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آييه وامٍ ديرٌ دكتزي ()Ph.D

مقذمٍ

ضقس دط قشبة ػٖٔ  ٝكٜبٝضي  ٝسحٞالر ػظيٖ اخش٘بػي  ٝاهشهبزي ث ٠ذهٞل
ا١ساف ثطٛبٗ٢٢بي سٞؾؼ ٝ ٠ؾٜس چكٖ اٛساظ ثيؿز ؾبٓ ٠خ٘ٞ٢ضي اؾالٗي ايطا،ٙ
قطايغي ضا ثطاي زاٛكِب٢١ب ٗ ٝطاًع سحويوبسي دسيس ٟآٝضز ٟاؾز ًٝ ٠ظاضر ػٔ،ٕٞ
سحويوبر  ٝكٜبٝضي ثطاي ايدبز سح ّٞضا١جطزي زض ػٖٔ  ٝكٜبٝضي  ٝسٞخ ٠ثيكشط ث٠
دػ١ٝف ،سطثيز ٛيط١ٝبي ٗشؼ٢سٗ ،شرهم ٗ ٝب١ط ضا اظ عطين سٜٞع زض قي ٟٞدصيطـ
زاٛكد ٞزض زٝض ٟزًشطي ضا زض نسض اٞٓٝيش٢بي ًبضي ذٞز هطاضزاز ٟاؾز.
ثطاي ٛيْ ث ٠ا١ساف ديكطٝي ،آذطي ٚآييٚ

ٛبٗ ٠آٗٞظقي زٝض ٟزًشطيٞٗ ،ضز

سدسيس ٛظط هطاض ُطكز  ٝزض ٢ٛبيز ،دؽ اظ خ٘ؼأٝضي ٛظطي٢٢بي ًبضقٜبؾي ٝ
ثطضؾي زض خٔؿبر ٗرشٔق ًبض ُط ٟٝآٗٞظقي ،آييٜٜبٗ ٠خسيس زٝض ٟزًشطي ث ٠زٝ
قي« ٟٞآٗٞظقي دػ١ٝكي» « ٝدػ١ٝكي» سسٝي ٚقس .الظٕ ث ٠سإًيس اؾز ً٠
ثطُعاضي ١ط يي اظ قي٢١ٞب ،نطكبً ثب ٗدٞظ قٞضاي ُؿشطـ آٗٞظـ ػبٓي ٗدبظ
ذٞا١س ثٞز .آجش ٠زض قي ٟٞدػ١ٝف ٗحٞض ،عطح ١بي دػ١ٝكي ،دؽ اظ سهٞيت زض
ً٘يش٢٢بي سرههي  ٝسؼييً ٚبضكطٗبي ٗكرم  ٝديكجيٜي اػشجبضار آ ٠ً ٙثبيس اظ
اػشجبضار ذبضج اظ ٗؤؾؿ ٠سإٗي ٚقس ٟثبقس ،اخطا ذٞا١س قس.
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مادٌ  -1تؼاريف
ثطاي ضػبيز اذشهبض ،سؼبضيق ظيط زض اي ٚآييٜٜبٗ ٠ثً ٠بض ٗيطٝز:
يسارتٜٗ :ظٞض ٝظاضر ػٔ ،ٕٞسحويوبر  ٝكٜبٝضي اؾز.
ديرٌ دكتزيٜٗ :ظٞض زٝض ٟزًشطي سرههي (

 )Ph.Dاؾز .زٝض ٟزًشطي

ثبالسطي ٚزٝض ٟسحهئي آٗٞظقؼبٓي اؾز ً ٠ث ٠اػغبي ٗسضى سحهئي ٗيبٛدبٗس
 ٝضؾبٓز آ ٙسطثيز اكطازي اؾز ً ٠ثب ٞٛآٝضي زض ظٗي٠ٜ

١بي ٗرشٔق ػٔٝ ٕٞ

كٜبٝضي زض ضكغ ٛيبظ١بي ًكٞض ُ ٝؿشطـ ٗطظ١بي زاٛف ٗؤثط ثبقٜس .اي ٚزٝض ٟث٠
ز ٝقي« ٟٞآٗٞظقي دػ١ٝكي» « ٝدػ١ٝكي» اخطا ٗيكٞز.
تثصزٌ ٗ :1ؤؾؿ١ ٠بي دػ١ٝكي ثب زاقش ٚثطٛبٗ ٠دٜح ؾبٓٗ ٠هٞة ١يإر اٜٗبء ٝ
ظيطؾبذش٢بي الظٕ  ٝسجسيْ دػ١ٝك٢بي ٗٞضز ٛيبظ زؾشِب٢١بي ٗشوبضي ث ٠دطٝغٟ
١بي دػ١ٝكي ٗيشٞاٜٛس زٝض ٟزًشطي دػ١ٝكي ضا اخطا ًٜٜس  ٝزاٛكِب٢١ب ٛيع ث ٠اظاي
١ط ٛ 5لط زاٛكدٞي زًشطاي آٗٞظقي دػ١ٝكي ٗيشٞاٜٛس يي ٛلط زاٛكدٞي زًشطي
ث ٠قي ٟٞدػ١ٝف ٗحٞض خصة ًٜٜس ٗكطٝط ثط اي ٠ٌٜاؾشبز ضاٜ٘١ب عطح دػ١ٝكي
سوبضب ٗحٞض زاقش ٠ثبقس.
پيشىُادٌ :عطح ديك٢ٜبزي ضؾبٓ ٠زاٛكدٞي زٝض ٟزًشطي اؾز.
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رسالٍ :كؼبٓيز دػ١ٝكي اؾز ً ٠زض ظٗي ٠ٜضقش ٠سحهئي ٗطثٞط سٞؾظ زاٛكدٞي
زًشطي  ٝسحز ضاٜ٘١بيي اؾشبز ضاٜ٘١ب اٛدبٕ ٗيِيطز.
مؤسسٍٜٗ :ظٞض١طيي اظ زاٛكِب٢١ب ٗ ٝؤؾؿ١ ٠بي آٗٞظـ ػبٓي  ٝدػ١ٝكي ًكٞض
اؾز ًٗ ٠غبثن ٗوطضار ٝظاضرٗ ،دبظٛس زٝض ٟزًشطي ثطُعاض ًٜٜس.
گزيٌٜٗ :ظٞضًٞچٌشطيٝ ٚاحس ؾبظٗبٛي آٗٞظقي يب دػ١ٝكي ٗؤؾؿ ٠اؾز.
آييه وامٍٜٗ :ظٞض آييٛ ٚبٗ ٠زٝض ٟزًشطي اؾز.
عزح پژيَشي تقاضا محًر :عطح دػ١ٝكي ،زاضاي ًبضكطٗبي ٗكرم اؾز ً٠
ثطاثط هطاضزاز ،اخطاي آ ٙثٗ ٠ؤؾؿٝ ٠اُصاض  ٝاػشجبضار ًبْٗ دطٝغ ٟث٘١ ٠طا١ ٟعي٠ٜ
١بي ٛظبضر ثط آ ٙسٞؾظ ًبضكطٗب سإٗيٛ ٝ ٚشيدً ٠بض ٛيع سحٞيْ ُطكشٗ ٠يكٞز.
كميتٍ راَثزيً٘; :يش ٠اي اؾز ً١ ٠سايز ضؾبٓ ٠زاٛكد ٞضا ثط ػ٢س ٟزاضز .زض
قي ٟٞآٗٞظقي دػ١ٝكي ،اؾشبز ضاٜ٘١ب  ٝزٛ ٝلط ػض١ ٞيبر ػٔ٘ي ثب اٛشربة قٞضاي
سحهيالر سٌ٘ئي ُط ٝ ٟٝزض قي ٟٞدػ١ٝكي اؾشبز ضاٜ٘١بٗ ،سيط ُطٗ ،ٟٝؼبٙٝ
دػ١ٝكي ً ٝبضكطٗب اػضبي ايً٘ ٚيش ٠ضا سكٌيْ ٗيسٜ١س.
َيات دايرانٜٗ :ظٞض ١يإسي اؾز ً ٠اضظيبثي ٢ٛبيي ضؾبٓ ٠زاٛكد ٞزض زٝضٟ
زًشطي ضا ثط ػ٢س ٟزاضز.
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داير داخليٜٗ :ظٞض ػض١ ٞيبر ػٔ٘ي ٗشرهم زض ظٗيٗ ٠ٜطثٞط اؾز ً ٠سٞؾظ
ً٘يش( ٠قٞضاي) سحهيالر سٌ٘ئي  ٝاظ ثي ٚاػضبي ١يبر ػٔ٘ي ُط ٟٝاٛشربة ٗي
قٞز.
داير خارجيٜٗ :ظٞض ػض١ ٞيبر ػٔ٘ي ٗشرهم زض ظٗيٗ ٠ٜطثٞط اؾز ً٠
سٞؾظ ً٘يش ٠سحهيالر سٌ٘ئي ُط ٟٝيب زاٛكٌس ٝ ٟاظ ثي ٚاػضبي ١يبر ػٔ٘ي يب
ٗشرههب( ٙزاضاي ٗسضى زًشطي سرههي) ذبضج اظ ُط ٟٝاٛشربة ٗيكٞز.
شًراٜٗ :ظٞض قٞضاي سحهيالر سٌ٘ئي يب قٞضاي آٗٞظقي زاٛكِب ٟزض قيٟٞ
آٗٞظقي دػ١ٝكي  ٝثط حؿت ٗٞضز قٞضاي دػ١ٝكي ٗؤؾؿ ٠زض قي ٟٞدػ١ٝكي
اؾز.
ومايىذٌ تحصيالت تکميلي :يٌي اظ اػضبي ١يإر ػٔ٘ي زاٛكِب ٟاؾز ً٠
سٞؾظ قٞضاي سحهيالر سٌ٘ئي ُط ٟٝيب قٞضاي آٗٞظقي (يب سحهيالر سٌ٘ئي)
زاٛكٌس ٟسؼييٗ ٚيكٞز.
تًضيح ٘ٛ :1بيٜس ٟسحهيالر سٌ٘ئي ثس ٙٝحن ضؤي ثبيس ثط حؿ ٚاخطاي
خٔؿبر ٗطثٞط ث ٠ضؾبٓ ٠زض چبضچٞة آييٛ ٚبٗ ٠آٗٞظقي زٝض١ ٟبي سحهيالر
سٌ٘ئي ٛظبضر ٘ٛبيس.
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مادٌ  - 2شزايظ پذيزش
آق) زاقش ٚقطايظ ػ٘ٗٞي ٝضٝز ث ٠آٗٞظـ ػبٓي
ة) زاقشٗ ٚسضى سحهئي ًبضقٜبؾي اضقس ٗٞضز سإييس «ٝظاضر»
ج) زاقش ٚنالحيز ػٔ٘ي
ز) زاقش ٚسٞاٛبيي زض ظثب ٙذبضخي
ٛ )1-2ح ٟٞاحطاظ نالحيز ػٔ٘ي  ٝسٞاٛبيي زض ظثب ٙذبضخي ثطاؾبؼ آييٚ

ٛبٗ٠

آظٗ٢ٛٞبي ٛي٘ٗ ٠ش٘طًع ٝضٝزي زًشطي ٗهٞة ٝظاضر سؼييٗ ٚيكٞز.
 )2-2زاٛكدٞي زٝض ٟزًشطي ثبيس ث ٠عٞض س٘بٕ ٝهز ث ٠سحهيْ ثذطزاظز.

مادٌ  –3استاد راَىما ي مشاير
 )1-3اؾشبزضاٜ٘١ب ث ٠زضذٞاؾز زاٛكدٞٗ ٝ ٞاكوز ػض١ ٞيإر ػٔ٘ي  ٝسإييس ً٘يش٠
سحهيالر سٌ٘ئي ُط ٟٝيب زاٛكٌس ٟسؼييٗ ٚيكٞز.
ٗ )2-3ؿئٓٞيز ضاٜ٘١بيي ١ط زاٛكد ٞاظ اثشسا ثط ػ٢س ٟاؾشبز ضاٜ٘١ب ؾز  ٝضاٜ٘١بيي
ضؾبٓ ٠سٞؾظ ػض١ٞيبر ػٔ٘ي حساهْ ثب ٗطسج ٠اؾشبزيبضي ثب زٛ ٝي٘ؿبّ ؾبثو ٠سسضيؽ
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زض زٝض١ ٟبي سحهيالر سٌ٘ئي  ٝاس٘بٕ ضاٜ٘١بيي ز ٝدبيبٛ ٙبًٗ ٠بضقٜبؾي اضقس
اٛدبٕ ٗيِيطز.
 ) 3-3ؾٞاثن سسضيؽ ث ٠نٞضر حن آشسضيؽ زض ذبضج اظ زاٛكِب ٟكطزٝؾي ٗك٢س
ٗٞضز ٗحبؾج ٠هطاض ٘ٛيِيطز ٓٝي ؾٞاثن اػضبي ١يبر ػٔ٘ي ً ٠ث ٠زاٛكِب ٟكطزٝؾي
ٗك٢س ٜٗشوْ قس ٟاٛس ثبيس ٗٞضز ٗحبؾج ٠هطاض ُيطز.
١ ) 4-3يچ يي اظ ثؿشِب ٙزضخ ٠يي (دسضٗ ،بزض ،كطظٛس ،ثطازض،ذٞا١ط ٘١ ٝؿط)
يي زاٛكدٞي زٝض ٟزًشطي ٘ٛي سٞاٛس ضاٜ٘١بييٗ ،كبٝض ٝ ٟيب زاٝضي ضؾبٓ٠
زاٛكدٞي ٗٞضز ٛظط ضا ث ٠ػ٢سُ ٟيطز.
 )5-3اػضبي ١يبر ػٔ٘ي زض ثبض ا ّٝس٢ٜب ٗي سٞاٜٛس ضاٜ٘١بيي يي زاٛكدٞي
زًشطي ضا ث ٠ػ٢سُ ٟيطٛس  .زض نٞضر ضاٜ٘١بيي ٗكشطى ،اي ٚسؼساز سب ز ٝزاٛكدٞ
(ث ٠سكريم ً٘يش ٠سحهيالر سٌ٘ئي ) هبثْ اكعايف ٗي ثبقس.
 )6-3سوؿيٖ زاٛكدٞيب ٙسحهيالر سٌ٘ئي ثي ٚاػضبي ١يبر ػٔ٘ي زض ُط١ ٟٝب
ثبيس ثط اؾبؼ آييٛ ٚبٗٗ ٠هٞة زاٛكِب ٟنٞضر دصيطز زض اي ٚذهٞل كطٗٝ ّٞ
خس K & D ّٝثبيس ٗٞضز اؾشلبز ٟهطاض ُيطز  ٝزض ٗٞاضز يب قطايظ ذبل ٛيبظ ث ٠اذس
ٗدٞظ اظ قٞضاي سحهيالر سٌ٘ئي ٗي ثبقس.
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 )7-3زض قطايظ سؼيي ٚاؾشبز ضاٜ٘١ب ثطاي قي ٟٞدػ١ٝكي ،ث ٠خبي ؾبثو ٠سسضيؽ،
اس٘بٕ ز ٝعطح دػ١ٝكي ث ٠ػٜٞاٗ ٙدطي يب حساهْ يي عطح دػ١ٝكي سوبضب ٗحٞض
ذبس٘ ٠يبكش ،٠ضطٝضي اؾز.
 )8-3زض نٞضر ٛيبظ ،ث ٠ديك٢ٜبز اؾشبز ضاٜ٘١ب  ٝسإييس ً٘يش ٠سحهيالر سٌ٘ئي
ُطٗ ،ٟٝؿئٓٞيز ضاٜ٘١بيي ضؾبٓ ٠زاٛكد ٞضا ز ٝاؾشبز ضاٜ٘١ب ث ٠عٞض ٗكشطى ػ٢سٟ
زاض ٗيكٛٞس.
 )9-3زض ٗٞاضزي ً ٠ز ٝاؾشبز ضاٜ٘١ب ثطاي يي ضؾبٓٝ ٠خٞز زاقش ٠ثبقس ثبيس يٌي
اظ آ٢ٛب ث ٠ػٜٞا ٙاؾشبز ضاٜ٘١بي اٗ( ّٝؿؤٌٗ ّٝبسجبر  ٝاٗٞض آٗٞظقي  -دػ١ٝكي) ٝ
ػض١ ٞيبر ػٔ٘ي ُط ٟٝآٗٞظقي ٗطثٞع ٠ثبقس .ثسي٢ي اؾز ً ٠ا ّٝيب ز ٕٝثٞزٛ ٙبٕ
اؾبسيس زض ضاٜ٘١بيي زاٛكد ٞاضسجبعي ث ٠خبيِب ٟػٔ٘ي ،قبٗ ٝ ٙطسج ٠اؾبسيس ٛساضز.
 )10-3زض نٞضر ٛيبظ ،ث ٠ديك٢ٜبز اؾشبز ضاٜ٘١ب ٗيشٞا ٙيي يب ز ٝاؾشبز ٗكبٝض
ثطاي ١سايز زاٛكد ٞسؼييً ٚطز.
 )11-3ثطاي ٗكبٝض ٟضؾبٓ ٠زًشطي ،ث ٠خعزاقشٗ ٚسضى زًشطي سرههي يب
اؾشبزيبضي ،هيس زيِطي ٝخٞز ٛساضز.
 ) 12-3زض قطايظ ذبل  ٝث ٠سكريم قٞضاي سحهيالر سٌ٘ئي ُط ،ٟٝاٛشربة
اؾشبز ضاٜ٘١بي زٗ ٝ ٕٝكبٝض اظ ثيٗ ٚشرههب( ٙثب ٗسضى زًشطي سرههي) ذبضج
اظ ٗؤؾؿ( ٠زاذْ يب ذبضج اظ ًكٞض) ٛيع ثالٗبٛغ اؾز.
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ٗ )13-3كبضًز اؾبسيس ضاٜ٘١ب زض ًٔي ٠اٗٞض ٗطثٞط ث ٠ضؾبٓ ٠ثٛ ٠ؿجز ٗؿبٝي ٗي
ثبقس .اي ٚهبػس ٟديطاٗٗ ٙٞكبضًز ٗكبٝضاٛ ٙيع نسم ٗيٜ٘بيس.

