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 كشىر اس خارج  تحصيلي بىرس اعطاي انهم هئي آ
شت، ردمان  و آمىسش زپشکي  وسارت بهدا

 : کلی ّسف

ٝظاضر ث٢ساقز زضٗبٙ ٝ آٗٞظـ دعقٌي ثب سٞخ٠ ث٠ ٛيبظ١بي آٗٞظقي ٝ دػ١ٝكي خ٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ زض 

ٛيبظ زاٛكِب٢١بي ٝاثؿش٠ ٝ قٜبذز ٛٞ آٝضي٢بي  ضاؾشبي ً٘ي ث٠ سبٗيٚ ٛيطٝي اٛؿبٛي ٗشؼ٢س ٝ ٗشرهم ٗٞضز

ػٔ٘ي ٝ آقٜبئي ثب آذطيٚ سدطثيبر ًكٞض ١بي ذبضخي زض ظٗي٠ٜ ١بي ٗرشٔق ػٔ٘ي ٝ سرههي ٝ اٌٗبٛبر 

ٗٞؾؿبر آٗٞظـ ػبٓي ٗطثٞع٠ ٝ ٛيع اٛشوبّ كٚ آٝضي ٛٞيٚ ث٠ زاذْ ًكٞض ٝ ث٠ ٜٗظٞض سالـ زض خ٢ز ذٞز ًلب 

ٕ زاٛكدٞيبٙ زض زٝضٟ ١بي ثٜٔس ٗسر ٝ ًٞسبٟ ٗسر ثط اؾبؼ هبٛٞٙ اػعإ زاٛكدٞ ٛ٘ٞزٙ خبٗؼ٠ ػٔ٘ي اهسإ ث٠ اػعا

ث٠ ذبضج اظ ًكٞض ٝ ٗوطضار قٞضاي اخطائي ثٞضؼ ٝ زؾشٞض آؼْ٘ اخطائي ٗي ٛ٘بيس٠ً آييٚ ٛب٠ٗ آٙ ثط اؾبؼ انْ 

 .هبٛٞٙ اؾبؾي خ٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ سسٝيٚ ُطزيسٟ اؾز 138

 زٍرُ ّاي تلٌس هست 

 :ّسف 
ظٞض سبٗيٚ ًبزض ١يبر ػٔ٘ي ٝ ضاٟ اٛساظي زٝضٟ ١ب ي خسيس ٝ ضقش٠ ١بي ذبل زض زاٛكِب٢١بي ػٕٔٞ دعقٌي، زاٛكدٞ ث٠ ٜٗ

 .ث٠ ذبضج اظ ًكٞض اػعإ ٗي ُطزز Ph.Dزض ٗوغغ زًشطاي 

 

 : سؿتٍ َاي مًسد وياص 1-مادٌ

١ط ؾبّ ثب  زي ٗبٟ ذٞزسبدبيبٙاػالٕ ضقش٠ ١بي ٗٞضز ٛيبظ  زاٛكِب٢١بي ػٕٔٞ دعقٌي  ٝٗٞؾؿبر ٝاثؿش٠ ٗٔعٕ ث٠ .1.1
 :ٗي ثبقٜس  قطايظ شيْ 

ِٗط . اػعإ نطكبً زض ضقش٠ ١بيي ذٞا١س ثٞز ٠ً اٌٗبٙ ازا٠ٗ سحهيْ زض آٙ ضقش٠ زض زاذْ ًكٞض ٝخٞز ٛساضز .1.1.1
ؾبّ آسي ً٘شط اظ ٛيبظ ًكٞض ثبقس ٝ ايٚ اٗط ث٠ سبييس  5اي٠ٌٜ ظطكيز  دصيطـ زاٛكِب٢١ب زض ضقش٠ ٗصًٞض عي 

 .ثٞضؼ ثطؾس قٞضاي اخطائي

اػالٕ ٛيبظ زاٛكِب٢١ب ثبيؿشي خ٢ز ضقش٠ ١بيي ثبقس ٠ً  زاٛكِبٟ ٗصًٞض ههس ضاٟ اٛساظي ٝ ؾطٗبي٠ ُصاضي زض  .1.1.2
آٙ ضقش٠ ضا  زاقش٠ ٝ ثط اؾبؼ اٝٓٞيز ١بي ًكٞضٝٛيبظ١بي ٜٗغو٠ اي ثٞزٟ  ٝايٚ اٗط ث٠ سبييس قٞضاي اخطائي 

 .ثٞضؼ ثطؾس

ؾبيط زؾشِب٢١ب ٠ً ضقش٠ ١بي ٗطسجظ ثب ٝظاضر ٗشجٞع زاضٛس ثب سوجْ دطزاذز ٗؼبزّ ضيبٓي ١عي٠ٜ ١بي  :تثصشٌ

 .ثٞضؼ ٗي سٞاٜٛس ضقش٠ ١بي ٗٞضز ٛيبظ ذٞز ضا ث٠ ايٚ ٝظاضر اػالٕ ٛ٘بيٜس
ٝ ث٠  ضقش٠ ١ب ٝ ؾ٢٘ي٠ ؾبٓيب٠ٛ  ١ط زاٛكِبٟ زض اٝٓيٚ قٞضاي اخطائي ثٞضؼ ١ط ؾبّ زض ٝظاضر ٗشجٞع ثطضؾي ، ٗهٞة .1.2

  .زاٛكِبٟ ٗطثٞع٠  اػالٕ ٗي ُطزز

  



 ١بي آٗٞظقيٗسيطيز ثٞضؼ ١ب ٝ ٗبٗٞضيز / ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ 
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   :ؿشايظ ػمًمي متماضيان اػغاي تًسع -2مادٌ

 :شيْ ثبقٜسٗشوبضيبٙ ثبيس ٝاخس قطايظ ػ٘ٞٗي 
 19/4/86زاضا ثٞزٙ ضٞاثظ آئيٚ ٛب٠ٗ خصة اػضبي ١يبر ػٔ٘ي ٗهٞة قٞضاي ػبٓي اٛوالة كط١ِٜي ٗٞضخ  .2.1

ثب سٞخ٠ ث٠ هبٛٞٙ ثطٛب٠ٗ چ٢بضٕ سٞؾؼ٠ اهشهبزي، اخش٘بػي، ؾيبؾي ًكٞض ٝهبٛٞٙ ٗسيطيز ذسٗبر ًكٞضي ث٠  :تثصشٌ

ٗهٞة  ٗدٔؽ قٞضاي اؾالٗي، اػغبي ثٞضؼ ٝ ٗبٗٞضيز آٗٞظقي ث٠  24/7/1386ٗٞضخ  109740/385ق٘بضٟ 
 .ًبضٜٗساٙ زؾشِب٢١بي اخطائي خ٢ز اذص ٗسضى  زاٛكِب١ي ٜٗ٘ٞع ٗي ثبقس

ٗوووسضى سحهوووئي کوووساهْ ًبضقٜبؾوووي اضقوووس يوووب زًشوووطاي ػ٘وووٞٗي دعقٌي،زٛساٛذعقوووٌي،   زاضا ثوووٞزٙ .2.2
 زاضٝؾبظي،ػٕٔٞ آظٗبيكِب١ي  ٝزاٗذعقٌي

 .ؾبّ ثبقس 35ؾٚ ٗشوبضيبٙ زض ظٗبٙ زض ذٞاؾز ثٞضؼ ثبيؿشي  کساًثط  .2.3

 40يف اظ کساًثط ؾٚ ثٞضؾي٠ ١ب ثط کؿت ٗٞضز ٗي سٞاٛس ث٠ قطح  شيْ اكعايف يبثس ٝ زض ١ط کبّ ٛجبيس ث :تثصشٌ

 .ؾبّ ثبقس
 .اػضبي ١يبر ػٔ٘ي زاٛكِب٢١ب يي ؾبّ ث٠ اظاي ١ط ؾبّ  ذسٗز اػٖ اظ دي٘بٛي يب ضؾ٘ي  -آق
 ( .کساًثط زٝ ؾبّ)ي ٗؼبزّ عّٞ ذسٗز زاضٛسُبٙ ًبضر دبيبٙ ذسٗز ٝظيل٠ ػ٘ٞٗ -ة 
 . ض خج٠٢قطًز ًٜٜسُبٙ زض خج٠٢ ١بي خَٜ سح٘ئي ،يي ؾبّ ث٠  اظاي ١ط ؾبّ کضٞض زاٝعٔجب٠ٛ ز -ج 
 . آظازُبٙ خَٜ سح٘ئي ،يي ؾبّ ث٠ اظاي ١ط ؾبّ اؾبضر -ز 
ٗشوبضيبٙ شًٞض ثبيس زاضاي ًبضر دبيبٙ ذسٗز ٛظبٕ ٝظيل٠ يب ٗؼبكيز سحهئي ٝيب ًبضر ٗؼبكيز زائٖ ٝ يب زكشطچ٠  .2.4

 .آٗبزٟ ث٠ ذسٗز ٠ً ٢ٗٔز آٙ سب سبضيد سهٞيت ثٞضؼ ٜٗوضي ِٛطزيسٟ، ثبقٜس
چٜبٛچ٠ زض سبضيد اػعإ ،ٗشوبضي زض کبّ اٛدبٕ ذسٗز ٝظيل٠ ػ٘ٞٗي ثبقس ٝظاضر ٗشجٞع زض چبضچٞة هبٛٞٙ :سجهطٟ

 . ٝظيل٠ ػ٘ٞٗي ٛؿجز ث٠ سطذيم ٝي اهسإ ذٞا١س ٛ٘ٞز
ٗدٔؽ قٞضاي اؾالٗي ثب  14/12/79ٗشوبضيبٙ ٗٞٛث عجن انالکي٠ هبٛٞٙ اػعإ زاٛكدٞ ث٠ ذبضج اظ ًكٞض ٗهٞة  .2.5

 .هبٛٞٙ ُصض ٛب٠ٗ ٗدبظ ث٠ اػعإ ٗي ثبقٜس 18بزٟ ضػبيز  ٗلبز ٗ

 

   :ؿشايظ اختصاصي اػغاي تًسع  -3مادٌ

 :ٗشوبضيبٙ ثبيس ٝاخس قطايظ اذشهبني شيْ ثبقٜس
 . ٗحْ اقشـبّ ثٌبض ٗشوبضيبٙ زض نٞضر اؾشرسإ ضؾ٘ي ٛجبيس ثب ٗٞؾؿ٠ ٗؼطف  ٗشلبٝر   ثبقس  

زؾشِبٟ زيِطي ؿيطاظٗحْ ؾ٢٘ي٠ هجٞٓي ٝ يب ٗٞؾؿ٠ ٗؼطف  سؼ٢س ذسٗز زاقوش٠ ثبقوٜسٝ    ث٠ ٗؤؾؿ٠ يب ٗشوبضيبٙ ٛجبيس .3.1
ْ   اضقس ٛجبيس ٗشلبٝر  زضٗوغغ ًبضقٜبؾي  زاذْ   اظ ثٞضؼ اؾشلبزٟ  سؼ٢س ٗشوبضيبٙ ثطاي   ٗحْ زض  ؾو٢٘ي٠ هجوٞٓي     ثوب ٗحو

 .   ٗوغغ  زًشطا  ثبقس

( Ph.D)ث٠ سحهيْ زض زٝضٟ ١بي زًشطاي سرههي ٝ زاٛكدٞيبٙ قبؿْ ( Ph.D)زاضٛسُبٙ ٗساضى زًشطاي سرههي .3.2
 .يب زؾشيبضي ٗدبظ ث٠ قطًز زض آظٗٞٙ ٝ ٗؼطكي خ٢ز اذص ثٞضؼ  ٛ٘ي ثبقٜس

