ثسوِ تؼبلي
آييي ًبهِ دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ ًبپيَستِ

هقذهِ
سشػت پشضتبة ػلن ٍ فٌبٍسي ٍ ظَْس پيطشفتّبي ػظين ػلويدس ّضاسُ سَم ،مطَسّبي جْبى سا دس ضشايغي
گبهي اسبسي دس جْت تَسؼِ
قشاس دادُ است مِ ايجبد تحَل ساّجشدي دس ثشًبهِّبي تَسؼِ اهشي حيبتي ٍ
ّوِجبًجِ است ٍ ثشايي هجٌب آهَصش ػبلي ٍ توبهيمبسگضاساى ًظبم ػلويمطَس ٍ ثِ عَس ملي ًْبدّبي هَلذ
اًذيطِ مليذي دس تجييي ٍ تحقق ايي تحَل ساّجشدي ثب الْبم اص ثشًبهِ ّبي تَسؼِ ٍ اّذاف ثلٌذ سٌذ چطناًذاص
 20سبلِ جوَْسي اسالهي ايشاى خَاٌّذ داضت.
هتَليبى ٍ ثشًبهِسيضاى حَصُ آهَصش ػبلي مطَس ًيض ّنسَ ٍ ّوبٌّگ ثب ًْضت تحَلخَاّي مطَس ٍ ثْشُهٌذي
اص فشغتّبي پيص آهذُ ،دس ساستبي استقبي ميفيت ،لضٍم ثبصًگشي آئييًبهِّب ضَاثظ ٍ هقشسات آهَصضي سا دس
غذس اٍلَيتّبي مبسي خَد قشاس دادُاًذ .ثشاي ًيل ثِ ايي هقػَد ،دس گبم ًخست ،آئييًبهِ دٍسُّبي مبسضٌبسي
ّوبٌّگي داًطگبُّب ٍ
اسضذ ثِ لحبػ ضشٍستي مِ دس ثبصًگشي ٍ اغالح آى احسبس هيضذ ثب ّونبسي ٍ
 3ضيَُ آهَصضي پژٍّطي ،آهَصضي،
هَسسبت آهَصش ػبلي ٍ عي جلسبت هتؼذد مبسگشٍُ آهَصضي ،ثِ
ٍ پژٍّطي تذٍيي ضذُ است.
هبدُ : 1
"آهَصضي"" ،پژٍّطي" ٍ " آهَصضي –
ّذف اص تذٍيي آيييًبهِ دٍسُّبي مبسضٌبسي اسضذ ثِ سِ ضيَُ
پژٍّطي" ،تقَيت ٍ تَسؼِ دٍسُّبي تحػيالت تنويلي ،استقبي ميفيت ،تٌَعثخطي ثِ ضيَُّبي ًَيي اس ائِ
آهَصش ،پبسخگَيي هٌبست ثِ افضايص تقبضب ثشاي ٍسٍد ثِ دٍسُّبي تحػيالت تنويلي ،تقَيت ٍ استقبي سغح
ميفي ٍ موي ايي دٍسُّب ٍ ّوسبىسبصي آى ثب ثشًبهِّبي تَسؼِ ٍ ديگش اسٌبد ساّجشدي مطَس است تب ثب ثْش
ُهٌذي اص آى دس تشثيت هتخػػبى ٍ پژٍّطگشاى هبّش ٍ ثشجستِ دس سغح مطَس ثنَضين.
تَضيح هبدُ  :1دس ايي دستَسالؼول ،هٌظَس آييي ًبهِ دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ ثِ ضيَُ
پژوهشی هيثبضذ.
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آموزشی -

هبدُ  2تؼبسيف:
دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ ًبپيَستِ  :دٍسُاي ثبالتش اص دٍسُ مبسضٌبسي است مِ ثش اسبس ثشًبهِّبي هػَة ضَساي
گستشش آهَصش ػبلي ،ثِ اخز هذسك مبسضٌبسي اسضذ دس سضتِ هشثَط ،هٌتْي هيضَد.
ضيَُ آهَصضي -پژٍّطي :دٍسُاي مِ هحتَاي ثشًبهِ آى هطتول ثش ٍاحذّبي دسسي ٍ پبيبىًبهِ است.