مادٌ  -4ياحذَاي درسي
ٗ )1-4د٘ٞع ٝاحس١بي زٝض ٟزًشطي ٝ 36 ،احس اؾز ً ٠زض قي ٟٞآٗٞظقي

-

دػ١ٝكي  12سب ٝ 18احس آٝ ٙاحس١بي زضؾي  18 ٝسب ٝ 24احس آ ٙضؾبٓ ٠اؾز  ٝزض
قي ٟٞدػ١ٝكي ٛيع  3سب ٝ 8احس آٝ ٙاحس١بي زضؾي ٗطسجظ ثب ٗٞضٞع ضؾبٓ ٠زاٛكدٞ
 28 ٝسب ٝ 33احس آ ٙضؾبٓ ٠اؾز ً ٠زض ثطٛبٗ ٠زضؾي ٗهٞة ١ط ضقش ٠ثب ٛظط اؾشبز
ضاٜ٘١ب سؼييٗ ٚيكٞز.
 )2-4سؼيي ٚحساهْ  ٝحساًثط ٝاحس١بي زضؾي زض قي ٟٞدػ١ٝكي ثب سكريم ٛ ٝظط
اؾشبز ضاٜ٘١ب  ٝسإييس ً٘يش ٠سحهيالر سٌ٘ئي ُط ٟٝنٞضر ٗي دصيطز.
ٝ )3-4احس١بي زضؾي ثٜٗ ٠ظٞض سؿٔظ ثط ٗلب١يٖ ٞٛي١ ٚط ضقش ٝ ٠سوٞيز سٞاٙ
ػٔ٘ي زاٛكد ٞثطاي اخطاي كؼبٓيش٢بي دػ١ٝكي ثب ٛظط اؾشبز ضاٜ٘١ب  ٝسإييس

ً٘يش٠

سحهيالر سٌ٘ئي ُط ٝ ٟٝثطاؾبؼ ثطٛبٗ ٠زضؾي ٗهٞة ١ط ضقش ٠اٛشربة ٗيكٞز.
 )4-4حساهْ ٘ٛط ٟهجٓٞي زض ١ط زضؼ 14 ،اظ ٗ ٝ 20يبِٛي ٚهبثْ هج٘ٛ ّٞط٢١بي
زاٛكد ٞزض  ٠٘١زضؾ٢ب،

 16اظ  20اؾزٓٝ .ي چٜبٛچٗ ٠يبِٛي٘ٛ ٚط ٟزضؾ٢بي
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ٗصًٞض(اذصقسً٘ )ٟشط اظ  16ثبقس ،زاٛكدٗ ٞدبظ ذٞا١س ثٞز ،ثب ضػبيز ؾٜٞار
سحهئي  ٝثب ٛظط اؾشبز ضاٜ٘١ب حساًثط زض يي ٛي٘ؿبّ سحهئي ،زضٝؾي ضا ً٘ٛ ٠طٟ
آً٘ ٙشط اظ ٗ 16ي ثبقس ،ثطاي خجطاٗ ٙيبِٛيٗ ،ٚدسزا ثِصضاٛس.
 )5-4زض قطايظ ذبل  ٝزض نٞضر ٛيبظ ،ث ٠سكريم اؾشبز ضاٜ٘١ب  ٝسإييس ً٘يش٠
سحهيالر سٌ٘ئي ُط ،ٟٝزاٛكدٞٗ ٞظق اؾز حساًثط سب ٝ 6احس زضؾي ضا ث٠
ػٜٞا ٙخجطاٛي ثِصضاٛس٘ٛ .ط ٟزضٝؼ خجطاٛي زض ٗيبِٛيٗ ًْ ٚحبؾج٘ٛ ٠يكٞز.
٘ٛ )6-4ط ٟهجٓٞي زض ١ط زضؼ خجطاٛي  12اظ  20اؾز .زضٝؼ خجطاٛي سطخيحبً ثبيس
هجْ اظ قطٝع زضٝؼ زًشطي ٓ ٝعٗٝب سب دبيب ٙزضٝؼ انٔي ُصضاٛيس ٟقٛٞس.
 )7-4ثطُعاضي زضٝؼ زًشطي ث ٠نٞضر ٗؼطكي ث ٠اؾشبز ٗدبظ ٛيؿز.
 )8-4زض نٞضر اضائ ٠زضٝؼ ؾ٘يٜبض  ،2 ٝ 1زاٛكدٞيب ٙزًشطي ثبيس يي ؾرٜطاٛي
اظ ٛشيدٗ ٠غبٓؼبر ذٞز زض اي ٚزضٝؼ ضا زض ُط ٟٝآٗٞظقي اضائ ٠زٜ١سٞٗ .ضٞع
ؾ٘يٜبض١ب ٛيع ثبيس زض ضاؾشب ٘١ ٝب َٜ١ثب ٗٞضٞع ضؾبٓ ٠ثبقس.

مادٌ  – 5دفاع اس پيشىُادٌ ي مًضًع رسالٍ
 )1-5زاٛكدٞٗ ٞظق اؾز زض قي ٟٞآٗٞظقي  -دػ١ٝكي (سب دبيبٛ ٙي٘ؿبّ ا ٝ )ّٝزض
قي ٟٞدػ١ٝكي ( ٘١عٗب ٙثب دصيطـ  ٝاظ عطح٢بي دػ١ٝكي سوبضب ٗحٞض)ٞٗ ،ضٞع
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ضؾبٓ ٠ذٞز ضا ثب ٘١بِٜ١ي اؾشبز ضاٜ٘١ب سؼيي ٝ ٚدؽ اظ سهٞيت ً٘يش ٠سحهيالر
سٌ٘ئي ُط ،ٟٝكؼبٓيز دػ١ٝكي ذٞز ضا آؿبظ ًٜس .ديك٢ٜبز ٟضؾبٓ ٠زض قي ٟٞآٗٞظقي
دػ١ٝكي سب دبيبٛ ٙي٘ؿبّ ؾ ٝ ٕٞزض قي ٟٞدػ١ٝكي زض عٛ ّٞي٘ؿبّ ا ٝ ّٝدؽ اظ
سهٞيت ً٘يش ٠سحهيالر سٌ٘ئي ُطٝ ٟٝسبييس ٢ٛبيي ٗؼبٛٝز دػ١ٝف  ٝكٜبٝضي
زاٛكِب ٟضؾ٘يز ٗي يبثس  ٝهبثْ اخطا اؾز.
 )2-5زض نٞضر ػسٕ ضػبيز ظٗب١ ٙبي ٗصًٞض ٗٞضٞع ثبيس ثب شًط زاليْ ث٠
قٞضاي سحهيالر سٌ٘ئي زاٛكٌسٜٗ ٟؼٌؽ سب ٗدٞظ زكبع اظ ديك٢ٜبز ٟنبزض
قٞز.
 )3-5زض ١ط نٞضر زاٛكد ٞثبيس سب دبيبٛ ٙي٘ؿبّ چ٢بضٕ اظ ديك٢ٜبز ٟزكبع ٘ٛبيس ٝ
ثطاي ٛي٘ؿبّ دٜدٖ ٜٗٞط ث ٠اذس ٗدٞظ اظ قٞضاي سحهيالر سٌ٘ئي زاٛكِب ٟثٞزٝ ٟ
زض ؿيط اي ٚنٞضر اظ ازاٗ ٠سحهيْ ٗحط ٕٝذٞا١س قس.
 )4-5زكبع اظ ديك٢ٜبز ٟضطٝضي اؾز ٗ ٝؿشوْ اظ اضظيبثي خبٗغ اٛدبٕ ٗيكٞز.
١ )5-5يبر زاٝضا ٙزكبع اظ ديك٢ٜبز ٟػجبضسٜس اظ :اؾشبز(ا )ٙضاٜ٘١ب ،اؾشبز(ا)ٙ
ٗكبٝض ،ز ٝزاٝض (سطخيحبًزاذٔي) اظ ثي ٚاكطاز ديك٢ٜبزي اؾشبز ضاٜ٘١ب ثب ٗٞاكوز
ً٘يش ٠سحهيالر سٌ٘ئي ُط ٟٝيب زاٛكٌس.ٟ
 )6-5خٔؿ ٠زكبع اظ ديك٢ٜبز ٟثبيس ثب حضٞض ٛ ٝظبضر ٘ٛبيٜس ٟسحهيالر سٌ٘ئي
ُط ٟٝاٛدبٕ دصيطز.
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 )7-5زاٛكدٞٗ ٞظق اؾز هجْ اظ زكبع اظ ديك٢ٜبز ٟذٞز ،ثب ٗطاخؼ ٠ث ٠دٞضسبّ
قرهي ،ديك٢ٜبز ٟضا زض هبٓت عطح ق٘بض 3 ٟثجز كطايٜس سهٞيت ٢ٛبيي عطح
سٞؾظ ٗؼبٛٝز دػ١ٝف  ٝكٜبٝضي زاٛكِب ٟديِيطي ٘ٛبيس  .ثسي٢ي اؾز ً ٠ظٗبٙ
آؿبظ ضؾ٘ي ًبض دػ١ٝكي ضؾبٓ ، ٠ظٗب ٙسهٞيت ٢ٛبيي ٗحؿٞة ذٞا١س ُطزيس .
 )8-5ديك٢ٜبز ٟدؽ اظ عي ٗطاحْ سبييس ٢ٛبيي سٞؾظ ٗؼبٛٝز دػ١ٝكي زاٛكِبٟ
ضؾ٘يز ٗي يبثس .زاٛكد ٞثبيس ثب ٗطاخؼ ٠ث ٠دٞضسبّ قرهي اظ سهٞيت ٢ٛبيي
ديك٢ٜبز ٟذٞز اعالع حبنْ ٘ٛبيس.

مادٌ  - 6ارسياتي جامغ
 )1-6اضظيبثي خبٗغ دؽ اظ دبيب ٙزٝض ٟآٗٞظقي  ٝثٜٗ ٠ظٞض احطاظ هبثٔيز ١بي
آٗٞظقي  ٝدػ١ٝكي زاٛكد ٞاؾز ً ٠زض قي ٟٞآٗٞظقي  -دػ١ٝكي ،زاٛكد ٞثبيس
ثب ٛظبضر ٗؼب( ٙٝآٗٞظقي) ٗؤؾؿ ٠زض يي آظٗ ٠ً ٙٞث ٠ز ٝنٞضر ًشجي ٝ
قلب١ي اٛدبٕ ٗي ُيطز ،قطًز ًٜس .اٗشحبً ٙشجي قبْٗ ز ٝيب ؾ ٠زضؼ انٔي
(ُصضاٛس ٟقس ٟزض زٝض ٟسحهيالر سٌ٘ئي) ث ٠اٛشربة اؾشبز ضاٜ٘١ب  ٝسهٞيت
ً٘يش ٠سحهيالر سٌ٘ئي ُط ٟٝاؾز .اي ٚآظٗ ٙٞثبيس ث٢ُٛٞ ٠بي ثبقس ً٠
سٞاٜ٘ٛسي ،سحٔيْ  ٝاؾشٜجبط زاٛكد ٞاظ ٛظط اؾشبز(ا )ٙضاٜ٘١ب  ٝاؾشبز(اٗ )ٙكبٝض  ٝزٝ
سب ؾٛ ٠لط اظ اػضبي ١يبر ػٔ٘ي اظ ثي ٚاػضبي ديك٢ٜبزي اؾشبز ضاٜ٘١ب ث ٠اٛشربة
قٞضاي سحهيالر سٌ٘ئي ُط ،ٟٝؾٜديس ٟقٞز.
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 )2-6زض قي ٟٞدػ١ٝكي ،احطاظ هبثٔيش٢بي دػ١ٝكي زاٛكد ،ٞثطاؾبؼ ضٛٝس
ديكطكز كؼبٓيش٢بي دػ١ٝكي زاٛكد ٞاؾز ً ٠زض دبيب١ ٙط زٛ ٝي٘ؿبّ سحهئي اظ
ؾٞي ً٘يش ٠ضا١جطي ؾٜديسٗ ٟيكٞز.
ٗ )3-6ؿؤ ّٝثطُعاضي اٗشحب ٙخبٗغُ ،ط١ ٟٝبي آٗٞظقي  ٝثب ٛظبضر ٗؼبٛٝيٚ
آٗٞظقي زاٛكٌسٗ ٟي ثبقٜس.
 )4-6اضظيبثي خبٗغ ١ط ُطايف زض يي سبضيد ثبثز ٗٝكرم زض ١ط قف ٗبٟ
ثطُعاض ٗي قٞز ً ٠اي ٚظٗب١ ٙب زض ١ط زاٛكٌس ٟثبيس ثبثز  ٝثطاي ُ ٠٘١ط١ ٟٝبي
آٗٞظقي ٘١عٗب ٙاػالٕ قس ٝ ٟاخطا قٞز  ٝثبيس  ٠٘١زاٛكدٞيب ٙيي ُطايف ،ثب ٖ١
زض اضظيبثي قطًز ٘ٛبيٜس.
 )5-6حساهْ ظٗب ٙاػالٕ ػٜبٝي ٚزضٝؼ اٗشحبٛي  ٝاؾبٗي زاٛكدٞيبٛي ً ٠ثبيس زض
اٗشحب ٙخبٗغ قطًز ٘ٛبيٜس زٗ ٝب ٟهجْ اظ ظٗب ٙاٗشحبٗ ٙي ثبقس .زاٛكدٞيبٗ ٙصًٞض
ثبيس خ٢ز آٗبزُي ثطاي قطًز زض اٗشحب ٙخبٗغ ثجز ٛبٕ ًطز ٟثبقٜس.
 )6-6زض نٞضسي ً ٠زاٛكد ٞدؽ اظ ثجز ٛبٕ زض اٗشحب ٙقطًز ٜ٘ٛبيس س٢ٜب يي
ثبضزض آٝي ٚاضظيبثي خبٗغ ثؼسي ٗدبظ ث ٠قطًز ذٞا١س ثٞز.
 )7-6زض نٞضسي ً ٠زاٛكد ٞزض ع ّٞزٝض ٟسحهيْ زًشطي (حساًثط سب دبيبٙ
ٛي٘ؿبّ چ٢بضٕ) ٗوبٓ ٠اي دصيطكش ٠يب چبح قس ٟزض يي ٗدٔ ٠ػٔ٘ي-دػ١ٝكي ٗؼشجط
( ٝزاضاي س٘بٕ قطايظ شًط قس ٟزض زؾشٞضآؼْ٘ اخطايي ٗطثٞع ٠زض نلح 31 ٠آييٚ
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ٛبٗ )٠زاقش ٠ثبقس ،اظ اضظيبثي خبٗغ ٗؼبف ( ٝيب ث ٠ػجبضسي زيِط هج ّٞقس )ٟسٔوي ٗي
قٞز ٠ً .ايٛ ٚشيد ٠ثبيس زض ٘١بٛ ٙي٘ؿبّ سٞؾظ ٗسيط ُط ٟٝثٗ ٠ؼب( ٙٝآٗٞظقي)
زاٛكٌس ٟاػالٕ ُطزز.
ٗ )8-6يبِٛي٘ٛ ٚطار زاٛكد ٞزض قي ٟٞآٗٞظقي دػ١ٝكي زض اضظيبثي خبٗغ ٛجبيس
ً٘شط اظ  16ثبقس .زاٛكدٞيي ًٗ ٠يبِٛي ٚاضظيبثي خبٗغ ٝي ً٘شط اظ  16ثبقس ،س٢ٜب
يي ثبض زيِط ٗيشٞاٛس زض اضظيبثي خبٗغ قطًز ًٜس.
 )9-6اٗشحب ٙث ٠نٞضر ًشجي – قلب١ي ثٞز ٝ ٟؾ٘ٛ ٖ٢طً ٟشجي  ٝ %70ؾ٘ٛ ٖ٢طٟ
قلب١ي ثٗ ٠يعا٘ٛ ًْ %30 ٙط ٟذٞا١س ثٞز.
 )10-6زضنٞضر ػسٕ هجٓٞي زاٛكد ٞزض آٝي ٚاضظيبثي خبٗغٝ ،ي ثبيس زض اضظيبثي
خبٗغ ز ٕٝقطًز ًٜس  ٝزض نٞضر ػسٕ هجٓٞي اظ ازاٗ ٠سحهيْ ٗحط ٕٝذٞا١س
قس.
 )11-6زض نٞضسي ً ٠زاٛكد ٞدؽ اظ ػسٕ هجٓٞي زض آٝي ٚاٗشحب ٙخبٗغٞٗ ،كن ث٠
چبح ٗوبٓ ٠حبئع قطايظ ٗؼبكيز اظ اٗشحب( ٙهجْ اظ اس٘بٕ ٛي٘ؿبّ چ٢بضٕ)ُطزيس ٗي
سٞاٛس زض ذٞاؾز ذٞز ضا ث٘١ ٠طاٗ ٟساضى ٗطثٞع ٠اضائٞ٘ٛ ٠ز ٝ ٟزض نٞضر سبييس،
اظ اٗشحبٗ ٙدسز ٗؼبف قٞز.
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مادٌ  - 7وظارت تز فؼاليت َا ي پيشزفت تحصيلي
 )1-7س٘بٕ كؼبٓيش٢بي ػٔ٘ي  ٝدػ١ٝكي زاٛكد ،ٞزض ٗطحٔ ٠دػ١ٝكي  ٝسسٝيٚ
ضؾبٓ ٠ثبيس ثب ١سايز ٛٝظبضر اؾشبز ضاٜ٘١ب نٞضر ُيطز٘١ .چٜي١ ٚسايز ٛ ٝظبضر
ثط س٢ي ، ٠چبح  ٝسبييس ٗوبالر ٗؿشرطج اظ ضؾبٓ ٠ً ٠زض چبضچٞة ديك٢ٜبز ٟثٞز ٟاٛس
ثط ػ٢س ٟاؾشبز ضاٜ٘١ب ٗي ثبقس .زاٛكدٞٗ ٞظق اؾز زض ١ط ظٗبٛي ً ٠اؾشبز ضاٜ٘١ب
سؼييًٜ ٚسٛ ،شيد ٠سحويوبر ذٞز ضا ثٝ ٠ي ُعاضـ ز١س .زاٛكد ٞثبيس ١ط ؾبّ ٛشبيح
سحويوبر ذٞز ضا زض هبٓت ؾرٜطاٛي زض ُط ٟٝاضائ٘ٛ ٠بيس.
 )2-7زاٛكدٞٗ ٞظق اؾز زض ١ط ٛي٘ؿبّ ثب ٗطاخؼ ٠ث ٠دٞضسبّ قرهي  ٝسٌ٘يْ
كطٕ ٗطثٞط ثُ ٠عاضق٢بي ٛشبيح  ٝديكطكز دػ١ٝف ذٞز ضا ث ٠اؾشبز ضاٜ٘١ب اضؾبّ
٘ٛبيس .ثسي٢ي اؾز ً ٠اذص ٘ٛطٗ ٟطثٞط ثُ ٠عاضق٢ب زض ثطُ ٠اضظقيبثي ضؾبٓ ٠ث٠
ايُ ٚعاضق٢ب ٝاثؿشٗ ٠يجبقس.
 )3-7چٜبٛچٗ ٠يعا ٙديكطكز كؼبٓيش٢بي دػ١ٝكي زاٛكد ٞزض زٛ ٝي٘ؿبّ اظ ٛظط
اؾشبز ضاٜ٘١ب ٗٞضز سبييس ٛجٞز ٝ ٟاظ ؾٞي ً٘يش ٠سحهيالر سٌ٘ئي ُط" ٟٝؿيط هبثْ
هج "ّٞؾٜديس ٟقٞز ،دؽ اظ سبييس قٞضاي سحهيالر سٌ٘ئي زاٛكٌس ،ٟس٢ٜب يي
ٛي٘ؿبّ ثٝ ٠ي كطنز زاز ٟذٞا١س قس سب ضٛٝس كؼبٓيش٢بي دػ١ٝكي ذٞز ضا ث ٠ؾغح
"هبثْ هج "ّٞاضسوبء ز١س .زض ؿيط اي ٚنٞضر ،اظ ازاٗ ٠سحهيْ ٗحط ٕٝذٞا١س قس.
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ٗ )4-7يعا ٙديكطكز كؼبٓيش٢بي دػ١ٝكي زاٛكد ٞزض قي ٟٞدػ١ٝكي ث ٠نٞضر
"هبثْ هج" ٝ "ّٞؿيط هبثْ هج "ّٞؾٜديسٗ ٟيكٞز .زض نٞضر احطاظ زضخ٠

