
 ثبسوِ تؼبلی

 

 ّبی داًطجَیبى در هقبطغ تحصیالت تکویلی ًبهِ ًبهِ پطتیجبًی از پبیبى آییي

 هقذهِ

 

هٌذی از تَاى تخصصی هراکس ػلوی  ًخجگبًی ٍ ثْرُ ّبی هرتجط ثب اجتوبػبت ٍ ًظبم ّبی پژٍّص در حَزُ هٌظَرگسترش زهیٌِ ثِ 

 :ضَد ًبهِ تصَیت هی آییي کطَر در اهَر ًخجگبى، ایي از سٌذ راّجردی 1ـ1ـ1هلّی   ٍ ًیس اقذام 5 کطَر ٍ ثِ استٌبد راّجردکالى

 

 : تؼبریف1هبدُّ 

 :گردد ًبهِ رػبیت هی هٌظَر رػبیت اختصبر تؼبریف زیر در ایي آییي  ثِ

 

 .الف. ثٌیبد: هٌظَر ثٌیبد هلّی ًخجگبى است

کِ ثراسبس هقررات ٍزارت ػلَم،  کطَر است پژٍّطی ّب ٍ هراکس آهَزش ػبلی ٍ ّطگبُپژٍ ّب،  ة. هؤسسۀ: هٌظَر ّریک از داًطگبُ

 .کٌذ ثْذاضت، درهبى ٍ آهَزش پسضکی؛ یب ضَرای ػبلی اًقالة فرٌّگی فؼبلیت هی تحقیقبت ٍ فٌّبٍری؛ ٍزارت

 .تری تخصصی داًطجَیبى هؤسسِ استّبی دٍرُ دک ارضذ یب رسبلِ کبرضٌبسی ّبی دٍرُ ًبهِ ًبهِ: هٌظَر ّریک از پبیبى . پبیبى د

 

 : پطتیجبًی2هبدُّ

ّبی ثٌیبد است، ثب اختصبظ پژٍّبًِ  ّبی هصَّة هؤسسِ کِ هَضَع پژٍّص آًْب هرتجط ثب هأهَریت ًبهِ ثٌیبد هجبز است از پبیبى

 .کٌذ پطتیجبًی

 :ضرح زیر است ّبی ثٌیبد ثِ ّبی هرتجط ثب هأهَریت زهیٌِ

 ردی کطَر در اهَر ًخجگبى؛ پبیص، ثْجَد ٍ تکبهل سٌذسبزی سٌذ راّج اجرایی 2-1

 ّبی هختلف تر اجتوبػبت ًخجگبًی در سطَح ٍ حَزُ ضٌبسبیی ٍ پبیص هطلَة 2-2

 ّبی هختلف طراحی ًظبم ترثیتی ٍ ّذایتی اجتوبػبت ًخجگبًی درسطَح ٍ حَزُ 2-3

 تجییي اخالق ًخجگی ٍ الگَسبزی از ًخجگبى 2-4

 کطَر گبًی هتٌبست ثب ًیبزّبیطراحی ًظبم ًخج 2-5

 

کِ ثِ تصَیت  ای است ًبهِ پژٍّبًِ آًْب ثر اسبس ضیَُ ّب ٍ هیساى ًبهِ تجصرُ: تؼییي هصبدیق ّر زهیٌِ، فرایٌذ پطتیجبًی از پبیبى

 .رسذ رئیس ثٌیبد هی

 

 : تصَیت ٍ اجرا3هبدُّ 

ثِ تصَیت کویسیَى دائوی ٍ هطبثق هصَثِ  15/7/1334ًبهِ هطتول ثر یک هقذهِ، سِ هبدُّ ٍ یک تجصرُ در تبریخ  ایي آییي

هلّی  اهٌبی ثٌیبد ثِ تصَیت ّیئت 23/7/1334ًبهِ کویسیَى دائوی(، در تبریخ  آییي 3هبدُّ  1اهٌب )تجصرُ  جلسِ پٌجن ّیئت

ّبی هرتجط ثب  پژٍّصّبی دکتری در زهیٌِ  ارضذ ٍ رسبلِ کبرضٌبسی ّبی ًبهِ ًبهِ حوبیت از پبیبى آییي»ًخجگبى رسیذ ٍ جبیگسیي 

 1/1/1334از تبریخ  ضَد ٍ ( هی12/12/1311هَضَع هصَثِ کویسیَى دائوی ّیئت اهٌبی ثٌیبد تبریخ  «) اهَر ًخجگبى

 .االجراست الزم


