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 خاهغ ػلوي كاستشدي ضشايظ ٍ ضَاتظ تحػيل دس داًطگاُ
 

 تؼاسيق -1

 ثبضٜذ: ًبس سكت٠ است ث٠ ضشح صيش ٗي ١بيي ٠ً ث٠ ١بي ٗشثٞـ ث٠ ثشخي اص اغكالح تؼشيق

١بيي است ٠ً ثب ١ذف استوب ٝ اٛتوبّ داٛص  ٛظبٕ آٗٞصش ٢ٗبست ٝ كٜبٝسي ضبْٗ آٗٞصش ًظام آهَصش هْاستي: (1-1

ٝسي دس ت٘تبٗي ستكٞح تيػت ٔي     ١بي ضـٔي ٝ اكضايص ٗستت٘ش ٝ كضايٜتذٟ ث٢تشٟ    ١ِٜبٕ ًشدٙ ٢ٗبست ًبس ٝ كٜبٝسي، ث٠

ضٞد ٝ ثب استتلبدٟ   ١بي تٌ٘ ٔي ث ٚ سكٞح قشاحي ٝ اجشا ٗي ١بي سس٘ي ٝ آٗٞصش ٢ٗبست ٝ كٜبٝسي ث٠ غٞست آٗٞصش

١بي ضـٔي ٝ ثب  ١بي آٗٞصضي ٗي ف ًبس، اكشاد سا ثشاسبس استبٛذاسد١ب ٝ غالح ت ١بي آٗٞصضي سٝص ٝ ظشك ت اص كٜبٝسي

  ٛ٘بيذ. اي ثشاي احشاص ضـْ، حشك٠ ٝ ًست ٝ ًبس تب سكح ٗكٔٞة تشث ت ٗي تبً ذ ثش اخالم حشك٠

١بي ٛظشي ٝ ػ٘ٔتي استت ًت٠ داٛتص، ٢ٗتبست ٝ ِٛتشش        آٗٞصشاي اص  ايٚ دٝسٟ ٗج٘ٞػ٠: كاسداًي كٌيدٍسُ ( 2-1

١تب دس   د١تذ. ايتٚ آٗتٞصش    ١بي ضـٔي استوب ٗي ١بي كٜي حٞصٟ داٛطجٞ سا ثشاي ايلبي ٛوص ًبسآٗذ ٝ اثشثخص دس ثخص

 ثبضذ. سكح تٌٜ س ٜي ٝ ٗجتٜي ثش آٗٞصش چٜذ ٢ٗبستي دس ق لي اص ٗطبؿْ ١ِ٘ٞٙ ٗي

١بي ٛظشي ٝ ػ٘ٔي است ٠ً داٛص، ٢ٗبست ٝ ِٛشش  اي اص آٗٞصش ٗج٘ٞػ٠ ايٚ دٝسٟ: اي كاسداًي حشكِدٍسُ ( 3-1

١بيي دس ٗو بس ًٞچي، اٛجبٕ ٝ  ثشداسي، پطت جبٛي تٞٓ ذ ٝ ػشؾ٠ خذٗبت، اجشاي قشح ١بي ث٢شٟ داٛطجٞ سا دس صٗ ٠ٜ

١بي  ش١ب ٗجتٜي ثش آٗٞص د١ذ. ايٚ آٗٞصش ١بي ضـٔي استوب ٗي ١بي ٗختٔق حٞصٟ اي دس ثخص اساي٠ خذٗبت حشك٠

 ضٞد. ٢ٗبستي دس ق لي اص ٗطبؿْ ١ِ٘ٞٙ است ٠ً ٜٗجش ث٠ ثبٜٓذُي دس يي حٞصٟ ضـٔي ٗي

١بي ٛظشي ٝ ػ٘ٔي است ٠ً داٛص، ٢ٗبست ٝ ِٛشش  اي اص آٗٞصش ضبْٗ ٗج٘ٞػ٠ :هٌْذسي كٌاٍسي( دٍسُ 1-4

١بي ضـٔي  ١بي كٜي حٞصٟ سيضي دس ثخص سبصي، اجشا ٝ ثشٛب٠ٗ ١بي تيو ن، قشاحي، ٛٞآٝسي، ث٢ ٠ٜ داٛطجٞ سا دس صٗ ٠ٜ

 د١ذ. استوب ٗي

ت ٠ً داٛص، ٢ٗبست ٝ ِٛشش ١بي ٛظشي ٝ ػ٘ٔي اس اي اص آٗٞصش ضبْٗ ٗج٘ٞػ٠ :اي كاسضٌاسي حشكِ( دٍسُ 1-5

١بي كش١ِٜي، ١ٜشي،  سيضي، اجشا ٝ اسصض بثي دس ثخص ١بي تيو ن، قشاحي، تٞسؼ٠، ثشٛب٠ٗ داٛطجٞ سا دس صٗ ٠ٜ

 د١ذ.  ٗي اجت٘بػي ٝ اهتػبدي استوب

يب  )كَم ديپلن( كاسداًي)ث بِٛش قّٞ ٗذت تيػ ْ ٝ ٛٞع ٗذسى اػكبيي دس پبيبٙ تيػ ْ  هقغغ تحػيلي: (1-6

 ثبضذ. ٗي( )ليساًس( كاسضٌاسي ًاپيَستِ

سب٠ٓ  ضٞد ٠ً اص دٝسٟ س٠ ث٠ ضخػي اقالم ٗي :(كاسداًي دٍسُ)تشاي ٍسٍد تِ  ّاي ًظشي سضتِ آهَختِ داًص( 1-7

١بي سيبؾي ك ضيي، سب٠ٓ )س ٌْ اّٝ ٝ دٕٝ( ٗتٞسك٠ ٛظبٕ هذيٖ )سضت٠سب٠ٓ ٝ يب ضصٗتٞسك٠ ٛظبٕ جذيذ ٝ يب دٝسٟ چ٢بس

 ٝ داساي ُٞا١ ٜب٠ٗ ديپٖٔ ٗتٞسك٠ ثبضذ.آتيػ ْ ضذٟ  اٛسبٛي ٝ ...( كبسؽ ػٕٔٞ تجشثي، ػٕٔٞ
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ضتٞد ًت٠ دس دٝسٟ    ث٠ ضخػي اقتالم ٗتي  : (كاسداًي دٍسُ)تشاي ٍسٍد تِ  ّاي هْاستي سضتِآهَختِ  داًص (8-1

ٝ ١بي ٗتٞسك٠ ٛظبٕ هذيٖ كٜي اي ٝ يب دٝسٟ حشك١٠بي ٗتٞسك٠ ٛظبٕ جذيذ كٜي ٝ آٗٞصي ضبخ٠ ًبسداٛص، دٝسٟ ٢ٗبست

 ثبضذ.  اي ٗٞكن ث٠ اخز ديپٖٔ ضذٟحشك٠

ضتٞد ًت٠ داساي    ث٠ ضخػي اقالم ٗتي (: كاسضٌاسي ًاپيَستِ دٍسُآهَختِ داًطگاُ )تشاي ٍسٍد تِ  ( داًص1-9

 ثبضذ. كاسداًيٗذسى تيػ ٔي، ثب اسصش حذاهْ 

سب٠ٓ  س٠ دسج ضذُ دس گَاّيٌاهِ هؼتثش ديپلنهؼذل كل  :كاسداًيّاي  تشاي هتقاضياى دٍسُ ( هؼذل كل1-10

اي، ًبسداٛص ٝ ٛظشي( يب ٗؼتذّ ًتْ ٜٗتذسر دس ُٞا١ ٜبٗت٠ پبيتبٙ       ثشاي داٝقٔجبٙ ٛظبٕ جذيذ ٗتٞسك٠ )كٜي ٝ حشك٠

  ثبضذ. ٗٞسدٛظش ٗيتيػ الت ٗتٞسك٠ 

ثبضذ ثشاسبس ثخطٜب٠ٗ ض٘بسٟ  ٗي هؼذلكاقذ اكشادي ٠ً ُٞا١ ٜب٠ٗ پبيبٙ تيػ الت دٝسٟ ٗتٞسك٠ آٛبٙ  :1تثػشُ

تٞاٜٛذ ٛسجت ث٠ تشٗ ٖ ٗؼذّ ُٞا١ ٜب٠ٗ غبدسٟ هجٔي ثشاثش  ضٞساي ػبٓي آٗٞصش ٝ پشٝسش ٗي 8/8/85ٗٞسخ  32/423

ؾٞاثف ٗشثٞـ اهذإ ٛ٘بيٜذ. ٓزا داٝقٔجبٙ ٗزًٞس الصٕ است ُٞا١ ٜب٠ٗ پبيبٙ دٝسٟ ٗتٞسك٠ ثذٝٙ ٗؼذّ ١٘شاٟ ثب ُٞا١ي 

 ١ب( داضت٠ ثبضٜذ. ٠ُٛٞ ُٞا١ ٜب٠ٗ اسٛذُبٙ ايٚداس )خبظ د ٗؼذّ

ٗٞكن ث٠ اخز ٗذسى  تاسيخ قيذ ضذُ دس دكتشچِ پزيششآٗٞصاٙ سبّ آخش ٗتٞسك٠ ٠ً حذاًثش تب  داٛص :2تثػشُ

ثبيست ٗ بِٛ ٚ ٛ٘شات  ثبضٜذ ٝ ج٢ت ثجت ٗؼذّ ًْ خٞد ٗي ديپٖٔ خٞا١ٜذ ضذ ٗجبص ث٠ ضشًت دس پزيشش ٗي

ٛبٕ ايٜتشٛتي دس سبيت سبصٗبٙ سٜجص ٝ آٗٞصش ًطٞس سا ٝاسد ٛ٘بيٜذ. ايٚ  تب صٗبٙ ثجتٝاحذ١بي دسسي ُزساٛذٟ ضذٟ 

سا تٌ٘ ْ ٝ دس « ًبسثشٍ تبي ذ ٗؼذّ ٜٗذسر دس اٛت٢بي دكتشچ٠ پزيشش» 102ثبيست ًبسثشٍ ض٘بسٟ  داٝقٔجبٙ ٗي

 غٞست هجٞٓي ث٠ ٗشًض آٗٞصضي ٗيْ هجٞٓي اساي٠ ٛ٘بيٜذ.

 ٗٞسد ٛظش است.  ًبسداٛي  ٗؼذّ ٜٗذسر دس ُٞا١ ٜب٠ٗ: كاسضٌاسيّاي  سُكل تشاي هتقاضياى دٍ ( هؼذل1-11

تؼذ اص ٝصاست ػٕٔٞ، تيو وبت ٝ كٜبٝسي، داٝقٔجبٛي ٠ً  25/9/86ٗٞسخ  16897/2ثشاسبس ثخطٜب٠ٗ ض٘بسٟ : 1 تثػشُ

ٗجبص ث٠ ضشًت دس  تِ تاال 12 كل هؼذلآٗٞخت٠ ضذٟ ثبضٜذ، غشكب ثب  دس ٗوكغ ًبسداٛي داٛص 31/6/86تاسيخ 

 ثبضٜذ. پزيشش ٗوكغ ثبالتش ٗي

ٝصاست  24/12/93ٗٞسخ  ١2/244759بي ًبسداٛي ٝ ًبسضٜبسي ض٘بسٟ  ٛب٠ٗ آٗٞصضي دٝسٟ ث٠ استٜبد آي ٚ :2تثػشُ 

ٝاحذ  70تب  68ثب ُزساٛذٙ  31/6/86ػٕٔٞ، تيو وبت ٝ كٜبٝسي، داسٛذُبٙ ٗذسى ًبسداٛي ث ٚ ٗوكؼي هجْ اص تبسيخ 

 68ثب ُزساٛذٙ حذاهْ  31/6/86ش اص ٗ بِٛ ٚ ًْ ٛ٘شات ٝ داسٛذُبٙ ٗذسى ث ٚ ٗوكؼي ثؼذ اص تبسيخ دسسي غشكٜظ

 اٌٗبٙ ادا٠ٗ تيػ ْ دس ٗوكغ ًبسضٜبسي ٛبپ ٞست٠ سا داسٛذ. 12ٝاحذ دسسي ٝ حذاهْ ٗؼذّ ًْ 

 پزيششتاسيخ قيذ ضذُ دس دكتشچِ  تا ٙ سبّ آخش دٝسٟ ًبسداٛي ٠ً حذاًثش: تشاي داًطدَيا3تثػشُ 

سبصٗبٙ  يتسبٛبٕ ايٜتشٛتي دس  خٞا١ٜذ ضذ، ٗ بِٛ ٚ ٛ٘شات ٝاحذ١بي دسسي ُزساٛذٟ ضذٟ تب صٗبٙ ثجت آٗٞخت٠ داٛص

ًبسثشٍ تبي ذ ٗؼذّ ٜٗذسر دس اٛت٢بي ايٚ » 103ثبيست ًبسثشٍ ض٘بسٟ  ظش است. ايٚ داٝقٔجبٙ ٗيٗٞسد ٛ سٜجص

 ْ هجٞٓي اساي٠ ٛ٘بيٜذ.سا تٌ٘ ْ ٝ دس غٞست هجٞٓي ث٠ ٗشاًض آٗٞصضي ٗي« دكتشچ٠
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١بي آٗٞصش ػبٓي اػتٖ اص دٝٓتتي ٝ يتب     ١ب ٝ ٗٞسس٠ ضٞد ٠ً دس يٌي اص داٛطِبٟ ث٠ ضخػي اقالم ٗي داًطدَ: (1-12

 ٛبٕ ضذٟ ثبضذ. ؿ شدٝٓتي پزيشكت٠ ٝ ثجت

١ب ٝ ٗٞسسبت آٗٞصش ػبٓي اػٖ اص  ضٞد ٠ً هجال دس يٌي اص داٛطِبٟ ث٠ ضخػي اقالم ٗي داًطدَي اًػشاكي: (1-13

ٛب٠ٗ ٗشثٞـ ٛسجت ث٠ اٛػشاف هكؼي اص تيػ ْ اهذإ ٝ كشٕ ٗشثتٞـ   دٝٓتي يب ؿ شدٝٓتي پزيشكت٠ ضذٟ ثبضذ ٝ ثشاثش آي ٚ

 ذ.ٛبٕ ث٠ ٗٞسس٠ ريشثف تيٞيْ دادٟ ثبض سا پس اص تٌ٘ ْ ث٠ ١٘شاٟ سبيش ٗذاسى ثجت

-  ٛظتبٕ آٗتٞصش ٢ٗتبستي داٛطتِبٟ جتبٗغ ػٔ٘تي       كاسضٌاسيٝ  كاسداًي ١بي پزيشش دٝسٟ گشٍُ آهَصضي: (1-14

ًبسثشدي دس چ٢بسُشٟٝ آٗٞصضي اغٔي ضبْٗ: غٜؼت، ًطبٝسصي، ٗذيشيت ٝ خذٗبت اجت٘بػي ٝ كش١َٜ ٝ ١ٜش ٗكتبثن   

 پزيشد. غٞست ٗي ١ش دٝس١ٟبي  دكتشچ٠ 2ٜٗذسجبت جذّٝ ض٘بسٟ 

١تبي ٜٗتذسر دس آٙ اص چٜتذ ًتذ صيشُتشٟٝ       ٗٞصضي ثشاسبس ٗب١ تت سضتت٠  آ١ش ُشٟٝ  صيشگشٍُ آهَصضي:كذ  (1-15

 ١بي ١ش دٝسٟ. دكتشچ٠ 2جذّٝ ض٘بسٟ ضٞد ٗكبثن  آٗٞصضي ٗجضا تطٌ ْ ٗي

 :(كراسداًي )ترشاي ٍسٍد ترِ دٍسُ    اي كاسًاهِ ٍ يا گَاّيٌاهِ پاياى تحػيالت دٍسُ هتَسغِ ( كذ سايا1-16ًِ

اي ٝ ًبسداٛص ٝ ثت٠ ٛتبٕ ًتذ     ١بي كٜي ٝ حشك٠ اسبس ػٜٞاٙ سضت٠ تيػ ٔي ضبخ٠ ػذد چ٢بسسه٘ي ٠ً ثش ػجبست است اص

اي دس ًبسٛب٠ٗ ٝ يب ُٞا١ ٜب٠ٗ پبيبٙ تيػ الت دٝسٟ ٗتٞستك٠ ٗطتخع ٝ دسر ضتذٟ استت. الصٕ ثت٠ رًتش استت         سايب٠ٛ

١بي  دكتشچ٠ 3ذ )ٗكبثن جذّٝ ض٘بسٟ ثبض اي ٗي ُٞا١ ٜب٠ٗ پبيبٙ تيػ الت دٝسٟ ٗتٞسك٠ ضبخ٠ ٛظشي كبهذ ًذ سايب٠ٛ

 ١ش دٝسٟ(.

