
 داوشگاٌ سوجان بدين آسمًن داوشجًيپذيزش  شيًٌ وامٍ
 در مقاطع كارشىاسي ارشد ي دكتزي

 :مقدمٍ

 "ارائٍ تسُيالت بٍ بزگشيدگان علمي بزاي يريد بٍ مقاطع باالتز" 5/3/19ي مًرخ /55322در اجزاي آييه وامٍ شمارٌ  

يسارت علًم تحقيقات ي فىايري ي بٍ مىظًر بزقزاري تسُيالت ييژٌ آمًسشي ي پژيَشي بزاي داوشجًيان استعداد 

    ايه  ،درخشان ي شکًفايي استعدادَاي بالقًٌ ي َدايت تحصيلي آوان با محًريت ارسشُاي ياالي اسالمي ي ملي

 .شيًٌ وامٍ تُيٍ شدٌ است

  (5/3/19ي مًرخ /55322آييه وامٍ شمارٌ  5مادٌ) كارشىاسي بٍ كارشىاسي ارشدپذيزش بدين آسمًن  شمًلمداوشجًيان . 9مادٌ 

زاًطجَيي ثطاي ٍضٍز ثِ ّوبى ضضتِ يب ضضتِ  –ضتجِ ّبي اٍل تب پبًعزّن الوپيبزّبي ػلوي هطحلِ ًْبيي ثطگعيسگبى ( 1

 .ّبي هطتجط ثب هؼطفي زثيطذبًِ الوپيبز

     ثِ ضططي كِ ثِ لحبظ هتجَع ثب هؼطفي هؼبًٍت زاًطجَيي ٍظاضت ( زض زٍضُ كبضضٌبسي)  زاًطجَيبى ًوًَِ كطَضي( 2

 .هيبًگيي كل، ّوتطاظ پبًعزُ زضصس ثطتط زض ثيي زاًطجَيبى ّن ضضتِ ٍ ّن ٍضٍزي زض زاًطگبُ هتقبضي ثبضٌس

ثب ( اظ قجيل ذَاضظهي، جَاى ذَاضظهي، ضاظي ٍ فبضاثي) ثطگعيسگبى ضتجِ ّبي اٍل تب سَم جطٌَاضُ ّبي هؼتجط ػلوي  (3

ًظط ضَضاي استؼسازّبي ٍ ّب  هؼطفي زثيطذبًِ جطٌَاضُ ٍ ،زض ضضتِ يب گطٍُ آهَظضي هطتجط %35 حساقلهطبضكت 

 زضذطبى

ٍاحس  100ثب گصضاًسى حساقل ) گصضاًسى ضص ًيوسبل تحصيلي ُ كبضضٌبسي پيَستِ كِ پس اظ ٍضزاًطجَيبى ز (4

ثِ لحبظ هيبًگيي كل جعء زُ زضصس ثطتط زاًطجَيبى ّن ضضتِ ٍضٍزي ذَز ثبضٌس ٍ حساكثط زض هست ّطت ( زضسي

   .ًيوسبل تحصيلي زاًص آهَذتِ ضًَس

 : 1تجصطُ 

 10سبل ضطن ثبيس تب ًيوسبل ّطتن ًيع جعء زض صس ًيو10زاًطجَي كبضضٌبسي پيَستِ ثبيس ػالٍُ ثط قطاض گطفتي زض 

 زضصس ثطتط ثبضس

 

زاًطجَيبى ضتجِ اٍل كبضضٌبسي ًبپيَستِ زض ثيي زاًطجَيبى ّن ضضتِ ٍ ّن ٍضٍزي زاًطگبُ هحل تحصيل كِ پس اظ  (5

 س ًٍس ٍ حساكثط زض چْبض ًيوسبل تحصيلي زاًص آهَذتِ ضٌَسِ ًيوسبل تحصيلي زاضاي هيبًگيي حساقل ّفسُ ثبض

 .سٌزض زٍضُ كبضزاًي ثِ لحبظ هيبًگيي كل جعء زُ زضصس ثطتط ثبض ًيع



  (02/03/91ٍ هَضخ /22354آييي ًبهِ ضوبضُ  8هبزُ )كبضضٌبسي اضضس ثِ زكتطي پصيطش ثسٍى آظهَى زاًطجَيبى هطوَل : 2هبزُ 

اٍالً ( زفبع اظ پبيبى ًبهِ ثب زضجِ ػبلي)زاًص آهَذتگبًي كِ ثِ لحبظ هيبًگيي كل زٍضُ ثب احتسبة ًوطُ پبيبى ًبهِ   -1

ٍ ثبًيبً اظ ثبضٌس  (كس ضضتِ هحل سبظهبى سٌجص) ّبي اٍل تب سَم زاًطجَيبى ّن ضضتِ ٍ ّن ٍضٍزي ذَز جعء ضتجِ