"هبثْ

هج "ّٞاظ ؾٞي ً٘يش ٠ضا١جطي،زاٛكدٗ ٞيشٞاٛس ث ٠كؼبٓيز ١بي دػ١ٝكي ذٞز ازاٗ٠
ز١س.
 )5-7چٜبٛچٗ ٠يعا ٙديكطكز كؼبٓيش٢بي دػ١ٝكي زاٛكد ٞزض قي ٟٞدػ١ٝكي زض زٝ
ٛي٘ؿبّ اظ ؾٞي ً٘يش ٠ضا١جطي "ؿيط هبثْ هج "ّٞؾٜديس ٟقٞز ،دؽ اظ سبييس قٞضاي
سحهيالر سٌ٘ئي زاٛكٌس ،ٟيي ٛي٘ؿبّ ثٝ ٠ي كطنز زاز ٟذٞا١س قس سب ضٛٝس
كؼبٓيش٢بي دػ١ٝكي ذٞز ضا ث ٠ؾغح "هبثْ هج "ّٞاضسوبء ز١س .زض ؿيط اي ٚنٞضر،
اظ ازاٗ ٠سحهيْ ٗحط ٕٝذٞا١س قس.

مادٌ  -8شزايظ دفاع ي َيات دايران
 )1-8اذص ٗدٞظ زكبع اظ ضؾبٜٓٞٗ ٠ط ثً ٠ؿت  ٝاضائ٘ٛ ٠ط ٟهجٓٞي زض آظٗ١ ٙٞبي
ٗٞضز سبييس ث ٠قطح ظيط ٗي ثبقس.
 TOEFLحساهْ 450 TOLIMOحساهْ 450 TELPٝ MSRTحساهْ 50 IELTS-حساهْ 5
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٘ٛ -ط ٟهجٓٞي آظٗ ٙٞظثب ٙزاٛكِب ٟس٢طاٛ ٙيع ثط اؾبؼ

ٗالى ١بي ٗهٞة آٙ

زاٛكِبٞٗ ٟضز سبييس ٗي ثبقس.
 زض ذهٞل اػشجبض  ٝيب دصيطـ ٘ٛط ٟؾبيط آظٗ١ ٙٞبي زاذٔي  ٝذبضخي،زاٛكد ٞثبيس هجْ اظ اهسإ ث ٠قطًز زض آ١ ٙب ثب ٗطاخؼ ٝ ٠يب اؾشؼالٕ اظ ٗسيطيز
ُط ٟٝاظ اػشجبض ٘ٛ ٝط ٟدصيطكشٜي آ ٙاعالع حبنْ ٘ٛبيس.
 )2-8زاٛكد ٞدؽ اظ سسٝي ٚضؾبٓ ٝ ٠سإييس اؾشبز ضاٜ٘١ب  ٝث ٠قطط ًلبيز
زؾشبٝضز١بي ػٔ٘ي ضؾبٓ( ٠چبح حساهْ يي ٗوبٓ ٠ثطاي زاٛكدٞيب ٙزض قيٟٞ
آٗٞظقي  -دػ١ٝكي  ٝزٗ ٝوبٓ ٠ثطاي زاٛكدٞيب ٙقي ٟٞدػ١ٝكي زض ٗدالر ػٔ٘ي -
دػ١ٝكي زاضاي ٘ٛبيٗ ٠ؼشجط  ٝدؽ اظ ًؿت اظ٢بض ٛظط ًشجي زاٝض ذبضخي  ٝسبييس
زاٝض (يب يٌي اظ زاٝضا )ٙزاذٔي  ٝسهٞيت ً٘يش ٠سحهيالر سٌ٘ئي ُط ٝ( ٟٝزض
قي ٟٞدػ١ٝكي ،دصيطـ ٗؿئٓٞيز  ٝسبييس ًلبيز ًبض اٛدبٕ قس ٟزاٛكد ٞثطاي
دبؾرِٞيي ثً ٠بضكطٗب يب زؾشِب ٟاخطايي سٞؾظ اؾشبز ضاٜ٘١ب)ٞٗ ،ظق اؾز زض
حضٞض ١يإر زاٝضا ٙاظ ضؾبٓ ٠ذٞز زكبع ًٜس.
 )3-8زاٛكد٘ٛ ٞي سٞاٛس ظٝزسط اظ ٗ 12ب ٟدؽ اظ زكبع ديك٢ٜبز ٟاظ ضؾبٓ ٠ذٞز زكبع
٘ٛبيس(ثب ضػبيز حساهْ ظٗبٗ ٙدبظ سحهيْ شًط قس ٟزض ٗبز)11 ٟ
 )4-8زض قطايظ ذبل  ٝزض نٞضسي ً ٠زاٛكدٞيب١ ٙط ز ٝقي ،ٟٞاظ سٓٞيس زاٛف
كٜي ،ثجز اذشطاع ،اًشكبف ٞٛ ٝآٝضي اضظيبثي  ٝسإييس قس ٟسٞؾظ ٗطاخغ شيهالح
ػٔ٘ي ٞٗ« ٝضز سإييس زؾشِب١ ٟبي ٗشوبضي»  ،آثبض ثسيغ ٜ١طيً ،شبة سإٓيلي ٝ
سهٜيلي(ٗطسجظ ثب سرهم) ثطذٞضزاض ثبقٜس دؽ اظ ًؿت سبييسي ٠ػٔ٘ي  ٝسهٞيت
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ً٘يش ٠ضا١جطي (زض قي ٟٞدػ١ٝكي)  ٝسبييس ً٘يش ٠سحهيالر سٌ٘ئي ُطٟٝ
(زاٛكٌس )ٟاظ اضائٗ ٠وبٓٗ ٠ؼبف ذٞاٜ١س ثٞز.
 )5-8سطًيت ١يإر زاٝضا ٙػجبضر اؾز اظ :اؾشبز(ا )ٙضاٜ٘١ب ،اؾشبز(اٗ )ٙكبٝض،
٘ٛبيٜس ٟسحهيالر سٌ٘ئيٛ 3 ،لط ػض١ ٞيإر ػٔ٘ي زض ضقشٗ ٠طثٞط ثب ٗطسج ٠حساهْ
اؾشبزيبضي ث ٠اٛشربة ً٘يش ٠سحهيالر سٌ٘ئي ُط ٟٝيب قٞضاي آٗٞظقي
(زاٛكٌس ٝ )ٟيب دػ١ٝكي (دػ١ٝكٌس )ٟث ٠ػٜٞا ٙزاٝض ً ٠ثبيس يي يب زٛ ٝلط اظ آ٢ٛب
اظ ذبضج ُط( ٟٝيب ٗؤؾؿ١ ٠بي ذبضج اظ ٗؤؾؿٗ ٠دطي) ثب ضسج ٠حساهْ زاٛكيبضي
ثبقٜس.
 )6-8زض قي ٟٞدػ١ٝكي ،زؾشِبٗ ٟشوبضي ٗيشٞاٛس يي ٛلط ضا ث ٠ػٜٞا ٙاؾشبز ٗكبٝض
ٗؼطكي ًٜس ًٗ ٠كبٝض زاٛكد ٞزض زكبع  ٝزاٝضي ١ب ثبقس  ٝث ٠ػٜٞا ٙػض١ ٞيإر
زاٝضا ٙزض خٔؿبر حضٞض زاقش ٠ثبقس.
 )7-8ازاض ٟخٔؿ ٠زكبع ٛ ٝظبضر ثط حؿ ٚاخطا  ٝضػبيز ضٞاثظ  ٝزؾشٞضآؼْ٘
١بي اي ٚآييٛ ٚبٗٗ ٝ ٠هٞثبر قٞضاي سحهيالر سٌ٘ئي زاٛكِب ٟزض ضاثغ ٠ثب زكبع
ثط ػ٢س٘ٛ ٟبيٜس ٟسحهيالر سٌ٘ئي اؾز.
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مادٌ  -9ارسياتي رسالٍ
 )1-9اضظيبثي ضؾبٓ ٠ثطاؾبؼ ًيليز ػٔ٘ي دػ١ٝف اٛدبٕ قسٗ ،ٟيعاٞٛ ٙآٝضي،
چِِٛٞي زكبع اظ يبكش١ ٠بي دػ١ٝكي ٛ ٝحِٛ ٟٞبضـ (ٗغبثن خعئيبر ٜٗسضج زض
ثطُ ٠اضظقيبثي ضؾبٓ ٠زًشطي) اٛدبٕ ٗيكٞز.
ٗ )2-9الى سه٘يٖ ُيطي زضذهٞل ضز يب هج ّٞضؾبٓ٘١ٝ ٠چٜي ٚزضخ ٠آ،ٙ
ٗيبِٛي٘ٛ ٚطار ثسٝ ٙٝظٛي اؾز ً١ ٠ط يي اظ اؾبسيس ضاٜ٘١ب ٗ ٝكبٝض ٛ ٝيع زاٝضاٙ
حبضط زض خٔؿ ٠ث ٠عٞض ٗؿشوْ ث ٠زاٛكدٗ ٞيسٜ١س .زض ايٗ ٚد٘ٞػ ٠اؾشبزا ٙضاٜ٘١ب
(زض نٞضر سؼسز) زض ٗد٘ٞع يي ضؤي  ٝاؾشبزاٗ ٙكبٝض ٛيع زض ٗد٘ٞع يي ضاي
ذٞاٜ١س زاقز ٛ ٝشيد( ٠اٗشيبظ) آ ٙث ٠يٌي اظ ز ٝنٞضر ظيط سؼييٗ ٚيكٞز:
آق) هج ،ّٞثب يٌي اظ زضخبر:
ػبٓي (٘ٛط 19 ٟث ٠ثبال)،
ثؿيبض ذٞة (اظ ٘ٛط 17/50 ٟسب ٘ٛط،)18/99 ٟ
ذٞة (اظ ٘ٛط 16 ٟسب ٘ٛط)17/49 ٟ
ة) ؿيط هبثْ هجً( ّٞؿت ٘ٛطً٘ ٟشط اظ )16
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 )3-9ثب سٞخ ٠ث ٠ضطٝضر اضسوبء ً٘ي ً ٝيلي دػ١ٝف  ٝسحهيالر سٌ٘ئي زض
زاٛكِبٞٗ ٟاضز شيْ ثبيس ضػبيز ُطزز:
 ثطاي زضيبكز زضخ ٠ػبٓي (٘ٛط ٝ 19 ٟث ٠ثبال) ضؾبٓ٢٢بي زًشطي ،اكع ٙٝثطٝيػُي٢بي ضؾبٓٛ ٝ ٠ح ٟٞزكبع ،دصيطـ يبچبح حساهْ زٗ ٝوبٓ:٠
آق) ثطاي ضقش٢٢بي ٗٞخٞز زض زاٛكٌس٢١بي ػٔ ٕٞدبي ،٠ػٔ ٕٞضيبضيً ،كبٝضظي،
زاٗذعقٌي ٜ٢ٗ ٝسؾيٗ 1 :وبٓٗ 1 ٝ ISI ٠وبٓ ٠ػٔ٘ي دػ١ٝكي (ً ٠حساهْ يٌي اظ
آ١ ٙب زض ٗدالر ذبضج اظ زاٛكِب ٟكطزٝؾي ٗك٢س چبح قس ٟثبقس) ١ ٝط زٝ
ٗطسجظ ثب ضؾبٓ ٠ثبقٜس ،ضطٝضي اؾز.
ة) ثطاي ؾبيط ضقش١ ٠ب  ،زٗ ٝوبٓٗ ٠ؼشجطػٔ٘ي دػ١ٝكي زاذٔي (ً ٠حساهْ يٌي اظ
آ١ ٙب زض ٗدالر ذبضج اظ زاٛكِب ٟكطزٝؾي ٗك٢س چبح قس ٟثبقس) ١ ٝط زٝ
ٗطسجظ ثب ضؾبٓ ٠ثبقٜس ،ضطٝضي اؾز.
 )4-9سطسيت اؾبٗي ٗ ٝؿئٓٞيز اكطاز (زاٛكد ٝ ٞاؾبسيس ضاٜ٘١ب ٗ ٝكبٝض) ثبيس ٗغبثن
زؾشٞضآؼْ٘ اػالٕ قس ٟسٞؾظ ٗؼبٛٝز دػ١ٝف  ٝكٜبٝضي زاٛكِبٞٗ( ٟخٞز زض
نلح٘١ 45 ٠ي ٚآييٛ ٚبٗ )٠ثبقس.
ٗ )5-9الى سبييس  ٝاػشجبض ٗدالر ،ضٞاثظ ٗهٞة ً٘يش٘ٗ ٠يع ٟزاٛكِبٝ ٟ
ٗؼبٛٝز دػ١ٝف  ٝكٜبٝضي زاٛكِبٗ ٟي ثبقس .ضٞاثظ ٓ ٝيؿز ٗدالر ٗؼشجط ٝكبهس
اػشجبض زض ؾبيز ٗؼبٛٝز دػ١ٝف  ٝكٜبٝضي زاٛكِب ٟهبثْ زؾشيبثي ٗ ٝكب١سٗ ٟي
ثبقسٓ .صا زاٛكدٞيب ٙثبيس هجْ اظ اضؾبّ ٗوبالر ذٞز ثٗ ٠دالر ،ض٘ٗ ٚكٞضر ثب
اؾشبز ضاٜ٘١ب ٗ ٝكبٝض ،اظ خعئيبر ضٞاثظ ٗطثٞط ث ٠اػشجبض ٗدالر ٓ ٝيؿز ١بي
ٗدالر ٗؼشجط يب ٛبٗؼشجط اعالع حبنْ ٘ٛبيٜس.
١ )6-9يچ ًؿط ٘ٛط ٟاي ث ٠اظاي س٘سيس ؾٜٞار سحهئي زاٛكدٞيب ٙزًشطي
نٞضر ٘ٛي دصيطز.
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 )7-9زاٛكدٞٗ ٞظق اؾز حساًثط سب  30ضٝظ دؽ اظ زكبع ضؾبٓٛ ،٠ؿجز ث ٠اػ٘بّ
انالحبر  ٝسحٞيْ آ ٙث٘ٛ ٠بيٜس ٟسحهيالر سٌ٘ئي (يب ٗسيط ُط )ٟٝاهسإ ٘ٛبيس
زض ؿيط اي ٚنٞضر اُط اظ ٛي٘ؿبّ ٗدبظ ثطاي سحهيْ سدبٝظ ٘ٛبيس ،ثبيس ٗدسزا (ث٠
نٞضر ٞٛثز ز ) ٕٝثجز ٛبٕ ًٜسُ.
)8-9اؾشبز ضاٜ٘١ب ٛيع ثبيس حساًثط سب  15ضٝظ دؽ اظ زضيبكز ضؾبٓ ٠انالح قس ٟاظ
٘ٛبيٜس ٟسحهيالر سٌ٘ئي (يب ٗسيط ُطٛ )ٟٝؿجز ث ٠سبييس يب ػسٕ سبييس انالحبر
اػ٘بّ قس ٟاهسإ ٛ ٝشيد ٠ضا ث٘ٛ ٠بيٜس ٟسحهيالر سٌ٘ئي (يب ٗسيط ُط)ٟٝاػالٕ
٘ٛبيس.
 )9-9چٜبٛچ ٠ضؾبٓ ٠زاٛكد« ٞؿيط هبثْ هج »ّٞاضظيبثي قٞز ،ثٜب ث ٠سكريم ١يإر
زاٝضا ،ٙزاٛكدٗ ٞدبظ اؾز عي حساًثط قف ٗب ،ٟث ٠قطط اي ٠ٌٜاظ حساًثط ٗسر
ٗدبظ سحهيْ ثيكشط ٛكٞز ،انالحبر الظٕ ضا زض ضؾبٓ ٠ث ٠ػْ٘ آٝضز  ٝنطكبً ثطاي
يي ثبض زيِط اظ آ ٙزكبع ًٜس.

