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 آييي ًبهِ زٍضُ وبضضٌبسي اضضس ًبديَستِ

 
 :همسهِ

سشػت پشضتبة ػلن ٍ فٌبٍسي ٍ ظَْس پيطشفت ّبي ػظين ػلوي دسّضاسُ سَم، مطَسّبي جْبى سا دس 

ضشايغي قشاسدادُ است مِ، ايجبد تحَل ساّجشدي دس ثشًبهِ ّبي تَسؼِ اهشي حيبتي ٍ گبهي اسبسي دس 

جْت تَسؼِ ّوِ جبًجِ است ٍ ثشايي هجٌب آهَصش ػبلي ٍ توبهي مبسگضاساى ًظبم ػلوي مطَس ٍ ثِ 

 ثب الْبم اص ثشًبهِ –عَسملي ًْبدّبي هَلذ اًذيطِ ًقص مليذي دس تجييي ٍ تحقق ايي تحَل ساّجشدي 

 . خَاٌّذ داضت– سبلِ جوَْسي اسالهي ايشاى 20ّبي تَسؼِ ٍ اّذاف ثلٌذ سٌذچطن اًذاص 

        هتَليبى ٍ ثشًبهِ سيضاى حَصُ آهَصش ػبلي مطَس ًيض ّوسَ ٍ ّوبٌّگ ثب ًْضت تحَل خَاّي 

مطَس ٍ ثْشُ هٌذي اص فشغت ّبي پيص آهذُ، دس ساستبي استقبي ميفيت، لضٍم ثبصًگشي آييي ًبهِ ّب، 

ثشاي ًيل ثِ ايي هقػَد، . ضَاثظ ٍ هقشسات آهَصضي سا دس غذس اٍلَيت ّبي مبسي خَد قشاس دادُ اًذ

دس گبم ًخست، آييي ًبهِ دٍسُ ّبي مبسضٌبسي اسضذ ثِ لحبػ ضشٍستي مِ دس ثبصًگشي ٍ اغالح آى 

عي جلسبت هتؼذد - ثب ّونبسي ٍ ّوبٌّگي داًطگبّْب ٍ هؤسسبت آهَصش ػبلي ٍ - احسبس هي ضذ 

 . پژٍّطي، آهَصضي، ٍ پژٍّطي تذٍيي ضذُ است–مبسگشٍُ آهَصضي، ثِ سِ ضيَُ آهَصضي 

، «پژٍّطي- آهَصضي»ّذف اص تذٍيي آييي ًبهِ دٍسُ ّبي مبسضٌبسي اسضذ ثِ سِ ضيَُ - 1هبزُ 

،  تقَيت ٍ تَسؼِ دٍسُ ّبي تحػيالت تنويلي، استقبي ميفيت، تٌَع ثخطي ثِ «پژٍّطي»ٍ « آهَصضي»

ضيَُ ّبي ًَيي اسايِ آهَصش، پبسخگَيي هٌبست ثِ افضايص تقبضب ثشاي ٍسٍد ثِ دٍسُ ّبي تحػيالت 

تنويلي، تقَيت ٍ استقبي سغح ميفي ٍ موي ايي دٍسُ ّب ٍ ّوسبى سبصي آى ثب ثشًبهِ ّبي تَسؼِ ٍ 

ديگش اسٌبد ساّجشدي مطَس است تب ثب ثْشُ هٌذي اص آى دس تشثيت هتخػػبى ٍ پژٍّطگشاى هبّش ٍ 

 .ثشجستِ دس سغح مطَس ثنَضين

 تؼبضيف  -  2هبزُ 

دٍسُ اي ثبالتش  اص دٍسُ مبسضٌبسي است مِ ثشاسبس ثشًبهِ ّبي : زٍضُ وبضضٌبسي اضضس ًبديَستِ

هػَة ضَساي گستشش آهَصش ػبلي، ثِ اخز هذسك مبسضٌبسي اسضذ دس سضتِ هشثَط هٌتْي هي 

 .ضَد
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دٍسُ اي مِ هحتَاي ثشًبهِ آى هطتول ثش ٍاحذّبي دسسي ٍ پبيبى ًبهِ :  دژٍّطي–ضيَُ آهَظضي 

 .است

دٍسُ اي ثب هحَسيت آهَصش، است مِ داًطجَ پس اص گزساًذى ٍاحذّبي دسسي ٍ : ضيَُ آهَظضي

 .ثذٍى گزساًذى پبيبى ًبهِ داًص آهَختِ است

اسائِ فٌبٍسي جذيذ، اسائِ ًظشيِ ٍ ايذُ )دٍسُ اي ثب هحَسيت پژٍّص مِ دستبٍسد آى : ضيَُ پژٍّطي

ضَد ٍ هطتول ثش اخز ٍاحذّبي دسسي هحذٍد ٍ الضام ثِ  (...جذيذ، تَليذ داًص فٌي، ثجت اختشاع، 