ُتشدد ًت٠ ثتب     ث٠ ٗذاسًي اقالم ٗتي : (ًاپيَستِ كاسضٌاسي)تشاي ٍسٍد تِ دٍسُ  ( هذاسک كاسداًي هشتثظ1-17

 ١بي ١ش دٝسٟ(. دكتشچ٠ 3ثبضٜذ )ٗكبثن جذّٝ ض٘بسٟ  ١بي تيػ ٔي ٜٗذسر دس ١ش صيشُشٟٝ آٗٞصضي ٗشتجف ٗي سضت٠

ًبسثشدي - ضٞد ٠ً دستِبٟ ٗتوبؾي ثشُضاسي دٝسٟ ػٔ٘ي ث٠ سبصٗبٙ، ٗٞسس٠، ٝصاستخب٠ٛ ٝ ... اقالم ٗي اسگاى: (1-18

 .(١بي ١ش دٝسٟ دكتشچ٠ 4جذّٝ ض٘بسٟ ٗكبثن )د١ذ  سا تيت پٞضص هشاس ٗي

ٛ بص ١بي آتي خٞد ٛسجت ث٠ سكغ  ضٞد ٠ً ثب تٞج٠ ث٠ ا١ذاف ٝ ثشٛب٠ٗ ث٠ تطٌ التي اقالم ٗي دستگاُ هتقاضي: (1-19

ثبضتٜذ، ثتب ًستت     آٗٞصضي ٛ ش١ٝبي ضبؿْ ٝ يب آصاد ٠ً ث٠ غٞست ٗستو ٖ يب ؿ شٗستو ٖ ثب آٙ دستِبٟ دس استجبـ ٗتي 

 ٗكتبثن )ٛ٘بيتذ   ًبسثشدي دس ٗشاًض ٗجشي تيت پٞضص اهذإ ث٠ پزيشش داٛطجٞ ٗتي   -ٗجٞص اص داٛطِبٟ جبٗغ ػٔ٘ي 

 .(١بي ١ش دٝسٟ دكتشچ٠ 4جذّٝ ض٘بسٟ 

ضٞد ٠ً غالح ت آٗٞصضي آٙ ثب اخز ٗجتٞص اجتشاي دٝسٟ ثت٠     اي اقالم ٗي ث٠ ٗشًض يب ٗٞسس٠ هشكض آهَصش: (1-20

 4جتذّٝ ضت٘بسٟ   ٗكتبثن  )ثبضذ  ًبسثشدي ٗي  - ١بي ػٔ٘ي ًبسثشدي سس ذٟ ٝ ٗجشي دٝسٟ  -تبي ذ داٛطِبٟ جبٗغ ػٔ٘ي 

 .(١بي ١ش دٝسٟ دكتشچ٠

 ٛبٕ سا اٛجبٕ د١ذ. ضٞد ٠ً يٌبيي ٗشاحْ ٗشثٞـ ث٠ ثجت ث٠ ضخػي اقالم ٗي داٍعلة: (1-21

 :ٗشًتض يتب ٗٞسست٠ آٗٞصضتي ٗجتشي سضتت٠        استاى هرَسدًظش ضٞد ٠ً دس  ث٠ ضخػي اقالم ٗي داٍعلة تَهي

 تيػ ٔي سبًٚ ثبضذ.
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ثبيست پس اص هجٞٓي، ٗستٜذات الصٕ ج٢ت تبي ذ ٗيْ سٌٞٛت خٞد سا اسايت٠ ٛ٘بيٜتذ دس ؿ تش     ًٔ ٠ داٝقٔجبٙ ثٞٗي ٗي

 تٔوي خٞا١ذ ضذ. «كاى لن يكي»ايٚ غٞست هجٞٓي آٛبٙ 

 :ًبس ٛذاضت٠ ٝ يتب دس ضتـٔي ؿ تش اص سضتت٠      ٛبٕ اضتـبّ ث٠ ضٞد ٠ً دس صٗبٙ ثجت ث٠ ضخػي اقالم ٗي داٍعلة آصاد

١تبي ١تش دٝسٟ ٗكبثوتت     ( دكتشچت٠ 5ًبس ثٞدٟ ٝ يب ضـْ ٝي ثب ٜٗذسجبت جتذّٝ ضت٘بسٟ )   اٛتخبثي ٗطـّٞ ث٠ تيػ ٔي

 ٛذاضت٠ ثبضذ.

 :يسضتِ اًتخات٠ً دس  ضٞد ياقالم ٗ  يث٠ ضخػ داٍعلة ضاؿل  ِ ِ   هَسد ًظش اضتـال تر  يٝ داسا كراس داضرت

 ثبضذ.١بي ١ش دٝسٟ  دكتشچ٠( 5تجشث٠ ٝ سبثو٠ ًبس ٗشتجف ثشاسبس ٜٗذسجبت جذّٝ ض٘بسٟ )

 

 

 

 ضشايظ پزيشش داٍعلثاى -2

 

 ( ضشايظ ػوَهي: 1-2

 .ٙاػتوبد ث٠ اسالٕ ٝ يب يٌي اص اديبٙ تػشيح ضذٟ دس هبٛٞٙ اسبسي ج٢٘ٞسي اسالٗي ايشا 

 .)ٗٔتضٕ ث٠ احٌبٕ ػ٘ٔي اسالٕ )اٛجبٕ دادٙ ٝاججبت ٝ پش١ ض ًشدٙ اص ٗيشٗبت 

 ٛبٕ است. ٗالى ٝؾغ ًٜٞٛي داٝقٔت دس ١ِٜبٕ ثجت :1تثػشُ 

١بي ديٜي )اديبٙ سس٘ي( ٜٗذسر دس هبٛٞٙ اسبسي، اص ايٚ ضشـ ٗستثٜي ١ستٜذ )ث٠ ضشـ ػذٕ  اهٔ ت :2تثػشُ 

 تجب١ش ث٠ ٛوؽ احٌبٕ اسالٗي(.

 تزكشات هْن:* 

 ( تكج ن ١5ب ثب تؼبسيق رًش ضذٟ دس جذّٝ ض٘بسٟ ) ًبس داضت٠ ٝٓي ضشايف آٙ ثذي٢ي است داٝقٔجبٛي ٠ً اضتـبّ ث٠

ضذٙ، هجٞٓي  تٞاٜٛذ اص س٢٘ ٠ ضبؿْ ٗشاًض آٗٞصضي ٜٗذسر دس ايٚ جذّٝ استلبدٟ ٛ٘بيٜذ ٝ دس غٞست پزيشكت٠ ٛذاسد، ٛ٘ي

 ُشدد. تٔوي ٗي« يكي لن كاى»١ب  آٙ

  ثبضذ. ٗي سال يکحذاهْ سبثو٠ ًبس ٗشتجف ثشاي ٗتوبؾ بٙ س٢٘ ٠ ضبؿْ ٗشاًض آٗٞصضي 

 ًوايذ  ّشگًَِ هـايشت تيي اعالػاتي كِ داٍعلة دس صهاى دسخَاست پزيشش تِ ساصهاى سٌدص اػالم هي

« ضذى هلـي»اسايِ خَاّذ ضذ، هَخة  ًام تا هستٌذاتي كِ دس غَست قثَلي اص خاًة داٍعلة دس ٌّگام ثثت

گشدد. دس غَستي كِ دسحيي تحػيل ٍخَد ّشگًَِ هـايشت اػن اص هذسک تحػيلي تشسسي  قثَلي كشد هي

ًطذُ دس تذٍ ٍسٍد، تذاخل هذسک دس دٍ هقغغ تحػيلي، ػذم سػايت قَاًيي ًظام ٍظيلِ ٍ يا ّشگًَِ 

س اسايِ هذسک تحػيلي تِ ايي قثيل داًطدَياى گًَِ تؼْذي د هـايشت اعالػات هسدل ضَد داًطگاُ ّيچ

 ًذاسد.
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 .ٙػذٕ احشاص ػٜبد )٠ٛ اػتشاؼ( ٛسجت ث٠ ٛظبٕ ج٢٘ٞسي اسالٗي ايشا 

 داٝقٔت سبثوب ثب ٛظبٕ ج٢٘ٞسي اسالٗي ػٜبد داضت٠، ثبيذ تـ  ش ٛظش اٝ احشاص ضٞد.: دس غٞستي ٠ً تثػشُ

 ٕ١بي اٛجبٕ ضذٟ. ٛذاضتٚ سبثو٠ ػؿٞيت دس سبٝاى ٝ كشاٗبسٞٛشي ٝ اػوبة آٙ ثش اسبس استؼال 

 .ػذٕ احشاص كسبد اخالهي 

  صٗبٙ اضتـبّ )دس غٞست اضتـبّ ػذٕ اضت٢بس ث٠ استٌبة اػ٘بّ خالف ضئٞٙ ضـٔي ٝ تيػ ٔي دس قّٞ تيػ ْ يب

 هجٔي(.

 .ثشخٞسداسي اص تٞاٛبيي جس٘ي ث٠ تٜبست سضت٠ اٛتخبثي ٝ ػذٕ اػت بد ث٠ ٗٞاد ٗخذس 

 

 ضشايظ ٍ ضَاتظ ثثت ًام اتثاع خاسخي

اهبٗتي يب   كوف اتجبع ؿ شايشاٛي ٗو ٖ ج٢٘ٞسي اسالٗي ايشاٙ ٝ داساي اهبٗت هبٛٞٛي ثب داضتٚ يٌي اص ٗذاسى (1

داٛطِبٟ جبٗغ ػٔ٘ي ت « حؿٞسي»١بي  ث٠ ضشًت دس پزيشش ّش دٍسُهٌذسج دس دكتشچِ پزيشش ضٜبسبيي 

 ثبضٜذ. ًبسثشدي ٗي

ثبيست ٝاجذ ضشايف ٝ ؾٞاثف اػالٕ  ١بي تيػ ٔي ٜٗيػشا ٗي ضذٟ دس ١ش يي اص سضت٠ اتجبع ؿ شايشاٛي پزيشكت٠ (2

اٛطجٞيي ٗٞسس٠ آٗٞصش ػبٓي ٗيْ ٝ ٛ ض تبثغ ٗوشسات آٗٞصضي ٝ د هٌذسج دس دكتشچِ پزيشش ّش دٍسُضذٟ 

هجٞٓي خٞد ثبضٜذ ٝ ٗيْ تيػ ْ خٞد سا ثب تٞج٠ ث٠ ضشايف ٝ ؾٞاثف ٗشثٞـ ٝ سػبيت ٜٗبقن ٜٗ٘ٞػ٠ دس ١ِٜبٕ تؼ  ٚ 

ٛبٕ ٝ ادا٠ٗ تيػ ْ  تٔوي ُشديذٟ ٝ اص ثجت« يكي لن كاى»غٞست هجٞٓي آٛبٙ  سضت٠ اٛتخبة ٛ٘ٞدٟ ثبضٜذ. دس ؿ ش ايٚ

 ا١ذ آٗذ.ػْ٘ خٞ آٛبٙ ٗ٘بٛؼت ث٠

هٌذسج دس ( 15جذّٝ ٜٗبقن ٜٗ٘ٞػ٠ ثشاي تشدد ٝ اهبٗت اتجبع ؿ شايشاٛي دس جذّٝ ض٘بسٟ ) تزكش هْن:

دسر ُشديذٟ است. ضبيبٙ رًش است اتجبع ؿ شايشاٛي ٗو ٖ، ٗجبص ث٠ اٛتخبة سضت٠ دس  ّش دٍسُ ّاي پزيشش دكتشچِ

 .تاضٌذ ًويايٚ ٜٗبقن 

١بيي ٠ً ٜٗجش ث٠ ايجبد تؼ٢ذات استخذاٗي ثشاي ج٢٘ٞسي اسالٗي ايشاٙ ٛ٘بيذ  پزيشش اتجبع ؿ شايشاٛي دس سضت٠ (3

 ثبضذ. ٗي اً ذا ٜٗ٘ٞع هٌذسج دس دكتشچِ پزيشش ّش دٍسُ

ٜٗٞـ ث٠ داسا ثٞدٙ ٗذسى ديپٖٔ اص ٗذاسس  كاسضٌاسيٝ  كاسداًي١بي  دٝسٟپزيشش اتجبع ؿ شايشاٛي دس  (4

 .ثبضذ آْ٘ٔ دس داخْ ايشاٙ ٗي يشاٙ ٝ ٛ ض ٗذاسس ث ٚج٢٘ٞسي اسالٗي ا

١ب ٝ ٗٞسسبت آٗٞصش ػبٓي سس٘ي ًطٞس ج٢٘ٞسي اسالٗي ايشاٙ  كوف اتجبع ؿ شايشاٛي ٗو ٖ ٠ً اص داٛطِبٟ (5

 ٛبٕ دس پزيشش غالح ٗجبص ث٠ ثجت اٛذ، ثب داضتٚ ٗذسى ًبسداٛي سس٘ي ٗٞسد تبي ذ ٗشاجغ ري آتيػ ْ ضذٟ كبسؽ

 ثبضٜذ. ٗي كاسضٌاسي١بي  دٝسٟ

 داساي هذسک تَدُدس ايي هقغغ ضذُبٙ ؿ شايشاٛي ٗيشص ُشدد ٠ً داٛطجٞ  چٜبٛچ٠ دس ح ٚ تيػ ْ پزيشكت٠ (6

 آيذ. ػْ٘ ٗي ث٠ هواًؼتپزيشكت٠ ضذٟ است، اص ادا٠ٗ تيػ ْ ايطبٙ  ّواى هقغغ تحػيليدس  هدذداٝ 
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ٛبٕ ثب ٗشاجؼ٠  ، دس غٞست داضتٚ ضشايف ٝ ؾٞاثف اػالٕ ضذٟ، الصٕ است دس صٗبٙ ثجتاتجبع خبسجي ٗتوبؾي پزيشش (7

ٝ ٝسٝد ث٠ ٓ ٜي ٗشثٞـ ٛسجت ث٠  www.sanjesh.orgث٠ سبيت ايٜتشٛتي سبصٗبٙ سٜجص آٗٞصش ًطٞس ث٠ آدسس 

اقالػبت ٗٞسد دسخٞاست دس سبيت، ث٠ ايٚ دست٠ اص داٝقٔجبٙ  تٌ٘ ْ اقالػبت دسخٞاستي اهذإ ٛ٘بيٜذ. پس اص تٌ٘ ْ

ثبيست ايٚ ًذ سا ده وب دس ٗيْ ٗخػٞغي ٠ً دس  سه٘ي دادٟ خٞا١ذ ضذ ٠ً داٝقٔت ٗي 13يي ًذ س١ِ شي 

 ث ٜي ضذٟ است دسر ٛ٘بيذ. ٛبٕ پ ص توبؾبٛب٠ٗ ثجت

 

 ( ضشايظ اختػاغي: 2-2

 ًبسداٛص ٝ ٛظشي( ٝ يب ديپٖٔ ٛظبٕ هذيٖ آٗٞصش ٗتٞسك٠ )چ٢بسسب٠ٓ اي،  سب٠ٓ جذيذ )كٜي ٝ حشك٠ داضتٚ ديپٖٔ س٠

 .(كاسداًي ّاي دٍسُداٍعلثاى تشاي ) اي( سب٠ٓ ٛظشي ٝ كٜي ٝ حشك٠ يب ضص

 ٟ١بي آٗٞصش ػبٓي ٗٞسد تبي ذ ضٞساي ػبٓي اٛوتالة كش١ِٜتي يتب ٝصاست     ١ب ٝ ٗٞسس٠ داضتٚ ٗذسى ًبسداٛي داٛطِب

١تبي   ػٕٔٞ، تيو وبت ٝ كٜبٝسي ٝ يب ٝصاست ث٢ذاضت، دسٗبٙ ٝ پضضٌي ٝ يب داضتٚ ٗذسى ًبسداٛي پ ٞستت٠ آٗٞصضتٌذٟ  