ضيَُ آهَصضي  :دٍسُاي ثب هحَسيت آهَصش است مِ داًطجَ پس اص گزساًذى ٍاحذّبي دسسي ٍ ثذٍى گزساًذى
پبيبىًبهِ داًصآهَختِ هيضَد.
ضيَُ پژٍّطي :دٍسُاي ثب هحَسيت پژٍّص مِ دستبٍسد آى اسائِ فيآٍسي جذيذ ،اسائِ ًظشيِ ٍ ايذُ جذيذ ،تَليذ
داًص فٌي ،ثجت اختشاع  . . .ضَد ٍ هطتول ثش اخز ٍاحذّبي دسسي هحذٍد ٍ الضام ثِ اسائِ پبيبىًبهِ است.
پبيبىًبهِ :فؼبليت پژٍّطي -تحقيقبتي است مِ دس يل صهيٌِ سضتِ تحػيلي هشثَط ٍ تحت ساٌّوبيي استبد
ساٌّوب اًجبم هيگيشد .
هؤسسِ :هٌظَس داًطگبُّب ٍ هؤسسبت آهَصش ػبلي ٍ پژٍّطي هجشي دٍسُّبي مبسضٌبسي اسضذ است.
ضَسا :هٌظَس ضَساي تحػيالت تنويلي هؤسسِ است.
سويٌبس :هٌظَس تحقيق ٍ تتجغ ًظشي است.
هبدُ :3
ًحَُ اجشاي دٍسُ:
ايي دٍسُ ثِ غَست سٍصاًِ ،ضجبًًِ ،يوِحضَسي ،هجبصي ٍ ثييالوللي عجق ضَاثظ هشثَط قبثلاجشا هيثبضذ
هبدُ  4ضشايظ ٍسٍد:
الف -داضتي ضشايظ ػوَهي ٍسٍد ثِ آهَصش ػبلي
ة -داساثَدى هذسك سسوي پبيبى دٍسُ مبسضٌبسي اػن اص پيَستِ ٍ ًبپيَستِ هَسد تأييذ ٍصاست ػلَم تحقيقبت ٍ
فٌبٍسي
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ج -قجَلي دس آصهَى ٍسٍدي هَسد تأييذ ٍصاست يب مست پزيشش اص هؤسسِ ثشاسبس هقشسات هػَة
د -پزيشفتِضذگبى ٌّگبم ثجت ًبم هلضم ثِ اسائِ تؼْذ متجي دال ثش حضَس توبمٍقت دس دٍسُ تحػيلي دس داًطگبُ
هيثبضٌذ.
هبدُ  5دسٍس ججشاًي :
چٌبىچِ سضتِ دٍسُ مبسضٌبسي ثب سضتِ دٍسُ تجبًس ًذاضتِ ثبضذ داًطجَ ثبيذ ثِ تطخيع گشٍُ آهَصضي،
تؼذادي اص دسٍس سا تحت ػٌَاى ججشاًي ثگزساًذ.
تجػشُ  :1حذامثش دسٍس ججشاًي ٍ 12احذ هيثبضذ مِ دس اثتذاي دٍسُ قجل اص دسٍس اغلي اسائِ هيضَد.
تَضيح :داًطجَ دس غَست هشدٍدي دس دسٍس ججشاًي هَظف است ثالفبغلِ دس ًيوسبل ثؼذي دسٍس هزمَس سا
هجذدا اخز ٍ ثگزساًذ.
تجػشُ  :2دس اًتخبة دسٍس ،اٍلَيت ثب دسٍس ججشاًي است تؼييي تؼذاد ٍ ػٌبٍيي دسٍس ثشاسبس ثشًبهِ هػَة
دس ّش سضتِ ٍ صهبى اًتخبة آًْب ثش ػْذُ ضَساي گشٍُ است.
تجػشُ  :3دسٍسي سا مِ داًطجَ قجالً دس دٍسُ مبسضٌبسي گزساًذُ است ،تنشاس آى دسغَستي مِ ػٌَاى دسس ثش
اسبس سشفػل ثشًبهِ هػَة مبسضٌبسي اسضذ ثبضذ هجبص ًيست.