مادٌ -10فارؽ التحصيلي
 )1-10زاٛكد ٞدؽ اظ ُصضاٛسٝ ٙاحس١بي زضؾي ً ٝؿت زضخ« ٠هج »ّٞاظ ضؾبٓ٠
ذٞز ث ٠زضيبكز زضخ ٠زًشطي ٛبئْ ٗيكٞز.
 )2-10سبضيد كبضؽ آشحهئي زاٛكد ،ٞسبضيد زكبع هبثْ هج ّٞاظ ضؾبٓ ٠زض
چبضچٞة ٗوطضار ٗي ثبقس.
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١ )3-10ط زاٛكدٞي زًشطي ثبيس ثطاي كبضؽ آشحهئي ٛ 2ؿر ٠چبدي (ثطاي اؾشبز
ضاٜ٘١ب ً ٝشبثرب١CD ٝ )٠ٛبيي قبٗــْ :كبيـْ  PDFضؾبٓ ٠ثطاي اؾشبز(اٗ )ٙكبٝض،
زاٝض ً ٝشبثرب ٠ٛكطا٘ٛ ٖ١بيس .سؼساز ٛؿر١ ٠بي چبدي ٗشٜبؾت ثب سؼساز اؾشبزاٙ
ضاٜ٘١ب يب سوبضبي اؾشبزاٗ ٙكبٝض (ثطاي زضيبكز ٛؿر ٠چبدي) هبثْ اكعايف اؾز.
 )4-10كبضؽ آشحهئي ًٔي ٠زاٛكدٞيب ٙسحهيالر سٌ٘ئي ٜٗٞط ث ٠اذص ُٞا١ي
دػ١ٝكِب ٟاعالػبر ٗ ٝساضى ػٔ٘ي ايطا ٙاظ عطين ًشبثربٗ ٠ٛطًعي زاٛكِبٟ
اؾز.
ٗ )5-10سضى زٝض ٟزًشطي حؿت ٗٞضز ٗ ٝغبثن آييٛ ٚبٗٗ ٠هٞة ٝظاضر ػٔ،ٕٞ
سحويوبر  ٝكٜبٝضي ثب شًط ٞٛع  ٝيب قي ٟٞسحهئي نبزض ٗيِطزز.
 )6-10چبح ضؾبٓ١ ٠بي زًشطي ثالٗبٛغ اؾز .اٗب ضطٝضي اؾز عجن ضٞاثظ
ٗهٞة ً٘يش ٠اٛشكبضار زاٛكِب ٟكطزٝؾي ٗك٢س ػْ٘ قٞز ٞٛ ٝيؿٜس ٟزض ٗوسٗ٠
شًط ٘ٛبيس ً ٠اي ٚاثط ٗؿشرطج اظ ضؾبٓ ٠زًشطي زض زاٛكِب ٟكطزٝؾي ٗك٢س ٗي
ثبقس .زض ض٘ ٚاؾبٗي اؾبسيس ضاٜ٘١ب ٗ ٝكبٝض ٛيع زض ٗوسٗ ٠شًط قٞز.

مادٌ  -11مذت مجاس تحصيل
 )1-11زٝض ٟزًشطي زض قي ٟٞآٗٞظقي  -دػ١ٝكي حساهْ ؾ ٠ؾبّ ٛ ٝيٖ  ٝحساًثط
چ٢بض ؾبّ ٛ ٝيٖ  ٝزض قي ٟٞدػ١ٝكي حساهْ  3ؾبّ  ٝحساًثط  4ؾبّ اؾز  ٝزض
نٞضر ضطٝضر ث ٠ديك٢ٜبز اؾشبز ضاٜ٘١ب  ٝسإييس ً٘يش ٠سحهيالر سٌ٘ئي ُطٟٝ
شيطثظ ،زض ١ط ز ٝقيٗ ٟٞيشٞا ٙحساًثط سب يي ٛي٘ؿبّ سحهئي ث ٠ايٗ ٚسر اكعٝز.
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 )2-11زض ٗٞاضزي ً ٠زاٛكدٞي زًشطي ٛيبظ ث ٠س٘سيس ؾٜٞار (دؽ اظ حساًثط
ٗدبظ زض ١ط ز ٝقي )ٟٞزاضز ،ثبيس زضذٞاؾز ذٞز ضا حساهْ يي ٗب ٟهجْ اظ دبيبٙ
ٛي٘ؿبّ ٗدبظ ث ٠ازاض ٟآٗٞظـ ٝاحس ٗطثٞع ٠سحٞيْ ز١س .اٛشربة ٝاحس ض ؾب ٓٝ ٠ي
ٜٗٞط ث ٠سإييس س٘سيس ؾٜٞار ذٞا١س ثٞز.
 )3-11زض نٞضسي ً ٠زاٛكد ٞثٜب ث ٠ػٔٔي ذبضج اظ اذشيبض ذٞز  ٝيب ثطٝظ ٗكٌالر
ؿيطهبثْ ديف ثيٜي ،زض حساًثط ٗسر ٗدبظ(ثؼس اظ ٛي٘ؿبّ  ٖ٢ٛزض قي ٟٞآٗٞظقي
دػ١ٝكي  ٝثؼس اظ ٛي٘ؿبّ ١كشٖ زض قي ٟٞدػ١ٝكي) ٗٞكن ث ٠اس٘بٕ سحهيْ ٛكٞز ،ث٠
ديك٢ٜبز اؾشبز ضاٜ٘١بي زاٛكد ٝ ٞسإييس ً٘يش ٠سحهيالر سٌ٘ئي ُطً٘ ،ٟٝيؿيٙٞ
ثطضؾي ٗٞاضز ذبل ثط حؿت ٗٞضز ثب حضٞض اؾشبز ضاٜ٘١بٝ،ضؼيز زاٛكد ٞضا
ثطضؾي ٗيٌٜس ٗ ٝشٜبؾت ثب كؼبٓيش٢بي ً٘ي ًٝيلي  ٝػٔ٘ي زاٛكد ،ٞزض ٗٞضز
ٗسر ٛ ٝح ٟٞازاٗ ٠سحهيْ يب اذطاج ا ٝسه٘يِ٘يطي ذٞا١س ًطز .ثطاي ٚاؾبؼ،
ٗسر ٗصًٞض خع ٝحساًثط ٗدبظ ٗسر سحهيْ زاٛكدٗ ٞحؿٞة ٗيكٞز.
 )4-11زاٛكدٞٗ ٞظق اؾز زض ١ط ٛي٘ؿبّ ٛؿجز ث ٠اٛشربة زضؼ يب ٝاحس
"اضظيبثي خبٗغ"" ،ديك٢ٜبزٝ" ٝ "ٟاحس ضؾبٓ( "٠دؽ اظ اذص آ ٙزض ١ط ٛي٘ؿبّ) زض
ؾيؿشٖ آٗٞظقي اهسإ ٘ٛبيس.
 )5-11ػسٕ ثجز ٛبٕ يب ثجز ضؾبٓ ٠زض ظٗبٗ ٙوطض ،ثٜٗ ٠عٓ ٠اٛهطاف زاٛكد ٞاظ
سحهيْ سٔوي ٗي قٞز .زض ٗٞاضز اؾشثٜبيي ً ٠زاٛكد ٞػصض ٗٞخ ٠زاقش ٠ثبقس ٗي
سٞاٛس ثب ٗٞاكوز ً٘يش ٠سحهيالر سٌ٘ئي ُط ٝ ٟٝسبييس ً٘يؿيٞٗ ٙٞاضز ذبل
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زاٛكِب ٝ ٟثب سٞخ ٠ث ٠حساًثط ٗسر ٗدبظ سحهيْ ،حساًثط سب زٛٝي٘ؿبّ اظ ٗطذهي
سحهئي اؾشلبزًٜ ٟس.

مادٌ  -12محزيميت اس تحصيل
 )1-12زض ٗٞاضز ظيط زاٛكد ٞاظ ازاٗ ٠سحهيْ زض زٝض ٟزًشطي ٗحطٗ ٕٝيكٞز:
آق) ٗيبِٛي٘ٛ ٚطار زضٝؼ زاٛكد( ٞثب ضػبيز ٗبزً٘ )4 ٟشط اظ  16قٞز.
ة) ضؾبٓ ٠زاٛكد( ٞثب ضػبيز ٗبز ٝ )9 ٟدؽ اظ زكبع ٗدسز «ؿيطهبثْ هج »ّٞاضظيبثي
قٞز.
ح) ٗسر ٗدبظ سحهيْ زاٛكد( ٞثب ضػبيز ٗبز )11 ٟث ٠دبيب ٙثطؾس.
ر) نالحيز ػٔ٘ي زاٛكد ٞثطاي اؾش٘طاض كؼبٓيز دػ١ٝكي دؽ اظ ز ٝاضظيبثي خبٗغ
(ثب ضػبيز ٗبز )6 ٟاحطاظ ٛكٞز.
ص) ػسٕ احطاظ قطايظ هبثْ هج ّٞاظ ُعاضق٢بي ديكطكز سحهئي دؽ اظ اس٘بٕ
ٗٔ٢ز (ٗغبثن ٗبز)7 ٟ
ج) زض نٞضسي ً ٠زاٛكدٛ ٞشٞاٛس زض ظٗبٗ ٙوطض (ٗغبثن ٗبز )5 ٟاظ ديك٢ٜبز ٟزكبع
٘ٛبيس.
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 )2-12زض نٞضر ٗحط ٕٝقس ٙيب اٛهطاف زاٛكد ٞاظ ازاٗ ٠سحهيْ زض زٝضٟ
زًشطيٗ ،ؤؾؿٗ ٠دبظ اؾز ثب ضػبيز ضٞاثظ ٗ ٝوطضار ٗطثٞط ،نطكبً ُٞا١يٜبٗ ٠اي
ضا ثطاؾبؼ ًبضٛبٗ ٠سحهئي زاٛكد ٞنبزض ًٜس.

سايز مًارد
ُ )1ط٢١ٝبي آٗٞظقي ثبيس ثب سٞخ ٠ث ٠ضٛٝس ضقس زاٛف  ٝكٜبٝضي ٛؿجز ث ٠ضٝظآٗس
ٞ٘ٛز ٙؾطكهْ  ٝيب زضٝؼ زٝض١ ٟبي سحهيالر سٌ٘ئي اهسإ ٘ٛبيٜس.
 )2زض نٞضر ضطٝضر كوظ ثرف ثؿيبض ً٘ي اظ ظٗبً ٙالؼ زض ع ّٞيي سطٕ
ٗيشٞاٛس ث ٠اضائ ٠ؾ٘يٜبض١بي زاٛكدٞيي اذشهبل يبثس  ٝثرف اػظٖ ظٗبً ٙالؼ
ثبيس سٞؾظ ذٞز ٗسضؾبٗ ٙحشطٕ ث ٠اضائ ٠اعالػبر زضؾي ضٝظآٗس زض چبضچٞة
ؾطكهْ سرهيم يبثس.
 )3ثب سٞخ ٠ثٗ ٠ب١يز زٝض ٟآٗٞظقي ،اضائ٘ٛ ٠ط ٟزضٝؼ ٛجبيس ٗكطٝط ث ٠اضائٗ ٠وبٓ٠
دػ١ٝكي يب سطخ٘ ٠ثركي اظ يي ًشبة زض عٛ ّٞي٘ؿبّ ثبقس.
 )4سكٌيْ ًالؾ٢بي زًشطي ثب سؼساز زاٛكدٞي ً٘شط اظ ًق ٗهٞة قٞضاي
سحهيالر سٌ٘ئي زاٛكِبٗ ٟدبظ ٛيؿزٞٗ .اضز اؾشثٜبيي ثبيس ثؼس اظ سإييس قٞضاي
سحهيالر سٌ٘ئي ُط ٝ ٟٝزاٛكٌس ٟثطاي سه٘يٖ ُيطي ثً٘ ٠يشٜٗ ٠شرت قٞضاي
آٗٞظقي زاٛكِب ٟاضخبع قٞز.
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 )5زض ضاثغ ٠ثب اضظيبثي ديكطكز سحهئي  ٝيب آٗبزُي ثطاي زكبع اظ ضؾبٓ ٝ ٠يب اس٘بٕ
ؾٜٞار زاٛكدٞيب ٙزض قي ٟٞدػ١ٝكي ،زض نٞضر ثطٝظاذشالف زض ٛظط ؾبظٗبٙ
سوبضب زٜ١س ٝ ٟاؾشبز ضاٜ٘١ب  ٝػسٕ اٌٗب ٙازاٗ ٠دػ١ٝفٗ ،طخغ سه٘يٖ ُيطي
ٗؼبٛٝز دػ١ٝف  ٝكٜبٝضي زاٛكِب ٟذٞا١س ثٞز.

