
 

                                                       ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى  ٍ آهَظش پعضىی           

 زفتط ّسایت استقسازّبی زضذطبى                        

 زاًطگبُ فلَم پعضىی ٍ ذسهبت ثْساضتی زضهبًی ایطاى           

 

 

 ،پژٍّطی ٍ ضفبّی ٍیژُ استقسازّبی زضذطبىآییي ًبهِ تسْیالت آهَظضی 

 ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى  ٍ آهَظش پعضىی

 

 مقدمه

آییي ًبهِ ضَضای ّسایت استقسازّبی زضذطبى ٍظاضت ثْساضت،زضهبى ٍ اهَظش پعضىی ٍ ثِ هٌؾَض  2هبزُ  1زض اخطای ثٌس 

ضبى ٍ ضىَفبیی استقسازّبی ثبلمَُ آًبى ثب هحَضیت اضظش ثطلطاضی تسْیالت ٍیژُ آهَظضی ٍ پژٍّطی ثطای زاًطدَیبى زاضای استقساز زضخ

 .ّبی اسالهی ،اًسبًی ٍ هلی ایي آییي ًبهِ تػَیت گطزیس

 

 .ثِ هٌؾَض ضفبیت اذتػبض ٍاظُ ّبی ظیط زض ایي آییي ًبهِ ثِ وبض هی ضٍز-1ماده   

 .هٌؾَض ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ اهَظش پعضىی هی ثبضس:وزارت  

 ّسایت استقسازّبی زضذطبى ٍظاضت ثْساضت ، زضهبى ٍ آهَظش پعضىی هی ثبضس هٌؾَض ضَضای:شورا  

 هٌؾَض ّط یه اظ زاًطگبُ ّب ٍ زاًطىسُ ّبی فلَم پعضىی ٍ هَسسبت ٍاثستِ ثِ ٍظاضت ثْساضت،زضهبى ٍ:دانشگاه  

        .اهَظش پعضىی وطَض است وِ عجك همطضات ٍظاضت فول هی وٌٌس             

 آییي ًبهِ تسْیالت آهَظضی ،پژٍّطی ٍ ضفبّی ٍیژُ استقسازّبی زضذطبى



 ظضىی ٍ هَسسبت ٍاثستِ ثِ ٍظاضت ٍض ولیِ زاًطدَیبى ضبغل ثِ تحػیل زض زاًطگبُ ّبی فلَم حهٌؾَ:دانشجو  

 .هی ثبضس( ضبّس،ثمیة اهلل ،اضتص ٍ فلَم ثْعیستی )زاًطىسُ ّبی فلَم پعضىی ٍاثستِ ثِ زستگبُ ّبی اخطایی            

 :زاًطدَیبى هَضَؿ ایي آییي ًبهِ فجبضتٌس اظ:2ماده 

 ثب) 500آظهَى سطاسطی گطٍُ آظهبیطی فلَم تدطثی ثب وست ضتجِ وطَضی هسبٍی ٍ ووتط اظ  ثطگعیسگبى-الف

      (هقطفی سبظهبى سٌدص آهَظش وطَض       

 (ثب هقطفی ٍظاضت آهَظش ٍ پطٍضش)زاضًسگبى هسال عال،ًمطُ ٍ ثطًع وطَضی اظ الوپیبزّبی فلوی زاًص اهَظی -ب

 ضتجِ ّبی اٍل اًفطازی وطَضی الوپیبز فلوی زاًطدَیبى فلَم پعضىی وطَض ثب هقطفی زثیطذبًِ الوپیبز فلوی -ج

            ٍظاضت    

 زاضًسگبى هسال عال اظ الوپیبزّبی  ثیي الوللی زاًطدَیی زض ظهیٌِ فلَم پعضىی ثب تبییس ٍظاضت-د

زض ظهیٌِ فلَم )ٍ خَاى ذَاضظهی خطٌَاضُ ضاظی ٍ خطٌَاضُ ّبی ذَاضظهیثطگعیسگبى حبئع ضتجِ ّبی اٍل تب سَم ًْبیی -ه

 ٍ سبیط خطٌَاضُ ّبی هَضز تبییس ٍظاضت ثب هقطفی زثیطذبًِ ّبی هطثَعِ( پعضىی

 هبلىبى اثساؿ یب اذتطاؿ ثجت ضسُ زض ظهیٌِ فلَم پعضىی ثب تبییس هقبًٍت تحمیمبت ٍ في آٍضی ٍظاضت ثط اسبس ضَاثظ هطثَعِ-و

 خَیبى ًوًَِ وطَضی گطٍُ پعضىی ثب هقطفی ًْبز شیطثظزاًص-ز

پصیطفتِ ضسگبى ثطتط وطَضی زض ّط یه اظ آظهًَْبی هتوطوع خبهـ فلَم پبیِ  پعضىی، زًساًپعضىی ٍ زاضٍسبظی؛ خبهـ %  5/2-ح

