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 «كارضٌاسي ارضذ ًاپيَستِ  ي دٍرٍُ هقررات آهَزضي ًاهِ  آييي» 

 

  15/1/1388هَرخ  آهَزش عالي ريسي ضَراي ترًاهِ 714 ي ًْايي جلسِ ي هصَتِ

 ضَراي داًطگاُ ٍ
 

 هقذهِ: فصل اٍل

ي سَم، مطَضّاي خْاى ضا زض ضطايغي قطاض زازُ  ّاي ػظين ػلوي زض ّعاضُ سطػت پط ضتاب ػلن ٍ فٌاٍضي ٍ ظَْض پيططفت

 تط ايي. ي آًْاست ي ّوِ خاًثِ ّاي تَسؼِ اهطي حياتي ٍ گاهي اساسي زض خْت تَسؼِ است مِ ايداز تحَل ضاّثطزي زض تطًاهِ

هثٌا آهَظش ػالي ٍ تواهي ماضگعاضاى ًظام ػلوي مطَض ٍ تِ عَض ملي ًْازّاي هَلس اًسيطِ، تا الْام اظ تطًاهِ ّاي تَسؼِ ٍ اّساف 

 .ي خوَْضي اسالهي ايطاى، ًقص مليسي زض تثييي ٍ تحقق ايي تحَل ضاّثطزي ذَاٌّس زاضت سالِ 20اًساظ  تلٌس سٌس چطن

هٌسي اظ  آهَظش ػالي مطَض ًيع ّوسَ ٍ ّواٌّگ تا ًْضت تحَل ذَاّي مطَض ٍ تْطُ ي ضيعاى حَظُ هتَلياى ٍ تطًاهِ

ّاي ماضي  ّا، ضَاتظ ٍ هقطضات آهَظضي ضا زض غسض اٍلَيتًاهِ  ي ميفيت، لعٍم تاظًگطي آيييّاي پيص آهسُ، زض خْت اضتقا فطغت

 . ًاسي اضضس تسٍيي ضسُ استي ماضش ّا ي زٍضُ ًاهِ تطاي ًيل تِ ايي هقػَز آييي. اًس ذَز قطاض زازُ

 

ّـذف  : 1 ي هادُ


مِ تا فطاگيطي  گستطش زاًص ٍ تطتيت هترػػاى ٍ پژٍّطگطاًي است  ماضضٌاسي اضضس، ي ايداز زٍضُ ّسف اظ  -11

 .مٌٌس ضا تطاي آهَظش، پژٍّص ٍ ذسهات پيسا هي مافيّاي پژٍّص ػلوي، هْاضت  ّاي الظم ٍ آضٌايي تا ضٍش آهَظش

ّاي تحػيالت تنويلي، اضتقاي  ي زٍضُ  ّاي ماضضٌاسي اضضس، تقَيت ٍ تَسؼِ ي زٍضُ ًاهِ تسٍيي آييي ّسف اظ -2

ّاي تحػيالت  ي آهَظش، پاسرگَيي هٌاسة تِ افعايص تقاضا تطاي ٍضٍز تِ زٍضُ ّاي ًَيي اضائِ ترطي تِ ضيَُ ميفيت، تٌَع

هٌسي اظ آى، تطتيت هترػػاى  زيگط اسٌاز ضاّثطزي مطَض است تا تا تْطُّاي تَسؼِ ٍ  ّا تا تطًاهِ ساظي ايي زٍضُ تنويلي ٍ ّوساى

 .ٍ پژٍّطگطاى هاّط ٍ تطخستِ زض سغح مطَض هحقق گطزز

 

ريف  اتع: 2 ي هادُ

ّاي هػَب ضَضاي  تط اساس تطًاهِ ماضضٌاسي است مِ ي تاالتط اظ زٍضُ اي زٍضُ: ًاپيَستِ كارضٌاسي ارضذي ُ  دٍر

. ضَز هطتَط هٌتْي هي ي هسضك ماضضٌاسي اضضس زض ضضتِ ذصتِ ا گستطش آهَظش ػالي،

 .ًاهِ است ي آى هطتول تط ٍاحسّاي زضسي ٍ پاياى اي مِ هحتَاي تطًاهِ زٍضُ: پژٍّطي  -ي آهَزضي ضيَُ

اي تا هحَضيت آهَظش است مِ زاًطدَ پس اظ گصضاًسى ٍاحسّاي زضسي ٍ تسٍى گصضاًسى  زٍضُ :ي آهَزضي  ضيَُ

 (ًاهِ است ي ايي آييي ضويوِ (آهَظش هحَض)ي آهَظضي  زستَضالؼول ضيَُ. )ضَز آهَذتِ هي ُ زاًصًام پاياى

ي تحػيلي هطتَط ٍ تحت ضاٌّوايي استاز ضاٌّوا  ي ضضتِ تحقيقاتي است مِ زض يل ظهيٌِ -فؼاليت پژٍّطي :ًاهِ  پاياى

 .گيطز اًدام هي

 .تحقيق ٍ تتثغ ًظطي است :سويٌار

                                                 
 .هطرع ضسُ است( )زاًطگاُ تا ػالهت زض ايي آييي ًاهِ هػَتات   
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تطنيل  يا زاًطگاُ زاًطنسُ ،(گطٍُ)ترص، زض سغح ي اهَض تحػيالت تنويلي ٍضايي است مِ زض ظهيٌِمويتِ يا ش: ضَرا

 .ضَز هي

 ي اجراي دٍرُ ضيَُ: 3ي  هادُ

 . عثق ضَاتظ هطتَط قاتل اخطا هي تاضس( تيي الولل)ضثاًِ، هداظي ٍ پطزيس زاًطگاّي  ايي زٍضُ تِ غَضت ضٍظاًِ، 

ضرايط ٍرٍد : فصل دٍم

 

: اظ است ػثاضتضطايظ ٍضٍز تِ زٍضُ  :4 ي هادُ

زاضتي ضطايظ ػوَهي ٍضٍز تِ آهَظش ػالي  -الف

هَضز تأييس ٍظاضت ػلَم،  اػن اظ پيَستِ ٍ ًاپيَستِماضضٌاسي  ي پاياى زٍضُي ضسوي  زاضتي گَاّيٌاهِ - ب