تجػشُ  :4حذاقل ًوشُ قجَلي دس ّش دسس اػن اص دسٍس دٍسُ يب ججشاًي  12است.
هبدُ :6
هؤسسِ هَظف است ثِ تٌبست تؼذاد پزيشفتِضذگبى دس ايي دٍسُ ،هطبٍس تحػيلي ثشاي ّذايت داًطجَيبى
تؼييي ًوبيذ.
تَضيح :هٌظَس اص هطبٍس تحػيلي ،استبد ساٌّوبي دٍسُ تحػيلي است.
هبدُ :7
تؼذاد ٍاحذّبي دسسي سا مِ داًطجَ ثبيذ دس ّش ًيوسبل تحػيلي دس ايي دٍسُ اخز ًوبيذ حذاقل  ٍ 8حذامثش
 12است.
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هبدُ  :8اسصضيبثي تحػيلي:
ًوشُ ّش ٍتحذ دسسي ًجبيذ موتش اص  12ثبضذ.
تَضيح :هيبًگيي ًوشات داًطجَ دس ّش ًيوسبل چٌبًچْنوتش اص  14.00ضَد هطشٍط تلقي هيضَد .دس غَستينِ
داًطجَيي ً 2يوسبل هطشٍط ضَد هحشٍم اص تحػيل هحسَة هيگشدد.
هبدُ :9
دس آخشيي ًيوسبل تحػيلي داًطجَ اص ضشط اخز حذاقل ٍاحذ هؼبف است ٍ چٌبىچِ هيبًگيي ًوشُ داًطجَ دس
ايي ًيوسبل موتش اص  14ثبضذ هطشٍط تلقي هيضَد.
تجػشُّبي الحبقي
تجػشُ  :1چٌبًچِ تؼذاد ٍاحذّبي اًتخبثي داًطجَ دس آخشيي ًيوسبل تحػيلي ثب احتسبة ٍاحذّبي پبيبىًبهِ
صيش حذ ًػبة ( ٍ 8احذ) ثبضذ ،هيبًگيي ًوشات هنتسجِ ٍي ثذٍى لحبػ ًوَدى پبيبىًبهِ هالك ػول است (ًوشُ
ًبتوبم پبيبىًبهِ) ٍ اگش ايي هيبًگيي موتش اص  14ثبضذ هطشٍط تلقي ًويگشدد.
چٌبًچِ داًطجَ دس ّوبى ًيوسبل دفبع ًوبيذ ٍ پبيبىًبهِ ًوشُ داضتِ ثبضذ ،هيبًگيي ًوشات داًطجَ ثب احتسبة
پبيبى ًبهِ صيش  14.00ثبضذ ّن هطشٍط تلقي ًويگشدد.
تجػشُ  :2دس غَستي مِ ثذاليل خبسج اص اختيبس داًطجَ ،تؼذاد ٍاحذّبي اًتخبثي ٍي دس ًيوسبل ،موتش اص حذ
ًػبة ثبضذ ،دس غَست تبييذ ضَساي آهَصضي  /تحػيالت تنويلي پشديس  /داًطنذُ ،هطشٍعي ٍي دس آى
ًيوسبل لحبػ ًويگشدد ٍ ثبيذ ثب ًيوسبل ثؼذي تجويغ ضَد.
هبدُ : 10
هيبًگيي مل ًوشات داًطجَ دس پبيبى دٍسُ ًجبيذ اص  14موتش ثبضذ ،دس اييغَست داًصآهَختِ دٍسُ مبسضٌبسي
اسضذ ضٌبختِ ًويضَد.
14
تجػشُ  :داًطجَئي مِ پس اص گزساًذى مليِ دسٍس دس ّش دٍسُ دس ّش سِ ضيَُ ،هيبًگيي مل ًوشات اٍ اص
موتش ثبضذ ،دسغَستي مِ حذامثش هجبص هذت تحػيل ٍي ثِ پبيبى ًشسيذُ ثبضذ هيتَاًذ دسٍسي سا مِ دس آًْب
موتش اص  14احشاص مشدُ است ،فقظ دس يل ًيوسبل تنشاس مٌذ ٍ دسغَست ججشاى موجَد هيبًگيي مل،
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داًصآهَختِ هيضَد .داًطجَيي مِ ثِ ّش دليل ًتَاًذ اص ايي فشغت استفبدُ مٌذ اص اداهِ تحػيل هحشٍم
هيضَد ٍ هذسمي دسيبفت ًويمٌذ.
