آییه وامً ارایً تسٍیالت تً تزگشیدگان علمی تزای َرَد تً دَري ٌای تحصیلی تاالتز
مقدمً
زض اخطای ؼیاؼت ُای حوایت ّ ُسایت اؼتؼساز ُای زضذفاى همْب خلؽَ  419هْضخ 1377/2/22
ـْضای ػالی اًقالب فطٌُگی ّ تٌس  5ترؿ ج اظ هازٍ  2قاًْى اُسافّ ،ظایف ّ تفکیالت ّظاضت ػلْم ،تحقیقات ّ
فٌاّضی همْب خلؽَ هْضخ  1384/5/18هدلػ ـْضای اؼالهی هثٌی تط تطًاهَ ضیعی تطای ـٌاؼایی ّ حوایت اظ
اؼتؼسازُای زضذفاى ّ ُسایت آًِا تَ ؼوت اّلْیت ُای ضاُثطزی کفْض زض حْظٍ ُای هرتلف ػلْم ّ تَ هٌظْض
تؽِیل ازاهَ تحمیل تطگعیسگاى ػلوی ّ زاًفدْیاى هوتاظ ،آییي ًاهَ شیل تسّیي هی ـْز:
مادي  :1تَ هٌظْض ضػایت اذتماضّ ،اژٍ ُای ظیط زض ایي آییي ًاهَ تَ کاض هی ضّز:
َسارتّ :ظاضت ػلْم ،تحقیقات ّ فٌاّضی؛
شُرای ٌدایت :ـْضای ُسایت اؼتؼسازُای زضذفاى ّظاضت ػلْم ،تحقیقات ّ فٌاّضی؛
ساسمان سىجش :ؼاظهاى ؼٌدؿ آهْظؾ کفْض؛
داوشگايُ :ط یک اظ زاًفگاٍ ُا ّ هؤؼؽَ ُای آهْظؾ ػالی ّ پژُّفی کفْض اؼت کَ طثق هقطضات ّظاضتیي
ػلْم ،تحقیقات ّ فٌاّضی ّ تِساـت ،زضهاى ّ آهْظؾ پعـکی فؼالیت هی کٌٌس؛
دَري پاییه تز :زّضۀ تحمیلی فؼلی هتقاضی؛
دَري تاالتز :زّضۀ تحمیلی تالفاللَ تؼسی هتقاضی؛
رشتًُ :ط یک اظ ضـتَ  -هحل ُای هصکْض زض زفتطچۀ پصیطؾ زاًفدْ زض ؼال ّضّز زاًفدْ تَ زاًفگاٍ تسّى زض ًظط
گطفتي زّضٍ ضّظاًَ یا ًْتت زّم (ـثاًَ)؛
مادي  :2افطاز هفوْل ایي هازٍ هی تْاًٌس تدَن شزکت در آسمُن َرَدی تزای تحصیل در دَري تاالتز هؽتقیواً
تْؼط زاًفگاٍ ُا پصیطفتَ ـًْس؛
 :1-2دَري کارداوی
الف :ضتثَ ُای اّل تا ؼْم تِایی خفٌْاضٍ ُای تیي الوللی ذْاضظهی ،خْاى ذْاضظهی ،ضاظی ّ فاضاتی زض ضـتَ
هطتثط تا ططذ اتتکاضی ذْز یا ظهیٌَ ای کَ زض آى تطگعیسٍ ـسٍ اًس ،تا هؼطفی زتیطذاًۀ ُط یک اظ خفٌْاضٍ
ُا؛
بً :فط اّل هؽاتقَ ُا ّ خفٌْاضٍ ُای هؼتثط ػلوی تیي الوللی ،تا هؼطفی هطاخغ شی ضتط؛

ت :ضتثَ ُای اّل تا ؼْم هطحلۀ کفْضی هؽاتقَ ُای زاًؿ آهْظی "فٌی حطفَ ای ّ کفاّضظی" ّ ًیع هؽاتقَ
ُای