 .(كاسضٌاسي ًاپيَستِ ّاي دٍسُداٍعلثاى تشاي )اي ٝصاست آٗٞصش ٝ پشٝسش  كٜي ٝ حشك٠

١بي  ٛب٠ٗ ضشًت داسٛذُبٙ ٗذاسى ٗؼبدّ ٝ ؿ شسس٘ي دس آصٗٞٙ ضٞساي ُستشش آٗٞصش ػبٓي ثشاسبس آي ٚ تزكش:

اثالؽ ضذٟ تٞسف ٗؼبٝٙ ٗيتشٕ آٗٞصضي ٝصاست ػٕٔٞ،  28/5/92ٗٞسخ  77633/2ٝسٝدي ٗوبقغ ثبالتش ث٠ ض٘بسٟ 

 تيو وبت ٝ كٜبٝسي ٗٞاسد صيش سا ٗوشس داضت:

ضٞساي ػبٓي  3/9/77ٗٞسخ  432ػذٟ اص داسٛذُبٙ ٗذسى ٗؼبدّ ٠ً هجْ اص تبسيخ اثالؽ ٗػٞث٠ جٔس٠ ض٘بسٟ  آٙ -1

اٛذ، ٗطّ٘ٞ ايٚ  ضذٟ ١بي ٗؼبدّ پزيشكت٠ ١بي ٗؼبدّ( دس دٝسٟ  اٛوالة كش١ِٜي )ٗجٜي ثش ٜٗ٘ٞػ ت ثشُضاسي دٝسٟ

 ُ شٛذ. ٗػٞث٠ هشاس ٗي

ًٔ ٠ داسٛذُبٙ ٗذسى ٗؼبدّ ؾ٘ٚ  26/8/1394ٛوالة كش١ِٜي ٗٞسخ ضٞساي ػبٓي ا 771ثب تٞج٠ ث٠ ٗػٞث٠  تثػشُ:

تٞاٜٛذ اص اٛذ، حست ٗٞسد ٗي١بي ٗزًٞس ساٟ يبكت٠ث٠ دٝسٟ 1381آي  ١1377بي خذٗت كش١ِٜ بٙ ٠ً قي سبّ

١بي ٝسٝدي ٗوبقغ ثبالتش ث٠ ض٘بسٟ ٛب٠ٗ ضشًت داسٛذُبٙ ٗذاسى ٗؼبدّ ٝ ؿ ش سس٘ي دس آصٗٞٙتس٢ الت آي ٚ

 ٜٗذ ضٞٛذ.ثشاي ادا٠ٗ تيػ ْ دس ٗوكغ ثبالتش ث٢شٟ 28/5/1392ٗٞسخ  77633/2

١بي ٗذسى ٗؼبدّ ضشًت  آزًش دس دٝسٟ آٙ ػذٟ اص داسٛذُبٙ ٗذسى ٗؼبدّ ٠ً هجْ اص تبسيخ اثالؽ ٗػٞث٠ كٞم -2

 ُ شٛذ. آزًش اػالٕ ضذٟ، دس ضّ٘ٞ ايٚ ٗػٞث٠ هشاس ٗي ٛ٘ٞدٟ ٝٓي هجٞٓي آٛبٙ ثؼذ اص تبسيخ اثالؽ ٗػٞث٠ كٞم

ٗذسى ٗؼبدّ ضشًت ٛ٘ٞدٟ ٝ   آزًش، دس دٝسٟ آٙ ػذٟ اص داسٛذُبٙ ٗذسى ٗؼبدّ ٠ً ثؼذ اص تبسيخ اثالؽ ٗػٞث٠ كٞم -3

ُ شٛذ ٝ ثب ٗذسى ٗؼبدّ حن  اٛذ، ث٠ دٓ ْ ٜٗ٘ٞػ ت ثشُضاسي دٝسٟ ٗؼبدّ، دس ضّ٘ٞ ايٚ ٗػٞث٠ هشاس ٛ٘ي ضذٟ پزيشكت٠

 ١بي ثبالتش سا ٛذاسٛذ.ٟ ١بي( دٝس ١بي ٝسٝدي )پزيشش ضشًت دس آصٗٞٙ

١بي ثب ٗجٞص ضٞساي ُستشش  ( ٠ً دس دٝس2ٟٝ  1آٙ ػذٟ اص داسٛذُبٙ ٗذسى ٗؼبدّ ًبسداٛي )ٗط٘ٞٓ ٚ ثٜذ١بي  -4

اٛذ، اجبصٟ  ١بي ٗػٞة ٝصاست ػٕٔٞ، تيو وبت ٝ كٜبٝسي ُزساٛذٟ ١بي دسسي دٝسٟ سا ثشاثش ثشٛب٠ٗ آٗٞصش ػبٓي، ثشٛب٠ٗ

http://www.sanjesh.org/
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ضٞد(  بي( ٝسٝدي ٗوبقغ ثبالتش )٠ً تٞسف سبصٗبٙ سٜجص آٗٞصش ًطٞس ثشُضاس ٗي١ ١بي )پزيشش داسٛذ دس آصٗٞٙ

 ضشًت ًٜٜذ ٝ دس غٞست هجٞٓي دس آصٗٞٙ )پزيشش(، ادا٠ٗ تيػ ْ د١ٜذ.

١بي كبهذ ٗجٞص ضٞساي ُستشش  ( ٠ً دس دٝس2ٟٝ  1آٙ ػذٟ اص داسٛذُبٙ ٗذسى ٗؼبدّ ًبسداٛي )ٗط٘ٞٓ ٚ ثٜذ١بي  -5

١بي دسسي دٝسٟ ٗػٞة ٝصاست ػٕٔٞ، تيو وبت ٝ كٜبٝسي سا سػبيت  ٠ً ثشٛب٠ٗ ، ٗطشٝـ ثش ايٚاٛذ آٗٞصش ػبٓي ٝاسد ضذٟ

١بي( ٗوبقغ ثبالتش ضشًت ٛ٘بيٜذ. ايٚ ػذٟ اص داٝقٔجبٙ دس غٞست  ١بي )پزيشش ًشدٟ ثبضٜذ، اجبصٟ داسٛذ دس آصٗٞٙ

٠ تطخ ع داٛطِبٟ يب ٗٞسس٠ % ٝاحذ١بي دٝسٟ سا ث20هجٞٓي دسآصٗٞٙ ٝسٝدي )پزيشش( ٗوكغ ثبالتش ٗٞظلٜذ تب 

دس  00/12آٗٞصش ػبٓي پزيشٛذٟ، ث٠ ػٜٞاٙ دسٝس ججشاٛي ثِزساٜٛذ ٝ دس غٞست هجٞٓي ٝ ًست حذاهْ ٗ بِٛ ٚ 

 دسٝس ٗزًٞس، تيػ ْ خٞد سا دس ٗوكغ ثبالتش ادا٠ٗ د١ٜذ.

ب الصم تِ ركش است هذاسک داخلي كليِ هشاكض ٍ  هَسسات ؿيشقاتل قثَل تَدُ ٍ هذسک هؼادل هحسَ

 گشدد.  ًوي

ٗذاسى داخٔي ٗشاًض ٝ ٗٞسسبتي ٗبٜٛذ داٛطِبٟ اٗبٕ حس ٚ )ع(، ٛ شٝي اٛتظبٗي، داٛطِبٟ پٔ س، سپبٟ : 1تَخِ 

ٗٞسس٠ ثبٌٛذاسي، سبصٗبٙ  ١1377بي ثؼذ اص سبّ  پبسذاساٙ، ٗبٓي اضتش، اٗبٕ ػٔي )ع(، داٛطِبٟ غذا ٝ س ٘ب ٝ ٝسٝدي

 ضٞد. ٗذسى ٗؼبدّ ٗيسٞة ٛ٘ي ٗذيشيت غٜؼتي ٝ ... ؿ ش هبثْ هجّٞ ثٞدٟ ٝ

داسٛذُبٙ ٗذسى ٗؼبدّ ًبسداٛي ٠ً ٗذسى تيػ ٔي آٛبٙ ٗٞسد تبي ذ ٝصاست ػٕٔٞ، تيو وبت ٝ كٜبٝسي ٛجبضذ  :2تَخِ 

دس غٞست هجٞٓي دس آصٗٞٙ جبٗغ ٗذاسى ٗؼبدّ سبصٗبٙ سٜجص آٗٞصش ًطٞس ٛ ض ٗالى ادا٠ٗ تيػ ْ ايٚ دست٠ اص 

 ثبضذ. ٛب٠ٗ كٞم ثش ػ٢ذٟ داٝقٔجبٙ ٗي اهت ٛبضي اص ػذٕ تٞج٠ ث٠ ٗلبد آي ٚثبضذ. ثذي٢ي است ػٞ داٝقٔجبٙ ٛ٘ي

قالة ٝ كؿالي حٞصٟ ػٔ٘ ٠ ٠ً ثشاسبس ٗذسى غبدس ضذٟ ٗذيشيت حٞصٟ ػٔ٘ ٠، دٝسٟ سكح يي ٝ دٝ سا  -6

خٞا١ٜذ داٛطِبٟ ثشخٞسداس  كاسضٌاسيٝ  كاسداًيآٗٞختِبٙ دٝسٟ  اٛذ، ث٠ تشت ت اص ًٔ ٠ ٗضايبي ػٔ٘ي داٛص ُزساٛذٟ

 ثٞد.

 خٞد ٝ ثشاسبس ػالهٜ٘تذي ثت٠    ٗوكغ هجٔيتٞاٜٛذ ثشحست ؾٞاثف ثذٝٙ دس ٛظش ُشكتٚ ػٜٞاٙ ٗذسى  اٝقٔجبٙ ٗيد

 ٛبٕ ٝ ٛسجت ث٠ اٛتخبة سضت٠ ٗجبدست ٛ٘بيٜذ.  ثجت ١بي تيػ ٔي دس پزيشش ١شيي اص سضت٠

ٛ٘بيٜتذ دس   ٛبٕ ٝ ضتشًت ٗتي   خٞد ثجتدسؾ٘ٚ آٙ دست٠ اص داٝقٔجبٛي ٠ً ثذٝٙ تٞج٠ ث٠ سضت٠ تيػ ٔي ٝ ٛٞع ٗذسى 

ٛ بص يب ججشاٛي سضت٠ هجٞٓي سا ثب ٛظش ُشٟٝ آٗٞصضتي ٗشثتٞـ ٝ    غٞست ٗٞكو ت دس پزيشش، الصٕ است ًٔ ٠ دسٝس پ ص

 ٗكبثن ثب سشكػْ ثشٛب٠ٗ ٗػٞة ثِزساٜٛذ.

 ٙدس صٗتبٙ ثجتت  )پس اص اػالٕ ٛتبيج تٞستف ستبصٗبٙ ستٜجص(     هجٞٓيثبيست دس غٞست  ٗي داٝقٔجب  ٕ دس ٗشًتض   ٛتب

ختٞد سا ثت٠ ٗشًتض آٗتٞصش ٗشثتٞـ اسايت٠        آٗٞختِي داٛصضذٟ ثبضٜذ ٝ ٗذاسى  آٗٞخت٠ آٗٞصضي، اص ٗوكغ هجٔي داٛص

 ٛ٘بيٜذ.

         داضتٚ سبيش ضشايف اختػبغي اػالٕ ضذٟ تٞسف ١ش يي اص ٗشاًتض آٗتٞصش تيتت ٛظتبست داٛطتِبٟ جتبٗغ ػٔ٘تي

 ًبسثشدي. ت

  ١بي اٛتخبثي. ثب سضت٠ثشخٞسداسي اص تٞاٛبيي جس٘ي الصٕ ٗتٜبست 
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 ّٞ٘اي پزيشش  هٌذسج دس دكتشچِ (2-3ٗي ثشاي داٝقٔجبٙ رًٞس، قجن ثٜتذ ) داضتٚ ضشايف ٗشثٞـ ث٠ ٝظ ل٠ ػ

 .ّش دٍسُ

 

 تزكشات هْن:* 

-  ًبسثشدي تبثغ هتٞاٛ ٚ، ٗوتشسات ٝ ؾتٞاثف داٛطتِبٟ جتبٗغ ػٔ٘تي       ضذُبٙ دس ٗشاًض آٗٞصش ػٔ٘ي ت  ًٔ ٠ پزيشكت٠ (1

 ثبضٜذ. ػٕٔٞ، تيو وبت ٝ كٜبٝسي ٗي ًبسثشدي ٝ ٝصاست 

ٛب٠ٗ سس٘ي ٝصاستخب٠ٛ يب سبصٗبٙ ٗتجٞع ختٞد،   تٞاٜٛذ ث٠ تيػ ْ ثپشداصٛذ ٠ً ٗٞاكوت ًبسٜٗذاٙ دٝٓت دس غٞستي ٗي (2

ٛبٕ ث٠ ٗشًض  ١بي ديِش دٝساٙ تيػ ْ سا ث٠ ١٘شاٟ سبيش ٗذاسى ثجت ١ب ٝ كؼبٓ ت ١ب، آصٗبيطِبٟ ٗجٜي ثش ضشًت دس ًالس

 ًبسثشدي ٗيْ هجٞٓي، اساي٠ ٛ٘بيٜذ. ت آٗٞصش ػٔ٘ي

١بي دٝٓتي ٝ يتب ؿ شدٝٓتتي تيػت ْ ٛ٘بيتذ. دس      صٗبٙ دس دٝ سضت٠ يب دٝ ٗوكغ دس ٗٞسس٠ داٛطجٞ ٗجبص ٛ ست ١ٖ (3

داٛطجٞي ٗطّ٘ٞ ايتٚ ٗج٘ٞػت٠ ٗوتشسات     ٛب٠ٗ اٛؿجبقي داٛطجٞيبٙ ثب ٝي سكتبس خٞا١ذ ضذ. غٞست تخٔق قجن آي ٚ

صٗتبٙ  ضٞد ٗكبثن ٗػٞثبت ٗشثٞـ ث٠ غٞست ٠ًٖ١ ٜٗت٢ي ث٠ ٗذسى تيػ ٔي ٗي ضَسيؿيشح١بي تٞاٛذ دس دٝسٟٗي

 تيػ ْ ٛ٘بيذ.

سال  ٍ اص ًين تاضذ سال اٍل هداص ًوي ٍ هيْواى ضذى دس ًينتـييش سضتِ، هشخػي تحػيلي، اًتقال ( 4

ي قاتل تحػيلي دٍم تِ تؼذ تشاساس هدوَػِ قَاًيي ٍ هقشسات آهَصضي داًطگاُ خاهغ ػلوي ر كاستشد

 .تاضذ تشسسي هي

ساصي كذ  كاتشدي هوٌَع ٍ هٌدش تِ ؿيشكؼال -( تذسيس ٍ تحػيل ّوضهاى هذسساى دس كليِ هشاكض ػلوي5

 هذسس خَاّذ ضذ.

