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 فػل اٍل

 مليبت

دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ يني اص دٍسُ ّبي آهَصش ػبلي ثبالتش اص دٍسُ  
ي مبسضٌبسي است مِ پس اص آى ثِ اخشا دس هي آيذ ٍ سشاًدبم ثِ اػغب 

.هذسك مبسضٌبسي اسضذ دس سضتِ هشثَط هٌتْي هي گشدد   
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 دٍم فػل

 ضشايظ ٍسٍد

:ضشايظ ٍسٍد ثِ دٍسُ ثِ ضشح صيش است  :3هبدُ   

داضتي ضشايظ ػوَهي ٍسٍد ثِ آهَصش ػبلي -1  

داضتي گَاّيٌبهِ پبيبى دٍسُ مبسضٌبسي يب ثبالتش هَسد تبييذ ٍصاست   -2
دس  ، دسهبى ٍ آهَصش پضضني فشٌّگ ٍ آهَصش ػبلي ٍ يب ٍصاست ثْذاضت 

 سضتِ ّبي هَسد قجَل 

ثشخَسداسي اص تَاًبيي خسوي الصم ٍ هتٌبست ثب سضتِ تحػيلي -3  

هَفقيت دس آصهَى ٍسٍدي دٍسُ -4  

هذسك هؼبدل مبسضٌبسي ثشاي ٍسٍد ثِ ايي دٍسُ ّب فبقذ اػتجبس  : تجػشُ 
.است   
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 فػل سَم

ٍاحذ ّبي دسسي   

تؼذاد مل ٍاحذّبي دسسي دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ ًبپيَستِ ثب  : 7هبدُ 
ٍاحذ   32ٍ حذامثش  28احتسبة ٍاحذ پبيبى ًبهِ ثش حست سضتِ حذاقل 

.است   

تب  4تؼذاد ٍاحذ پبيبى ًبهِ مبسضٌبسي اسضذ ثشاي ّوِ سضتِ ّب ثيي : 8هبدُ 
  .ٍاحذ دسسي هغبثق ثشًبهِ هػَة ضَساي ػبلي ثشًبهِ سيضي است  10

تب   8داًطدَي دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ هدبص است دس ّش ًيوسبل ثيي : 9هبدُ 
  ضَسايٍاحذ دسسي سا اًتخبة مٌذ ٍ دس هَاسد استثٌبيي ثب غالحذيذ  14

. ٍاحذ افضايص يبثذ 16تحػيالت تنويلي ايي تؼذاد هي تَاًذ ثِ   

ٍاحذ دسسي   8موتش اص  ثبًَيسي داًطدَ م دس آخشيي ًيوسبل تحػيلي ًب*
 ثالهبًغ است
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 چْبسم فػل

حضَس ٍ غيبة    

حضَس داًطدَ دس توبهي ثشًبهِ ّبي دسسي ٍ ديگش فؼبليتْبي  : 10هبدُ 
ًظشي آهَصضي ٍ پژٍّطي دٍسُ الضاهي است غيجت داًطدَ دس ّش دسس 

تدبٍص مٌذ دس غيش ايي غَست  ( سبػت  17) سبػت دس ّش ٍاحذ  4ًجبيذ اص 
.ًوشُ داًطدَ دس آى دسس غفش هحسَة هي ضَد  

غيجت غيش هَخِ دس اهتحبى ّش دسس هَخت گشفتي ًوشُ غفش : 11هبدُ 
دس غَستينِ غيجت داًطدَ دس اهتحبى اص ًظش هَسسِ  .  ثشاي آى دسس است

.هَخِ تطخيع دادُ ضَد دسس هضثَس حزف هي ضَد  
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 پٌدن  فػل

اسصضيبثي    

ّش دسس ٍ  ٍ  14دسٍس اخجبسي ٍ اختيبسي حذاقل ًوشُ قجَلي دس : 12هبدُ 
.است 12دسٍس خجشاًي   

