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تخبة ٍ هعشفي داًطجَي ًوًَِ آييي ًبهِ اى
ٍ گستشش ثِ َّيت هلي پبيجٌذي  دسثِ هٌؾَس ضٌبسبيي ٍ هقشىي الگَي هٌبست داًطجَيي، اىضايص هشاتت هقٌَي ٍ تطَيٌ داًطجَيبى 

دس  فلوي ىشٌّگيّبي ثشتشٍ ضبداثي اجتوبفي ٍ ضٌبسبيي استقذاد، ًَآٍسي  ٍ ثب ّذه اىضايص تحشُ  ٍاخالً حشىِ اي اغَل ٍ اسصضْبي اسالهي

. تذٍيي هي گشدد تخبة ٍ هقشىي داًطجَي ًوًَِثيي داًطجَيبى، آييي ًبهِ اى

سيف  اتع:  1هبدُ 
ضجَيي سشآهذ داًطجَيبى ديگش سفبيت ضئَى داى ، اجتوبفي ٍىشدي است ِّ ثِ لحبػ ٍيژگي ّبي فلوي ، ىشٌّگي : داًطجَي ًوًَِ

سين هيطًَذسغح اىػ اايي داًطجَيبى ثِ لح.  ثبضذ : تخبة ثِ دٍ دستِ َت

حست گشٍُ تخػػي ٍهَغـ  ى اهتيبص ساثبالتشيي اعالً هي گشدد ِّ دس سغح داًطگبُ داًطجَيثِ  :الف داًطجَي ًوًَِ داًطگبّي 

. هقشىي هي ضَدًطگبُ اًتخبة ٍدا ّوبى ثِ فٌَاى داًطجَي ًوًَِّست ٍداًطگبُ هحل تحػيل خَد  دس هيبى ضشّت ٌٌّذگبى تحػيلي

تَسظ گشٍُ ٍهَغـ ، ثَاسغِ ّست ثبالتشيي اهتيبص دسِّ اعالً هيگشددآًذستِ اص داًطجَيبى ًوًَِ داًطگبّي ثِ  :داًطجَي ًوًَِ كطَس : ة 

گشٍُ تخػػي دساهتيبصتشيي ثبالٍثِ لحبػ ّست هَسد اسصيبثي  ٍصاستيي اسُ آًبى ثشاي اسصيبثي ثِ ٍصاستيي اسسبل ٍدس ّيبت ّبي داٍسيدمداًطگبُ 

. هقشىي هيگشدًذ ثِ فٌَاى داًطجَي ًوًَِ ّطَسي آهَصضي ٍصاستيي /تَسظ هقبًٍتْبي داًطجَيي  ، گبىضشّت ٌٌّذ دس هيبى هَغـ تحػيليٍ

  .ضبهل ىقبليت ّبي ايثبسگشي ، ٍشآًي ، اجتوبفي، سيبسي، ٍسصضي ، ٌّشي ٍ ادثي :ٍيژگي ّبي فشٌّگي ٍاجتوبعي : ج 

 ّبي آهَصضي ٍ پژٍّطي ضبهل ىقبليت: ٍيژگي ّبي علوي: د 

  .افتَبدات ديٌي ٍ هزّجيهسئَليت پزيشي ، ضبهل سفبيت ضَاثظ ٍ هَشسات ، سىتبس ، اخالً ، :ضئَى داًطجَيي : ُ 

. ت ٍىٌبٍسي ٍثْذاضت ،دسهبى ٍآهَصش پضضْيافلَم ،تحَيٌ ّشيِ اص ٍصاستخبًِ ّبي:  ٍصاستيي: ٍ

لٍهجتوـ ّبي آهَصش فبلي هس ،هَسسبتهشاّض، ٍپژٍّطْذُ ّبي هستَل ضگذُ ّبٍداى،پژٍّطگبّْباص داًطگبّْب  ّشيِ: داًطگبُ  :ص افن اص  َت

. دٍلتي ٍميش دٍلتي

 ىٌي هٌْذسي، ٌّش،ّطبٍسصي ٍ داهپضضْي  ٍسبصي، فلَم پبيِ پضضْي ٍ ثْذاضت، پضضْي، دًذاًپضضْي، داس گشٍّْبي ضبهل: گشٍُ تخصصي: ح

.  فلَم اًسبًي هي گشدد ٍ، فلَم پبيِ 

: ضشايط ضشكت كٌٌذگبى:  2هبدُ 
 ،  (16) ًبپيَستِ ٍّبسضٌبسي پيَستِ   ّبسضٌبسي ،دس ّش يِ اص هَبعـ ّبسداًي هقذل ّل  تحػيلي سا ثبحذاٍل يِ ًيوسبل  داًطجَيبًي ِّ

ٍاًٌذ دس ايي هيتگزساًذُ ثبضٌذ ( 15)ٍدّتشي تخػػي ثبليٌي Ph.D  (17 )ٍ دّتشي تخػػي (16) ، دّتشاي حشىِ اي( 17)  اسضذ ّبسضٌبسي

. سٍبثت ضشّت ًوبيٌذ
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. تَاًٌذ دس ّوبى سبل دس ايي سٍبثت ضشّت ًوبيٌذ داًطجَيبًي ِّ تب پبيبى ضْشيَس هبُ ّش سبل داًص آهَختِ هي ضًَذ هي:  1تجػشُ                 ٍصيش 