كاستشدي اػن اص سسوي، پيواًي، قشاسدادي، ضشكتي، قشاسداد پاسُ ٍقت،  -كاسكٌاى هشاكض آهَصش ػلوي  (6

ّاي هشتَط تِ هشكض آهَصضي سا كِ دس آى خذهت  ًيستٌذ كذسضتِهطاٍسُ ٍ يا سايش هَاسد هطاتِ هداص 

كٌٌذ اًتخاب ًوايٌذ ٍ چٌاًچِ ايي هَضَع سػايت ًگشدد ٍ دس آى هشكض آهَصضي قثَل گشدًذ، قثَلي  هي

تَاًٌذ هتقاضي تحػيل دس آى كذسضتِ هحل يا  تلقي خَاّذ ضذ ٍ تِ ّيچ ٍخِ ًوي« كاى لن يكي»آًاى 

كاستشدي دس ّش  -چٌاًچِ تحػيل ايٌگًَِ اكشاد دس هشاكض آهَصش ػلوي گشدًذ.ّاي ديگش  كذسضتِ هحل

اي اص تحػيل تشاي داًطگاُ هحشص گشدد تا هتخلق تشاتش قَاًيي ٍ هقشسات آهَصضي داًطگاُ خاهغ هشحلِ

 كاستشدي سكتاس خَاّذ ضذ. -ػلوي

١تبي ٗػتٞة داٛطتِبٟ     ١ب ٝ سشكػْ دسٝس سضت٠ ١ب، ٗوشسات ٝ ؾٞاثف آٗٞصضي، ثشٛب٠ٗ ١ب، ثخطٜب٠ٗ ٛب٠ٗ اخجبس، آي ٚ (7

 ثبضذ. هبثْ ٗطب١ذٟ ٗي www.uast.ac.ir ًبسثشدي اص قشين سبيت داٛطِبٟ ث٠ آدسس  -  جبٗغ ػٔ٘ي

8)             ٚ  پبسخِٞيي ث٠ ستٞاالت داٝقٔجتبٙ ٗتوبؾتي ٝسٝد ثت٠ داٛطتِبٟ جتبٗغ ػٔ٘تي ت ًتبسثشدي اص قشيتن ضت٘بسٟ تٔلت

ٛتبٕ ستبصٗبٙ ستٜجص آٗتٞصش ًطتٞس اص       ثبضذ ٝ ٛ ض سٞاالت ٗشثٞـ ث٠ سبيت ثجت پزيش ٗي اٌٗبٙ 021– 82775517

 ثبضذ. پزيش ٗي اٌٗبٙ 021–١42163بي  قشين دكتش سٝاثف ػ٘ٞٗي آٙ سبصٗبٙ ثب ض٘بسٟ تٔلٚ

 

 

http://www.uast.ac.ir/
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 :( هقشسات ٍظيلِ ػوَهي3-2

)دس تخص هقذهِ ضشايف پزيشش داٝقٔجبٙ  3-2داٝقٔجبٙ ٗشد ثبيذ ٝؾؼ ت ٛظبٕ ٝظ ل٠ خٞد سا ثب تٞج٠ ث٠ ثٜذ 

 ٗطخع ٛ٘بيٜذ. 13تب  1ثب يٌي اص اػذاد  (، ّا دكتشچِ پزيشش دٍسُ

 سْويِ سصهٌذگاى ٍ ايثاسگشاى -3

 

تٌذّاي تٞاٜٛذ ثشاسبس ضشايف خٞد ٠ً دس  ١ش يي اص داٝقٔجبٙ ٗتوبؾي استلبدٟ اص س٢٘ ٠ سصٜٗذُبٙ ٝ ايثبُشاٙ ٗي

 .آٗذٟ است اهذإ ٛ٘بيٜذ ّاي ساٌّواي پزيشش ّش دٍسُ هٌذسج دس دكتشچِ

 داًطدَ پزيششسٍش  -4

 

 :كاسداًي ّاي دٍسُالق( 

، ٛتٞع  ٜٗذسر دس ُٞا١ ٜب٠ٗ ٗؼتجش ديپٖٔ ١بي تيػ ٔي ثشاسبس ٗؼذّ ًْ داٛطجٞ دس ١ش يي اص ًذسضت٠ ٗيْ پزيشش

ثتب تٞجت٠ ثت٠     ٝ )ٗشتجف يب ؿ شٗشتجف( ٝ س٢٘ ٠ آصاد، ضبؿْ، سصٜٗذُبٙ ٝ ايثبسُشاٙ، خبٛٞادٟ ض٢ذا ٝ ثٞٗي ثٞدٙ ديپٖٔ

ًتبسثشدي ٝ ٗػتٞثبت    -داٛطِبٟ جتبٗغ ػٔ٘تي    ثشاسبس ؾٞاثف داٝقٔجبٙضشايف پزيشش  2ضشايف ػ٘ٞٗي ٗكبثن ثٜذ 

ٛبٕ تٞسف داٛطجٞ  ُ شد. ثذي٢ي است ثشاي ١ش يي اص ٗٞاسد كٞم اساي٠ ٗستٜذات ٗشثٞـ دس صٗبٙ ثجت ٗشثٞـ غٞست ٗي

 ثبضذ. ث٠ ٗشًض آٗٞصضي ؾشٝسي ٗي

 

 :كاسضٌاسي ّاي دٍسُب( 

ٗؼذّ ًْ ٜٗذسر دس ُٞا١ ٜب٠ٗ داٝقٔت، ٛٞع ٗذسى ١بي تيػ ٔي ثشاسبس  ٗيْ داٛطجٞ دس ١شيي اص ًذسضت٠ پزيشش

ثتب تٞجت٠ ثت٠ ضتشايف      ١ٝبي آصاد، ضبؿْ، سصٜٗذُبٙ ٝ ايثتبسُشاٙ، ثتٞٗي ثتٞدٙ     ًبسداٛي )ٗشتجف يب ؿ شٗشتجف(، س٢٘ ٠

ًتبسثشدي ٝ ٗػتٞثبت ٗشثتٞـ     -ػٔ٘تي   ثشاسبس ؾٞاثف داٛطِبٟ جبٗغضشايف پزيشش داٝقٔجبٙ  2ػ٘ٞٗي ٗكبثن ثٜذ 

ٛبٕ تٞسف داٛطجٞ ث٠ ٗشًض  ذي٢ي است ثشاي ١شيي اص ٗٞاسد كٞم اساي٠ ٗستٜذات ٗشثٞـ دس صٗبٙ ثجتُ شد. ث غٞست ٗي

 ثبضذ.  آٗٞصضي ؾشٝسي ٗي

 5- ثثت ًام

 :ًام تشاي ثثت ةداٍعل  تكاليق( 5-1

 داٝقٔت ضشًت دس پزيشش ثبيذ يٌبيي اهذاٗبت صيش سا ث٠ ٗٞهغ ٝ دس ٢ٗٔت ٗوشس اٛجبٕ د١ذ:

: ستتبصٗبٙ ستتٜجص آٗتتٞصش ًطتتٞس ثتت٠ ٛطتتبٛي  ستتبيت ٛتتبٕ اص قشيتتن  دسيبكتتت دكتشچتت٠ سا١ٜ٘تتبي ثجتتت  (الررق

www.sanjesh.org  
ّاي ػضَ ضثكِ تاًكي  ًام تِ غَست ايٌتشًتي.داٍعلثاى الصم است تِ ٍسيلِ كاست پشداخت ّضيٌِ ثثت ب(

ٌدص كطرَس اقرذام ترِ    تاضذ، تا هشاخؼِ تِ سايت ساصهاى س ّا كؼال هي ضتاب كِ پشداخت الكتشيكي آى
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 ًام ًوايٌذ. ٍاسيض ّضيٌِ ثثت

 ٛبٕ. آٗبدٟ ٛ٘ٞدٙ ٗذاسى ٝ اقالػبت ٗٞسد ٛ بص ثشاي ثجت (ج

ٝ آضٜبيي ثب ًٔ ٠ ضشايف ٝ ؾٞاثف پزيشش، ثب ٗشاجؼ٠  ّش دٍسُ پزيششداٝقٔت ثبيذ پس اص ٗكبٓؼ٠ دكتشچ٠ سا١ٜ٘بي 

 ٛبٕ اهذإ ٛ٘بيذ. ٛسجت ث٠ ثجت www.sanjesh.orgث٠ سبيت ايٜتشٛتي سبصٗبٙ سٜجص آٗٞصش ًطٞس ث٠ ٛطبٛي 

ٛبٕ، دسيبكت ًذ س١ِ شي اص س ستٖ آضاٗي است ٝ ػذٕ اساي٠ ًذ س١ِ شي تٞسف س ستٖ ث٠ ٜٗض٠ٓ  دس پبيبٙ ثجتت( 

 ٛبٕ اص اثتذا تٌشاس ضٞد. ٛبٕ ثٞدٟ ٝ ثبيستي ًٔ ٠ ٗشاحْ ثجت ػذٕ تٌ٘ ْ ثجت

 ثبضذ. ٢ِٛذاسي اص ًذ س١ِ شي ٝ ض٘بسٟ پشٝٛذٟ تٞسف داٝقٔت تب صٗبٙ اػالٕ ٛتبيج آضاٗي ٗي ث(

 ٛبٕ تٞسف كشد يب اضخبظ ؿ ش اص داٝقٔت سػبيت ٗٞاسد ٝ ضشايف صيش آضاٗي است: : دس غٞست اٛجبٕ ثجتتَخِ

ٝ ( ساٌّواي پزيششهٌذسج دس اًتْاي دكتشچِ )ٛٞيس توبؾبٛب٠ٗ  سجت ث٠ تٌ٘ ْ پ صٛ ضخػاداٝقٔت  (1

 ١بي اٛتخبثي اهذإ ٛ٘بيذ. ١٘چٜ ٚ ًذسضت٠ ٗيْ

دس سبيت سبصٗبٙ سٜجص آٗٞصش ًطٞس ٝ هجْ اص تبي ذ ٢ٛبيي ٝ دسيبكت ًذس١ِ شي، ( دس صٗبٙ ٝسٝد اقالػبت 2

دس غٞست ٛ بص ث٠ اغالح ثبيست  ٗيآضاٗي است ٝ ( تِ خػَظ اعالػات آهَصضي)داٝقٔت اقالػبت تٞسف  ثشسسي

 الصٕ دس ايٚ خػٞظ غٞست پزيشد.اهذإ 

 ًام: ( هذاسک الصم تشاي ثثت5-2

ًام تِ هشاكض تايست اغل هذاسک صيش سا ًضد خَد ًگاُ داضتِ ٍ پس اص قثَلي دس صهاى ثثتداٍعلثاى هيكليِ 

 آهَصضي ريشتظ اسايِ ًوايٌذ.

  ست٢٘ ٠ ضتبؿْ دس سضتت٠ ٗتٜبستت     كشٕ تٌ٘ ْ ضذٟ استلبدٟ اص س٢٘ ٠ ضبؿْ ثشاي داٝقٔجبٛي ٠ً ضبؿْ ثٞدٟ ٝ اص

 (101ٛ٘بيٜذ )ًبسثشٍ ض٘بسٟ استلبدٟ ٗي

 .ْآخشيٚ ك ص حوٞهي ثشاي ٗتوبؾ بٙ استلبدٟ اص س٢٘ ٠ ضبؿ 

  .ٖٔ(.كاسداًيّاي  )تشاي داٍعلثاى دٍسُُٞا١ ٜب٠ٗ پبيبٙ تيػ الت ٗتٞسك٠ ٝ يب ٗذسى ٗؼتجش ديپ 

  (.كاسضٌاسي ًاپيَستِّاي  )تشاي داٍعلثاى دٍسُُٞا١ ٜب٠ٗ پبيبٙ تيػ الت ٗوكغ ًبسداٛي 

 ّتشاي  ثبضذ١ب كبهذ ٗؼذّ ٗيداس ثشاي اكشادي ٠ً ُٞا١ ٜب٠ٗ پبيبٙ تيػ الت دٝسٟ ٗتٞسك٠ آُٙٞا١ي ٗؼذ(

 (.كاسداًيّاي  داٍعلثاى دٍسُ

 آتيػ الٛي ٠ً تب ًٜٞٙ ُٞا١ ٜب٠ٗ پبيبٙ تيػ الت ثشاي آٛبٙ غبدس ٛطذٟ است كشٕ تبي ذ ٗؼذّ ثشاي كبسؽ

 .(كاسضٌاسيّاي  تشاي دٍسُ 103ٍ كاسداًي ّاي  تشاي دٍسُ 102)كاستشگ ضواسُ 

 .ٗستٜذات الصٕ ج٢ت تبي ذ ٗيْ سٌٞٛت ثشاي داٝقٔجبٙ ثٞٗي 

 

 تزكشات هْن:* 

http://www.sanjesh.org/


 سٍاتظ ػوَهي داًطگاُ خاهغ ػلوي كاستشدي

11 

 ٜٗذسجبت كشٕ توبؾبٛب٠ٗ ثبيذ ده ن ٝ غبدهب٠ٛ تٌ٘ ْ ضٞد. (1

 ٗسئٞٓ ت غيت ًٔ ٠ ٜٗذسجبت تٌ٘ ْ ضذٟ كشٕ توبؾبٛب٠ٗ ث٠ ػ٢ذٟ داٝقٔت خٞا١ذ ثٞد.( 2

ثبضذ، ثٜبثشايٚ داٝقٔت ثبيذ دس صٗبٙ تٌ٘ تْ اقالػتبت توبؾتبٛب٠ٗ ٢ٛبيتت      ٜٗذسجبت كشٕ توبؾبٛب٠ٗ هبثْ تـ  ش ٛ٘ي (3

 ًبس ُ شد. دهت سا ث٠

ٛبٕ دس ٗشًض آٗٞصش ٝ يب ح ٚ تيػ ْ( ٗطخع ضٞد ٠ً كشد  ٛبٕ ايٜتشٛتي، ثجت اي اص پزيشش )ثجت دس ١ش ٗشح٠ٔ (4

داٝقٔت، اقالػبت ؿ ش ٝاهؼي ٝ يب ٗذاسى جؼٔي اسائ٠ ٛ٘ٞدٟ است ٝ يب ٝاجذ يٌي اص ضشايف ٝ ؾٞاثف ٜٗذسر دس ايٚ 

ي ٗكبثن هٞاٛ ٚ ٝ ٗوشسات ٝصاست ػٕٔٞ، تيو وبت ٝ ثبضذ، ؾ٘ٚ جُٔٞ شي اص ادا٠ٗ تيػ ْ ٛبٗجشدٟ ثب ٝ دكتشچ٠ ٛ٘ي

 كٜبٝسي سكتبس خٞا١ذ ضذ.

ًام الكتشًٍيكي )ايٌتشًتي( اص كليِ غلحات، پشيٌت تْيِ ًورَدُ ٍ   تايست پس اص پاياى ثثت ( داٍعلة هي5

 .تا صهاى اػالم ًتايح ًضد خَد ًگْذاسد

 

 ساٌّواي اًتخاب سضتِ تحػيلي -6

١تبي تيػت ٔي ٝ ثتب تٞجت٠ ثت٠ ضتشايف اختػبغتي ١تش يتي           ػالهٜ٘تذي ختٞد ثت٠ سضتت٠    ١ش داٝقٔت ثشاسبس ٗ ضاٙ 

تٞاٛتتذ دس يٌتتي اص چ٢تتبس صيشُتتشٟٝ  ( آٗتتذٟ استتت. ٜٗيػتتشا ٗتتي5( ٝ )2اص ٗشاًتتض آٗٞصضتتي ًتت٠ دس جتتذاّٝ ضتت٘بسٟ )

آٗٞصضي اغتٔي ضتبْٗ غتٜؼت، ًطتبٝسصي، ٗتذيشيت ٝ ختذٗبت اجت٘تبػي ٝ كش١ٜتَ ٝ ١ٜتش ثشاثتش ؾتٞاثف ضتشًت             

 ٛ٘بيذ.

ٖ ٝ  ١تبي تيػت ٔي   ػٜتبٝيٚ سضتت٠  ، ًتذ صيشُتشٟٝ آٗٞصضتي    ُتشٟٝ، ( 2جذّٝ ضت٘بسٟ ) دس  ترشاي  ١تبي ٗتشتجف )   ديتپٔ

دس اٝٓٞيتتت  (كاسضٌاسرريتررشاي پررزيشش دٍسُ ٗتتشتجف ) ًتتبسداٛي١تتبي  ًذسضتتت٠ٝ / (كرراسداًيپررزيشش دٍسُ 

 ٛ٘بيذ.  پزيشش سا ٗطخع ٗي

١تتبي  ًذسضتتت٠(/ ٝ كرراسداًيتررشاي پررزيشش دٍسُ ١تتبي ٗتتشتجف ) ديتتپًٖٔتتذ ػٜتتبٝيٚ ٝ ( 3دس جتتذّٝ ضتت٘بسٟ )

دس اٝٓٞيتتت پتتزيشش ثشحستتت ُتتشٟٝ ٝ صيشُتتشٟٝ آٗٞصضتتي ( كاسضٌاسرريتررشاي پررزيشش دٍسُ ًتتبسداٛي ٗتتشتجف )

 دسر ضذٟ است. 

( تؼشيتتق ضتتبؿْ ٝ ضتتشايف اختػبغتتي، ًتتذ اضتتتـبّ ٝ اٌٗبٛتتبت سكتتب١ي ٗشاًتتض آٗٞصضتتي دسر 5دس جتتذّٝ ضتت٘بسٟ )

 ضذٟ است. 

