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اسالهي ضذى داًطگبُ اس هٌظز حضزت اهبم خويٌي (لذس سشُ)

هقٌی اسالهی شذى داًشگاُ ایي است وِ استمالل پیدذا وٌدذ ٍ ددَدا سا اص دشا خدذا وٌدذ ٍ
دَدا سا اص ٍاةستگی ةِ ششق خذا وٌذ ٍ یه هولىت هستمل ،یه داًشگاُ هستمل ،یه فشٌّد
هستمل داشتِ ةاشین.فضیضاى هي! ها اص حصش التصداد ًودی سشسدین ،هدا اص دداظدت ًؾداهی ًودی
سشسین آى چیض وِ ها سا هی سشساًذ ٍاةستگی فشٌّگی است.ها اص داًشگاُ استقواس هی سشسدین،
ها اص داًشگاّی هی سشسین وِ خَاى ّا ها سا آى عَس سشةیت وٌٌذ وِ دذهت شا ةىٌٌذ ،هدا اص
داًشگاّی هی سشسین وِ آًغَس خَاى ّا ها سا سشةیت وٌٌذ وِ دذهت ةِ ووًَیسن وٌٌذ.
هٌتـٍ :صیت ًاهِ اظْی سیاسی اهام دویٌی (سُ)
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تَصيِ رّجز فزساًِ اًمالة ثِ داًطجَیبى

شوا داًشدَیاى ،هتَخِ ةاشیذ وِ یىی اص ةضسگتشیي ٍؽایف شوا ،دَدساص اداللی است ،اددالق
دَد سا سىویل وٌیذ ،شوا خَاًاى فشصت سا داسیذ .دٍساى ،دٍساى شواسدت ،شدوا دس دٍساى ددَةی
صًذگی هیىٌیذ؛ دس سایِ حىَهت لشآًی ٍ فشٌّ اسالهی صًذگی هدی وٌیدذ؛ ةٌداةشایي ،اص ظ داػ
سٍحی ٍ هقٌَ  ،فشصت ةشا ٍاال ٍ شایستِ شذى داسیذ ،ایي فشصت سا هغتٌن ةشواسیذ  .فلن ةایدذ
دس وٌاس ادالق ٍ پیششفت صٌقتی ٍ فلوی ٍ هاد دس وٌاس سشذ اداللی ةاشذ .سَخِ ةدِ ددذا ّدن
هایِ اصلی سشذ اداللی ةِ حساا هی آیذ.
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پيبم رئيس داًطگبُ ثِ هٌبسجت آغبس سبل تحصيلي