 .اسايِ پبيبى ًبهِ است

 تحقيقبتي است مِ دس يل صهيٌِ سضتِ تحػيلي هشثَط ٍ تحت –فؼبليت پژٍّطي : دبيبى ًبهِ

 .ساٌّوبيي استبد ساٌّوب اًجبم هي گيشد

هٌظَس داًطگبّْب ٍ هؤسسبت آهَصش ػبلي ٍ پژٍّطي هجشي دٍسُ ّبي مبسضٌبسي اسضذ : هؤسسِ

 . است

 .هٌظَس ضَساي تحػيالت تنويلي هؤسسِ است: ضَضا

 .هٌظَستحقيق ٍ تتجغ ًظشي است: سويٌبض

ايي دٍسُ ثِ غَست سٍصاًِ، ضجبًِ، ًيوِ حضَسي، هجبصي ٍ ثيي الوللي : ًحَُ اجشاي دٍسُ – 3هبزُ 

 .عجق ضَاثظ هشثَط قبثل اجشا هي ثبضذ

  ضطايظ ٍضٍز– 4هبزُ 

  داضتي ضشايظ ػوَهي ٍسٍد ثِ آهَصش ػبلي –الف 

 داسا ثَدى هذسك سسوي پبيبى دٍسُ مبسضٌبسي اػن اص پيَستِ ٍ ًبپيَستِ هَسد تأييذ ٍصاست –ة 

 ػلَم، تحقيقبت ٍفٌبٍسي 

  قجَلي دس آصهَى ٍسٍدي هَسد تأييذ ٍصاست يب مست پزيشش اص هؤسسِ ثشاسبس هقشسات هػَة –ج 

ثط اسبس تمَين زاًطگبّي ٍ ثطًبهِ اػالم ضسُ تَسظ گطٍُ آهَظضي، زاًطجَ السام ثِ *

 . اًتربة ٍاحس هي ًوبيس
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  زضٍس ججطاًي– 5هبدُ 

چٌبًچِ سضتِ دٍسُ مبسضٌبسي ثب سضتِ دٍسُ تجبًس ًذاضتِ ثبضذ داًطجَ ثبيذ ثِ تطخيع گشٍُ 

 .آهَصضي، تؼذادي اص دسٍس سا تحت ػٌَاى ججشاًي ثگزساًذ

 ٍاحذ هي ثبضذ مِ دس اثتذاي دٍسُ قجل اص دسٍس اغلي اسائِ هي 12 حذامثش دسٍس ججشاًي – 1تجػشُ 

 .ضَد

 دس اًتخبة دسٍس، اٍلَيت ثب دسٍس ججشاًي است تؼييي تؼذاد ٍ ػٌبٍيي دسٍس ثشاسبس – 2تجػشُ 

 .ثشًبهِ هػَة دس ّش سضتِ ٍ صهبى اًتخبة آًْب ثشػْذُ ضَساي گشٍُ است

 دس دٍسُ مبسضٌبسي گزساًذُ است، تنشاس آى دس غَستي مِ " دسٍسي سا مِ داًطجَ قجال– 3تجػشُ 

 .ػٌَاى دسس ثشاسبس سشفػل ثشًبهِ هػَة مبسضٌبسي اسضذ ثبضذ، هجبص ًيست

 . است12حذاقل ًوشُ قجَلي دس ّش دسس اػن اص دسٍس دٍسُ يب ججشاًي  – 4تجػشُ 

 هؤسسِ هَظف است ثِ تٌبست تؼذاد پزيشفتِ ضذگبى دس ايي دٍسُ، هطبٍس تحػيلي ثشاي – 6هبدُ 

 .ّذايت داًطجَيبى تؼييي ًوبيذ

 تؼذاد ٍاحذّبي دسسي سا مِ داًطجَ ثبيذ دس ّش ًيوسبل تحػيلي دس ايي دٍسُ اخز ًوبيذ – 7هبدُ 

 . است12 ٍ حذامثش 8حذاقل 

  اضظضيبثي تحػيلي– 8هبدُ 

 . موتش ثبضذ14هيبًگيي ًوشات داًطجَ دس دٍ ًيوسبل ًجبيذ اص 

 آييي ًبهِ آهَظضي زٍضُ وبضضٌبسي اضضس، اظ 8 ٍ 7زض ذػَظ اجطای هَاز * 

آًجبئيىِ تؼسازی اظ زاًطگبُ ّب زض اجطای هَاز فَق يىسبى ػول ًوي وٌٌس، لصا 

ٍاحس دبيبى ًبهِ زض ضيَُ : ثوٌظَض ّوبٌّگي ٍ ٍحست ضٍيِ ، ثِ اعالع هيطسبًس 

 دژٍّطي جعٍ ٍاحسّبی اغلي زٍضُ تلمي هي ضَز ٍ زاًطجَ هَظف –آهَظضي 

است دس اظ دبيبى ًيوسبل اٍل ٍ لجل اظ ضطٍع ًيوسبل سَم دبيبى ًبهِ ذَز ضا 

اًتربة ًوبيس ٍ اگط ّوطاُ ثب ٍاحس دبيبى ًبهِ ، ٍاحس زيگطی ًيع زاًطجَ اذص 

 ٍاحس ضَز ، زض غَضتي وِ 8 ، حسالل 7وطزُ ثبضس ٍ تؼساز ٍاحسّب هغبثك هبزُ 

 ثبضس، آى ًيوسبل هططٍط تلمي 14هيبًگيي ًوطُ زاًطجَ زض ًيوسبل فَق ووتط اظ 

 ( 17/12/89  هَضخ 107331/21اغالحيِ ضوبضُ  ).هي ضَز



 