. يِ ثبس هي تَاًذ ثقٌَاى داًطجَي ًوًَِ ّطَسي اًتخبة ضَد دس ّشهَغـّش داًطجَ :  2تجصشُ 

 ٍضئَى داًطجَيي ، اجتوبعي پژٍّطي،فشٌّگي ّبيحذاقل اهتيبص اص ثخصكست ٍ اضتي حذاقل هعذل كل د: 3تجصشُ 

. ثشاي ضشكت دس ايي سقبثت الضاهي است (صشفب اص سديف اٍل ٍدٍم )

. ت دس ايي سٍبثت سا ًذاسًذٍ يب هشاجـ ٍبًًَي ريشثظ اهْبى ضشُ دس ضَساي اًضجبعي داًطگبُداًطجَيبى داساي سبثَِ هحَْهيت :  4تجصشُ 

دس هَغـ ىقلي داًطجَ غشىب ىقبليتْبي غَست گشىتِ ٍضشٍسي است  ، اجتوبفي ٍ ىشٌّگيييذيِ ثشاي ّليِ ىقبليتْبي فلوي اسائِ تب:5تجصشُ 

. ثبضذ هالُ هحبسجِ ٍ اهتيبص هي

ٍ گَاّي دس دست  تحَيَبت ٍىٌبٍسي ٍصاستيي/ًطگبُ دا يب هقبًٍت پژٍّطي ٍىٌبٍسي اسايِ هجَص اص ٍصاست ىشٌّگ ٍ اسضبد اسالهي :6تجصشُ 

. تشجوِ ٍيب گشدآٍسي ضشٍسي است ،ثشاي ّليِ تبلييبت اًتطبساتچبح ثَدى اص 

. ٍشاس هي گيشدهَسد سسيذگي  ٍ هَغـ تخػػي  هذاسُ داًطجَيبى ثش حست گشٍُ :7تجصشُ 

: ًحَُ هحبسجِ اهتيبصات:  3هبدُ 
 
 

هقطع تحصيلي 

علوي                                              
ٍاجتوبعي  فشٌّگي

حذاقل  -حذاكثش 
ضئًَبت 

جوع حذاقل  -حذاكثش  آهَصضي 
 

الوپيبدّبي  
علوي  

پژٍّطي 
حذاقل  -حذاكثش

 
 ِ ٍ كبسضٌبسي ًبپيَست  100 3  -5 10  -25 3   -25 0-2 43كبسداًي 

 
 ِ  100 3  -5 10  -25 6  -30 0-2 38كبسضٌبسي پيَست

           
  ِ كبسضٌبسي اسضذ ًبپيَست

 
28 2-0 40-  15 25-  10 5-  3 100 

ِ اي                    ٍ  دكتشاي حشف
        كبسضٌبسي اسضذ                     

 ِ ِ              پيَست   پيَست
 

، داسٍسبصي  ،پضضکي            
     دًذاًپضضکي                   

داهپضضکي 
43 2-0 25-  10 25-  10 5-  3 100 

كبسضٌبسي          
ِ اسضذ  100 3-5 10-25 10-30 0-2 38پيَست

 
  دكتشي تخصصي              

 
 

Ph.D 12  -48-  20 30-  15 10-5 100 

 100 5 -10 15-30 10-30-  30ثبليٌي 

 ًحَُ هحبسجِ اهتيبص ثخص علوي : 4هبدُ 

ٍ ثخص ديگش ثِ هقذل ّش ًيوسبل تحػيلي  ٍاحذّبي گزساًذُ اختػبظ ثخطي ثِ هقذل ّل، هَصضي اص هجوَؿ اهتيبص آ:  آهَصضي – 1-4

 ثبالتشيياهتيبص  ،ًيوسبل ثبٍيوبًذُ  ثِسٌَات تقييي ضذُ اتوبم يبثذ  س غَستي ِّ ٍاحذّب صٍدتش اصد .جَ ثشاسبس جذٍل صيش تقلٌ هي گيشدداًص

تقلٌ هيگيشد هقذل ًيوسبل 



           
 

ن                 سالمي اريا مهىري ا                                                                                                     ج
سالمي اريان  مهىري ا ج

يوزارت على ناور ىزش          م، تحقيقات و ف ان و آم شت ردم وزارت  بهدا
شكي  زپ

 

                 

دكتـشهشضيِ ٍحيذ دستجشدي                        دكتش كبهشاى داًطجَ                    

بٍسي                                           ٍصيشثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضکي   ٍصيش علَم، تحقيقبت ٌٍف
 

3 

 
 ًبپيَستِ كبسداًي ٍ كبسضٌبسي

هعذل كل 
ُ ٍاحذّبي گزساى  د

 35 اهتيبص

ًحَُ هحبسجِ اهتيبص 
 5( *هقذل -13)

 
هعذل  

 ًيوسبل ّبي تحصيلي 

 
اهتيبص  8

ًيوسبل  4ثشاي 
 

اهتيبص هقذل دس ّش ًيوسبل 

17-16 
18-1/17 
19-1/18 
20-1/19 

75 ./
1 
5/1 
2 

 

پيَستِ  كبسضٌبسي
هعذل  
 ُ كل ٍاحذّبي گزساًذ

 30ص اهتيب

ًحَُ هحبسجِ اهتيبص 
 5( * هقذل  – 14)

