
 آيين نامه آموزشي دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته

 

 كليات:  فصل اًل

 تعريف : 1هاده 

صٗعٓ مبعكْبؿي اعكض ّبپي٘ؿتٔ يني اػ صٗعٓ ٕبي آٍ٘ػكي صع ؿطخ آٍ٘ػف ػبىي ٗ ثبالتغ اػ صٗعٓ مبعكْبؿي 

 .اؿت ٗ ؿغاّجبً ثٔ صعيبفت ٍضعك مبعكْبؿي اعكض ّبپي٘ؿتٔ صع يل عكتٔ صاّلگبٕي ٍي اّجبٍض

  :1تبصره 

صع ايِ آئيِ ّبٍٔ، ثٔ ٍْظ٘ع استوبع، ثٔ َٕٔ صاّلگبٕٖب ٗ ٍ٘ؿـبت آٍ٘ػف ػبىي ٗاثـتٔ ثٔ ٗػاعت ثٖضاكت ، صعٍبُ 

فؼبىيت صاعّض،  (Ph.D)ٗ آٍ٘ػف پؼكني مٔ صع ٍقبطغ تذوييي مبعكْبؿي اعكض ّبپي٘ؿتٔ ٗ صمتغي تشووي 

 .صاّلگبٓ گفتٔ ٍي ك٘ص

 :2تبصره 

ٍي ثبكْض، ك٘عاي تذويالت  (Ph.D)صع صاّلگبٕٖبيي مٔ ٍجغي صٗعٓ ٕبي مبعكْبؿي اعكض يب صمتغي تشووي 

 24صاّلگبٓ ثغ اؿبؽ آئيِ ّبٍٔ ٍضيغيت صاّلگبٕٖب ٗ ٍ٘ؿـبت آٍ٘ػف ػبىي ٍو٘ة جيـٔ / تنَييي صاّلنضٓ 

 . ك٘عاي ػبىي اّقالة فغْٕگي تلنيو س٘إض كض11/4/70ٍ٘عر 

 :ىدف

  :2هاده 

ٕضف اػ ايجبص صٗعٓ مبعكْبؿي اعكض، گـتغف صاّق ٗ تغثيت ٍتشووبُ ٗ پژٕٗلگغاّي اؿت ، مٔ ثب فغاگيغي  

آٍ٘ػكٖبي الػً ٗ آكْبيي ثب عٗف ٕبي پژٕٗق ػيَي ، ٍٖبعت الػً عا ثغاي آٍ٘ػف ٗ پژٕٗق ٗ سضٍبت ٍغث٘ط پيضا 

 .مْْض
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 شرايظ ًرًد: فصل دًم 

  :3هاده 

 :كغايظ ٗعٗص ثٔ صٗعٓ مبعكْبؿي اعكض ّبپي٘ؿتٔ ػجبعت اؿت اػ

 صاكتِ كغايظ ػٍَ٘ي ٗعٗص ثٔ آٍ٘ػف ػبىي: 1-3

صاكتِ صاّلْبٍٔ مبعكْبؿي يب ثبالتغ ٍتْبؿت ثب عكتٔ تذوييي ٍ٘عص تقبضب اػ يني اػ صاّلگبٕٖبي صاسو يب : 2-3

سبعج مل٘ع مٔ دـت ٍ٘عص ثٔ تبئيض ٗػاعت ثٖضاكت، صعٍبُ ٗ آٍ٘ػف پؼكني ٗ يب ٗػاعت ػيً٘ ، تذقيقبت ٗ فْبٗعي 

 .عؿيضٓ ثبكض

 ثغس٘عصاعي اػ ؿالٍت جـَي ٗ عٗاّي ٍتْبؿت ثب عكتٔ تذوييي: 3-3

 ٍ٘فقيت صع آػٍُ٘ ٗعٗصي صٗعٓ: 4-3

ػضً اكتغبه ثٔ تذويو َٕؼٍبُ صع َٕبُ صاّلگبٓ ٗ يب صاّلگبٕٖبي صيگغ ٗ ؿبيغ ٍ٘ؿـبت آٍ٘ػكي ٗ : 5-3

 پژٕٗلي

 :1تبصره

تلشين ايْنٔ صاعّضٓ مضاً صاّلْبٍٔ صع مضاً عكتٔ ٍي ت٘اّض تذويو مْض ثغػٖضٓ صثيغسبّٔ آٍ٘ػكي تشووي 

 .ٍغث٘طٔ ٗ تبييض ك٘عاي ػبىي ثغّبٍٔ عيؼي ػيً٘ پؼكني اؿت

 : 2تبصره 

 .كغايظ پظيغف اتجبع سبعجي صع صٗعٓ مبعكْبؿي اعكض ّبپي٘ؿتٔ تبثغ آييِ ّبٍٔ ٕبي ٍغث٘ط ٍي ثبكض

 :3تبصره 

 صع ٍقطغ مبعكْبؿي ، ٍجبػ ثٔ اصأٍ تذويو 12صاعّضگبُ ٍضعك ٍؼبصه ، گ٘إي اتَبً صٗعٓ ٗ يب ٍيبّگيِ مو مَتغاػ 

 .صع ٍقطغ مبعكْبؿي اعكض ّبپي٘ؿتٔ عكتٔ ٕبي ػيً٘ پؼكني َّي ثبكْض
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  نظام آهٌزشي:فصل سٌم

 

 :4هاده 

 .آٍ٘ػف صع ٍقطغ مبعكْبؿي اعكض ّبپي٘ؿتٔ صع تَبً صاّلگبٕٖبي مل٘ع ٍجتْي ثغ ّظبً ٗادضي اؿت

صعّظبً ٗادضي ، اعػف ٕغ صعؽ ثب تؼضاص ٗادضٕبي آُ صعؽ ؿْجيضٓ ٍي ك٘ص ٗ قج٘ىي يب ػضً قج٘ىي صاّلج٘ صع يل 

 .صعؽ ، ثٔ َٕبُ صعؽ ٍذضٗص اؿت

 ؿبػت ، ػَيي يب 17ٕغ ٗادض صعؿي ، ٍقضاع يب ٍيؼاُ صعؿي اؿت مٔ ٍفبص آُ ثٔ تغتيت ثٔ ه٘عت ّظغي 

 ؿبػت ، صع ط٘ه يل ّيَـبه تذوييي يب 68 ؿبػت، مبعٗعػي 51 ؿبػت ، مبعگبٕي ٗ مبعآٍ٘ػي 34آػٍبيلگبٕي 

صع ٍ٘عص عكتٔ ٕبيي مٔ صاعاي پغٗژٓ . صٗعٓ تبثـتبّي ، طجق ثغّبٍٔ ٍو٘ة ك٘عاي ػبىي ثغّبٍٔ عيؼي تضعيؾ ٍي ك٘ص