ّل یستَي یعلوَى ٍ الذیي ال یعلوَى (سهز)9
ةِ ًام دذاًٍذ وِ للن سا آفشیذ ٍ آى سا شایستِ سَگٌذ دَیش لشاس داد.
آ اص سال س صیلی خذیذ سا ةِ اساسیذ پشسالا ٍ داًشدَیاى دالق ٍ آیٌذُ ساص وشَس ستشیه ٍ
سٌْیت ٍ ایام سَگَاس ساالس شْیذاى سا سسلیت فشض هی ًواین.
ةِ اهیذ ةِ ایٌىِ ةا اوسیش داًایی ٍ سَاًایی هشصّا خذیذ فلن ٍ داًش ٍ پژٍّشی سا دس ًَسدین ٍ
ةا پیًَذ فلن ٍ ایواى،للِ ّا سفیـ ةْشٍص ٍ پیشٍص ٍ واهیاةی سا فتح ًوایین ٍ حفؼ ه یظ
صیست ٍ هٌاةـ آ ةی وشَس ٍ واس آفشیٌی سا سشظَحِ سَخْات ٍ سالشْا دَد لشاس دّین ٍةا گام
ّا هصون ٍ استَاس،ایشاى خاٍیذاى سا سشافشاص ٍ سشةلٌذ ساصین.
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هيثبق ًبهِ داًطجَیبى جذیذ الَرٍد
آ اص ٍ اًدام ّش واس سا ّوَاسُ ةا ًام ٍ یاد دذا هتقال ّوشاُ وشدُ ٍ دس ّوِ حال اهیذ ةِ سضدایت
دذاًٍذ سا سشظَحِ فقاظیت ّا دَد لشاس هی دّین.
ًواص ٍ ًیایش سا آسام ةخش دظْا هی داًین ٍ دس خْت افتال ٍ پاسذاشت آى دس ه دیظ همدذسداًشگاُ وَشش دَاّین ًوَدُ.
دس اخشا ّش چِ ةْتش ٍؽایف داًشدَیی دَد ًْایت سقی ٍ وَشش دَد سا ةىاس هی گیشین. دس ه یظ همذس داًشگاُ اص پَشش آساستِ ٍ هٌاسب ةا فشٌّ اسالهی ٍ اختوافی سشصهیٌواىاستفادُ هی وٌین.
 ّوَاسُ سفایت ادا دس گفتاس ٍ سفتاس سا آى چٌاى ودِ شایسدتِ همدام داًشددَیی اسدت دس ةشاةدشدیذگاى دَد لشاس هی دّین.
 دس خْت افضایش آهَدتِ ّا ٍ پشٍسا هْاسسْا فلوی ددَد احسداس هسديَظیت هدی وٌدین ٍسقی هی وٌین وِ ّش سٍص ةیش اص سٍص گزشتِ ةش داًش هاى ةیافضائین.
هقتمذین ةشا سسیذى ةِ پیششفت ٍالقی ةایذ ةا ًگاُ اهیذ ٍاساًدِ ٍ سدالا ةدی ٍلفدِ ٍ ّودشاُ ةداةشًاهِ سیض حشوت وشد.
 ةا آگاّی اص ایٌىِ وشَس فضیضهاى ایشاى،دس هسیش پیششفت ٍ استمالل فلوی لشاس داسد هتقْذ هدیشَین ّوِ سالشْا ٍ ةشًاهِ ّایواى سا دس سسیذى ةِ ایي ّذف خْت دّی وٌین.
ةا هغاظقِ ٍ ةْش هٌذ اص استاد ٍ هٌاةـ فلوی،سٍحیِ خستدَگش ،حمیمت علتی دَد سا ةدِ عدَسپیَستِ آهادُ ًگِ داشتِ ٍ دس وٌاس آى صشاحت دس ةیاى،صذالت دس ًیت ٍ سشفت دس پزیشا دغدا
سا اص ٍؽایف اداللی دَد هی داًین.
 سقی هی وٌین دس ه یظ داًشگاُّ،وذظیٍ،حذت ٍ سٍحیِ ًشاط فلوی ٍ سدشصًذگی سا افدضایشدّین ٍ اص ه یظ همذس داًشگاُ دس ةشاةش ّش گًَِ اص دَد ةیگاًگی فلوی ٍ شدتیِ ددَى فشٌّگدی
دفاؿ وٌین.
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آئيي ًبهِ دٍرُ وبرضٌبسي ارضذ ًبپيَستِ
همذهِ:
سشفت پششتاا فلن ٍ فٌاٍس ٍ ؽَْس پیششفت ّا فؾین فلوی دس ّضاسُ سَم ،وشَسّا
خْاى سا دس ششایغی لشاس دادُ است وِ ایداد س َل ساّتشد دس ةشًاهِ ّا سَسقِ  ،اهش
حیاسی ٍ گاهی اساسی دس خْت سَسقِ ّوِ خاًتِ است ٍ ةش ایي هتٌا آهَصا فاظی ٍ سواهی
واسگضاساى ًؾام فلوی وشَس ٍ ةِ عَس ولی ًْادّا هَظذ اًذیشًِ ،مش ولیذ دس ستییي ٍ
س مك ایي س َل ساّتشد ةا اظْام اص ةشًاهِ ّا سَسقِ ٍ اّذاف ةلٌذ سٌذ چشن اًذاص 20
ساظِ خوَْس اسالهی ایشاى دَاّذ داشت.
هتَظیاى ٍ ةشًاهِ سیضاى حَصُ آهَصا فاظی وشَس ًیض ّوسَ ٍ ّواٌّ ةا ًْضت س َل دَاّی
وشَس ٍ ةْشُ هٌذ اص فشصت ّا پیش آهذُ دس ساستا اسسماء ویفیت ،ظضٍم ةاصًگش آئیي
