افم اظ آمًظقي-پػيَكي ي آمًظـ محًض) ثبقس.
ج) زض ظمبن تمبضب ثيف اظ زي ويمؿبل اظ ظمبن قطيؿ ثٍ تحهيل زاوكدً ؾرطي وكسٌ ثبقس.
ز) ومطٌ ول زاوكدً زض آظمًن ؾطاؾطي حسالل ثطاثط ثب  %80ومطٌ آذيطیه نيطز پصیطنتيٍ قيسٌ زض ضقيتٍ گيطایف ي زيضٌ ميًضز زضذًاؾيت
متمبضي ثٍ قيًٌ آمًظقي -پػيَكي ثبقس.
تجصشُ :اوتمبل زاوكدًیبن زيضٌَبي قُطیٍزاض قيًٌ آمًظـ محًض ثٍ زيضٌ ضيظاوٍ قيًٌ آمًظقي -پػيَكي ممىًؿ ميثبقس.
ٌ) ؽطنيت ي تمبیل ضاَىمبیي پبیبنوبمٍ تًؾظ افضبء َيئت فومي زاوكىسٌ مطثًعٍ ثب تبئيس قًضاي تحهيال تىميوي زاوكىسٌ يخًز زاقيتٍ
ثبقس.
ي) ؽطنيت لبثلپصیطـ ثطاي تغييط قيًٌ حساوثط تب  %30ؽطنيت يضيزي زض َط ضقتٍ گطایف ميثبقس.
ثسیُي اؾت وٍ حس وهبة تقساز زاوكدً ثطاي تكىيل والؼَب زض زيضٌ آمًظـ محًض ثبیؿتي ضفبیت گطزز).
ظ) زض نًضتي وٍ ثب تمبضبي زاوكدً ثطاي اوتمبل ثٍ قيًٌ آمًظقي – پػيَكي مًانمت گطزز يي ميثبیؿتي َمبوىس زاوكدًیبن وًثت زي َم
يضيزي ذًز قُطیٍ پبیبنوبمٍ ضا پطزاذت ومبیس.
تجصشُ :زض ذهًل تغييط قيًٌ آمًظقي زاوكدًیبن زيضٌَبي الىتطيويىي اظ آمًظـ محًض ثٍ آمًظقي -پػيَكيي زضذًاؾيت تغيييط قييًٌ
حساوثط تب  % 30زاوكدًیبن ثطتط زض َط ضقتٍ گطایف ثٍ قطط گصضاويسن زي ويمؿبل تحهييوي ثيب حيسالل  12ياحيس زضؾيي اظ زضيؼ یييط
خجطاوي) ي وؿت مقسل ول حسالل  16یب وؿت ضتجٍ ايل تب ؾً زض آن ضقتٍ گطایف ويع ثطضؾي قسٌ ي زض نًض مًانميت گيطيٌ آمًظقيي
مطثًعٍ زض مطوع آمًظـَبي الىتطيويىي ي تبئيس قًضاي تحهيال تىميوي زاوكيگبٌ وؿيجت ثيٍ تغيييط قييًٌ آمًظقيي متمبضييبن تًؾيظ
مسیطیت تحهيال تىميوي زاوكگبٌ السا ميگطزز .ضمىبً َط زاوكدً نطنبً یهثبض ميتًاويس اظ ایيه قييًٌوبميٍ خُيت تغيييط يضيقيت زيضٌ
آمًظقي ذًز اؾتفبزٌ ومبیس.
هبدُ  :2ضشايظ الصم جْت اًتقبل اص ضیَُ آهَصضی -پژٍّطی ثِ ضیَُ آهَصضی ثِ ضشح صيش است:
الف) زض ظمبن تمبضب ثيف اظ ؾٍ ويمؿبل اظ ظمبن قطيؿ ثٍ تحهيل زاوكدً ؾرطي وكسٌ ثبقس .زاوكدًیبن يضيزي  94ي مبثقس) مكمًل مبزٌ
 25آیيهوبمٍ آمًظقي زيضٌَبي وبضقىبؾي اضقس اظ ضفبیت ایه ثىس مقبف ميثبقىس.
ة) قًضاي تحهيال تىميوي زاوكىسٌ ثب زضذًاؾت زاوكدً مًانمت ومبیس.
هبدُ  :3سبيش ضشايظ ٍ تَضیحبت الصم:
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الف) ایه قيًٌوبمٍ قبمل زاوكدًیبن پصیطنتٍ قسٌ اظ عطیك ؾُميٍ ثسين آظمًن ممتبظیه) ورًاَس قس .ثسیُي اؾت ووييٍ وميطا زاوكيدً
افم اظ لجًلي یب ضزي) پؽ اظ تغييط قيًٌ آمًظقي ثٍ آمًظقي -پػيَكي ي یب ثبلقىؽ) فيىبً زض وبضوبمٍ زاوكدً ثجت ذًاَس قس.
ة) زاوكدًیبن متمبضي ثبیؿتي زضذًاؾت ذًز ضا عي نط َبیي وٍ ثطاي ایه مىؾًض تُيٍ قسٌ اؾت تىمييل وميًزٌ ي قرهيبً ثيٍ آميًظـ
زاوكىسٌ ذًز تحًیل ومبیىس .آمًظـ زاوكىسٌ ثبیؿتي پؽ اظ ثطضؾي وؾط وُبیي زاوكىسٌ مًانك ي یب مربلف) ضا زض نط َبي مطثًعٍ پيؽ اظ
تبئيس ضئيؽ زاوكىسٌ ثٍ مسیطیت تحهيال تىميوي زاوكگبٌ اضؾبل ومبیس .تبئيس وُبیي تمبضبَبي ثطضؾي قسٌ زض قًضاي تحهييال تىميويي
زاوكگبٌ اودب ذًاَس قس.
ج) َط زاوكدً نطنبً یهثبض ميتًاوس اظ ایه قيًٌوبمٍ خُت تغييط يضقيت اؾتفبزٌ ومبیس.
هبدُ  :4مؿئًليت حؿه اخطا ي وؾبض ثط اخطاي ایه قيًٌوبمٍ ثط فُسٌ مقبيوت آمًظقي ي تحهيال تىميويي زاوكيگبٌ اؾيت ي زض قيطح ي
تفؿيط مفبز وؾط آن مقبيوت مًضز اؾتىبز ذًاَس ثًز.
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پیَست 9
قمبضٌ:
تبضید:

باسوِتؼالی

يیطایف:

هذيشيت تحصیالت تکویلی

فشم ضوبسُ  :1پیطٌْبد پبيبىًبهِ کبسضٌبسی اسضذ /سسبلِ دکتشی
ایه نط ثبیس ثب وؾبض ي َسایت اؾتبز ضاَىمب تىميل قًز)

 :1اعالػبت هشثَط ثِ داًطجَ
وب ي وب ذبوًازگي:

قمبضٌ زاوكدًیي:

زاوكىسٌ:

ضقتٍ تحهيوي /گطایف:

ًَع ٍسٍد:

الف) آظمًن ؾطاؾطي:

وًثت ايل 

ة) ثسين آظمًن:

ؾُميٍ ممتبظیه 

الىتطيويىي 

وًثت زي 

ؾُميٍ مطثيبن 

پطزیؽ ذًزگطزان 
اوتمبل اظ ذبضج ثٍ زاذل 

آزضؼ ي توفه زض قُط محل تحهيل:
آزضؼ ي توفه قُطؾتبن محل ؾىًوت:

 :2هطخصبت استبد يب اسبتیذ ساٌّوب:
اؾتبز ضاَىمب

وب ي وب ذبوًازگي

ترهم انوي

آذطیه مسضن تحهيوي

ضتجٍ
زاوكگبَي

محل ذسمت

زضنس
مكبضوت

اؾتبز ضاَىمبي ايل
اؾتبز ضاَىمبي زي

 :3اعالػبت هشثَط ثِ استبد يب اسبتیذ هطبٍس
وب ي وب ذبوًازگي

ضزیف

ترهم انوي

آذطیه مسضن تحهيوي

ضتجٍ زاوكگبَي

محل ذسمت

اؾتبز مكبيض ايل
اؾتبز مكبيض زي

 :4ػٌَاى ٍ هطخصبت پبيبىًبهِ /سسبلِ
فبسسی:
English:
:1-4

ًَع تحقیق:

ًظشی 

 :2-4تؼذاد ٍاحذ پبيبىًبهِ 

ػولی 

 /سسبلِ :

 :3-4هذت صهبى اجشای تحقیق (هبُ):

ٍاحذ
هبُ
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باسوِتؼالی

قمبضٌ:
تبضید:
يیطایف:

هذيشيت تحصیالت تکویلی

 :4-4تؼشيف هسألِ ،سبثقِ ٍ ضشٍست اًجبم تحقیق
دس ايي ثخص ثِ تفکیک ثب ساٌّوبيی استبد ساٌّوب هَاسد صيش دسج گشدد:
الف :تؼشيف هسألِ
ة :سبثقِ هَضَع
ج :ضشٍست اًجبم تحقیق
د :سٍش تحقیق

ُ :فْشست هٌبثغ ٍ هأخز
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قمبضٌ:
تبضید:

باسوِتؼالی

يیطایف:

هذيشيت تحصیالت تکویلی
:5-4

هذت صهبى

صهبىثٌذی هشاحل اًجبم تحقیق (اص صهبى تصَيت تب دفبع ًْبيی)

مطحوٍ 1
مطحوٍ 2
مطحوٍ 3
مطحوٍ 4
مطحوٍ 5
خمـ ول

ّ :5ضيٌِّبی پبيبىًبهِ /سسبلِ
آیب ثطاي ایه عطح اظ ؾبظمبن زیگطي تاميه افتجبض قسٌ اؾت؟ آضي 

ذيط 

زض نًض مثجت ثًزن تبضید تهًیت ميعان افتجبض ي وب ؾبظمبن ضا مكرم ومبیيس.
وب ؾبظمبن:

ثًزخٍ مهًة:

تبضید تهًیت:

تًضيحب :

:1-5

ّضيٌِّبی هَاد ٍ ٍسبيل ٍ هسبفشت ٍ اًذاصُگیشی

1

َعیىٍ ذطیس مًاز ي يؾبیل

2

َعیىٍ ؾبذت يؾبیل

3

َعیىٍ اوساظٌگيطي

4

َعیىٍ مؿبنط

5

ؾبیط َعیىٍَب

هجلغ ثِ سيبل

خمـ ول ثٍ ضیبل:

 :6تأيیذيِ داًطجَ ٍ اسبتیذ ساٌّوب ٍ هطبٍس
ؾمت

امضبء

وب ي وب ذبوًازگي

زاوكدً
اؾتبز ضاَىمب ايل)
اؾتبز ضاَىمب زي )
اؾتبز مكبيض ايل)
اؾتبز مكبيض زي )

22

تبضید

قمبضٌ:
تبضید:

باسوِتؼالی

يیطایف:

هذيشيت تحصیالت تکویلی
ً :7ظش ضَسای تحصیالت تکویلی داًطکذُ
عطح پبیبنوبمٍ وبضقىبؾي اضقس آلبي /ذبوم:
زاوكدًي وبضقىبؾي اضقس ضقتٍ  /گطایف:
تحت فىًان:
ثٍ ضاَىمبیي آلبي /ذبوم زوتط
گيطنت  / لطاض وگطنت 

زض خوؿٍ مًضخ

/

/

قًضاي تحهيال تىميوي زاوكىسٌ مغطح ي مًضز مًانمت لطاض

فوت فس مًانمت:
ضمىبً افضبء وميتٍ ضاَجطي ثطاي ضؾبلٍ زوتطي ثٍ قطح شیل تقييه قسوس:
.......................................... -3 ........................................... -2 .....................................-1

اهضبء سئیس داًطکذُ

 :8تأيیذيِ ضَسای تحصیالت تکویلی داًطکذُ
ضزیف

امضبء

وب ي وب ذبوًازگي

1
2
3
4
5
6
7
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قمبضٌ:
تبضید:

باسوِتؼالی

يیطایف:

هذيشيت تحصیالت تکویلی

فشم ضوبسُ :2

عشح پیطٌْبدی پبيبىًبهِ کبسضٌبسی اسضذ /سسبلِ دکتشی جْت اسسبل ثِ تحصیالت تکویلی داًطگبُ

 -1اعالػبت هشثَط ثِ داًطجَ:
قمبضٌ زاوكدًیي:

وب ي وب ذبوًازگي:
ضقتٍ تحهيوي:

زاوكىسٌ:

وًثت ايل 

ًَع ٍسٍد :الف) آظمًن ؾطاؾطي:

گطایف:
وًثت زي 

ؾُميٍ ممتبظیه 

ة) ثسين آظمًن:

ؾبل يضيز:

الىتطيويىي 

ؾُميٍ مطثيبن 

پطزیؽ ذًزگطزان 

اوتمبل اظ ذبضج ثٍ زاذل 

آزضؼ ي توفه زض قُط محل تحهيل:
آزضؼ ي توفه قُطؾتبن محل ؾىًوت:

 :2هطخصبت استبد يب اسبتیذ ساٌّوب:
اؾتبز ضاَىمب

وب ي وب ذبوًازگي

ترهم انوي

آذطیه مسضن تحهيوي

ضتجٍ
زاوكگبَي

محل ذسمت

زضنس
مكبضوت

اؾتبز ضاَىمبي ايل
اؾتبز ضاَىمبي زي

 -3اعالػبت هشثَط ثِ استبد يب اسبتیذ هطبٍس:
ضزیف

وب ي وب ذبوًازگي

آذطیه مسضن تحهيوي

ضتجٍ زاوكگبَي

محل ذسمت

1
2
 -4ػٌَاى پبيبىًبهِ/سسبلِ:
فبسسی:
التیي:
ًَع تحقیق :وؾطي 

فموي 

ً -5ظش ضَسای تحصیالت تکویلی داًطکذُ:
مسیط محتط تحهيال تىميوي زاوكگبٌ
ثيٍ
ثب ؾال احتطامبً ثٍ اعالؿ ميضؾبوس عطح پبیبنوبمٍ وبضقىبؾي اضقس /پيكىُبز مًضًؿ ضؾبلٍ زوتطي زاوكدًي نًقاليصوط
قيًضاي تحهييال تىميويي زاوكيىسٌ
زض خوؿٍ ميًضخ:
ثب َعیىٍ ول پيكىُبزي:
ضاَىمبیي:
مغطح ي مًضز مًانمت لطاض گيطنت .ضمىبً افضبء وميتٍ ضاَجطي ثطاي سسبلِ دکتشی ثٍ قطح شیل تقييه قسوس:
.......................................... -3 ........................................... -2 ..................................... -1
وب ي وب ذبوًازگي ضئيؽ زاوكىسٌ:
تبضید ي امضبء ي مُط زاوكىسٌ:
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پیَست 10

ضيًَُاهِ ضزايط راٌّوايی ٍ هطاٍرُ پاياىًاهِ كارضٌاسی ارضد
هقذهِ:
ثٍ مىؾًض ایدبز يحس

ضيیٍ ي نطنت مكبضوت ي ثُطٌثطزاضي اظ تًاوبیيَبي نىطي ي فومي افضبء محتط َيب

فومي زاوكگبٌ نىقتي

قبَطيز زض ضاَىمبیي ي مكبيضٌ پبیبنوبمٍَبي وبضقىبؾي اضقس ي ضؾبلٍَبي زوتطي زض ؾغح زاوكگبٌ «ضیًَُبهِ ضشايظ ساٌّوبيی ٍ
هطبٍسُ پبيبىًبهِ کبسضٌبسی اسضذ ٍ سسبلِ دکتشی» در قًضاي تحهيال

تىميوي زاوكگبٌ تسيیه ي ثطاي اخطا ثٍ تبئيس

قًضاي زاوكگبٌ ضؾيسٌ اؾت.
ثخص اٍل :ضشايظ ساٌّوبيی ٍ هطبٍسُ پبيبىًبهِ کبسضٌبسی اسضذ
هبدُ  :1اؾتبز ضاَىمبي ايل ثبیس زاضاي وويٍ قطایظ مىسضج زض ثىسَبي ظیط ثبقس:
الف) فضً َيا فومي تمب يلت زاوكگبٌ نىقتي قبَطيز زض ضقتٍ گطایف زاوكدً.
ة) زاضاي مطتجٍ فومي حسالل اؾتبزیبضي.
ج) زاضاي حسالل زي ويمؿبل ؾبثمٍ تسضیؽ قبمل تسضیؽ حسالل  20ياحس) زض زيضٌ وبضقىبؾي زض ضقتٍ مطتجظ ثب ترهم فضً َيب
فومي زض زاوكگبٌَبي زيلتي ثٍ فىًان فضً َيب فومي یب مسضؼ حكالتسضیؽ ي وؿت ميبوگيه اضظقيبثي حسالل  15زض زضيؼ تسضیؽ
قسٌ زض ایه زيضٌ.
ز) زاضاي حسالل زي ويمؿبل ؾبثمٍ تسضیؽ زض زيضٌ وبضقىبؾي اضقس زض ضقتٍ مطثًط ثٍ ترهم فضً َيا فومي زض زاوكگبٌَبي زيلتي ي
َمچىيه وؿت ميبوگيه اضظقيبثي حسالل  15زض زضيؼ تسضیؽ قسٌ زض ایه زيضٌ ي یب ثٍ خبي ميبوگيه اضظقيبثي وؿت حسالل  5امتيبظ اظ
ممبال فومي ي پػيَكي مقتجط ثط اؾبؼ آیيه وبمٍ اضتمبء افضب َيب فومي زض عي آذطیه زيضٌ تطنيـ .ضمىبً ایه زي ويمؿبل ؾبثمٍ تسضیؽ
ثبیؿتي فاليٌ ثط زي ويمؿبل ؾبثمٍ تسضیؽ فضً َيب فومي زض زيضٌ وبضقىبؾي ثبقس .ثىبثطایه تسضیؽ َمعمبن زض عي زي ويمؿبل زض َط
زي زيضٌ وبضقىبؾي ي وبضقىبؾي اضقس ثطاي احطاظ قطایظ ایه ثىس لبثللجًل ورًاَس ثًز.
تجصشُ  :1ثٍ خبي قطط حسالل زي ويمؿبل ؾبثمٍ تسضیؽ زض زيضٌ وبضقىبؾي اضقس قطط وؿت حسالل  10امتيبظ اظ ممبال