 .ٕـتْض ٍضت اجغاي پغٗژٓ صع يل ّيَـبه ٍتْبؿت ثب ٗادض آُ ، ت٘ؿظ اؿتبصٍغث٘ط تؼييِ ٍي ك٘ص

 

 

 :5هاده 

ٕغ ؿبه تذوييي ٍغمت اػ صٗ ّيَـبه تذوييي ٗ صع ه٘عت ضغٗعت ٗ صاكتِ كغايظ ٗ اٍنبّبت يل صٗعٓ تبثـتبّي 

 ٕفتٔ ، ثب عػبيت ٍفبص ٍبصٓ 6 ٕفتٔ ٗ ٕغ صٗعٓ تبثـتبّي كبٍو 17ٍضت آٍ٘ػف ٕغ ّيَـبه تذوييي كبٍو . اؿت 

 . ايِ آئيِ ّبٍٔ اؿت4

 :1تبصره 

 .ط٘ه ٍضت اٍتذبّبت پبيبُ ّيَـبه يب پبيبُ صٗعٓ تبثـتبّي جؼٗ ٍضت آٍ٘ػف ٍذـ٘ة َّي ك٘ص

 :2تبصره 

ٕفتٔ ٗ 17صع ٍ٘اعص اؿتثْب يي ٗ ضغٗعي ، كبٍو ٗق٘ع د٘اصث طجيؼي ، ػضً اٍنبُ دض٘ع اؿتبص ٍغث٘ط صع ط٘ه 

ٍ٘اعصي اػ ايِ قجيو ، ثٔ پيلْٖبص صاّلنضٓ ٍغث٘ط ٗ ٍ٘افقت ك٘عاي آٍ٘ػكي صاّلگبٓ ، ٍي ت٘اُ صعؽ يب صعؿٖبيي 

 ٕفتٔ جٖت ميئ صاّلج٘يبّي مٔ آُ صعؽ يب صعؿٖب عا اسظ مغصٓ اّض تضعيؾ َّ٘ص، ٍلغٗط 17عا صع ٍضتي م٘تبٓ تغ اػ 

 . ايِ آئيِ ّبٍٔ مَتغ ّل٘ص4ثغ ايْنٔ ٍجَ٘ػغ ؿبػبت ٕغ ٗادض صعؿي اػ ٍيؼاُ ٍقغع صع ٍبصٓ 

 :6هاده 

 .تَبً صاّلگبٕٖبي ػيً٘ پؼكني ٍ٘ظفْض ثغّبٍٔ ٕبي صعؿي ٍو٘ة ك٘عاي ػبىي ثغّبٍٔ عيؼي عا اجغا َّبيْض

 :تبصره 

ميئ صاّلگبٕٖبي ػيً٘ پؼكني اػٌ اػ صاعاي ٕيبت ٍَيؼٓ ٗ فبقض ٕيبت ٍَيؼٓ ٗ ؿبػٍبّٖبي ٗاثـتٔ ثٔ ٗػاعت 

صع ٕغ ثغّبٍٔ  (Noncore)ثٖضاكت، ٍجبػ س٘إْض ث٘ص ّـجت ثٔ اعائٔ ٗادضٕبي صعؿي جضيض ثٔ جبي صعٗؽ استيبعي 

 .آٍ٘ػكي مٔ صاعاي ٍج٘ػ ٍي ثبكْض اقضاً ٗ ايِ صعٗؽ عا ثٔ ه٘عت استيبعي ثٔ صاّلج٘يبُ اعائٔ َّبيْض

% 20صع صاّلگبٕٖبي صاعاي ٕيبت ٍَيؼٓ  (Noncore)ؿقف اعائٔ ٗادضٕبي صعؿي جضيض ثٔ جبي صعٗؽ استيبعي - 

مو ٗادضٕبي صٗعٓ صع ٕغ ثغّبٍٔ آٍ٘ػكي ٍي ثبكض ٗ صع صاّلگبٓ ٕبي فبقض ٕيبت ٍَيؼٓ ثٔ كغط صاكتِ ؿٔ صٗعٓ 

 .مو ٗادضٕبي صٗعٓ صع ٕغ ثغّبٍٔ آٍ٘ػكي ٍي ثبكض% 10فبعؽ اىتذويو صع عكتٔ ٍغث٘طٔ ،
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 7هاده  

 ٗ 28تؼضاص مو ٗادضٕبي صٗعٓ مبعكْبؿي اعكض ّبپي٘ؿتٔ، ثب ادتـبة ٗادض پبيبُ ّبٍٔ ثغ دـت عكتٔ، دضاقو 

 . ٗادض اؿت32دضامثغ 

 :1تبصره 

چْبّچٔ ثٔ تلشين گغٗٓ آٍ٘ػكي ٗ تبييض ك٘عاي تذويالت تنَييي صاّلگبٓ گظعاّضُ صعؽ ٕبي مَج٘ص يب ججغاّي ، 

ثغاي صاّلج٘، ضغٗعي تلشين صاصٓ ك٘ص، ٗي ٍنيف اؿت ، آُ صعؿٖب عا ثغ اؿبؽ ثغّبٍٔ آٍ٘ػكي ٍو٘ة صٗعٓ ، 

 .اضبفٔ ثغ ٗادضٕبي صعؿي ٍقغع صع صٗعٓ مبعكْبؿي اعكض ّبپي٘ؿتٔ ٗ ٍطبثق ايِ آييِ ّبٍٔ ثگظعاّض

 :2تبصره 

 . ٗادض اؿت24دضامثغ تؼضاص ٗادضٕبي صعؽ ٕبي مَج٘ص يب ججغاّي 

 :3تبصره 

صع اّتشبة صعؿٖب ، اٗى٘يت ثب صعؿٖبي مَج٘ص يب ججغاّي اؿت ، تغتيت اعائٔ صعٗؽ ثب عػبيت پيق ّيبػٕب ، تْظيٌ 

ثغّبٍٔ تذوييي صاّلج٘يبُ صع ط٘ه صٗعٓ ، عٗف تضعيؾ ٗ جبثجب مغصُ عيؼ ٍ٘اص صعؿي ٗ طغح ٍطبىت جضيض صع يل 

صعؽ صع چبعچ٘ة ثغّبٍٔ ٍو٘ة ك٘عاي ػبىي ثغّبٍٔ عيؼي ، ثب ّظغ گغٗٓ آٍ٘ػكي ٍغث٘ط، ثغ ػٖضٓ ك٘عاي تذويالت 