مادٌ  :13تصًية ي تفسيز
 )1-13اي ٚآييٛ ٚبٗ ٠زض ثطُيطٛس ٟانًٔ ّٞي  ٝضٞاثظ انٔي زٝض ٟزًشطي اؾز
ٗ ٝؤؾؿٞٗ ٠ظق اؾز ،قيٛ ٟٞبٗ١ ٠بي اخطايي ضا ث٢ُٛٞ ٠بي سسٝيًٜ ٚس ً ٠ض٘ٚ
سحون انًٔ ّٞي آييٛ ٚبٗ،٠قطٝعي ٗـبيط ثب آييٛ ٚبٗ ٠ثطاي زاٛف آٗٞذشِب ٙايدبز
ٛكٞز.
ٝ« )2-13ظاضر» ٗ ٝؤؾؿ ٠ث ٠سٜبؾت ٝظبيق ذٞز ،قيٛ ٟٞبٗ٠
اخطاي زٝض ٟزًشطي ضا سٜظيٖ  ٝثط ٛح ٟٞاخطاي اي ٚآييٚ

١بي ٛظبضر ثط

ٛبٗ ٝ ٠قيٛ ٟٞبٗ١ ٠بي

اخطاي آٛ ٙظبضر ٗيٌٜٜس.
 )3-13سلؿيط ٗٞاز اي ٚآييٛ ٚبٗ ٠ثط ػ٢سٗ ٟؼبٛٝز آٗٞظقي زاٛكِب ٟاؾز.
ٗ )4-13سيطاُ ٙط٢١ٝبي آٗٞظقي ٗ ٝؼبٛٝي( ٚآٗٞظقي) زاٛكٌس١ ٟب ٗؿؤّٝ
ٛظبضر ثط حؿ ٚاخطاي ٗوطضار اي ٚآييٛ ٚبٗ ٝ ٠سٞضيحبر آٗ ٙيجبقٜس١ .طُ٠ٛٞ
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حصف ،اضبك ٠يب سـييط زض ٗلبز اي ٚآييٛ ٚبٗ ٝ ٠سٞضيحبر آ ٙزض ً٘يش ٠سحهيالر
سٌ٘ئي ُط٢١ٝبي آٗٞظقي ،ثبيس هجْ اظ اخطا ث ٠سإييس قٞضاي آٗٞظقي يب سحهيالر
سٌ٘ئي زاٛكٌسٗ ٟطثٞط ،ؾذؽ قٞضاي سحهيالر سٌ٘ئي زاٛكِب ٟثطؾس.

 )5-13اي ٚآييٛ ٚبٗٗ ٠كشْ٘ ثط يي ٗوسٗٝ ٠

ٗ 13بز ٟزض قٞضاي سحهيالر

سٌ٘ئي زاٛكِب ٟسهٞيت قس  ٝثطاي زاٛكدٞيبٛي ً ٠اظ ؾبّ سحهئي ٝ 1391-92
دؽ اظ آ ٙزض زٝض ٟزًشطي دصيطكشٗ ٠يكٛٞس ،الظٕ االخطا اؾز  ٝاظ سبضيد اخطا
ًٔي ٠ثركٜبٗ١ ٠ب  ٝآييٛ ٚبٗ١ ٠بي ٗـبيط ثب اي ٚآييٛ ٚبٗٓ ٠ـٗ ٞيكٞز.
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دستًرالؼمل اجزايي مؼافيت اس ارسياتي جامغ
(شزايظ پذيزش مقالٍ جايگشيه امتحان جامغ)

آق) زض نٞضسي ً ٠زاٛكدٞي زًشطي زاضاي يي ٗوبًٓ ٠بْٗ دصيطكش ٠يب چبح
قس ٟزض يي ٗدٔ ٠ػٔ٘ي-دػ١ٝكي ٗؼشجط ثب قطايظ شيْ ثبقسٗ ،ي سٞاٛس ثب تأييذ
اؾشبز ضاٜ٘١بٗ ،شوبضي ٗؼبكيز اظ اضظيبثي خبٗغ (ًشجي  ٝقلب١ي) ُطزز:
ٞٗ .1ضٞع ٗوبٓ ٠زض ُطايف سحهئي زاٛكد ٞثبقس.
ٛ .2كبٛي زاٛكد ٞزض ٗوبٓ ،٠زاٛكِب ٟكطزٝؾي ٗك٢س ثبقس.
ٗ .3وبٓ ٠ثبيس حبنْ كؼبٓيز دػ١ٝكي زاٛكد ٞزض زٝض ٟزًشطي ثٞز ٝ ٟسبضيد اضؾبّ
ٗوبٓ ٠ثٗ ٠دٔ ٠زض زٝض ٟزًشطي ثبقس.
ٗ .4وبٓ ٠ث ٠عٞض اٛلطازي يب ثب ٌ٘١بضي حساهْ يٌي اظ اػضبي ١يبر ػٔ٘ي زاٛكِبٟ
كطزٝؾي ٗك٢س يب اؾشبز ضاٜ٘١بي ٝي زض زاٛكِب ٟكطزٝؾي ٗك٢س ( ٠ٛ ٝثب
ٌ٘١بضي زاٛكدٞيب ٙزيِط) ِٛبضـ يبكش ٠ثبقس.
 .5ؾبيط ٌ٘١بضاٗ ٙي سٞاٜٛس اظ اػضبي ١يبر ػٔ٘ي زاٛكِب٢١بٗ ،طاًع ٞٗ ٝؾؿبر
آٗٞظقي يب دػ١ٝكي زيِط ثبقٜس.
 .6زض نٞضر ٝخٞز ٌ٘١بضا ،ٙزاٛكد ٞثبيس ٞٛيؿٜس ٟا ّٝيب ٞٛيؿٜسٗ ٟؿؤٗ ّٝوبٓ٠
ثبقس.
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 .7ثطاي ٗؼبكيز كوظ يي ٗوبٓ٠

ًبْٗ دػ١ٝكي

(Original Research

) Articleزض ٛظط ُطكشٗ ٠يكٞز .اؾشلبز ٟاظ چٜس ٗوبٓ ٠ؿيط ًبْٗ (اظ هجيْ:
 )Short paper, Communication, Letters,ث ٠ػٜٞا ٙخبيِعي ٚيي
ٗوبًٓ ٠بْٗ ػٔ٘ي-دػ١ٝكي ٗؼشجط ثطاي ٗؼبكيز اظ اضظيبثي خبٗغ ٗدبظ ٛيؿز.
ٗ .8طخغ ثطضؾي قطايظ كٞم ً ٝيليز ػٔ٘ي ٗوبٓ ،٠زض چبضچٞة ٗوطضار
ٗؼبٛٝز دػ١ٝكي زاٛكِب ،ٟكوظ ً٘يش ٠سحهيالر سٌ٘ئي ُطٗ ٟٝي ثبقس.
زض نٞضر ػسٕ سبييس ٗوبٓٞٗ ٠ضز ٛظط سٞؾظ اؾشبز ضاٜ٘١ب ،ثبيس ػسٕ
دصيطـ ٗوبٓٛ ٠يع سٞؾظ قٞضاي سحهيالر سٌ٘ئي ُط ٟٝسهٞيت  ٝث٠
زاٛكد ٞاػالٕ ُطزز.
تثصزٌ  :1حساًثط ظٗب ٙاضائٛ ٠بٗ ٠دصيطـ ٗوبٓ ٠ثٜس (آق) يب قطًز زض آظٗٙٞ
خبٗغ عجن ثٜس (ة) ،دبيبٛ ٙي٘ؿبّ چ٢بضٕ ذٞا١س ثٞز.
تًضيح :زاٛكدٞيبٛي ً ٠يي ثبض زض اضظيبثي خبٗغ ٗطزٝز قس ٟاٛس ،ثب ضػبيز
سجهطٗ 1 ٟي سٞاٜٛس اظ ثٜس (آق) ٛيع اؾشلبز٘ٛ ٟبيٜس.

تثصزٌ ٗ :2وبٓ ٠ثٜس (آق) ٘ٛي سٞاٛس خبيِعي١ ٚيچ يي اظ ٗوبالر الظٕ ثطاي اذص
ٗدٞظ زكبع  ٝيب كبضؽ آشحهئي زاٛكدً ٝ( ٞؿت ٘ٛطار ٗطثٞع ٠زض ٗحبؾج٘ٛ ٠طٟ
ضؾبُٓ )٠طزز.
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تثصزٌ  :3زاٛكد ٞثبيس سب هجْ اظ زكبع اظ ضؾبٓٛ ،٠ؿر ٠چبح قسٗ ٟوبٓ ٠ثٜس (آق)
ذٞز ضا اضائ ٠ز١س.
تثصزٌ  :4اضظيبثي خبٗغ زض ًبضٛبٗ ٠زاٛكدٌٗ ٝ ٞبسجبر ٗطثٞط ث ٠نٞضر ٗؼبف (ثب
اضائٗ ٠وبٓ ٝ )٠يب "هج ّٞقس "ٟزضج ٗيِطزز.
تثصزٌ ٗ :5وبٓ ٠دصيطكش ٠يب چبح قس١بي ً ٠زاٛكدٞيب ٙزًشطي ث ٠خبي اضظيبثي
خبٗغ اضائٗ ٠يسٜ١س ثبيس زض يٌي اظ ٗدالر ( ISIثب  IFؿيطنلط) يب ٞٗ( ISCضز سبييس
ٝظاضر ػٔ ٝ ٕٞيب ٝظاضر ث٢ساقز)يب ؾبيط ٗدالسي ً ٠ث ٠سبييس ً٘يش ٠سرههي
١يبر ٗ٘يعٗ ٟطثٞط (ػٔ ٕٞاٛؿبٛي – ٜٗ٢سؾي – ػًٔ – ٕٞكبٝضظي  ٝزاٗذعقٌي)
ضؾيس ٟاؾز ثبقس .زض ١ط نٞضر ٗطخغ ٢ٛبيي سؼيي ٚاػشجبض ٗدالر ٗؼبٛٝز
دػ١ٝف  ٝكٜبٝضي زاٛكِب ٟذٞا١س ثٞز.
ج) اي ٚزؾشٞضآؼْ٘ اظ  1388/7/12هبثْ اخطا اؾز.
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فزم گشارش يضؼيت تحصيلي ويمسال ........سال تحصيلي .......
(تزاي داوشجًيان تًرسيٍ)
( ٓغلبً سبيخ قٞز )
ٛبٕ ٛ ٝبٕ ذبٞٛازُي :
ٗوغغ:

ق٘بض ٟزاٛكدٞيي :
ضقشُ ٝ ٠طايف :

سٔل ٚس٘بؼ:

سبضيد قطٝع ث ٠سحهيْ :
ٝضؼيز آٗٞظقي:
سؼساز ٝاحس١بي ُصضاٛس ٟقس:ٟ
ٛ – 1ي٘ؿبّ ا:ّٝ

ٗؼسّ :

ٛ –2ي٘ؿبّ ز: ٕٝ

ٗؼسّ:

ٛ – 3ي٘ؿبّ ؾ:ٕٞ

ٗؼسّ :

ٛ -4ي٘ؿبّ چ٢بضٕ :

ٗيبِٛيٗ ٚؼسّ:

سؼساز ٝاحس١بي ثبهي٘بٛس:ٟ
ٝضؼيز آظٗ ٙٞخبٗغ :
٘ٛط ٟآظٗ ٙٞخبٗغ :

دصيطكش ٠قس ٟثب ٗوبٓ٠
هجّٞ

ثب اٗشحبٙ

ػسٕ هجّٞ

ٝضؼيز دػ١ٝكي:
ديك٢ٜبزٗ ٟهٞة :

زاضز 

ٛساضز 

سبضيد سهٞيت زض قٞضاي سرههي ُط:ٟٝ
ٗٞضٞع ضؾبٓ:٠
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ٗوبٓ: ٠

زاضز 

ٛساضز 

سؼساز ٗوبالر چبح قس ٟزض ٗدالر ٗؼشجط :

سبضيد احش٘بٓي زكبع اظ ضؾبٓ:٠

ٗكرهبر اؾشبز ضاٜ٘١ب:
ٛبٕ ٛٝبٕ ذبٞٛازُي :

ٗطسج ٠ػٔ٘ي:

سٔل ٚس٘بؼ :

ضايبٛبٗ:٠

ٗيعا ٙديكطكز ضؾبٓ(٠زضنس):
ٗشٞؾظ 

ضضبيشٜ٘سي اؾشبز ضاٜ٘١ب اظ كؼبٓيز دػ١ٝكي زاٛكد ٞذٞة 

ضؼيق 

اٗضبي اؾشبز ضاٜ٘١ب:
زض نٞضر ٛيبظ ث ٠س٘سيس ثٞضؼٛ ،ظط اؾشبز ضاٜ٘١ب زضذهٞل زاليْ عٞالٛي قس ٙزٝض:ٟ
اٗضبي اؾشبز ضاٜ٘١ب:
ثسيٜٞؾئُ ٠عاضـ ديكطكز سحهئي ٛي٘ؿبّ ا / ّٝز ٕٝؾبّ سحهئي
اؾشحضبض  ٝزؾشٞض اهسإ ٗوشضي ايلبز ٗيِطزز.

زاٛكدٞي ثٞضؾي ٠كٞم زض ٗوغغ زًشطي خ٢ز

ٛبٕ ٝاٗضبء ٢ٗ ٝط سحهيالر سٌ٘ئي زاٛكٌس:ٟ
ُعاضـ ديكطكز سحهئي اضؾبٓي ٗٞضز سبييس ٗيجبقس.
اٗضبء ٢ٗ ٝط ٗؼبٛٝز آٗٞظقي  ٝسحهيالر سٌ٘ئي زاٛكِب:ٟ
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شيًٌ وامٍ اجزايي استفادٌ اس فزصت كًتاٌ مذت تحقيقاتي (تزاي
اػشام داوشجًيان دكتزي داخل تٍ ديرٌ َاي تخصصي در داخل ي
خارج اس كشًر) ي شزكت در سميىارَاي ػلمي خارج اس كشًر