 (آظهَىحسالل سِ ًفط ٍ حساوثط تب سمف چْل ًفط زض ّط )پیص وبضٍضظی پعضىی، پصیطش زستیبض پعضىی ٍ زًساًپعضىی 

 :ثِ ضطح ظیط ph.Dضتجِ ّبی ثطتط پصیطفتِ ضسگبى زض آظهَى ّبی ٍضٍزی زٍضُ ّبی تحػیالت تىویلی وبضضٌبسی اضضس ٍ -ط

ًفط پصیطفتِ ضسُ زضّط ضضتِ زٍ  50ًفط پصیطفتِ ضسُ زض ّط ضضتِ ًفط اٍل وطَضی، تب  20تب :زض آظهَى ّبی ٍضٍزی وبضضٌبسی اضضس-

 . ًفط ثبضس زض هدوَؿ سِ ًفط اٍل وطَضی 50ًفط اٍل وطَضی ٍ زضغَضتی وِ تقساز پصیطفتِ ضسگبى ثیص اظ 



ًفط پصیطفتِ ضسُ زض ّط ضضتِ  10پٌدبُ ًفط زض آظهَى ٍضٍزی ّط ضضتِ تبزض غَضت ضطوت حسالل : ph.Dزض آظهَى ّبی ٍضٍزی -

 .ًفط ثبضس زض هدوَؿ  سِ ًفط اٍل 20اٍل ٍ زض غَضتی وِ تقساز پصیطفتِ ضسگبى ثیص اظ ًفط پصیطفتِ ضسُ زض ّط ضضتِ زٍ ًفط  -2-11ًفط اٍل،

ثِ ضطط وست (حسالل یه زاًطدَ)اى ّط سبل تحػیلی زاًطدَیبى ثطتط ّط ضضتِ ثب ٍضٍزی هطتطن زض ّط زاًطگبُ  زض پبی% 1-ی

یب ثیطتط زض آى سبل  17ثطای زٍضُ وبضضٌبسی ٍ ثطای همبعـ ثبالتط وست هقسل  18ثطای زٍضُ وبضزاًی ، حسالل هقسل  5/18حسالل هقسل 

 .تحػیلی

ظ سَی هقبًٍت تحمیمبت ٍ في ثط اسبس زستَضالقولی وِ ا. زاًطدَیبى پژٍّطگط ثطخستِ ثِ تبییس ضَضای پژٍّطی زاًطگبُ -ک

 .آٍضی ٍظاضت تسٍیي ٍ ثِ زاًطگبُ ّب اثالك هی ضَز 

زض همبعـ وبضزاًی ٍوبضضٌبسی  ثبیس زض ول زٍضُ (ثِ غیط اظ ثٌس ی)2ز ضطایظ ّط یه اظ ثٌس ّبی هبزُ زاًطدَیبى ٍاج-3ماده 

 .وست ًوبیٌس 16تط اظ اضضس ٍ ثبالتط زض ول زٍضُ هقسل ثیصٍ زض همبعـ وبضضٌبسی  17هقسل ثیطتط اظ 

زض همبعـ وبضزاًی ٍ وبضضٌبسی وِ زٍ تطم هتَالی یب هتٌبٍة هقسل  2زاًطدَیبى ٍاخس ضطایظ ّط یه اظ ثٌس ّبی هبزُ :1تبصره 

ٍ وست ًوبیٌس هطوَل آییي ًبهِ  15ٍ زض همبعـ وبضضٌبسی اضضس ٍ ثبالتط وِ ثیص اظ زٍ تطم هتَالی یب هتٌبٍة هقسل ووتط اظ  16ووتط اظ 

 .تسْیالت هطثَعِ ًرَاٌّس ضس

 .ضطط هقسل هصوَض ثبیس زض ول زٍضاى تحػیل ذَاُ لجل یب ثقس اظ ضوَل آییي ًبهِ حفؼ ضسُ ثبضس:2تبصره 

هجٌی ثط )زاًطدَیبًی وِ زاضای حىن هحىَهیت لغقی اظ وویتِ اًضجبعی زاًطگبُ یب ّیئت ثسٍی ترلفبت آظهَى ّب :4ماده 

 .ًس هطوَل ایي آییي ًبهِ ٍ تسْیالت هطثَعِ ًرَاٌّس ضسثبش(ترلف آهَظضی یب اذاللی 

زاًطدَیبى زاضای استقساز زضذطبى ّط همغـ تحػیلی افن اظ ضبغل ثِ تحػیل ٍ یب فبضك التحػیل هدبظًس فمظ یه ًَثت -5ماده 