 .صاّلگبٓ طيغثظ اؿت/تنَييي صاّلنضٓ 

 :4تبصره 

 ٗادض صعؿي اػ صعؽ ٕبي مَج٘ص يب ججغاّي، يل ّيَـبه تذوييي، ثٔ ط٘ه ٍضت تذويو 12ثٔ اػاي گظعاّضُ ٕغ 

 .صاّلج٘، افؼٗصٓ ٍي ك٘ص

 :8هاده 

تؼضاص ٗادض پبيبُ ّبٍٔ مبعكْبؿي اعكض ثغاي َٕٔ عكتٔ ٕب ٍطبثق ثغّبٍٔ ٕبي ٍو٘ة ك٘عاي ػبىي ثغّبٍٔ عيؼي 

 . ٗادض صعؿي اؿت4-10ثيِ 

  :9هاده 

 ٗادض صعؿي اػ ٍجَ٘ع صعٗؽ 14 تب 8صاّلج٘ي صٗعٓ مبعكْبؿي اعكض ٍ٘ظف اؿت صع ٕغ ّيَـبه تذوييي ثيِ 

صع ٍ٘اعص اؿتثْبيي ثب پيلْٖبص .  ٗادض صعؿي ثبقي صاكتٔ ثبكض 8صٗعٓ عا اّتشبة ٗ ثجت ّبً مْض ، ٍگغ آّنٔ مَتغ اػ 

 ٗادض 16صاّلنضٓ ايِ تؼضاص ٍي ت٘اّض دضامثغ ثٔ /گغٗٓ آٍ٘ػكي طيغثظ ٗ تبييض ك٘عاي تذويالت تنَييي صاّلگبٓ

 .افؼايق يبثض

 :1تبصره 

 . ٗادض صعؿي ثالٍبّغ اؿت8صع آسغيِ ّيَـبه تذوييي ّبً ّ٘يـي صاّلج٘ ثب مَتغ اػ 

 :2تبصره 

 . ٗادض صعؿي صع آُ صٗعٓ ٍي ثبكض4صع ه٘عت اعائٔ صٗعٓ تبثـتبّي صاّلج٘ ٍجبػ ثٔ اسظ دضامثغ 
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 حضٌر ً غياب:فصل چيارم 

 

 :10هاده 

دض٘ع صاّلج٘ صع تَبً جيـبت ٍغث٘ط ثٔ ٕغ صعؽ اىؼاٍي اؿت ٗ ؿبػبت غيجت صاّلج٘ صع ٕغ صعؽ ّظغي اػ     

 مبعٗعػي   اػ ً     ٍجَ٘ع 10/1       ٗ مبعگبٕي ، مبعآٍ٘ػي ٗ 17/2     ، ػَيي ٗ آػٍبيلگبٕي اػ       17/4   

 .ؿبػبت آُ صعؽ ّجبيض تجبٗع مْض ، صع غيغ ايْو٘عت َّغٓ صاّلج٘ صع آُ صعؽ هفغ ٍذـ٘ة ٍي ك٘ص 

 :1تبصره 

 صع ه٘عتي ٍجبػ س٘إض ث٘ص مٔ ثب اعائٔ ٍضاعك ٍـتْض ٗ 10غيجت صع جيـبت صعؽ تب ؿقف ٍلشن كضٓ صع ٍبصٓ 

 .اعائٔ گؼاعف اؿتبص ٍغث٘ط ثب تبييضك٘عاي تذويالت تنَييي صاّلنضٓ ٍ٘جٔ كْبستٔ ك٘ص

 :2تبصره 

 ثبكض ٗىي غيجت اٗ ثٔ تلشين 10صع ه٘عتي مٔ غيجت صاّلج٘ صع ٕغ صعؽ، ثيق اػ ٍيؼاُ تؼييِ كضٓ صع ٍبصٓ 

صع ايِ . صاّلنضٓ ٗ تبييض ك٘عاي تذويالت تنَييي صاّلنضٓ ٍ٘جٔ تلشين صاصٓ ك٘ص آُ صعؽ دظف ٍي ك٘ص

 ٗادض صع ٕغ ّيَـبه اىؼاٍي ّيـت، ٗ ّيَـبه ٍظم٘ع ثؼْ٘اُ يل ّيَـبه مبٍو جؼٗ ؿْ٘ات 8ه٘عت عػبيت دضاقو 

 ..تذوييي صاّلج٘ ٍذـ٘ة ٍي ك٘ص

 :11 هاده 

غيجت غيغ ٍ٘جٔ صع اٍتذبُ ٕغ صعؽ ٍ٘جت گغفتِ َّغٓ هفغ صع اٍتذبُ آُ صعؽ اؿت ٗ غيجت ٍ٘جٔ صع اٍتذبُ ٕغ 

 ٗادض صع ٕغ ّيَـبه اىؼاٍي ّيـت، ٗىي 8صع ايِ ه٘عت عػبيت دضاقو . صعؽ ٍ٘جت دظف آُ صعؽ ٍي ك٘ص

تلشين ٍ٘جٔ ث٘صُ . ّيَـبه ٍظم٘ع ثؼْ٘اُ يل ّيَـبه مبٍو جؼٗ ؿْ٘ات تذوييي صاّلج٘ ٍذـ٘ة ٍي ك٘ص

 .صاّلگبٓ اؿت/غيجت صع جيـٔ اٍتذبُ ثغػٖضٓ ك٘عاي تذويالت تنَييي صاّلنضٓ
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 ارزشيابي:فصل پنجن

 

  :12هاده 

 12 ٗ ثغاي صعٗؽ مَج٘ص يب ججغاّي 20 اػ 14دضاقو َّغٓ قج٘ىي صع ٕغ صعؽ استوبهي اججبعي ٗ استوبهي استيبعي 

 .چْبّچٔ َّغٓ صاّلج٘ مَتغ اػ ايِ ٍقضاع ثبكض ثبيض آُ صعؽ عا تنغاع َّبيض.  اؿت20اػ 

  :1تبصره 

اگغ صاّلج٘يي صع يل صعؽ استوبهي استيبعي ٍغصٗص ك٘ص، صع ه٘عت تبييض گغٗٓ آٍ٘ػكي ٍي ت٘اّض اػ جضٗه صعٗؽ 

صع ايِ ه٘عت َّغات . استوبهي استيبعي صع ثغّبٍٔ آٍ٘ػكي ك٘عاي ػبىي ثغّبٍٔ عيؼي صعؽ صيگغي عا اّتشبة مْض

ميئ صعٗؽ اػٌ اػ قج٘ىي ٗ ٍغصٗصي صع مبعّبٍٔ صاّلج٘ ثجت ٗ صع ٍذبؿجٔ ٍيبّگيِ ّيَـبه ٍغث٘ط ٗ ٍيبّگيِ مو 