( دكتشچتت٠ ٗؼتتشف ًذسضتتت٠ ٗيتتْ ٝ ػٜتتٞاٙ سضتتت٠، ظشك تتت پتتزيشش اػتتٖ اص  9آتتي  6) ٜٗتتذسجبت جتتذاّٝ ضتت٘بسٟ

       ْ ١تبي آٗٞصضتي چ٢بسُبٛت٠     ١تبي ُتشٟٝ   آصاد ٝ ضبؿْ، ًذ اضتـبّ ٝ ٛ تض جٜست ت پتزيشش ١تش يتي اص ًذسضتت٠ ٗيت

١تتبي ُتتشٟٝ  ( ٗشثتتٞـ ثتت٠ ًذسضتتت٠ ٗيتتْ 6جتتذّٝ ضتت٘بسٟ ) ثبضتتذ. ثشاستتبس استتتبٙ، ضتت٢ش ٝ ٗشًتتض آٗٞصضتتي ٗتتي

ْ   7جتتذّٝ ضت٘بسٟ ) آٗٞصضتي غتٜؼت،    ١تتبي ُتشٟٝ آٗٞصضتي ًطتتبٝسصي، جتذّٝ ضتت٘بسٟ     ( ٗشثتٞـ ثتت٠ ًذسضتت٠ ٗيت
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( ٗشثتتٞـ ١9تتبي ُتتشٟٝ آٗٞصضتتي ٗتتذيشيت ٝ ختتذٗبت اجت٘تتبػي ٝ جتتذّٝ ضتت٘بسٟ ) ( ٗشثتتٞـ ثتت٠ ًذسضتتت٠ ٗيتت8ْ)

 ثبضذ. ١بي ُشٟٝ آٗٞصضي كش١َٜ ٝ ١ٜش ٗي ث٠ ًذسضت٠ ٗيْ

 سضتِ تِ ًكات صيش تَخِ ًوايٌذ:الصم است داٍعلثاى اػن اص آصاد ٍ ضاؿل، دس اًتخاب 

 ضٞد هجْ اص دسر ًذسضت٠ ٗيْ ٗٞسد ػاله٠ دس داخْ توبؾبٛب٠ٗ ث٠ ضشايف اختػبغي ٜٗذسر  ث٠ داٝقٔجبٙ تٞغ ٠ ٗي

 (، ٗشثٞـ ث٠ ٗشًض آٗٞصش آٙ ًذسضت٠ ٗيْ، تٞج٠ ٛ٘بيٜذ.5دس جذّٝ ض٘بسٟ )

 ٙثبضذ. ٗي تشت ت اٝٓٞيت اٛتخبة ًذسضت٠ ٗيْ داٝقٔجبٙ ثشحست ػاله٠ آٛب 

  ١بي ًبسداٛي  ًذسضت٠(/ ٝ كاسداًيتشاي پزيشش دٍسُ ١بي ٗشتجف ) ًذ ديپٖٔ ٛبٕ سضت٠ تيػ ٔي ٝداٝقٔجبٛي ٠ً

سا دس  9999كذ ثبيست  ( دسر ٛطذٟ است ٗي3آٛبٙ دس جذّٝ  ض٘بسٟ )( كاسضٌاسيتشاي پزيشش دٍسُ ٗشتجف )

 توبؾبٛب٠ٗ دسر ٛ٘بيٜذ.

 پزيشش ضبؿْ ٝ آصاد ًذسضت٠ ٗيْ ٗٞسد توبؾب ٝ ٛ ض جٜس ت ٗٞسد پزيشش آٙ ثبيست ث٠ ظشك ت  داٝقٔجبٙ ٗي

 ثبضٜذ آٙ ًذسضت٠ ٗيْ سا اٛتخبة ٛ٘بيٜذ. تٞج٠ ٛ٘بيٜذ ٝ چٜبٛچ٠ ٝاجذ ضشايف ٗي

 آٗٞصضي گشٍُ دس يي غشكا ١بي تيػ ٔي ٗٞجٞد،  ١ب اص ث ٚ سضت٠ ٗجبص ث٠ اٛتخبة ًذسضت٠ ٗيْ داٍعلة آصاد

 حزف١بي داٝقٔت  ، ت٘بٗي اٛتخبةگشٍُ آهَصضيثبضذ. دس غٞست اٛتخبة اص چٜذ  ( ٗي2ٗكبثن جذّٝ ض٘بسٟ )

تشاي ١بي ًبسداٛي ٗشتجف ) ًذسضت٠(/ ٝ كاسداًيتشاي پزيشش دٍسُ ١بي ٗشتجف ) ًذ ديپٖٔخٞا١ذ ضذ. چٜبٛچ٠ 

١بي تيػ ٔي ٜٗذسر دس صيشُشٟٝ  ٜبٝيٚ سضت٠( ثب ػ2داٝقٔجبٙ آصاد ٗكبثن جذّٝ ض٘بسٟ ) (كاسضٌاسيپزيشش دٍسُ 

 ُ شٛذ. آٗٞصضي ٗشثٞـ ٗشتجف ثبضذ دس آٙ ُشٟٝ آٗٞصضي دس اٝٓٞيت پزيشش هشاس ٗي

 صيشگشٍُ دس يي غشكا ١بي تيػ ٔي ٗٞجٞد،  ١ب اص ث ٚ سضت٠ ٗجبص ث٠ اٛتخبة ًذسضت٠ ٗيْ داٍعلة ضاؿل

١بي داٝقٔت  ، ت٘بٗي اٛتخبةصيشگشٍُ آهَصضيثبضذ. دس غٞست اٛتخبة اص چٜذ  ( ٗي2آٗٞصضي ٗكبثن جذّٝ ض٘بسٟ )

 خٞا١ذ ضذ.  حزف

 ضٞد ١ِٜبٕ اٛتخبة سضت٠ اص ٗشاًض آٗٞصضي، ث٠ تؼشيق  ث٠ داٝقٔجبٙ ٗتوبؾي استلبدٟ اص س٢٘ ٠ ضبؿْ تٞغ ٠ ٗي

ثبضٜذ،  ٛ٘بيٜذ ٝ چٜبٛچ٠ اص ٛظش ٗشًض آٗٞصضي ريشثف ضبؿْ ٗي( تٞج٠ 5ضبؿْ آٙ ٗشًض ٜٗذسر دس جذّٝ ض٘بسٟ )

 اهذإ ث٠ اٛتخبة آٙ ًذسضت٠ ٗيْ ٛ٘بيٜذ.

ّاي تحػيلي هشتثظ تا صهيٌِ ضـلي خَد اًتخاب ًوايٌذ، دس ؿيش  تايست غشكا اص سضتِ داٍعلثاى ضاؿل هي

 گشدد. تلقي هي« يكي لن كاى»غَست پزيشش ايطاى  ايي

 ٙدس غَست ٍخَد ثبضذ،  ( ٗي١5ب ثشاسبس تؼبسيق ٜٗذسر دس جذّٝ ض٘بسٟ ) داٝقٔجبٙ ضبؿٔي ٠ً ًذ اضتـبّ آ

تٞاٜٛذ اص آٙ ٗشاًض آٗٞصضي ٛ ض اٛتخبة سضت٠ ٛ٘بيٜذ.  ٗي ،199 دس سبيش ٗشاًض آٗٞصضي ثب ًذ اضتـبّ سضتِ هشتثظ

١ب اػٖ اص  ١بي اجشايي ٝ ضشًت ٠ً دستِبٟ ُشدد : ضبؿْ ث٠ كشدي اقالم ٗي199تؼشيق ضاؿل كذ اضتـال ثشاسبس 

 سبّ سبثو٠ ًبس ٗشتجف داضت٠ ٝ ٗطـّٞ ث٠ ًبس ثبضذ. دٝٓتي يب ؿ شدٝٓتي دس حشك٠ ٜٗكجن ثب سضت٠ اٛتخبثي حذاهْ يي
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١بي ايٚ  تٞاٛذ اص ًذسضت٠ ٗيْ (، ٗي2پس اص اٛتخبة ُشٟٝ آٗٞصضي غٜؼت اص جذّٝ ض٘بسٟ ) هثال: داٍعلة آصاد

١ب سا ثشاسبس ػاله٠ ٝ ثب تٞج٠ ث٠ جٜس ت پزيشش ث٠  ( آٗذٟ است، ًذسضت٠ ٗي6ْدس جذّٝ ض٘بسٟ )ُشٟٝ آٗٞصضي ٠ً 

 ثبضذ. تشت ت اٝٓٞيت اٛتخبة ٛ٘بيذ. اٛتخبة سضت٠ اص ديِش جذاّٝ ثشاي ايٚ داٝقٔت ٗجبص ٛ٘ي

دس دٝسٟ  101(، صيشُشٟٝ آٗٞصضي 2ّٝ ض٘بسٟ )پس اص اٛتخبة ُشٟٝ آٗٞصضي غٜؼت اص جذ هثال: داٍعلة ضاؿل

١بي ٗشثٞـ ث٠ ايٚ  سپس ثب ٗشاجؼ٠ ث٠ ًذسضت٠ ٗيْ ٛ٘بيذ. سا اٛتخبة ٗي كاسضٌاسيدس دٝسٟ  601يب  كاسداًي

١ب سا ٠ً ثشاسبس تؼبسيق ٜٗذسر دس جذّٝ ض٘بسٟ  ( آٗذٟ است، ًذسضت٠ ٗي6ْصيشُشٟٝ آٗٞصضي ٠ً دس جذّٝ ض٘بسٟ )

ث٠ جٜس ت پزيشش ث٠ تشت ت اٝٓٞيت اٛتخبة ٛ٘بيذ. اٛتخبة  ثبضذ ٝ ٛ ض ثب تٞج٠ ( ٗشتجف ثب صٗ ٠ٜ ضـٔي ايطبٙ ٗي5)

 ثبضذ. سضت٠ اص ديِش جذاّٝ ثشاي ايٚ داٝقٔت ٗجبص ٛ٘ي

 

 * تزكشات تسياس هْن:

اػالٕ ضذٟ اص سٞي داٝقٔت ث٠ ١ش دٓ ْ اص ج٠ٔ٘: ٝسٝد  ديپٖٔ/ًبسداٛي ٗـبيشت دس ٗؼذّ ًْٗسئٞٓ ت ١ش٠ُٛٞ  (1

ضذٙ هجٞٓي  ٗتٞج٠ خٞد ٝي ثٞدٟ ٝ دس غٞست پزيشكت٠غي ح اضتجبٟ ٗؼذّ ًْ يب ػذٕ آُب١ي داٝقٔت اص ٗؼذّ 

 ُشدد. تٔوي ٗي« يكي لن كاى»كشد 

 

دس پزيشش ديپٖٔ ) يب ُٞا١ي ٗؼت ش ٗتٞسك٠ تحػيالت ٌاهِ پاياىگَاّيٛبٕ  ثبيست دس صٗبٙ ثجت داٝقٔت ٗي (2

خٞد سا ث٠ ٗشًض آٗٞصش ريشثف اساي٠ ٛ٘بيذ. دس ( كاسضٌاسيّاي  دس پزيشش دٍسُ)ًبسداٛي /(كاسداًيّاي  دٍسُ

 ُشدد. تٔوي ٗي« يكي لن كاى»ؿ ش ايٚ غٞست هجٞٓي ٝي 

١بي ٗشتجف ثب صٗ ٠ٜ ضـٔي اص صيشُشٟٝ آٗٞصضي ٗشثٞـ ث٠ خٞد  داٝقٔت ضبؿْ غشكب ٗجبص ث٠ اٛتخبة سضت٠ (3

 « يكي لن كاى»ثبضذ. دس ؿ ش ايٚ غٞست هجٞٓي ٝي  ٗي

 ُشدد. تٔوي ٗي

ثبيست ٛٞع س٢٘ ٠ خٞد سا ده وب ٗطخع  ٗتوبؾ بٙ استلبدٟ اص س٢٘ ٠ ضبؿْ، آصاد، سصٜٗذُبٙ ٝ ايثبسُشاٙ ٗي (4

 ُشدد. تٔوي ٗي« يكي لن كاى»بيٜذ. دس غٞست ٗـبيشت س٢٘ ٠ اٛتخبثي، هجٞٓي آٛبٙ ٛ٘

 اي اػالٕ خٞا١ذ ضذ. ٛبٕ پس اص اػالٕ ٛتبيج قي اقالػ ٠ ١بي ثجت ١ب ٝ دستٞسآؼْ٘ ثٜذي آؿبص ًالس ثشٛب٠ٗ صٗبٙ (5

س ٛشستذ، ٗكتبثن   ضذُبٙ، ث٠ حذ ٛػبة الصٕ ج٢تت تطتٌ ْ ًتال    چٜبٛچ٠ دس ١ش ًذسضت٠ ٗيْ تؼذاد پزيشكت٠ (6

 ُشدد. ضذُبٙ سكتبس ٗي ثب پزيشكت٠ ٗؼبٝٛت ٛظبست ٝ سٜجص،١بي اسسبٓي اص سٞي  ثخطٜب٠ٗ

 

 ّا  ضْشيِ دٍسُ -7

ًبسثشدي ٗجٜبي ٗيبسج٠ ض٢شي٠ ٝ ٛيٟٞ پشداخت آٙ ثشاي  –ثشاثش ٗػٞث٠ ١ بت اٜٗبي داٛطِبٟ جبٗغ ػٔ٘ي 

 اي كاسضٌاسي حشكِدٝسٟ  ٝ هٌْذسي كٌاٍسيدٝسٟ  ،اي حشكِكاسداًي دٝسٟ  ،كاسداًي كٌيدٝسٟ ضذُبٙ  پزيشكت٠
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 هٌذسج دس دكتشچِ ّش دٍسُ( 1خذٍل ضواسُ )ث٠ ضشح  ًبسثشدي  -ٛظبٕ آٗٞصش ٢ٗبستي داٛطِبٟ جبٗغ ػٔ٘ي 

 .ثبضذ ٗي

  ّٟش هٌذسج دس دكتشچِ پزيشش ض٢شي٠ اص ًْ ض٢شي٠ ثبثت ٝ ٗتـ ش ثشاسبس جذّٝ  ٪15حن ٛظبست داٛطِب

 ثبضذ. ٗي دٍسُ

  ّض٢شي٠ ثبثت اػالٕ ضذٟ ثشاي قّٞ دٝسٟ تيػ ٔي ١ش داٛطجٞ ثبثت ثٞدٟ ٝٓي ٗ ضاٙ ض٢شي٠ ٗتـ ش دس ١ش سب

 ضٞد. تيػ ٔي تٞسف ١ بت اٜٗبي داٛطِبٟ اػالٕ ٝ ثشاي ٠٘١ داٛطجٞيبٙ اجشا ٗي

 ٟيي ٝ ٛ ٖ( ثشاثش  ١5/1ب دس ٗشاًض آٗٞصش ػٔ٘ي ت ًبسثشدي ٗستوش دس ٜٗبقن آصاد ث٠ ٗ ضاٙ  ض٢شي٠ ًٔ ٠ دٝس(

 ثبضذ. ١بي ٗطبث٠ دس ٗشاًض ػٔ٘ي ت ًبسثشدي سبيش ٜٗبقن ًطٞس ٗي ض٢شي٠ دٝسٟ

ايٚ ؾشيت ثشاي آٙ دست٠ اص داٛطجٞيبٙ ثٞٗي ٠ً ٗذسى ديپٖٔ ٗتٞسك٠ خٞد سا اص استبٙ ٗشثٞـ آٙ ٜٗكو٠  تثػشُ:

 ضٞد. آصاد اخز ٛ٘ٞدٟ ثبضٜذ، اػ٘بّ ٛ٘ي

  ثشاسبس هٞاٛ ٚ ٝ ٗوشسات غٜذٝم سكبٟ داٛطجٞيبٙ ٝصاست ػٕٔٞ، تيو وبت ٝ كٜبٝسي، پشداخت ٝإ ض٢شي٠ ث٠ ٜٗظٞس

ثبضذ. ١٘چٜ ٚ ث٠  پزيش ٗي ١بي تيػ ٔي داٛطجٞيبٙ اص قشين ٗشاًض آٗٞصضي ٗشثٞـ اٌٗبٙ ً٘ي تبٗ ٚ ثخطي اص ١ضي٠ٜ

ضٞٛذ دس ١ش سبّ تيػ ٔي  اثش حٞادث ٗتوجْ ٗي١بي دسٗبٛي داٛطجٞيبٙ ٠ً ثش ٜٗظٞس ً٘ي ث٠ ثخطي اص ١ضي٠ٜ

 ُ شٛذ. داٛطجٞيبٙ آضاٗب تيت پٞضص ث ٠٘ حٞادث  هشاس ٗي

 

 هْن: اتتزكش* 

 85  ثت٠   ( هٌذسج دس دكتشچِ ّش دٍس1ُخذٍل ضواسُ )% اص ًْ ٗجٔؾ ض٢شي٠ )ثبثت ٝ ٗتـ ش( ١ش داٛطجٞ ٗكتبثن

ث٠ حسبة ؿ شهبثْ ثشداضت داٛطِبٟ ث٠ قٞس جذاُب٠ٛ ٝ دس  % ثبه ٘بٛذٟ ث٠ ػٜٞاٙ حن ٛظبست داٛطِب15ٟحسبة ٗشًض ٝ 

 ُشدد. هبٓت دٝ ك ص ثبٌٛي ٝاسيض ٗي

 ثت٠ ٛتبٕ ت٘شًتض ٝجتٟٞ دسآٗتذ اختػبغتي        2178699003006ثبيست ث٠ حسبة س جب ض٘بسٟ  ٗجٔؾ حن ٛظبست ٗي

 داٛطِبٟ تٞسف پزيشكت٠ ضذٟ ٝاسيض ُشدد.