 تِ تطريع)ّاي هَضز قثَل  تحقيقات ٍ فٌاٍضي يا ٍظاضت تْساضت، زضهاى ٍ آهَظش پعضني زض ضضتِ

 (ضيعي ضَضاي ػالي تطًاهِ

  هَضز تأييس ٍظاضت يا مسة پصيطش اظ زاًطگاُ تط اساس هقطضات هػَب زض آظهَى ٍضٍزي قثَلي - ز

ٍاحذّاي درسي : فصل سَم

ي  اساس تطًاهًِاهِ، تط ماضضٌاسي اضضس ًاپيَستِ، تا احتساب ٍاحس پاياى ي تؼساز مل ٍاحسّاي زضسي زٍضُ: 5 ي هادُ

        .تاضس هيٍاحس  28ظي زضسي زاًطگاُ ضي هػَب ضَضاي تطًاهِ

 ُ1 ي تثصر :

گصضاًسى تؼسازي اظ ٍاحسّاي زضسي چٌاًچِ ، ٍ تأييس ضَضاي تحػيالت تنويلي زاًطنسُ (گطٍُ)ترصضَضاي تِ تطريع 

 ضا تط ّا ٍي هنلف است آى زضس  ، تطاي زاًطدَ، ضطٍضي تطريع زازُ ضَز،جثراًي ّاي درسماضضٌاسي، تِ ػٌَاى  ي زٍضُ

. ًاهِ تگصضاًس ماضضٌاسي اضضس ٍ هغاتق ايي آييي ي زض زٍضُ هػَب، اضافِ تط ٍاحسّاي زضسي هقطض ي اساس تطًاهِ

  :2ي  تثصرُ

 .ضَز ٍاحس هي تاضس مِ زض اتتساي زٍضُ، قثل اظ زضس ّاي اغلي اضائِ هي 12 جثراًي ّاي درسحسامثط 

 ُ3 ي تثصر :

ًيع ًيوسال اٍل زاًطدَ ّاي  توام زضسٍاحس تاضس ٍ  12ّاي غيط هطتَط  ي زض ضضتِتؼساز ٍاحسّاي خثطاى زض غَضتي مِ

 سٌَات هداظيل ًيوسال تِ حسامثط ٍ   ضَز زاًطدَ هحسَب ًوي( ًيوسال 4)تحػيلي سٌَات  ٍآى ًيوسال خع ،خثطاًي تاضس

 .ضَز هي افعٍزُهٌسي اظ اهناًات ضفاّي زاًطگاُ  تسٍى تْطُزاًطدَ ( ًيوسال 4)تحػيلي 

 ُ4ي تثصر:  

 .ّاي خثطاًي ضا تگصضاًٌس، تط اساس هػَتات ٍظاضتي، هلعم تِ پطزاذت ضْطيِ ّستٌس س زاًطدَياًي مِ تايس زض

 ُ5ي تثصر:  

تا پطزاذت  درس هازادٍاحس  3تَاًٌس حسامثط  تط اساس هػَتات ضَضاي آهَظضي زاًطگاُ، زاًطدَياى ماضضٌاسي اضضس هي

 .ضَز ّاي هاظاز زض هياًگيي مل ًوطات زاًطدَ هحاسثِ ًوي ًوطات زضس. ضْطيِ اذص ًوايٌس

 ُ6ي  تثصر:  

 .تاضٌس زض تسٍ ٍضٍز هي( غفط ٍاحسي)ي هؼافي اًگليسي ٍيژُ اذصظف تِ ٍزاًطدَياى ماضضٌاسي اضضس م 
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 ُ7ي  تثصر:  

ّاي  ي هؼافي مسة مٌٌس، تايس زض تواهي آظهَى زض زضس اًگليسي ٍيژُ ي قثَلي ضا زاًطدَياًي مِ ًتَاًٌس حساقل ًوطُ

 .ي قثَلي ٍ قثل اظ زفاع اظ پاياى ًاهِ ضطمت مٌٌس ضَز تا مسة ًوطُ ي هؼافي مِ تَسظ زاًطگاُ تطگعاض هي اًگليسي ٍيژُ

: 8 ي تثصرُ

 ضَضاي ي ، تطػْسُآهَظش ػالي يضيع هػَب ضَضاي تطًاهِ ي تطًاهِّاي زٍضُ تط اساس  زضس ػٌاٍيي تؼييي تؼساز ٍ

. است هطتَط (گطٍُ)ترصي ضَضاي  ٍ ظهاى اًتراب آًْا تط ػْسُ  زاًطگاُ ضيعي زضسي ٍ ضَضاي تطًاهِ تحػيالت تنويلي

 :9ي  تثصرُ

ي ماضضٌاسي گصضاًسُ است، تنطاض آى زض غَضتي مِ ػٌَاى زضس تط اساس سطفػل  ّايي ضا مِ زاًطدَ قثال زض زٍضُ زضس

 .ي هػَب ماضضٌاسي اضضس تاضس، هداظ ًيست تطًاهِ

 ٍُاحس  6ّا  ضضتِ ي تطاي ّوِ ماضضٌاسي اضضس ي ًاهِ پاياى ّايتؼساز ٍاحس ،زاًطگاُ هػَب ي هغاتق تطًاهِ: 6 ي هاد

 .زضسي است

 ُتثصر:  

ي آهَظضي يا ٍاحسّاي پاياى ًاهِ پس اظ تأييس زض ضَضاّاي هطتَط زض  ّط گًَِ تغييط زض تؼساز ٍاحسّاي هطحلِ

 .ضيعي زضسي زاًطگاُ غَضت هي گيطز تنويلي زاًطگاُ ٍ ضَضاي تطًاهِ ٍ زاًطنسُ تا ًظط ضَضاي تحػيالت (گطٍُ)ترص

ٍ حسامثط  8ًيوسال تحػيلي زض ايي زٍضُ اذص ًوايس، حساقل  تؼساز ٍاحسّاي زضسي ضا مِ زاًطدَ تايس زض ّط : 7 ي هادُ