 .ٍْظ٘ع ٍي ك٘ص

 :2تبصره 

صع ٍ٘اعصي مٔ اعػكيبثي صاّلج٘ صع يل صعؽ ٍ٘م٘ه ثٔ فؼبىيتٖبيي ثبكض مٔ ثب تلشين اؿتبص ٍغث٘ط اّجبً آُ صع 

صع ايِ ه٘عت ثبيض َّغٓ . ط٘ه يل ّيَـبه تذوييي ٍَنِ ّجبكض، َّغٓ صاّلج٘ صع آُ صعؽ ّبتَبً اػالً ٍي ك٘ص

صاّلج٘ صع ايِ صعؽ ، دضامثغ تب پبيبُ ّيَـبه تذوييي ثؼض، ت٘ؿظ اؿتبص ٍغث٘طٔ ثٔ َّغٓ قطؼي تجضيو ٗ صع مبعّبٍٔ 

ثضيٖي اؿت ثجت َّغٓ .صع غيغ ايْو٘عت ثب اػالً صاّلنضٓ صعؽ ت٘ؿظ صاّلگبٓ دظف س٘إض كض. ٗي ثجت ك٘ص

 ..ّبتَبً صع ّيَـبىي س٘إض ث٘ص مٔ صاّلج٘ ٗادض عا اسظ َّ٘صٓ اؿت

  : 13هاده 

 مَتغ ثبكض صع غيغ ايْو٘عت صاّلگبٓ ثٔ صاّلج٘ 14ٍيبّگيِ َّغات صعٗؽ صاّلج٘ صع ٕغ ّيَـبه تذوييي، ّجبيض اػ 

اسطبع س٘إض صاص ٗىي صاّلج٘ ٍذضٗصيتي اػ ىذبظ اّتشبة ٗادض ّضاكتٔ ٗ صع ّيَـبه ثؼضي، صع ٍذضٗصٓ دضّوبة 

 .ٗادضٕب ٍي ت٘اّض اسظ ٗادض َّبيض

 :1تبصره 

 ثبكض، آُ صاّلج٘ اػ اصأٍ 14اگغٍيبّگيِ َّغات صاّلج٘ صع صٗ ّيَـبه تذوييي اػٌ اػ ٍت٘اىي يب ٍتْبٗة مَتغ اػ 

 .تذويو صع صٗعٓ مبعكْبؿي اعكض ّبپي٘ؿتٔ ٍذغٍَٗي ك٘ص

  :2تبصره 

 14ثبكض صع ه٘عت مـت ٍيبّگيِ مَتغ اػ  ( ٗادض8)ّيَـبه ٕبيي مٔ تؼضاص ٗادضٕبي اسظ كضٓ مَتغ اػ دض ّوبة 

 .جؼٗ ّيَـبىٖبي ٍلَ٘ه اسطبع ٍذبؿجٔ س٘إضكض

 :3تبصره 

َّغٓ صعٗؽ مَج٘ص يب ججغاّي صع مبعّبٍٔ صاّلج٘، جضاگبّٔ ثجت ٍي ك٘ص ٗ صع ادتـبة ٍيبّگيِ َّغات ّيَـبه 

 .تذوييي ٗ ٍيبّگيِ مو َّغات صاّلج٘ ٍْظ٘ع َّي ك٘ص
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 طٌل دًره ، هرخصي تحصيلي ً انصراف از تحصيل:فصل ششن 

 

 :14هاده 

ط٘ه صٗعٓ ٍضتي اؿت مٔ صاّلج٘ ثبيض صعٗؽ تؼييِ كضٓ صع صٗعٓ ٗ َٕچْيِ پبيبُ ّبٍٔ عا ثغ اؿبؽ ٍقغعات ٍغث٘ط ثٔ 

چْبّچٔ صاّلج٘ صع ايِ . ؿبه اؿت3دضامثغ ٍضت ٍجبػ تذويو صع صٗعٓ مبعكْبؿي اعكض ّبپي٘ؿتٔ . اتَبً ثغؿبّض 

ٍضت ّت٘اّض صعٗؽ صٗعٓ عا ثب ٍ٘فقيت ثگظعاّض ٗ پبيبُ ّبٍٔ س٘ص عا تنَيو ٗ اػ آُ صفبع َّبيض اػ اصأٍ تذويو ٍذغًٗ ٍي 

 .ك٘ص

 :تبصره 

ك٘عاي تذويالت تنَييي صاّلگبٓ ٍي ت٘اّض ، صع ٍ٘اعص اؿتثْبيي ثٔ پيلْٖبص اؿتبص عإَْب ٗ تبييض ك٘عاي تذويالت 

 .تنَييي صاّلنضٓ دضامثغ يل ّيَـبه تذوييي ثٔ ٍضت ٍجبػ تذويو صاّلج٘ اضبفٔ َّبيض

 :15هاده 

صاّلج٘ ٍ٘ظف اؿت صع ٕغ ّيَـبه تذوييي صع ػٍبّي مٔ صاّلگبٓ اػالً ٍي مْض ثغاي ثجت ّبً ٗ اّتشبة ٗادض ثٔ 

ػضً ٍغاجؼٔ صاّلج٘ ثغاي ّبً ّ٘يـي ثغاي يل ّيَـبه ثضُٗ اطالع ٗ ػظع ٍ٘جٔ ثٔ ٍْؼىٔ .اصاعٓ آٍ٘ػف ٍغاجؼٔ َّبيض

صع ٍ٘اعص اؿتثْبيي مٔ صاّلج٘ تغك تذويو س٘ص عا . تغك تذويو اؿت ٗ صاّلج٘ اػ اصأٍ تذويو ٍذغًٗ ٍي گغصص

. ثبيض صاليو آُ عا دضامثغ ينَبٓ قجو اػ پبيبُ َٕبُ ّيَـبه ثٔ ه٘عت ٍنت٘ة ثٔ اصاعٓ آٍ٘ػف اعائٔ صٕض. ٍ٘جٔ ٍي صاّض

صع ه٘عت تبييض ٍ٘جٔ ث٘صُ تغك تذويو ت٘ؿظ ك٘عاي تذويالت تنَييي صاّلگبٓ آُ ّيَـبه جؼٗ ٍضت ٍجبػ تذويو 

 .ٗي ٍذـ٘ة ٗ ٍغسوي تذوييي ثغاي آُ ّيَـبه هبصع ٍي ك٘ص

 

 

 :16هاده 

صاّلج٘ي صٗعٓ مبعكْبؿي اعكض ّبپي٘ؿتٔ ٍي ت٘اّض دضامثغ ثغاي يل ّيَـبه تذوييي، اػ ٍغسوي تذوييي 