 .زض آظهَى ٍضٍزی همغـ ثبالتط ضطوت ًوبیٌس لجل اظ اًدبم ذسهت سطثبظی ٍ عطح ًیطٍی اًسبًی

زضغس اظ ؽطفیت پصیطش هبظاز زض ّط ضضتِ ثِ زاًطدَیبى زاضای استقساز زضذطبى زٍضُ ضٍظاًِ همبعـ هرتلف  10حساوثط -6ماده 

زضغس ًوطُ ای وِ آذطیي ًفط گعیٌص آظاز  90خْت استفبزُ اظ ایي سْویِ ضطوت زض اظهَى ٍ وست حسالل . ترػیع زازُ هی ضَز

 .ثبضس هحل هطثَعِ ثِ زست آٍضزُ است الظم هی/ضضتِ



خبیبثی ٍ پصیطش زاًطگبّی زاًطدَیبًی وِ حس ًػبة الظم ضا وست ًوَزُ اًس تَسظ زثیط ذبًِ ّبی ترػػی هطثَعِ :1تبصره 

 .غَضت هی گیطز

ثطای استفبزُ اظ سْویِ هبظاز وست حسالل اهتیبظ اظ حیغِ ّبی اهَظضی ،پژٍّطی، فطزی ٍ اختوبفی الظم است وِ :2تبصره 

 .ضسُ هالن فول ذَاّس ثَز ثبالتطیي اهتیبظ وست

چگًَگی هحبسجِ اهتیبظات فَق الصوط زض ضیَُ ًبهِ ای وِ تَسظ زثیط ذبًِ ّبی ثطگعاضوٌٌسُ آظهَى تسٍیي ضسُ است :3تبصره 

 .اضائِ ذَاّس ضس

حػیلی آًبى زاًطدَیبى هطوَل ایي هبزُ هی تَاًٌس فمظ یه هطتجِ هططٍط ثطایٌىِ ثیص اظ اظ زٍ  سبل اظ ظهبى فبضك الت:4تبصره 

 .ًگصضتِ ثبضس اظ ایي تسْیالت ثْطُ هٌس گطزًس

هی تَاًٌس عطح ًیطٍی اًسبًی ذَز ضا ( ٍ ترػػی  ph.Dثِ استثٌبی زاًطدَیبى همبعـ )زاًطدَیبى هطوَل ایي اییي ًبهِ -7ماده 

ی یب ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش زض سبظهبى ّب ٍ هطاوع آهَظضی ،پعٍّطی ، زضهبًی ٍ یب هسیطیتی هطتجظ ثب زاًطگبُ ّبی فلَم پعضه

 .ثِ ذسهت اًبى ًیبظ زاضتِ ثبضٌسپعضىی ثگصضاًٌس هططٍط ثط ایٌىِ سبظهبى ّبی فَق 

زض زٍ ًیوسبل 17زاًطدَیبى زاضای استقساز زضذطبى زٍضُ زوتطای حطفِ ای هدبظًس زض غَضت زاضتي حسالل هقسل -8ماده 

زاًطگبُ ّبی وطَض زض ّوبى ضْط هحل تحػیل ضضتِ  MPHض یىی اظ ضضتِ ّبی وبضضٌبسی یب تحػیلی ٍ تبییس استبز هطبٍض ثِ عَض ّوعهبى ز

 .اٍل ثِ تحػیل ازاهِ زٌّس

زاًطدَ پس اظ ٍضٍز ثِ ضضتِ زٍم هی ثبیست ٍاحس ّبی زضسی اظ ّط زٍ ضضتِ ضا ثِ ًحَی اذص ًوبیس وِ زض هست هدبظ :1تبصره 

 .سبًستحػیل زض ضضتِ اٍل،ّط زٍ ضضتِ ضا ثِ پبیبى ض

زض حیي تحػیل ضضتِ  MD-Ph.Dزاًطدَیبى هطوَل ایي اییي ًبهِ زض همغـ زوتطی حطفِ ای هی تَاًٌس اظ تسْیالت :2تبصره 

 .اضائِ ایي تسْیالت ثط اسبس ضَاثظ هػَة هطثَعِ زض ضَضای فبلی ثطًبهِ ضیعی ذَاّس ثَز. اٍل استفبزُ ًوبیٌس

پژٍّطی زاًطدَیبى زاضای استقساز زضذطبى ٍ ًؾبضت ثط اًْب ،زاًطگبُ یىی اظ ثِ هٌؾَض ّسایت فقبلیت ّبی آهَظضی ٍ -9ماده 

 .افضبی ّیبت فلوی تطخیحبً زاضای هطتجِ استبزیبضی ثِ ثبال ضا ثِ فٌَاى استبز هطبٍض زاًطدَ زض آى ًیوسبل تحػیلی هٌؾَض ًوی گطزز