 

4 

 

 

 آخشيي ًيوسبل تحػيلي، داًطجَ اص ضشط حذاقل اخز ٍاحذ هؼبف است ٍ چٌبًچِ هيبًگيي – 9هبزُ 

 . ثبضذ، هطشٍط تلقي هي ضَد14ًوشُ داًطجَ دس ايي ًيوسبل موتش اص 

 موتش ثبضذ، دس غيش ايي غَست، 14 هيبًگيي مل ًوشات داًطجَ دس پبيبى دٍسُ ًجبيذ اص – 10هبزُ 

 .داًص آهَختِ دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ ضٌبختِ ًوي ضَد

 داًطجَيي مِ پس اص گزساًذى مليِ دسٍس دٍسُ دس ّش سِ ضيَُ، هيبًگيي مل ًوشات اٍ اص –تجػطُ 

هي تَاًذ -  دس غَستي مِ حذامثش هذت هجبص تحػيل ٍي ثِ پبيبى ًشسيذُ ثبضذ - موتش ثبضذ 14

 احشاص مشدُ است، فقظ دس يل ًيوسبل تنشاس مٌذ ٍ دس 14دسٍسي سا مِ دس آًْب ًوشُ موتش اص 

داًطجَيي مِ ثِ ّش دليل ًتَاًٌذ اص ايي . غَست ججشاى موجَد هيبًگيي مل، داًص آهَختِ هي ضَد

 .فشغت استفبدُ مٌذ، اص اداهِ تحػيل هحشٍم هي ضَد ٍ هذسمي دسيبفت ًوي مٌذ

 حضَض ٍغيبة  – 11هبزُ 
حضَس داًطجَ دس توبهي ثشًبهِ ّبي دسسي ٍ ديگش فؼبليت ّبي آهَصضي ٍ پژٍّطي دٍسُ الضاهي 

 هجوَع سبػبت آى دسس تجبٍص مٌذ، دس غيش ايي 16/3غيجت داًطجَ دس ّش دسس ًجبيذ اص . است

 .غَست ًوشُ داًطجَ دس آى دسس غفش هحسَة هي ضَد

 دس غَستي مِ غيجت داًطجَ دس يل دسس، ثيص اص حذ هجبص ثَدُ ٍ اص ًظش هؤسسِ، – 1تجػطُ 

دس ايي . هَجِ تطخيع دادُ ضَد، آى دسس اص هجوَػِ دسٍس اًتخبثي داًطجَ حزف هي ضَد

ٍلي آى ًيوسبل اص ًظش عَل تحػيل .  ٍاحذ دس آى ًيوسبل الضاهي ًيست8غَست سػبيت حذ ًػبة 

 .ثشاي داًطجَ يل ًيوسبل مبهل هحسَة هي ضَد

 غيجت دس ضيَُ پژٍّطي، اسصيبثي ًبهَفق ٍاحذّبي پژٍّطي اخز ضذُ دس آى ًيوسبل است – 2تجػطُ 

 . اًجبم هي ضَد33مِ عجق ًظش ّيأت داٍساى دس هبدُ 

 . غيجت غيشهَجِ دس اهتحبى ّش دسس هٌجش ثِ ًوشُ غفش دس آى دسس هي ضَد– 12هبزُ 

 دس غَستي مِ غيجت داًطجَ دس اهتحبى، اص ًظش هؤسسِ، هَجِ تطخيع دادُ ضَد، دسس –تجػطُ 

 .هضثَس حزف هي ضَد
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  هطذػي تحػيلي– 13هبزُ 

داًطجَي دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ دس ّش سِ ضيَُ هي تَاًذ حذامثش يل ًيوسبل اص هشخػي تحػيلي 

 .استفبدُ ًوبيذ، هذت هزمَس جضٍ سٌَات تحػيلي داًطجَ هحسَة هي ضَد

  اًػطاف، اذطاج ٍ تطن تحػيل– 14هبزُ 

دس ايي غَست ثبيذ دسخَاست خَد سا . داًطجَ هي تَاًذ ثِ ّش دليل اص تحػيل اػالم اًػشاف ًوبيذ

هجٌي ثش اًػشاف ثِ هؤسسِ تسلين ًوبيذ، چٌبًچِ داًطجَ ثؼذ اص يل هبُ دسخَاست خَد سا پس ًگيشد 

 .آى هؤسسِ ًسجت ثِ غذٍس گَاّي اًػشاف اقذام هي ًوبيذ

 (هطشٍعي دٍ ًيوسبل، سٌَات ثيص اص حذ هجبص) داًطجَي اًػشافي يب اخشاج اص تحػيل – 1تجػطُ 