 
هعذل  

ًيوسبل ّبي تحصيلي  

 
اهتيبص  8
ًيوسبل  8ثشاي 

اهتيبص هقذل دس ّش ًيوسبل 

17-16 
18-1/17 
19-1/18 
20-1/19 

25 ./
5 ./
75 ./
1 

 
كبسضٌبسي اسضذ ًبپيَستِ 

 ُ هعذل كل ٍاحذّبي گزساًذ
 اهتيبص 24

 ًحَُ هحبسجِ اهتيبص
 6( * ل هقذ – 16) 

 
هعذل ًيوسبل ّبي تحصيلي 

 
اهتيبص  4
ًيوسبل  4ثشاي 

اهتيبص هقذل دس ّش ًيوسبل 

18-17 
19-1/18 
20-1/19 

5 ./
75 /
1 

 

كبسضٌبسي اسضذ پيَستِ 

 ُ هعذل كل ٍاحذّبي گزساًذ
 اهتيبص  20

 ًحَُ هحبسجِ اهتيبص
 4( * هقذل  – 15) 

اهتيبص هقذل دس ّش ًيوسبل   
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اهتيبص  18هعذل ًيوسبل ّبي تحصيلي 
ًيوسبل  12ثشاي 

18-17 
19-1/18 
20-1/19 

75 ./
1 
5/1 

 

 

 
 
 

 هعذل كل ٍاحذّبي گزساًذُ
  24اهتيبص 

دكتشي حشفِ اي 
ًحَُ هحبسجِ اهتيبص 

 
 6( *هقذل  – 16) 

 
 

هعذل 
ًيوسبل ّبي تحصيلي 

 
 
اهتيبص  15

ثشاي دُ ًيوسبل 

اهتيبص هقذل دس ّش ًيوسبل 

17-1/16 
18-1/17 
19-1/18 
20-1/19 

75 ./
1 
25/1 
5/1 

 
  دكتشاي حشفِ ايسبيش اهتيبصات آهَصضي 

( اهتيبص  – 4حذاّثش ) اهتيبصفٌَاى ًَؿ آصهَى 

داهپضضْي ٍ دًذاًپضضْي  داسٍسبصيپضضْي  

جبهع علَم پبِي  

كطَسي 

-  2 2اٍل 
-  5/1 5/1دٍم تبچْبسم 

-  1 1پٌجن تب ّيتن 
-  5/0 5/0ّطتن تب دّن 

جبهع   پيص كبسٍسصي 

كطَسي 

- -  2اٍل 
- -  5/1دٍم تبچْبسم 

- -  1پٌجن تب ّيتن 
- -  5/0ّطتن تب دّن 

جبهع پيص كبسٍسصي 

داًطگبّي 

 4-  1اٍل 
 3-  5/0دٍم  
 2-  25/0سَم 

-  2 1اٍل جبهع علَم پبِي 
-  5/1 5/0دٍم  



           
 

ن                 سالمي اريا مهىري ا                                                                                                     ج
سالمي اريان  مهىري ا ج

يوزارت على ناور ىزش          م، تحقيقات و ف ان و آم شت ردم وزارت  بهدا
شكي  زپ

 

                 

دكتـشهشضيِ ٍحيذ دستجشدي                        دكتش كبهشاى داًطجَ                    

بٍسي                                           ٍصيشثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضکي   ٍصيش علَم، تحقيقبت ٌٍف
 

5 

-  1 25/0سَم  داًطگبّي 

 4 4 4 صسقف اهتيب
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 Ph.Dدكتشاي تخصصي     

 
 دُهعذل كل ٍاحذّبي گزساى

 9اهتيبص

ًحَُ هحبسجِ اهتيبص 

 3( * هقذل  – 17) 

 
هعذل ًيوسبل ّبي تحصيلي 

 
اهتيبص  3
ًيوسبل  3ثشاي 

اهتيبص هقذل دس ّش ًيوسبل 

18-17 
19-1/18 
20 – 1/19 

5 ./
75 ./
1 

 

 
 دكتشاي تخصصي ثبليٌي    

 
 ي استقبء ّش سبلًوشُ كتت

 4اهتيبص ثشاي  15حذاّثش 
سبل 

ًوشُ دس ّش سبل 
 

  اهتيبص
 

100-95 75/0 
110-100 1 
120-110 2 
135-120 5/2 
150-135 75/3 

 4اهتيبص ثشاي  15حذاّثش ًوشُ ضفبّي استقبء ّش سبل 
سبل 

ًوشُ دس ّش سبل 
 

اص  اهتي
 

100-95 75/0 
110-100 1 
120-110 2 
135-120 5/2 
150-135 75/3 

.  اهتيبص هحبسجِ خَاّذ ضذ 30ثب افضايص سٌَات سقف تحصيلي حذاكثش تب سقف  ٭

الوپيبدّبي علوي   2-4

 
الوپيبدّبي 

علوي 

اهتيبص فٌَاى 
 2اٍل 

 5/1دٍم  
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 1سَم  
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 پژٍّطي – 3-4   

 .تِ ٍ هَغـ تحػيلي داًطجَ ثبضذّليِ ىقبليت ّبي ثخص پژٍّطي ثبيذ هشتجظ ثب سش:  1تجصشُ 

. ّليِ ىقبليتْبي پژٍّطي ِّ ثػَست هطتشُ ثب اسبتيذ داًطگبُ غَست گشىتِ است اًيشادي هحسَة ٍداساي اهتيبص اًيشادي هي ثبضذ:  2تجصشُ 