هبدُ  11حضَس ٍغيبة:
حضَس داًطجَ دس توبهيثشًبهِّبي دسسي ٍ ديگش فؼبليتّبي آهَصضي ٍ پژٍّطي دٍسُ ،الضاهي است ٍ غيجت
داًطجَ دس ّش دسس ًجبيذ اص هجوَع سبػبت آى دسس تجبٍص مٌذ دسغيش ايي غَستً ،وشُ داًطجَ دس آى دسس
غفش هحسَة هيضَد.
تجػشُ  : 1دسغَستي مِ غيجت داًطجَ دسيل دسس ثيص اص حذ هجبص ثَدُ ٍ اص ًظش هؤسسِ هَجِ تطخيع دادُ
ضَد آى دسس اص هجوَػِ دسٍس اًتخبثي داًطجَ حزف هيضَد .دسايي غَست سػبيت حذ ًػبة ٍ 8احذ دس آى
ًيوسبل الضاهي ًيست ؛ ٍلي آى ًيوسبل اص ًظش عَل تحػيل ثشاي داًطجَ يل ًيوسبل مبهل هحسَة هيضَد.
تجػشُ : 2غيجت دس ضيَُ پژٍّطي اسصيبثي ًبهَفق ٍاحذّبي پژٍّطي اخزضذُ دس آى ًيوسبل است مِ عجق
ًظش ّيأت داٍساى دسهبدُ  23اًجبم هيضَد.
هبدُ : 12
غيجت غيش هَجِ دس اهتحبى ّش دسس هٌجش ثِ ًوشُ غفش دس آى دسس هيضَد.
تجػشُ  :1دسغَستي مِ غيجت داًطجَ دساهتحبى اص ًظش هؤسسِ هَجِ تطخيع دادُ ضَد دسس هضثَس حزف
هيضَد.
هبدُ  13هشخػي تحػيلي:
داًطجَي دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ دس ّش سِ ضيَُ هيتَاًذ حذامثش يل ًيوسبل اص هشخػي تحػيلي استفبدُ
ًوبيذ  .هذت هزمَس جضٍ سٌَات تحػيلي داًطجَ هحسَة هيضَد.
تَضيح :داًطجَ هجبص ثِ اخز هشخػي تحػيلي دس اٍليي ًيوسبل تحػيلي ًويثبضذ.
هبدُ  14اًػشاف ،اخشاج ٍتشك تحػيل:
داًطجَ هيتَاًذ ثِ ّش دليل اص تحػيل اػالم اًػشاف ًوبيذ .دس ايي غَست ثبيذ دسخَاست خَد سا هجٌي ثش
اًػشاف ثِ هَسسِ تسلين ًوبيذ ،چٌبًچِ داًطجَ ثؼذ اص  1هبُ دسخَاست خَد سا پس ًگيشد آى هؤسسِ ًسجت ثِ
غذٍس گَاّي اًػشاف اقذام هيًوبيذ .
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تجػشُ  :1داًطجَي اًػشافي يب اخشاج اص تحػيل ( هطشٍعي دٍ ًيوسبل ،سٌَات ثيص اص حذ هجبص) هَظف است
ثِ تؼْذاتي مِ سپشدُ است ػول ًوبيذ.
تجػشُ  :2داًطجَي اًػشافي يب اخشاج اص تحػيل هيتَاًذ دس غَست تسَيِ حسبة مبهل ثب هؤسسِ ،هجذداً دس
آصهَى ضشمت ًوبيذ .
هبدُ  15عَل دٍسُ:
عَل هذت دٍسُ دس ّش سِ ضيَُ حذامثش  2سبل هطتول ثش ً 4يسوبل تحػيلي است.