زاًؿ آهْظی "ػلوی ّ کاضتطزی ٌُطؼتاى ُای کاضزاًؿ" تطای ّضّز تَ آهْظـکسٍ ُای فٌی ّ حطفَ ای

ّاتؽتَ تَ آهْظؾ ّ پطّضؾ ،زاًفگاٍ خاهغ ػلوی  -کاضتطزی ّ هؤؼؽَ ُای آهْظـی ػالی غیطزّلتی -
غیطاًتفاػی تا هؼطفی زتیطذاًَ ایي هؽاتقَ ُا؛
ث :ضتثَ ُای اّل تا ؼْم هؽاتقات خِاًی هِاضت تطای ّضّز تَ هؤؼؽَ ُای هصکْض زض تٌس "ت" ،هؼطفی هطاخغ شی
ضتط؛
 :2-2دَري کارشىاسی (پیُستً َ واپیُستً)
الف :زاضًسگاى ًفاى طالی کفْضی الوپیازُای زاًؿ آهْظی (هْضْع همْتات ـْضای ػالی اًقالب فطٌُگی) ،تا
هؼطفی زتیطذاًَ الوپیاز:
ب :زاًفدْیاى ًوًَْ کفْضی تا هؼطفی هؼاًّت زاًفدْیی ّظاضت؛
پ :ضتثَ ُای اّل تا ؼْم ًِایی خفٌْاض ٍ ُای تیي الوللی ذْاضظهی ،خْاى ذْاضظهی ،ضاظی ّ فاضاتی زض ضـتَ هطتثط
تا ططذ اتتکاضی ذْز یا ظهیٌَ ای کَ زض آى تطگعیسٍ ـسٍ اًس ،تا هؼطفی زتیطذاًۀ ُط یک اظ خفٌْاضٍ؛
تً :فط اّل هؽاتقَ ُا ّ خفٌْاضٍ ُای هؼتثط ػلوی تیي الوللی ،تا هؼطفی هطاخغ شی ضتط؛
ث :زاًفدْیاى ض تثَ اّل زّضۀ کاضزاًی ًاپیْؼتَ زض تیي زاًفدْیاى ُن ضـتَ ّ ُن ّضّزی زاًفگاٍ هحل تحمیل کَ
ظطف هست حساکثط چِاض ًیوؽال زاًؿ آهْذتَ ـًْس ّ زاضای هیاًگیي کل حساقل ُیدسٍ تاـٌس (تطای ّضّز تَ
زّضٍ کاضـٌاؼی ًاپیْؼتَ)؛
ج :ضتثۀ ُای اّل تا ؼْم هطحلۀ کفْضی هؽاتقَ ُای زاًفدْیی آهْظـکسٍ ُای فٌی ّ حطفَ ای تطای ّضّز تَ
زّضٍ کاضـٌاؼی ًاپیْؼتَ زض آظهْـکسٍ فٌی ّ حطفَ ای ّاتؽتَ تَ ّظاضت آهْظؾ ّ پطّضؾ ،زاًفگاٍ خاهغ
ػلوی  -کاضتطزی ّ هؤؼؽَ ُای آهْظـی ػالی غیطزّلتی  -غیطاًتفاػی تا هؼطفی زتیطذاًَ ایي هؽاتقَ ُا؛
چ :ضتثَ ُای اّل تا ؼْم هؽاتقات خِاًی هِاضت تطای ّضّز تَ زّضٍ کاضـٌاؼی ًاپیْؼتَ هؤؼؽَ ُای هصکْض زض
تٌس ج تا هؼطفی هطاخغ شی ضتط؛
 :3-2دَري کارشىاسی ارشد
الف :ضتثَ ُای اّل تا ؼْم هطحلَ ًِایی الوپیازُای ػلوی زاًفدْیی تطای ّضّز تَ ُواى ضـتَ تطگعیسٍ ،تا هؼطفی
زتیطذاًَ الوپیاز؛
ب :زاًفدْیاى ًوًَْ کفْضی تا هؼطفی هؼاًّت زاًفدْیی ّظاضت؛