 .ضٞاثظ ٝ قطايظ ثطُعاضي آظٗٞٙ ثط اؾبؼ ٗهٞث٠ ؾبٓيب٠ٛ قٞضاي اخطائي ثٞضؼ ذٞا١س ثٞز .3.3

 

 



 ثٞضؼ ١بي سحهئي: كهْ اّٝ
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دصيطـ ٢ٛبيي ٝ اػغبي  ثٞضؼ  ث٠ ٗشوبضيبٙ ٗؼطكي قسٟ سٞؾظ زاٛكِبٟ دؽ اظ سبييس ١يبر ٗطًعي خصة، زض چبضچٞة  .3.4
ضٞاثظ قٞضا ٝ  اظ عطين قٞضاي اخطايي ثٞضؼ ٝظاضر  ث٢ساقز، زضٗبٙ ٝ آٗٞظـ دعقٌي نٞضر  ٗي دوصيطز ٝ ٛووف   

 . زاٛكِبٟ نطكبً ٗؼطكي اكطاز ث٠ ٝظاضر ٗشجٞع ٗي ثبقس

 .ثط اؾبؼ ٗهٞثبر ؾبال٠ٛ قٞضاي اخطايي ثٞضؼ ٗي ثبقس( ؾ٢٘ي٠ آظاز ٝ ؾ٢٘ي٠ ٗطثي)ي دصيطـ زض آظٗٞٙ ؾ٢٘ي٠ ١ب  .3.5

 .زاٝعٔت ٗطثي ث٠ قرهي اعالم ٗي ُطزز ٠ً ػضٞ ١يبر ػٔ٘ي ضؾ٘ي يب دي٘بٛي  زاٛكِبٟ ٗؼطف ثبقس –آق           
 .بزٟ ٛ٘بيٜس زاٝعٔجبٛي ٠ً ٗكّ٘ٞ ثٜس آق ٛ٘ي قٞٛس ثبيس اظ ؾ٢٘ي٠ آظاز اؾشل-ة 
اظ ؾ٢٘ي٠ ١بي كٞم ٠ً کس ٛهبة ٛ٘طٟ ػٔ٘ي الظٕ ضا ًؿت ًطزٟ ثبقٜس، ثط اؾبؼ ٗهٞث٠ ٗدٔؽ  %( 20)ثيؿز زضنس   .3.6

قٞضاي اؾالٗي ٗرشم ؾ٢٘ي٠ ضظٜٗسُبٙ، خبٛجبظاٙ، ١٘ؿطاٙ ٝ كطظٛوساٙ خبٛجوبضاٙ ثوبالي دٜدوبٟ زضنوس ، آظازُوبٙ ،       
 .كطظٛساٙ ٝ ١٘ؿطاٙ ق٢سا ٗي ثبقس

ثطاي ؾ٢٘ي٠ ٗطثيبٙ زاٛكِب٢١ب ٝ ٗٞؾؿبر ٝاثؿش٠ ث٠ ٝظاضر ث٢ساقز، زضٗبٙ ٝ آٗوٞظـ  دعقوٌي ٝ   کس ٛهبة دصيطـ  .3.7
 .ٛ٘طٟ آذطيٚ كطز دصيطكش٠ قسٟ زض ؾ٢٘ي٠ آظاز ٗي ثبقس( ١كشبز زضنس% )80ؾ٢٘ي٠ ضظٜٗسُبٙ، اذص 

ؼ ٝسهوٞيت  ضاثسٝٙ قطًز زضآظٗٞٙ خ٢ز اػغبي ثوٞض % ١50طزاٛكِبٟ ٗدبظ ٗي ثبقساظؾ٢٘ي٠ سؼييٚ قسٟ زض١طضقش٠ .3.8
٢ٛبيي زضقٞضاي اخطائي ثٞضؼ ث٠ ٗطًعذسٗبر آٗٞظقوي ٗؼطكوي ٛ٘بيوس ٗشوبضويبٙ ػوالٟٝ ثطاکوطاظ قوطايظ ػ٘وٞٗي ٝ         

 :اذشهبني ثبيؿشي زاضاي يٌي اظ قطايظ شيْ ثبقٜس 

 .اؾشؼساز١بي زضذكبٙ ث٠ اؾشٜبز آييٚ ٛب٠ٗ سؿ٢يالر آٗٞظقي، دػ١ٝكي ٝ ضكب١ي ٝيػٟ اؾشؼساز١بي زضذكبٙ. 3.8.1

 .ٛ٘طٟ اضسوبء ضا ًؿت  ٛ٘ٞزٟ ثبقٜس% 80ٗطثيبٙ آٗٞظقي زاٛكِب٢١ب٠ً  .3.8.2

ثب سبييس ٝ سكريم قٞضاي اخطايي ثٞضؼ ) .اخطائي زاضاي ذسٗبر اضظٛسٟ ثبقٜس -اكطازي ٠ً زض دؿز ١بي ػٔ٘ي.3.8.3
  (ٝظاضر ٗشجٞع 

قٞضاي اخطائي ثٞضؼ زض ١ط  کٞظٟ ؾشبزي ٝظاضر ث٢ساقز ، زضٗبٙ ٝ آٗٞظـ دعقٌي ٗي سٞاٛس ثط اؾبؼ ٗهٞث٠:سجهطٟ   
     .ػْ٘ ٛ٘بيس 3.8 ؾبّ ؾ٢٘ي٠ اي اظ قٞضاي اخطائي ثٞضؼ زضيبكز ًطزٟ ٝ ثطا ؾب ؼ ثٜس

٠ زض ١ط ٗطک٠ٔ ٗكورم ُوطزز   ٗطخغ ٛظبضر ثط کؿٚ اٛدبٕ ٗطاکْ اػغبي ثٞضؼ،ٝظاضر ٗشجٞع ذٞا١س ثٞز ٝ زض نٞضسيٌ.3.9
٠ً ضٝٛس كٞم  زض ٗؼطكي اكطازاظ ؾٞي زاٛكِبٟ ضػبيز ِٛطزيسٟ اؾز ثٞضؼ اػغبئي ٓـٞ ٗي ُطزز ٝ اظ ؾ٢٘ي٠ زاٛكوِبٟ  

 . زض ؾبّ آسي ًبؾش٠ ٗي قٞز

 :ثٞضؼ ١٘طاٟ ث٠ اقربني سؼٔن ٗي ُيطز ٠ً.3.10

ٗبٟ دؽ اظ اس٘بٕ ثٞضؼ ثٞضؾي٠ انؤي   6بقس ٝ کساًثط ٗسر سحهيْ ثٞضؾي٠ ثبٗسر ثٞضؼ ١٘ؿط١٘رٞاٛي زاقش٠ ث :آق             
                   . سحهيْ ٝي ث٠ اس٘بٕ ثطؾس

١٘ب١َٜ ثب ٗحْ سؼ٢س ذسٗز ثٞضؾوي٠  )اػالٕ ٛيبظ اظ يٌي اظ زاٛكِب٢١بي ػٕٔٞ دعقٌي ٝ يب ٗطاًع سبثؼ٠ ٝظاضر ٗشجٞع:ة             
                . ضا اذص ٛ٘بيس( انٔي 

   .ػ٘ٞٗي ٗشوبضيبٙ ٜٗسضج زض ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ ضا زاقش٠ ثبقس قطايظ: ج  
 .اخطايي ثٞضؼ ٝظاضر ٗشجٞع ٗيجبقس ث٠ سهٞيت  قٞضاي ثٞضؼ ١٘طاٟ، ٜٗٞط اػغبي ٢ٛبيي -سجهطٟ 

  

 ػايش ؿشايظ اػضام داوـجً  -4مادٌ

 .ؾبّ ٗي ثبقس 2ٗسر اػشجبض ثٞضؼ اظ سبضيد ٗٞاكوز ٢ٛبيي کساًثط ث٠ ٗسر  
 .زضؿيط ايٚ نٞضر ثٞضؼ كطز ٓـٞ  ٗي ُطززٝ عي ؾبّ اّٝ ضطٝضي  IELTSاکطاظ کس ٛهبة ٛ٘طٟ ظثبٙ زض آظٗٞٙ  



 ٗسيطيز ثٞضؼ ١ب ٝ ٗبٗٞضيز ١بي آٗٞظقي/ ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ 
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زض ذهٞل زاٛكِب٢١بيي ٠ً ٛ٘طٟ ظثبٙ ٗٞضز زضذٞاؾز آ٢ٛب  ثيف اظ کسٛهبة سؼييٚ قوسٟ ايوٚ ٝظاضر ٗوي     :تثصشٌ              

 ثٞضؾي٠ ٗٔعٕ ث٠ اذص  ٛ٘طٟ ٗٞضز ٛظط زاٛكِبٟ ٗحْ سحهيْ  هجْ اظ اػعإ    ٗي ثبقس  .  ثبقس

ثوب اٛشروبة ٝ   ثطاي دصيطكش٠ قسُبٙ ٢ٛبيي سؼييٚ ٛٞع ثوٞضؼ، ُوطايف سحهوئي، ًكوٞض ٝ زاٛكوِبٟ ٗحوْ سحهويْ         
 .ذٞا١س ثٞز(  ثط اؾبؼ ضٞاثظ قٞضاي اخطائي ثٞضؼ)سبييسزاٛكِبٟ ٗحْ سؼ٢س  ذسٗز  ٝ ٗطًع ذسٗبر آٗٞظقي

آييٚ ٛب٠ٗ سكٌيْ ١يبر ػبٓي خصة اػضبي ١يبر ػٔ٘ي زاٛكِب٢١ب  5ٗبزٟ  4ٝ  3اٛشربة ًٔي٠ ٗشوبضيبٙ ثط اؾبؼ ثٜس  
 .ط١ِٜي ذٞا١س ثٞزٝ ٗطاًع آٗٞظـ ػبٓي ًكٞض ٗهٞة قٞضاي ػبٓي اٛوالة ك

 

ديسٌ دوتشاي مـتشن -5مادٌ  

ث٠ ٜٗظٞض سٞاٜٛ٘سي زاٛكِب٢١بي ػٕٔٞ دعقٌي زاذْ ًكٞض ٝ ثطهطاضي اضسجبط ػٔ٘وي ٗوٞ ط خ٢وز ث٢وطٟ ٜٗوسي اظسدطثيوبر       
 .ؾبيطًكٞض١بزضضقش٠ ١بيي ٠ً زاٛكِب٢١بي ػٕٔٞ دعقٌي زاذْ ٛيبظ زاضٛس،زٝضٟ ١بي زًشطاي ٗكشطى ثطٛب٠ٗ ضيعي ٗي قٞٛس

 :اٛؼوبز هطاض زاز  قطايظ .5.1
زاٛكِب٢١ب ي زاذْ ًكٞض ٗي سٞاٜٛس دؽ اظ اذص ٗدٞظ اظ قٞضاي ٛظبضر، اضظقويبثي ٝ ُؿوشطـ زاٛكوِب٢١بي     .5.1.1

 .ػٕٔٞ دعقٌي ثب زاٛكِب٢١ب ٝ ٗطاًع ٗؼشجط ذبضج ٗكبضًز ٛ٘بيٜس

 .زاٛكِب٢١ب ٝ ٗطاًع ػٔ٘ي ذبضخي عطف هطاضزاز ثبيؿشي ٗؼشجط ٝ ٗٞضز سبييس ٝظاضر ٗشجٞع ثبقٜس .5.1.2