 دس هَاسدي مِ اسصضيبثي داًطدَ دس يل دسس هَمَل ثِ فؼبليت: 2تجػشُ 
ّبيي ثبضذ مِ ثب تطخيع استبد هشثَط اًدبم آى دس عَل يل ًيوسبل  

تحػيلي هوني ًيست ًوشُ داًطدَ دس آى دسس ًبتوبم هحسَة هي ضَد دس  
تب پبيبى ًيوسبل تحػيلي   ايي غَست ثبيذ ًوشُ داًطدَ دس ايي دسس حذامثش

 .ثؼذ تَسظ استبد ريشثظ ثِ ًوشُ قغؼي تجذيل ٍ دس مبسًبهِ ٍي ثجت ضَد

 14هيبًگيي ًوشات دسٍس داًطدَ دس ّش ًيوسبل تحػيلي ًجبيذ اص : 13هبدُ 
 14موتش ثبضذ اگش هيبًگيي ًوشات داًطدَ دس دٍ ًيوسبل تحػيلي موتش اص 

. هي ضَد ثبضذ آى داًطدَ اص اداهِ تحػيل هحشٍم   



23 June 2014 8 

 پٌدن  فػل

اسصضيبثي     

ًوشُ دسٍس پيطٌيبص يب خجشاًي دس مبسًبهِ داًطدَ خذاگبًِ  : 13تجػشُ هبدُ 
ثجت هي ضَد اهب دس احتسبة هيبًگيي ًوشات ًيوسبل تحػيلي ٍ هيبًگيي مل  

  .ًوي ضَد ًوشات داًطدَ هٌظَس 
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 ضطن فػل

هشخػي تحػيلي ٍ اًػشاف اص تحػيل  -عَل دٍسُ   

عَل دٍسُ هذتي است مِ داًطدَ ثبيذ دسٍس تؼييي ضذُ دس ايي  : 14هبدُ 
عَل دٍسُ  . دٍسُ سا ثب پبيبى ًبهِ ثش اسبس هقشسات هشثَط ثِ اتوبم ثشسبًذ

هي تَاًذ دس   مويتِ تحػيالت تنويلي . سبل است 3مبسضٌبسي اسضذ ًبپيَستِ 
غَست لضٍم ٍ حست هَسد يل ًيوسبل تحػيلي ثِ عَل دٍسُ داًطدَ اضبفِ  

اػغبي تشم اسفبقي ثيص اص يل تشم دس حَصُ اختيبسات مويسيَى ثشسسي   . مٌذ
. هَاسد خبظ داًطگبُ هي ثبضذ   

داًطدَي دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ هي تَاًذ حذامثش ثشاي يل  : 16هبدُ 
.  ًيوسبل تحػيلي ثب مست هَافقت داًطگبُ اص هشخػي تحػيلي استفبدُ مٌذ

. هذت هشخػي تحػيلي خضٍ سٌَات تحػيلي داًطدَ هحسَة هي ضَد  

اخز هشخػي تحػيلي دس اٍليي ًيوسبل تحػيلي هدبص ًيست دس هَاسد  *
استثٌبيي ثب پيطٌْبد داًطنذُ ، تػوين گيشي ثش ػْذُ ضَساي تحػيالت تنويلي  

. داًطگبُ هي ثبضذ   
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 ضطنفػل 

هشخػي تحػيلي ٍ اًػشاف اص تحػيل  -عَل دٍسُ   

يي مِ توبيل ثِ اًػشاف اص تحػيل داضتِ ثبضذ ثبيذ  داًطدَ: 17هبدُ 
ايي . دسخَاست خَد سا متجبً ثِ اداسُ آهَصش داًطنذُ تسلين ًوبيذ 

داًطدَ هدبص است فقظ ثشاي يل ًَثت حذامثش تب ينوبُ قجل اص پبيبى  
ّوبى ًيوسبل تحػيلي تقبضبي اًػشاف خَد سا پس ثگيشد ٍ آى ًيوسبل  

خضٍ هذت هدبص تحػيل ٍي هحسَة ٍ هشخػي تحػيلي ثشاي آى ًيوسبل  
غبدس هي ضَد پس اص اًقضبي ايي هْلت حنن اًػشاف اص تحػيل ٍي غبدس  