 .اؿتفبصٓ مْض

 :1تبصره 

اسظ ٍغسوي تذوييي صع اٗىيِ ّيَـبه تذوييي ٍجبػ ّيـت صع ٍ٘اعص اؿتثْبيي، ثب پيلْٖبص صاّلنضٓ توَيٌ گيغي 

 .ثغػٖضٓ ك٘عاي تذويالت تنَييي صاّلگبٓ ٍي ثبكض

 :2تبصره 

 .ٍضت ٍغسوي تذوييي جؼٗ ؿْ٘ات تذوييي صاّلج٘ ٍذـ٘ة ٍي ك٘ص

 :3تبصره 

تقبضبي ٍغسوي ثبيض ثٔ ه٘عت متجي دضاقو صٗ ٕفتٔ قجو اػ كغٗع ّبً ّ٘يـي صع ٕغ ّيَـبه تذوييي ت٘ؿظ 

صاّلج٘ ثٔ اصاعٓ آٍ٘ػف صاّلگبٓ تـييٌ گغصص ٗ اصاعٓ آٍ٘ػف صاّلگبٓ ٍ٘ظف اؿت پؾ اػ مـت ّظغ اػ صاّلنضٓ 

ٍ٘افقت . طيغثظ قجو اػ اتَبً ٍٖيت ّبً ّ٘يـي ٍ٘افقت يب ػضً ٍ٘افقت ثب صعس٘اؿت صاّلج٘ عا متجب ثٔ ٗي اثالؽ َّبيض
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صاّلگبٓ ثب ٍغسوي تذوييي صاّلج٘ ثب ت٘جٔ ثٔ ٗضؼيت تذوييي ٗي ه٘عت ٍي گيغص ػ٘اقت ادتَبىي ّبكي اػ 

 .ٍغسوي تذوييي ثٔ ػٖضٓ صاّلج٘ اؿت

 :4تبصره 

دظف ميئ صعؿٖبي اسظ كضٓ صع يل ّيَـبه دضامثغ تب قجو اػ كغٗع اٍتذبّبت پبيبُ آُ ّيَـبه تْٖب صع ه٘عتي ٍجبػ 

صع ايِ . اؿت مٔ ثْب ثٔ تلشين ك٘عاي آٍ٘ػكي صاّلگبٓ صاّلج٘ قبصع ثٔ اصأٍ تذويو صع آُ ّيَـبه ّجبكض

ٍذبؿجٔ يب ػضً ٍذبؿجٔ ايِ ٍغسوي صع . ه٘عت آُ ّيَـبه ثغاي صاّلج٘ ٍغسوي تذوييي ٍذـ٘ة س٘إض كض

 .دضامثغ ؿْ٘ات ٍجبػ تذوييي صاّلج٘ ثٔ ػٖضٓ ك٘عاي آٍ٘ػكي صاّلگبٓ اؿت

 :5تبصره 

صاّلج٘يبُ سبٌّ كبغو ثٔ تذويو صع ميئ عكتٔ ٕبي ػيً٘ پؼكني ، صع ه٘عت ثبعصاعي ٍي ت٘اّْض ثب عػبيت ؿبيغ 

 .ض٘اثظ ٗ ٍقغعات اػ يل ّيَـبه ٍغسوي تذوييي ثٔ صىيو ػايَبُ ثضُٗ ادتـبة صع ؿْ٘ات تذوييي اؿتفبصٓ َّبيْض

 :6تبصره 

صاّلج٘يبّي مٔ گ٘إي پؼكني ٍ٘جٔ آّٖب ثٔ تبييض ك٘عاي پؼكني ٗ ك٘عاي تذويالت تنَييي صاّلگبٓ عؿيضٓ 

 .ثبكض ، ٍي ت٘اّْض اػ دضامثغ يل ّيَـبه ٍغسوي تذوييي ثضُٗ ادتـبة صع ؿْ٘ات اؿتفبصٓ َّبيْض

 :17هاده 

صاّلج٘يبّي مٔ تَبيو ثٔ اّوغاف اػ تذويو صاكتٔ ثبكض ثبيض صعس٘اؿت اّوغاف س٘ص عا متجبً ثٔ اصاعٓ آٍ٘ػف صاّلگبٓ 

ايِ صاّلج٘ ٍجبػ اؿت فقظ ثغاي يل ّ٘ثت دضامثغ تب يل ٍبٓ قجو اػ پبيبُ َٕبُ ّيَـبه . يب صاّلنضٓ تـييٌ َّبيض

تذوييي تقبضبي اّوغاف س٘ص عا پؾ ثگيغص ٗ آُ ّيَـبه جؼٗ ٍضت ٍجبػ تذويو ٗي ٍذـ٘ة ٗ ٍغسوي تذوييي 

پؾ اػ اّقضبي ايِ ٍٖيت دنٌ اّوغاف اػ تذويو ٗي هبصع ٍي ك٘ص ٗ پؾ اػ آُ . ثغاي آُ ّيَـبه هبصع ٍي ك٘ص

 .دق اصأٍ تذويو صع آُ عكتٔ عا ّضاعص

 :تجوغٓ 

صاّلج٘ي ٍْوغف اػ تذويو چْبّچٔ ثش٘إض ؿ٘اثق تذوييي س٘ص عا صعيبفت َّبيض ٍ٘ظف اؿت ثٔ ميئ تؼٖضات 

  .قبّّ٘ي صٗعاُ تذويو س٘ص ػَو َّبيض

 :18هاده 

صاّلج٘يبُ صٗعٓ مبعكْبؿي اعكض مٔ اػ تذويو ٍذغًٗ ٗ يب اػ اصأٍ تذويو ٍْوغف ٍي كّ٘ض ، چْبّچٔ ثب صاّلگبٓ 

ٍذو تذويو س٘ص تـ٘ئ دـبة مْْض ، ٍي ت٘اّْض ٍجضصاً صع آػٍُ٘ ٗعٗصي صٗعٓ ٕبي مبعكْبؿي اعكض ّبپي٘ؿتٔ 

صاّلج٘ي ٍذغًٗ اػ تذويو َّي ت٘اّض صع آػٍُ٘ ٗعٗصي مبعكْبؿي اعكض عكتٔ قجيي س٘ص كغمت )كغمت َّبيْض

صع ه٘عت قج٘ىي صع آػٍُ٘ ، ٗادضٕبي صعؿي قجيي آّٖب،صع ٍقطغ مبعكْبؿي اعكض ّبپي٘ؿتٔ پؾ اػ اعػيبثي ٗ  (َّبيض

اعػيبثي صعٗؽ ٗ تطجيق ٗادضٕب ت٘ؿظ گغٗٓ آٍ٘ػكي ٍغث٘ط صع صاّلگبٓ . تطجيق ثب ثغّبٍٔ ٍو٘ة پظيغفتٔ ٍي ك٘ص