فومي ي

پػيَكي مقتجط مغبثك آیيهوبمٍ اضتمبء یيط مؿترطج اظ ضؾبلٍ زوتطي فضً َيا فومي) وٍ فضً َيا فومي حسالل زض یه ممبلٍ وًیؿىسٌ
ايل ثبقس ميتًاوس خبیگعیه گطزز.
تجصشُ  :2ثطاي فضً َيب فومي وٍ زض ظمبن تقييه ؽطنيت زض قًضاي تحهيال تىميوي زاوكىسٌ ثىب ثٍ زالیوي وؾيط مامًض ثٍ ذسمت
ثًزن؛ مطذهي ثسين حمًق؛ مطذهي اؾتقالخي؛ مطذهي ظایمبن ي یب نطنت مغبلقبتي ثٍ عًض وبمل زض زاوكگبٌ حضًض وساضز ؽطنيت
پصیطـ ثطاي ضاَىمبیي پبیبنوبمٍ وبضقىبؾي اضقس زض وؾط گطنتٍ ورًاَس قس.
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تجصشُ  :3احطاظ قطایظ ثىس ز) تًؾظ فضً َيب فومي حساوثط تب ظمبن ثجتوب ي قطيؿ ثٍ تحهيل زاوكدً زض ایه زاوكگبٌ ذًاَس ثًز.
تجصشُ  :4زض نًض فس احطاظ قطایظ ثىس ز) تًؾظ فضً َيب فومي متمبضي ضاَىمبیي پبیبنوبمٍ زاوكدً تب ظمبن ثجتوب ي قطيؿ ثٍ
تحهيل زاوكدً زض ایه زاوكگبٌ ؾُميٍ پيفثيىي قسٌ ثطاي ایه فضً َيب فومي ثب تبئيس قًضاي تحهيال تىميوي زاوكىسٌ ثٍ تىبؾت
امتيبظا پػيَكي يتًیي وؿ ت قسٌ زض آذطیه زيضٌ تطنيـ گصقتٍ ثٍ ؾبیط افضبي َيب فومي ياخس قطایظ زاوكىسٌ ترهيم زازٌ ذًاَس
قس.
هبدُ  :2اؾتبز ضاَىمبي زي

زض نًض

ويبظ ثٍ پيكىُبز اؾتبز ضاَىمبي ايل ي تبئيس قًضاي آمًظقي گطيٌ ي قًضاي تحهيال

تىميوي

زاوكىسٌ) ثبیؿتي زاضاي مطتجٍ حسالل اؾتبزیبض ي ثًزٌ ليىه اظ زاقته قطایظ مىسضج زض ثىسَبي ج) ي ز) ایه قيًٌوبمٍ مؿتثىب ميثبقس.
اگط اؾتبز ضاَىمبي زي اظ ذبضج اظ مؤؾؿب آمًظـ فبلي اوتربة قًز ثٍ خبي قطط اؾتبزیبضي زاقته مسضن زوتطي ترههي وفبیت
ميوىس.
تجصشُ :زض نًض