 :ضًَسثطذَضزاض يكي اظ ضطايط شيل 

 ISC)پژٍّطي ثب ًوبيِ  –زض هجالت ػلوي  (پصيطفتِ يب چبح ضسُ)يک هقبلِ هسترطج اظ پبيبى ًبهِ  لزاضاي حساق( الف

  هَضز تبييس ٍظاضت ػلَم ، تحقيقبت ٍ فٌبٍضي (ISI يب

پصيطفتِ يب )حساقل يک هقبلِ هسترطج اظ پبيبى ًبهِ  ثب زاضتيزاًطجَيبى ًوًَِ كطَضي زض زٍضُ كبضضٌبسي اضضس  -ة

  هَضز تبييس ٍظاضت ػلَم ، تحقيقبت ٍ فٌبٍضي (ISI يب ISCپژٍّطي  –چبح ضسُ زض هجالت ػلوي 

 ثب زاضتي( ي اًقالة فطٌّگيلهَضَع هصَثبت ضَضاي ػب) زاًطجَييزاضًسگبى ًطبى طالي كطَضي الوپيبزّبي  -ج

 يب  ISC)پژٍّطي ثب ًوبيِ  –ػلوي هؼتجط زض هجالت  (پصيطفتِ يب چبح ضسُ)حساقل يک هقبلِ هسترطج اظ پبيبى ًبهِ 

ISI) 

كبضضٌبسي كِ زٍضُ تحصيل زاًص آهَذتگبى كبضضٌبسي اضضس حساكثط تب سِ سبل پس اظ زاًص آهَذتگي  -2تجصطُ

 .هي تَاًٌس اظ ايي تسْيالت ثْطُ هٌس ضًَس ،ًيوسبل ًجبضس 5اضضس آًْب ثيص اظ 

زاًص آهَذتِ هي ضًَس هطثَطِ تحصيلي سبل زاًطجَيبى ًيوسبل چْبضم كبضضٌبسي اضضس كِ حساكثط تب آذط ضْطيَض  -ز

 .ّستٌسٍ جعٍ ًفطات ثطتط 

كٌفطاًس ّب ، ثجت اذتطاع ، جَايع جطٌَاضُ ّبي هطتجط ثب گطايص  اضائِ ضسُ زض ّبي ژٍّطي، هقبلِپططح ّبي : 3تجصطُ 

 .س ثَزٌزاضاي اهتيبظ ذَاّثِ تطريص ضَضاي استؼسازّبي زضذطبى زاًطجَ 

ًيع آًْب  كل ٍ هؼسل ثَزُ  ضبگطز اٍل يست هتقبضي ٍضٍز ثِ زٍضُ زكتطي هي ثب ًيوسبل چْبضم بىزاًطجَي: 4تجصطُ 

 ثبضس 18ًجبيس كوتط اظ 

ضْطيَض  31ػالٍُ ثط زفبع تب  ثبيستيزاًطجَ  ،زض صَضت پصيطش زاًطجَي ًيوسبل چْبضم زض هقطغ زكتطي:  5تجصطُ 

هَضز تبييس ٍظاضت ػلَم ،  (ISI يب ISC)پژٍّطي  –زض هجالت ػلوي هتؼْس ثِ چبح حساقل يک هقبلِ   ،سبلّوبى 

پبيبى سبل اٍل زٍضُ  ٍ حساكثط تبكبضضٌبسي اضضس هسترطج اظ پبيبى ًبهِ ايي هقبلِ هي ثبيست كِ  تحقيقبت ٍ فٌبٍضي

 . .زاًطجَي هصكَض اذطاج ذَاّس ضسزض غيط ايٌصَضت  .ثبضسزكتطي 



 ػوَهي ثطاي ٍضٍز ثِ هقبطغ كبضضٌبسي اضضس ٍ زكتطي العاهي است  صالحيتْبيزاضا ثَزى :  3هبزُ 

زض جلسِ ضَضاي استؼسازّبي  تصَيتّط گًَِ اًصطاف اظ پصيطش ثسٍى آظهَى صطفب ثب زضذَاست حضَضي زاًطجَ ٍ :  4هبزُ 

 .ثَزذَاّس زضذطبى 

 .هوٌَع استًبهِ تغييط ضضتِ ٍ گطايص ثطاي زاًطجَيبى پصيطفتِ ضسُ زض چبضچَة ايي ضيَُ : 5هبزُ

 .استثِ ػْسُ زفتط استؼسازّبي زضذطبى  ضيَُ ًبهِايي اجطاي هسئَليت :  6هبزُ 

 .الجطاستالظم اتصَيت ثِ تصَيت ضَضاي استؼساز زضذطبى ضسيس ٍ اظ تبضيد  27/08/92ايي ضيَُ ًبهِ زض تبضيد 