پ :ضتثَ ُای اّل تا ؼْم ًِایی خفٌْاضٍ ُای تیي الوللی ذْاضظهی ،خْاى ذْاضظهی ،ضاظی ّ فاضاتی زض ضـتَ هطتثط
تا ططذ اتتکاضی ذْز یا ظهیٌَ ای کَ زض آى تطگعیسٍ ـسٍ اًس ،تا هؼطفی زتیطذاًۀ ُط یک اظ خفٌْاضٍ ُا؛
تً :فط اّل هؽاتقَ ُا ّ خفٌْاضٍ ُای هؼتثط ػلوی تیي الوللی تا هؼطفی هطاخغ شی ضتط؛
ث :ضتثَ اّل کفْضی خفٌْاضۀ زاًفدْیاى هثتکط ّ ًْآّض تؽیدی ـاُس ّ ایثاضگط؛
ج :زاًفدْیاى هوتاظ زّضٍ کاضـٌاؼی پیْؼتَ کَ حساکثط زض هست ُفت ًیوؽال زاًؿ آهْذتَ ـًْس ّ تَ لحاظ
هیاًگیي کل خعّ زٍ زضلس تطتط زض تیي زاًفدْیاى ُن ضـتَ ّ ُن ّضّزی ذْز تاـٌس؛
چ :زاًفدْیاى ضتثَ اّل زّضۀ کاضـٌاؼی ًاپیْؼتَ زض تیي زاًفدْیاى ُن ضـتَ ّ ُن ّضّزی زاًفگاٍ هحل تحمیل
کَ ظطف هست حساکثط چِاض ًیوؽال زاًؿ آهْذتَ ـًْس ّ زاضای هیاًگیي کل حساقل ُفسٍ تاـٌس؛
تثصزي  :1ت طای زاًفدْیاى زّضٍ ُای کاضـٌاؼی پیام ًْض طْل هست تحمیل زٍ ًیوؽال زض ًظط گطفتَ هی ـْز.
تثصزي  :2اّلْیت ازاهَ تحمیل زاًفدْیاى هوتاظ هفوْل ایي هازٍ ،زض ُواى زاًفگاٍ هحل تحمیل زاًفدْ اؼت
ّلی زض لْضت هْافقت زاًفگاٍ پصیطًسٍ ،ازاهَ تحمیل زاًفدْیاى هوتاظ زض زاًفگاٍ ُای زیگط (اػن اظ
زّلتی ّ غیطزّلتی) تالهاًغ اؼت.
تثصزي  :3تفریك اػتثاض ػلوی هؽاتقَ ُای تیي الوللی (هْضْع تٌسُای تٌسُای ب  ّ 1-2ت )3-2 ّ 2-2طثق
"زؼتْضالؼول اخطایی تفریك اػتثاض خفٌْاضٍ ُا ّ هؽاتقَ ُای ػلوی تیي الوللی" همْب ـْضای
ُسایت تَ ػِسۀ هؼاًّت آهْظؾ ّظاضت اؼت؛
تثصزي  :4زاًفدْیاى هوتاظ زض ضـتَ ُایی کَ ؼطفمل زضّغ آًِا طثق همْتَ ـْضای ػالی تطًاهَ ضیعی ّظاضت
زض

زّضٍ ُای کاضزاًی ّ کاضـٌاؼی ًاپیْؼتَ تطای پٌح ًیوؽال ّ زض زّضٍ کاضـٌاؼی پیْؼتَ تطای ًَ