ًاهِ ّا ضَاةظ ٍ همشسات آهَصشی سا دس صذس اٍظَیت ّا واس دَد لشاس دادُ اًذ .ةشا ًیل
ةِ ایي همصَد دس گام ًخست آئیي ًاهِ ّا دٍسُ واسشٌاسی اسشذ ةِ ظ اػ ضشٍسسی وِ دس
ةاصًگش ٍ اصالح آى ایداد هی شذ ةا ّوىاس ٍ ّواٌّگی داًشگاُ ّا ٍ هَسسات آهَصا
فاظی ٍ عی خلسات هتقذد واسگشٍُ آهَصشی ةِ سِ شیَُ آهَصشی -پژٍّشی –آهَصشی ٍ
پژٍّشی سذٍیي شذُ است.
هادُ ّ -1ذف اص سذٍیي آئیي ًاهِ دٍسُ ّا واسشٌاسی اسشذ ةِ سِ شیَُ« آهَصشی-پژٍّشی
» «آهَصشی» ٍ « پژٍّشی» سمَیت ٍ سَسقِ دٍسُ ّا س صیالت سىویلی،اسسما ویفیت ٍ
سٌَؿ ةخشی ةِ شیَُ ّا ًَیي اسائِ آهَصا پاسخگَیی هٌاسب ةِ افضایش سماضا ةشا ٍسٍد
ةِ دٍسُ ّا س صیالت سوىیلی  ،سمَیت ٍ اسسماء سغح ویفی ٍ ووی ایي دٍسُ ّا ٍ ّوساى
ساص آى ةا ةشًاهِ ّا سَسقِ ٍ دیگش اسٌاد ساّتشد وشَس است سا ةا ةْشُ هٌذ اص آى دس
سشةیت هتخصصاى ٍ پژٍّشگشاى هاّش ٍ ةشخستِ دس سغح وشَس ةىَشین.
هبدُ  -2تعبریف
دٍسُ واسشٌاسی اسشذ ًاپیَستِ :دٍسُ ا ةاالسش اص دٍسُ واسشٌاسی است وِ ةش اساس ةشًاهِ
ّا هصَا شَسا گستشا اهَصا فاظی  ،ةِ ادز هذسن واسشٌاسی اسشذ دس سشتِ هشةَط
هٌتْی هی شَد.
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شیَُ آهَصشی -پژٍّشی :دٍسُ ا وِ ه تَا ةشًاهِ آى هشتول ةش ٍاحذّا دسسی ٍ پایاى
ًاهِ است.
شیَُ آهَصشی :دٍسُ ا ةا ه َسیت آهَصا است وِ داًشدَ پس اص گزساًذى دٍسُ ّا
دسسی ٍ ةذٍى گزساًذى پایاى ًاهِ داًش آهَدتِ هی شَد.
شیَُ پژٍّشی :دٍسُ ا ةا ه َسیت پژٍّش وِ دستاٍسدّا آى (اسائِ فٌاٍس خذیذ،اسائِ
ًؾشیِ ٍ ایذُ خذیذ ،سَظیذ داًش فٌی،ثتت ادتشاؿ ٍ )...شَد ٍ هشتول ةش ادز ٍاحذّا دسسی
ه ذٍد ٍ اظضام ةِ اسائِ پایاى ًاهِ است.
پایاى ًاهِ  :فقاظیت پژٍّشی س میماسی است وِ دس یه صهیٌِ سشتِ س صیلی هشةَط ٍ س ت
ساٌّوایی استاد ساٌّوا اًدام هی گیشد.
هؤسسِ :هٌؾَس داًشگاُ ّا ٍ هؤسسات آهَصا فاظی ٍ پژٍّشی هدش دٍسُ ّا واسشٌاسی
اسشذ است.
شَسا :هٌؾَس شَسا س صیالت سىویلی هؤسسِ است.
سویٌاس :هٌؾَس س میك ٍ ستتـ ًؾش است.
هبدُ ً -3حَُ اجزاي دٍرُ :ایي دٍسُ ةِ صَست سٍصاًِ ،شتاًًِ ،یوِ حضَس  ،هداص ٍ ةیي
اظوللی عتك ضَاةظ هشةَط لاةل اخشا هی ةاشذ.
هبدُ  -4ضزایظ ٍرٍد
اظف:داشتي ششایظ فوَهی ٍسٍد ةِ آهَصا فاظی
ا :داسا ةَدى هذسن سسوی پایاى دٍسُ واسشٌاسی افن اص پیَستِ ٍ ًا پیَستِ هَسد سأییذ
ٍصاست فلَم س میمات ٍ فٌاٍس .
ج -لتَظی دس آصهَى ٍسٍد هَسد سأییذ ٍصاست ٍ یا وسب پزیشا اص هؤسسِ ةش اساس همشسات
هصَا.
هبدُ  -5درٍس ججزاًي
چٌاًچِ سشتِ دٍسُ واسشٌاسی ةا سشتِ دٍسُ سداًس ًذاشتِ ةاشذ داًشدَ ةایذ ةِ سشخیص
گشٍُ آهَصشی  ،سقذاد اص دسٍس سا س ت فٌَاى ختشاًی ةگزساًذ.
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تجصزُ  -1حذاوثش دسٍس ختشاًی ٍ 12احذ هی ةاشذ وِ دس اةتذا دٍسُ لتل اص دسٍس اصلی
اسائِ هی شَد.
تجصزُ  -2دس اًتخاا دسٍس اٍظیت ةا دسٍس ختشاًی است .سقییي سقذاد ٍ فٌاٍیي دسٍس ةش
اساس ةشًاهِ هصَا دس ّش سشتِ ٍ صهاى اًتخاا آى ّا ةش فْذُ شَسا گشٍُ است.
تجصزُ  -3دسٍسی سا وِ داًشدَ لتال دس دٍسُ واسشٌاسی گزساًذُ است سىشاس آى دس صَسسی