 .ثِ فٌَاى ضطط لجَلی لحبػ ضَز 14ظهبى زازى اهتحبى اثتسای ًیوسبل تحػیلی ٍ وست حسالل ًوطُ :1تبصره 



فٌَاى زضٍس  6زض ذػَظ زضٍس هقبضف  اسالهی زاًطدَیبى زاضای استقساز زضذطبى حساوثط زٍ فٌَاى اظ هدوَؿ :2تبصره 

 ثِ اًتربة ذَز ٍ ثب اهتحبى اثتسای ًیوسبل تحػیلی ٍ ثسٍى ضطوت زض والس ثبٍاحس فَق ضا هی تَاًٌس  12ٍاحس اظ  4هصوَض ٍ یب حساوثط 

 .ّوبٌّگی گطٍُ هقبضف اسالهی زاًطگبُ ثگصضاًٌس

زاًطدَی زاضای استقساز زضذطبى هی تَاًٌس زض ّط ًیوسبل تحػیلی ثِ پیطٌْبز استبز هطبٍض ٍ تبییس هقبًٍت آهَظضی   -11ماده 

 .ٍاحس زضسی ضا ثگصضاًس  27زاًطىسُ  هطثَعِ حساوثط تب 

خسیس فلوی ثِ زاًطدَیبى زاضای استقساز زضذطبى،والس ّبی ٍیژُ ای  زاًطگبُ هی تَاًس ثِ هٌؾَض آهَظش هجبحث-12ماده 

 .تطىیل زّس

زاًطگبُ هَؽف است والس ّبی ٍیژُ آهَظش ظثبى ،هْبضت ّبی ضایبًِ ای ،هسیطیت ،ضٍش تحمیك ٍ سبیط هَاضز هطبثِ -13 ماده

 .زّسثب ترفیف ٍیژُ تطىیل ثط اسبس ًیبظ سٌدی ثطای زاًطدَیبى زاضای استقساز زضذطبى 

زاضای استقساز زضذطبى زض وٌفطاًس ّبی فلوی ٍ وبضگبُ زاًطگبُ هی تَاًس اهىبًبت الظم ضا ثطای ضطوت زاًطدَیبى -14 ماده

 .ّبی آهَظضی زاذل ٍ ذبضج اظ وطَض فطاّن ًوبیس

پبیبیي ًبهِ ّبی زاًطگبُ هَؽف است ًسجت ثِ پطزاذت ووه ّعیٌِ ّبی الظم خْت تحمیك زض ظهیٌِ هَضَؿ ٍ تْیِ -15ماده 

 .تحمیمبتی ثط حست هَضز ٍ ضطایظ ّط زاًطگبُ السام ًوبیس

 .ووه ّعیٌِ هصوَض اظ هحل افتجبضات پژٍّطی زاًطگبُ لبثل پطزاذت هی ثبضس: تجػطُ 

زاًطگبُ هَؽف است  الساهبت الظم ضا زض خْت افغبی ٍام ٍ ووه ّعیٌِ  تحػیلی ،ذَاثگبُ،ثي ذطیس وتبة ٍ : 16ماده 

استفبزُ اظ وتبة ذبًِ ّب، آظهبیطگبُ ّب،ضایبًِ ٍ ایٌتطًت ٍ اهىبًبت ظیبضتی،ٍضظضی ثطای زاًطدَیبى زاضای استقساز زضذطبى ثِ فول  تسْیالت

 .اٍضز

ٍ پژٍّطی زاًطدَیبى زاضای استقساز زضذطبى اظ هحل افتجبضات ُ ّبی هبلی ٍ افتجبضی ثطًبهِ ّبی ٍیژُ آهَظضی ّعیي:17 ماده

 .فؼ استقسازّبی زضذطبى ٍ سبیط هٌبثـ زاًطگبُ تبهیي هی ضَزثطًبهِ پطٍضش ٍ ح

هجٌبی ترػیع ثَزخِ زاًطگبُ ّب ًتبیح اضظضیبثی ثِ فول آهسُ اظ ثطًبهِ ّب ٍ فولىطز آى ّب ٍ هتٌبست ثب تقساز زاًطدَیبى : تبصره

 .زاضای استقساز زضذطبى ّط زاًطگبُ هی ثبضس



فْسُ هقبًٍت آهَظضی ٍظاضت ثَزُ ٍ زض ضطح ٍ تفسیط آى ًؾط ایي هقبًٍت هالن ًؾبضت ثط حسي اخطای آییي ًبهِ ثط -18ماده 

 .ذَاّس ثَز

 

 

ثِ تػَیت ضَضای ّسایت استقسازّبی  3/12/87تجػطُ است زض تبضید  12هبزُ ٍ  18وِ هطتول ثط یه همسهِ، ایي آییي ًبهِ

 .هی ثبضس االخطا زضذطبى ضسیس ٍ اظ تبضید اثالك الظم

 

 