ويبظ ي پيكىُبز اؾتبز ضاَىمبي ايل ي تبئيس قًضاي آمًظقي گطيٌ ي قًضاي تحهيال

تىميوي زاوكىسٌ) وؿبوي وٍ

مسضن زوتطي ترههي ذًز ضا اظ زاوكگبٌ آظاز اؾالمي اذص ومًزٌ ي ؾٍ ؾبل ؾبثمٍ تسضیؽ زاقتٍ ثبقىس ميتًاوىس ثٍ فىًان اؾتبز ضاَىمبي
زي زاوكدً اوتربة قًوس.
هبدُ  :3اؾتبز ي یب اؾبتيس مكبيض زض نًض ويبظ ثٍ پيكىُبز اؾتبز ضاَىمبي ايل ي تبئيس قًضاي آمًظقي گطيٌ ي قًضاي تحهيال تىميوي
زاوكىسٌ) ميتًاوس اظ افضبي َيا فومي ي یب مترههبن ذبضج اظ زاوكگبٌ ثب مسضن حسالل ليؿبوؽ ويع اوتربة قًز.
تجصشُ :وبضوىبن یيط َيا فومي زاوكگبٌ نىقتي قبَطيز ي زاوكدًیبن زوتطي وميتًاوىس ثٍ فىًان ثٍ فىًان اؾتبز مكبيض اوتربة قًوس.
هبدُ  :4اؾتبز ي یب اؾبتيس ضاَىمب ايل یب زي ) اؾبتيس مكبيض ي زايضان پبیبنوبمٍَبي وبضقىبؾي اضقس ي ومبیىسٌ تحهيال تىميوي زض خوؿٍ
زنبؿ اظ پبیبنوبمٍ وبضقىبؾي اضقس وميتًاوىس اظ ثؿتگبن زضخٍ ايل زاوكدً ثبقىس.
هبدُ  :5مؿئًليت حؿه اخطا ي وؾبض ثط اخطاي ایه قيًٌوبمٍ ثط فُسٌ مقبيوت آمًظقي ي تحهيال تىميوي زاوكگبٌ اؾت ي زض قطح ي
تفؿيط مفبز وؾط آن مقبيوت مًضز اؾتىبز ذًاَس ثًز.
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پیَست 11

ضيًَُاهِ بزگشاری جلسِ دفاع اس پاياىًاهِ كارضٌاسی ارضد
هقذهِ:
پؽ اظ اتمب پبیبنوبمٍ زاوكدً ثبیؿتي زض حضًض َيا زايضان اظ وتبیح وبض پػيَكي ذًز زنبؿ ومبیس .ثٍ ایه مىؾًض زاوكىسٌ السا ثٍ
ثطگعاضي خوؿٍ زنبؿ ميومبیس .زاوكدً ثبیؿتي پؽ اظ تبئيس اؾتبز ضاَىمب یه وؿرٍ اظ پبیبنوبمٍ تسيیه ي چبح قسٌ ذًز ضا ثٍ زاوكىسٌ
تحًیل ومبیس تب مًضًؿ زضذًاؾت زنبؿ اظ پبیبنوبمٍ زض قًضاي تحهيال تىميوي زاوكىسٌ عطح گطزز .قًضاي تحهيال تىميوي زاوكىسٌ
ثبیؿتي وؿجت ثٍ تقييه زايض زي وفط) مغبثك تجهطٌ  1مبزٌ  22آیيهوبمٍ آمًظقي السا ومبیس .ؾرؽ حسالل  15ضيظ لجل اظ تبضید پيفثيىي
قسٌ ثطاي زنبؿ یه وؿرٍ اظ پبیبنوبمٍ تسيیه قسٌ زض اذتيبض َط یه اظ زي زايض تقيه قسٌ لطاض زازٌ ميقًز تب زض ذهًل لبثل زنبؿ ثًزن
وبض پػيَكي اودب قسٌ اؽُبضوؾط ومبیس .زض نًض مًانمت یه وفط اظ زايضان ثطگعاضي خوؿٍ زنبؿ ثالمبوـ ذًاَس ثًز .وؾبض ثط اخطا ي
ثطگعاضي خوؿٍ زنبؿ ثط فُسٌ ومبیىسٌ تحهيال تىميوي زاوكىسٌ ميثبقس .ومبیىسٌ تحهيال تىميوي زاوكىسٌ مًؽف اؾت زض نًض
مكبَسٌ َط گًوٍ اقىبل ي یب اذتالل زض خطیبن ثطگعاضي خوؿٍ زنبؿ مطاتت ضا خُت ضؾيسگي ثٍ عًض مىتًة ثٍ ضئيؽ زاوكىسٌ گعاضـ
ومبیس.