 فٌَاى اهتيبص تشجيحي ثِاهتيبص ثِ  10دسغَستيِْ ىقبليتْبي پژٍّطي داًطجَ ثيطتش اص سَو تقييي ضذُ پژٍّطي ثبضذ تب سَو     :3تجصشُ 

. ٍبثل اىضايص خَاّذ ثَد هجوَؿ اهتيبص ايي ثخص آًبى 

  :هَبالت الف ـ  
حذاّثش اهتيبص ثخص هَبالت سي دسغذ اهتيبص ثخص پژٍّطي هتٌبست ّش هَغـ هي ثبضذ : تجػشُ 

. ي فلوي ٍ پژٍّصداساي اهتيبص چبح ّش هَبلِ دس هجالت ًوبيِ ضذُ هقتجش خبسجي ٍ هجالت  -1-3-4
اهتيبص تقذاد ًَيسٌذُ يب ًَيسٌذگبى 

 5يِ تبدٍ ًيشُ 
 4ًيش  2ثيطتش اص 

فلوي  ٍهجالتچبح ّش هَبلِ دس سبيش هجوَفِ ّبي هقتجش فلوي تشٍيجي داًطگبُ ّب ٍ هؤسسبت آهَصش فبلي ٍ پژٍّطي داخل ّطَس -2-3-4

. تخػػي 
اهتيبص تقذاد ًَيسٌذُ يب ًَيسٌذگبى 

 3يِ تبدٍ ًيشُ 
 2ًيش  2اص ثيطتش 

. ٌّيشاًس ّب ٍ هجبهـ فلوي ثيي الوللي ٍداخلي دس( سخٌشاًي، پَستش) اساِئ يبچبح هَبلِ -3-3-4

 

تقذاد ًَيسٌذُ يب ًَيسٌذگبى 
اهتيبص 

 2يِ تبدٍ ًيشُ 
 5/1ًيش  2ثيطتش اص 

 

ّبي تحَيَبتي ة     ـ ىقبليت 
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ّثش اهتيبص ثخص ىقبليتْبي تحَيَبتي : تجػشُ   يبص ثخص پژٍّطي هتٌبست ّش هَغـدسغذ اهت سيحذا

هي ثبضذ 

   ىقبليت ٍ ّوْبسي دس ّش عشح تحَيَبتي هػَة داًطگبُ ، عشح ّبي هلي ٍ تحَيَبت ّبسثشدي

ًحَُ اجشا 

اهتيبص سَو 

اسضذ  ّبسضٌبسيّبسضٌبسي ّبسداًي 

 ًبپيَستِ
ٍ  دّتشاي حشِى اي

ّبسضٌبسي اسضذ پيَستِ 

ٍ Ph.D تخػػي دّتشاي

دّتشي ثبليٌي 

 10 7 7 5 4ي هستَين هجش

 6 4 4 3 2ّوْبسي دس عشح  

ٍ هحبسجِ هي گشددىقبليت ٍ ّوْبسي دس عشح ّبي هلي اهتيبص :1تجصشُ . ثبضشيت د

ُ ّبي هتقذددس غَست اساِئ يِ عش :2تجصشُ  . غشىب اهتيبص يِ ثخص دس ًؾش گشىتِ خَاّذ ضذ ح تحَيَبتي دس جطٌَاس

تأليو ّتبة : ج

  ُيب دس دست چبحتأليو ّش ّتبة چبح ضذ .

تقذاد ًَيسٌذُ يب 

ًَيسٌذگبى  

اهتيبص سَو 

اسضذ  ّبسضٌبسي  ّبسضٌبسي  ّبسداًي

 ًبپيَستِ
ٍ  دّتشاي حشِى اي

ّبسضٌبسي پيَستِ 

 Ph.Dتخػػي  دّتشاي

  ٍدّتشي ثبليٌي

 9 7 7 4 3ًيشُ  1

 6 5 5 3 2ًيشُ  2

 3 3 3 2 1ًيش ِث ثبال  2

  دُ اهتيبص تعلق هي گيشد  ا كتت هشجعتبليف كتبة ِث صَست تصٌيفي يِث

تشجوِ ٍ گشدآٍسي ّتبة : ـ د 

  ( چبح ضذُ يب دس دست چبح)تشجوِ يب گشدآٍسي ّتبة 

 

تقذاد ًَيسٌذُ يب 
ًَيسٌذگبى 

سَو اهتيبص 
اسضذ  ّبسضٌبسيّبسضٌبسي ّبسداًي 

 ًبپيَستِ
ٍ  دّتشاي حشِى اي

ّبسضٌبسي اسضذ پيَستِ 
تخػػي  دّتشاي

Ph.D 
 ًيدّتشي ثبليٍ

 7 5 5 3 2ًيشُ  1
 6 4 4 2 1ًيشُ  2
 5 3 3 1 5/0ًيش ِث ثبال  2
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اختشاؿ ، اثذاؿ ٍ ًَآٍسي : ُ 
حذاّثش اهتيبص ثخص اختشاؿ ، اثذاؿ ٍ ًَآٍسي سي دسغذ اهتيبص ثخص پژٍّطي هتٌبست ّش هَغـ هي ثبضذ : تجػشُ 

  خَاسصهي ،اثي ثِ اختشاؿ ، اثذاؿ ٍ يب ًَآٍسي داساي تبئيذيِ اصسبصهبى پژٍّص ُ ّبي فلوي ٍ غٌقتي ايشاى ، دثيشخبًِ جطٌَاس

ُ ّبي َه . هي گيشد سد تأييذ ٍصاستيي اهتيبص ريل تقلٌسيٌب ،ساصي، ىبساثي ٍسبيشجطٌَاس

