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پضضىی است وِ عی آى داًطجَ هَظف است دس یه صهیٌِ ػوَهی دٍسُ دوتشی ی اص پبیبى ًبهِ ثخط    73هبدُ 

 هشثَط ثِ سضتِ تحصیلی خَد صیش ًظش استبد ساٌّوب ثِ تحمیك ثپشداصد . 

 

ٍاحدذ دسسدی دٍسُ   120پس اص گزساًذى هی ثبیست ضىی دًذاپضػوَهی داًطجَیبى دٍسُ دوتشی     47هبدُ 

 دوتشی ػوَهی دًذاًپضضىی تب یىسبل هَضَع پبیبى ًبهِ خَد سا اًتخبة ٍ ثِ ثجت ثشسبًٌذ.

ُهَضَع پبیبى ًبهِ خَد سا دس هذت همشس ثِ ثجت ًشسبًٌذ ، تب صهدبى   ثِ داًطجَیبًی وِ   : 74هبدُ  تجصش

 ٍاحذ دسسی جذیذ اسائِ ًخَاّذ ضذ.ثجت هَضَع پبیبى ًبهِ 

استبد ساٌّوب ثب پیطٌْبد داًطجَ ، هَافمت استبد ساٌّوب ٍ تبییذ گشٍُ آهَصضدی هشثَعدِ ٍ تصدَیت        75هبدُ 

 ضَسای پژٍّطی داًطىذُ هشثَعِ  تؼییي هی گشدد . 

 ُاستبد ساٌّوب حذالل استبدیبسی است . دس هَاسد استثٌبیی ثدب تبییدذ ضدَسای    جست  : 75هبدُ  1تجصش ِ

 ص اػضبی ّیبت ػلوی هشثی ًیض ثِ ػٌَاى استبد ساٌّوب استفبدُ ًوَد . پژٍّطی داًطىذُ هی تَاى ا

 ُدس هَاسد خبظ ٍ ثب تصَیت ضَسای پژٍّطی داًطىذُ ٍ ثِ هٌظَس اًجبم تحمیمدبت    : 75هبدُ  2تجصش

 ثیي ثخطی داًطجَ هی تَاًذ ثیص اص یه استبد ساٌّوب داضتِ ثبضذ . 

 

تبد ساٌّوب یه ًفش اص اػضبی ّیبت ػلوی یب هتخصصبى ٍ هحممبى ثشجستِ دس صَست لضٍم ثِ پیطٌْبد اس    76هبدُ 

 پس اص تبییذ ضَسای پژٍّطی داًطىذُ ثِ ػٌَاى استبد هطبٍس تؼییي هی ضَد . 

 ُضىی وِ ثِ عدَس ّوضهدبى   دًذاًپضسمف تؼذاد پبیبى ًبهِ ّبی دٍسُ دوتشی ػوَهی   : 76هبدُ تجصش

ّش سبل ثِ تؼذاد ودل اػضدبی   دس اص فشهَل تمسین تؼذاد ول داًطجَیبى ٍسٍدی  تَسظ ّش استبد ساٌّوب ّذایت هی ضًَذ

صیبد است ٍ ثب فشهدَل  ثذست هی آیذ . دس داًطىذُ ّبیی وِ تؼذاد اػضبء  2داًطىذُ هشثَعِ ضشة دس ػذد ّیبت ػلوی 

ِ داًطگبّی ٍی ٍ ثدب  ّیبت ػلوی ػذد ووی خَاّذ ضذ ، ّش ػضَ ّیبت ػلوی ثش اسبس هشتجفَق سمف پبیبى ًبهِ ّش ػضَ 

پبیبى ًبهِ داًطجَیبى ثب سبل ٍسٍدی یىسبى سا ثِ عَس ّن صهبى هی تَاًذ  3تصَیت ضَسای پژٍّطی داًطىذُ ، حذاوثش 

 ساٌّوبیی ًوبیذ . 

 

 اًتخبة هَضَع پبیبى ًبهِ ثبیستی ثب ّذایت استبد ساٌّوب ثبضذ .     77هبدُ 

 

یب هتفبٍت ٍلی هحتَای سی ثبضذ ثِ ایي هؼٌب وِ پبیبى ًبهِ ثب ػٌَاى هطبثِ هَضَع پبیبى ًبهِ ًجبیذ تىشا    78هبدُ 

 سبل اخیش دس داًطگبُ ریشثظ گشفتِ ًطذُ ثبضذ .  5یىسبى دس 



 

ًگبسش پبیبى ًبهِ ثِ صثبى اًگلیسی ثالهبًغ هی ثبضذ ٍلی الصم است ػالٍُ ثش چىیذُ ثِ صثبى اًگلیسی     28هبدُ 

 ض داضتِ ثبضذ . ، چىیذُ ثِ صثبى فبسسی ًی

 