 .ٍاحس است 12

:  تثصرُ

 .هؼاف استٍاحس زضسي  8اظ ضطط گطفتي حساقل زض آذطيي ًيوسال تحػيلي، زاًطدَ 

هَظف است تِ تٌاسة تؼساز پصيطفتِ ضسگاى زض ايي زٍضُ، هطاٍض تحػيلي تطاي ّسايت زاًطدَياى  (گطٍُ)ترص: 8هادُ 

 .ًوايس تؼييي

 ُتثصر:  

 .ثثت ًْايي ٍاحسّاي زضسي زض ّط ًيوسال تحػيلي تا تأييس استاز هطاٍض تحػيلي غَضت هي گيطز

حضَر ٍ غياب : فصل چْارم 

 

غيثت . ّاي آهَظضي ٍ پژٍّطي زٍضُ العاهي است ّاي زضسي ٍ زيگط فؼاليت حضَض زاًطدَ زض تواهي تطًاهِ:  9 ي هادُ

غفط ، زاًطدَ زض آى زضس ي هدوَع ساػات آى زضس تداٍظ مٌس، زض غيط ايي غَضت ًوطُ 16/3اظ زاًطدَ زض ّط زضس ًثايس 

. ضَز هحسَب هي

 :تثصرُ

آى زضس  ، هَخِ تطريع زازُ ضَز،زاًطگاٍُ اظ ًظط  تاضستيص اظ حس هداظ  زض غَضتي مِ غيثت زاًطدَ زض يل زضس،

ٍلي ؛ ٍاحس زض آى ًيوسال العاهي ًيست 8يي غَضت ضػايت حس ًػاب زض ا .ضَز اًتراتي زاًطدَ حصف هيّاي  سزض ي اظ هدوَػِ

. ضَز آى ًيوسال اظ ًظط عَل تحػيل تطاي زاًطدَ يل ًيوسال ماهل هحسَب هي

 .ضَز هيآى زضس  زض ّط زضس هَخة گطفتي ًوطُ غفطپاياى ًيوسال غيثت غيطهَخِ زض اهتحاى  : 10 ي هادُ

: تثصرُ

ضَز، زضس هعتَض حصف  ، هَخِ تطريع زازُ زاًطگاُاظ ًظط  ،پاياى ًيوسال تحاىزض غَضتي مِ غيثت زاًطدَ زض ام

. ضَز هي
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  اًصراف از تحصيل ٍ طَل دٍرُ، هرخصي تحصيلي: فصل پٌجن

 

تطاساس هقطضات هطتَط تِ اتوام  ضا ًاهِ پاياىٍ  تؼييي ضسُّاي  است مِ زاًطدَ تايس زضس هستي، عَل زٍضُ:  11ي هادُ

. تطساًس

 .استًيوسال تحصيلي  4هطتول تر سال  2حذاكثركارضٌاسي ارضذ ًاپيَستِ ي  دٍرُطَل 

: تثصرُ

تِ  زض غَضت لعٍم ٍ حسة هَضز يل ًيوسال تحػيليتَاًس  هي زاًطگاُ تحػيالت تنويلي زض هَاضز استثٌايي ضَضاي

 .تداٍظ ًوايس( ًح ًيوسال ج) سال 5/2زض ّط غَضت عَل هست زٍضُ ًثايس اظ . تيفعايس زاًطدَ ي تحػيلي عَل زٍضُ

اظ هطذػي  حسامثط يل ًيوسالُ، تَاًس تا مسة هَافقت زاًطگا هي ماضضٌاسي اضضس ي زاًطدَي زٍضُ : 12 ي هادُ

 .ضَز هست هصمَض خعٍ سٌَات تحػيلي زاًطدَ هحسَب هي. استفازُ مٌسًيوسال تحػيلي يا حصف 

ُ1 ي تثصر :

 .ضَز هيغازض  ًيوسالضذػي تحػيلي يا حصف ، مگَاّي قاتل قثَل ي اضائِپس اظ ، تطاي ظهاى تاضزاضي ٍ ٍضغ حول

. زضَ يهحسَب ًن( ًيوسال 4)زاًطدَ  تحػيليهداظ سٌَات  ٍخع ي ٍظاضت ػلَم ًاهِ هطذػي ظايواى عثق آييي

ُ2 ي تثصر :

سط ٍاحسّاي اضائِ ضسُ، ًسثت ك تِ حساقل ٍاحسّاي زضسي ضا زض يل ًيوسال تحػيلي اضائِ زّس، ًتَاًس زاًطگاُچٌاًچِ 

تداٍظ ( ًيوسال 5)سال 5/2تحػيل ًثايس تحت ّيچ ضطايغي اظ  ي زض ّط غَضت عَل زٍضُ. ضَز زاًطدَ افعٍزُ هي ي تِ عَل زٍضُ

 .ًوايس

ُ3ي  تثصر: 

 تسلين ٍ هَافقت زاًطگاُتِ ، ًيوسال تحػيلي ثثت ًام ٍ اًتراب ٍاحستايس قثل اظ ضطٍع  تحػيلي زضذَاست هطذػي

گيطز ٍ هٌَط تِ ايي  تا هطذػي تحػيلي زاًطدَ تا تَخِ تِ ٍضؼيت تحػيلي ٍي غَضت هي زاًطگاُهَافقت . مسة گطزز زاًطگاُ

. تحػيل زاًطدَ اظ آى تِ تؼس تا هطنل هَاخِ ًطَزي  است مِ ازاهِ

ُ4ي  تثصر: 

قثل اظ ًيوسال ضطمت مٌس، هتحاًات پاياى ازض زاليل هَخِ ًتَاًس ُ ب ثثت ًام ٍ اًتراب ٍاحسزض غَضتي مِ زاًطدَ تؼس اظ 

 . ًيوسال ًوايسزضذَاست حصف  زتاي ًيوسالضطٍع اهتحاًات پاياى 

ُ5ي  تثصر: 

 ظا ،زاًطگاُ تطك تحػيل مٌستسٍى مسة هَافقت حتي تطاي يل ًيوسال اًتراب ٍاحس ًٌوايس يا  زض غَضتي مِ زاًطدَ