ًیوؽال تسّیي ّ تمْیة ـسٍ اؼت ًیع هی تْاًٌس اظ تؽِیالت هطتْط تِطٍ هٌس ـًْس؛
تثمطٍ  : 5چٌاًچَ طْل هست تحمیل زاًفدْ تَ زالیلی ذاضج اظ اذتیاض ذْز (هاًٌس تیواضی ،هطذمی تحمیلی ،ظایواى ّ
هْاضز هفاتَ) تیؿ اظ هست هداظ هصکْض زض ایي آییي ًاهَ ـْز ،زض ایي لْضت پػ اظ تاییس ّ تفریك
هؼاًّت آهْظـی زاًفگاٍ پصیطًسٍ ّ هؼطفی تَ زتیطذاًَ ـْضای ُسایت هْضْع زض کویتَ کاضـٌاؼی
هؽایل اؼتؼسازُای زضذفاى ّظاضت تطضؼی ّ تا تاییس ًِایی هؼاًّت آهْظـی ّظاضت ،اؼتفازٍ اظ
تؽِیالت هطتْط اهکاى پصیط هی تاـس.
تثصزي  :6زاًفگاٍ ُا هْظفٌس حساقل یک ًفط ّ حساکثط زٍ زضلس اظ ظطفیت پصیطؾ (تؼساز ثثت ًام ـسگاى) ُط یک اظ
ضـتَ ُای زّضٍ تاالتط هْخْز ضا تَ زاًفدْیاى هوتاظ زّضۀ پاییي تط (هْضْع تٌسُای ث  ،2-2ج ّ چ )3-2
اذتماق زٌُس؛

تثصزي  :7هقساض زٍ زضلس زض ُط یک اظ ضـتَ ُای زّضٍ ُای پاییي تط ّ تاالتط ،تط اؼاغ اّلْیت ػلوی ّ
هدوْع ظطفیت ُای زّضٍ ضّظاًَ ّ ًْتت زّم (ـثاًَ) هحاؼثَ هی ـْز.
تثصزي :8زضلْضتی کَ هقساض زضلس هحاؼثَ ـسٍ زض ُط یک اظ زّضٍ ُای تحمیلی پاییي تط یا تاالتط ػسز لحیحی
ًثاـس ،گطزکطزۀ آى ػسز تا تقطیة اضافی هالک ػول ذْاُس تْز.
تثصزي  :9زضلْضتی کَ ظطفیت پصیطؾ زاًفدْ زض زّضٍ تاالتط کوتط اظ ً 5فط تاـس زاًفگاٍ ُا هداظًس حساکثط یک ًفط
اظ ً 5فط تاـس زاًفگاٍ ُا هداظًس حساکثط یک ًفط اظ زاًفدْیاى هوتاظ زّضٍ پاییي تط ضا تا زض ًظط گطفتي
ؼایط ـطایط ایي آییي ًاهَ پصیطؾ کٌٌس؛
تثصزي  :11زاًفدْیاى هوتاظ هصکْض زض ایي هازٍ (تَ غیط اظ تٌس ث  ،2-2ج ّ چ  ّ 3-2تطگعیسگاى زاًؿ آهْظی ّ
زاًفدْیی هؽاتقَ ُای آهْظـکسٍ فٌی ّ حطفَ ای ّ خِاًی هِاضت) زض لْضتی کَ هْفق تَ اذص
پصیطؾ اظ زاًفگاٍ هحل تحمیل ذْز ًفًْس ،خایاتی آًِا تطاؼاغ زؼتْضالؼول همْب ـْضای ُسایت
تْؼط ؼاظهاى ؼٌدؿ اًدام هی ـْز؛
تثصزي  :11ظطفیت پصیطؾ افطاز هفوْل ایي هازٍ هاظاز تط ظطفیت ضؼوی پصیطؾ زاًفدْزض ُط ضـتَ  -هحل
(هٌسضج زض زفتطچۀ ؼاظهاى ؼٌدؿ ) اؼت؛
مادي  :3پصیطؾ زاًفدْیاى هوتاظ هصکْض زض هازٍ  2تا ضػایت ـطایط هٌسضج زض ُط تٌس زض زّضٍ ُای تحمیلی تاالتط زض
ُط یک اظ زاًفگاٍ ُای زّلتی تَ لْضت ضایگاى هی تاـس ّ زاًفگاٍ ُا هداظ تَ زضیافت ـِطیَ اظ
زاًفدْیاى هصکْض ًیؽتس.
مادي  :4افطاز هفوْل هازٍ  2ایي آییي ًاهَ لطفاً هی تْاًٌس تطای ؼال ّ زّضۀ تحمیلی تالفاللَ تؼسی ذْز اظ
تؽِیالت هطتْط تِطٍ هٌس ـًْس؛
مادي  :5افطاز شیل هی تْاًٌس در صُرت شزکت در آسمُن َرَدی دَري تاالتز َ کسة حد وصاب علمی تزاتز
 91درصد ومزي آخزیه فزد پذیزفتً شدي آساد در رشتً  -محل مُرد تقاضا پذیزفتً شُود.
الف :افطاز هفوْل هازٍ  2ایي آییي ًاهَ (تا ضػایت ـطایط هٌسضج زض ُط تٌس)؛
تثصزي  :1زض هْضز زاًفدْیاى تٌس ج  3- 2هازٍ  ،2هٌحمطاً زاًؿ آهْذتگاى ضتثَ اّل تا ضػایت ـطایط هٌسضج زض
آى