ّیبت داٍساى وِ هسئَلیت تصوین گیشی ًْبیی دس هَسد پبیبى ًبهِ ّب سا ثش ػْذُ داسًذ اص اػضبی صیش     38هبدُ 

 تطىیل هی ضَد : 

 ساٌّوب استبد  .1

 ستبد هطبٍس )دس صَست ٍجَد( ا .2

 ًوبیٌذُ ضَسای پژٍّطی داًطىذُ  .3

 ًوبیٌذُ گشٍُ آهَصضی هشتجظ ثب پبیبى ًبهِ  .4

یه ػضَ اص اػضبی ّیبت ػلوی یب هحممبى ، هتخصصبى ٍ صبحت ًظشاى ثِ اًتخبة گدشٍُ آهَصضدی    .5

 هشثَعِ 

 ُهشتجِ ػلوی استبد ساٌّوب ٍ اػضبی ّیبت ػلوی ثبیذ حدذالل اسدتبدیبسی ثبضدذ ، دس      : 83هبدُ تجصش

بى ٍ هتخصصدبى ٍ  ضشایظ خبظ پس اص تبییذ ضَسای پژٍّطی داًطىذُ هی تَاًدذ هشثدی ثبضدذ . دس خصدَظ هحممد     

 صبحجٌظشاى داضتي هذسن دوتشای تخصصی الضاهی است . 

 

 صفش تب ثیست صَست هی گیشداص دس همیبس ًوشُ گزاسی تَسظ ّیبت داٍساى  ّب  اسصضیبثی پبیبى ًبهِ    48هبدُ 

 ٍ ثب تَجِ ثِ ًوشات هشثَط ثِ چْبس دسجِ ثِ ضشح ریل هتوبیض هی ضًَذ . 

  20تب  19ًوشُ پبیبى ًبهِ ّبی ثب  ػبلی  

  99/18تب  17پبیبى ًبهِ ّبی ثب ًوشُ  ثسیبس خَة   

  99/16تب  14پبیبى ًبهِ ّبی ثب ًوشُ  خَة   

  14ووتش اص پبیبى ًبهِ ّبی ثب ًوشُ  غیش لبثل لجَل  

 ُدس یىی ٍ یب ثَدُ ًوبیٌذ وِ تحمیمبتی  سا وستپبیبى ًبهِ ّبیی هی تَاًٌذ دسجِ ػبلی   : 84تجصشُ هبد

اسائدِ  اص وطَس ثِ صَست همبلِ چبح ضذُ ٍ یب اخز پزیشش چبح سا دس ایي هجدالت   جالت ػلوی هؼتجش داخل یب خبسجاص ه

ًوبیٌذ . ثذیْی است وِ اسائِ همبلِ ٍ یب اخز پزیشش چبح همبلِ ثبیذ لجل اص دفبع اص پبیبى ًبهِ ٍ تؼییي ًوشُ ًْبیی صَست 

 گیشد . 

 

ِ دفبع اص پبیبى ًبهِ خَد دس آخشیي ًیوسبل تحصیلی هی ثبضٌذ ٍ چٌبًچدِ  ولیِ داًطجَیبى هَظف ث    85هبدُ 

داًطجَ دس چْبسچَة سٌَات هجبص تحصیلی ًتَاًذ اص پبیبى ًبهِ خَد دفبع ٍ ًوشُ لجَلی وست ًوبیذ ، ػلی سغن ایٌىِ ولیِ  

 ٍاحذّبی دسسی دٍسُ آهَصضی هشثَعِ سا ثب هَفمیت گزساًذُ ثبضذ ، اخشاج خَاّذ ضذ . 

 

تؼذاد ٍاحذّب ٍ ًوشُ پبیبى ًبهِ  دس آخشیي ًیوسبل تحصدیلی ثجدت ٍ داًطدجَ اص سػبیدت حدذاوثش         86بدُ ه

 ٍاحذّبی هجبص دس آخشیي ًیوسبل تحصیلی هؼبف است . 

 



صهبى فبسؽ التحصیلی داًطجَ ، صهبًی است وِ توبهی ٍاحذّبی دسسی خَد سا اص جولِ پبیبى ًبهِ سا     88هبدُ 

 ) ّش وذام وِ هَخش ثبضذ (  گزساًذُ ثبضذ

 ولیِ حمَق هىتست اص پبیبى ًبهِ هتؼلك ثِ داًطگبُ است .     87هبدُ 

 

یه ًسخِ اص خالصِ ّش پبیبى ًبهِ هی ثبیست ثِ حَصُ هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی ٍصاست هتجَع جْت     89هبدُ 

 گشدد . ثْشُ ثشداسی ٍ اعالع سسبًی ثِ دیگش هشاوض اسسبل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