وِ فٌَاى دسس ةش اساس سشفصل ةشًاهِ هصَا واسشٌاسی اسشذ ةاشذ ،هداص ًیست.
تجصزُ  -4حذالل ًوشُ لتَظی دس ّش دسس افن اص دسٍس دٍسُ یا ختشاًی  12است.
هبدُ  -6هؤسسِ هَؽف است ةِ سٌاسب سقذاد پزیشفتِ شذگاى دس ایي دٍسُ،هشاٍسُ س صیلی
ةشا ّذایت داًشدَیاى سقییي ًوایذ.
هبدُ  -7سقذاد ٍاحذ ّا دسسی سا وِ داًشدَ ةایذ دس ّش ًیوسال س صیلی دس ایي دٍسُ ادز
ًوایذ حذالل  ٍ 8حذاوثش  12است.
هبدُ  -8ارسضيبثي تحصيلي
هیاًگیي ًوشات داًشدَ دس دٍ ًیوسال ًتایذ اص  14ووتش ةاشذ.
هبدُ  -9آدشیي ًیوسال س صیلی  ،داًشدَ اص ششط حذالل ادز ٍاحذ هقاف است ٍ چٌاًچِ
هیاًگیي ًوشُ داًشدَ دس ایي ًیوسا ووتش اص  14ةاشذ هششٍط سلمی هی شَد.
هبدُ  – 11هیاًگیي ول ًوشات داًشدَ دس پایاى دٍسُ ًتایذ اص  14ووتش ةاشذ ،دس یش ایي
صَست داًش آهَدتِ دٍسُ واسشٌاسی اسشذ شٌادتِ ًوی شَد.
ستصشُ -داًشدَیی وِ پس اص گزساًذى ولیِ دسٍس دٍسُ دس ّش سِ شیَُ،هیاًگیي ول ًوشات
اٍ اص  14ووتش ةاشذ دس صَسسی وِ حذاوثش هذت هداص س صیل ٍ ةِ پایاى ًشسیذُ ةاشذ هی
سَاًذ دسٍسی سا وِ دس آى ّا ًوشُ ووتش اص  14احشاص وشدُ است فمظ دس یه ًیوسال سىشاس
وٌذ ٍ دس صَست ختشاى ووتَد هیاًگیي ول  ،داًش آهَدتِ هی شَد .داًشدَیی وِ ةِ ّش
دظیل ًتَاًذ اص ایي فشصت استفادُ وٌذ اص اداهِ س صیل ه شٍم هی شَد ٍ هذسوی دسیافت
ًوی وٌذ.
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هبدُ  – 11حضَر ٍ غيبة
حضَس داًشدَ دس سواهی ةشًاهِ ّا دسسی ٍ دیگش فقاظیت ّا اهَصشی ٍ پژٍّشی دٍسُ
اظضاهی است .یتت داًشدَ دس ّش دسس ًتایذ  3/16هدوَؿ سافات آى دسس سداٍص وٌذ دس
یش ایي صَست ًوشُ داًشدَ دس آى دسس صفش ه سَا هی شَد.
تجصزُ  -1دس صَسسی وِ یتت داًشدَ دس یه دسس ،ةیش اص حذ هداص ةَدُ ٍ اص ًؾش
هؤسسِ هَخِ سشخی ص دادُ شَد ،آى دسس اص هدوَفِ دسٍس اًتخاةی داًشدَ حزف هی
شَد .دس ایي صَست سفایت حذًصاا ٍ 8احذ دس آى ًیوسال اظضاهی ًیستٍ .ظی آى ًیوسال اص
ًؾش عَل س صیل ةشا داًشدَ یه ًیوسال ه سَا هی شَد.
تجصزُ  -2یتت دس شیَُ پژٍّشی  ،اسصیاةی ًاهَفك ٍاحذّا پژٍّشی ادز شذُ دس آى
ًیوسال است وِ عتك ًؾش ّیأت داٍساى دس هادُ ً 32دام هی شَد.
هبدُ  -12یتت یش هَخِ دس اهت اى ّش دسس هٌدش ةِ ًوشُ صفش آى دسس هی شَد.
ستصشُ :دس صَسسی وِ یتت داًشدَ دس اهت اى اص ًؾش هؤسسِ هَخِ سشخیص دادُ شَد
دسس هزةَس حذف هی شَد.
هبدُ  -13هزخصي تحصيلي
داًشدَ دٍسُ واسشٌاسی اسشذ دس ّش سِ شیَُ هی سَاًذ حذاوثش یه ًیوسال اص هشدصی
س صیلی استفادُ ًوایذ ،هذت هزوَس خضء سٌَات س صیلی داًشدَ ه سَا هی شَد.
هبدُ  -14اًصزاف  ،اخزاج ٍ تزن تحصيل
داًشدَ هی سَاًذ ةِ ّش دظیل اص س صیل افالم اًصشاف ًوایذ .دس ایي صَست ةایذ دسدَاست
دَد سا هتٌی ةش اًصشاف ةِ هؤسسِ سسلین ًوایذ .چٌاًچِ داًشدَ ةقذ اص یه هاُ دسدَاست
دَد سا پس ًگیشد آى هؤسسِ ًستت ةِ صذٍس گَاّی اًصشاف الذام هی ًوایذ.
تجصزُ  -1داًشدَ اًصشافی یا ادشاج اص س صیل (هششٍعی دٍ ًیوسال ،سٌَات ةیش اص حذ
هداص) هَؽف است ةِ سقْذاسی وِ سپشدُ است فول ًوایذ.
تجصزُ  -2داًشدَ هٌصشف یا ادشاج اص س صیل هی سَاًذ دس صَست سسَیِ حساا واهل ةا
هؤسسِ ،هدذداً دس آصهَى ششوت ًوایذ.