  .ضَز تحػيل هحطٍم هي ي ازاهِ

ُ6ي  تثصر: 

 ترتحػيلي  ي تحػيلي ٍ اذغاض الظم تِ زاًطدَياى قثل اظ اتوام عَل زٍضُ ي ًظاضت تط اخطاي غحيح ضػايت عَل زٍضُ 

 .است ٍ داًطكذُ (گرٍُ)تخص ي عْذُ

زض ايي غَضت تايس زضذَاست ذَز ضا هثٌي تط اًػطاف تِ . زّساظ تحػيل اًػطاف  تَاًس تِ ّط زليل زاًطدَ هي:  13 ي هادُ

ًسثت تِ غسٍض گَاّي اًػطاف اقسام  زاًطگاُ چٌاًچِ زاًطدَ تؼس اظ يل هاُ زضذَاست ذَز ضا پس ًگيطز،. تسلين ًوايس زاًطگاُ

. مٌس  هي

 :تثصرُ

ًاهِ ٍ  تِ ّط حال غسٍض ّط گًَِ گَاّي. مٌس ظف است تِ تؼْساتي مِ سپطزُ است ػولٍزاًطدَي اًػطافي يا اذطاخي م

. است زاًطگاُ هطتَطهٌَط تِ تسَيِ حساب زاًطدَ تا ، ضطمت هدسز زض آظهَى ٍضٍزي ًوطات ٍ زضيافت هدَظظ تسلين ضي
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ارزضياتـــي : فصل ضطن 
 

 . است( زٍاظزُ)12 خثطاًي يا زٍضُ ّاي قثَلي زض ّط زضس اػن اظ زضس ي حساقل ًوطُ:  14 ي هادُ

 ُ1ي  تثصر:  

 :ٍ گطايص ّاي هرتلف تِ ضطح ظيط است ي هؼافي تطاي ضضتِ ّا ي قثَلي اًگليسي ٍيژُ حس ًػاب ًوطُ

 20از   17/-                                   ظتاى ٍ ازتيات اًگليسي ٍ آهَظش ظتاى اًگليسي -1

 20از   14/-            ظتاى ضٌاسي ّوگاًي ٍ آهَظش ظتاى فاضسي تِ غيط فاضسي ظتاًاى -2

                       20از   10/-ّا                                                                        گطايص/ سايط ضضتِ -3

ُ2ي  تثصر: 

ًاهِ، سويٌاض،  ّاي پاياى ي زضس غطفاً هي تَاًس ًوطُ زضس ي ضَضاي تحػيالت تنويلي زاًطگاُ، استاز عثق هػَتِ

ًوايس، زض پاياى ًيوسال تِ غَضت  ّاي زيگطي ضا مِ ضَضاي تحػيالت تنويلي زاًطگاُ هطرع هي سي هرػَظ ٍ زض لِأهس

ّاي ماضضٌاسي اضضس تايس زض پاياى ًيوسال عثق تقَين زاًطگاّي ٍ زض هَػس هقطض تِ اهَض  ي سايط زضس ًوطُ. ًاتوام گعاضش مٌس

 .ضَز ُ غفط تثسيل هيي زضس ب آهَظضي زاًطگاُ اػالم گطزز؛ زض غيط ايي غَضت ًوطُ

ُ3ي  تثصر: 

زض ماضًاهِ ثثت ٍ زض هؼسل ّط ًيوسال ٍ ( تدع هَاضزي مِ قاًَى غطاحت زاضز)گيطز ّايي مِ زاًطدَ هي ي توام زضس ًوطُ

 .ضَز هؼسل مل زاًطدَ هحسَب هي

زض غَضت ػسم مسة . است 14 ، حساقلزض ّط ًيوسال تحػيلي زاًطدَ ّاي ًوطات زضس قاتل قثَل هياًگيي : 15 ي هادُ

 .، زاًطدَ هططٍط آهَظضي ذَاّس ضس14هياًگيي 

ُ1ي  تثصر: 

تحػيل  ي اظ ازاهِ هططٍط آهَظضي ٍ آى زاًطدَ  تاضس، 14اگط هياًگيي ًوطات زاًطدَ زض زٍ ًيوسال تحػيلي موتط اظ  

. ضَز هحطٍم هي

ُ2ي  تثصر: 

  .اسثِ ذَاّس ضسهح( ظيط حس ًػاب)زاًطدَ تا ّط تؼساز ٍاحس آهَظضي هططٍعي 

ُ3ي  تثصر: 

ٍاحس تقليل ياتس، زضغَضت مسة هياًگيي                                  8چٌاًچِ ٍاحسّاي زضسي زاًطدَ تِ زليل حصف زضس، تِ ظيط   

 . آى ًيوسال ًيع هحسَب ذَاّس ضس آهَظضي ّاي تاقيواًسُ، هططٍعي زض زضس 14موتط  اظ 

 :4ي  تثصرُ

آى ًيوسال تا ضطايظ ظيط  آهَظضي زاًطدَ تِ ّوطاُ پاياى ًاهِ ٍاحسّاي زضسي ًيع اًتراب ًوايس، هططٍعيزضغَضتي مِ 

: هحسَب ذَاّس ضس

ٍاحس زضسي، تسٍى احتساب ٍاحسّاي پاياى ًاهِ، اًتراب مطزُ ٍ هياًگيي ًوطات  8زاًطدَ زض آى ًيوسال حساقل  -1

 . تاضس 14 موتط اظ(ي پاياى ًاهِ  تسٍى احتساب ًوطُ)ّا  زضس

 ٍاحس تقليل ياتس، زض غَضت مسة  8چٌاًچِ ٍاحسّاي زضسي زاًطدَ زض ايي ًيوسال تِ زليل حصف زضس، تِ ظيط

هططٍعي آى ًيوسال ًيع هحسَب ( ي پاياى ًاهِ تسٍى احتساب ٍاحس ٍ ًوطُ)ّاي تاقيواًسُ  زض زضس 14هياًگيي موتط اظ 

 . ذَاّس ضس
ٍاحس زضسي ضسيسُ تاضس ٍ زاًطدَ تا  8ي زاًطدَ زض آى ًيوسال تِ حساقل  ًاهِ تؼساز ٍاحسّاي زضسي ٍ پاياى -2