 .هَظف است ثِ تؼْذاتي مِ سپشدُ است ػول ًوبيذ

 داًطجَي هٌػشف يب اخشاج اص تحػيل هي تَاًذ دس غَست تسَيِ حسبة مبهل ثب – 2تجػطُ 

 . دس آصهَى ضشمت ًوبيذ"هؤسسِ هجذدا

  عَل زٍضُ– 15هبزُ 

 . ًيوسبل تحػيلي است4 سبل هطتول ثش 2عَل هذت دٍسُ دسّش سِ ضيَُ حذامثش 

 دس هَساد استثٌبيي افضايص عَل هذت دٍسُ ثب تطخيع ضَساي تحػيالت تنويلي داًطگبُ –تجػشُ 

 . سبل تجبٍص ًوبيذ5/2دس ّش غَست هذت دٍسُ دس ّش سِ ضيَُ ًجبيذ اص .  هجبص است

 ، ثبيسًيبظ ثِ توسيس سٌَات زاضزی وبضضٌبسي اضضس زض هَاضزی وِ زاًطجَ ( الف*

زضذَاست ذَز ضا حسالل يه هبُ لجل اظ دبيبى ًيوسبل هجبظ ثِ ازاضُ آهَظش ٍاحس 

 هٌَط ثِ تأييس توسيس سٌَات ٍی دبيبى ًبهِاًتربة ٍاحس . هطثَعِ تحَيل زّس

. ذَاّس ثَز

زض ّط ًيوسبل ٍاحس ضسبلِ ضا اًتربة دبيبى ًبهِ زاًطجَ هَظف است دس اظ اذص  (ة

 .ًوبيس

 

  اًتمبل، تغييط ضضتِ ٍ هْوبى– 16هبزُ 

 .اًتقبل ٍ تغييش سضتِ دس ّش سِ ضيَُ دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ هوٌَع است
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 (سٍصاًِ ٍ ضجبًِ) اًتقبل اص دٍسُ ضجبًِ ثِ سٍصاًِ، ًيوِ حضَسي ٍ هجبصي ثِ حضَسي اػن اص – 1تجػطُ 

ُ ّبي غيش دٍلتي ثِ داًطگبُ ّبي دٍلتي هوٌَع است  .ٍ اص داًطگب

 اًتقبل اص يل ضيَُ ثِ ضيَُ ديگش ثب سػبيت سٌَات دٍسُ دس اختيبس هؤسسِ آهَصش ػبلي – 2تجػطُ 

 .است

 ّش داًطجَ دس ّش سِ ضيَُ مبسضٌبسي اسضذ هي تَاًذ حذامثش دٍ ًيوسبل سا ثب هَافقت – 3تجػطُ 

 .هؤسسِ هجذأ ٍ هقػذ ثِ ػٌَاى هْوبى ثگزساًذ

 هؼبدل سبصي دسٍس دس دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ ثب ًظش گشٍُ آهَصضي ٍ ثب ضشايظ صيش – 17هبزُ 

 .اهنبى پزيش است

 . پزيشش ٍي ثشاي ٍسٍد ثِ دٍسُ هَسد تأييذ ٍصاست ثبضذ–الف 

 . هؤسسِ قجلي داًطجَ دس سضتِ تحػيلي هَسد تأييذ ٍصاست ثبضذ–ة 

 . سش فػل دسٍس گزساًذُ داًطجَ ثشاسبس ثشًبهِ ّبي هػَة ضَساي ثشًبهِ سيضي ثبضذ–ج 

  استبز ضاٌّوب– 18هبزُ 

 پژٍّطي ٍ پژٍّطي ثِ پيطٌْبد داًطجَ ٍ ثب هَافقت –استبد ساٌّوب دس دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ آهَصضي 

 .يني اص اػضبي ّيأت ػلوي ثب هشتجِ حذاقل استبديبسي ٍ تأييذ ضَسا تؼييي هي ضَد

 چٌبًچِ استبد ساٌّوب خبسج اص هؤسسِ آهَصش ػبلي اًتخبة هي ضَد ثِ جبي ضشط استبديبسي –تجػطُ 

 .داضتي هذسك دمتشي الضاهي است

 استبد هطبٍس ثِ پيطٌْبد استبد ساٌّوب پس اص تأييذ ضَساي گشٍُ اص اػضبي ّيأت ػلوي – 19هبزُ 

 .داخل يب هتخػػبى خبسج اص داًطگبُ اًتخبة هي ضَد

زاًطجَ ثبيس دبيبى ًبهِ ضا ثِ ضىل وبهل ٍ تبيخ ضسُ ثِ استبز ضاٌّوب اضائِ ٍ دس  -  1*

اظ تحػيالت  ضا ديطٌْبزًبهِ ثطگعاضی جلسِ زفبعاظ تأييس استبزاى ضاٌّوب ٍ هطبٍض، ثطگِ 

ثب تَجِ ثِ ضٍال اجطای زفبع اظ . ثِ گطٍُ اضائِ ًوبيستىويلي زاًطىسُ زضيبفت ٍ 

 ٍ ثطگعاضی جلسِ زفبع حسالل سِ ّفتِ ٍلت ديطٌْبزًبهِدبيبى ًبهِ ثيي ظهبى اضائِ ثطگِ 

. الظم است
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، زاًطجَ ًسجت ثِ تىثيط دبيبى ًبهِ ثِ تؼساز   زض غَضت تأييسدبيبى ًبهِ تَسظ گطٍُ- 2 