. ٍ حق اداهِ تحػيل دس آى سضتِ سا ًذاسد   

داًطدَيبى خبًن ضبغل ثِ تحػيل دس مليِ سضتِ ّبي ػلَم  : 5تجػشُ 
پضضني دس غَست ثبسداسي هي تَاًٌذ ثب سػبيت سبيش ضَاثظ ٍ هقشسات اص  

يل ًيوسبل هشخػي تحػيلي ثذليل صايوبى ، ثذٍى احتسبة دس سٌَات  
  .تحػيلي استفبدُ ًوبيٌذ 
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 فػل ّفتن

 پبيبى ًبهِ

تْيِ پبيبى ًبهِ آخشيي ثخص دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ است مِ عي  : 19هبدُ 
آى داًطدَ هَظف است دسيل صهيٌِ هشثَط ثِ سضتِ خَد صيش ًظش استبد  

.ساٌّوب ثِ تحقيق ٍ تتجغ ثپشداصد  

استبد ساٌّوب ثب پيطٌْبد داًطدَ ٍ هَافقت استبد ٍ تبييذ مويتِ  : 21هبدُ 
ثب حذاقل هشتجِ استبديبسي   داًطگبُتحػيالت تنويلي اص اػضبي ّيبت ػلوي 

. تؼييي هي گشدد   

داًطدَ هَظف است پس اص پبيبى ًيوسبل اٍل ٍ قجل اص ضشٍع  : 20هبدُ 
هطخع  ًيوسبل سَم تحػيلي هَضَع پبيبى ًبهِ خَد سا ثب ًظش استبد ساٌّوب 

. ًوبيذ ٍ ثِ تػَيت ضَساي تحػيالت تنويلي داًطنذُ ثشسبًذ   
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 فػل ّفتن

 پبيبى ًبهِ

تحػيالت تنويلي  ضَسايثِ پيطٌْبد استبد ساٌّوب ٍ تبييذ : 23هبدُ 
داًطنذُ يل يب دٍ ًفش اص اػضبي ّيبت ػلوي ٍ يب غبحت ًظشاى ٍ هحققبى  

ثشخستِ هشتجظ ثب هَضَع پبيبى ًبهِ هي تَاًٌذ ثؼٌَاى استبد هطبٍس تؼييي  
. ضًَذ   

اسصضيبثي پبيبى ًبهِ دس خلسِ دفبػيِ تَسظ ّيبت داٍساى  : 24هبدُ 
تحػيالت   ضَساياستبد هطبٍس ٍ يل ًفش ًوبيٌذُ ، هتطنل اص استبد ساٌّوب 

تنويلي ٍ دٍ ًفش اص ثيي اػضبي ّيبت ػلوي يب هتخػػبى ٍ هحققبى داخل 
.يب خبسج هَسسِ غَست هي گيشد   
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 فػل ّفتن

 پبيبى ًبهِ

پبيبى ًبهِ تَسظ ّيبت داٍساى دس پٌح دسخِ اسصضيبثي ضذُ ٍ  : 25هبدُ 
ثِ ّش دسخِ ًوشُ اي تؼلق هي گيشد ٍ ايي ًوشُ دس هيبًگيي مل ًوشات 

  . داًطدَ هحبسجِ هي ضَد

ثسيبس خَة:  49/18تب  17ػبلي               ًوشُ اص :  20تب  5/18ًوشُ اص   

قبثل قجَل:  49/15تب  14خَة              ًوشُ اص :  99/16تب  5/15ًوشُ اص   

غيش قبثل قجَل: موتش  14ًوشُ اص   

مست دسخِ ػبلي ثِ ضشعي هي ثبضذ مِ داًطدَ ًَيسٌذُ هقبلِ اي  :2تجػشُ 
اص هَضَع پبيبى ًبهِ دس هدالت هؼتجش ػلوي ، پژٍّطي خبسخي ٍ يب گشٍُ يل  
ايٌذمس ضذُ داخلي ثش اسبس تقسين ثٌذي هؼبًٍت تحقيقبت ٍ فٌبٍسي ٍصاست  