 ٗادض پظيغفتٔ كضٓ يل ّيَـبه اػ دضامثغ ٍضت ٍجبػ اّجبً تذويو 8-10پظيغّضٓ اّجبً ٍي ك٘ص ٗ ثٔ اػاي ٕغ 

 .صاّلج٘ مبؿتٔ ٍي ك٘ص

 : كغط ػيغ اؿت4پظيغف ٗادضٕبي صعؽ قجيي ايِ صاّلج٘يبُ ٍْ٘ط ثٔ ادغاػ 
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ٗادض آٍ٘ػكي قجيي صاعاي ٍج٘ػ اػ ك٘عاي گـتغف ٗػاعت ثٖضاكت صعٍبُ ٗ آٍ٘ػف پؼكني ٗ يب ٗػاعت ػيً٘ -1

 .تذقيقبت ٗ فْبٗعي ثبكض

 .پظيغف صاّلج٘ اػ طغيق آػٍُ٘ مبعكْبؿي اعكض ّبپي٘ؿتٔ ثبكض-2

 . ثبكض1ثغّبٍٔ ٕبي صعؿي اجغا كضٓ ، ٍو٘ة ك٘عاي ػبىي ثغّبٍٔ عيؼي يني اػ صٗ ٗػاعتشبّٔ طمغ كضٓ صع ثْض - 3

اكتغاك % 80ٍذت٘اي صعٗؽ گظعاّضٓ كضٓ ثب صعٗؽ عكتٔ جضيض ثٔ تلشين گغٗٓ آٍ٘ػكي ٍغث٘ط، ثبيض دضاقو - 4

 . مَتغ ّجبكض14ٍذت٘ايي صاكتٔ ٗ َّغٓ ٕغ يل اػ آُ صعؿٖب اػ 
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 پايان ناهو:فصل ىفتن 

 

 :19هاده 

تٖئ پبيبُ ّبٍٔ ثشلي اػ صٗعٓ مبعكْبؿي اعكض اؿت مٔ طي آُ صاّلج٘ ٍ٘ظف اؿت صع يل ػٍئْ ٍغث٘ط ثٔ 

 .عكتٔ تذوييي س٘ص ، ػيغ ّظغ اؿتبص عإَْب ، تذقيق ٗ تتجغ ثپغصاػص

 :20هاده 

 صع  صاّلج٘ ٍ٘ظف اؿت پؾ اػ پبيبُ ّيَـبه اٗه ٗ قجو اػ كغٗع ّيَـبه ؿً٘ تذوييي ٍ٘ض٘ع پبيبُ ّبٍٔ س٘ص عا

 ثب ّظغ اؿتبص عإَْب ٍلشن َّبيض ٗ ثٔ تو٘يت ك٘عاي گغٗٓ آٍ٘ػكي ٍغث٘طٔ ٗ ك٘عاي قبىت طغح پيلْٖبصي

 .تذويالت تنَييي صاّلنضٓ ثغؿبّض

  :21هاده 

اؿتبص عإَْب ثب پيلْٖبص صاّلج٘ ٗ ٍ٘افقت اؿتبص ٗ تبييض ٍضيغگغٗٓ ٗ تو٘يت ك٘عاي تذويالت تنَييي صاّلگبٓ ، اػ 

 .اػضبي ٕيبت ػيَي صاّلگبٓ ثب دضاقو ٍغتجٔ اؿتبصيبعي تؼييِ ٍي گغصص

 :1تبصره 

صع ٍ٘اعص سبم صع ه٘عت ضغٗعت ، ثٔ پيلْٖبص گغٗٓ آٍ٘ػكي ٗ تبييض ك٘عاي تذويالت تنَييي صاّلنضٓ ٗ تو٘يت 

ك٘عاي تذويالت تنَييي صاّلگبٓ ، اّتشبة اؿتبص عإَْب ثب دضاقو ٍغتجٔ اؿتبصيبعي ، سبعج اػ صاّلگبٓ ثالٍبّغ 

 .اؿت

 :2تبصره 

صع عكتٔ ٕبيي مٔ اؿتبصيبع ٗج٘ص ّضاعص ٗ يب تؼضاص اؿتبصيبع صع آُ عكتٔ مبفي ّيـت ٍي ت٘اُ ثٔ ه٘عت اؿتثْب اؿتبص 

 ؿبه ؿبثقٔ مبع 10عإَْب عا ثب تبييض ك٘عاي تذويالت تنَييي صاّلگبٓ اػ ثيِ ٍغثيبُ صاّلگبٓ مٔ صاعاي دضاقو 

 .ٍفيض آٍ٘ػكي ٗ پژٕٗلي ثبكْض، اّتشبة مغص

 :22هاده 

تؼضاص پبيبُ ّبٍٔ ٕبيي مٔ ٕغ اؿتبص عإَْب ثب دضاقو ٍغتجٔ اؿتبصيبعي ٍي ت٘اّض ثٔ ط٘ع َٕؼٍبُ ٕضايت آّٖب عا ثغػٖضٓ 

 :صاكتٔ ثبكض يني اػ ٍ٘اعص ػيغ اؿت

 (Ph.D)صٗ پبيبُ ّبٍٔ صمتغي تشووي- اىف

 ٗ ؿٔ پبيبُ ّبٍٔ مبعكْبؿي اعكض (Ph.D)يل پبيبُ ّبٍٔ صمتغي تشووي- ة

صع كغايظ اؿتثْبي توَيٌ گيغي صع سو٘م ٕضايت َٕؼٍبُ پبيبُ ّبٍٔ ٕب ثيق اػ ٕغ يل اػ ٍ٘اعص ثْض اىف ٗ ة   - ج

ثغػٖضٓ ك٘عاي تذويالت تنَييي صاّلنضٓ ٗ ثب ت٘جٔ ثٔ ت٘اّبيي ػيَي ٗ عػبيت ػضاىت صع تقـيٌ پبيبُ ّبٍٔ ٕب 

 .ثبكض

 :1تبصره

ٕضايت پبيبُ ّبٍٔ ٕبي صٗعٓ صمتغي ػٍَ٘ي پؼكني ، صّضاّپؼكني ٗ صاعٗؿبػي َٕبّْض پبيبُ ّبٍٔ مبعكْبؿي اعكض 

 .ٍذـ٘ة ٍي ك٘ص
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 :2تبصره 

 پبيبُ 2 ثبكْض ٍي ت٘اّْض دضامثغ ٕضايت 21 ٍبصٓ 2ٍغثيبُ ثب تجغثٔ ٗ ثبؿبثقٔ صاّلگبٓ مٔ دبئؼ كغايظ ٍْضعج صع تجوغٓ