 .مسة مٌس 14ًاهِ هياًگيي موتط اظ  ّاي گصضاًسُ ضسُ ٍ پاياى احتساب ًوطات زضس
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 ُ5ي  تثصر:   

، پس اظ غسٍض اذغاض آهَظضي تا ضػايت ضَاتظ ٍ اتالؽ تِ هَقغ آى، عثق تقَين زاًطگاّي، تِ زاًطدَياى هططٍط آهَظضي

 . است ٍ داًطكذُ (گرٍُ)ي تخص تر عْذُي تحػيل  يل ًيوسال هططٍعي ٍ قثل اظهحطٍم ضسى اظ ازاهِ

ُ6ي  تثصر: 

 استٍ زاًطنسُ  (گطٍُ)ترص ي ػْسُ ضب ،اًس تحػيل زاًطدَياًي مِ زٍ ًيوسال هططٍط آهَظضي ضسُ ي خلَگيطي اظ ازاهِ

 .ضَزهي زاًطگاُ اًدام  هسيطيت تحػيالت تنويلياظ عطيق  تط اساس گعاضش زاًطنسُ، عثق تقَين زاًطگاّي ٍ

ُ7ي  تثصر: 

اها زض احتساب هياًگيي ًوطات ًيوسال تحػيلي ٍ  ز؛ضَ زاًطدَ ثثت هي ي زض ماضًاهٍِ هاظاز خثطاًي  ّاي زضس ي ًوطُ

. ضَز ًوي ثيط زازُتأهياًگيي مل ًوطات زاًطدَ 

ي  زٍضُ ي آهَذتِ زاًصزض غيط ايي غَضت . موتط تاضس 14اى زٍضُ ًثايس اظ هياًگيي مل ًوطات زاًطدَ زض پاي :16 ي هادُ

. ضَز ماضضٌاسي اضضس ضٌاذتِ ًوي

:  تثصرُ

موتط تاضس، زض غَضتي مِ  14ٍاحسّاي زضسي زٍضُ، هياًگيي مل ًوطات اٍ اظ ي  ّوِزاًطدَيي مِ پس اظ گصضاًسى 

گطفتِ (  14تا  12تيي ) 14موتط اظ ي  ضا مِ زض آًْا ًوطُ ّايي زضس تَاًس هي ،حسامثط هست هداظ تحػيل ٍي تِ پاياى ًطسيسُ تاضس

زاًطدَيي مِ تِ ّط . آهَذتِ هي ضَز زاًص يل ًيوسال تحػيلي تنطاض مٌس ٍ زض غَضت خثطاى موثَز هياًگيي مل، است، فقظ زض

 .مٌس مي زضيافت ًويضَز ٍ هسض ي تحػيل هحطٍم هي زليل ًتَاًس اظ ايي فطغت استفازُ مٌس، اظ ازاهِ

ًاهِ  پاياى: فصل ّفتن 

 

ُظف است زض يل ٍماضضٌاسي اضضس است مِ عي آى زاًطدَ مي  ًاهِ آذطيي ترص زٍضُ پاياىتسٍيي :  17 ي هاد

. پژٍّص مٌسضاٌّوا، تحقيق ٍ  (اى)تحػيلي ذَز، ظيط ًظط استاز ي هطتَط تِ ضضتِ ي ظهيٌِ

ٍ ضَضاي تحػيالت تنويلي ( گطٍُ)ضَضاي ترصهَافقت استاز ٍ تأييس  تا پيطٌْاز زاًطدَ ٍ تِضاٌّوا  استاز : 18 ي هادُ

. گطزز تؼييي هي زاًطگاُ، اظ اػضاي ّيأت ػلوي زاًطنسُ

 ُ1ي  تثصر: 

 .اًتراب استاز ضاٌّوا تَسظ زاًطدَ تايس حسامثط تا پاياى ًيوسال اٍل تحػيلي غَضت گيطز

ُهايي ٍ هطاٍضُ ي پاياى ًاهِ ي زاًطدَياى زٍضُ ي ماضضٌاسي اضضس تِ ضطح ظيط ضطايظ تسضيس، ضاّي: 2ي  تثصر

 :است

 تذريس( الف

 ي استازياضي زاضتي حساقل هطتثِ -1

 (زض غَضت ٍخَز هقغغ ماضضٌاسي زض ضضتِ هطتَعِ)حساقل يل سال ساتقِ ي تسضيس زض هقغغ ماضضٌاسي  -2

 هَافقت ضَضاي ترص -3

 راٌّوايي پاياى ًاهِ( ب

 ي استازياضي هطتثِ زاضتي حساقل -1

 (تسٍى زض ًظط گطفتي هقغغ) تسضيس زض زاًطگاُ ساتقِ ي حساقل يل سال -2

 ي زفاع ضسُ ًاهِ ي حساقل يل پاياى هطاٍضُ -3

 هَافقت ضَضاي ترص -4

 هطاٍرُ ي پاياى ًاهِ( ج

 ي استازياضي زاضتي حساقل هطتثِ -1
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 هَافقت ضَضاي ترص -2

ُب تا تأييس ضَضاي تحػيالت تنويلي زاًطگاُ ٍ تأييس هؼاٍى هَاضز استثٌايي زضذػَظ تٌسّاي الف ٍ : 3ي  تثصر

 .آهَظضي زاًطگاُ اًدام ذَاّس ضس

اظ  زاًطنسُ، تحػيالت تنويليٍ ضَضاي ( گطٍُ)ترص ييس ضَضايأاستاز هطاٍض تِ پيطٌْاز استاز ضاٌّوا ٍ ت: 19ي  هادُ

 .گطزز تؼييي هيزاًطگاُ  اػضاي ّيأت ػلوي

ُ1 ي تثصر :

تا پيطٌْاز استاز ضاٌّواي اٍل ٍ يا اًتراب استاز ( استاز ضاٌّواي هطتطك)اًتراب استاز ضاٌّواي زٍم زض غَضت ًياظ، 

 تحػيالت تنويليٍ ضَضاي ( گطٍُ)ترص ييس ضَضايأٍ تا شمط زاليل تَخيْي، تا ت( گطٍُ)هطاٍض زٍم تا پيطٌْاز ضَضاي ترص