. هتجَع ثبضذ  
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 فػل ّطتن

سبيش هقشسات   

دس دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ  ٍ خبثدبيي اًتقبل ٍ تغييش سضتِ : 28هبدُ 
.ًبپيَستِ هوٌَع است  

دس غَستينِ اسائِ ثشخي اص دسٍس دس يل سضتِ ٍ دس يل صهبى  : 29هبدُ 
هؼيي دس هَسسِ هجذا هوني ًجبضذ داًطدَ هي تَاًذ آى دسٍس سا ثب  

هَافقت استبد ساٌّوب ٍ تبييذ مويتِ تحػيالت تنويلي دس يني اص هَسسبت  
آهَصش ػبلي ديگش مِ هدشي دٍسُ است ثِ غَست هْوبى ثگزساًذ دس  

ايي حبل مست هَافقت هَسسِ هقػذ ّن ضشٍسي است ٍ تؼذاد ٍاحذّبي  
دسسي داًطدَي هْوبى دس يل هَسسِ ًجبيذ اص ًػف ٍاحذّبي دسسي  

.دٍسُ تدبٍص ًوبيذ   
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 فػل ّطتن
سبيش هقشسات   

داًطدَي دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ ثبيذ ثِ غَست توبم ٍقت ٍ هٌغجق ثب ضشايظ صيش ثِ : 30هبدُ 
 . تحػيل ثپشداصد 

تحػيل دس هقغغ مبسضٌبسي اسضذ توبم ٍقت هي ثبضذ ثٌبثش ايي ّشگًَِ اضتغبلي غيش اص تحػيل   -
 . ثشاي داًطدَ هوٌَع است 

حضَس توبم ٍقت داًطدَ هغبثق ضَاثظ ٍ هقشسات داًطگبُ دس هَسد حضَس توبم ٍقت هشثيبى گشٍُ  -
 .ّبي آهَصضي ريشثظ است 

ثذيْي . هسئَليت ًظبست ٍ مٌتشل حضَس توبم ٍقت داًطدَ ثِ ػْذُ گشٍُ آهَصضي هشثَط است  -
 . است داًطدَ تبثغ قَاًيي ٍ هقشسات اداسي حضَس ٍ غيبة داًطگبُ هي ثبضذ 

مليِ داًطدَيبى دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ هي تَاًٌذ دس عَل سبل اص يل هبُ هشخػي استفبدُ   -
 .ًوبيٌذ ٍ ايي هشخػي قبثل رخيشُ ًوي ثبضذ 

گشٍُ آهَصضي هَظف است غيجت غيش هَخِ داًطدَ سا دس اسشع ٍقت خْت اقذاهبت قبًًَي ثِ  -
 .ضَساي تحػيالت تنويلي داًطگبُ گضاسش ًوبيذ 

دس غَستينِ داًطدَ اص اخشاي هفبد ثٌذ ّبي ايي هبدُ تخلف ٍسصد اص سَي گشٍُ آهَصضي ثِ   -
 . ػٌَاى هتخلف ثِ ضَساي تحػيالت تنويلي داًطگبُ خْت اقذام قبًًَي هؼشفي هي گشدد 
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موتش   14هيبًگيي مل ًوشات داًطدَ دس پبيبى دٍسُ ًجبيذ اص : 31هبدُ 
ثبضذ دس غيش ايي غَست اص دسيبفت هذسك مبسضٌبسي اسضذ هحشٍم هي  

. ضَد   

 ًْنفػل 

فشاغت اص تحػيل   

هبدُ دس چْل  32آئيي ًبهِ آهَصضي دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ دس : 32هبدُ 
 18/5/89ٍ سَهيي خلسِ ضَساي ػبلي ثشًبهِ سيضي ػلَم پضضني هَسخ 

 . الصم االخشا هي ثبضذ 89 – 90ثِ تػَيت سسيذ ٍ اص اثتذاي سبل تحػيلي 
   