9

هبدُ  -15عَل دٍرُ
عَل هذت دٍسُ دس ّش سِ شیَُ حذاوثش  2سال ،هشتول ةش ً 4یوسال س صیلی است.
ستصشُ -دس هَاسد استثٌایی افضایش عَل هذت دٍسُ ةِ سشخیص شَسا س صیالت سىویلی
داًشگاُ هداص است دس ّش صَست هذت دٍسُ ،دس ّش سِ شیَُ ًتایذ اص  2/5سال سداٍص ًوایذ.

هبدُ  -16اًتمبل  ،تغييز رضتِ ،هْوبى
اًتمال ٍ سغییش سشتِ دس ّش سِ شیَُ واسشٌاسی اسشذ هوٌَؿ است.
تجصزُ  -1اًتمال اص دٍسُ شتاًِ ةِ سٍصاًًِ،یوِ حضَس ٍ هداص ةِ حضَس افن اص (سٍصاًِ ٍ
شتاًِ) ٍ اص داًشگاُ ّا

یش دٍظتی ةِ داًشگاُ ّا دٍظتی هوٌَؿ است.

تجصزُ  -2اًتمال اص یه شیَُ ةِ شیَُ دیگش ةا سفایت سٌَات دٍسُ دس ادتیاس هؤسسِ آهَصا
فاظی است.
تجصزُ ّ -3ش داًشدَ دس ّش سِ شیَُ واسشٌاسی اسشذ هی سَاًذ حذاوثش ً 2یوسال سا ةا
هَافمت هؤسسِ هتذاء ٍ همصذ ةِ فٌَاى هْواى ةگزساًذ.
هبدُ  -17هقادل ساص دسٍس دس دٍسُ واسشٌاسی اسشذ ةا ًؾش گشٍُ آهَصشی ٍ ةا ششایظ صیش
اهىاى پزیش است.
الف :پزیشا ٍ ةشا ٍسٍد ةِ دٍسُ هَسد سأییذ ٍصاست ةاشذ.
ة :هؤسسِ لتلی داًشدَ دس سشتِ س صیلی هَسد سأییذ ٍصاست ةاشذ.
ج :سشفصل دسٍس گزساًذُ داًشدَ ةش اساس ةشًاهِ ّا هصَا شَسا ةشًاهِ سیض ةاشذ.
هبدُ  -18استبد راٌّوب
استاد ساٌّوا دس دٍسُ واسشٌاسی اسشذ آهَصشی -پژٍّشی ٍ پژٍّشی ةِ پیشٌْاد داًشدَ ٍ ةا
هَافمت یىی اص افضا ّیيت فلوی ةا هشستِ حذالل استاد یاس ٍ سأئیذ شَسا سقییي هی شَد.
تجصزُ -چٌاًچِ استاد ساٌّوا داسج اص هؤسسِ آهَصا فاظی اًتخاا هی شَد ةِ خا ششط
استادیاس داشتي هذسن دوتش اظضاهی است.
هبدُ  -19استاد هشاٍس ةِ پیشٌْاد استاد ساٌّوا پس اص سائیذ شَسا گشٍُ اص افضا ّیأت
فلوی دادل یا هتخصصاى داسج اص داًشگاُ اًتخاا هی شَد.
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هبدُ  -21ارسضيبثي پبیبى ًبهِ
الف :اص ًوشُ  19سا  20فاظی
ًوشُ  18سا  : 18/99ةسیاس دَا
ًوشُ  16سا : 17/99دَا
ًوشُ  14سا  : 15/99لاةل لتَل
ةً -وشُ ووتش اص  14یش لاةل لتَل.
تجصزُ -چٌاًچِ اسصشیاة ی پایاى ًاهِ یش لاةل لتَل ةاشذ داًشدَ هداص است حذاوثش یه
ًیوسال دس هذت هداس س صیل دس خلسِ دفافیِ ششوت ٍ هدذداً اص پایاى ًاهِ دفاؿ وٌذ.
داًشدَیی وِ دس فشصت سقییي شذُ ًتَاًذ اص پایاى ًاهِ دَد ةا هَفمیت دفاؿ ًوایذ اص اداهِ
س صیل ٍ دسیافت هذسن س صیلی ه شٍم هی شَد.
هبدُ  -21ةِ داًشدَ واسشٌاسی اسشذ وِ ةِ ّش دظیل اص س صیل ةاص هی هاًذ ،فمظ یه
گَاّی وِ داًشدَ چِ دسٍسی سا دس چٌذ ٍاحذ ٍ ةا چِ ًوشُ ا گزساًذُ است افغا هی شَد.
هبدُ  -22اسصشیاةی پایاى ًاهِ دس خلسِ دفافیِ سَسظ ّیيت داٍساى اًدام هی شَد.
هبدُ  -23سشویب ّیأت داٍساى ةش اساس دستَس اظقول شَسا است.
هبدُ  -24گَاّیٌاهِ پایاى دٍسُ واسشٌاسی اسشذ ةِ ّش سِ شیَُ(آهَصشی -پژٍّشی،
آهَصشی ٍ پژٍّشی) اسصا یىساًی داشتِ ٍ هی سَاًٌذ دس دٍسُ س صیلی ةاالسش اداهِ س صیل
دٌّذ.
هبدُ  -25سقذاد ٍاحذّا