 .زاًطگاُ تالهاًغ استاظ اػضاي ّيأت ػلوي  زاًطنسُ

ُ2 ي تثصر :

ٍ تا ( گطٍُ)يا استاز هطاٍض زٍم تا پيطٌْاز ضَضاي ترص( اغلي)اًتراب استاز ضاٌّواي زٍم تا پيطٌْاز استاز ضاٌّواي اٍل

زاًطنسُ ٍ ضَضاي تحػيالت تنويلي زاًطگاُ، اظ  تحػيالت تنويليٍ ضَضاي ( گطٍُ)ترص شمط زاليل تَخيْي، تا تأييس ضَضاي

  .پصيط است ي اهناىاستازياضي حساقل  سسات آهَظضي يا پژٍّطي تا هطتثِؤّا ٍ مُ  ػلوي سايط زاًطگا ّيأتاػضاي 

ُ3 ي تثصر :

سسات آهَظضي يا پژٍّطي هي تَاًس تِ ػٌَاى استاز ضاٌّواي ؤّا ٍ مُ  ػلوي سايط زاًطگا ّيأتحسامثط يل ًفط اظ اػضاي 

 . هطتطك يا استاز هطاٍض زض مويتِ ي پاياى ًاهِ حضَض زاضتِ تاضس

ي  زاًطدَ هَظف است پس اظ پاياى ًيوسال اٍل ٍ قثل اظ پاياى ًيوسال سَم تحػيلي، هَضَع پاياى ًاهِ : 20 ي دُها

 . هطتَط اًتراب ًوايس( گطٍُ)ٍ تأييس ضَضاي ترص( اى)ذَز ضا تا ًظط استاز

ُ1ي  تثصر: 

ي پژٍّطي زاًطدَ، تاضيد  ضطٍع زٍضُ .ياتس قغؼيت هيزاًطنسُ تحػيالت تنويلي ضَضاي ييس  ًاهِ پس اظ تأ هَضَع پاياى

 .تاضس عطح تحقيق زض زاًطنسُ هي أييست

ُ2ي  تثصر: 

ٍ ضَضاي ( گطٍُ)ترص ضَضاياػضاي مويتِ ي پاياى ًاهِ،  أييسًاهِ پس اظ ت ّطگًَِ تغييط زض هَضَع ٍ ػٌَاى پاياى

اظ عطيق اتَهاسيَى  تايسعثق هقطضات، خلسِ زفاع،  زاًطنسُ ، قثل يا تؼس اظ غسٍض هدَظ زفاع يا تؼس اظ تطگعاضي تحػيالت تنويلي

  .تِ تحػيالت تنويلي زاًطگاُ گعاضش ضَزآهَظضي 

ُاساس تقَين  تط زض هْلت هداظ تحػيلي، ظف استٍمزفاع،  ًاهِ تا ظهاى زاًطدَ پس اظ اًتراب پاياى : 21 ي هاد

ّاي تؼس،  ًاهِ، ثثت ًام ًيوسال پس اظ اذص تواهي ٍاحسّاي پاياى. ثثت ًام ًوايس ًاهِ پاياى ّاي تؼس ًيع تطاي زاًطگاّي زض ًيوسال

 .غفط ٍاحسي ذَاّس تَز

ُأييسًاهِ، تا ت ي آهَظضي ٍ اتوام پژٍّص ٍ ًگاضش پاياى زاًطدَ پس اظ اتوام زٍضُ: دفاع از پاياى ًاهِ :22 ي هاد 

 . ي ذَز اقسام ًوايس ًاهِ تَاًس تطاي زفاع اظ پاياى ضاٌّوا ٍ هطاٍض، ٍ زض سقف سٌَات هداظ تحػيلي هي(اى)استاز

ُ1ي  تثصر: 

ي هؼافي ٍي زض  ّاي اذص ضسُ تَسظ زاًطدَ ٍ ّوچٌيي اًگليسي ٍيژُ ًاهِ، تايس ًوطات تواهي زضس قثل اظ زفاع اظ پاياى  

 .، ثثت ضسُ تاضسضذُ أييذتي قثَل ٍ ٍضؼيت  اُ تا ًوطُسيستن اتَهاسيَى آهَظسي زاًطگ

ُ2ي  تثصر: 

ي ظهاًي تيي تػَية عطح تحقيق پيطٌْازي زض زاًطنسُ ٍ زفاع اظ پاياى ًاهِ زض سقف سٌَات هداظ  حساقل فاغلِ

  .توام است چْارهاُتحػيلي، 
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ُ3ي  تثصر: 

 أييسٍ ت (گطٍُ)ترصتِ پيطٌْاز ضَضاي  ،22هازُ ي  4تا ضػايت تثػطُ  (گطٍُ)پس اظ تػَية عطح تحقيق زض ترص 

ي تحقيق زاًطدَ  مِ زض ظهيٌِ( استازياض ٍ تاالتط)ػلوي زاًطگاُ  ّيأتضَضاي تحػيالت تنويلي زاًطنسُ، يل ًفط اظ اػضاي 

 .ضَز ًاهِ تؼييي هي تطاي اضظياتي پاياىهترػع زاذلي ترػع زاضتِ تاضس، تِ ػٌَاى زاٍض 

ُحساقل زٍ ًفط تا پيطٌْاز : هتخصص داخلي پاياى ًاهِ ّاي كارضٌاسي ارضذًحَُ اًتخاب داٍر  :4ي  تثصر

ضَضاي تحػيالت  ي اًتراب زاٍض تطاساس هػَتِ. ، تِ ضَضاي تحػيالت تنويلي زاًطنسُ هؼطفي هي گطزًس(گطٍُ)ضَضاي ترص 

ّوچٌيي ضَضاي تحػيالت تنويلي زاًطنسُ اذتياض زاضز فطز زيگطي ضا تِ . تنويلي زاًطنسُ اظ تيي افطاز هؼطفي ضسُ هي تاضس

زض سيستن اتَهاسيَى هترػع زاذلي ثثت ًام زاٍض . اًتراب ٍ هؼطفي ًوايس( غيط اظ افطاز هؼطفي ضسُ)تطريع ٍ تػوين ذَز 