  .هَضز ًيبظ السام ذَاّس وطز

ثطای ) ًسرِ چبدي5 ّط زاًطجَ هي ثبيست ثطای فبضؽ التحػيلي حسالل 2-1

دژٍّطگبُ اعالػبت ٍ هساضن ػلوي استبزضاٌّوب ،وتبثربًِ زاًطىسُ يب زاًطگبُ ٍ 

 دبيبى ًبهِ ضا ثطای اسبتيس هطبٍض، ٍ PDF  ٍ WORLDّبيي ضبهل فبيل  CDٍ(ايطاى

تحػيالت تىويلي زاًطىسُ ٍ زاًطگبُ فطاّن ًوبيس، تؼساز ًسرِ ّبی چبدي هتٌبست ثب 

 .تمبضبی استبزاى هطبٍض لبثل افعايص است

 فبضؽ التحػيلي وليِ زاًطجَيبى همبعغ تحػيالت تىويلي هٌَط ثِ اذص گَاّي 2-2

دژٍّطگبُ اعالػبت ٍ هساضن ػلوي ايطاى ثَزُ وِ اظ عطيك هسيطيت تحػيالت 

 .تىويلي زاًطگبُ غَضت هي گيطز

، ثب ديگيطی زاًطجَ  دس اظ لغؼي ضسى تطويت اػضبی ّيأت زاٍضاى تَسظ گطٍُ 2-3

؛ضوي اضائِ ديطٌْبزًبهِ تبئيسضسُ ثطگعاضی جلسِ زفبع  ثِ تحػيالت تىويلي زاًطىسُ ؛ 

. السام گطززّوبٌّگي ثيي اػضبی ّيأت زاٍضاى ٍ تؼييي ظهبى جلسِ زفبع ًسجت ثِ 

 ًسجت ثِ تْيِ زػَتٌبهِ ّيأت زاٍضاى السام وطزُ ٍ  تحػيالت تىويلي زاًطىس2-4ُ

ِ ّب ثِ ّوطاُ يه ًسرِ اظ دبيبى ًبهِ  تَسظ زاًطجَ تحَيل ٍ دطٍدَظال اٍليِ زػَتٌبه

ثيي ظهبى تحَيل ًسد دبيبى ًبهِ ثِ ّيأت زاٍضاى ٍ ظهبى زفبع . ّيأت زاٍضاى هي ضَز

. حسالل يه ّفتِ ٍلت الظم است

، ًػت آى زض هحل   زاًطجَ ديگيطی الظم جْت تْيِ آگْي ثطگعاضی جلسِ زفبع 2-5

. ّبی هٌبست ٍ اضسبل آى ثِ  زاًطىسُ ضا اًجبم هي زّس

غَضتجلسِ ٍ، الظم است فطم اضظضيبثي دبيبى ًبهِ   لجل اظ ثطگعاضی جلسِ زفبع 2-6

. ثِ  غَضت تبيخ ضسُ آهبزُ گطزز ثطگعاضی جلسِ زفبػيِ

 وليِ هساضن جلسِ زفبع زض اذتيبض ًوبيٌسُ ، دس اظ ثطگعاضی جلسِ زفبع 2-7

 زض غَضت لعٍم اغالحبت هطرع ضسُ تحػيالت تىويلي زاًطىسُ لطاض گطفتِ ٍ

 (تَسظ استبز ضاٌّوب)تَسظ ّيأت زاٍضاى اًجبم ضسُ ٍ ضىل ًْبيي ٍ تأييس ضسُ 

. غحبفي هي ضَز دبيبى ًبهِ
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 اضظضيبثي دبيبى ًبهِ- 20هبزُ 

 ػبلي  : 20 تب 19 ًوشُ اص –الف 

 ثسيبس خَة  : 99/18 تب 18ًوشُ اص 

 خَة  : 99/17 تب 16ًوشُ اص 

 قبثل قجَل  : 99/15 تب 14ًوشُ اص 

 غيش قبثل قجَل: 14 ًوشُ موتش اص–ة 

 سمف ًوطُ ثسٍى همبلِ زاًطجَيبى ، اضضسی وبضضٌبسیزض هَضز دبيبى ًبهِ ّب* 

ػسز زليك ثطای ّط گطٍُ آهَظضي ثٌب ثِ ) است ]17-19[  اضضس زض فبغلِ یوبضضٌبس

ايي ًوطُ عجك ضَاثظ شيل . ( ضَزی آى گطٍُ تؼييي می تحػيالت تىويلی ًظط ضَضا

 : افعايص يبثس20تب ثط اسبس  همبلِ ّبی هسترطج اظ دبيبى ًبهِ  تَاًس یم

  ًوطُ 1 چبح ضسُ ای ضفتِی هؼتجط دصیدژٍّص-یّط همبلِ زض هجالت ػلن (الف

-ی همبلِ زض هجالت ػلنای هؼتجط یضْبیّط همبلِ وبهل زض هجوَػِ همبالت ّوب (ة

 ( ًوط5/1ُتب سمف ) ًوطُ 75/0 چبح ضسُ ای ضفتِی هؼتجط دصیجیتطٍ

 5/0 ( اضائِیثب اضائِ گَاُ) هؼتجط یضْبیهمبلِ زض ّوب ( هجسَطزُی چهای)ذالغِ  (ج

 ( ًوط1ُتب سمف )ًوطُ 

 

