
  فػل سًمفػل سًم
 ياحذ َای دسسی يطًل مذت تحػیل

 

پضضکیی    حذاقل تؼذادياحذَای دسسی الصم تشای فشاغت اص تحػیل دس ديسٌ دکتشی ػمًمی دوذاو    14مادٌ 

طثق تشوامٍ آمًصضی مػًب آن ديسٌ دس ضًسای آمًصضی مػًب آن ديسٌ دسضًسای ػالی تشوامٍ سیضی ػلکًم زضضکیی   

 است.

ویمسال تحػیلی دس کلیٍ مشاحل آمًصضی ديسٌ دکتشی ػمًمی دوذاوپضضیی تایذ حذاقل دس َش داوطجً   15مادٌ 

  .ياحذ دسسی اوتخاب ومایذ20 يحذاکثشتا 12

 ٌاص مشاحل آمًصضی داوطجً اص سػایت ضکش   آخشیه ویمسال تحػیلی دس َش یک  دس : 15مادٌ  1تثػش

  ياحذ مؼاف است.12اوتخاب حذاقل 

 ٌتاضکذ   17کٍ میاوگیه کل ومشات داوطجً دس یک ویمسال تحػیلی حذاقل ستی دس غً : 15مادٌ  2تثػش

  ياحذ دسسی سا اوتخاب کىذ. 24تا  حذاکثشمی تًاوذ تا وظش استاد ساَىما ي مًافقت داوطیذٌ  دس ویمسال تؼذ 

 ٌياحذ تاقیماوذٌ تشای گزساوذن َش یک اص مشاحل 24دس مًاسدی کٍ داوطجً حذاکثش  : 15مادٌ  3تثػش 

تاییذ داوطیذٌ می تًاوذ تمامی آن ياحذ َا آمًصضی سا داضتٍ تاضذ دس غًستی کٍ دس ویمسال قثل مطشي  وطذٌ تاضذ تا 

  سا دس آن ویمسال تگزساوذ.

 ياحذ دسسی ومی تاضذ.  6دس ديسٌ تاتستاوی داوطجً مجاص تٍ اوتخاب تیص اص  : 15مادٌ  4تثػشٌ 

مًاد امتحاوی آوُکا دس   آصمًن سشاسشی يسيدی داوطگاَُا کٍ ومشٌ خام آن دستٍ اص ززیشفتٍ ضذگان    16مادٌ 

آصمًن يسيدی  دس یک یا چىذ دسس تٍ تطخیع ضًسای آمًصضی داضگاٌ ززیشوذٌ اص حذ وػاب مؼیىی کمتش تاضذ مًظفىذ 

حسة ویاص سضتٍ دسيسی سا کٍ آن داوطگاٌ تؼییه مییىذ تؼىًان دسيس زیص ویاص داوطیاَی ػاليٌ تکش دسيس مىکذسد دس   

  یمسال تحػیلی تگزساوىذ.تشوامٍ مػًب دس ايلیه یا ديمیه و

 ٌوحًٌ اسائٍ ي صمان تذسیس دسيس زیص ویاص ياحذ سیض مًاد   تؼذاد  تؼییه وًع دسس : 16مادٌ  1تثػش

   داوطگاَی تش ػُذٌ ضًسای آمًصضی داوطگاٌ ززیشوذٌ ي تش اساس زیطىُاد گشيَُای آمًصضی است.

 ٌم وتایج آصمًن يسيدی   کاسوامٍ ززیشفتٍ آمًصش کطًس زس اص اػالساصمان سىجص   : 16مادٌ  2تثػش

  مطتمل تش ومشٌ خام آوُا سا دس َش یک اص مًاد امتحاوی دس اختیاس داوطگاَُای ریشتط قشاس می دَذ .ضذگان  

 ٌاجشای آوُا دس داوطگاَُا اص َکش لحکاا اص   داوطگاَی ي چگًوگی اسائٍ دسيس زیص ویاص   : 16مادٌ  3تثػش

  ماوىکذ  امٍ داوطجً  احتساب دس میاوگیه زایان ویمسال ي مطشيطی ي میاوگیه کل ومشات داوطجً جملٍ ثثت ومشات دس کاسو

 دسيس داوطگاَی ي تاتغ مقشسات آمًصش ػالی است.

  ٌياحکذ اص دسيس زکیص ویکاص    8تٍ حذاکثش طًل ديسٌ تحػیل داوطجًیاوی ککٍ حکذاقل     : 16مادٌ 4تثػش

 . یمسال تحػیلی افضيدٌ می ضًدداوطگاَی سا گزساوذٌ تاضىذ  حذاکثش یک و

سال ايل تٍ طی 5/3سال است کٍ 9حذاکثش مذت مجاص تحػیل دس ديسٌ دکتشی ػمًمی دوذاوپضضیی     17مادٌ 

  سال تاقیماوذٌ تٍ طی مشحلٍ ديم اختػاظ داسد.5/5مشحلٍ ايل ي 

 



  