 .تاضس هي (گطٍُ)ترص ي ضئيس آهَظضي تط ػْسُ

ُ5ي  تثصر: 

ضٍظ قثل اظ تاضيد زفاع، پاياى ًاهِ ي ذَز ضا تطاي اضسال تِ زاٍض هترػع زاذلي تِ ضئيس ترص  20زاًطدَ تايس حساقل 

هٌَط تِ زضيافت ًظط زاٍض هترػع زاذلي هي ( گطٍُ)تأييس تطگعاضي خلسِ ي زفاع زض سيستن تَسظ ضئيس ترص . تحَيل زّس

 .تاضس

ٍُظايف زاٍض هترػع زاذلي پاياى ًاهِ ي ماضضٌاسي اضضس عثق هفاز فطم زاٍضي ضسالِ ي زمتطي ضطح : 6ي  تثصر

  .هػَب ضَضاي تحػيالت تنويلي زاًطگاُ هَضخ هي تاضس

ُهثٌي تط تغييط تاضيد تؼييي ضسُ تطاي زفاع اظ پاياى ًاهِ تِ زليل هطنالت اساسي،  زض غَضتي مِ ًظط زاٍض: 7ي  تثصر

  هطاٍض، (ىا)زاتساضاٌّوا،  (اى)ًفط ػضَ ضاهل استاز 5هتطنل اظ حساقل  (گطٍُ) تيص اظ يل هاُ تاضس، مويتِ اي اظ عطف ترص

تطنيل هي گطزز ٍ تا تَخِ تِ هستٌسات متثي زاٍض، تػوين  (گطٍُ) تي اظ استازاى هترػع، تِ اًتراب ضَضاي ترص  زٍ زاٍض ٍ 

 .زًْايي زض هَضز زفاع اظ پاياى ًاهِ گطفتِ هي ضَ

ُ8ي  تثصر: 

ضٍظ ضا تيي ثثت ظهاى زضذَاست زفاع زض سيستن اتَهاسيَى آهَظضي ٍ  10ي ظهاًي حساقل  زاًطدَ هَظف است فاغلِ 

 .ًاهِ ضػايت مٌس تاضيد زفاع اظ پاياى

ًُاهِ ي دفاع از پاياى تركية كويتِ : 23ي  هاد : 

 ضاٌّوا( اى)استاز  -1

 هطاٍض( اى)استاز -2

 زاٍض هترػع زاذلي -3

 ي تحػيالت تنويلي زاًطگاُ ًوايٌسُ -4

ُ1 ي تثصر:  

ي زفاع، تَسظ تحػيالت تنويلي  ي تحػيالت تنويلي زاًطگاُ غطفا خْت ًظاضت تط حسي تطگعاضي خلسِ ًوايٌسُ

 . ضَز تؼييي هي( استازياض ٍ تاالتط)ػلوي زاًطگاُ  ّيأتزاًطنسُ اظ هياى اػضاي 

 2تثصرُ ي:  

زاًطدَ، اػن اظ استازاى ضاٌّوا، هطاٍض، زاٍض هترػع زاذلي ٍ ًوايٌسُ ي تحػيالت  ي اػضاي مويتِ ي پاياى ًاهِ 

          .تنويلي زاًطگاُ ًثايس تا زاًطدَ ًسثت ذَيطاًٍسي زاضتِ تاضٌس

ُي زاًطدَ، ًاهِ پاياىي  تطاي تؼييي ًوطُ. گيطز غَضت هي( تيست)20ي  تط هثٌاي ًوطًُاهِ  اضظضياتي پاياى : 24 ي هاد 

 .ضَز تا ضطية يل زض ًظط گطفتِ هي هترػع زاذلي استاز هطاٍض ٍ زاٍض ي استاز ضاٌّوا تا ضطية زٍ ٍ ًوطُ ي ًوطُ

ُ1ي  تثصر: 

 .گطزز چٌاًچِ زاًطدَ زٍ ًفط استاز ضاٌّوا زاضتِ تاضس، هياًگيي ًوطات آًاى تا ضطية زٍ هٌظَض هي

ُ2ي  تثصر: 

 .گطزز هطاٍض زاضتِ تاضس، هياًگيي ًوطات آًاى تا ضطية يل هٌظَض هيچٌاًچِ زاًطدَ تيص اظ يل ًفط استاز 
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 .گيطز  ياي تؼلق م ٍ تِ ّط زضخِ ًوطُ مٌس هيزض پٌح زضخِ اضظضياتي ًاهِ  ي زفاع اظ پاياى ضا مويتًِاهِ  پاياى : 25 ي هادُ

 :ي آى تِ ضطح ظيط است هيعاى ًوطُ ٍ زضخِ

عالي        :      20تا  19ي ًورُ از 

تسيار خَب       :99/18تا  17ي  ًورُاز 

خَب      : 99/16 تا 16 ي ًورُاز 

قاتل قثَل       :99/15تا  14 يًورُ از 

  غيرقاتل قثَل            :14ي كوتر از ًورُ 

ُ1ي  تثصر:  

ذَاّس  زازُ ثيطأٍي تضَز ٍ زض هياًگيي ًوطات  زاًطدَ هيي  ٍاضز ماضًاهِ  زض آذطيي ًيوسال تحػيلي،ًاهِ  ي پاياى ًوطُ

. ضس

  :2ي  تثصرُ

تَاًس زض هستي مِ اظ حسامثط  اظ ًظط ّيأت زاٍضاى، غيط قاتل قثَل تطريع زازُ ضَز، زاًطدَ هي  ًاهِ، زض غَضتي مِ پاياى

اظ آى زفاع  ،مٌٌس مِ ّيأت زاٍضاى تؼييي هي تاضيري زض ذَز ضا ماهل ٍ تاض زيگط ي ًاهِ هست هداظ تحػيل ٍي تداٍظ ًنٌس، پاياى

تحػيل ٍ زضيافت هسضك  يُ اظ ازام ،زفاع مٌس تا هَفقيت ذَز ي ًاهِ زاًطدَيي مِ زض فطغت تؼييي ضسُ ًتَاًس اظ پاياى. مٌس