 

تقذاد 

اهتيبص سَو  

اسضذ  ّبسضٌبسيّبسضٌبسي ّبسداًي 

ًبپيَستِ 

دّتشاي حشىِ اي 

ٍّبسضٌبسي اسضذ پيَستِ 
تخػػي  دّتشاي

Ph.D ٍدّتشي

 ثبليٌي

 9 7 7 4 3ًيشُ  1

 6 5 5 3 2ًيشُ  2

ش ًيش  3  3 3 3 2 1ٍثبالت

: تجبسي سبصي علن: ٍ 
 حذاّثش اهتيبص ايي ثخص دُ دسغذ اهتيبص ثخص پژٍّطي هتٌبست ّش هَغـ: تجػشُ             

. هي ثبضذ            

ثب  ، اجتوبفي ٍداًطگبّي فوَهي ،خذهبتي ، لو غٌقتي دس ّليِ ثخطْبي هختاجشا ضذُ عشح ٍيب ايذُ اساِئ ّشگًَِ  ثِ

بٍسي داًطگبُ/گَاّي ثبالتشيي هَبم آى ثخص ٍتبييذ هقبٍى پژٍّطي پٌج اهتيبص  تبيِ حست ًَؿ ٍسغح آى اص،  تحَيَبت ٌٍى

. تقلٌ هي گيشد

( اهتيبص 25حذاكثش ) ،اجتوبعي ًحَُ اهتيبصدّي ثخص فشٌّگي: 5هبدُ 
. هَسد پزيشش خَاّذ ثَدثبضذغَست گشىتِ دس هَغـ تحػيلي ىقلي داًطجَ  ٍِّاجتوبفي ي ىشٌّگي غشىب ىقبليت ّب: تجػشُ  

ّبي ٍشآًي 1-5  :ىقبليت 
  ًْج الجالمِ (تيسيش,ٍشائت , حيؼ )ّست هَبم دس هسبثَبت ٍشآى ٍ 

دس سغح داًطگبّْب ّطَسي ثيي الوللي فٌَاى 
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 14 19 25هَبم اٍل 
 12 17 22هَبم دٍم 

 10 15 20هَبم سَم 

 

 

  ضَفبت ٍشآًي  تأليو،تشجوِ يب گشدآٍسي ثب َه

دس سغح داًطگبّْب دس سغح ّطَسي دس سغح ثيي الوللي ًحَُ اجشا 

 10 15 25يِ ًيشُ 

 8 10 15دٍ ًيشُ ِث ثبال 

 

سد سسيذگي ٍشاس: تجصشُ  ضَفبت ٍشآًي دس ثخص پژٍّطي َه  تبلييبت داًطجَيبى سضتِ ّبي فلَم ٍشآًي ثب َه

 .دهي گيش 

  هي گيشد         اهتيبص تقلٌ  7ٍدس سغح ّطَسي 5دس سغح داًطگبُ دس ّبًَى ّبي ٍشآًي ، فتشت ٍ ًوبصٍّوْبسي فضَيت 

  شآى ّشين سبصهبى تجلينبت هشثيبى ٍشآًي داساي تبئيذيِ اص ًْبد ًوبيٌذگي هَبم هقؾن سّجشي دس داًطگبّْب ٍ يب سبصهبى داساَل

 .اهتيبص پٌجاسالهي ، 

( ضبهل هػبديٌ صيش هي ثبضذ)  :ّبي سيبسي ٍ اجتوبفي ىقبليت 2-5

 يِ اهتيبص ٍفضَيت ىقبل سِ اهتيبص داًطگبُ ثسيج داًطجَييدس  فبدي ثِ اصاء ّش سبل فضَيت 

   سد تبييذ ّيبت ًؾبست ثشتطْلْبي )تطْل  داساي هجَص اص ّيأت ًؾبست داًطگبُ فضَيت دسثِ اصاء ّش سبل ِّ ىقبليت آًبى َه

 ُ اهتيبصي(اسالهي ثبضذ

  يِ اهتيبص ضَساّبي غٌييفضَيت دس ثِ اصاء ّش سبل 

 ّويتِ /ّبي فلوي ٍ پژٍّطي ّب ٍ اًجوي ٍ يب ّويتِ ,ًْبد ًوبيٌذگي هَبم هقؾن سّجشي دس داًطگبُ ثِ اصاء ّش سبل ّوْبسي ثب

 اهتيبص يِ داًطگبُ  تحَيَبت

ّثشاهتيبص ا:  تجصشُ ُ ٍحذا د اسد يبد ضذُ  ، تٌْب ثِ يِ فضَيت دسغَست فضيي ثخص ثيست ٍ يِ اهتيبصَث ٍيت ّوضهبى دس ّش يِ اص َه

. اهتيبص تقلٌ هي گيشد

 

  ُضَفبت اجتوبفي ٍ سيبسي داساي تبئيذيِ اص ّيبت ًؾبست ثش ًطشيبت داًطگب ُ اهتيبص)تبليو ثب َه ّثش د  (حذ ا
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دس دست چبح چبح ضذُ ًحَُ اجشا 

 4 6يِ ًيشُ 

 2 4تش ثبال ٍدٍ ًيش

  ّبي اهذاد ٍ ًجبت فضَيت ىقبل دس ُ ّبي سبصًذگي ّبًَى ّبي ّالل احوش ٍ گشٍ حذ . )گيشد ثِ اصاء ّش سبل، اهتيبص صيش تقلٌ هيٍاسدٍ