 چٌبًچِ اسصضيبثي پبيبى ًبهِ غيش قبثل قجَل ثبضذ داًطجَ هجبص است حذامثش يل ًيوسبل دس –تجػطُ 

داًطجَيي مِ دس .  اص پبيبى ًبهِ دفبع مٌذ"هذت هجبص تحػيل دس جلسِ دفبػيِ ضشمت ٍ هجذدا

فشغت تؼييي ضذُ ًتَاًذ اص پبيبى ًبهِ خَد ثب هَفقيت دفبع ًوبيذ، اص اداهِ تحػيل ٍ دسيبفت هذسك 

 .تحػيلي هحشٍم هي ضَد

 ثِ داًطجَي مبسضٌبسي اسضذ مِ ثِ ّش دليل اص تحػيل ثبص هي هبًذ، فقظ يل گَاّي مِ – 21هبزُ 

 .داًطجَ چِ دسٍسي سا دس چٌذ ٍاحذ ٍ ثب چِ ًوشُ اي گزساًذُ است اػغب هي ضَد
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 .اسصضيبثي پبيبى ًبهِ دس جلسِ دفبػيِ تَسظ ّيأت داٍساى اًجبم هي ضَد – 22هبزُ 

 . تشميت ّيأت داٍساى ثشاسبس دستَسالؼول ضَسا است– 23هبزُ 

 : تطويت اػضبی ّيئت زاٍضاى ثِ ضطح ظيط هي ثبضس *

زٍ زاٍض ٍ ًوبيٌسُ تحػيالت تىويلي زاًطىسُ ثِ حساوثط استبز ضاٌّوب ، استبز هطبٍض ، 

سْن اػضبی ّيئت زاٍضاى زض اضظضيبثي دبيبى ًبهِ .  ػٌَاى ػضَ ًبظط ثسٍى حك ًوطُ

 .يىسبى است

 :جلسِ زفبع اظ دبيبى ًبهِ زض هَاضز شيل غيط ضسوي ثَزُ ٍ لغَ هي گطزز* 

 . ػسم حضَض استبز ضاٌّوب–1

 . ػسم حضَض زٍ زاٍض يب يه زاٍض ٍ استبز هطبٍض– 2

 
 

 پژٍّطي، آهَصضي، ٍ –آهَصضي ) گَاّيٌبهِ پبيبى دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ ثِ ّش سِ ضيَُ – 24هبزُ 

 .اسصش ينسبًي داضتِ ٍ هي تَاًٌذ دس دٍسُ تحػيلي ثبالتش اداهِ تحػيل دٌّذ (پژٍّطي

 پژٍّطي، آهَصضي، –آهَصضي ) تؼذاد ٍاحذّبي دسٍُ مبسضٌبسي اسضذ دس ّش سِ ضيَُ – 25هبزُ 

 . ٍاحذ است32 ٍ حذامثش 28ثش حست سضتِ حذاقل   (ٍ پژٍّطي

  دژٍّطي– ضيَُ آهَظضي –الف 

 ٍاحذ دسسي ثشاي ّوِ سضتِ ّب 6 ٍ حذامثش 4  تؼذاد ٍاحذ پبيبى ًبهِ دس ايي ضيَُ حذاقل – 26هبزُ 

 .ٍ ثشاسبس ثشًبهِ هػَة هي ثبضذ

  دبيبى ًبهِ– 27هبزُ 

داًطجَ هَظف است پس اص پبيبى ًيوسبل اٍل ٍ قجل اص ضشٍع ًيوسبل سَم تحػيلي، هَضَع پبيبى ًبهِ 

هَضَع پبيبى ًبهِ پس اص تأييذ . خَد سا ثب ًظش استبد يب اسبتيذ ساٌّوب ٍ تأييذ گشٍُ هشثَط اًتخبة ًوبيذ

 .ضَساي تحػيالت تنويلي داًطنذُ قغؼيت هي يبثذ

 .فبغلِ ثيي دطٍدَظال تػَيت ضسُ ٍ زفبع حسالل سِ هبُ هي ثبضس

 .تغييط ػٌَاى دطٍدَظال هٌَط ثِ تػَيت هجسز آى هي ثبضس
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  ضيَُ آهَظضي–ة 

دس ايي ضيَُ توبهي دٍسُ ثِ غَست ٍاحذّبي دسسي ثذٍى پبيبى ًبهِ خَاّذ ثَد مِ  – 28هبزُ 