دٍسُ واسشٌاسی اسشذ دس ّش سِ شیَُ(آهَصشی -پژٍّشی،

آهَصشی ٍ پژٍّشی) ةش حسب سشتِ حذالل  ٍ 28حذاوثش ٍ 32احذ است.
الف :ضيَُ آهَسضي -پژٍّطي
هبدُ  -26سقذاد ٍاحذ پایاى ًاهِ دس ایي شیَُ حذالل  ٍ 4حذاوثش ٍ 6احذ دسسی ةشا ّوِ
سشتِ ّا ٍ ةش اساس ةشًاهِ هصَا هی ةاشذ.
هبدُ  -27پبیبى ًبهِ
داًشدَ ه َؽف است پس اص پایاى ًیوسال اٍل ٍ لتل اص ششٍؿ ًیوسال سَم س صیلی ،هَضَؿ
پایاى ًاهِ دَد سا ةا ًؾش استاد یا اساسیذ ساٌّوا ٍ سأییذ گشٍُ هشةَط اًتخاا ًوایذ .هَضَؿ
پایاى ًاهِ پس اص سأییذ شَسا س صیالت سىویلی داًشىذُ لغقیت هی یاةذ.
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ة -ضيَُ آهَسضي
هبدُ  -28دس ایي شیَُ سواهی دٍسُ ةِ صَست ٍاحذّا دسسی ةذٍى پایاى ًاهِ دَاّذ ةَد
وِ گزساًذى حذالل  ٍ 2حذاوثش ٍ 4احذ سویٌاس (س میك ٍ ستتـ ًؾش ) اظضاهی است.
ج -ضيَُ پژٍّطي
هبدُ  -29ایي شیَُ پزیشا ةشا

هؤسسات پژٍّشی ةَدُ ٍ دس هَسد هؤسسات آهَصشی

هٌَط ةِ سأهیي ول ّضیٌِ ّا (اًدام س میك ٍ حك اظضحوِ پایاى ًاهِ) اص ه ل دسآهذّا
ادتصاصی عشح پژٍّشی واسةشد استاد ساٌّوا لاةل اخشا هی ةاشذ.
هبدُ  -31داًشدَ عی ًیوسال اٍل هَؽف است هَضَؿ پژٍّش دَد سا ةا ًؾش استاد ساٌّوا
ٍ سأییذ گشٍُ اًتخاا ًوایذ.
هبدُ  -31سقذاد ٍاحذّا
ّوضهاى ةا ٍاحذّا
اًتخاا ًوایذ.