ّثش ّيت اهتيبص ( ا
اهتيبص ًحَُ فضَيت 

 1فضَيت ىقبل 

 5هطبسّت ٍ حضَس دس اهذادسسبًي دس حَادث ميشهتشٍجِ 
 

 َسد تبييذ ّيبت ًؾبست ثش ًطشيبت ص اص هطبسّت ٍ ّوْبسي دس تْيِ ًطشيبت داًطگبّي داساي هج ّويتِ ًبؽش ثش ًطشيبت داًطگبُ ِّ َه

ّثش ّيت اهتيبص) .س سبل اهتيبص ريل تقلٌ هي گيشدثِ اصاء ُ داًطجَيي ّطَس ثبضذ  ( حذ ا
اهتيبص ّوْبسي  ٍضقيت

 4هذيش هسئَل يب سشدثيش 

 2فضَ ضَساي سشدثيشي ٍ ّيأت تحشيشيِ 

 1ّوْبسي 

ّبي ادثي    3-5              :ٍاجتوبفي ٌّشي ،ىقبليت 

  ّبي ُ  .گيشد ٌّشي ٍ ادثي اهتيبص ريل تقلٌ هيهقتجشثِ ّست فٌبٍيي دس هسبثَبت، جطٌَاس

 
دس سغح داًطگبّْب ّطَسي ثيي الوللي فٌَاى 

 8 12 20اٍل 
 6 10 17دٍم 
 4 8 15سَم 

 

  ُ ُ ىشٌّگ ٍ اسضبد اسالهي هي ثبضٌذ ثِ داًطجَيبًي ِّ دس يْي اص سضتِ ّبي ٌّشي ٍ ادثي داساي هذس هشثيگشي  اص اداس

ُ هشثيگشي  . اهتيبص تقلٌ هي گيشد 6هٌَط ثِ فذم تغبثٌ سضتِ ثب هذس

  ضَفبت ادثي ٍ ٌّشي داساي تبئيذيِ اص ّيبت ًؾبست ثش ًطشيبت داًطگبُ هٌَط ثِ فذم تغبثٌ سضتِ ثب ىقبليت تبليو ثب َه

ّثش )  (اهتيبص ضصحذ ا



           
 

ن                 سالمي اريا مهىري ا                                                                                                     ج
سالمي اريان  مهىري ا ج

يوزارت على ناور ىزش          م، تحقيقات و ف ان و آم شت ردم وزارت  بهدا
شكي  زپ

 

                 

دكتـشهشضيِ ٍحيذ دستجشدي                        دكتش كبهشاى داًطجَ                    

بٍسي                                           ٍصيشثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضکي   ٍصيش علَم، تحقيقبت ٌٍف
 

13 

 دس ّبًَى ّبي ادثي ٍ ٌّشي ثِ اصاء ّش سبل هٌَط ثِ فذم تغبثٌ سضتِ ثب ىقبليت يِ اهتيبص تقلٌ  ثِ هطبسّت ٍ ّوْبسي

 .گيشد هي

  ّثش تطخيع اسصش اثش ثقْذُ . گيشد اهتيبص تقلٌ هي 6ثِ آثبس ٍ ىقبليت ّبي ادثي ٍ ٌّشي ثبسص ثبتَجِ ثِ اسصش اثش حذا

 ُ  .ىشٌّگ ٍ اسضبد اسالهي هي ثبضذهذيشيت ىشٌّگي داًطگبُ ٍ يب اساِئ تأييذيِ اص اداس

  اهتيبص  3 هيجبضذ  ِّ هقشه آثبس ٍ ىقبليتْبي ىشٌّگي ، ادثي ٍ ٌّشي ضخع داًطجَ ّبيي دس داًطگبًُوبيطگبُثشگضاسي

  .گيشد تقلٌ هي

  ضَفبت ٍشآًي ٍ دىبؿ هَذس .   تقلٌ هي گيشد اهتيبص 5ثشگضاسي ًوبيطگبُ ثب َه

 ّبي ّيبى ًَس  ثِ داًطجَيبى ضشّت ٌٌّذُ  دس اسٍ ّبي جْبدي ،سا ّبي ّجشت ، اسدٍ ّبيي ِّ  ، عشح هقشىت اسدٍ ٍسبيش اسدٍ

 سِاثالك هي گشدد ، ثشاي اجشا ثِ داًطگبّْب ًْبد ًوبيٌذگي هَبم هقؾن سّجشي دس داًطگبّْب عشاحي ٍيبتَسظ ٍصاستيي ٍ

 .هي گيشد  اهتيبص تقلٌ

  اهتيبص تقلٌ هي گيشد دٍ دهي ًوبيياّذاء ثِ داًطجَيبًيِْ ثِ غَست داٍعلجبًِ خَى. 

  ُ صضي هْبستْبي صًذگي ٍسبيش ّبسگبّْبيي ِّ تَسظ دىبتش هطبٍس ثِ داًطجَيبى ضشّت ٌٌّذُ دس ّبسگبّْبي آَه

 .داًطگبّْب ثشگضاس هيطَد يِ اهتيبص تقلٌ هي گيشد

  اهتيبص تقلٌ هي گيشد دٍثِ داًطجَيبى ىقبل دس ثشگضاسي ّشسي ّبي ًؾشيِ پشداصي ٍآصاد اًذيطي. 