ثٜٗ ٠ظٞض س٘طًع ظزايي اٗٞض زاٛكدٞييً ،ب١ف ٗطاخؼبر زاٛكدٞيب ٙثٝ ٠ظاضر ٝ
ايدبز سؿ٢يالر ثيكشط زض اضائ ٠ذسٗبر ػٔ٘ي – دػ١ٝكي ،زض ضاؾشبي اؾشلبز ٟاظ
كطنز ًٞسبٗ ٟسر سحويوبسي ثطاي اػعإ زاٛكدٞيب ٙزًشطي زاذْ ث ٠زٝض١ ٟبي
سرههي زض زاذْ  ٝذبضج اظ ًكٞض  ٝقطًز زض ؾ٘يٜبض١بي ػٔ٘ي ذبضج اظ
ًكٞض ،اي ٚقيٛ ٟٞبٗ ٠س٢ي ٝ ٠زض خٔؿ ٠قٞضاي ٗطًعي ثٞضؼ ٝظاضر ٗٞضخ
 91/2/26ث ٠سهٞيت ضؾيس.
مادٌ ( )1شزايظ متقاضي:
ثٜس ( - )1اظ قطٝع ث ٠سحهيْ زاٛكدٞي ثيف اظ  3/5ؾبّ ِٛصقش ٠ثبقس.
ثٜس ( - )2اٗشحب ٙخبٗغ ضا ثب ٗٞكويز ُصضاٛس ٝ ٟعطح ديك٢ٜبزي ضؾبٓ ٠زًشطي آٛبٙ
سهٞيت قس ٟثبقس.
ثٜس ( – )3زاٛكِبٗ ٟشوبضي زاضاي ؾ٘٢ي ٠عجن خس ّٝديٞؾز ثبقس.
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ثٜس ( - )4زاضا ثٞز ٙحس ٛهبة ٘ٛط ٟإ اؼ آض سي  ،50سبكْ  ،460سبكْ آي ثي سي
 ،60ائشؽ  ،5/5سٓٞي٘ 460 ٞثطاي اػعإ ث ٠اي ٚزٝض ٟسحويوبسي زض ذبضج اظ ًكٞض
تثصزٌ٢ٗ :بضر الظٕ ثطاي ٌٗبٓ٘ ٠زض ذبضج اظ ًكٞض ضا زاقش ٠ثبقٜس.
ثٜس ( - )5زاقش ٚقطايظ الظٕ سؼ٢سي  ٝاذالهي خ٢ز حلظ قئٛٞبر خ٘ٞ٢ضي
اؾالٗي ايطاٙ
مادٌ ( )2وحًٌ اجزا:
ثٜس (  - )1سٌ٘يْ ًبضثطٍ اعالػبر ٗطثٞط ث ٠زاٛكدٞيبٗ ٙشوبضي اؾشلبز ٟاظ
كطنز ًٞسبٗ ٟسر سحويوبسي سٞؾظ زاٛكِب ٝ ٟاضؾبّ ث ٠ازاض ًْ ٟثٞضؼ  ٝاٗٞض
زاٛكدٞيب ٙذبضج
ثٜس (  - )2اذص سض٘يٗ ٚؼشجط ثٗ ٠يعا ٙزٗ ٟئي ٙٞسٗٞب ٙسٞؾظ زاٛكِب( ٟثطاي
زاٛكدٞيب ٙؿيطثٞضؾي)٠
ثٜس ( - )3س٢يٛ ٠بٗ١ ٠بي الظٕ (ٗؼطكي ثٛ ٠ظبٕ ٝظيل ٠زض نٞضر ٛيبظٗ ،ؼطكي ث٠
ٝظاضر اٗٞض ذبضخ ٠ث٘١ ٠طاٛ ٟبٗ ٠ح٘بيز ٗبٓيٗ ،ؼطكي ٛبٗ ٠ث ٠قؼج ٠ثبٛي سدبضر
زض اؾشبٗ ٙحْ سحهيْ خ٢ز زضيبكز اضظ) سٞؾظ ازاض ًْ ٟثٞضؼ
ثٜس ( - )4اضؾبّ ٛبٗ١ ٠بي كٞم آصًطاظ عطين دؿز ث ٠زاٛكِبٟ
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مادٌ ( )3مشايا:
ثٜس ( - )1دطزاذز قف ٗبٗ ٟوطضي اضظي ١ ٝعي ٠ٜثٔيظ ضكز  ٝثطُكز ،ثي٘ٝ ٠
١عي١ ٠ٜبي آٝي ٠ث ٠زاٛكدٞيب ٙثٞضؾيٗ %50 ٝ ٠وطضي اضظي ،ثي٘١ ٝ ٠عي ٠ٜثٔيظ ضكز
 ٝثطُكز ث ٠زاٛكدٞيب ٙؿيطثٞضؾي ٠ثطاي اػعإ ث ٠ذبضج اظ ًكٞض
تثصزٌ :زاٛكدٞيب ٙؿيطثٞضؾيٗ ٠شوبضي كطنز ًٞسبٗ ٟسر سحويوبسي ذبضج اظ
ًكٞض خ٢ز زضيبكز ٗ %50وطضي ثب ١عي ٠ٜقرهي ث ٠ثبٛي ٗؼطكي ٗي قٛٞس.
ثٜس ( - )2زض عٗ ّٞسر اؾشلبز ٟزاٛكدٞيب ٙثٞضؾيٗ ٠شب ْ١اظ كطنز ًٞسبٗ ٟسر
سحويوبسي ذبضج اظ ًكٞضٗ ،وطضي ضيبٓي ثٞضؾي ٠عجن حٌٖ دطزاذز ٗي قٞز.
ثٜس ( - )3زض عٗ ّٞسر اؾشلبز ٟزاٛكدٞيب ٙثٞضؾي ٠زاذْ اظ كطنز ًٞسبٗ ٟسر
سحويوبسي زاذْ ًكٞض زض ق٢ط ؿيط اظ ٗحْ سحهيْ  1/5ثطاثط ٗوطضي ضيبٓي عجن
حٌٖ ثٝ ٠ي دطزاذز ٗي قٞز.
ثٜس ( - )4ث ٠زاٛكدٞيب ٙؿيط ثٞضؾيٗ ٠شوبضي كطنز ًٞسبٗ ٟسر سحويوبسي زاذْ
ًكٞض ٛيع سب ٗيعاٗ %50 ٙوطضي زاٛكدٞيب ٙثٞضؾي ٠ق٢ط ٗحْ سحهيْ دطزاذز ٗي
قٞز.
مادٌ ( )4سايز مقزرات:
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ثٜس ( - )1زض نٞضسي ً ٠زاٛكد ٞثٗ ٠سر ً٘شط اظ قف ٗب ٟزض ٗحْ سحوين اهبٗز
زاقش ٠ثبقس ٗٞظق اؾز اضبك ٠زضيبكشي ضا ث ٠حؿبة ذعا ٠ٛزاضي ًْ ًكٞض ٝاضيع
٘ٛبيس.
ثٜس ( - )2كطنز ًٞسبٗ ٟسر سحويوبسي ثب ٛظط زاٛكِبٗ ٟحْ سحهيْ ٗكطٝط ث٠
زاقش ٚكؼبٓيش٢بي ػٔ٘ي اضظٛس ٟزض ع ّٞزٝض ٟسحويوبسي (اٛشكبض ١ط ٗوبٓ ٠ػٔ٘ي ٝ
دػ١ٝكي حساًثط ٗ 1/5ب )ٟحساًثط سب ٗ 9ب ٟهبثْ س٘سيس اؾز.
تثصزٌ :ثطاي اٛدبٕ كطنز ًٞسبٗ ٟسر سحويوبسي زاذْ ًكٞض ث ٠اظاي ١ط زاٛكدٞ
ٗجٔؾ ٗ 5ئي ٙٞسٗٞب( ٙخ٢ز سحويوبر ٛظطي) ٗ 8 ٝئي ٙٞسٗٞب( ٙخ٢ز سحويوبر
سدطثي) ثٜٗ ٠ظٞض سبٗي١ ٚعي١ ٠ٜبي سحويوبر زاٛكد ٞسٞؾظ ٝظاضر ثب اضائُٞ ٠ا١ي
زاٛكِبٗ ٟحْ سحهيْ ث ٠زاٛكِب ٟيب ٗؤؾؿٗ ٠حْ اٛدبٕ سحويوبر ،دطزاذز ٗي
ُطزز.
ثٜس ( - )3زاٛكدٞيبٞٗ ٙظلٜس دؽ اظ اس٘بٕ كطنز سحويوبسي ض٘ ٚاػالٕ ٗطاخؼز،
ُعاضـ خبٗؼي اظ كؼبٓيش٢بي ػٔ٘ي  ٝسحويوبسي ذٞز ضا ثب سبييس اؾبسيس ضاٜ٘١بي
زاذْ ث ٠زاٛكِب ٟاضائ ٝ ٠سؿٞي ٠حؿبة ٘ٛبيٜس.
ثٜس ( - )4زاٛكدٞيب ٙخ٢ز اؾشلبز ٟاظ كطنز ًٞسبٗ ٟس ر سحويوبسي ذبضج اظ
ًكٞض ٗي ثبيؿشي ثٗ ٠يعاٗ ٙهٞة قٞضاي ٗطًعي ثٞضؼ ؾبظٗب ٙاٗٞض زاٛكدٞيب،ٙ
سؼ٢س ٗحضطي ث ٠زاٛكِبٗ ٟحْ سحهيْ اضائ ٠زٜ١س.
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مادٌ ( )5شزكت در سميىار:
ثٜس ( - )1دطزاذز ١عي ٠ٜضيبٓي قطًز زاٛكدٞيب ٙثٞضؾي ٠زًشطي ٗكطٝط ث ٠اضائ٠
ٗوبٓ ٠زض ًٜلطاٛؽ ١بي ذبضج اظ ًكٞض ثب سبييس زاٛكِبٗ ٟحْ سحهيْ كوظ يٌجبض زض
عٗ ّٞسر ثٞضؼ اٌٗب ٙدصيط اؾز.
ثٜس (١ - )2عي ٠ٜقطًز (اػٖ اظ ذطيس ثٔيظ  ٝؾبيط ١عي١ ٠ٜب) زض ًٜلطاٛؽ ١بي
ذبضج اظ ًكٞض ثطاي ًكٞض١بي اؾشطآيب ،ظالٛسً ،ٞٛبٛبزا ،آٗطيٌب ،غاد ،ٚآكطيوبي
خٜٞثيً ،كٞض١بي آٗطيٌبي السيٗ ٚجٔؾ ثيؿز  ٝدٜح ٗئي ٙٞضيبّ  ٝؾبيط ًكٞض١ب
ٗجٔؾ ثيؿز ٗئي ٙٞضيبّ هبثْ دطزاذز اؾز.
ثٜس ( - )3زاٛكدٞيبٞٗ ٙظلٜس دؽ اظ ثبظُكز ُعاضـ ػٔ٘ي قطًز زض ًٜلطاٛؽ
ضا ث ٠زاٛكِب ٟاضائ٘ٛ ٠بيٜس.
مادٌ ()6
ٛظبضر ثط اخطاي اي ٚقيٛ ٟٞبٗ ٠سٞؾظ ازاض ًْ ٟثٞضؼ  ٝاٗٞض زاٛكدٞيب ٙذبضج اظ
ًكٞض اٛدبٕ ذٞا١س قس.
اي ٚقيٛ ٟٞبٗ ٠زض ٗ 6ب 20 ٝ ٟثٜس  3 ٝسجهط ٟاظ سبضيد  91/3/1هبثْ اخطا ٗي ثبقس.
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فزم مشخصات ي اعالػات مزتًط تٍ داوشجًيان متقاضي
استفادٌ اس فزصت كًتاٌ مذت تحقيقاتي
(ٓغلبً سبيخ قٞز)
آق ) ٗكرهبر كطزي زاٛكد:ٞ
ٛ – 1بٕ :

ٛ – 2بٕ ذبٞٛازُي :

 – 4ق٘بض ٟقٜبؾٜبٗ: ٠

 – 5سبضيد ٗ ٝحْ سٓٞس:

ٝ – 6ضؼيز ٛظبٕ ٝظيل :٠ذسٗز ًطزٟ

ذسٗز ٌٛطز ٟ

ٝ – 7ضؼيز اؾشرساٗي :

ٛ – 3بٕ دسض:

ٗؼبكيز ؿيط سحهئي 

ٗؼبكيز سحهئي 

ٗ – 8حْ ٞٛ ٝع اؾشرسإ:

ٝ – 9ضؼيز سإٗ :ْ١دطزٗ شإ ْ١

 – 10سؼساز كطظٛسا: ٙ

ٛ – 12كبٛي دؿشي :

 – 11سٔل٢ٜبي س٘بؼ:

 – 13دؿز آٌشطٛٝيٌي:

ة ) ٝضؼيز سحهئي زاٛكد:ٞ
ٞٛ – 14ع زاٛكد١ :ٞعي ٠ٜقرهي 
ثٞضؾي ٠زاٛكِب٢١بي سحز دٞقف ٝظاضر ػٕٔٞ
 – 15زاٛكِبٗ ٟحْ سحهيْ :
 – 17ضقش ٠سحهئي زٝض ٟزًشطي :
 – 19سبضيد ُصضاٛس ٙاٗشحب ٙخبٗغ :

ثٞضؾي ٠زؾشِب٢١بي اخطايي 
 – 16زاٛكِب /ٟزؾشِبٗ ٟحْ ذسٗز ( ثٞضؼ زٜ١س:)ٟ

ُ – 18طايف سحهئي زٝض ٟزًشطي:
 – 20سبضيد قطٝع ث ٠سحهيْ:

 – 21سبضيد احش٘بٓي زكبع اظ ضؾبٓ ٠زٝض ٟزًشطي ( شًطٗبٝ ٟؾبّ آعاٗي اؾز )
 – 22زاٛكد ٞحس ٛهبة ٘ٛط ٟظثبٞٗ ٙضز هج ّٞاي ٚزاٛكِب ٟضا ثطاي اؾشلبز ٟاظ كطنز ًٞسبٗ ٟسر سحويوبسي :زاضز
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ٛساضز 

ح ) ٗكرهبر دصيطـ سحهئي زٝضًٞ ٟسبٗ ٟسر سحويوبسي:
 – 23دصيطـ سحهئي اظ زاٛكِب ٟثب زػٞسٜبٌٗ٘١ ٠بضي ػٔ٘ي اظ ٗؤؾؿ ٠سحويوبسي :
 – 24عٗ ّٞسر اٛدبٕ سحوين :

ًكٞض:

 – 25سبضيد قطٝع زٝض ٟسحويوبسي:

 – 26ػٜٞاٞٗ ٝ ٙضٞع دطٝغ ٟسحويوبسي:
ِٜ٘١ – 27ي دصيطـ اضائ ٠قس ٟثب ٗٞضٞع دطٝدعاّ سهٞيت قس: ٟ
ٗٞضز سإييس ٗيجبقس 

ٗٞضز سإييس ٘ٛيجبقس 
ضطٝضي ٗيجبقس 

 – 28اؾشلبز ٟزاٛكد ٞاظ كطنز ًٞسبٗ ٟسر سحويوبسي :

ضطٝضي ٘ٛيجبقس 

سٞنيٗ ٠يكٞز ثطاي اٛدبٕ زٝض٢١بي سحويوبسي زاٛكد ٞث ٠زاٛكِب١ ٟبيي ٗؼطكي ُطزيس ٝ ٟدصيطـ زضيبكز ٘ٛبيس ً ٠آ ٙزاٛكِب ٟثب
زاٛكِبٗ ٟجسؤ اضسجبط ػٔ٘ي زاقشٞٗ ٝ ٠خت سٞؾؼ ٠زاٛف  ٝكٜبٝضي ثطاي زاٛكِب ٟزاذْ ُطزز.
نحز ٜٗسضخبر كطٕ ٗٞضز سإييس ايٜدبٛت ٗيجبقس .
سبضيد :

ٛبٕ ٛ ٝبٕ ذبٞٛازُي اؾشبز ضاٜ٘١ب:

اٗضبء:

ٛبٕ ٛ ٝبٕ ذبٞٛازُي ٗؿؤ ّٝسحهيالر سٌ٘ئي زاٛكٌس:ٟ
سبضيد :

اٗضبء:

ر ) ٗؼبٛٝز آٗٞظقي يب سحهيالر سٌ٘ئي زاٛكِب:ٟ
 )1( – 29دصيطـ سحهئي اظ زاٛكِب / ٟزػٞر ٛبٌٗ٘١ ٠بضي ػٔ٘ي اظ ٗؤؾؿ ٠سحويوبسي ذبضخي كٞم ٗطثٞط ث ٠زاٛكدٞٗ ٞضز سإييس
ٗيجبقس.
 )2( – 29زاٛكد ٞقطايظ ضا ثطاؾبؼ آييٛ ٚبٗٗ ٠طثٞع ٠ثطاي اؾشلبز ٟا ظزٝضًٞ ٟسبٗ ٟسر سحويوبسي زاضا ٗيجبقس.
ٗ – 30طاست ثس ٙٝهٖٔ ذٞضزُي  ٝالى ُيطي ٗٞضز سإييس ٗيجبقس.
ٗ٢ط ٝاٗضبء ٗؼبٛٝز آٗٞظقي يب سحهيالر سٌ٘ئي زاٛكِبٟ
سبضيد :

اٗضبء :

ٗ٢ط:
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دستٌرالعمل ترتيب اسامي ً نحٌه درج نشاني نٌيسنذگان در مقالو ىا
دسخصٕؿ يٕضٕع ترتيب اسامي ً نحٌه درج نشاني نٌيسنذگان در مقالو ىا يٕاسد
يؾشٔحّ ريم بّ تصٕيب سعيذ.
ضًُب" يقشس ؽذ تبسيخ اخشاي ايٍ يصٕبّ اص تبسيخ ( 92/1/1تبسيخ پزيشػ يقبنّ) بّ بؼذ ببؽذ.
نٌيسنذگان مقالو:
 – 1ػُٕاٌ تًبيي افشادي كّ دس اَدبو پژْٔؼ ٔ َگبسػ يقبنّ َقؼ داؽتّ اَذ ببيذ بّ ػُٕاٌ
َٕيغُذِ يقبنّ آٔسدِ ؽٕد .ؽخصي َٕيغُذِ (يب يكي اص َٕيغُذگبٌ) يقبنّ خٕاْذ بٕد كّ يؾًٕل
تًبيي يٕاسد صيش ببؽذ:
 -1-1عٓى قببم تٕخٓي دس اسائّ ايذِ پژْٔؾي يب طشاحي يطبنؼّ ٔ يب خًغ آٔسي دادِ ْب ٔ يب
تحهيم ٔ تفغيش َتبيح پژْٔؾي داؽتّ ببؽذ.
 -2-1دس َٕؽتٍ پيؼ َٕيظ يقبنّ ٔ اصم آٌ ،يب يشٔس َقبداَّ ي آٌ كّ يُدش بّ اصالذ يحتٕاي
ػهًي يقبنّ يي گشدد َقؼ داؽتّ ببؽذ.
 -3-1يقبنّ َٓبيي سا يطبنؼّ ٔ تبييذ كشدِ ببؽذ.
َٕ – 2يغُذِ يغئٕل كغي اعت كّ بّ ًَبيُذگي اص عبيش َٕيغُذگبٌ صحت يطبنب دسج ؽذِ دس
يقبنّ سا پزيشفتّ اعت ٔ ا ص عٕي آَبٌ يغئٕنيت يكبتببت ٔ پبعخ گٕيي بّ ابٓبيبت ٔ ايشادات
يطشذ ؽذِ دس يٕسد يقبنّ ٔ اَتقبل َظشات ٔ يكبتببت يٓى بّ عبيش َٕيغُذگبٌ ٔ تُظيى سٔابط بيٍ
آَٓب سا بش ػٓذِ يي گيشد.
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ترتيب اسامي نٌيسنذگان مقالو:
َ – 1بو فشدي كّ بيؾتشيٍ عٓى سا دس اَدبو پژْٔؼ داؽتّ ببؽذ يي ببيغت بّ ػُٕاٌ َفش أل
َٕيغُذگبٌ دس يقبنّ دسج ؽٕد بّ ػببست ديگش تٕافق دس يٕسد تشتيب اعبيي ببيذ بش اعبط عٓى ْش
يك اص َٕيغُذگبٌ دس اَدبو پژْٔؼ َٔگبسػ يقبنّ ٔ يؾبسكت خالقبَّ آَٓب ببؽذ ٔ َّ بش يبُبي
خبيگبِ يب عٕابق افشاد.
 – 2دس يقبنّ ْبي يغتخشج اص پبيبٌ َبيّ كبسؽُبعي اسؽذ ٔ سعبنّ دكتشي يي ببيغت بّ تشتيب اعى
داَؾدٕ ،اعتبد(اٌ) ساًُْب ،اعتبد(اٌ) يؾبٔس آٔسدِ ؽٕد.