 .ّبٍٔ مبعكْبؿي اعكض عا ثٔ ط٘ع َٕؼٍبُ ثغػٖضٓ ثگيغص

 : 23هاده 

ثٔ پيلْٖبص اؿتبص عإَْب ٗ تبييض ك٘عاي تذويالت تنَييي صاّلنضٓ يل يب صٗ ّفغ اػ اػضبي ٕيبت ػيَي ٗ يب اػ 

 .هبدت ّظغاُ ٍٗذققبُ ثغجـتٔ ، ٍغتجظ ثب ٍ٘ض٘ع پبيبُ ّبٍٔ ٍي ت٘اّْض ثؼْ٘اُ اؿتبص ٍلبٗع تؼييِ كّ٘ض

 : 24هاده 

اعػكيبثي پبيبُ ّبٍٔ صع جيـٔ صفبػئ ت٘ؿظ ٕيبت صاٗعاُ، ٍتلنو اػ اؿتبص عإَْب ، اؿتبص يب اؿبتيض ٍلبٗع ٗ يل 

ّفغ َّبيْضٓ ك٘عاي تذويالت تنَييي صاّلنضٓ ٗ صٗ ّفغ اػ ثيِ اػضبي ٕيبت ػيَي يبٍتشووبُ ٗ ٍذققبُ صاسو يب 

سبعج اػ صاّلگبٓ ثٔ ػْ٘اُ ّبظغ ثب دق عاي ثٔ پيلْٖبص گغٗٓ ٗ تبييض ك٘عاي تذويالت تنَييي صاّلنضٓ ه٘عت ٍي 

 .گيغص

 :تبصره 

صاّلج٘ ْٕگبٍي ٍجبػ ثٔ صفبع اػ پبيبُ ّبٍٔ اؿت مٔ ميئ ٗادضٕبي آٍ٘ػكي س٘ص عا ثب ٍ٘فقيت گظعاّضٓ ثبكض ٗ 

تنَيو ث٘صُ پبيبُ ّبٍٔ اٗ ت٘ؿظ اؿتبصعإَْب ثٔ ه٘عت متجي ثٔ ك٘عاي تذويالت تنَييي صاّلنضٓ اػالً كضٓ 

 . ثبكض

 :25هاده 

ٕيبت صاٗعاُ صع پبيبُ جيـٔ صفبػئ پؾ اػ ك٘ع ٗ ثغعؿي صع سو٘م اهبىت ٗ هذت پبيبُ ّبٍٔ ، َّغٓ آّغا ثب تبميض ثغ 

 .صعجٔ ثٔ كغح ػيغ ؿطخ ثْضي ٍي َّبيض

 صعجٔ                                         َّغٓ

            5/18-20ػبىي                                    

 17-49/18ثـيبع س٘ة                            

 5/15-99/16س٘ة                                    

 14-4/15قبثو قج٘ه                              

 14غيغ قبثو قج٘ه                         مَتغ اػ 

 :1تبصره 

  .َّغٓ پبيبُ ّبٍٔ صع ٍيبّگيِ مو َّغات صاّلج٘ ٍذبؿجٔ ٍي ك٘ص

 :2تبصره 

مـت صعجٔ ػبىي ثٔ كغطي ٍي ثبكض مٔ صاّلج٘ ّ٘يـْضٓ ٍقبىٔ اي اػ ٍ٘ض٘ع پبيبُ ّبٍٔ صع ٍجالت ٍؼتجغ ػيَي 

پژٕٗلي سبعجي ٗ يب گغٗٓ يل ايْضمؾ كضٓ صاسيي ثغ اؿبؽ تقـيٌ ثْضي ٍؼبّٗت تذقيقبت ٗ فْبٗعي ٗػاعت ٍتج٘ع 

 . ٍي ثبكض20 ٗ اعائٔ پظيغف ٍقبىٔ دضاکثغ َّغٓ 19دضاکثغ َّغٓ (submission)ثبكض ٗ صع ه٘عت اعؿبه ٍقبىٔ

 :26هاده 
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صاّلج٘ پؾ اػ اّتشبة پبيبُ ّبٍٔ ، تبػٍبّي مٔ آّغا ثٔ پبيبُ ّغؿبّضٓ اؿت ٍ٘ظف اؿت ثغ اؿبؽ تق٘يٌ صاّلگبٕي  

صع ايِ دبه َّغٓ پبيبُ ّبٍٔ صع آسغيِ ّيَـبه تذوييي ، ٗاعص مبعّبٍٔ  . صع ّيَـبه ٕبي ثؼض ّيؼ ثغاي آُ ثجت ّبً َّبيض

 .صاّلج٘ ٍي ك٘ص ٗ صع ٍيبّگيِ ّيَـبه ٗ ٍيبّگيِ مو َّغات اٗ ٍْظ٘ع س٘إض كض

 :27هاده 

صع ه٘عتي مٔ پبيبُ ّبٍٔ ، اػ ّظغ ٕيبت صاٗعاُ ، غيغ قبثو قج٘ه تلشين صاصٓ ك٘ص، صاّلج٘ ٍي ت٘اّض صع ٍضتي مٔ اػ 

دضامثغ ٍضت ٍجبػ تذويو ٗي تجبٗػ ّنْض، پبيبُ ّبٍٔ س٘ص عا مبٍو ٗ ثبع صيگغ صع ػٍبّي مٔ ٕيبت صاٗعات تؼييِ ٍي مْْض 

صاّلج٘يي مٔ صع دضامثغ ٍضت ٍجبػ تذويو ّت٘اّض اػ پبيبُ ّبٍٔ س٘ص ثب ٍ٘فقيت صفبع مْض اػ تذويو . اػ آُ صفبع َّبيض

. ٍذغًٗ ٍي ك٘ص ٗ ٍضعمي صعيبفت َّي مْض
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 ساير هقررات:فصل ىشتن 

 

  :28هاده 

 .اّتقبه ٗ تغييغ عكتٔ صع صٗعٓ مبعكْبؿي اعكض ّبپي٘ؿتٔ ٍَْ٘ع اؿت

 :29هاده 

صع ه٘عتي مٔ اعائٔ ثغسي اػ صعٗؽ، صع يل عكتٔ ٗ صع يل ػٍبُ ٍؼيِ، صع صاّلگبٓ ٍجضاء ٍَنِ ّجبكض ، صاّلج٘ ٍي 

ت٘اّض ، آُ صعٗؽ عا ثب ٍ٘افقت اؿتبص عإَْب ٗ تبئيض مَيتٔ تذويالت تنَييي صاّلگبٓ ،صع صاّلگبٓ يب صاّلنضٓ صيگغي 