اضزاز سطثيز زاٛكدٞ ثط اؾبؼ كطٕ هطاضزازي ٠ً اظ عطين ٝظاضر ٗشجٞع اػالٕ ٗي ُطززٝ ١٘چٜيٚ سٞاكن ؾو٠  هط .5.1.3
 .خبٛج٠  زاٛكِبٟ زاذْ ٝ ذبضج ٝ ٗطًع ذسٗبر آٗٞظقي  ٜٗؼوس ٗي قٞز

سطثيز زاٛكدٞ زض ضقش٠ ١بيي نٞضر ٗي ُيطز ٠ً زض اٝٓٞيز  زاٛكِب٢١ب ٝ ٗٞؾؿبر سحويوبسي سطثيوز ًٜٜوسٟ    .5.1.4
ؾبّ آسي  5زٟ ٝزض زاذْ ًكٞض ثطُعاض ٛ٘ي ُطزز ٝ يب ظطكيز  دصيطـ زاٛكِب٢١ب زض ضقش٠ ٗصًٞض عي زاذْ ثٞ

 .ً٘شط اظ ٛيبظ ًكٞض ثبقس ٝ ايٚ اٗط ث٠ سبييس قٞضاي اخطائي ثٞضؼ ثطؾس

زٝضٟ ضا زض زاذْ ًكٞض ثِصضاٜٛسٝ ٗسر کضٞض زاٛكودٞ  % 50زاٛكدٞيبٙ زٝضٟ زًشطاي ٗكشطى ثبيؿشي کساهْ  .5.1.5
 .زض ٛظط ُطكشٚ عّٞ زٝضٟ ثٞضؼ ١بي ًٞسبٟ ٗسر کساًثط زٝ ؾبّ ذٞا١س ثٞز زض ذبضج ثب

 .زض نٞضر زػٞر اظ اؾبسيس ذبضخي ٌٗ٘ٚ اؾز ًْ زٝضٟ زض زاذْ ًكٞض ثطُعاض ُطزز:سجهطٟ    
 ٗجسا نوبزض  خٔؿ٠ زكبع اظ دبيبٙ ٛب٠ٗ زض زاٛكِبٟ ٗجساء ثطُعاض ٝ ٗساضى كطاؿز اظ سحهيْ زاٛكدٞ سٞؾظ زاٛكِبٟ. 5.1.6
 .ُطزز ٗي

 قطايظ سحهيْ. 5.2
) زاٝعٔجبٙ ٗشوبضي ٝضٝز ث٠ ايٚ زٝضٟ ثبيؿشي زاضاي ثٞضؼ ثٜٔس ٗسر سهٞيت قوسٟ زض قوٞضاي اخطائوي ثوٞضؼ      5.2.1

 .ثبقٜس( ٗغبثن ٗوطضار ٝ هٞاٛيٚ ٗٞخٞز زض آئيٚ ٛب٠ٗ اػغبي ثٞضؼ ذبضج اظ ًكٞض

 .ثٞضؼ ثٜٔس ٗسر ضا ًؿت ٛ٘بيٜس زاٝعٔجبٙ ثبيؿشي کس ٛهبة ٛ٘طٟ ظثبٙ ٗٞضز ٛيبظ خ٢ز . 5.2.2

 .ثطٛب٠ٗ ٗطک٠ٔ آٗٞظقي ٝٗٞضٞػبر ثطٛب٠ٗ زضؾي ثبيؿشي ث٠ سبييس ٗطًع ذسٗبر آٗٞظقي ثطؾس.5.2.3

زض ٗطک٠ٔ آٗٞظقي زض نٞضسي ٠ً ٛيبظ ث٠ سسضيؽ ثطذي اظ زضٝؼ سٞؾظ اؾشبزاٙ ذبضخي ٝخٞز زاقش٠ ثبقوس ،   -1سجهطٟ  
١عي٠ٜ ثٔيظ ٝاؾوٌبٙ  . ؿشي اٌٗبٙ اػعإ اؾشبز ٗطثٞع٠ ضا ث٠ ايطاٙ كطا١ٖ ٛ٘بيسزاٛكِبٟ يب ٗٞؾؿ٠ ػٔ٘ي ٗؼشجط ذبضخي ثبي

             .اؾشبز ذبضخي ث٠ ػ٢سٟ زاٛكِبٟ ٗجساء ذٞا١س ثٞز
ٗجبکثي ٠ً ثؼٜٞاٙ ديف ٛيبظٗطک٠ٔ دػ١ٝكي ٗحؿٞة ٗيِطزٛس ثبيؿشي سٞؾظ زاٛكِبٟ يب ٗٞؾؿ٠  ػٔ٘ي ٗؼشجط  -2سجهطٟ              

  .٠ٔ دػ١ٝكي سسضيؽ قٞٛسذبضخي زض ٗطک
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دؽ اظ اس٘بٕ زٝضٟ آٗٞظقي، اٗشحبٙ خبٗغ ثط اؾبؼ ٗوطضار ٝظاضر ٗشجٞع ثطُعاض قسٟ ٝ دصيطكش٠ قسُبٙ ٗيشٞاٜٛس  .5.2.4

 .ٗطک٠ٔ دػ١ٝكي ضا آؿبظ ٛ٘بيٜس

اضائ٠ ( جيي ٛلط اظ زاٛكِبٟ زاذْ ٝ يي ٛلط اظ زاٛكِبٟ ذبض)دبيبٙ ٛب٠ٗ زٝضٟ سحز ٛظط ٗكشطى زٝ اؾشبز ضا١ٜ٘ب  .5.2.5
 .ٝ اٛشربة ٗٞضٞع ٝ ٛحٟٞ اٛدبٕ آٙ ثط اؾبؼ ٗٞاكوز عطكيٚ نٞضر ذٞا١س ُطكز

ًٔي٠ ٗوبالر ٗطثٞط ث٠ دبيبٙ ٛب٠ٗ ٗي ثبيؿز ثب ٛبٕ ١ط زٝ زاٛكِبٟ يب ٗٞؾؿ٠ ايطاٛي ٝ ذبضخي، اؾشبزاٙ ضا١ٜ٘ب ٝ  .5.2.6
 .زاٛكدٞ ث٠ اٛشكبض ثطؾس

 .ٗي ثبقسًٔي٠ کوٞم ًؿت قسٟ اظعطين دبيبٙ ٛب٠ٗ ٗشؼٔن ث٠ عطكيٚ  .5.2.7

سبٗيٚ ١عي٠ٜ ١بي ٗطاکْ آٗٞظقي ٝ دػ١ٝكي زٝضٟ زًشطا ثب سٞاكن زٝ زاٛكِبٟ  زاذْ ٝ ذبضج ٝ ثط اؾبؼ هطاضزاز  .5.2.8
 .ؾ٠ خبٛج٠ ٗي ثبقس

زاٛكدٞ زض ٗطک٠ٔ دػ١ٝكي ٗٔعٕ ث٠ اضائ٠ دصيطـ کساهْ يي ٗوب٠ٓ اظ ٗدالر ٛ٘بي٠ قسٟ زضثب٢ٌٛبي اعالػبسي  .5.2.9
 .ٛب٠ٗ ٗي ثبقسٗؼشجط خ٢ز ًؿت ٗدٞظ زكبع اظ دبيبٙ 

 :١عي٠ٜ ١بي زٝضٟ .5.3

 .ُيطز سؼٔن ٗي( خ٘ؼب زٝ ٛٞثز )ث٠ زاٛكدٞ ثبثز ١ط ثبض اػعإ يي  ثٔيظ ضكز ٝثطُكز ث٠ ًكٞضٗٞضزٛظط  .5.3.1

زض نٞضر ضطٝضر ٝ ثب سبييس زاٛكِبٟ ٗجساء ،اؾشلبزٟ اظ ثٔيظ ثيف اظ زٝ ٛٞثز دؽ اظ ٗٞاكووز قوٞضاي   : سجهطٟ 
اخطائي ثٞضؼ ٛيع اٌٗبٙ دصيط ذٞا١س ثٞز ٠ً زض ايٚ نٞضر ١عي٠ٜ ٗطثٞع٠ سٞؾظ زاٛكِبٟ ٗجساء سوبٗيٚ ذٞا١وس   

              .قس

نٞضر اضظي ٝ ثط اؾبؼ آذوطيٚ ٗهوٞث٠ ١يوبر ٗحشوطٕ     ٗوطضي زاٛكدٞ زض ظٗبٙ کضٞض زض ذبضج اظ ًكٞض ث٠  .5.3.2
 .ٝظيطاٙ دطزاذز ٗي ُطزز

زض نٞضسي٠ٌ ثٞضؾي٠ ضاثغ٠ اؾشرساٗي زاقش٠ ثبقس کوٞم ٝ ٗعايبي ٝي زض ظٗبٙ کضٞض زض ذبضج اظ  ًكوٞض   :سجهطٟ      
  .دؽ اظ ًؿط ًؿٞضار هبٛٞٛي ث٠ کؿبة ٗش٘طًع ٝظاضر ٗشجٞع ٝاضيع ٗي ُطزز

ثغ٠ اؾشرساٗي زاقش٠ ثبقس زض ظٗبٙ کضٞض زض ايطاٙ کوٞم ٝ ٗعايب ث٠ نٞضر ضيبٓي ث٠ زضنٞضسي٠ٌ ثٞضؾي٠ ضا .5.3.3
 . ٛبٗجطزٟ دطزاذز ٗي ُطزز ٝ دطزاذز اضظ ث٠ ٝي ٜٗ٘ٞع ٗي ثبقس 

اؾشبز ضا١ٜ٘بي زاذْ زض عّٞ اٛدبٕ عطح ٝ ظٗبٙ زكبع اظ دبيبٙ ٛب٠ٗ ٗوي سٞاٛوس يٌجوبض اظ ٗعايوبي ثٔويظ ضكوز ٝ        .5.3.4
 .ٗطثٞع٠ ث٢طٟ ٜٗس ُطززثطُكز ٝ ١عي٠ٜ ١بي 

زض ذهٞل زٝضٟ ١بي زًشطاي  ) ١عي٠ٜ دبيبٙ ٛب٠ٗ ، ًشبة، ثي٠٘ ٝ زضٗبٙ ثط اؾبؼ ثركٜب٠ٗ اضظي ٝظاضر ٗشجٞع .5.3.5
 . هبثْ  دطزاذز ٗي ثبقس( ٗكشطى 

ٛحٟٞ اخطا ٝ دطزاذز ١عي٠ٜ ١بي زٝضٟ زًشطي ٗكشطى ثط اؾبؼ ضٞاثظ ٝ ٗوطضار ٗطثٞع٠ ٝ ٗهٞثبر قوٞضاي   .5.3.6
 . ر ذٞا١س ُطكزاخطايي ثٞضؼ نٞض
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 00 

 

1392 2931 

 
 
 
 

انوالکي٠ آئويٚ ٛبٗو٠ قو٘بضٟ      24/3/77ٗوٞضخ   3814اػغبي ثٞضؼ سحهئي ثٜٔسٗسر ثط اؾبؼ آئيٚ ٛب٠ٗ ق٘بضٟ  1    