تجػشُ  :دس هَاسد استثٌبئي افضايص عَل هذت دٍسُ ثب تطخيع ضَساي تحػيالت تنويلي داًطگبُ هجبص است .دس
ّش غَست ،هذت دٍسُ دس ّش سِ ضيَُ ًجبيذ اص  2.5سبل تجبٍص ًوبيذ.
تَضيح :حذاقل دٍسُ ثِ ّش حبل موتش اص ً 3يوسبل ًخَاّذ ثَد.
هبدُ  16اًتقبل ،تغييش سضتِ ٍ هْوبى:
اًتقبل ٍ تغييش سضتِ دس ّش سِ ضيَُ مبسضٌبسي اسضذ هوٌَع است.
تجػشُ  :1اًتقبل اص دٍسُ ضجبًِ ثِ سٍصاًًِ ،يوِ حضَسي ٍ هجبصي ثِ حضَسي (اػن اص سٍصاًِ ٍ ضجبًِ)
داًطگبّْبي غيشدٍلتي ثِ داًطگبّْبي دٍلتي هوٌَع است.

ٍ اص

تجػشُ  :2اًتقبل اص يل ضيَُ ثِ ضيَُ ديگش ثب سػبيت سٌَات دٍسُ دس اختيبس هَسسِ آهَصش ػبلي است.
تجػشُ ّ :3ش داًطجَ دس ّش سِ ضيَُ مبسضٌبسي اسضذ هيتَاًذ حذامثش ً 2يسوبل سا ثب هَافقت هَسسِ هجذأ ٍ
هقػذ ثِ ػٌَاى هْوبى ثگزساًذ.
هبدُ :17
هؼبدلسبصي دسٍس دس دسٍُ مبسضٌبسي اسضذ ثب ًظش گشٍُ آهَصضي ٍ ثب ضشايظ صيش اهنبى پزيش است:
الف  :پزيشش ٍي ثشاي ٍسٍد ثِ دٍسُ هَسد تأييذ ٍصاست ثبضذ.
ة  :هؤسسِ قجلي داًطجَ دس سضتِ تحػيلي ،هَسد تأييذ ٍصاست ثبضذ.
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ج :سشفػل دسٍس گزساًذُ داًطجَ ثش اسبس ثشًبهِ ّبي هػَة ضَساي ثشًبهِسيضي ثبضذ.
هبدُ  18استبد ساٌّوب:
استبد ساٌّوب دس دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ آهَصضي  -پژٍّطي ثِ پيطٌْبد داًطجَ ٍ ثب هَافقت يني اص اػضبي ّيبت
ػلوي ثب هشتجِ حذاقل استبديبسي ٍ تأييذ ضَسا تؼييي هيضَد.
تجػشُ :چٌبًچِ استبد ساٌّوب خبسج اص هؤسسِ آهَصش ػبلي اًتخبة ضَد ثِ جبي ضشط استبديبسي داضتي هذسك
دمتشي الضاهياست.
استبد ساٌّوب دس دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ ،ثٌب ثِ دسخَاست داًطجَ ٍ ثب هَافقت يني اص اػضبي ّيبت ػلوي ثب
هشتجِ حذاقل استبديبسي ٍ تبييذ ضَساي آهَصضي گشٍُ ريسثظ تؼييي هيگشدد.
هبدُ :19استبد هطبٍس ثِ پيطٌْبد استبد ساٌّوب پس اص تأييذ ضَساي گشٍُ اص اػضبي ّيأت ػلوي داخل يب
هتخػػبى خبسج اص داًطگبُ اًتخبة هيضَد.
هبدُ  : 20اسصضيبثي پبيبىًبهِ
الف:
ًوشُ اص  19تب  : 20ػبلي
اص  18.00تب  : 18.99ثسيبس خَة
اص  16.00تب  : 17.99خَة
اص  14.00تب  15.99قبثل قجَل
ة ًوشُ موتش اص  :14.00غيش قبثل قجَل
تجػشُ  :چٌبًچِ اسصضيبثي پبيبىًبهِ غيشقبثلقجَل ثبضذ داًطجَ هجبص است حذامثش ً 1يوسبل دس هذت هجبص
تحػيل دس جلسِ دفبػيِ ضشمت ٍ هجذداً اص پبيبىًبهِ دفبع مٌذ .داًطجَيي مِ دس فشغت تؼيييضذُ ًتَاًذ اص
پبيبىًبهِ خَد ثب هَفقيت دفبع ًوبيذ ،اص اداهِ تحػيل ٍ دسيبفت هذسك تحػيلي هحشٍم هيضَد.