. ضَز تحػيلي هحطٍم هي

ُ3  ي تثصر :

التحػيلي ي ذَز تا هَفقيت زفاع مطزُ است، تطاي اًدام اغالحات ٍ تواهي اهَض فاضؽ  ًاهِ پاياىتِ زاًطدَيي مِ اظ 

 .پس اظ اًقضاي ايي هست، تا زاًطدَ هغاتق هقطضات زاًطگاُ ضفتاض ذَاّس ضس. ضَز حسامثط سِ هاُ فطغت زازُ هي

 :26ي  هادُ

هاًس،  ي تحػيل تاظ هي ي آًْا تِ زاًطدَيي مِ تِ ّط زليل اظ ازاهِ اػغاي گَاّي گصضاًسى ٍاحسّاي زضسي ٍ ًوطُ

 .ًدام تؼْسات ٍ تسَيِ حساب ٍي، تالهاًغ استزضغَضت زضذَاست زاًطدَ، هٌَط تِ ا

 

 هْواى اًتقال، تغيير رضتِ، : فصل ّطتن 

 

 .ي ماضضٌاسي اضضس ًاپيَستِ هوٌَع است اًتقال ٍ تغييط ضضتِ زض زٍضُ:  27ي  هادُ

  :1 ي  تثصرُ

ّاي غيط زٍلتي تِ  ي ضثاًِ تِ ضٍظاًِ، ًيوِ حضَضي ٍ هداظي تِ حضَضي اػن اظ ضٍظاًِ ٍ ضثاًِ ٍ اظ زاًطگاُ اًتقال اظ زٍضُ

 . ّاي زٍلتي هوٌَع است زاًطگاُ

ُ2ي   تثصر:   

 .تاضس يط هيپص ، تا ضػايت سٌَات زٍضُ، تا ضطايظ ظيط اهناى«آهَظضي»ي  تِ ضيَُ« پژٍّطي –آهَظضي »ي  اًتقال اظ ضيَُ

 ي عطح تحقيق قثل اظ اضائِ( 1

 (زض غَضت ٍخَز)هَافقت استاز ضاٌّوا (  2

 ٍ زاًطنسُ (گطٍُ)ترصهَافقت (  3

ُ3ي  تثصر:  

، زاًطدَ هَظف است تحػيالت ذَز ضا هغاتق «آهَظضي»ي  تِ ضيَُ« پژٍّطي –آهَظضي »ي  زض غَضت اًتقال اظ ضيَُ

 .ازاهِ زّس ٍ تِ پاياى تطساًس« آهَظضي»ي  ي ضيَُ ًاهِ آييي
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ُ4ي  تثصر:  

( ضويوِ)« ي آهَظضي ضيَُ»ي هطتَط تِ  هغاتق آييي ًاهِ« پژٍّطي –آهَظضي »ي  تِ ضيَُ« آهَظضي»ي  اًتقال اظ ضيَُ

 .غَضت هي گيطز

ُزض يل ضضتِ ٍ زض يل ظهاى هؼيي، زض زاًطگاُ هثسأ هوني ًثاضس،  ّا،  ي تطذي اظ زضس زض غَضتي مِ اضائِ :28ي  هاد

، زاًطنسُ ٍ (گطٍُ)ترصّا ضا تا هَافقت استاز ضاٌّوا ٍ تأييس استاز هطاٍض تحػيلي ٍ هَافقت ضَضاي  تَاًس آى زضس زاًطدَ هي

زض چٌيي ضطايغي، مسة هَافقت . ي زيگط مِ هدطي زٍضُ است، تِ غَضت هْواى تگصضاًسزاًطگاُ زض يني اظ هإسسات آهَظش ػال

ٍاحسّاي زضسي  چْل زضغستؼساز ٍاحسّاي زضسي زاًطدَي هْواى زض زاًطگاُ زيگط ًثايس اظ . زاًطگاُ هقػس ّن ضطٍضي است

  .زٍضُ تداٍظ مٌس

 :پصيط است ٍ تا ضطايظ ظيط اهناى (گطٍُ)ترصظط ي ماضضٌاسي اضضس تا ى ّا زض زٍضُ ساظي زضس هؼازل: 29ي  هادُ

 .پصيطش زاًطدَ تطاي ٍضٍز تِ زٍضُ هَضز تأييس ٍظاضت تاضس -الف

 .ي تحػيلي هَضز تأييس ٍظاضت تاضس قثلي زاًطدَ زض ضضتِ زاًطگاُ -ب

 . ضيعي تاضس ّاي هػَب ضَضاي تطًاهِ ي زاًطدَ تط اساس تطًاهِ ّاي گصضاًسُ سطفػل زضس -ج

ي  يا ضيَُ« پژٍّطي –آهَظضي »ي  ضيَُ ي ماضضٌاسي اضضس زض ّاي پاياى زٍضُ ًاهِ زاًطدَ هي تَاًس تا گَاّي: 30ي  هادُ

 . ي تحػيل زّس ي تحػيلي تاالتط ازاهِ زض زٍضُ ،«آهَظضي»

هَضخ  154/21ي ضُضوا)ي ماضضٌاسي اضضس زٍضُي  ًاهِ زستَضالؼول اخطايي، تط اساس آيييآييي ًاهِ ٍ ايي :  31ي   هادُ

تٌظين  تثػطُ 60هازُ ٍ  31فػل ٍ  8 ضيعي آهَظش ػالي زض ضَضاي تطًاهِ 15/1/1388هَضخ  714ي  هػَب خلسِ( 19/1/1388

الظم االخطا است ٍ اظ  90-91ايي زستَضالؼول اظ اتتساي سال تحػيلي . تِ تػَية ضَضاي زاًطگاُ ضسيس 16/12/91ضس ٍ زض تاضيد  

ّاي هغايط تا آى تطاي زاًطدَياى هطوَل ايي  ّا ٍ زستَض الؼول ّاي قثلي ٍ توام هقطضات ٍ ترطٌاهِ ًاهِ يييتاضيد اتالؽ آى، آ

  .گطزز ًاهِ لغَ هي آييي
 