ثٞضؼ ٝ ٗٞكويز زض آظٗٞٙ اػعإ   اظ ًكٞض ٝ سبييس قٞضاي اخطايياػغبي ثٞضؼ سحهئي ذبضج ) 17/4/80ٗٞضخ  5482
 (.زاٛكدٞي ثٞضؾي٠ ٗؼّ٘ٞ ٗي ُطزز

ٗبٟ ٗي ثبقس ٗغبثن  48ٗبٟ سب کساًثط  36ٗسر ايٚ زٝضٟ ثط کؿت ًكٞض ٗحْ سحهيْ ٝ ؾيؿشٖ آٗٞظقي آٙ ًكٞض اظ 
 .ضٞاثظ سب ؾوق ٗحسٝزي هبثْ س٘سيس ٗي ثبقس

وبضبٙ ثٞضؼ سحهئي ذبضج اظ ًكٞض ٗي سٞاٜٛس زض نٞضسي٠ٌ ٝضؼيز سحهوئي آ٢ٛوب   ١٘ؿطاٙ ٗش:ثٞضؾي٠ ١٘طاٟ ١٘ؿط
ثسي٢ي . ذبضج اظ ًكٞض ٛساقش٠ ثبقس، سوبضبي ثٞضؼ سحهئي ١٘طاٟ ١٘ؿط ٛ٘بيٜس  ٗـبيطسي ثب آئيٚ ٛب٠ٗ ثٞضؼ سحهئي

 .ضؾي٠ ثبقساؾز عّٞ ٗسر سحهيْ ثٞضؾي٠ ١٘ؿط ثبيس ٝ يب ثب كبن٠ٔ ً٘ي کساًثط ثطاثط عّٞ ٗسر سحهيْ ثٞ
 :ضا ث٠ ازاضٟ ثٞضؼ اضائ٠ كطٗبيٜس ٗشوبضيبٙ ثبيس خ٢ز اؾشلبزٟ اظ ثٞضؼ ١٘طاٟ ١٘ؿط ٗساضى شيْ

زضذٞاؾز ًشجي ٠ً زض آٙ ضقش٠ سحهئي ٝ ٗوغغ ٗٞضز سوبضوب ٝ ١٘چٜويٚ ٗكرهوبر ١٘ؿوط ًو٠ زض کوبّ کبضوط        -
 .زاٛكدٞي ثٞضؾي٠ ٗي ثبقس شًط قسٟ ثبقس

 .ٞزٙ ١٘ؿط ثبقساضائ٠ ٗساضًي ٠ً ٛكبِٛط ثٞضؾي٠ ث-
ثطاثط . )ُٞا١ي ٛب٠ٗ ٗٞهز كطاؿز اظ سحهيْ زض ٗوغغ ًبضقٜبؾي اضقس ث٠ ثبال ٠ً زض آٙ ٗؼسّ ٗشوبضي شًط قسٟ ثبقس-

 (ثب آئيٚ ٛب٠ٗ ثٞضؼ سحهئي ذبضج
اضائ٠ اػالٕ ٛيبظ يٌي اظ زاٛكِب٢١بي ق٢ط ٗحْ ٗٞضز سؼ٢س ثٞضؾي٠ ١٘ؿط سب زض نٞضر كطاؿز اظ سحهيْ ٝ ثبظُكز، -
 .ي٠ ١٘طاٟ ١٘ؿط ث٠ سؼ٢سار ذٞز ػْ٘ ٛ٘بيسثٞضؾ

چٜبٛچ٠ ١٘ؿط ٗشوبضي اظ ثٞضؼ سحهئي ٝظاضر ػٕٔٞ، سحويوبر ٝ كٜبٝضي اؾشلبزٟ ٗي ٛ٘بيس اضائ٠ ٗؼطكي ٛب٠ٗ ضؾو٘ي  
 .اظ ٝظاضر ٗصًٞض الظٕ ٗي ثبقس

ي ٛظطي٠ ذٞز قٞضاي اخطايي ثٞضؼ دؽ اظ ثطضؾي ٝضؼيز ٗشوبضي ثب آييٚ ٛب٠ٗ ١ب ٝ عّٞ زٝضٟ سحهيْ ١٘ؿط ٗشوبض
 .ضا اػالٕ ٗيساضز

ٗشوبضي دؽ اظ اػالٕ ٛظط ٗثجز قٞضاي اخطايي ثٞضؼ زض نٞضسي٠ٌ ١يئز ُعيٜف زاٛكدٞ ٝ زكشوط ٗطًوعي کطاؾوز    
 .نالکيز ٝي ضا سبييس ٛ٘ٞزٟ ثبقٜس ٗي سٞاٜٛس دؽ اظ ؾذطزٙ سؼ٢س الظٕ ث٠ ذبضج اظ ًكٞض اػعإ ُطزز

 
 
 
 
 

http://edd.behdasht.gov.ir/uploads/178_281_BolandMoadat.htm
1 

88/08/90  دٚشٕبٗ :رسبوي بً رَز
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08  

 

2931 

 

2
 Ph.Dهزاحل اعشام تَرسيِ جْت زٍرُ ّاي 

 قثل اس اعشام

 پغ اص لثًلي دس آصمًن  -      

 (دبؾد کطاؾز ٝ ُعيٜف ٛبٗكرم ٗي ثبقس)اهسإ خ٢ز ُعيٜف ٝ کطاؾز    -1      

 (IIELTS 5/6)اضائ٠ ٛ٘طٟ ظثبٙ سب دبيبٙ ؾبّ اّٝ    -2      

اهسإ خ٢ز ضيع ٛ٘طار، نٜسٝم ضكوبٟ ٝ نوسٝض ؾوبدٞضر    ( IIELTS 5/5)ثؼس اظ دبؾد ٗثجز ُعيٜف ٝ اضائ٠ ٛ٘طٟ ظثبٙ   -3      
 ٗبٓي اٝٓي٠ 

 اذص دصيطـ ثب ١٘ب١ِٜي ازاضٟ اػعإ   -4      
ٗحْ ذوسٗز يوب ٗحٔوي ًو٠     )ٝ اذص ٛ٘طٟ ظثبٙ ٗؼطكي خ٢ز ؾذطزٙ ٝ يو٠ ٌٗٔي  زض نٞضر ٗثجز ثٞزٙ دبؾد کطاؾز   -5      

 (اػالٕ ٛيبظ زاضز
 نسٝض ٗؼطكي ٛب٠ٗ خ٢ز اذص ٝيعا ث٠ ٝظاضر اٗٞض ذبضخ٠ ٝ ؾلبضر ًكٞض ٗحْ سحهيْ ثؼس اظ ؾذطزٙ ٝ يو٠ ٌٗٔي،  -6

ٗؼطكي قلب١ي ث٠ ازاضٟ اٗوٞ ضٗوبٓي ٝ سحٞيوْ     ثؼس اظ اذص ٝيعا نسٝض کٌٖ ٝ ذطٝخي ٝ ضا١ٜ٘بيي ١بي الظٕ خ٢ز اػعإ ٝ  -7     
 كطٕ اعالػبر زاٛكدٞيي ثطاي ثؼس اظ اػعإ 

 
  

 اس اعشام تعس

دؽ اظ اػعإ ثٞضؾي٠ الظٕ اؾز ثب سٞخ٠ ث٠ دصيطـ سبييس قسٟ سٞؾظ ازاضٟ اػعإ، ٗساضى الظٕ ضا اضائ٠ ٛ٘بيوس سوب ًبضٛبٗو٠ اضظي     -1
 .يٌجبض ديكطكز سحهئي ذٞز ضا اضائ٠ ٛ٘بيسنبزض ُطزز ضٜ٘بً الظٕ اؾز ثٞضؾي٠ ١ط قف ٗبٟ 

زض عّٞ سحهيْ چٜبٛچ٠ ثٞضؾي٠ ٛشٞاٛس زض ٗسر ٗوطض سحهيْ ذٞز ضا ث٠ اس٘بٕ ثطؾبٛس ثب سٞخ٠ ثو٠ ُوٞا١ي اقوشـبّ اظ زاٛكوِبٟ      -2
ًو٠  ضذٞاؾز س٘سيس ٗي ٛ٘بيس ز( زض ًكٞض)ٗحْ سحهيْ ٝ سبئيس ؾطدطؾشي ثٞضؾي٠ ١ب زض ًكٞض ٗحْ سحهيْ ٝ ٛب٠ٗ ٗحْ ذسٗز 

 .چٜبٛچ٠ ٗٞاكوز ُطزز کٌٖ س٘سيس ٝ ًبضٛب٠ٗ اضظي نبزض ٗي ُطزز
سؼ٢سار ث٠ ٗحْ ذسٗز ٝ خ٢ز سؿٞي٠ کؿبة ث٠ ازاضٟ ثٞضؼ  دؽ اظ دبيبٙ زٝضٟ ثٞضؼ ٝ سحهيْ ثٞضؾي٠ ثبيؿشي خ٢ز اٛدبٕ -3

 .اخطا ُصاقش٠ ذٞا١س قس ذبضج ٗطاخؼ٠ ٛ٘بيس ٝ دؽ اظ اٛدبٕ سؼ٢سار ٝ يو٠ ثٞضؾي٠ آظاز ٗي ُطزز زض ؿيط ايٜهٞضر ٝ يو٠ ث٠
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 زٍرُ ّاي کَتاُ هست3
 :ايٚ ٛٞع ثٞضؼ ث٠ زٝ ُطٟٝ سؼٔن ٗي ُيطز

زاذْ ٝ يب اكطازي ٠ً زاضاي ضسج٠ ثطسط زض زٝضٟ كٞم سرهم ثبٓيٜي زض زاذْ ًكٞض ٗوي ثبقوٜس ٝ زض ٗب٢١وبي آذوط      Ph.Dزاٛكدٞيبٙ زٝضٟ -1

 Ph.Dاؾشلبز ٟ اظ ايٚ ٛٞع ثٞضؼ عجن ٗلبز آئيٚ ٛب٠ٗ اػعإ زاٛكودٞيبٙ  . سحهيْ ذٞز ٝ خ٢ز سٌ٘يْ زٝضٟ ث٠ ذبضج اظ ًكٞض اػعإ ٗي ُطزٛس
 (ب ٝ زؾشٞضآؼ٢ٔ٘بآئيٚ ٛب٠ٗ ١ ثطاؾبؼ. )نٞضر ٗي ُيطز

اػضب ١يئز ػٔ٘ي زاٛكِب٢١بي ػٕٔٞ دعقٌي ٝ يب ٗٞؾؿبر ٝاثؿش٠ ثو٠ ٝظاضر ٗشجوٞع ًو٠ زاضاي سرهوم زض يٌوي اظ ضقوش٠ ١وبي ػٔوٕٞ           -2
ايٚ اكطاز دؽ اظ ٗؼطكي اظ عطف زاٛكِبٟ ٝ يب ٗٞؾؿ٠ ٗحْ ذسٗز ٝ ثب سٞخ٠ ث٠ ؾ٢٘ي٠ ؾبال٠ٛ ٝ سبييس قٞضاي اخطايي ثٞضؼ ٗوي  . دعقٌي ثبقٜس