هبدُ :21
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ثِ داًطجَي مبسضٌبسي اسضذ مِ ثِ ّش دليل اص تحػيل ثبص هيهبًذ ،فقظ يل گَاّي مِ داًطجَ چِ دسٍسي سا
دس چٌذ ٍاحذ ٍ ثب چِ ًوشُاي گزساًذُ اػغب هيضَد.
هبدُ :22
اسصضيبثي پبيبىًبهِ دس جلسِ دفبػيِ تَسظ ّيأت داٍساى اًجبم هيضَد.
هبدُ :23
تشميت ّيأت داٍساى ثشاسبس دستَسالؼول ضَسا است.
تشميت ّيبت داٍساى ثطشح ريل ،اػالم هيگشدد:
هذيش مل خذهبت آهَصضي يب هؼبٍى آهَصضي پشديس  /داًطنذُ ثؼٌَاى ًوبيٌذُ ايطبى ٍ هسئَل ّيبت داٍساى
 استبد يب استبداى ساٌّوب استبد يب استبداى هطبٍس استبد داٍسهبدُ:24
گَاّيٌبهِ پبيبى دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ ثِ ّش سِ ضيَُ (آهَصضي -پژٍّطي ،آهَصضي ٍ پژٍّطي) اسصش ينسبًي
داضتِ ٍ هيتَاًذ دس دٍسُ تحػيلي ثبالتش اداهِ تحػيل دّذ.
هبدُ :25
تؼذاد ٍاحذّبي دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ دس ّش سِ ضيَُ (آهَصضي -پژٍّطي ،آهَصضي ٍپژٍّطي) ثشحست سضتِ
حذاقل  ٍ 28حذامثش ٍ 32احذ است.
الف ضيَُ آهَصضي پژٍّطي
هبدُ : 26
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تؼذاد ٍاحذ پبيبىًبهِ دس ايي ضيَُ حذاقل  ٍ 4حذامثش ٍ 6احذ دسسي ثشاي ّوِ سضتِّب ٍ ثش اسبس ثشًبهِ هػَة
هيثبضذ.
تَغيح :ثشاي سضتِ ّبي خبظ هغبثق ثشًبهِ هػَة سقف پبيبىًبهِ ٍ 8احذ هيثبضذ.
هبدُ  27پبيبىًبهِ:
داًطجَ هَظف است پس اص پبيبى ًيوسبل اٍل ٍ قجل اص ضشٍع ًيوسبل سَم تحػيلي ،هَضَع پبيبىًبهِ خَد سا ثب
ًظش استبد يب اسبتيذ ساٌّوب ٍ تأييذ گشٍُ هشثَط ،اًتخبة ًوبيذ .هَضَع پبيبىًبهِ پس اص تأييذ ضَساي تحػيالت
تنويلي داًطنذُ قغؼيت هييبثذ.
ة ضيَُ آهَصضي
هبدُ :28
دس ايي ضيَُ ،توبهي دٍسُ ثِ غَست ٍاحذّبي دسسي ثذٍى پبيبىًبهِ خَاّذ ثَد مِ گزساًذى حذاقل  ٍ 2حذامثش
ٍ 4احذ سويٌبس ( تحقيق ٍتتجغ ًظشي) الضاهي است.
ج ضيَُ پژٍّطي
هبدُ :29
ايي ضيَُ پزيشش ثشاي هؤسسبت پژٍّطي ثَدُ ٍ دس هَسد هؤسسبت آهَصضي هٌَط ثِ تأهيي مل ّضيٌِ ّب (اًجبم
تحقيق ٍحقالضحوِ پبيبىًبهِ )اص هحل دسآهذّبي اختػبغي عشح پژٍّطي مبسثشدي استبد ساٌّوب قبثل اجشا
هيثبضذ.