 ٜ١ب ثؼذ اصحزف ٝ اؾبك٠ ٝاحذ ثبضتذ،   بٛچ٠ اٛػشاف اص تيػ ْ آٙض٢شي٠ پشداختي داٛطجٞيبٙ ٜٗػشف اص تيػ ْ، چ

ضٞد ٝ دس غٞستي ٠ً صٗبٙ اٛػشاف اص تيػ ْ هجْ اص ٢ٗٔت ٗزًٞس ثبضذ كوتف ضت٢شي٠ ٗتـ تش آٙ تتشٕ      ثبصُشداٛذٟ ٛ٘ي

 ضٞد. هبثْ ثشُطت است ٝ ض٢شي٠ ثبثت ٝ حن ٛظبست ثبصُشداٛذٟ ٛ٘ي
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 کاربرگ ضوابط آموزشی                                                     

  ًَيسيًام -1

 ٛٞيسي ٝ اٛتخبة ٝاحذ ثت٠  ضٞد، ثشاي ٛب١ٕبيي ٠ً تٞسف داٛطِبٟ اػالٕ ٗيداٛطجٞ ٗٞظق است دس ٢ٗٔت

 تٔوي خٞا١ذ ضذ.ٛٞيسي، اٛػشاف اص تيػ ْ ٗشاجؼ٠ ٛ٘بيذ. ػذٕ ٗشاجؼ٠ ثشاي ٛبٕضخػبً ٗشًض آٗٞصضي 

    يتب   داضتٚ ُٞا١ ٜب٠ٗ پبيبٙ دٝسٟ ٗتٞسك٠ اص داخْ يب خبسر ًطٞس ٗٞسد تأي تذ ٝصاست آٗتٞصش ٝ پتشٝسش

ثشاي ٝسٝد ث٠ ٗوكغ ًبسداٛي ٝ ٛ ض ١بي حٞصٝي )ٗكبثن ٗػٞثبت ضٞساي ػبٓي اٛوالة كش١ِٜي(  ثشاثش آٙ ثشاي آٗٞصش

 اسائ٠ تبي ذي٠ تيػ ٔي يي ١لت٠ پس اص ضشٝع تيػ ْ.

 يب ٝصاست ث٢ذاضت، دسٗبٙ ٝ  ػٕٔٞ، تيو وبت ٝ كٜبٝسيي ذ ٝصاست أًبسداٛي ٗٞسد ت ٗوكغتٚ ُٞا١ ٜب٠ٗ داض

ٝ ٛ ض اسائت٠ تبي ذيت٠ تيػت ٔي يتي ١لتت٠ پتس اص ضتشٝع         ًبسضٜبسي ٛبپ ٞست٠ ٗوكغآٗٞصش پضضٌي ثشاي ٝسٝد ث٠ 

 تيػ ْ.

 ّٛتبٕ آضاٗتي    ي دس ١ِٜتبٕ ثجتت  داس ث٠ ١٘شاٟ اغْ ٗذسى ثشاي داسٛذُبٙ ديتپٖٔ تكج وت   اسائ٠ ُٞا١ي ٗؼذ

 ثبضذ. ٗي

  ١بي ًبسضٜبستي ٛبپ ٞستت٠ ثبيتذ     ثشاي ضشًت دس دٝسٟ 31/6/86داسٛذُبٙ ٗذسى ًبسداٛي ثب تبسيخ ثؼذ اص

 ثبضٜذ 12داساي حذاهْ ٗؼذّ 

  سال تحػيلي -2

 ٖ ٛ ٝستبّ  سبّ تيػ ٔي ٝ دس غٞست ٓضٕٝ يي دٝسٟ تبثستبٛي است. ١ش ٛ ١ٖش سبّ تيػ ٔي ٗشًت اص د

 ١لت٠ آٗٞصش است. ١6لت٠ ٝ ١ش دٝسٟ تبثستبٛي ضبْٗ  16تيػ ٔي ضبْٗ 

 سال تحػيليتؼذاد ٍاحذّا دس ّش ًين -3

 ٝاحذ دسسي سا اٛتخبة ٛ٘بيذ. 20ٝ حذاًثش  12سبّ تيػ ٔي حذاهْ تٞاٛذ دس ١ش ٛ ١ٖش داٛطجٞ ٗي 

 ٖ ٛ ٚف است. ٝاحذ ٗؼب 12سبّ تيػ ٔي، داٛطجٞ اص سػبيت ضشـ اٛتخبة حذاهْ دس آخشي 

  ثبضذ، دس ايٜػتٞست داٛطتجٞ ثتب تبي تذ ُتشٟٝ       17سبّ حذاهْ  ٗ بِٛ ٚ ٛ٘شات داٛطجٞيي دس يي ٛ ٖاُش

 ٝاحذ دسسي اخز ٛ٘بيذ. 24تٞاٛذ حذاًثش تب  سبّ تيػ ٔي ثؼذ ٗي آٗٞصضي دس ٛ ٖ

  سبػت ث٠ ٜٗظٞس ٗطب١ذٟ ٝ آضتٜبيي ثتب حتٞصٟ ضتـٔي      32ًبسث ٜي يي دسس يي ٝاحذي ػ٘ٔي ٠ً قي

 ضٞد.  سبّ تيػ ٔي ٝ يب اٝٓ ٚ پٞدٗبٙ ث٠ داٛطجٞ اساي٠ ٗي ثب سضت٠ ٗٞسد ٛظش غشكبً دس اٝٓ ٚ ٛ ٖٗشتجف 

  حزف ٍ اضاكِ -4
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 تٞاٛذ دس ١ش ٛ ٖداٛطجٞ ٗي      ٖ ستبّ  سبّ تيػ ٔي، كوف دس ٢ٗٔتتي ً٘تتش اص دٝ ١لتت٠ پتس اص ضتشٝع ٛت 

ٛ٘بيذ، ٗطشٝـ ثش آ٠ٌٛ تؼتذاد ٝاحتذ١بي   تيػ ٔي، حذاًثش دٝ دسس ديِش اٛتخبة يب دٝ دسس اٛتخبثي خٞد سا حزف 

 ٜٛ٘بيذ. (3)ثب تٞج٠ ث٠ ثٜذ  اٛتخبثي ٝي اص حذ ٗوشس تجبٝص

 ٍ اهتحاًات حضَس دس خلسات دسس -5

 ٟ١بي حؿٞسي آضاٗي است. حؿٞس داٛطجٞ دس ت٘بٕ جٔسبت دسس دٝس 

  دسس ؿ جت داضت٠ سبّ آٙ  جٔسبت ٝ يب دس جٔس٠ اٗتيبٙ پبيبٙ ٛ ٖ  16/3اُش داٛطجٞ دس دسسي ث ص اص

ثبضذ، چٜبٛچ٠ ؿ جت داٛطجٞ ث٠ تطخ ع ضٞساي تخػػي آٗٞصضي داٛطِبٟ ؿ ش ٗٞج٠ تطخ ع دادٟ ضٞد، ٛ٘شٟ آٙ 

ٝاحذ دس قتّٞ   12ضٞد دس ايٚ غٞست سػبيت حذٛػبة  دسس غلش ٝ دس غٞست تطخ ع ٗٞج٠، آٙ دسس حزف ٗي

ستبّ ًبٗتْ جتضٝ ستٜٞات تيػت ٔي ٝي       يي ٛ ٖسبّ ٗزًٞس ث٠ ػٜٞاٙ  سبّ ثشاي داٛطجٞ آضاٗي ٛ ست ٝٓي ٛ ٖ ٛ ٖ

 ضٞد. ٗيسٞة ٗي

 حذاقل ًوشُ قثَلي -6

 .است 10حذاهْ ٛ٘شٟ هجٞٓي دس ١ش دسس

 هطشٍعي -7

 ٖ ٛ 12سبّ تيػ ٔي ً٘تش اص  چٜبٛچ٠ ٗ بِٛ ٚ ٛ٘شات داٛطجٞ دس ١ش   ٖ ستبّ   ثبضذ، داٛطتجٞ دس آٙ ٛت 

 ٝاحذ دسسي اٛتخبة ًٜذ. 14تٞاٛذ تب  سبّ ثؼذي حذاًثش ٗي ضٞد ٝ دس ٛ ٖ ٗطشٝـ تٔوي ٗي

تزًش ٢ٖٗ: چٜبٛچ٠ داٛطجٞ دس دٝ ٛ ٘سبّ تيػ ٔي ٗتتٞآي يتب ٗتٜتبٝة ٗطتضٝـ ضتٞد اص اداٗت٠ تيػت ْ ٗيتشٕٝ         

 ُشدد. ٗي

 هشخػي تحػيلي -8

 ١1بي ًتبسداٛي ٝ ًبسضٜبستي ٛبپ ٞستت٠ حتذاًثش ثتشاي      تٞاٛذ دس ١شيي اص دٝسٟداٛطجٞ ٗي  ٖ ستبّ اص  ٛت 

 ٛ٘بيذ.ٗشخػي تيػ ٔي استلبدٟ 

 ضٞد.ٗذت ٗشخػي تيػ ٔي، جضٝ حذاًثش ٗذت ٗجبص تيػ ْ داٛطجٞ دس ١ش دٝسٟ ٗيسٞة ٗي  

 اًػشاف اص تحػيل -9

 ضٞداٛػشاف اص تيػ ْ ٗيسٞة ٗيسبّ تيػ ٔي،  ٛبٕ ٌٛشدٙ داٛطجٞ دس ١ش ٛ ٖ ثجت. 

 ض٢شي٠ ثبثت ٝ  پشداختي٠ً تبسيخ اٛػشاف اص تيػ ْ داٛطجٞيبٙ ثؼذ اص ٢ٗٔت حزف ٝ اؾبك٠ ثبضذ، ض٢شي٠ دس غٞستي(

ثبضذ ٝٓي چٜبٛچ٠ تبسيخ اٛػشاف هجْ اص ٢ٗٔت ٗزًٞس ثبضذ، كوف ض٢شي٠ ٗتـ ش هبثْ ض٢شي٠ ٗتـ ش( هبثْ ثبصُطت ٛ٘ي

 ثبضذ.)ض٢شي٠ ثبثت ٝ حن ٛظبست ؿ شهبثْ ثشُطت است(.ثبصپشداخت ٗي

 حزف پضضكي -10

 يبٙ ٛجبضذ ٝ توبؾتبي حتزف پضضتٌي    چٜبٛچ٠ داٛطجٞيي ث٠ دٓ ْ ث ٘بسي هبدس ث٠ حؿٞس دس جٔسبت اٗت

سبػت ُٞا١ي ٝ ٗذاسى پضضٌي سا ثشاي تبي ذ پضضتي   48ثبيست حذاًثش ظشف ٗذت دسس يب تشٕ سا داضت٠ ثبضذ ٗي



 سٍاتظ ػوَهي داًطگاُ خاهغ ػلوي كاستشدي

17 

ًبسثشدي اسائ٠ ٛ٘بيٜذ. الصٕ ث٠ رًش است دسغٞست حؿٞس داٛطتجٞ دس جٔست٠   -ٗؼت٘ذ ٗٞسس٠ ٝ ٗشاًض آٗٞصضي ػٔ٘ي

 ثبضذ.يپزيش ٛ٘اٗتيبٙ حزف پضضٌي دسس اٌٗبٙ

 ساصي دسٍسهؼادل -11

 ١تبي دٝٓتتي،   آتيػ ْ سبثن داٛطِبٟدسٝس ػ٘ٞٗي، اغٔي، پبي٠ ٝ تخػػي داٛطجٞيبٙ اٛػشاكي، اخشاجي ٝ كبسؽ

ًبسثشدي )تشٗي ٝ پٞدٗبٛي( دس غٞست پزيشش دس داٛطِبٟ، ث٠ ٛيٞي ٗؼبدّ -اي ٝ ػٔ٘ي ١بي كٜي ٝ حشك٠ آٗٞصضٌذٟ

 ٛبٕ ٛ٘ٞدٟ ٝ ثِزساٜٛذ.ٝاحذ دسسي ثجت 25دٝسٟ جذيذ حذاهْ ُشدد ٠ً داٛطجٞيبٙ دس سبصي ٗي

  ت٢ٜب دسٝس ػ٘ٞٗي ٝ پبي٠ داٛطجٞيبٙ اٛػشاكي، اخشاجي ٝ كتبسؽ   ٟ ١تبي آصاد، پ تبٕ ٛتٞس ٝ    آتيػت ْ ستبثن داٛطتِب

 ُشدد.سبصي ٗيؿ شاٛتلبػي دس غٞست پزيشش دس داٛطِبٟ، ٗؼبدّ

 ّثبضذ. 12ثبيست حذاهْ سبصي ٗيٛ٘شٟ دسٝس ٗؼبد 

 ّٗشد: ١بي آٗٞصضي ١ٖ ػشؼ ث٠ ضشح صيش غٞست ٗي سبصي دسٝس غشكب دس ض ٟٞؼبد ُ 

 حؿٞسي يب ؿ شحؿٞسي. ١بي حؿٞسي، ٛ ٠٘ آق( ٝاحذ١بي ُزساٛذٟ داٛطجٞي حؿٞسي ث٠ دٝسٟ

 حؿٞسي يب ؿ شحؿٞسي ة( ٛ ٠٘ حؿٞسي ث٠ ٛ ٠٘

 ر( ؿ شحؿٞسي ث٠ ؿ شحؿٞسي

 ٝحٞصٟ ػٕٔٞ اسالٗي داٛطِب١ بٙ ٝ كشاُ ش داٛطِبٟ پ تبٕ   حٞصٟ ػٔ٘ ٠ دسٝس ُزساٛذٟ ضذٟ سكح يي ٝ سكح د ٝ

 ثبضذ. ٛٞس هبثْ ٗؼبدّ سبصي ٛ٘ي

  ١بي ٗطتشى غشكبً ثشاي داٛطتجٞيبٙ اٛػتشاكي ٝ اخشاجتي     ٝ ٢ٗبست 2ٝ  1ٗؼبدٓسبصي دسٝس ًبسث ٜي ، ًبسٝسصي

شكتت٠ ضتذٟ ثبضتٜذ    ًبسثشدي ٗجذداً دس ١٘بٙ ٗوكغ ٝ ١٘بٙ سضت٠ ُشايص ثب سشكػتْ ٗػتٞة پزي   -١بي ػٔ٘ي دٝسٟ

 پزيش است. اٌٗبٙ

      آٙ دست٠ اص داٛطجٞيبٛي ٠ً داساي ٗذسى ث ٚ ٗوكؼي ًبسداٛي ثٞدٟ ٝ دس ٗوكتغ ًبسضٜبستي ٛبپ ٞستت٠ پزيشكتت٠

ضٞٛذ، چٜبٛچ٠ ٝاحذ١بي دسسي ث طتش اص ٗوكغ ًبسداٛي ُزساٛذٟ ثبضٜذ، دس غٞست ٗكبثوت سشكػْ، تؼذاد ٝاحذ ٗي

 .سبصي استضٞساي آٗٞصضي ٗشًض هبثْ ٗؼبدّثب ٛظش ُشٟٝ آٗٞصضي ٝ  12ٝ ٛ٘شٟ 

 سبّ تيػ ٔي داٛطجٞيبٙ جذيذآٞسٝد، حذاًثش تتب دٝ ١لتت٠ پتس اص     ست دس اٝٓ ٚ ٛ ٖثبي آٗٞصضي ٗشًض ٗي ضٞساي

)يٌسبٙ ٝ يتب تؼتذاد ٝاحتذ     دسٝس، تؼذاد ٝاحذ ٗيتٞايپس اص ثشسسي  ٛبٕ ٝ تب صٗبٙ حزف ٝ اؾبك٠ ات٘بٕ ٢ٗٔت ثجت