افشاد ضشکتکٌٌذُ دس جلسِ دفبع:
َ )1يا زايضان قبمل اؾتبز /اؾبتيس ضاَىمب اؾبتيس مكبيض ي ومبیىسٌ تحهيال تىميوي زاوكىسٌ/زاوكگبٌ.
 )2فاللٍمىسان ثٍ مًضًؿ تحميك مبوىس :زاوكدًیبن محممبن اؾتبزان ي ؾبیط انطاز.
 )3زاوكدً ثبیؿتي حسالل  3ضيظ لجل اظ تبضید زنبؿ ظمبن ي مىبن خوؿٍ زنبؿ ذًز ضا ثًؾيوٍ آگُي زض تبثوً افالوب زاوكىسٌ ثٍ
اعالؿ فمً ثطؾبوس تب فاللٍ مىسان ثٍ قطوت زض خوؿٍ زنبؿ ثتًاوىس زض آن حضًض یبثىس .عًل ظمبن ثطگعاضي خوؿٍ زنبؿ ثيه حسيز
 1/5الي  2ؾبفت زضوؾط گطنتٍ قًز .ایه مًضًؿ ثبیؿتي تًؾظ ومبیىسٌ تحهيال تىميوي زاوكىسٌ ثٍ اعالؿ َيا زايضان
ضؾبويسٌ قًز.
هشاحل ثشگضاسی جلسِ دفبع:
)1

اؾتمطاض َيا زايضان زاوكدً قىًوسگبن مُمبوبن ي فاللٍمىسان زض محلَبي مرهًل.

)2

افال ثطوبمٍ خوؿٍ زنبؿ تًؾظ ومبیىسٌ تحهيال تىميوي ي لطائت وال اهلل مديس حسيز  5زليمٍ.

 )3اضائٍ قفبَي گعاضـ تحميك اودب قسٌ ثٍ يؾيوٍ زاوكدً زض حسيز  30زليمٍ.
اضائٍ قفبَي زاوكدً قبمل مًاضز شیل ثبقس .ایه مًضًؿ لجل اظ ثطگعاضي خوؿٍ تًؾظ ومبیىسٌ تحهيال
یبزآيضي گطزز.
-

تىميوي ثٍ زاوكدً

اثطاظ تكىط اظ اؾبتيس ضاَىمب مكبيض وويٍ َمىبضان ي مؿبفس وىىسگبن زض اودب تحميك ي ؾرؽ ثيبن اوگيعٌ اوتربة مًضًؿ ي
ضطيض ي اَميت اودب تحميك.
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-

ثيبن ضيـ تحميك قبمل مؿالٍ ي ؾؤاال تحميك نطضيٍَب ضيـَبي ومًوٍگيطي ي حدم ومًوٍ ضيـَبي گطزآيضي اعالفب
قيًٌ اؾترطاج تىؾيم ي عجمٍثىسي زازٌَب ضيـ تد عیٍ ي تحويل اعالفب ي اثعاضَبي ثٍ وبض گطنتٍ قسٌ ظمبن ثًزخٍ ي ويطيي
اوؿبوي نطف قسٌ ي اقبضٌ ثٍ ذالليتَب ي وًآيضيَب زض اضتجبط ثب ضيـَبي وبض.

-

ثيبن زازٌَب ي وتبیح وبض اضظیبثي نطضيٍَب تایيس یب ضز آوُب) افال وؾط ي پيكىُبز اقبضٌ ثٍ نطایىس ي وتيدٍ وبض ظمىيٍَبي ثٍ
وبضثؿته وتبیح تحميك پيكىُبزَبي تبظٌ ثطاي تساي تحميمب زضثبضٌ مًضًؿ مًضز فاللٍ ي یيطٌ.

)4

پؽ اظ اضائٍ قفبَي ظمبوي ثطاي پبؾد ثٍ ؾًاال فاللمىسان ي مُمبوبن حبضط زض خوؿٍ اظ زاوكدً زض وؾط گطنتٍ قًز.

)5

اودب پصیطایي مرتهط اظ حضبض زض نًض پيف ثيىي تًؾظ زاوكدً).

)6

زضذًاؾت ذطيج مُمبوبن اظ خوؿٍ زنبؿ تًؾظ ومبیىسٌ تحهيال تىميوي.