 .الضاهي است (تحقيق ٍ تتجغ ًظشي) ٍاحذ سويٌبس 4 ٍ حذامثش 2گزساًذى حذاقل 

  ضيَُ دژٍّطي–ج 

ايي ضيَُ پزيشش ثشاي هؤسسبت پژٍّطي ثَدُ ٍ دس هَسد هؤسسبت آهَصضي هٌَط ثِ  – 29هبزُ 

اص هحل دس آهذّبي اختػبغي عشح  (اًجبم تحقيق ٍ حق الضحوِ پبيبى ًبهِ)تأهيي مل ّضيٌِ ّب 

 .پژٍّطي مبسثشدي استبد ساٌّوب قبثل اجشا هي ثبضذ

داًطجَ عي ًيوسبل اٍل هَظف است هَضَع پژٍّص خَد سا ثب ًظش استبد ساٌّوب ٍ تأييذ  – 30هبزُ 

 .گشٍُ اًتخبة ًوبيذ

 ٍاحذ است ٍ داًطجَ هي تَاًذّوضهبى ثب 10 تب 6 تؼذاد ٍاحذّبي دسسي دس ايي ضيَُ – 31هبزُ 

 .ٍاحذّبي آهَصضي، ٍاحذّبي پژٍّطي خَد سا ثب ًظش استبد ساٌّوب ٍ تأييذ گشٍُ اًتخبة ًوبيذ

 حضَس ٍغيبة داًطجَ دس هشحلِ پژٍّص دس ايي ضيَُ ثبًظش استبد ساٌّوب ٍ تأييذ گشٍُ ٍ – 32هبزُ 

 .ثشاسبس تؼذاد جلسبت هطبٍسُ ٍ ساٌّوبيي غَست هي پزيشد

سًٍذ پيطشفت پژٍّص داًطجَ دس ّش ًيوسبل ثب حضَس استبد ساٌّوب، ًوبيٌذُ تحػيالت  – 33هبزُ 

تنويلي هؤسسِ ٍ يل ًفش اص اػضبي ّيأت ػلوي هتخػع ثِ اًتخبة هذيش گشٍُ ريشثظ، هَسد 

 .اسصيبثي قشاس هي گيشد

 مل ٍاحذّبي پبيبى ًبهِ دس ايي ضيَُ ثِ سِ ًيوسبل تقسين ضذُ ٍ داًطجَ دس ّش ًيوسبل يل – 1تجػطُ 

)سَم 
3
 .آًْب سا تحت ػٌَاى ثخص اٍل پبيبى ًبهِ اخز هي ًوبيذ (1

 14 حذاقل ًوشُ قجَلي پس اص داٍسي سًٍذ پيطشفت پژٍّص داًطجَ دس ّش ًيوسبل ًوشُ – 2تجػطُ 

 .است

 ثبضذ ٍي دس آى ًيوسبل 12 چٌبًچِ ًوشُ پيطشفت پژٍّطي داًطجَ دس ّش اسصيبثي موتش اص – 3تجػطُ 

 .هطشٍط تلقي هي ضَد

  اسصيبثي ًْبيي دس ايي ضيَُ، دفبع اص پبيبى ًبهِ است مِ دس آخشيي هشحلِ تحػيل داًطجَ – 34هبزُ 

 .اًجبم هي ضَد
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 :سبيط همطضات

دس دٍسُ تَسظ « پژٍّطي»ٍ « آهَصضي»، «پژٍّطي- آهَصضي»  اجشاي ّش يل اص ضيَُ ّب – 35هبزُ 

 .هؤسسِ ثب هجَص اص ضَساي گستشش آهَصش ػبلي هجبص است

 .  دس هَاسدي مِ آييي ًبهِ سبمت است تػوين گيشي ثش ػْذُ ضَسا هي ثبضذ– 36هبزُ 

 آييي ًبهِ دس ثشگيشًذُ اغَل ٍ ضَاثظ ملي دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ ثِ سِ ضيَُ اجشايي هي – 37هبزُ 

ثبضذ ٍ هؤسسِ هَظف است دستَسالؼول اجشايي آى سا دس چبسچَة آييي ًبهِ تذٍيي ٍ پس اص 

 .تػَيت دس ضَسا اجشا مٌذ

 تفسيش آييي ًبهِ ثش ػْذُ هؼبًٍت آهَصضي ٍصاست است ٍ دس غَست ثشٍص اثْبم، ًظش – 38هبزُ 

 .هؼبًٍت هزمَس هَسد استٌبد قشاس خَاّذ گشفت

 هَسخ 714 تجػشُ دس جلسِ 19 هبدُ ٍ 39 آييي ًبهِ آهَصضي دٍسُ مبسضٌبسي اسضذ دس – 39هبزُ 

 ضَساي ثشًبهِ سيضي آهَصش ػبلي ثِ تػَيت ٍصيش هحتشم ػلَم، تحقيقبت ٍ فٌبٍسي سسيذ 15/1/88

 ثِ هذت سِ سبل قبثل اجشا است مِ پس اص هذت هزمَس ثب اسصيبثي اص 88-89ٍاص ًيوسبل اٍل تحػيلي 

ثب اثالؽ ايي آييي ًبهِ، مليِ آييي ًبهِ ّب ٍ . خشٍجي ّبي دٍسُ ٍ دس غَست هَافقت توذيذ خَاّذ ضذ