  سد تبييذ ٍصاستيي  ضشّت ٌٌّذُثِ داًطجَيبى ُ ّبي َه ُ هلي حشّت ٍيب سبيش جطٌَاس  .اهتيبص تقلٌ هي گيشد دٍدس جطٌَاس

 ٍِجيل داسااليتبمداًطجَيي  ثِ اصاي ّشسبل فضَيت ٍّوْبسي دس ثٌيبد ّبي خيشيِ ٍفبم الوٌيق اهتيبص  دٍ ٍ ميشُ  سسوي اص

بي . تقلٌ هي گيشد سسبت خيشيِ ثِ فضَيت دس ّيبت اٌه  .سِ اهتيبص تقلٌ هي گيشدسسوي َه

 اهتيبص تقلٌ هي گيشد سسوي ىقبليت هيثِ افضبي تقبًٍيْبي داًطجَيي ِّ ثغَس ٍ . ًوبيٌذ د

: ايثبسگشي:  6هبدُ 
 دسغذ ثيست ٍ پٌج اهتيبص 70جبًجبصاى 

  (10حذاٍل اهتيبص )دسغذ هقبدل يِ سَم دسغذ جبًجبصي    69تب  25جبًجبصاى 

 ذگبى ثِ اصاء ّشهبُ اسبست ٍ يب حضَس داٍعلجبًِ دس ججِْ يِ اهتيبص  آصادگبى ٍ س  صٌه

 اهتيبص(  جبًجبص پٌجبُ دسغذ ثِ ثبال ، آصادُ  ضْيذ ،)  ىشصًذ ٍ ّوسش ُ  پبًضد

  اهتيبص    49تب  25ىشصًذ ٍ ّوسش جبًجبص ُ  دسغذ د



           
 

ن                 سالمي اريا مهىري ا                                                                                                     ج
سالمي اريان  مهىري ا ج

يوزارت على ناور ىزش          م، تحقيقات و ف ان و آم شت ردم وزارت  بهدا
شكي  زپ

 

                 

دكتـشهشضيِ ٍحيذ دستجشدي                        دكتش كبهشاى داًطجَ                    

بٍسي                                           ٍصيشثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضکي   ٍصيش علَم، تحقيقبت ٌٍف
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. اّذ ضذحضَس خَاّشاى دساسبست ٍججِْ ثب ضشيت دٍهحبسجِ خَ اهتيبص هيضاى:  1تجػشُ

ّثش اهتيبص ثخص ىشٌّگي جبًجبصاى داساي ىقبليت ىشٌّگي : 2تجػشُ  .  ثبضذ اهتيبص هي 35حذا

 

 

ّبي ٍسصضي:  7هبدُ   :ىقبليت 

 ثِ ّست فٌبٍيي ٍسصضي اهتيبص ريل تقلٌ هي گيشد. 

 
داًطگبّي ّطَسي ثيي الوللي فٌَاى 

 6 12 20اٍل 
 4 10 17دٍم 
 2 8 15سَم 

. كست ضذُ دس هسبثقبت استبًي كِ دس هقطع فعلي داًطجَ ثبضذ اهتيبص ثخص داًطگبّْب تعلق هي گيشدِث  عٌبٍيي : 1تجصشُ

. هشجع تأييذ كٌٌذُ عٌبٍيي دس داًطگبُ ، هعبًٍت داًطجَيي ٍ فشٌّگي ٍ دس خبسج اص داًطگبُ هشاجع ريشثط هي ثبضذ: 2تجصشُ

  ِّبي ٍسصضي اص اًجوي ّب ٍ ىذساسيَى ّبي ٍسصضي ِّ ثِ تأييذ ثِ داًطجَيبى داساي ّبست هشثيگشي ٍ داٍسي دس يْي اص سضت

ُ تشثيت ثذًي داًطگبُ سسيذُ ثبضذ   .اهتيبص تقلٌ هي گيشد 6اداس

  ِضَفبت ٍسصضيّتبة تبليو ث  اهتيبص تقلٌ هي گيشد 5 ثب َه

سد سسيذگي : تجصشُ  ضَفبت ٍسصضي دس ثخص پژٍّطي َه ٍشاس هي              تبلييبت داًطجَيبى سضتِ ّبي تشثيت ثذًي ثب َه

 .گيشد

ضئَى داًطجَيي : 8هبدُ 
اسد ضص گبًِ هجوَؿ ّبي اهتيبص ش ضبخع ّشيِ اص َه ئَى داًطجَيي ثِ ضشح ريل هي ثبضذِّ پس اص تقييي اهتيبص دس

هي ثبضذ  داًطجَ تَسين ٍفذد حبغلِ اهتيبص ثخص ضئَى ضصثشفذد  ثذست آهذُاهتيبص
هحذٍدُ اهتيبص فٌَاى سديو 

ٌي ٍ هتقْذ ثَدى پبيجٌذ 1  10تب 0ي ثِ اًجبم ىشايض دي

 10تب 0سفبيت پَضص اسالهي ثشادساى ٍ خَاّشاى  2

 10تب 0سفبيت هَشسات ٍ ضئَى داًطجَيي ٍ ٌّجبسّبي اجتوبفي  3

 10تب 0اي  سفبيت اخالً ٍهسئَليتْبي حشىِ 4

 10تب 0احتشام ثِ اسبتيذ ، داًطجَيبى ٍسبيشيي  5

 10تب 0جستِ داًطجَ سبيش ٍيژُ گيْبي ثش 6



           
 