)7

اضظیبثي وبض اودب قسٌ اظ عطیك اؽُبض وؾط ي ؾؤال اظ زاوكدً ثٍ يؾيوٍ َيا زايضان ثب تًخٍ ثٍ گعاضـ تحميك ي اؽُبضا زاوكدً
زض خوؿٍ زنبؿ.

)8

زضذًاؾت ذطيج زاوكدً اظ خوؿٍ زنبؿ تًؾظ ومبیىسٌ تحهيال تىميوي.

)9

قًض َيا زايضان ي افال وؾط وُبیي زضثبضٌ پبیبنوبمٍ.

)10

افال وتيدٍ اضظیبثي پبیبن وبمٍ ثٍ زاوكدً تًؾظ ومبیىسٌ تحهيال تىميوي.

ًکبت ديگش :
)1

زاوكدً ثبیؿتي ضمه ضفبیت ظمبن اذتهبل زازٌ قسٌ ثٍ يي ؾقي ومبیس گعاضـ تحميك ذًز ضا ثٍ عًض ذالنٍ ي ضؾب زض خوؿٍ
اضائٍ وطزٌ ي اظ حبقيٍ ضيي ي تًضيحب اضبني پطَيع ومبیس.

)2

اَساء َسیٍ زض خوؿٍ زنبؿ ثٍ اؾبتيس ممىًؿ اؾت.

)3

پصیطایي زض نًض تمبیل زاوكدً) ثبیؿتي حساوثط قبمل آثميًٌ ي یه وًؿ قيطیىي ؾبزٌ ثبقس.

)4

اظ آيضزن وًزوبوي وٍ مًخت ثط َم ذًضزن وؾم خوؿٍ مي گطزوس ذهًنب اعفبل ظیط  7ؾبل ذًززاضي قًز.

)5

ضفبیت مًاظیه قطفي ثٍ لحبػ پًقف ثطاي قطوت وىىسگبن ثط اؾبؼ ممطضا زاوكگبٌ العامي اؾت الظ اؾت ایه مًضز لجل اظ
خوؿٍ زنبؿ تًؾظ ومبیىسٌ تحهيال تىميوي ثٍ زاوكدً ي مسفًیه حبضط زض خوؿٍ یبزآيضي قًز.
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پیَست 12

فزآيٌد صدٍر هجَس دفاع اس پاياىًاهِ كارضٌاسی ارضد بِصَرت الکتزًٍيکی
ضزٍع

ثبت درخَاست دفاع تَسط داًطجَ
درج تاريخ پيطٌْادی دفاع ،ساػت دفاع ٍ هکاى بزگشاری جلسِ دفاع با ّواٌّگی استاد راٌّوا

تائيد دفاع تَسط استاد راٌّوا
تائيد

درخَاست داًطجَ ٍ تؼييي تاريخ پيطٌْادی دفاع ٍ اػالم اساهی داٍراى پيطٌْادی (حداقل دٍ ّفتِ تقَيوی قبل اس تاريخ پيصبيٌی ضدُ بزای دفاع)

بزرسی درخَاست دفاع تَسط آهَسش داًطکدُ
كٌتزل پزًٍدُ آهَسضی داًطجَ اػن اس گذراًدى كل ٍاحدّای دٍرُ
(بز اساس سزفصل هصَب) كٌتزل هؼدل كل ٍ قفل كلی ًوزات – تکويل پزداسش 07881

تائيد دفاع تَسط داٍر

تائيد دفاع تَسط هديز گزٍُ
تائيد دفاع تَسط رئيس داًطکدُ
طزح درخَاست استاد راٌّوا در ضَرای تحصيالت تکويلی داًطکدُ ٍ دريافت تائيد بالهاًغ بَدى دفاع اس ًظز داٍر

تائيد دفاع تَسط اهَر هالی داًطگاُ
كٌتزل ػدم بدّی ضْزيِ داًطجَ

تائيد دفاع تَسط هديزيت تحصيالت تکويلی داًطگاُ
كٌتزل سَابق آهَسضی داًطجَ

صدٍر ابالغيِ اساتيد راٌّوا ٍ داٍر تَسط آهَسش داًطکدُ
صدٍر ابالؽّای دػَتًاهِّای هزبَط بِ اساتيد راٌّوا ٍ داٍر ٍ هوَْر كزدى اطالػيِ تٌظينضدُ تَسط داًطجَ بِ هْز داًطکدُ
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پاياى