دسسی دس ایي شیَُ  6سا ٍ 10احذ است ٍ داًشدَ هی سَاًذ

اهَصشیٍ،احذّا

پژٍّشی دَد سا ةا ًؾش استاد ساٌّوا ٍ سأییذ گشٍُ

هبدُ  -32حضَس ٍ یاا داًشدَ دس هشحلِ پژٍّش دس ایي شیَُ ةا ًؾش استاد ساٌّوا ٍ سأییذ
گشٍُ ٍ ةش اساس سقذاد خلسات هشاٍسُ ٍ ساٌّوایی صَست هی پزیشد.
هبدُ  -33سًٍذ پیششفت پژٍّش داًشدَ دس ّش ًیوسال ةا حضَس استاد ساٌّواً،وایٌذُ
س صیالت سىویلی هؤسسِ ٍ یه ًفش اص افضا ّیيت فلوی هتخصص ةِ اًتخاا هذیش گشٍُ
ریشةظ  ،هَسد اسصیاةی لشاس هی گیشد.
تجصزُ -1ول ٍاحذ ّا پایاى ًاهِ دس ایي شیَُ ةِ سِ ًیوسال سمسین شذُ است ٍ داًشدَ
دس ّش ًیوسال یه سَم آى ّا سا س ت فٌَاى ةخش اٍل پایاى ًاهِ ادز هی ًوایذ.
تجصزُ  -2حذالل ًوشُ لتَظی پس اص داٍس

سًٍذ پیششفت پژٍّش داًشدَ دس ّش ًیوسال

ًوشُ  14است.
تجصزُ  -3چٌاًچِ ًوشُ پیششفت پژٍّشی داًشدَ دس ّش اسصیاةی ووتش اص  14ةاشذ ٍ دس
آى ًیوسال هششٍط سلمی هی شَد.
هبدُ  -34اسصیاةی ًْایی دس ایي شیَُ،دفاؿ اص پایاى ًاهِ است وِ دس آدشیي هشحلِ س صیل
داًشدَ اًدام هی شَد.
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سبیز همزرات:
هبدُ  -35اخشا ّش یه اص شیَُ ّا « آهَصشی -پژٍّشی» «،آهَصشی» ٍ« پژٍّشی» دس
دٍسُ ،سَسظ هؤسسِ ةا هدَص اص شَسا گستشا آهَصا فاظی هداص است.
هبدُ  -36دس هَاسد وِ آئیي ًاهِ ساوت است سصوین گیش ةِ فْذُ شَسا هی ةاشذ.
هبدُ  -37آئیي ًاهِ دس ةشگیشًذُ اصَل ٍ ضَاةظ ولی دٍسُ واسشٌاسی اسشذ ةِ سِ شیَُ
اخشایی هی ةاشذ ٍ هؤسسِ هَؽف است دستَساظقول اخشایی آى سا دس چاسچَا آئیي ًاهِ
سذٍیي ٍ پس اص سصَیب دس شَسا اخشا وٌذ.
هبدُ  -38سفسیش آئیي ًاهِ ةش فْذُ هقاًٍت آهَصشی ٍصاست است ٍ دس صَست ةشٍص اةْامً،ؾش
هقاًٍت هزوَس هَسد استٌاد لشاس دَاّذ گشفت.
هبدُ  -39آئیي ًاهِ آهَصشی دٍسُ واسشٌاسی اسشذ دس  39هادُ ٍ  19ستصشُ دس خلسِ 714
هَسخ  88/1/15شَسا ةشًاهِ سیض آهَصا فاظی ةِ سصَیب ٍصیش ه تشم فلَم ،س میمات ٍ
فٌاٍس سسیذ ٍ اص ًیوسال اٍل س صیلی  88-89ةِ هذت سِ سال لاةل اخشاست وِ پس اص
هذت هزوَس ةا اس صیاةی اص دشٍخی ّا دٍسُ ٍ دس صَست هَافمت سوذیذ دَاّذ شذ .ةا اةالك
ایي آئیي ًاهِ  ،ولیِ آئیي ًاهِ ّا ٍ ةخش ّا هغایش ةا آى ،هلغی افالم هی شَد.
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ةسوِ سقاظی