ٗوكتغ ًتبسداٛي    اص، ٗوكغ تيػ ٔي ثبال ث٠ پبي ٚ ٝ ٛ٘شات اًتسبثي ٝ ٗوبقغ تيػ ٔي )١ٖ سكح، اص ث طتش ث٠ ً٘تش(

ٛسجت ث٠  ،( دسغٞست ٗكبثوتٝ اص ٗوكغ ًبسضٜبسي پ ٞست٠ ث٠ ًبسداٛي ٝ ًبسضٜبسي ٛبپ ٞست٠ ث٠ ًبسضٜبسي پ ٞست٠

 .سبصي دسٝس اهذإ ٛ٘بيذ ٗؼبدّ

 حذاكثش هذت هداص تحػيل -12

 .سبّ است 2.5 ٝ ًبسضٜبسي ٛبپ ٞست٠  ١بي ًبسداٛيص تيػ ْ دس دٝسٟحذاًثش ٗذت ٗجب
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 هذاسک هؼادل ٍ داخلي )هختع پزيشكتِ ضذگاى دٍسُ كاسضٌاسي ًاپيَستِ( -13

 ١بي ٝسٝدي ٗوبقغ ثبالتش  ٛب٠ٗ ضشًت داسٛذُبٙ  ٗذاسى ٗؼبدّ ٝ ؿ شسس٘ي دس آصٗٞٙآي ٚ "ثش اسبس"  

   ٟ١بي ٝصاست ػٕٔٞ، تيو وبت ٝ كٜبٝسي، داسٛذُبٙ ٗذاسى ٗؼبدّ ٝسٝدي 92/ 28/5ٗٞسخ  77633/2ث٠ ض٘بس 

   ثبضذ ٝ  ٠ً دٝسٟ ُزساٛذٟ ضذٟ، ٗػٞة ٝصاست ٗتجٞع ثبضذ، ٗجبص ث٠ ادا٠ٗ تيػ ْ ٗي ٗطشٝـ ث٠ ايٚ 3/9/77هجْ اص 

  ثبضذ. الصٕ ث٠ رًش است هجٞٓي  زيش ٛ٘يپ اٌٗبٙ 3/9/77ادا٠ٗ تيػ ْ داسٛذُبٙ ٗذاسى ٗؼبدّ ثؼذ اص تبسيخ 

 ثبضذ. دس آصٗٞٙ جبٗغ داسٛذُبٙ ٗذاسى ٗؼبدّ سبصٗبٙ سٜجص آٗٞصش ًطٞس ٗالى ػْ٘ ٛ٘ي 

  ٠ داسٛذُبٙ ٗذسى ٗؼبدّ ؾ٘ٚ  26/08/1394ضٞساي ػبٓي اٛوالة كش١ِٜي ٗٞسخ  771ثب تٞج٠ ث٠ ٗػٞث٠ ًٔ 

 ّتٞاٜٛذ اص اٛذ، حست ٗٞسد ٗي ٗزًٞس ساٟ يبكت١٠بي  ث٠ دٝسٟ 81تب  ١77بي  خذٗت كش١ِٜ بٙ ٠ً قي سب 

  ٚ 77633/2ٛب٠ٗ ضشًت داسٛذُبٙ ٗذاسى ٗؼبدّ ٝ ؿ شسس٘ي دس ٗوبقغ ثبالتش ث٠ ض٘بسٟ  تس٢ الت آي  

  ٜٗذ ضٞٛذ. ثشاي ادا٠ٗ تيػ ْ دس ٗوبقغ ثبالتش ث٢شٟ 92/ 28/5ٗٞسخ 

  شٝي اٛتظبٗي، داٛطِبٟ پٔ س،داخٔي ًٔ ٠ ٗشاًض ٝ ٗٞسسبت اػٖ اص داٛطِبٟ اٗبٕ حس ٚ)ع(،  ٗذاسى ٛ 

   ،ٗٞسس٠  ١1377بي ثؼذ اص سبّ  ٝسٝدي سپبٟ پبسذاساٙ، ٗبٓي اضتش، اٗبٕ ػٔي)ع(، داٛطِبٟ غذا ٝ س ٘ب 

 .ثبٌٛذاسي، سبصٗبٙ ٗذيشيت غٜؼتي ٝ... ؿ شهبثْ هجّٞ است 

 هذاسک كاسداًي تيي هقغؼي )هختع پزيشكتِ ضذگاى دٍسُ كاسضٌاسي ًاپيَستِ( -14

  ٝاحذ دسسي غشف ٛظش اص ٗ بِٛ ٚ  70تب  68ثب ُزساٛذٙ  31/06/86ٙ ٗذسى ث ٚ ٗوكؼي هجْ اص تبسيخ داسٛذُب 

  ٝاحذ دسسي ٝ حذاهْ  68ثب ُزساٛذٙ حذاهْ  31/6/86ًْ ٛ٘شات ٝ داسٛذُبٙ ٗذسى ث ٚ ٗوكؼي ثؼذ اص تبسيخ 

  ّاٌٗبٙ ادا٠ٗ تيػ ْ دس ٗوكغ ًبسضٜبسي ٛبپ ٞست٠ سا داسٛذ. 12ٗؼذ 

 ّوضهاى تا خذهت تشاي داًطدَياى هطوَل تحػيل  -15

 ثبضذ. تيػ ْ ١٘ضٗبٙ سشثبصاٙ ٝظ ل٠ دس ح ٚ اٛجبٕ خذٗت ٜٗ٘ٞع ٗي 

  

 اداسُ كل اهَس داًطدَييخذهات 

١بي داٛطجٞيي ٝ تس٢ الت پشداختي ث٠ داٛطجٞيبٙ ٝ ١٘چٜ ٚ اكضايص سكح ث٠ ٜٗظٞس سبٗبٛذ١ي ث٠ ٝإ

 ث٢ذاضت، 

تيت پٞضص هشاسدادٙ ث ٠٘ حٞادث، ث ٠٘ خذٗبت دسٗبٛي ٝ اٗٞس سكب١ي داٛطجٞيبٙ؛ اداسٟ اٗٞس داٛطجٞيي 

 داٛطِبٟ 

 ٛ٘بيذ.ًبسثشدي كؼبٓ ت ٗي-جبٗغ ػٔ٘ي

 

 ّاي داًطدَييالق ر ٍام
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١بي داٛطجٞيي دس هبٓت ثؿبػت ٝا١ٕبي تيػ ٔي داٛطجٞيبٙ ٗستؼذ ًٖث٠ ٜٗظٞس ً٘ي ث٠ ثخطي اص ١ضي٠ٜ

 ض٢شي٠ تيػ ٔي ث٠ داٛطجٞيبٙ ٝاجذ ضشايف تؼٔن خٞا١ذ ُشكت.ٝإ 

كشٕ اظ٢بس ٛب٠ٗ ٝإ داٛطجٞيي، كشٗي است ٠ً داٛطجٞيبٙ دس ثذٝ ٝسٝد ٝ دس صٗبٙ ثجت ٛبٕ دس ٗشاًض ٝ 

 ٗٞسسبت 

ي ٝ يب ػذٕ ت٘بيْ خٞد سا ثبيست تٌ٘ ْ ٝ اسائ٠ د١ٜذ. دس ايٚ كشٕ داٛطجٞ ػاله٠ ٜٗذػٔ٘ي ت ًبسثشدي ٗي

 داسد.١بي داٛطجٞيي دس قّٞ دٝساٙ تيػ ٔي اػالٕ ٗيٝإدسيبكت  ٛسجت ث٠

١بي داٛطجٞيي يب ػذٕ ٗش اجؼ٠ دس ثذٝ ٝسٝد ضبيبٙ رًش است ٠ً اػالٕ ػذٕ ت٘بيْ داٛطجٞيبٙ اص دسيبكت ٝإ

ٝ دس ١ِٜبٕ ثجت ٛبٕ ٗٞجت سٔت دسخٞاست ٝ توبؾبي ٝإ تٞسف داٛطجٞي ٗٞسد ٛظش دس قي دٝساٙ تيػ ْ 

 ضذ.ٝي ٛخٞا١ذ 

١بي ض٢شي٠ تيػ ٔي داٛطجٞيبٙ ايشاٛي ٝإ ث٠ ٜٗظٞس ً٘ي ث٠ تبٗ ٚ ثخطي اص ١ضي٠ٜ :ٍام ضْشيِ تحػيلي

 ضٞد.ض٢شي٠ پشداخت ٗي

 هثالؾ ٍام ضْشيِ تِ ضشح ريل است:

سيبّ دس چ٢بس ٛٞثت ٝ ١ش ٛٞثت حذاًثش  000/000/12داٛطجٞيبٙ دٝسٟ ًبسداٛي ٝ ًبسضٜبسي ٛبپ ٞست٠ حذاًثش 

 سيبّ 000/00/3

سيبّ دس چ٢بس ٛٞثت ٝ ١ش ٛٞثت حذاًثش  000/000/46داٛطجٞيبٙ ٗوكغ ًبسضٜبسي اسضذ حذاًثش  

 سيبّ 000/500/11

ث٠ داٛطجٞيبٛي ٠ً سلش حج ػ٘شٟ ٝ يب صيبست ػتجبت ػبٓ بت آٛبٙ هكؼي ٝ اص سٞي ستبد حج  ٍام صياست:

ت. ٗجٔؾ ٝإ سلش حج ػ٘شٟ ػ٘شٟ داٛطجٞيي داٛطِبٟ تبئ ذ ضذٟ است، ٝإ صيبست تؼٔن خٞا١ذ ُشك

 000/000/15سيبّ ٝ داٛطجٞيبٙ ٗتأ١ْ  000/000/10سيبّ ٝ ٝإ صيبست ػتجبت ػبٓ بت ٗجشد  000/000/5

 ثبضذ.سيبّ ٗي

١ب ضبْٗ ًٔ ٠ داٛطجٞيبٙ ١بي ٗزًٞس ث٠ داٛطجٞيبٙ ؿ ش ثٞسس تؼٔن خٞا١ٜذ ُشكت ايٚ ٝإًٔ ٠ ٝإ

 ٝاجذضشايف اػٖ اص  خٞا١ذ ثٞد.

 زيِ داًطدَيياهَس تـ -ب

ًبسثشدي ٠ً ضشايف دسيبكت يبسا٠ٛ  -ث٠ ٜٗظٞس تبٗ ٚ ؿزاي داٛطجٞيبٙ ث٠ ٗشاًض ٝ ٗٞسسبت آٗٞصش ػٔ٘ي

ي اسصام داٛطجٞيي قي س٠ ٛٞثت)ث٢بس، پبي ض، صٗستبٙ( دس سبّ تؼٔن خٞا١ذ ٛوذي سا داضت٠ ثبضٜذ؛ يبسا٠ٛ

ضٞد؛ ٓزا ض ٝ ٗٞسسبت تخػ ع دادٟ  ٗيُشكت. ايٚ يبسا٠ٛ ج٢ت اسائ٠ ؿزاي ُشٕ ث٠ داٛطجٞيبٙ، ث٠ ٗشاً

ٗشاًض ٝ ٗٞسسبتي ٠ً ت٘بيْ ث٠ اساي٠ ؿزاي ُشٕ سا داسٛذ ٝ يب دس دكتشچ٠ پزيشش داٛطجٞ اساي٠ ؿزاي ُشٕ سا 

١بي تٞاٜٛذ ثب تٌ٘ ْ ٝ اسسبّ كشٕ سبٓٚث٠ ػٜٞاٙ خذٗبت سكب١ي خٞد ث٠ داٛطجٞيبٙ رًش ٛ٘ٞدٟ، ٗي

اٗٞسداٛطجٞيي اهذإ ٛ٘بيٜذ. ٗجٔؾ ك ص ؿزا ثش اسبس ٛشخ اػالٗي  ( ث٠ اداسٟ ًْ 310ؿزاخٞسي ) ًبسثشٍ 

 ُشدد.تٞسف غٜذٝم سكبٟ اص داٛطجٞيبٙ اخز ٗي



 سٍاتظ ػوَهي داًطگاُ خاهغ ػلوي كاستشدي

21 

 

 اًتخاب داًطدَي ًوًَِ –ج 

ت ًبسثشدي دس ُشٝ ً ل ت ٗكٔٞة، پشٝسش ٝ ١ذايت استؼذاد١بي   ١بي ٛظبٕ ػٔ٘يٗٞكو ت ٝ تٞسؼ٠ ثشٛب٠ٗ

اٛذيط٠ ٝ ػْ٘ دس ايٚ ٛظبٕ، ٛ بص ٗجشٕ ث٠ ضٜبسبيي ايٚ استؼذاد١ب دسخطبٙ است. ثشاي تٞٓ ذ غي ح ٝ سبٖٓ 

-ٝ ١ذايت آٛبٙ دس ج٢ت ظ٢ٞس استؼذاد١بي ثبٓوٟٞ داٛطجٞيبٙ ٝ سسبٛذٙ آٛبٙ ث٠ سكح ثبالتشي اص سضذ ٗي

 ثبضذ.

ت   اٛتخبة داٛطجٞيبٙ ٠ٛٞ٘ٛ ػٔ٘ي"ػٜٞاٙ  ١٘ ٚ ٜٗظٞس ايٚ ٗذيشيت سبال٠ٛ ثستش سهبثتي سا تيت ث٠

 آٗبدٟ  "ًبسثشدي

داسٛذ ٝ ٛ٘بيذ ٠ً ػالهٜ٘ذاٙ ج٢ت ضشًت دس ايٚ سهبثت ثب تٞج٠ ث٠ ضشايف الصٕ، آٗبدُي خٞد سا اػالٕ ٗيٗي

ُشدد. سپس اص ٗ بٙ ًبسثشدي ٗؼشكي ٗي -پس اص قي ٗشاحْ ٗختٔق اسصيبثي، داٛطجٞيبٙ ٠ٛٞ٘ٛ ٛظبٕ ػٔ٘ي

ب دس سكح داٛطِبٟ ٝ يب ج٢ت ضشًت اٛتخبة اٛذ يايٚ ػضيضاٙ، ًسبٛي ٠ً ثبالتشيٚ اٗت بصات سا ًست ٛ٘ٞدٟ

 ٠ٛٞ٘ٛ ًطٞسي ث٠ ٝصاست ػٕٔٞ، تيو وبت ٝ كٜبٝسي ٗؼشكي خٞا١ٜذ ضذ. داٛطجٞي 

 

 تيوِ حَادث داًطدَيي -د

ضٞٛذ دس ١ش سبّ ١بي دسٗبٛي ٠ً داٛطجٞيبٙ ثش اثش حٞادث ٗتوجْ ٗيث٠ ٜٗظٞس ً٘ي ث٠ ثخطي اص ١ضي٠ٜ

پٞضص ث ٠٘ حٞادث هشاس ُ شٛذ. ايٚ اداسٟ ٝظ ل٠ ٛظبست ثش حسٚ اٛجبٕ ثبيست تيت تيػ ٔي داٛطجٞيبٙ ٗي

 ضٞد.ُشدد ٝ ايٚ ٗجٔؾ اص داٛطجٞيبٙ اخز ٗيايٚ اٗش سا ثش ػ٢ذٟ داسد. ٗجٔؾ حن ث ٠٘ ١ش سبّ اػالٕ ٗي

 

 ًقل ٍ اًتقاالت ٍ هيْواًي داًطدَياى -ُ

اٛتوبالت ٝ ٗ ٢٘بٛي داٛطجٞيبٙ تٞسف ث٠ ٜٗظٞس ً٘ي ٝ حلظ آساٗص سٝحي ٝ سٝاٛي داٛطجٞيبٙ ػضيض ٛوْ ٝ 

ضٞد. ٛوْ ٝ اٛتوبالت دس يي سبّ تيػ ٔي دٝ ثبس ٝ اص قشين سبٗب٠ٛ آٗٞصضي دس ايٚ اداسٟ ًْ اٛجبٕ ٗي

ضٞد. صٗبٙ اٛجبٕ ٗي 139/....30/03ٓـبيت 139/...15/03ٝ 139/....15/09ٓـبيت 139/.....١01/09بيتبسيخ

 ٗ ٢٘بٛي 

ُشدد ٛوْ ٝ ضٞد. ؾٜ٘بٌ يبدآٝسي ٗيج٢ت تشٕ تبثستبٙ دس سبٗب٠ٛ آٗٞصضي ثبصُطبيي ٗيض٢شيٞس ٗبٟ، دي ٝ ت ش ٗبٟ 