درج نشاني در مقالو ىاي مستخرج از پايان نامو ىا:
بب ػُبيت بّ يبنكيت يؼُٕي پبيبٌ َبيّ ْب ٔ سعبنّ ْب كّ دس اختيبس داَؾگبِ يي ببؽذَ ،ؾبَي
َٕيغُذگبٌ دس كهيّ يقبنّ ْبي يغتخشج اص پبيبٌ َبيّ ٔ سعبنّ ،صشفب" "دانشگاه فردًسي مشيذ"
( )Ferdowsi University of Mashhadخٕاْذ بٕد.
بذيٓي اعت اػضبي ْيبت ػهًي يشاكض آيٕصؽي ٔ پژْٔؾي ٔابغتّ بّ داَؾگبِ فشدٔعي يؾٓذ
(پژْٔؾكذِ ْب ٔ يشاكض پژْٔؾي ،قطب ْبي ػهًئ ،احذ بيٍ انًهم داَؾگبِ ٔ  ،)...اػضبي ْيبت
ػهًي ببصَؾغتّ داَؾگبِ فشدٔعي يؾٓذ ٔ َيض داَؾدٕيبَي كّ ٔابغتگي عبصيبَي بّ عبيش داَؾگبِ ْب،
دعتگبِ ْب ٔ َٓبدْبي دٔنتي ٔ غيش دٔنتي داسَذ (دس صيبٌ تحصيم ٔ يب بؼذ اص فشاغت اص تحصيم)
يؾًٕل ايٍ يصٕبّ يي ببؽُذ.
تبصره : 1سػبيت ايٍ يصٕبّ دس كهيّ يقبنّ ْبي يغتخشج اص پايان نامو ىا ً رسالو ىا ٔ دس ىر
مقطع زماني انضايي اعت.
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تبصره : 2دسج َؾبَي يحم اؽتغبل فؼهي بشاي اػضبي ْيبت ػهًي ببصَؾغتّ داَؾگبِ فشدٔعي
يؾٓذ ٔ داَؾدٕيبٌ ؽبغم ،بب قيذ ػببست «َؾبَي فؼهي َٕيغُذِ »:دس پي نٌشت مقالو ٔ بّ ػُٕاٌ
تٕضيحبت َؾبَي باليبَغ اعت.
تبصره : 3بشاي اػضبي ْيبت ػهًي يبيٕس بّ خذيت دس داَؾگبِ فشدٔعي يؾٓذ ،دسج َؾبَي
داَؾگبِ يب يشكض پژْٔؾي يحم اؽتغبل بّ ػُٕاٌ َؾبَي دٔو باليبَغ اعت.

تشكر ً قذرداني
ػُٕاٌ تًبيي افشاد يب عبصيبٌ ْبيي كّ ػهي سغى يؾبسكت دس اَدبو پژْٔؼ ٔاخذ ؽشايط َٕيغُذِ
يقبنّ َببؽُذ ،دس ايٍ بخؼ آٔسدِ يي ؽٕد .بّ ػُٕاٌ يثبل اص افشاد صيش دس ايٍ قغًت تؾكش ٔ
قذسداَي يي گشدد:
 – 1اؽخبصي كّ صشفب" دس ايٕس تكُيكي پژْٔؼ كًك ًَٕدِ اَذ.
 – 2دس َٕؽتٍ يتٍ أنيّ يقبنّ يؾبسكت ًَٕدِ اَذWriting assistance .
 – 3دس ايٕس اداسي تصٕيب ٔ اخشاي طشذ يٕثش بٕدِ اَذ.
 – 4تًبيي يب بخؾي اص اػتببس پژْٔؼ سا تبييٍ كشدِ اَذ.
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ثؿ٘ ٠سؼبٓي

تزگٍ ارسياتي جامغ دكتزي (تا ارائٍ مقالٍ)
ايٜدبٛت  ......................زاٛكدٞي ضقشُ .............. ٠ط ٟٝآٗٞظقي ................زاٛكٌس ................ ٟثب ق٘بض ٟزاٛكدٞيي
 ......................ض٘ ٚاضائ ٠يي ٗوبٓ ٠ثب ٗكرهبر ظيط:
ٗوبٓ.................................................................. ٠
ػٜٞا: ٙ
ػٜٞاٗ ٙدٔ ٠ػٔ٘ي  -دػ١ٝكي..............................................................
ٞٛع ٗدٔ:٠
ػٔ٘ي – دػ١ٝكي زاذٔي(ٗٞضز سبييس ٝظاضر ػٔ ٕٞيب ث٢ساقز) ػٔ٘ي – دػ١ٝكي ذبضخي ISI ثب ضطيت سبثيط
 ISIثس ٙٝضطيت سبثيط
سبضيد اضؾبّ ٗوبٓ ٠ثٗ ٠دٔ ................................... ٠سبضيد دصيطـ ٗوبٓ .................................. ٠سبضيد چبح ٗوبٓ....................... ٠

 ٝزاضاي ٗكرهبر ٗهٞة قٞضاي سحهيالر سٌ٘ئي زاٛكِب ٟث ٠قطح شيْ اؾزٗ ،شوبضي اضظيبثي خبٗغ زًشطي ٗي
ثبقٖ.




ٗٞضٞع ٗوبٓ ٠زض ُطايف سحهئي زاٛكد ٞثبقس.
ٛكبٛي زاٛكد ٞزض ٗوبٓ ،٠زاٛكِب ٟكطزٝؾي ٗك٢س ثبقس.
ٗوبٓ ٠ثبيس حبنْ كؼبٓيز دػ١ٝكي زاٛكد ٞزض زٝض ٟزًشطي ثٞز ٝ ٟسبضيد اضؾبّ ٗوبٓ ٠ثٗ ٠دٔ ٠زض زٝضٟ
زًشطي ثبقس.



ٗوبٓ ٠ث ٠عٞض اٛلطازي يب ثب ٌ٘١بضي حساهْ يٌي اظ اػضبي ١يبر ػٔ٘ي زاٛكِب ٟكطزٝؾي ٗك٢س يب اؾشبز
ضاٜ٘١بي ٝي زض زاٛكِب ٟكطزٝؾي ٗك٢س ( ٠ٛ ٝثب ٌ٘١بضي زاٛكدٞيب ٙزيِط) ِٛبضـ يبكش ٠ثبقس .ؾبيط
ٌ٘١بضاٗ ٙي سٞاٜٛس اظ زاٛكِب٢١بٗ ،طاًع ٞٗ ٝؾؿبر آٗٞظقي يب دػ١ٝكي زيِط ثبقٜس.



زاٛكد ٞثبيس ٞٛيؿٜس ٟا ّٝيب ٞٛيؿٜسٗ ٟؿؤٗ ّٝوبٓ ٠ثبقس.



ثطاي ٗؼبكيز كوظ يي ٗوبًٓ ٠بْٗ دػ١ٝكي هبثْ اؾشلبز ٟاؾز .اؾشلبز ٟاظ چٜس ٗوبٓ ٠ؿيط ًبْٗ ث ٠ػٜٞاٙ
خبيِعي ٚيي ٗوبٓ ٠ػٔ٘ي -دػ١ٝكي ٗؼشجط ثطاي ٗؼبكيز اظ اضظيبثي خبٗغ ٗدبظ ٛيؿز.
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( ٗطخغ ثطضؾي قطايظ كٞم ً ٝيليز ػٔ٘ي ٗوبٓ ،٠زض چبضچٞة ٗوطضار ٗؼبٛٝز دػ١ٝكي زاٛكِب ،ٟكوظ
قٞضاي سحهيالر سٌ٘ئي ُطٗ ٟٝيجبقس).
تاريخ ي امضاء داوشجً:

ٗٞاضز كٞم سإييس ٗي قٞز.
وام استاد راَىما

تاريخ ي امضاء:

مؼايوت محتزم آمًسشي داوشکذٌ
زضذٞاؾز كٞم زض خٔؿ ٠ق٘بضٞٗ ................ٟضخ ً٘ ...........................يش ٠سحهيالر سٌ٘ئي ُطٗ ٟٝغطح  ٝثب سٞخ ٠ث٠
ضٞاثظ ٗطثٞعٗ ،٠ؼبكيز ٛبٗجطز ٟاظ اضظيبثي خبٗغ ث ٠سهٞيت ضؾيس.
ٓصا سوبضب ٗيكٞز ٗطاست خ٢ز اهسإ الظٕ ث ٠زاٛكِب ٟاػالٕ ُطزز .وام مذيز گزيٌ:
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تاريخ ي امضاء:

ثؿ٘ ٠سؼبٓي

تزگٍ تقاضاي ارسياتي جامغ دكتزي (تا آسمًن كتثي ي شفاَي)

اؾشبز ضاٜ٘١بي ٗحشطٕ ..................
ثب ؾالٕ،
ايٜدبٛت  ..........زاٛكدٞي زٝض ٟزًشطي ضقشُ .................. ٠طايف  .....................ث ٠ق٘بض ٟزاٛكدٞيي
 ٠ً ...............................سبً ٜٙٞسؼساز ٝ .................احس زضؾي ضا ُصضاٛس ٟإ ،آٗبزُي ذٞز ضا ثطاي آظٗٙٞ
خبٗغ سبضيد  .........................اػالٕ ٗي زاضٕ .ذٞا١كٜ٘س اؾز اهسإ الظٕ ضا ٗجص ّٝكطٗبييس.

ٛبٕ  ٝاٗضبء زاٛكدٞ
ٗسيط ٗحشطٕ ُط............................ ٟٝ
ثسيٜٞؾئ ٠اؾشبزا ٙاضظيبة ٞٗ ٝاز اٗشحبٛي ث ٠قطح شيْ ديك٢ٜبز ٗي قٛٞس:
-1

-2

-3

-4

-5

-6
وام درس

رديف

1
2
3

ٛبٕ اؾشبز ضاٜ٘١ب:
سبضيد  ٝاٗضب:
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تسمٍ تؼالي
مؼاين محتزم آمًسشي داوشکذٌ ...............
ثب ؾالٕ ،
خٔؿ ٠ق٘بضٞٗ ............. ٟضخ
.............................................
زض
ٗٞضٞع سوبضبي اضظيبثي خبٗغ زًشطي آهبي /ذبٖٛ
هطاض
ً٘ ..........يشة سحهيالر سٌ٘ئي ُطٗ ٟٝغطح ٞٗ ٝضز ٗٞاكوز
ُطكز ٗ ٝوطض قس اظ اؾبسيس ٗحشطٕ شيْ ثطاي آظٗ ٙٞخبٗغ زض ضٝظ(١بي)  ..............زض ٗحْ ...................
ثطاي زضٝؼ اػالٕ قس ٟزض خس ّٝظيط زػٞر ث ٠ػْ٘ آيس.
-1

-2

-4

-5

-3
-6
وام درس

رديف

1
2
3

ٛبٕ ٗسيط ُط:ٟٝ
سبضيد  ٝاٗضب:
مسؤيل محتزم ادارٌ آمًسش
ثب ؾالٕ،
دؽ اظ ثطضؾي دطٛٝس ٟزاٛكد ٞزض نٞضر ٗغبثوز ثب ٗوطضار ،اهسإ ٗوشضي (ثجز زض ؾيؿشٖ ٝ
ٌٗبسجبر ٗطثٞع )٠ث ٠ػْ٘ آيس.
ٛبٕ ٗؼب ٙٝآٗٞظقي زاٛكٌس:ٟ
سبضيد  ٝاٗضب:
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ثؿ٘ ٠سؼبٓي

صًرت جلسٍ ارسياتي جامغ دكتزي
ٛ - 1بٕ ٛ ٝبٕ ذبٞٛازُي زاٛكد -2 ...................................... : ٞق٘بض ٟزاٛكدٞيي .............................. :
 - 3ضقش -4 ............................ : ٠زاٛكٌس -5 ...........................: ٟسبضيد آظٗ..............................: ٙٞ
رديف

ػٌبٍيي درٍط كتجي

ًوزُ كتجي ثِ ػذد

ًوزُ كتجي ثِ

ثز هجٌبي 20

حزٍف ثز هجٌبي 20

1
2
3
هيبًگيي ًوزُ

ًوزُ ثِ ػذد

ًوزُ ثِ حزٍف ثز

ًوزُ ثِ ػذد ثزهجٌبي

ًوزُ ثِ حزٍف ثز

كتجي

ثزهجٌبي 20

هجٌبي 20

%70

هجٌبي %70

ًوزُ ضفبّي

ًوزُ ثِ ػذد

ًوزُ ثِ حزٍف ثز

ًوزُ ثِ ػذد ثزهجٌبي

ًوزُ ثِ حزٍف ثز

ثزهجٌبي 20

هجٌبي 20

%30

هجٌبي %30

هيبًگيي كل

ًوزُ ثِ ػذد ثز هجٌبي 20

ثزهجٌبي
%70كتجي ٍ
 %30ضفبّي
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ًوزُ ثِ حزٍف ثز هجٌبي 20

َيأت دايران

رديف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

هزتجِ ػلوي

سوت در آسهَى

1
2
3
4
5

ُٞا١ي ٗي ٘ٛبيس آظٗ ٙٞخبٗغ زضسبضيد كٞم ثطُعاض ُطزيس  ٝزاٛكدٞي ٛبٗجطز ٟهجُ ّٞطزيس ِٛ /....طزيس......
تاريخ ي امضا:

وام مذيز گزيٌ :

مؼاين (آمًسشي) داوشکذٌ
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اهضبء

ثؿ٘ ٠سؼبٓي

تزگٍ تقاضاي دفاع اس پيشىُادٌ دكتزي
مذيز محتزم گزيٌ ..............
ثب ؾالٕ،
ثسيٜٞؾئ ٠آٗبزُي آهبي/ذب ....................... ٖٛزاٛكدٞي زًشطي ضقش...................... ٠
ُطايف ٝ ..........................ضٝزي ٛي٘ؿبّ  ................ؾبّ سحهئي  ..........................ثطاي زكبع اظ ديك٢ٜبزٟ
ضؾبٓ ٠ذٞز ثبػٜٞا............................................................................................................... : ٙ
اػالٕ ٗيساضز.
١يبر زاٝضا:ٙ

رديف

ًبم ٍ ًبم
خبًَادگي

هزتجِ
ػلوي

رضتِ
تحصيلي

گزايص

ًبم داًطگبُ هحل
خذهت

1
2
3

داوران پیشنهادی

1

وام استادراَىما:
تاريخ ي امضا:
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سوت

مؼايوت محتزم آمًسشي داوشکذٌ
ٗطاست كٞم زضخٔؿٞٗ ٠ضخ ً٘ ..........................يش ٠سحهيالر سٌ٘ئي ُطٗ ٟٝغطح ٞٗ ٝضز ٗٞاكوز هطاض
ُطكز ٗ ٝوطض قس اظ زاٝضا٘ٛ ٝ ٙبيٜس ٟسحهيالر سٌ٘ئي ديك٢ٜبزي شيْ ثطاي ثطُعاضي خٔؿ ٠زكبع زض ضٝظ
 .......................زض ٗحْ  ...............................زػٞر ث ٠ػْ٘ آيس.