دستَر العول اجزایي ًحَُ رفتبر ٍ پَضص اسالهي
در داًطگبّْب ٍ هَُسسبت آهَسش عبلي:
ةش اساس هصَةِ اةال ی اص سَ ٍصاست فلَم  ،س میمدات ٍفٌداٍس ٍ ةدِ هٌؾدَس س ىدین ٍ
سثتیت اسصشْا ٍاال اسالهی ٍ حفؼ ٍ لذاست ه یظ ّا داًشگاّی افالم هی گشدد:
الف) الگَّبي رفتبري ثزاي ثزادراى ٍخَاّزاى:
 _1گفتاس ٍ سفتاس ةشاساس ادالق اسالهی
 _2پشّیض اص ادتالط ًاهٌاسب دس اهاوي فوَهی داًشگاُ (ساظي هغاظقدِ  ،وتاةخاًدِ ،والسدْا ،
ساظي زادَس ٍ )...
 -3پشّیض اص استفادُ اًَاؿ ٍسایل ،اشیاء ،پَشان ٍ یشُ وِ هغایش ةا شيَى اسالهی ٍ اختوافی
ةَدُ ٍ ةِ فٌَاى سشٍیح فشٌّ هتتزل شا ه سَا هی شَد.
ة) الگَّبي پَضطي ثزاي خَاّزاى:
 -1استفادُ اص چادس ةِ فٌَاى حداا ةشسش ٍ یا هاًتَ  ،شلَاسٍ ،همٌقُِ ةلٌذ هٌاسب (ةِ ً َ وِ
هَّا سش واهالً پَشیذُ ةاشذ) ةِ ّوشاُ خَساا ٍوفش هٌاسب.
 -2پشّیض اص ّش گًَِ آسایش یشُ هتقاسف دس ه یظ داًشگاُ.
ج) الگَّبي پَضطي ثزاي ثزادراى:
 -3فذم استفادُ اص ظتاسْا سٌ ٍ یش هتقاسف.
 -4فذم آسایش هَ ةاستىْا یش هتقاسف ٍ صًٌذُ.
 -5فذم استفادُ اص عالخات (هاًٌذ اًگشتش ،دستتٌذ ٍ )...
ستبد ستبًت اسحمَق ضْزًٍذي
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ليست تلفي ّبي هسئَليي داًطگبُ

سدیف

ًام ٍ ًام داًَادگی

سوت

شواسُ سواس

آدسس ه ل واس

1

ریيس داًطگبُ

دوتز سعيذ حويذي

32621111

سبختوبى دوتز عجذالىزین لزیت

حجت االسالم

2
هسئَل دفتز ًْبد رّجزي

هْذي حسيٌي

32621181

سبختوبى دوتز عجذالىزین لزیت

هغلك
3
4
5
6
7
8
9
11
11

هعبٍى آهَسضي ٍ تحصيالت

دوتز هحوذ سليوبى

تىويلي

ًژاد

هذیز آهَسش

هذیز تحصيالت تىويلي

دوتز هحوذ علي
ثذاغي فزد
دوتز هحوذ حسيي
آثٌَسي

هذیز دفتز استعذاد ّبي

دوتزحبهذ صفي

درخطبى

خبًي

هعبٍى پژٍّطي ٍ فٌبٍري

هذیز اهَر پژٍّطي

دوتز عليزضب
فضلعلي
دوتز حويذ
خبًوحوذي

هذیز فٌبٍري،تجبرت

دوتز سيذ تمي هيز

سبسي ٍ،وبر آفزیٌي

ضىتبیي

هذیز دفتز ارتجبط ثب صٌعت
ٍ جبهعِ

32621311

سبختوبى دوتز عجذالىزین لزیت

32771199

سبختوبى داًطىذُ وطبٍرسي

32621322

سبختوبى دوتز عجذالىزین لزیت

32621361

سبختوبى دوتز عجذالىزین لزیت

32622111

سبختوبى دوتز عجذالىزین لزیت
سبختوبى دوتز عجذالىزین لزیت

32622121
سبختوبى دوتز عجذالىزین لزیت

32622142

دوتزیَسف پبیٌذُ

3262126

دوتز حسيي صبدلي

32621511

سبختوبى دوتز عجذالىزین لزیت

هعبٍى پطتيجبًي ٍ تَسعِ
هٌبثع اًسبًي

16

سبختوبى دوتز عجذالىزین لزیت

ردیف

12

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

هعبٍى داًطجَیي ٍ فزٌّگي

13

هذیز اهَر فزٌّگي ٍ اجتوبعي

14

هذیز اهَر داًطجَیي

15
16

ریيس ادارُ تزثيت ثذًي

ریيس ادارُ درهبى ٍ ثْذاضت

سوت

ضوبرُ توبس

آدرس هحل وبر

32621711

سبختوبى دوتز عجذالىزین لزیت

هحسي فذائي

32781812

سبختوبى استبد گل گالة -هزوشي

جوبل ثبلزي

34173381

سبختوبى اهَر داًطجَیي

341733

سبختوبى اهَر داًطجَیي

دوتز عليزضب
ثْزاهي

دوتز عجبس
صبرهي
دوتز فزاًه

32777411-4

دیذگز

داخلي 224

دوتزهزضيِ السبدات

17

ریيس هزوش هطبٍرُ

18

هذیز حزاست

هحوذ رضبهزادي

19

ریيس ادارُ خَاثگبّْب

هْذي جْبًجخص

سجبدي ًژاد

17

داًطگبُ هزوشي

32764955

سبختوبى پزٍفسَر حسبثي

32621111

سبختوبى دوتز عجذالىزین لزیت

34173441

سبختوبى اهَر داًطجَیي
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