ن                 سالمي اريا مهىري ا                                                                                                     ج
سالمي اريان  مهىري ا ج

يوزارت على ناور ىزش          م، تحقيقات و ف ان و آم شت ردم وزارت  بهدا
شكي  زپ

 

                 

دكتـشهشضيِ ٍحيذ دستجشدي                        دكتش كبهشاى داًطجَ                    

بٍسي                                           ٍصيشثْذاضت ،دسهبى ٍ آهَصش پضضکي   ٍصيش علَم، تحقيقبت ٌٍف
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سبيش هقشسات : 9هبدُ 
داًطْذُ ستبدي تحت فٌَاى ستبد اجشايي اًتخبة داًطجَي ًوًَِ /ثِ هٌؾَس ثشسسي ٍ هقشىي داًطجَيبى ٍاجذ ضشايظ دس ّش داًطگبُ 

ًطجَيبى ضبّذ ٍ داًطْذُ هتطْل اص هقبًٍيي داًطجَيي ٍ ىشٌّگي ، هذيش اهَس آهَصضي ، هذيش پژٍّطي، هذيش ّل اهَس دا/داًطگبُ
ايثبسگش ٍ هقبٍى ىشٌّگي ًْبد ًوبيٌذگي هَبم هقؾن سّجشي دس داًطگبُ ٍهذيش حشاست ثِ سيبست هقبٍى داًطجَيي ٍ ىشٌّگي داًطگبُ 

دسصذ اهتيبص ايي آييي ًبهِ  60كِ حذاقل ًفش اٍل دس ّش هقطع ٍگشٍُ تخصصي  پشًٍذُ سِتطْيل ٍ پس اص ثشسسي ٍ اسصيبثي،  

ّبي هتجَع اسسبل  ثِ ٍصاستخبًِت كٌٌذُ داًطگبُ سا ليست اهتيبص كليِ داًطجَيبى ضشك سا ثِ ّوشاُثبضٌذ سا كست ًوَدُ 

.   گيشي خَاّذ ًوَد ضوٌبً ايي ستبد دس خصَظ اهتيبص ثخص ضئَى داًطجَيي تصوين. خَاٌّذ ًوَد
 

ؽيٌذاص داًطجَيبى ًوًَِ داًطگبّي دس سغح داًطگبُ تَذي:  1 تجػشُ تسْيالت دس ًؾش گشىتِ ثشاي . س ًوبيٌذداًطگبّْب َه

ضبهل ًوي گشدد ًطذُ اًذ  اًتخبة ّطَسي ِّ ًوًَِ داًطجَيبى ًوًَِ داًطگبّيآًذستِ اص 

ُ اهتيبص  90ثِ داًطجَيبى هقلَل دس غَست ّست :  2تجصشُ دسغذ حذ ًػبة اهتيبص الصم ثشاي ضشّت دس ايي سٍبثت د

ُ اص داًطجَيبى ضشٍسي استاساِئ تأييذيِ اص س. تطَيَي تقلٌ هي گيشد . اصهبى ثْضيستي ثشاي ايي گشٍ

صضي ٍ :  3تجصشُ  هشجـ سسيذگي اهتيبصات ثخص ّبي فلوي ، ىشٌّگي ٍ ضئَى داًطجَيي ثِ تشتيت ثب هقبًٍت ّبي آَه

 .ثبضذ داًطْذُ هشثَط هي/پژٍّطي ، داًطجَيي ٍ ىشٌّگي داًطگبُ

ّبي داٍسي ًسجت ثِ  تخبة داًطجَي ًوًَِ تطْيل ٍ ثب تقييي ّيأتدس ّش يِ اص ٍصاستخبًِ ّبي ريشثظ ستبد هشّضي اى

 ثشسسي پشًٍذُ ّبي ٍاغلِ اٍذام ٍ دس پبيبى، اسبهي داًطجَيبًي ِّ حبئض ثبالتشيي اهتيبص

. هي ثبضٌذ سا ثِ ستبد ّوبٌّگي هقشىي داًطجَي ًوًَِ افالم هي ًوبيٌذ 

ًوًَِ ّطَس ستبد ّوبٌّگي هقشىي داًطجَيبى ًوًَِ هتطْل اص  ثِ هٌؾَس ّوبٌّگي ، ثشًبهِ سيضي ٍ هقشىي داًطجَيبى 

ُ داًطجَيي هقبًٍيي ٍ هذيشاى ّل هشتجظ ثب ح صضي /ٍص تطْيل ٍ داًطجَيبى ًوًَِ سا اًتخبة ٍ هقشىي خَاٌّذ  ٍصاستييآَه

. ًوَد

صضي ُ ّبي آَه يبى ًوًَِ تقييي هي دس جلسِ ستبد ّوبٌّگي هقشىي داًطجَ تقذاد داًطجَيبى ًوًَِ ٍ سْن ّش يِ اص گشٍ

. گشدد

ُ ٍ ثيست تجػشُ دس تبسيخ               ايي آييي ًبهِ دس ثِ تأييذ  ٍصساي فلَم ، تحَيَبت ٍ ىٌبٍسي ٍ  1389/ 9/  30هبد

صش پضضْي سسيذُ ٍ اص تبسيخ تػَيت  ٍ سبل ثْذاضت ، دسهبى ٍ آَه آييي ًبهِ ّبي            االجشا ٍ ّليِ  الصمثشاي هذت د

. گشدد ٍ هيٍجلي لل