 .سٞاٜٛس اظ ٗعايبي ثٞضؼ ًٞسبٟ ٗسر اؾشلبزٟ ٛ٘بيٜس
 

 :PhDديسٌ تىميلي  -6مادٌ 
 :قطايظ ٗشوبضيبٙ .6.1

 .زاٛكِب٢١ب يب ٗٞؾؿبر ٝاثؿش٠ ث٠ ٝظاضر ث٢ساقز ثبقس PhDٗشوبضي زاٛكدٞي ٗوغغ–آق 

زاٛكدٞيبٙ قبؿْ ث٠ سحهيْ زض ٗٞؾؿبر ٝ   زاٛكِب٢١بي ؿيط ٝاثؿش٠ ث٠ ٝظاضر ٗشجٞع زض نٞضسي اٌٗبٙ : سجهطٟ  
اؾشلبزٟ اظ زٝضٟ ٗصًٞض اظ عطين اػشجبضار ايٚ ٝظاضر ضا زاضٛس ٠ً يب ثٞضؼ زاذْ ٝظاضر ٗشجٞع ثٞزٟ يب ضاثغ٠ اؾشرساٗي ثب 

 . ثبقٜسزاٛكِب٢١ب ٝ ٗٞؾؿبر ٝاثؿش٠ ث٠ ايٚ ٝظاضر زاقش٠ 
 ُصضاٛسٙ اٗشحبٙ خبٗغ -ة              

سبييس ؾغح ظثبٙ زاٛكدٞ سٞؾظ زاٛكِبٟ ٗحْ سحهيْ  -ج  
زاقشٚ دصيطـ اظ يٌي اظ زاٛكِب٢١ب ٝ ٗٞؾؿبر  ٗؼشجط  ذبضج اظ ًكٞض -ز  

سٌ٘يْ كطٕ سبييس دصيطـ سٞؾظ  اؾشبز ضا١ٜ٘ب، ُطٟٝ ٝ زاٛكٌسٟ   ٝٗؼبٝٙ آٗٞظقي زاٛكِبٟ ٗطثٞع٠ -ٟ  
اظ نالکيش٢بي ػ٘ٞٗي عجن ضٞاثظ ٗطثٞع٠ٝو اکط  

 .ٗٞاكوز ٗحْ ذسٗز زض ذهٞل ثٞضؾي٠ ١بيي ٠ً ضاثغ٠ اؾشرساٗي زاضٛس-ظ      

 :ٝضؼيز سحهئي .6.2
ٗبٟ هجْ اظ اس٘بٕ ٢ٗٔز  6ظٗبٙ  اؾشلبزٟ اظ زٝضٟ سٌ٘ئي ذبضج اظ ًكٞض دؽ اظ هجٞٓي زض اٗشحبٙ خبٗغ ٝ کساًثط  .6.2.1

ٛب٠ٗ آٗٞظقي زٝضٟ زًشطاي سرههي ٗي ثبقوس ٝ زض نوٞضر اس٘وبٕ     هبٛٞٛي خ٢ز ازا٠ٗ سحهيْ ثط اؾبؼ آئيٚ
٢ٗٔز ٝ ؾٜٞار سحهئي زاٛكدٞ ٝ يب كطاؿز اظ سحهيْ ٝ اذص ٗسضى اٌٗبٙ  اؾشلبزٟ  اظ  زٝضٟ ٗوصًٞض ٝخوٞز   

 .ٛساضز

ٗوطضي سحهئي زاٛكدٞيبٙ ثٞضؾي٠ زاذْ ٝ زاٛكدٞيبٙ زاضاي سؼ٢س ػبٕ ث٠ ٗحو  ذوطٝج اظ ًكوٞض هغوغ ٝ      .6.2.2
ٗوطضي دؽ اظ ثبظُكز زاٛكدٞ ث٠ ًكٞض زض نٞضر ػسٕ اس٘بٕ سحهيْ ٝ ثطاثط ثب ضٞاثظ ٝ آئيٚ  ثطهطاضي ٗدسز

 .ٛب٠ٗ ٗطثٞع٠ ذٞا١س ثٞز
 .زٝضٟ سٌ٘ئي ذبضج اظ ًكٞض خعء ؾٜٞار سحهئي  زاٛكدٞ ٗحؿٞة ٗي ُطزز .6.2.3
 . ٢ٗٔز اؾشلبزٟ اظ ثٞضؼ ًٞسبٟ ٗسر يي ؾبّ ٗي ثبقس .6.2.4
 . ٗبٟ ٗي ثبقس 6کساًثط ٗسر ثٞضؼ  .6.2.5
ٗبٟ زض   ذبضج اظ ًكوٞض   6ثٞضؼ ًٞسبٟ ٗسر اظ ٗسر ثٞضؼ زاذْ ًؿط ٗي ُطززٝ زض نٞضسي ٠ً زاٛكدٞ ٗسر  .6.2.6

 .ؾبّ اظ ٗعايبي ثٞضؼ زاذْ ث٢طٟ ٜٗس ذٞا١س قس 4ثبقس کساًثط 
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 :سؼ٢سار ٝظاضر ٗشجٞع  .6.3
دطزاذز ًٔي٠ ١عي٠ٜ ١بي زاٛكدٞيبٙ ٝ ١٘طا١بٙ قبْٗ ثٔيظ ضكز ٝ ثطُكز ٝٗوطضي ظٛسُي ٝ ثي٠٘ ١ٝعي٠ٜ  

ًشبة ثط اؾبؼ زؾشٞض آؼْ٘ اضظي ٝظاضر ٗشجٞع ٝٗهٞث٠ ١يبر زٝٓز زض ذهٞل ٗوطضي زاٛكدٞيبٙ هبثْ 
     . دطزاذز ٗي ثبقس

   . زّ ضيبٓي اضظ ث٠ ػ٢سٟ زؾشِبٟ ٗطثٞع٠ ذٞا١س ثٞززض ٗٞضز ٗؿشرسٗيٚ ؾبيط زؾشِب٢١ب دطزاذز ٗؼب:1سجهطٟ        
ًٔي٠ کوٞم ٝ ٗعايبي اكطازي ٠ً زض ايٚ ٗسر اظ ٗبٗٞضيز آٗٞظقي اؾشلبزٟ ٗي ٛ٘بيٜس ٛيع ث٠ کؿبة :2سجهطٟ  

         .ٝظاضر ٝاضيع ٗي ُطزز
 . ثبثز ايٚ زٝضٟ ١يچ٠ِٛٞ ق٢طي٠ اي ث٠ زاٛكِبٟ ذبضج دطزاذز ٛرٞا١س قس. 6.3.2
 

 :ُعاضـ اضائ٠  .6.4
زاٛكدٞيبٙ ثٞضؾي٠ ٗٞظق ١ؿشٜس دؽ اظ دبيبٙ زٝضٟ زض ذبضج ث٠ ًكٞض ٗطاخؼز ٝ ُعاضـ خبٗؼي اظ كؼبٓيز   .6.4.1

١بي ػٔ٘ي ُٝٞا١ي دبيبٙ زٝضٟ ضاثب سبييس ٛ٘بيٜسُي ػٔ٘ي زض ًكٞض ٗطثٞع٠ ث٠ ٗطًع ذسٗبر آٗٞظقي اضائ٠ 
 . ز١ٜس

ٙ ضا١ٜ٘ب زض ٗحْ انٔي آٗٞظـ ذٞز زض زاذْ زاٛكدٞيبٙ ٗي ثبيؿز دبيبٙ ٛب٠ٗ ذٞز ضا ثب ؾطدطؾشي اؾشبزا .6.4.2
 .اٛدبٕ ز١ٜس

 

 :ديسٌ تىميلي فًق تخصص -7مادٌ

زؾشيبضاٙ كٞم سرهم ٠ً  سؼ٢س ذٞز ضا ث٠ نٞضر ػضٞ ١يبر ػٔ٘ي ؾذطزٟ اٛس ٝزض اٗشحبٙ ثٞضز كٞم سرهم  .7.1
ٟ زض ذبضج اظ ًكٞض ٛ٘طار ثطسط ضا اذص ٛ٘بيٜس ٗي سٞاٜٛس اظ ثٞضؼ زٝضٟ سٌ٘ئي كٞم سرههي کساًثط ث٠ ٗسر قف ٗب

 .اؾشلبزٟ ٛ٘بيٜس

اػغبي ثٞضؼ ث٠ ايٚ اكطاز ثط اؾبؼ ٗؼطكي  زثيطذب٠ٛ قٞضاي آٗٞظـ دعقٌي ٝ سرههي ٝ دؽ اظ سهٞيت قٞضاي  .7.2
 .اخطائي ثٞضؼ ٗيؿط ٗي ثبقس

 .ٗشوبضيبٙ ايٚ زٝضٟ ثبيؿشي زض ظٗبٙ اػغبي ثٞضؼ ذسٗز ذٞز ضا ث٠ نٞضر ػضٞ ١يبر ػٔ٘ي قطٝع ٛ٘ٞزٟ ثبقٜس .7.3

زض ذهٞل اػضبي ١يبر ػٔ٘ي ضؾ٘ي ٝ دي٘بٛي عطح ٗٞضٞع زض قٞضا دوؽ اظ ٗؼطكوي زثيطذبٛو٠  ٗطثٞعو٠     :سجهطٟ   
ٗبٟ اظ ذسٗز ايكوبٙ ثو٠ نوٞضر ١يوبر      6ثالٗبٛغ اؾز ٓيٌٚ زض ذهٞل اػضبي ١يبر ػٔ٘ي ٗشؼ٢س ذسٗز ثبيؿشي 
 . ػٔ٘ي ُصقش٠ ثبقس ٝ زاضاي ٛب٠ٗ کؿٚ اٛدبٕ ًبضاظ ٗحْ ذسٗز ثبقٜس

 .ٟ ٗصًٞض ١يچ٠ِٛٞ ق٢طي٠ اي ث٠ زاٛكِبٟ ذبضج اظ ًكٞض دطزاذز ٛرٞا١س قسثبثز زٝض .7.4
سبييس دصيطـ اذص قسٟ سٞؾظ زاٛكِبٟ ٝ ؾذطزٙ ٝ يو٠ ث٠ زاٛكِبٟ ٗحْ ذسٗز ثو٠ ٜٗظوٞض  اٛدوبٕ  سؼ٢وسار ثوٞضؼ       .7.5

 .اػغبئي دؽ اظ ثبظُكز آعاٗي ٗي ثبقس

 .اکطاظ نالکيش٢بي ػ٘ٞٗي خ٢ز اػعإ اكطاز ضطٝضي ٗي ثبقس .7.6

ذهٞل اكطازي ٠ً ػضٞ ١يبر ػٔ٘ي ضؾ٘ي ٝ دي٘بٛي زاٛكِب٢١ب ٗي ثبقٜس ٝ خ٢ز عوي ايوٚ زٝضٟ اظ ٗبٗٞضيوز    زض  .7.7
آٗٞظقي اؾشلبزٟ ٗي ٛ٘بيٜس  الظٕ اؾز کوٞم ٝ ٗعايبي ايكبٙ زض ٗسر اؾشلبزٟ اظ ثٞضؼ ثو٠ کؿوبة ٗش٘طًوع ٝظاضر    

 .ٗشجٞع ٝاضيع ُطزز

http://edd.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=178&pageid=87549

http://edd.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=178&pageid=8754


 ٗسيطيز ثٞضؼ ١ب ٝ ٗبٗٞضيز ١بي آٗٞظقي/ ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ 
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 ديسٌ َاي تىميلي تٍ   Ph.Dداوـجًيان مشاحل اػضام 4 