هی تْاًٌس اظ ایي تؽِیالت تِطٍ هٌس ـًْس.

ب :زاضًسگاى ًفاى ًقطٍ ّ تطًع کفْضی الوپیاز زاًؿ آهْظی تا هؼطفی هطاخغ شی ضتط؛
پ :ضتثَ ُای اّل تا ؼْم هطحلۀ کفْضی هؽاتقَ هلی هِاضت (زض ُط یک اظ ضـتَ ُای هؽاتقَ) تطای ّضّز
تَ

آهْظـکسٍ ُای فٌی ّ حطفَ ای ّاتؽتَ تَ ّظاضت آهْظؾ ّ پطّضؾ ،زاًفگاٍ خاهغ ػلوی  -کاضتطزی ّ

هؤؼؽَ ُای آهْظـی ػالی غیطزّلتی  -غیطاًتفاػی تا هؼطفی زتیطذاًَ ایي هؽاتقَ ُا؛

ت :زاًؿ آهْذتگاى ضتثۀ اّل زّضٍ کاضـٌاؼی ًاپیْؼتَ کَ ظطف هست حساکثط چِاض ًیوؽال زّضۀ تحمیلی ذْز ضا تَ
پایاى ضؼاًسٍ ّ تَ لحاظ هیاًگیي کل ،حائع تاالتطیي هیاًگیي زض هقایؽَ تا زاًفدْیاى ُن ضـتَ ّ ُن ّضّزی زض
زاًفگاٍ هحل تحمیل ذْز تاـٌس؛
تثصزي  :2افطاز هْضْع ایي هازٍ هداظًس حساکثط طی هست زّ ؼال پػ اظ ظهاى زاًؿ آهْذتگی ّ لطفاً تطای یک تاض
اظ تؽِیالت ایي هازٍ تِطٍ هٌس ـًْس.
تثصزي  :3تؽِیالت هٌسضج زض ایي هازٍ تطای زاًفدْیاى ّاخس ـطایط زاًفگاٍ آظاز اؼالهی اظ ططیق ـطکت زض
آظهْى ّضّزی ُواى زاًفگاٍ قاتل اػوال اؼت.
مادي  :6زاًفدْیاى زّضٍ کاضـٌاؼی اضـس زاضای ـطایط ظیط هی تْاًٌس تا اذص پصیطؾ اظ زاًفگاٍ هْضز ًظط تسّى
ـطکت زض آظهْى ّضّزی زض زّضٍ تحمیلی زکتطی  Ph.Dازاهَ تحمیل زٌُس؛
الف :زاضا تْزى حساقل هیاًگیي کل  ّ 17حساقل زّ هقالَ زض هدالت ػلوی  -پژُّفی ًوایَ ـسٍ هؼتثط هلی ّ تیي
الوللی
ب :زاًفدْیاى ًوًَْ کفْضی زض زّضٍ کاضـٌاؼی اضـس
تثصزي  :1هحاؼثَ هیاًگیي کل زضّغ زّضٍ کاضـٌاؼی اضـس تسّى زض ًظط گطفتي ًوطٍ پایاى ًاهَ هی تاـس.
تثصزي  :2پصیطؾ زاًفدْیاى هفوْل ایي هازٍ هاظاز تط ظطفیت ّ تا ضػایت هفاز هٌسضج زض آى ،طثق زؼتْضالؼول
همْب ـْضای آهْظـی زاًفگاٍ اًدام هی ـْز.