 .ثخطٌبهِ ّبي هغبيش ثب آى هلغي اػالم هي ضَد
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 ثبسوِ تؼبلي

 ثطگِ اضظضيبثي دبيبى ًبهِ وبضضٌبسي اضضس

 

................                                   گرايش................ رشته                      .................گروه آموزشي.................. شماره دانشجويي .... ...: ...............انم و انم خانوادگي دانشجو                                                           

.........................         : انم و انم خانوادگي استاد راهنما                      : ................                           اترخي دافع                                      

: ................................................................................................        عنوان پايان انهم                                                 

هؼيبضّبی اضظضيبثي
حساوثط 

ًوطُ

ًوطُ 

وست 

ضسُ

هالحظب

ت

ويفيت 

ًگبضش

حسي ًگبضش ٍ ضػبيت زستَضالؼول اًسجبم زض تٌظين ٍ تسٍيي هغبلت،
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ويفيت تػبٍيط، اضىبل ٍ هٌحٌي ّبی استفبزُ ضسُ

 

ويفيت 

ػلوي 



 ثطضسي تبضيرچِ هَضَع ٍ ثيبى سبثمِ دژٍّص زض هَضَع
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اثتىبض ًٍَآٍضی

اضظش ػلوي ٍ يب وبضثطزی

(ثِ ضٍظ ثَزى  )استفبزُ اظ هٌبثغ ٍهؤاذص ثِ لحبػ ووي ٍ ويفي 

ويفيت ًظطات ٍ ديطٌْبزات ثطای ازاهِ تحميك

ويفيت 

اضائِ

 تسلظ ثِ هَضَع ٍ تَاًبيي زض دبسرگَيي ثِ سئَاالت زضجلسِ زفبع

3 



(...دبٍض دَيٌت ٍضػبيت ظهبى، تٌظين هَضَع، ويفيت  )ًحَُ اضائِ 

همبلِ هسترطج اظ دبيبى ًبهِ وِ ثطاسبس زستَضالؼول تْيِ ٍ ثِ تأييس استبز ضاٌّوب ضسيسُ ٍ ثْوطاُ دبيبى ًبهِ تحَيل گطزيسُ استهمبلِ
1 



 ّبتحَيل ثِ هَلغ گعاضشگعاضضْب
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ّبي خبظ ٍ سٍال سسيذگي ثِ آًْب  تقبضب

  
تقبضبّبيي ًظيش اضبفِ سٌَات، هشخػي تحػيلي، لغَ هحذٍديت ّبي ًبضي اص ّشگًَِ تبخيش، هيْوبى 

 پضضني، اًػشاف اص تحػيل، تغييش ٍضؼيت دسس يب تشم ٍ يب ّشًَع تقبضبي حزفضذى، تغييشًوشُ، 

. ديگشي مِ دس آئيي ًبهِ پيص ثيٌي ًطذُ است، تقبضبي خبظ تلقي هي گشدد

دسغَست اًتخبة هَضَع ) هشجغ سسيذگي ثِ ايي تقبضبّب حست هَسد ثِ تشتيت استبد ساٌّوب  

، سشپشست گشايص، سشپشست تحػيالت تنويلي گشٍُ، تحػيالت تنويلي داًطنذُ ٍ (پبيبى ًبهِ 

ثستِ ثِ ًَع تقبضب هوني است تػوين گيشي ًْبيي دس داًطنذُ . تحػيالت تنويلي داًطگبُ   هي ثبضذ

. اًجبم ضَد ٍ دس هَاسدي مبس ثِ داًطگبُ اسجبع هي ضَد

ػوذُ تػوين گيشي ّب دس سغح گشٍُ، داًطنذُ ٍ داًطگبُ تَسظ ضَساّبي تحػيالت تنويلي اًجبم 

. هي ضَد ٍلي دس هَاسدي سشپشست تحػيالت تنويلي گشٍُ ٍ داًطنذُ هي تَاًٌذ ساسبً اقذام ًوبيٌذ

دس ّش غَست الصم است ّش گًَِ تقبضبي خبظ اثتذا دس سغح گشايص ٍ گشٍُ هغشح ضَد ٍ ثؼذ ثِ 

. هشاجغ ديگش سجَع ضَد

هخبلفت ّش هشجغ ثِ هؼٌبي اتوبم سٍال سسيذگي ثِ تقبضبي خبظ هي ثبضذ هثالً اگش گشٍُ ثب تقبضبي 

. اضبفِ سٌَات داًطجَيي هخبلفت مٌذ پشًٍذُ ّوبى جب هتَقف ضذُ ٍ ثِ داًطنذُ اسجبع ًخَاّذ ضذ

. هَافقت گشٍُ ثب تقبضبي خبظ ضشط الصم ثشاي اجبثت دسخَاست داًطجَ ثَدُ ٍلي مبفي ًوي ثبضذ

. ثِ ّويي تشتيت هَافقت داًطنذُ ثب تقبضبي خبظ لضٍهبً ثِ هؼٌبي هَافقت داًطگبُ ثب آى ًوي ثبضذ
 

          