  قثل اس اعشام       

 اضائ٠ ٗؼطكي ٛب٠ٗ اظ زاٛكِبٟ ٗحْ سحهيْ ث٠ اٗضبء ضيبؾز زاٛكِبٟ    -1     
 (دبؾد کطاؾز اظ يٌ٘بٟ آي چٜسيٚ ٗبٟ ٌٗ٘ٚ اؾز عّٞ ثٌكس)اهسإ خ٢ز کطاؾز    -2     
 .(٢ٗٔز اؾشلبزٟ اظ ثٞضؼ يٌؿبّ ٗي ثبقس)عطح ٗٞضٞع دطٝٛسٟ زض قٞضا    -3     
 نسٝض ؾبدٞضر ٗبٓي اٝٓي٠ خ٢ز اذص دصيطـ ٝ سحٞيْ كطٕ سبئيس دصيطـ خ٢ز زاٛكِبٟ ثؼس اظ اػالٕ دبؾد ٗثجز کطاؾز   -4     
 دصيطـ ٝ سبئيس آٙ سٞؾظ زاٛكِبٟ اهسإ خ٢ز ؾذطزٙ ٝ يو٠ ٌٗٔي   ٝ اضائ٠ 
 نٞضر اؾشرسإ ضؾ٘ي ثٞزٙ اضائ٠ ٗٞاكوز ضيبؾز ٗحْ ذسٗز  زض   -5     
 ثؼس اظ اػالٕ دبؾد ٗثجز کطاؾز ٝ اضائ٠ دصيطـ ٝ سبئيس آٙ سٞؾظ زاٛكِبٟ اهسإ خ٢ز ؾذطزٙ ٝ يو٠ ٌٗٔي    -6     
 ٗؼطكي خ٢ز اذص ٝيعا ث٠ ٝظاضر اٗٞض ذبضخ٠ ٝ ؾلبضر: ثؼس اظ ؾذطزٙ ٝ يو٠ ٌٗٔي    -7
عا نسٝض کٌٖ ٝ ذطٝخي ٝ ضا١ٜ٘بيي ١بيي الظٕ خ٢ز اػعإ ٝ ٗؼطكي قولب١ي ثو٠ ازاضٟ اٗوٞض ٗوبٓي ٝ     ثؼس اظ زضيبكز ٝي  -8

سحٞيْ كطٕ اعالػبر زاٛكدٞيي ثطاي ثؼس اظ اػعإ ٝ سجهطٟ الظٕ ث٠ شًط ٗي ثبقس زاٛكدٞيي ٠ً ٗكٌْ ٛظبٕ ٝظيلو٠ زاضٛوس   
 .ث٠ ٛظبٕ ٝظيل٠ ٗؼطكي ٗي ُطزٛس( يعانسٝض ٝ)دؽ اظ ؾذطزٙ ٝ يو٠ ٌٗٔي هجْ اظ ٗؼطكي ث٠ ٝظاضر اٗٞض ذبضخ٠ 

 .دؽ اظ زضيبكز اضظ ٝ ثٔيظ اظ ٝاکس اٗٞض ٗبٓي زاٛكدٞ ث٠ ًكٞض ٗحْ سحهيْ ػبظٕ ٗي قٞز -9

 

   تعس اس اعشام       

دؽ اظ ػعي٘ز زاٛكدٞ ث٠ ًكٞض ٗحْ سحهيْ ثبيؿشي ٗساضى الظٕ ٠ً زض كطٕ اعالػبر زاٛكدٞيي سٞضيح زازٟ قوسٟ   -1
سٞضيح اي٠ٌٜ ٗساضى ١ط چ٠ ؾطيؼشط اضؾبّ ُطزز ًبضٛب٠ٗ ظٝزسط نوبزض ٗوي   . ًبضٛب٠ٗ اضظي نبزض ُطززضا اضؾبّ ٛ٘بيس سب 

 .ُطزز

ذهٞنبً اكطازي ٠ً ثب ٗؼبكيز سحهئي اػعإ ٗي ُطزٛوس زض  . الظٕ ث٠ شًط ٗي ثبقس زٝضٟ سٌ٘ئي هبثْ س٘سيس ٛ٘ي ثبقس -2
 .نٞضر ػسٕ کضٞض ث٠ ٗٞهغ زض ًكٞض ثب ٗكٌْ ٗٞاخ٠ ذٞا١ٜس قس

ثٞضؾي٠ ثبيؿشي ُٞا١ي دبيبٙ زٝضٟ ثوب    اظ اس٘بٕ زٝضٟ ٗصًٞض ٝ دؽ اظ ثبظُكز ثٞضؾي٠ ث٠ ًكٞض خ٢ز سؿٞي٠ کؿبة دؽ -3
ضا ( زض زاذْ)سبئيس ؾطدطؾشي ًكٞض ٗحْ سحهيْ ٝ يب ؾلبضر ايطاٙ زض آٙ ًكٞض ٝ ُٞا١ي قطٝع ث٠ سحهيْ زض زاٛكِبٟ 

 .ط آٙ ضا اضائ٠ ٛ٘بيسثب سبييس اؾشبز ضا١ٜ٘ب ٝ ١٘چٜيٚ ُصضٛب٠ٗ ث٠ ١٘طاٟ سهٞي
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 ديسٌ َاي وًتاٌ مذت جُت اػضاي َيات ػلمي -8مادٌ 

 :قطايظ ٗشوبضيبٙ  .8.1

 ػضٞ ١يبر ػٔ٘ي ضؾ٘ي يب دي٘بٛي س٘بٕ ٝهز خـطاكيبيي زاٛكِبٟ يب ٗٞؾؿ٠ ٝاثؿش٠ ث٠ ٝظاضر ٗشجٞع  ثبقٜس .8.1.1

 .ؾبّ ؾبثو٠ ذسٗز آعاٗي ٗي ثبقسزض ذهٞل اػضبء ١يبر ػٔ٘ي دي٘بٛي زاضا ثٞزٙ  کساهْ ؾ٠ :1سجهطٟ 
زض ذهٞل اكطازي ٠ً ً٘شط اظ ؾ٠ ؾبّ ذسٗز ًطزٟ اٛس زض نٞضسي٠ٌ زاٛكِبٟ ايكبٙ ضا سبييس :2سجهطٟ 

 .ًطزٟ ٝ ٗٞضز ٛيبظ زاٛكِبٟ ثبقٜس ثب سهٞيت قٞضاي اخطائي  ثٞضؼ ثالٗبٛغ اؾز 

 .  ثبقٜس PhDکساهْ زاضاي ٗسضى سرهم يب  .8.1.2

ذبضج اظ ًكٞض ًٞسبٟ ٗسر ٝكطنز ٗغبٓؼبسي اؾشلبزٟ ٜٛ٘ٞزٟ ثبقٜسٝزض ذهٞل عي ؾ٠  ُصقش٠ اظ زٝضٟ ١بي  .8.1.3
 .ثٞضؾي٠ ١بي ثٜٔس ٗسر اظ ظٗبٙ ٗطاخؼز ث٠ ًكٞض ثطاثط ٗسر ثٞضؼ  ُصقش٠ ثبقس

اظ ٛظط كؼبٓيش٢بي ػٔ٘ي ٝ سؼساز ٗوبالر زض ثيٚ اػضبي ١يبر ػٔ٘ي آٙ زاٛكِبٟ  قبذم ٝ ٗٞضز سبييس زاٛكِبٟ  .8.1.4
 .ثبقس

 (ثب سكريم قٞضاي اخطائي ثٞضؼ ٝظاضر ٗشجٞع )ثط اؾبؼ ٛيبظ ٝ اٝٓٞيز ١بي ًكٞض ثبقسزٝضٟ زضذٞاؾشي  .8.1.5

 :ٛحٟٞ سرهيم ؾ٢٘ي٠ ث٠ ١ط زاٛكِبٟ .8.2

  ٛلط ػض١ٞيبر ػٔ٘ي يي ٛلط ؾ٢٘ي٠ 50آي 20ث٠ اظاي 

  ٛلط ػض١ٞيبر ػٔ٘ي زٝ ٛلط ؾ٢٘ي٠  100آي 50ث٠ اظاي 

  ٛلط ػض١ٞيبر ػٔ٘ي ؾ٠ ٛلط ؾ٢٘ي٠  200آي 100ث٠ اظاي 

  ٛلط ػض١ٞيبر ػٔ٘ي چ٢بض ٛلط ؾ٢٘ي٠  400آي 200ث٠ اظاي 

  ٛلط ػض١ٞيبر ػٔ٘ي دٜح ٛلط ؾ٢٘ي٠  600آي 400ث٠ اظاي 

  ٛلط ػض١ٞيبر ػٔ٘ي ١لز ٛلط ؾ٢٘ي٠  800آي 600ث٠ اظاي 

  ٛلط ػض١ٞيبر ػٔ٘ي ٠ٛ ٛلط ؾ٢٘ي٠  1000آي 800ث٠ اظاي 

  ٛلط ػضٞ ١يبر ػٔ٘ي زٟ ٛلط ؾ٢٘ي٠ 1000ثيف اظ 

 .زض ٗٞاضز ذبل ٝ ٗٞضز ٛيبظ ًكٞض ثب ٛظط قٞضاي اخطائي ثٞضؼ ؾ٢٘ي٠ كٞم هبثْ اكعايف اؾز: 1سجهطٟ 

 .ؾ٢٘ي٠ ١ط ؾبّ ٗرشم ١٘بٙ ؾبّ ثٞزٟ ٝ هبثْ اٛشوبّ ث٠ ؾبّ ثؼس ٛ٘ي ثبقس: 2سجهطٟ  
طضؾي دؽ اظ سهٞيت ٗٞاضز زض قٞضاي ثٞضؼ زاٛكِبٟ  ٝ ٗؼطكي اكطاز ٗٞضٞع زض قٞضاي اخطائي ثٞضؼ ٝظاضر ٗشجٞع  ث .8.3

ٝ سهٞيت ٗي ُطزز ٢ٗٔز اؾشلبزٟ اظ ثٞضؼ اػغبئي اظ ظٗبٙ سهٞيت قٞضاي اخطائي ثٞضؼ ث٠ ٗسر يي ؾبّ ٗي 
 .ثبقس

 .اکطاظ نالکيز ػ٘ٞٗي ٝ سبييس آٙ سٞؾظ ٗطاخغ شيهالح  ثطاي ٗشوبضيبٙ آعاٗي اؾز .8.4

 .عّٞ زٝضٟ ؾ٠ ٗبٟ ٗي ثبقس .8.5

ٛظط ضئيؽ ٗطًع  ثب ( سب ؾوق قف ٗبٟ) ثبٗٞاكوز ضيبؾز زاٛكِبٟ ٝ اکطاظ قطايظ شيْ عّٞ زٝضٟ ث٠ ٗسر ؾ٠ ٗبٟ:سجهطٟ        
              :ذسٗبر آٗٞظقي هبثْ س٘سيس ٗي ثبقس

 زضذٞاؾز ثٞضؾي٠ ٝ اضائ٠ ُعاضـ زٝضٟ ث٠ ١٘طاٟ ٛب٠ٗ اؾشبز ٗطثٞع٠  -آق  
 لبضر خ٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ زض ًكٞض ٗحْ سحهيْسبييس ٛ٘بيٜسُي ػٔ٘ي يب ؾ -ة  