هبدُ :30
داًطجَ عي ًيوسبل اٍل هَظف است هَضَع پژٍّص خَد سا ثب ًظش استبد ساٌّوب ٍ تأييذ گشٍُ اًتخبة ًوبيذ.
هبدُ :31
تؼذاد ٍاحذّبي دسسي دس ايي ضيَُ  6تب ٍ 10احذ است ٍ داًطجَ هيتَاًذ ّوضهبى ثب ٍاحذّبي آهَصضي،
ٍاحذّبي پژٍّطي خَد سا ثب ًظش استبد ساٌّوب ٍ تأييذ گشٍُ اًتخبة ًوبيذ.
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هبدُ :32
حضَس ٍ غيبة داًطجَ دس هشحلِ پژٍّص دس ايي ضيَُ ثب ًظش استبد ساٌّوب ٍ تأييذ گشٍُ ٍ ثش اسبس تؼذاد
جلسبت هطبٍسُ ٍ ساٌّوبيي غَست هيپزيشد.
هبدُ :33
سًٍذ پيطشفت پژٍّص داًطجَ دس ّش ًيوسبل ثب حضَس استبد ساٌّوبً ،وبيٌذُ تحػيالت تنويلي هَسسِ ٍ ً 1فش
اص اػضبي ّيأت ػلوي هتخػع ثِ اًتخبة هذيش گشٍُ ريسثظ ،هَسد اسصضيبثي قشاس هيگيشد.
تجػشُ  :1مل ٍاحذّبي پبيبىًبهِ دسايي ضيَُ ثِ ً 3يوسبل تقسين ضذُ ٍ داًطجَ دس ّش ًيوسبل يل سَم آًْب
سا تحت ػٌَاى ثخص اٍل پبيبىًبهِ اخز هيًوبيذ.
تجػشُ  : 2حذاقل ًوشُ قجَلي پس اص داٍسي سًٍذ پيطشفت پژٍّص داًطجَ دس ّش ًيوسبل ًوشُ  14.00است.
تجػشُ  :3چٌبًچِ ًوشُ پيطشفت پژٍّطي داًطجَ دس ّش اسصيبثي موتش اص  14.00ثبضذ ٍي دس آى ًيوسبل هطشٍط
تلقي هيضَد.
هبدُ :34
اسصيبثي ًْبيي دس ايي ضيَُ دفبع اص پبيبىًبهِ است مِ آخشيي هشحلِ تحػيل داًطجَ اًجبم هيضَد.
سبيش هقشسات
هبدُ :35
اجشاي ّش يل اص ضيَُّبي "آهَصضي – پژٍّطي"" ،آهَصضي" ٍ "پژٍّطي" ،دس دٍسُ ،تَسظ هؤسسِ ثب هجَص
اص ضَساي گستشش آهَصش ػبلي هجبص است.
هبدُ :36
دس هَاسدي مِ آييي ًبهِ سبمت است تػوينگيشي ثشػْذُ ضَسا هيثبضذ.
هبدُ :37
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آيييًبهِ دس ثشگيشًذُ اغَل ٍ ضَاثظ ملي دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ ثِ  3ضيَُ اجشايي هيثبضذ ٍ هؤسسِ هَظف
است دستَسالؼول اجشايي آى سا دس چبسچَة آيييًبهِ تذٍيي ٍ پس اص تػَيت دس ضَسا اجشا مٌذ.
هبدُ :38
تفسيش آييي ًبهِ ثشػْذُ هؼبًٍت آهَصضي ٍصاست است ٍ دس غَست ثشٍص اثْبمً ،ظش هؼبًٍت هزمَس هَسد استٌبد
قشاس خَاّذ گشفت.
 1392-93ثشاي ٍسٍديْبي سبل  1392هقغغ
تبسيخ اجشاي ايي دستَسالؼول اص ًيوسبل اٍل سبل تحػيلي
مبسضٌبسي اسضذ ًبپيَستِ اص عشيق آصهَى سبصهبى سٌجص آهَصش مطَس ٍ ضيًَُبهِ ٍ  . . .هيثبضذ.
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