مادي ً :7ظاضت تط اخطای ایي آ ییي ًاهَ تط ػِسۀ هؼاًّت آهْظـی ّظاضت اؼت ّ زض ـطذ ّ تفؽیط هفازً ،ظط ایي
هؼاًّت هْضز اؼتٌاز ذْاُس تْز؛
مادي  :8ایي آییي ًاهَ هفتول تط یک هقسهَُ ،فت هازٍ ّ ـاًعزٍ تثمطٍ زض تاضید  1386/2/31تَ تمْیة ـْضای
ُسایت اؼتؼسازُای زضذفاى زض ّظاضت ػلْم ،تحقیقات ّ فٌاّضی ضؼیس ّ خایگعیي همْتَ ُای "آییي ًاهۀ
پصیطؾ زاًفدْیاى هوتاظ زض هقطغ تحمیلی تاالتط تسّى ـطکت زض آظهْى ّضّزی (اتالغیَ ـواضٍ 21/732
هْضخ  ،) 1385/3/23آییي ًاهۀ ًحْۀ پصیطؾ تطگعیسگاى خفٌْاضٍ ُا ّ هؽاتقات ػلوی زض زّضٍ ُای آهْظؾ
ػالی (اتالغیَ ـواضٍ  21/1918هْضخ  ،)1380/8/30آییي ًاهۀ تؽِیل ازاهَ تحمیل زاًؿ آهْذتگاى ضتثَ
اّل زّضۀ کاضزاًی (اتالغیَ ـواضٍ  21/3603هْضخ  ،)1383/12/26آییي ًاهۀ تؽِیل ازاهَ تحمیل زاًؿ
آهْذتگاى ضتثَ اّل زّضۀ کاضـٌاؼی (اتالغیَ ـواضٍ  21/923هْضخ  ،)1384/4/29آییي ًاهَ تؽِیالت
آهْظـی ّ پژُّفی تطای زاًفدْیاى هوتاظ زّضٍ ُای کاضـٌاؼی اضـس ّ زکتطی ( Ph.Dاتالغیَ ـواضٍ
 21/357هْضخ  ) 1382/3/10اضایَ تؽِیالت تَ تطگعیسگاى هؽاتقۀ هلی ّ خِاًی هِاضت (اتالغیَ ـواضٍ
 21/426/2618هْضخ  ،) 1384/3/1اضایَ تؽِیالت تَ تطگعیسگاى هؽاتقَ ُای آهْظـکسٍ ُای فٌی ّ حطفَ
ای (اتالغیَ ـواضٍ  21/3387هْضخ  ،) 1383/12/8اضایَ تؽِیالت تَ زاًفدْیاى تطگعیسۀ ًوًْۀ کفْضی
(اتالغیَ ـواضٍ  21/2956هْضخ  ،) 1383/10/21همْتَ خلؽَ تیؽت ّ ًِن هْضخ  1381/7/18ـْضای

ُسایت (زضذمْق زاضًسگاى ًفاى ًقطٍ ّ تطًع کفْضی الوپیاز زاًؿ آهْظی) ّ اتالغیَ ـواضٍ  21/4646هْضخ
( 1385/12/14زضذمْق ػسم زضیافت ـِطیَ اظ زاًفدْیاى هوتاظ) هی ـْز ّ تطای پصیطؾ زاًفدْ زض ؼال
تحمیلی"  "86 - 87تَ تؼس قاتل اخطاؼت/.م