 دطزاذز ١عي٠ٜ ١بي ثٞضؼ ثط اؾبؼ زؾشٞضآؼْ٘ دطزاذز ١عي٠ٜ ١بي اضظي ٝ ضيبٓي زاٛكدٞيبٙ ثٞضؾي٠  ٗي ثبقس   .8.6
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 .ؾبّ ک٘بيز ٗبٓي اٛدبٕ ٛ٘ي ُيطز 18خ٢ز كطظٛساٙ ثبالي : سجهطٟ              
ٗي ثبقس ٝ دؽ اظ اس٘بٕ زٝضٟ ( ٛز يي ٛلط  ًبضٜٗس ضؾ٘ي زٝٓز ثب ض٘ب)ثٞضؾي٠  ٗٔعٕ ث٠ ؾذطزٙ  سؼ٢س ٗحضطي  .8.7

ثطاثط ٗسر ثٞضؼ  2ثبيؿشي ث٠ ًكٞض ٗطاخؼز ٝ ثب ٗطًع ذسٗبر آٗٞظقي سؿٞي٠ کؿبة ٛ٘بيس دؽ اظ ذسٗز ث٠ ٗيعاٙ 
 .ثب اضائ٠ ُٞا١ي اظ زاٛكِبٟ  ٛؿجز ث٠ اثغبّ ؾٜس سؼ٢س اهسإ ٛ٘بيٜس

 

 (:لثل اص اػضام)داخل ؿشايظ تثذيل تًسع خاسج تٍ  – 9مادٌ

 .قٞضاي اخطائي ثٞضؼ  ثالٗبٛغ اؾزسجسيْ ثٞضؼ ذبضج ث٠ زاذْ زض ١٘بٙ ضقش٠ ٝ زض ٗحسٝزٟ ظطكيز ٗبظاز ثب سهٞيت .9.1
 .اذص دصيطـ اظ زاٛكِبٟ ثط ػ٢سٟ زاٛكدٞ اؾز .9.2

بٟ هطاض ٗي ٠ً اظ ٗحْ نطك٠ خٞئي اضظي،ث٠ اؾٖ زاٛكدٞ زض اذشيبض زاٛكِ.دطزاذز ق٢طي٠ ثط ػ٢سٟ ٝظاضر ٗشجٞع  اؾز .9.3
 .ُيطز

 

: تؼُذات – 10مادٌ  

دصيطكش٠ قسُبٙ ثطاي اؾشلبزٟ اظًٔي٠  ثٞضؾ٢بي  سحهئي ٝ يو٠ ٌٗٔي ٗي ؾذبضٛس ٠ً دؽ اظ اس٘بٕ سحهيْ ٗٞظق .10.1
١ؿشٜس ث٠ ًكٞض ٗطاخؼ٠ ٝ کساهْ زٝثطاثط ٗسر سحهيْ زض زاٛكِبٟ ٗطثٞع٠ ٝ زض نٞضر ػسٕ ٛيبظ آٙ زاٛكِبٟ زض يٌي 

عقٌي يب ٗٞؾؿبر آٗٞظقي، سحويوبسي ٝاثؿش٠ ٝ يب ٗٞؾؿبر زٝٓشي زيِطي ٠ً ٝظاضر سؼييٚ اظ زاٛكِب٢١بي ػٕٔٞ د
ٗي ٛ٘بيس ذسٗز ًٜٜس ٝ زض نٞضر اٛدبٕ ٛسازٙ سؼ٢سار ٗٔعٕ ث٠ دطزاذز ػيٚ اضظ١بي زضيبكشي  ثطاثط ٗوطضار ٝ ضٞاثظ 

٠ٛٞ ذؿبضر زيِط ث٠ سكريم ٝظاضر ضٝظ ثبظدطزاذز  ثؼالٟٝ دٜح ثطاثط ٝخٟٞ ٝ ١عي٠ٜ ١بي ضيبٓي دطزاذز قسٟ ٝ يب ١طُ
 . ذٞا١ٜس ثٞز
ٛٞع سؼ٢س ٝٗيعاٙ ٝ يو٠ سٞؾظ قٞضاي اخطايي ثٞضؼ ٝ ثط اؾبؼ عّٞ زٝضٟ سحهئي ٝقطايظ اػعإ زاٛكدٞ : 1سجهطٟ 

 . ٗٞضز ثطضؾي ٝ سه٘يٖ ُيطي هطاض ٗي ُيطز
 .ٗيعاٙ ٝ يو٠ ثٞضؾي٠ ١٘طاٟ ثطاثط ثب ثٞضؾي٠ انٔي ٗي ثبقس:2سجهطٟ 
 .ث٠ نٞضر سؼ٢س ٗحضطي ٗي ثبقس (  8ٗٞضٞع ٗبزٟ )سؼ٢س زٝضٟ ١بي ًٞسبٟ ٗسر اػضبي ١يبر ػٔ٘ي : 3سجهطٟ 

اػعإ ٗي قٞٛس ثبيس دؽ اظ دبيبٙ زٝضٟ سحهئي ثبسٞخ٠ ( Ph.D)زاٝعٔجبٛي ٠ً ثؼٜٞاٙ ثٞضؾي٠ زٝضٟ زًشطاي سرههي   .10.2
ٛبئْ ُطزٛس ٝ زض ؿيط ايٚ ( قٞضا ٗهٞة)ث٠ ٗوطضار آٗٞظقي زاٛكِبٟ ٗطثٞع٠ ث٠ اذص زضخ٠ زاٛكِب١ي سؼييٚ قسٟ 

ثطاثط ١عي٠ٜ ١بي ضيبٓي  يب ١ط٠ُٛٞ 5نٞضر ٗٔعٕ ث٠ دطزاذز ػيٚ اضظ زضيبكشي ثطاثط ٗوطضار ٝ ضٞاثظ  ضٝظ ثبظدطزاذز  ٝ
 .ذؿبضر زيِط ث٠ سكريم ٝظاضر ذٞا١ٜس ثٞز

بظ ٛيؿشٜس زض ضقش٠ زيِطي ث٠ زاٛكدٞيبٛي ٠ً ثب اؾشلبزٟ اظ ثٞضؼ سحهيالر ذٞز ضا زض يي ضقش٠ ث٠ دبيبٙ ثطؾبٜٛس ٗد .10.3
سحهيْ ازا٠ٗ ٝ يب ثسٝٙ اخبظٟ زاٛكِبٟ ٗطثٞع٠ ٝ قٞضاي ثٞضؼ ٝظاضر ٛؿجز ث٠ سـييط ضقش٠ يب سـييط ُطايف ٝ ٗحْ 

 .سحهيْ ذٞز اهسإ ٛ٘بيٜس

ثٞضؼ س٢ٜب ثطاي يي ٗوغغ سحهئي زازٟ ذٞا١س قس ٝ ثطاي ٗوغغ ثؼسي اکشيبج ث٠ سهٞيت ٗدسز قٞضاي : سجهطٟ
 . ٞضؼ ٗي ثبقساخطايي ث

زاٛكدٞي ثٞضؾي٠ زض کيٚ اؾشلبزٟ اظ ثٞضؼ کن اؾشلبزٟ اظ ثٞضؼ يب ً٘ي ١عي٠ٜ سحهئي ؾبيط ٗٞؾؿبر زٝٓشي يب  .10.4
 .ذهٞني زاذٔي  ضا ٛرٞا١س زاقز

ٗبٟ  ُعاضـ ديكطكز سحهئي ذٞز ضا دؽ اظ سبييس ؾطدطؾشي ٝ  6زاٛكدٞيبٙ اؾشلبزٟ ًٜٜسٟ اظ ثٞضؼ ٗٞظق ١ؿشٜس ١ط .10.5
. خ٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ زض ًكٞض ٗحْ سحهيْ ث٠ زاٛكِبٟ ٗطثٞع٠ ٝ ٗطًع ذسٗبر آٗٞظقي  اضؾبّ زاضٛسيب ٛ٘بيٜسُي 

ثسي٢ي اؾز زض نٞضسي٠ٌ ديكطكز سحهئي زاٛكدٞ ٗٞضز سبييس قٞضاي اخطايي ثٞضؼ هطاض ِٛيطز قٞضا ٛؿجز ث٠ هغغ 
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ث٠ ثبظدطزاذز ًٔي٠ ١عي٠ٜ ١ب ثط اؾبؼ ثٜس  زض ايٚ هجيْ ٗٞاضز زاٛكدٞ ٗٔعٕ. ثٞضؼ ٝ ثبظُكز زاٛكدٞ اهسإ ذٞا١س ًطز
 .ذٞا١س ثٞز 10¸2يب  10¸1

زض نٞضسي٠ٌ ثط اؾبؼ قٞا١س ٗؿشسّ اظ عطين ٗطاخغ ضؾ٘ي  ٗحطظ ُطزز ٠ً ثٞضؾي٠ قئٞٛبر اؾالٗي ضا زض ذبضج اظ .10.6
 .ٗي ثبقس ًكٞض ضػبيز ٛ٘ي ٛ٘بيس ٗٔعٕ ث٠ ثبظُكز ث٠ ًكٞض ٝ دطزاذز ذؿبضر 

 

 :اجشايي تًسع يصاستتشوية ؿًساي  – 11مادٌ

 : سطًيت قٞضاي اخطايي ثٞضؼ ٝظاضر ث٠ قطح شيْ ٗي ثبقس
 ٗؼبٝٙ آٗٞظقي ثؼٜٞاٙ ضئيؽ قٞضا -1
 ٗؼبٝٙ سحويوبر ٝ كٚ آٝضي   -2
 ضئيؽ ٗطًع ذسٗبر آٗٞظقي  ث٠ ػٜٞاٙ زثيط قٞضا  -3

 زثيط قٞضاي آٗٞظـ ػٕٔٞ دبي٠ دعقٌي ،ث٢ساقز ٝ سرههي  -4

 چ٢بض ٛلطػضٞ ١يبر ػٔ٘ي ثب کٌٖ ٝظيط  -5

 ٗؼبٝٙ ٗطًع ذسٗبر آٗٞظقي زض کٞظٟ ثٞضؾ٢ب  -6

 

 يظايف ؿًساي اجشايي تًسع  – 12مادٌ

 : ٝظبيق قٞضاي اخطايي ثٞضؼ ثكطح شيْ ٗي ثبقس
 اضائ٠ ديك٢ٜبز زض ذهٞل ؾيبؾش٢بي ًالٙ  -1
اٝٓٞيش٢بي ضقش٠ ١بي ٗٞضز ٛيبظ خ٢ز اػعإ سٞؾظ    . سؼييٚ اٝٓٞيش٢ب ٝ ظطكيش٢ب زض اػعإ زاٛكدٞ ث٠ ذبضج اظ ًكٞض  -2

زثيطذب٠ٛ ١بي  قٞضاي آٗٞظـ ػٕٔٞ دبي٠ دعقٌي ، ث٢ساقز ٝسرههي ، قٞضاي آٗٞظـ  زٛساٛذعقٌي ٝ 
ٝ سرههي ٗكرم قسٟ ٝ  سرههي ٝ قٞضاي آٗٞظـ زاضٝؾبظي ٝ سرههي ٝزثيطذب٠ٛ قٞضاي آٗٞظـ دعقٌي
 . زض قٞضاي اخطايي ثٞضؼ ثط اؾبؼ ؾيبؾش٢بي ًالٙ ٗٞضز ثطضؾي ٢ٛبيي هطاض ٗي ُيطز

 سؼييٚ ؾ٢٘ي٠ زاٛكِب٢١ب ٝ ٗٞؾؿبر  -3

 سهٞيت ٢ٛبيي ثٞضؼ ثط اؾبؼ ضٞاثظ ٗطثٞع٠   -4

 ٛظبضر ثط کؿٚ اخطاي ػٌ٘ٔطز زاٛكِب٢١بي ذبضج ٝ اضظيبثي ٝضؼيز سحهئي زاٛكدٞيبٙ ثٞضؾي٠ قبؿْ ث٠ -5
 سحهيْ زض ذبضج اظ ًكٞض 