 ضٞد.ضٞد. ثشاي ١ش داٛطجٞ اٛتوبّ يي ثبس اٛجبٕ ٗياٛتوبّ ث٠ ت٢شاٙ تٞسف ً٘ ت٠ ٛوْ ٝ اٛتوبّ ثشسسي ٗي

 

 اداسُ اهَس هطاٍسُ -ص

سيضي، ٛظبست ٝ اسصيبثي ثب س بستِزاسي، ثشٛب٠ٗست تب ثش آٙاداسٟ ًْ اٗٞس داٛطجٞيي داٛطِبٟ اداسٟ ٗطبٝسٟ    

١بيي ٠ً دس ١٘ ٚ ساستب ايٚ تشيٚ س بست١ب ثش ا١ذاف خٞد دس ايٚ صٗ ٠ٜ كبئن آيذ. يٌي اص ٢ٖٗايٚ ًبٛٞٙ

اٛذاص ٝ ٗطخع ٛ٘ٞدٙ خف ٝ ٗطي سا١جشدي چِِٞٛي است ٠ً ثب تذٝيٚ سٜذ چطٖاداسٟ دس ٛظش ُشكت٠ ضذٟ 
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١بي اسالٗي ايٚ سٜذ ثب تشٝيج سجي صٛذُي سبٖٓ ٝ ٗجتٜي ثش آٗٞصٟ    ؼٕٔٞ ٛ٘بيذ.اسائ٠ خذٗبت سا ث٠ سٝضٜي ٗ

ي سكح سالٗت سٝاٛي، اخالهي، ٗؼٜٞي ٝ تشث تي داٛطِب١ بٙ خٞا١ذ ثٞد ٝ ثب ثشخٞسداسي اص استوبء د١ٜذٟ

- تٗطبٝساٛي ٗتخػع ٝ ٗتؼ٢ذ ٝ اسائ٠ خذٗبت ثب ً ل ت ٝ دس دستشس ثشاي داٛطِب١بيٚ اص ٗطٌالت ٝ آس

 اجت٘بػي پ طِ شي خٞا١ذ ٛ٘ٞد.١بي سٝاٛي

 

 سؤاالت ٗتذاّٝ

 استلادُ تاالتش هقغغ دس ػلوي تشگضيذگاى سْويِ اص تَاًٌذ هي پَدهاًي كاسداًي التحػيالى كاسؽ 

 كٌٌذ؟

 داٝقٔجبٙتٞاٜٛذ اص تس٢ الت ثشُضيذُبٙ ػٔ٘ي استلبدٟ ًٜٜذ.  ١بي تشٗي ٗي ٛب٠ٗ كوف داٛطجٞيبٙ دٝسٟ قجن آي ٚ خ ش،  

 ايٚ ٠ً آٛجبيي اص. ثبضٜذ ضذٟ آتيػ ْ كبسؽ سبّ ٛ ٖ 4 ظشف حذاًثش ٝ ضذٟ پزيشش آصٗٞٙ ثب ًبسداٛي ٗوكغ دس ثبيست ٗي

 ًطذ ٗي قّٞ سبّ ٛ ٖ 4 اص ث ص پٞدٗبٛي ًبسداٛي دٝسٟ ٝ اٛذ ٜٛ٘ٞدٟ ضشًت ٝسٝدي آصٗٞٙ دس پزيشش اثتذاي  دس اكشاد

   ٛ٘بيٜذ. ضشًت پزيشش ايٚ دس تٞاٜٛذ ٛ٘ي

 چِ سلاست تِ اسايِ تشاي ًوشات سيض تشخوِ ٍ تحػيل تِ اضتـال گَاّي اخز تشاي الصم هذاسک 

 تاضذ؟ هي

داضتٚ ُٞا١ي اضتـبّ ث٠ تيػ ْ قجن كشٗت اثالؿي ث٠ ٗشاًض آٗٞصش ػٔ٘ي ًبسثشدي) كشٗت خبٕ ُٞا١ي 

داٛطجٞيي، اداسٟ ًْ خذٗبت آٗٞصضي اضتـبّ ث٠ تيػ ْ دس سبيت داٛطِبٟ، ٗؼبٝٛت سٜجص، خذٗبت آٗٞصضي ٝ 

  ثبضذ( ث٠ ١٘شاٟ ٗذاسى ريْ: ٗٞجٞد ٗي

  هجٞٓي ثش ٗجٜي سٜجص سبصٗبٙ ك٢شست -1

  داٛطجٞيي ًبست ٝ ضٜبسٜب٠ٗ تػٞيش -2

  تيػ ٔي ٗذسى آخشيٚ تػٞيش -3

 . ٗسبكشت ػٔت ٝ ٗيْ تبسيخ، ٝ( پسش داٛطجٞيبٙ ثشاي) ٗطخع ثٞدٙ ٝؾؼ ت ٛظبٕ ٝظ ل٠ ثشاي -4

 ػٌس هكؼ٠ 1 ١٘شاٟ ث٠ داٛطجٞ تشٕ ث٠ تشٕ ًبسٛب٠ٗ سيضٛ٘شات، تشج٠٘ ث٠ ٛ بص غٞست دس -5

 ػٕٔٞ، ٝصاست آٗٞصضي خذٗبت سبٗب٠ٛ ث٠ خٞد دسخٞاست ثجت ج٢ت ثبيست ٗي ٗذاسى تشج٠٘ ٗتوبؾي داٛطجٞيبٙ -6

  ايٜتشٛتي آدسس ث٠ كٜبٝسي ٝ تيو وبت

http://213.176.5.33/EDUSAdmin/AdminPage.aspxكٞم االضبسٟ سا دس ٛ٘بيٜذ ٝ ٗذاسى  ٗشاجؼ٠

 هبٓت كبيْ صيپ ثبسُزاسي ٛ٘بيٜذ.

 

 ُداًطٌاهِ سپس ٍ هَقت گَاّيٌاهِ تَاًٌذ هي صهاًي چِ دس داًطدَيي ّاي هٌذاص ٍام داًطدَياى تْش 

 ًوايٌذ؟ دسياكت سا خَد تحػيلي
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 تسٞي٠ ث٠ ٛسجت ثبيست ٗي خٞد تيػ ٔي دسٝس ًٔ ٠ ات٘بٕ اص پس ثالكبغ٠ٔ داٛطجٞيي ١بي ٝإ اص ٜٗذ ث٢شٟ داٛطجٞيبٙ  

 قشين اص ٝ اهسبـ ثػٞست سا خٞد ثذ١ي داسٛذ ت٘بيْ ٠ً داٛطجٞيبٛي. ٛ٘بيٜذ اهذإ خٞد ثذ١ي ٛ٘ٞدٙ توس ف يب ٝ حسبة

 سس ذ اخز ٝ داٛطجٞ ث٠ آٙ تيٞيْ ٝ تيػ ْ ٗيْ آٗٞصضي ٗشًض تٞسف دكتشچ٠ غذٝس اص پس ٛ٘بيٜذ ثبصپشداخت دكتشچ٠

 ثذ١ي ٠ً داٛطجٞيبٛي ٝ ٛ٘بيٜذ دسيبكت سا خٞد تيػ ٔي ٗٞهت ُٞا١ ٜب٠ٗ تٞاٜٛذ ٗي تيػ ْ ٗيْ آٗٞصضي ٗشًض تٞسف

 ٝ ٗٞهت ُٞا١ ٜب٠ٗ تٞاٜٛذ ٗي ٛ٘بيٜذ ٗي دسيبكت داٛطجٞيبٙ سكبٟ غٜذٝم اص حسبة تسٞي٠ ٝ پشداخت ٛوذي ثػٞست سا خٞد

 .ٛ٘بيٜذ دسيبكت سا خٞد تيػ ٔي داٛطٜب٠ٗ سپس

 تاضذ؟ هي تحَيل آهادُ ٍ ضذُ غادس صهاًي چِ التحػيالى داًطٌاهِ كاسؽ 

پزيشد، ٓزا ٗوتؿي است ٝاحذ١بي استبٛي ٗذاسى  آٗٞخت٠ غٞست ٗي داٛطٜب٠ٗ غشكبً ثشاسبس دسخٞاست داٛص

آٗٞختِبٛي سا ٠ً دسخٞاست آٛبٙ ث٠ ٝاحذ استبٛي اسسبّ ضذٟ سا ثشاي غذٝس داٛطٜب٠ٗ ث٠ اداسٟ ًْ اٗٞس  داٛص

 آٗٞختِبٙ اسسبّ ٛ٘بيٜذ. داٛص

 

 تاضذ؟ چِ هذاسكي الصم هي داًطٌاهِ سياكتد خْت 

 تيػ الت پبيبٙ ٗٞهت ُٞا١ ٜب٠ٗ اغْ داضتٚ ١٘شاٟ ث٠ -1

 ٗٔي ًبست داضتٚ ١٘شاٟ ث٠  -2

 ٗٔي ثبٛي ضؼجبت اص سيبّ 000/10 اسصش ث٠ ايشاٙ اسالٗي ج٢٘ٞسي ت٘جش هكؼ٠ يي خشيذاسي -3

 داٛطٜب٠ٗ تيٞيْ ج٢ت ٠ً آٗٞختِبٛي داٛص ثشاي ًبسداٛي دٝسٟ تيػ الت پبيبٙ داٛطٜب٠ٗ اغْ داضتٚ ١٘شاٟ ث٠ -4

 دٝسٟ

 .ٛ٘بيٜذ ٗي ٗشاجؼ٠ ًبسضٜبسي         

 .آهبيبٙ يب ُٞا١ي اضتـبّ ث٠ تيػ ْ ٗؼتجش ثشاي( ٝظ ل٠ ٛظبٕ ٝؾؼ ت) خذٗت پبيبٙ ًبست داضتٚ ١٘شاٟ ث٠ -5

 : تزًش

 داضتٚ ١٘شاٟ ث٠ ثب داٛطٜب٠ٗ تيٞيْ ج٢ت ثبيست ٗي استبٛي ٝاحذ١بي ًبسثشدي -ػٔ٘ي آٗٞصش ٗشاًض آٗٞختِبٙ داٛص

 . ٛ٘بيٜذ ٗشاجؼ٠ ٗشثٞق٠ استبٛي ٝاحذ ث٠ ٗزًٞس ٗذاسى

 ًٝبٓت ٗٞسد ه ذ ثب ٗيؿشي ٛب٠ٗ ًٝبٓت داضتٚ دست دس ثب ٝي هبٛٞٛي ًٝ ْ يب آٗٞخت٠ داٛص ضخع ث٠ ت٢ٜب ٗذسى تيٞيْ

 . ضٞد ٗي اٛجبٕ

  .ثبضذ ٗي پزيش اٌٗبٙٝ اٛجبٕ تؼ٢ذ خذٗتي  ٝإ حسبة تسٞي٠ غٞست دس داٛطٜب٠ٗ تيٞيْ

 ِاست؟ الصم پَدهاًي ٍ تشهي ّاي دٍسُ داًطٌاهِ چِ هذاسكي تشاي تشخو 

 ثبيست: ٗي آٗٞخت٠ داٛص            
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 تػٞيش پطت ٝ سٝ ُٞا١ ٜب٠ٗ ٗٞهت يب داٛطٜب٠ٗ -1

 ث٠ تبي ذ سس ذٟ ٗشًض آٗٞصش (سبّ ٛ ٖ ث٠ سبّ ٛ ٖ ًبسٛب٠ٗ) پٞدٗبٛي/ تشٗي ١بي دٝسٟ تيػ ٔي ًْ تػٞيشًبسٛب٠ٗ -2

 ( ُشدد اخز تيػ ْ ٗيْ آٗٞصضي ٗشًض اص)  ًطٞس آٗٞصش سٜجص سبصٗبٙ پزيشش ك٢شست تػٞيش -3

  ػٌس هكؼ٠ يي -4

 ٝصاست آٗٞصضي خذٗبت سبٗب٠ٛ ث٠ خٞد دسخٞاست ثجت ج٢ت ثبيست ٗي ٗذاسى تشج٠٘ آٗٞختِبٙ ٗتوبؾي داٛص -5

ايٜتشٛتي  آدسس ث٠ كٜبٝسي ٝ تيو وبت ػٕٔٞ،

http://213.176.5.33/EDUSAdmin/AdminPage.aspx ٛ٘بيٜذ ٝ ٗذاسى كٞم االضبسٟ سا دس  ٗشاجؼ٠

 هبٓت كبيْ صيپ ثبسُزاسي ٛ٘بيٜذ.

 

 ِاست؟ چگًَِ ًَتت اص خاسج ٍ كَسي غَست ضشايظ غذٍس داًطٌاهِ ت 

  ًطٞس اص خبسر ١بي داٛطِبٟ اص پزيشش ثش اخز ٗجٜي ٗستٜذات اسائ٠  -1

  ًطٞس١ب سبيش اص دائٖ اهبٗت اخز -2

  ثبالتش ٗوبقغ دس آتيػ ٔي كبسؽ يب استخذاٗي ٝؾؼ ت تـ  ش -3

 َُتاضذ؟ هي غَست چِ تِ هَقت ي گَاّيٌاهِ دسياكت ًح 

 .است پزيش اٌٗبٙ آٗٞصضي ٗشًض قشين اص كوف ٗٞهت ُٞا١ ٜب٠ٗ دسيبكت 

 است؟ ضكل چِ تِ هَقت گَاّيٌاهِ غذٍس هشاحل 

آٗٞخت٠  آٗٞختِبٙ ث٠ ٝاحذ١بي استبٛي، پشٝٛذٟ داٛص ثب تٞج٠ ث٠ تلٞيؽ اخت بس ثشسسسي ٝ غذٝس ُٞا١ ٜب٠ٗ ٗٞهت داٛص

پس اص تبي ذ ٗشًض آٗٞصش دس سبٗب٠ٛ جبٗغ آٗٞصضي داٛطِبٟ ٝ اسسبّ پشٝٛذٟ كبسؽ آتيػ ٔي ث٠ ٝاحذ استبٛي ٗشثٞق٠ ٝ 

 پزيشد.  ٛي غٞست ٗيتبي ذ ٝاحذ استب

 كٌذ؟ هي غشف صهاى هقذاس چِ تحػيلي تاييذيِ غذٍس 

 پزيشد. ثب تٞج٠ ث٠ تلٞيؽ اخت بس غٞست ُشكت٠ تبي ذي٠ تيػ ٔي اص قشين ٝاحذ١بي استبٛي غٞست ٗي             

 هقغغ تِ ٍسٍد تسْيالت اص تشخَسداسي خْت هوتاص آهَختگاى داًص سْويِ اص استلادُ ضشايظ 

 چيست؟ اسضذ كاسضٌاسي

ث٠  صيش ٗذاسى داضتٚ ١٘شاٟ ث٠ ثب ًطٞس آٗٞصش سٜجص سبصٗبٙ تٞسف ضشايف اػالٕ صٗبٙ اص ثبيست ٗي آٗٞخت٠ داٛص 

 آٗٞختِبٙ ٗشاجؼ٠ ٛ٘بيذ: اداسٟ ًْ اٗٞس داٛص

  ٝسٝد سبّ ٝ سضت٠ ١٘بٙ دس اّٝ ي ستج٠ احشاص ثش ٗجٜي آٗٞصضي ٗشًض ٛب٠ٗ -1

  تيػ الت پبيبٙ داٛطٜب٠ٗ يب ٗٞهت ُٞا١ ٜب٠ٗ -2

  دسخٞاست اساي٠ -3

http://213.176.5.33/EDUSAdmin/AdminPage.aspx
http://213.176.5.33/EDUSAdmin/AdminPage.aspx
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  خ ش   ضذ؟ پزيشكتِ آصهَى تذٍى تاالتش هقغغ يک تَاى هي قْشهاًي احكام داضتي تا آيا  

 ٛ٘ٞد؟ ٛبٕ ثجت ثبالتش ٗوكغ دس تٞاٙ ٗي تش پبي ٚ ٗوكغ دسٝس ًٔ ٠ ات٘بٕ اص هجْ آيب 

 ٗذسى اخز تبسيخ ٝ ثبضٜذ سسبٛذٟ ات٘بٕ ث٠ سا خٞد دسٝس ًٔ ٠ ٛبٕ ثجت اص هجْ ثبيست ٗي ضذُبٙ پزيشكت٠ خ ش،           

 .ثبضذ ثبالتش ٗوكغ دس ٛبٕ ثجت اص هجْ ايطبٙ