مٔ ٍجغي صٗعٓ اؿت ثٔ ه٘عت ٍيَٖبُ ثگظعاّض، صع ايِ ه٘عت مـت ٍ٘افقت صاّلگبٓ ٍقوض ٌٕ ضغٗعي اؿت تؼضاص 

 ٗادضٕبي صعؿي صاّلج٘ي ٍيَٖبُ صع يل صاّلگبٓ ّجبيض اػ ّوف ٗادضٕبي آٍ٘ػكي صٗعٓ تجبٗػ َّبيض

 :30هاده 

 :صاّلج٘ي صٗعٓ مبعكْبؿي اعكض ّبپي٘ؿتٔ ثبيض ثٔ ه٘عت تَبً ٗقت ٗ ٍْطجق ثب كغايظ ػيغ ثٔ تذويو ثپغصاػص

تذويو صع ٍقطغ مبعكْبؿي اعكض ّبپي٘ؿتٔ تَبً ٗقت ٍي ثبكض ثْبثغايِ ٕغ گّ٘ٔ اكتغبىي غيغ اػ تذويو - 1-30

 .ثغاي صاّلج٘ ٍَْ٘ع اؿت

دض٘ع تَبً ٗقت صاّلج٘، ٍطبثق ض٘اثظ ٗ ٍقغعات صاّلگبٓ صع ٍ٘عص دض٘ع تَبً ٗقت ٍغثيبُ گغٗٓ ٕبي - 2-30

 آٍ٘ػكي طيغثظ

ثضيٖي اؿت . ٍـئ٘ىيت ّظبعت ٗ مْتغه دض٘ع تَبً ٗقت صاّلج٘ ثٔ ػٖضٓ گغٗٓ آٍ٘ػكي ٍغث٘ط اؿت- 3-30

 .صاّلج٘ تبثغ ق٘اّيِ ٗ ٍقغعات اصاعي دض٘ع ٗ غيبة صاّلگبٓ ٍي ثبكض

ميئ صاّلج٘يبُ صٗعٓ مبعكْبؽ اعكض ّبپي٘ؿتٔ ٍي ت٘اّْض صع ط٘ه ؿبه اػ يل ٍبٓ ٍغسوي اؿتفبصٓ َّبيْضٗ - 4-30

 .ايِ ٍغسوي قبثو طسيغٓ كضُ َّي ثبكض

گغٗٓ آٍ٘ػكي ٍ٘ظف اؿت غيجت غيغ ٍ٘جٔ صاّلج٘ صع اؿغع ٗقت جٖت اّجبً اقضاٍبت قبّّ٘ي ثٔ ك٘عاي - 5-30

 .تذويالت تنَييي صاّلگبٓ گؼاعف َّبيض

صع ه٘عتي مٔ صاّلج٘ اػ اجغاي ٍفبص ثْضٕبي ايِ ٍبصٓ تشيف ٗعػص، اػ ؿ٘ي گغٗٓ آٍ٘ػكي ، ثٔ ػْ٘اُ ٍتشيف - 6-30

 .ثٔ ك٘عاي تذويالت تنَييي صاّلگبٓ جٖت اقضاً قبّّ٘ي ٍؼغفي ٍي گغصص
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 فراغت از تحصيل:فصل نين 

 

 :31هاده 

 مَتغ ثبكض صع غيغ ايْو٘عت اػ صعيبفت ٍضعك مبعكْبؿي اعكض 14ٍيبّگيِ مو َّغات صاّلج٘ صع پبيبُ صٗعٓ ّجبيض اػ 

 .ٍذغًٗ ٍي ك٘ص

 :تبصره 

 مَتغ 14صاّلج٘يي مٔ پؾ اػ گظعاّضُ ميئ ٗادضٕبي صعؿي صٗعٓ ٗ قج٘ىي پبيبُ ّبٍٔ، ٍيبّگيِ مو َّغات اٗ اػ 

 ٗادض اػ صعٗؽ استوبهي 14ثبكض، صع ه٘عتي مٔ دضامثغ ٍضت ٍجبػ تذويو ٗي ثٔ پبيبُ ّغؿيضٓ ثبكض ، ٍي ت٘اّض تب 

 گغفتٔ اؿت عا فقظ صع يل ّيَـبه تذوييي تنغاع مْض ٗصع ه٘عت ججغاُ مَج٘ص 14اججبعي عا مٔ صع آّٖب َّغٓ مَتغ اػ 

صاّلج٘ئي مٔ ثٔ ٕغ صىيو ّت٘اّض اػ ايِ فغهت اؿتفبصٓ مْض يب ػييغغٌ اؿتفبصٓ اػ . ٍيبّگيِ مو فبعؽ اىتذويو ك٘ص

 .ايِ فغهت، ٍيبّگيِ مو س٘ص عا ججغاُ َّْبيض، اػ اصأٍ تذويو ٍذغًٗ ٍبّضٓ ٗ ٍضعمي صعيبفت َّي َّبيض

 : 32هاده 

 تجوغٓ صع چٖو ؿٍ٘يِ جيـٔ ك٘عاي ػبىي 37 ٍبصٓ ٗ 32 فوو ٗ 9آئيِ ّبٍٔ آٍ٘ػكي صٗعٓ مبعكْبؿي اعكض صع 

 صع َٕٔ 1389-90 ثٔ تو٘يت عؿيض ايِ آئيِ ّبٍٔ اػ اثتضاي ؿبه تذوييي 18/5/89ثغّبٍٔ عيؼي ػيً٘ پؼكني ٍ٘عر 

صاّلگبٕٖب ٗصاّلنضٓ ٕبي ػيً٘ پؼكني ٗ ٍ٘ؿـبت ٗاثـتٔ ثٔ ٗػاعت ثٖضاكت، صعٍبُ ٗ آٍ٘ػف پؼكني ؿغاؿغ 

مل٘ع الػً االجغا اؿت ٗ اػ تبعيز اثالؽ آُ آييِ ّبٍٔ قجيي ٗ تَبً ٍقغعات ٗ ثشلْبٍٔ ٕب ٗ صؿت٘ع اىؼَو ٕبي ٍغبيغ ثب 

ك٘عاي تذويالت تنَييي صاّلگبٓ ٍي ت٘اّض ٗضؼيت . آُ ثغاي صاّلج٘يبُ ٍلَ٘ه ايِ آييِ ّبٍٔ ىغ٘ ٍي گغصص

 عا ثب آييِ ّبٍٔ جضيض تطجيق صاصٓ ٗ ثغ اؿبؽ آُ 89-90تذوييي صاّلج٘يبُ ٗعٗصي ؿبه ٕبي قجو اػ ؿبه تذوييي 

 .فبعؽ اىتذويو َّبيض

 