رديف

ًبم ٍ ًبم
خبًَادگي

سوت درّيئت داٍراى

رديف

1

2

3

4

ًبم ٍ ًبم
خبًَادگي

سوت درّيئت داٍراى

وام مذيز گزيٌ:
تاريخ ي امضا:

مذيز محتزم گزيٌ
ثبؾالٕ،

ض٘ ٚسإييس ديك٢ٜبز١بي كٞمٗ ،وطض كطٗبييس اهساٗبر الظٕ نٞضر دصيطز.
تاريخ ي امضا:

وام مؼاين آمًسشي داوشکذٌ:
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ثؿ٘ ٠سؼبٓي

صًرت جلسٍ دفاع اس پيشىُادٌ دكتزي

خٔؿ ٠زكبع اظ ديك٢ٜبز ٟضؾبٓ ٠زًشطي آهبي  /ذب ................................. ٖٛزاٛكدٞي ضقش................ ٠
ُطايف .............................ث ٠ق٘بض ٟزاٛكدٞيي .................................................
ثب ػٜٞا............................................................................................................................................ : ٙ
زضسبضيد .........................ثب حضٞض ١يإر زاٝضا ٙشيْ ثطُعاض ُطزيس .

رديف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

سوت در ّيئت داٍراى

اهضبء

1
2
3
4

اي ٚعطح ثٜب ث ٠ضؤي ١يإر زاٝضاٙ

 ثس١ ٙٝيچ سـييطي دصيطكش ٠قس.
 ثب اٛدبٕ سـييطاسي ث ٠قطح ديٞؾز ث ٠سهٞيت ضؾيس (الظٕ اؾز سـييطار زض نلح٢بي خساُب ٠ٛديٞؾز ُطزز).

56

 دصيطكشٛ ٠كس (الظٕ اؾز زالئْ ػسٕ دصيطـ زض نلح ٠اي خساُب ٠ٛديٞؾز ُطزز).
ٛبٕ ٘ٛبيٜس ٟسحهيالر سٌ٘ئي سبضيد  ٝاٗضبء

مؼاين (آمًسشي) محتزم داوشکذٌ
ُٞا١ي ٗي ٘ٛبيس خٔؿ ٠زكبع اظ ديك٢ٜبز ٟثب ضؤي شًط قس١ ٟيإر زاٝضا ٙثطُعاض ُطزيس.
وام مذيز گزيٌ:
تاريخ ي امضا:

مسؤيل محتزم ادارٌ آمًسش
ثب ؾالٕ،
ٗوشضي اؾز اهسإ الظٕ نٞضر دصيطز.

وام مؼاين آمًسشي داوشکذٌ:
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تاريخ ي امضا

ثؿ٘ ٠سؼبٓي

تزگٍ تقاضاي دفاع اس رسالٍ
مذيز محتزم گزيٌ ................
ثب ؾالٕ،
ثسيٜٞؾئ ٠آٗبزُي آهبي  /ذب ................................ ٖٛزاٛكدٞي زًشطي/اضقس
ضقشُ...................... ٠طايف  ............................ث ٠ق٘بض ٟزاٛكدٞيي ....................................ثطاي زكبع اظ
ضؾبٓ/٠دبيبٛ ٙبٗ ٠ذٞز ثب ػٜٞا....................................................................................... : ٙاػالٕ ٗي زاضز.
ضٜ٘بً ث ٠ديٞؾز ضؾبٓ/٠دبيبٛ ٙبٗ ٠زاٛكدٗ ٝ( ٞوبالر ٗؿشرطج اظ ضؾبٓ ٠زًشطي ث٘١ ٠طاٛ ٟبٗ١( ٠بي) دصيطـ
آ٢ٛب) سوسيٖ ٗي ُطزز.
وام استادراَىما:
تاريخ ي امضا:

مؼاين (آمًسشي) محتزم داوشکذٌ
ٗطاست كٞم زضخٔؿٞٗ ٠ضخ ً٘ ..........................يش ٠سحهيالر سٌ٘ئي ُطٗ ٟٝغطح ٞٗ ٝضز ٗٞاكوز هطاض
ضكز ٗ ٝوطض قس اظ اكطاز ٘ٛ ٝبيٜس ٟسحهيالر سٌ٘ئي ديك٢ٜبزي ظيط ثطاي ثطُعاضي خٔؿ ٠زكبع زض ضٝظ
 .......................زض ٗحْ  ...............................زػٞر ث ٠ػْ٘ آيس.

رديف

ًبم ٍ ًبم

هزتجِ

رضتِ

خبًَادگي

ػلوي

تحصيلي

گزايص

1
2
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ًبم داًطگبُ هحل
خذهت

سوت

3
4
5
وام مذيز گزيٌ:
تاريخ ي امضا:

مذيز محتزم گزيٌ
ثبؾالٕ،
ٗوشضي اؾز ٘١بِٜ١ي ١بي الظٕ اٛدبٕ دصيطز.
وام مؼاين آمًسشي داوشکذٌ:
تاريخ ي امضا:
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تًضيحات (مزتًط تٍ ومزٌ رسالٍ)
ٗ .1الى سه٘يٖ ُيطي زضذهٞل ضز يبهج ّٞضؾبٓ٘١ٝ ٠چٜي ٚزضخ ٠آٗ ٙيبِٛي٘ٛ ٚطار ثسٝ ٙٝظٛي اؾز
ً١ ٠ط يي اظ اؾبسيس ضاٜ٘١ب ٗ ٝكبٝض ٛ ٝيع زاٝضا ٙحبضط زض خٔؿ ٠ث ٠عٞض ٗؿشوْ ث ٠زاٛكدٗ ٞي زٜ١س .زض ايٚ
ٗد٘ٞػ ٠اؾشبزا ٙضاٜ٘١ب ( زض نٞضر سؼسز) زض ٗد٘ٞع يي ضؤي  ٝاؾشبزاٗ ٙكبٝض ٛيع زض ٗد٘ٞع يي ضاي
ذٞاٜ١س زاقز.
سٞضيح :اٗشيبظ دبيبٛ ٙبٗ ٠ث ٠قطح شيْ ٗكرم ٗي ُطزز:
آق) اظ ٘ٛط 19 ٟث ٠ثبال ثب زضخ ٠ػبٓي
ة) اظ ٘ٛط 17/50 ٟسب ٘ٛط 18/99 ٟثب زضخ ٠ثؿيبض ذٞة
ج) اظ ٘ٛط 16 ٟسب ٘ٛط 17/49 ٟثب زضخ ٠ذٞة
 .2ثب سٞخ ٠ث ٠ضطٝضر اضسوبء ً٘ي ً ٝيلي دػ١ٝف  ٝسحهيالر سٌ٘ئي زض زاٛكِبٞٗ ٟاضز شيْ ثبيس ضػبيز
ُطزز:
ثطاي زضيبكز زضخ ٠ػبٓي (٘ٛط ٝ 19 ٟث ٠ثبال) ضؾبٓ١ ٠بي زًشطي ػال ٟٝثط ٝيػُي٢بي ضؾبٓٛ ٝ ٠ح ٟٞزكبع،
دصيطـ يبچبح حساهْ:
آق ) ٗ 1وبٓٗ 1 ٝ ISI ٠وبٓ ٠ػٔ٘ي دػ١ٝكي ٗؼشجط (سبييس قس ٟزض ً٘يؿيٛ ٙٞكطيبر ٝظاضر ػٔ ٝ ٕٞث٢ساقز)
ً ٠حساهْ يٌي اظ آ٢ٛب ذبضج اظ زاٛكِب ٟكطزٝؾي ٗك٢س ثبقس ١ ٝط زٗ ٝطسجظ ثب ضؾبٓ ٠ثبقٜس ثطاي ضقش٠
١بي ٗٞخٞز زض زاٛكٌس١ ٟبي ػٔ ٕٞدبي ،٠ػٔ ٕٞضيبضيً ،كبٝضظي ،زاٗذعقٌي ٜ٢ٗ ٝسؾي ضطٝضي اؾز.
ة ) ٗ 2وبٓ ٠ػٔ٘ي دػ١ٝكي ٗؼشجط (سبييس قس ٟزض ً٘يؿيٛ ٙٞكطيبر ٝظاضر ػٔ ٝ ٕٞث٢ساقز) ً ٠حساهْ
يٌي اظ آ٢ٛب ذبضج اظ زاٛكِب ٟكطزٝؾي ٗك٢س ثبقس ١ ٝط زٗ ٝطسجظ ثب ضؾبٓ ٠ثبقٜس ثطاي ؾبيط ضقش١ ٠ب
ضطٝضي اؾز.
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٘ٛ .3بيٜس ٟسحهيالر سٌ٘ئي ،يٌي اظ اػضبي ١يإر ػٔ٘ي زاٛكِب ٟاؾز ً ٠سٞؾظ قٞضاي سحهيالر
سٌ٘ئي ُط ٟٝيب قٞضاي آٗٞظقي (يب سحهيالر سٌ٘ئي) زاٛكٌس ٟسؼييٗ ٚي قٞزٝ .ي ثس ٙٝحن ضؤي ثبيس
ثط حؿ ٚاخطاي خٔؿبر زض چبضچٞة آييٛ ٚبٗ ٠آٗٞظقي زٝض١ ٟبي سحهيالر سٌ٘ئي ٛظبضر ٘ٛبيس .زض
خٔؿ ٠زكبع٘ٛ ،بيٜس ٟسحهيالر سٌ٘ئي اٝالً ثبيس سطسيجي اسربش ٘ٛبيس سب ؾؤآ٢ب ٜٗحهطاً سٞؾظ زاٝضا ٙدطؾيسٟ
قٞز  ٝدبؾد ث ٠اي ٚؾئٞآ٢ب ٜٗحهطاً سٞؾظ زاٛكد ٞاضائُ ٠طزز  ٝثبٛيبً ٗؿؤ ّٝخ٘ؼأٝضي ٘ٛطار زاٝضا،ٙ
اؾشبز ضاٜ٘١ب  ٝاؾشبز ٗكبٝض (ث ٠عٞض ٗحطٗبٛ ٝ )٠ٛيع اذص ٗيبِٛي ٚث ٠ػٜٞا٘ٛ ٙط٢ٛ ٟبيي زاٛكد ٝ ٞسٌ٘يْ كطٕ
١بي ٗطثٞع ٠اؾز.

62

ثسوِ تؼبلي

دانشگاه فردوسي مشهد



نٞضسدٔؿ ٠زكبع اظ ضؾبٓ ٠زًشطي
خٔؿـ ٠زكبع اظ ضؾبٓ ٠آهبي/ذب .............................. ٖٛزاٛكدـٞي زٝض ٟزًشـطي ضقش٠
ُ.....................طايف  ................زض سبضيد .........................ثب حضـٞض اٗضبء ًٜٜـسُب ٙظيط
سكـٌيْ ُطزيس .دؽ اظ ثطضؾي ١بي الظٕ١ ،يإر زاٝضا ٙضؾـــبٓٛ ٠بٗجطز ٟضا ثب ٘ٛطٟ

ث ٠ػسز

 ،.....................ث ٠حطٝف  ٝ ......................ثب زضخٞٗ ................... ٠ضز سإييس هطاض زازٛ /ساز.

ػىًان رسالٍ
....................................................................................... .....................................................................................................

١يإر زاٝضاٙ


اٗضب

استاد راَىما :دكتز .............................................
.............گزيٌ  ...........داوشگاٌ .....................



استاد مشاير :دكتز .............................................
.............گزيٌ  ...........داوشگاٌ .....................



داير مذػً رسالٍ :دكتز ........................................
مزتثٍ ػلمي ..................گزيٌ  ...........داوشگاٌ .......................



داير رسالٍ :دكتز ................................................
مزتثٍ ػلمي.............گزيٌ  ...........داوشگاٌ .......................



داير رسالٍ :دكتز ................................................
مزتثٍ ػلمي ............گزيٌ  ...........داوشگاٌ .......................

٘ٛبيٜس ٟسحهيالر سٌ٘ئي :زًشط ......................
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اظُاروامٍ (مزتًعٍ تٍ اوتشار رسالٍ/پايان وامٍ)

ايٜدبٛت  .....................................زاٛكدٞي زٝض ٟزًشطيً/بضقٜبؾي اضقس ضقش..................................... ٠
زاٛكٌس ..................... ٟزاٛكِب ٟكطزٝؾي ٗك٢س ٞٛيؿٜس ٟضؾبٓ/٠دبيبٛ ٙبٗ................................................. ٠
سحز ضاٜ٘١بيي ٗ ......................................................شؼ٢س ٗيك:ٕٞ


سحويوبر زض اي ٚضؾبٓ /٠دبيبٛ ٙبٗ ٠سٞؾظ ايٜدبٛت اٛدبٕ قس ٟاؾز  ٝاظ نحز  ٝانبٓز ثطذٞضزاض
اؾز.



زض اؾشلبز ٟاظ ٛشبيح دػ١ٝك٢بي ٗحووب ٙزيِط ثٗ ٠طخغ ٗٞضز اؾشلبز ٟاؾشٜبز قس ٟاؾز.



ٗغبٓت ٜٗسضج زض ضؾبٓ/٠دبيبٛ ٙبٗ ٠سبً ٜٙٞسٞؾظ ذٞز يب كطز زيِطي ثطاي زضيبكز ١يچ ٞٛع ٗسضى
يب اٗشيبظي زض ١يچ خب اضائٛ ٠كس ٟاؾز.



ًٔي ٠حوٞم ٗؼٜٞي اي ٚاثط ٗشؼٔن ث ٠زاٛكِب ٟكطزٝؾي ٗك٢س ٗيجبقس ٗ ٝوبالر ٗؿشرطج ثب ٛبٕ «
زاٛكِب ٟكطزٝؾي ٗك٢س »  ٝيب «

 » Ferdowsi University of Mashhadث ٠چبح ذٞا١س

ضؾيس.


حوٞم ٗؼٜٞي س٘بٕ اكطازي ً ٠زض ث ٠زؾز آٗسٛ ٙشبيح انٔي ضؾبٓ/٠دبيبٛ ٙبٗ ٠سإثيطُصاض ثٞز١بٛس زض
ٗوبالر ٗؿشرطج اظ ضؾبٓ /٠دبيبٛ ٙبٗ ٠ضػبيز قس ٟاؾز.



زض ًٔيٗ ٠طاحْ اٛدبٕ اي ٚضؾبٓ /٠دبيبٛ ٙبٗ ،٠زض ٗٞاضزي ً ٠اظ ٗٞخٞز ظٛس( ٟيب ثبكش٢بي آ٢ٛب)
اؾشلبز ٟقس ٟاؾز ضٞاثظ  ٝان ّٞاذالهي ضػبيز قس ٟاؾز.



زض ًٔيٗ ٠طاحْ اٛدبٕ اي ٚضؾبٓ /٠دبيبٛ ٙبٗ ،٠زض ٗٞاضزي ً ٠ث ٠حٞظ ٟاعالػبر قرهي اكطاز زؾشطؾي
يبكش ٠يب اؾشلبز ٟقس ٟاؾز ،انْ ضاظزاضي ،ضٞاثظ  ٝان ّٞاذالم دػ١ٝكي ضػبيز قس ٟاؾز.
تاريخ

امضاي داوشجً

مالكيت نتايج و حق نشر
 كليٍ حقًق معىًي ايه اثر ي محصًالت آن (مقاالت مستخرج ،كتاب ،تروامٍ َاي راياوُاي ،ورم افسارَا
ي تجُيسات ساختٍ شذٌ) متعلك تٍ داوشگاٌ فرديسي مشُذ ميثاشذ .ايه مطلة تايذ تٍ وحً مقتضي در
تًليذات علمي مرتًطٍ ركر شًد.
 استفادٌ از اطالعات ي وتايج مًجًد در رسالٍ/پايان وامٍ تذين ركر مرجع مجاز وميثاشذ.
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ثؿ٘ ٠سؼبٓي
مشخصات رسالٍ/پايان وامٍ تحصيلي داوشجًيان داوشگاٌ فزديسي مشُذ

ػٌَاى رسبلِ/پبيبى ًبهِ :
ًبم ًَيسٌذُ :
ًبم استبد(اى) راٌّوب:
ًبم استبد(اى) هطبٍر :
داًطكذُ :

تبريخ تصَية  :
هقغغ تحصيلي :كبرضٌبسي ارضذ

گزٍُ :
دكتزي

رضتِ تحصيلي :
تبريخ دفبع  :
 تؼذاد صفحبت  :

چكيذُ رسبلِ/پبيبى ًبهِ:

اهضبي استبد راٌّوب:

كليد ٍاصُ:
.1
.2
.3
.4
 .5

تبريخ :
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پرسشىامٍ طرحُاي پژيَشي داوشگاٌ فرديسي مشُد
حًزٌ معايوت پژيَشي ( قابل دسترس ي تکميل شدن در پًرتال اساتيد ي داوشجًيان)
(مربوط به پايان نامههاي كارشناسي ارشد و رسالههاي دكتري)
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