 ديك٢ٜبز انالح ٝ يب سـييط زض آئيٚ ٛب٠ٗ  اػغبي ثٞضؼ سحهئي  -6

 ٛظبضر ثط کؿٚ اخطاي كطايٜس ١ب ي زاٛكِبٟ ١بي زاذْ ٝ ذبضج ًكٞض -7

 .  سه٘يٖ ُيطي زض ًٔي٠ ٗٞاضزي ٠ً عجن آئيٚ ٛب٠ٗ ثط ػ٢سٟ قٞضاي اخطايي ثٞضؼ ُصاقش٠ قسٟ اؾز -8

 اٛكِب٢١بي ذبضج اظ ًكٞض خ٢ز  اػعإ ثٞضؾي٠ ثطضؾي ٝسه٘يٖ ُيطي ٝ سبييس ز -9

 

 :َا تشوية ؿًساي تًسع داوـگاٌ – 13مادٌ

 ضئيؽ زاٛكِبٟ ثؼٜٞاٙ ضئيؽ قٞضا 

 ٗؼبٝٙ آٗٞظقي زاٛكِبٟ  -1

 ٗؼبٝٙ دػ١ٝكي زاٛكِبٟ -2
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                                ١يبر اخطائي خصة زاٛكِبٟ ٗطثٞع٠زثيط  -3

  ؾ٠ ٛلط اظ اػضبي ١يبر ػٔ٘ي ث٠ اٛشربة ضئيؽ زاٛكِبٟ -4

 .يٌي اظ اػضبي قٞضا ث٠ اٛشربة ضئيؽ زاٛكِبٟ ث٠ ػٜٞاٙ زثيط قٞضاي ثٞضؼ زاٛكِبٟ ٜٗهٞة ٗي ُطزز:سجهطٟ*

 .زاٛكِبٟ سؼييٚ ُطزيسٟ اؾز ثيٚ آْ٘ٔ ، ٗؼبٝٙزثيط قٞضاي ثٞضؼ زاٛكِبٟ ػٕٔٞ دعقٌي س٢طاٙ*

 :يظايف ؿًساي تًسع داوـگاَُا –  14مادٌ 

 ٗؼطكي اكطاز ٗشوبضي ثٞضؼ ثط اؾبؼ ٗلبز ايٚ آييٚ ٛب٠ٗ -1
 ديِيطي اٗٞض ٗشوبضيبٙ هجْ اظ اػعإ  -2

ث٠ ضؾيسُي ث٠ ٝضؼيز سحهئي زاٛكدٞيبٙ ثٞضؾي٠ دؽ اظ اػعإ ث٠ ذبضج ٝ سؼييٚ اؾبسيس ٛبظط زاذٔي ٝ ٗؼطكي  -3
 ٗطًع ذسٗبر آٗٞظقي 

 ٛيبظ ؾٜدي ٗسٝٙ ٝ ؾبٓيب٠ٛ  -4

 اضائ٠ ديك٢ٜبز١بي انالکي ث٠ ٝظاضر ٗشجٞع  -5

 ديِيطي ٝ اػالٕ ثبظُكز ٝ ػسٕ ثبظُكز زاٛكدٞيبٙ ثٞضؾي٠  -6

 

 وحًٌ پشداخت َضيىٍ َاي داوـجًيان تًسػيٍ –15مادٌ

5
 :ٛحٟٞ دطزاذز ١عي٠ٜ ١بي سحهئي زاٛكدٞيبٙ ثٞضؾي٠ ثكطح شيْ اؾز

خ٢ز (  ٗبٓيبر ٝ ثبظٛكؿشِي)کوٞم ٝ ٗعايبي زاٛكدٞيبٙ ثٞضؾي٠ ٗبٗٞض ث٠ سحهيْ  دؽ اظ ًؿط ًؿٞضار هبٛٞٛي .15.1
ق٢طي٠ ، ٗوطضي ، ١عي٠ٜ ًشبة، ١عي٠ٜ ثي٠٘ ، چبح ضؾب٠ٓ ٝ ثٔيظ ١ٞادي٘ب ، )دطزاذز ًٔي٠ ١عي٠ٜ ١بي سحهئي اظ هجيْ 
ِبٟ ٗحْ ذسٗز  زض اذشيبض ٝظاضر ٗشجٞع  هطاض ٗي ُيطز ٝ اظ عطين زاٛك...( خ٢ز زاٛكدٞ، ١٘ؿط ٝ كطظٛساٙ ثٞضؾي٠ ٝ 

زض نٞضسي ٠ً کوٞم ٝ ٗعايبي ثٞضؾي٠ دؽ اظ ًؿط ٗبٓيبر ٝ ثبظٛكؿشِي سٌبكٞي ١عي٠ٜ ١بي كٞم آصًط ضا ٜٛ٘بيس ٗبث٠    
 . آشلبٝر آٙ اظ ٗحْ اػشجبض ٝظاضر دطزاذز ذٞا١س قس

بة، ١عي٠ٜ ثٔيظ زاٛكدٞ ٝ ١٘طا١بٙ ، ١عي٠ٜ ثي٠٘ ٝ چبح ضؾب٠ٓ ٝ ًٔي٠ ١عي٠ٜ ١بي ٗطثٞط ث٠ ٗوطضي ، ق٢طي٠ ، ١عي٠ٜ ًش.15.2
 . ثٞضؾي٠ ١بيي ٠ً ضاثغ٠ اؾشرساٗي ٛساضٛس ثؼ٢سٟ ٝظاضر ذٞا١س ثٞز... 

زض ذهٞل اكطازي ٠ً ضاثغ٠ اؾشرساٗي زاقش٠ ٝ اظ ؾوق ٗبٗٞضيز آٗٞظقي اؾشلبزٟ ٛ٘ٞزٟ ٝ ثٞضؼ ايكبٙ  ث٠ :سجهطٟ 
 .ٗبٗٞضيز آٗٞظقي سب ظٗبٙ اس٘بٕ ثٞضؼ ٗحْ سبٗيٚ ١عي٠ٜ ٝظاضر ٗشجٞع ذٞا١س ثٞز اس٘بٕ ٛطؾيسٟ ثبقس اظ ظٗبٙ اس٘بٕ

دطزاذز ١عي٠ٜ ١بي ضيبٓي ٝ ٗؼبزّ ضيبٓي ١عي٠ٜ ١بي اضظي زٝضاٙ سحهيْ ثٞضؾي٠ ١بي ؾبيط زؾشِب٢١ب ث٠ ػ٢سٟ .15.3
 .ٌي ذٞا١س ثٞز زؾشِبٟ ثٞضؼ ز١ٜسٟ ٝ ١عي٠ٜ ١بي اضظي ثٜبثط ٗٞضز ث٠ ػ٢سٟ ٝظاضر ث٢ساقز ،زضٗبٙ ٝ آٗٞظـ دعق

دطزاذز ١عي٠ٜ ١بي اضظي ضيبٓي ٗشؼٔو٠ ث٠ ثٞضؾي٠ ٝ ذبٛٞازٟ ٝي ثط اؾبؼ ٗهٞثبر ١يبر ٗحشطٕ زٝٓز،زؾشٞض آؼْ٘ .15.4
 .ثبٛي ٗطًعي خ٢٘ٞضي اؾالٗي ايطاٙ ٗغبثن ٗٞاكوشٜب٠ٗ ضزيق ثٞزخ٠ ١ط ؾبّ ذٞا١س ثٞز

 طز١عي٠ٜ اضظي ػالٟٝ ثط ثٞضؾي٠ ث٠ ١٘ؿط ٝ کساًثط ؾ٠ كطظٛس سؼٔن ٗي ُي.15.5

 . تثصشٌ تٍ پيـىُاد ؿًساي اجشايي تًسع تٍ تصًية سػيذ 28تىذ ي  98مادٌ ،  15ايه آييه وامٍ دس  

 دوتش لىىشاوي                                                                                                              

 يصيش تُذاؿت، دسمان ي آمًصؽ پضؿىي                                      

http://edd.behdasht.gov.ir/uploads/178_281_AyeenT_EtayeBorskharej.htm
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 دستىرالعمل نحىه تمديد بىرسهاي بلند مدت و كىاته مدت6  

 : الف ـ توسيس تَرسْاي تلٌس هست 

 اضائ٠ ٗٞاكوز زاٛكِبٟ يبٗٞؾؿ٠ ػٔ٘ي ٗحْ سؼ٢س ذسٗز ثٞضؾي٠ زض ًكٞض  -0

اضائ٠ ُٞا١ي زاٛكِبٟ ٗحْ سحهيْ زض ذبضج اظ ًكٞض ٗجٜي ثط ُعاضـ آذطيٚ ٝضؼيز سحهئي زاٛكدٞ ٝ زاليْ زضذٞاؾوز ٝ   -2     
 ضطٝضر س٘سيس ٝ ظٗبٙ اس٘بٕ سحهيْ زاٛكدٞ

زضذٞاؾز زاٛكدٞ ثب اضؾبّ ُعاضـ ًبْٗ ٝضؼيز ديكطكز سحهئي ، شًط سؼساز ٗوبالر ٜٗشكوطٟ سٞؾوظ زاٛكودٞ زض عوّٞ      -3     
 ١ب ٝ ؾ٘يٜبض١بيي ٠ً زاٛكدٞ قطًز ٛ٘ٞزٟ اؾز، شًط زاليْ زضذٞاؾز س٘سيس ٝ شًط سبضيد اس٘بٕ زٝضٟ  شًط سؼساز ًِٜطٟ  سحهيْ،

 ي زض ًكٞض ٗطثٞع٠ ٗٞاكوز ٛ٘بيٜسُي ػٔ٘ي خ٢٘ٞضي اؾالٗ -4      

 
 

 : ـ توسيس تَرسْاي کَتاُ هست ب  

قٞٛس اٌٗبٙ س٘سيس زٝضٟ ٝخٞز ٛساقش٠ ٝ ثوب   ٗب٠١ اػعإ ٗي6زاذْ ًكٞض ٠ً خ٢ز عي زٝضٟ سٌ٘ئي . Ph.Dثطاي زاٛكدٞيبٙ  -1     
ٗب٠١ ث٠ ًكٞض ٗطاخؼز ٝ ٗطاکوْ كطاؿوز اظ   6سٞخ٠ ث٠ ٓعٕٝ اس٘بٕ ؾطيؼشط سحهيْ ايٚ اكطاز الظٕ اؾز ثالكبن٠ٔ دؽ اظ عي زٝضٟ 

 . سحهيْ ذٞز ضا عي ٛ٘بيٜس

زاذْ ًكوٞض خ٢وز عوي زٝضٟ ًٞسوبٟ ٗوسر اظ عطيون ٗطًوع اٗوٞض         . Ph.Dيط اظ زاٛكدٞيبٙ زض ٗٞاضزي٠ٌ اكطاز زيِطي ث٠ ؿ -2
 .ثبقس زاٛكدٞيي اػعإ قسٟ ثبقٜس خ٢ز زضذٞاؾز س٘سيس زٝضٟ اضائ٠ ًٔي٠ ٗٞاضز شًط قسٟ زض ثٜس آق الظٕ ٗي

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

htmhttp://edd.behdasht.gov.ir/uploads/178_281_Dastoor_Tamdid.
6 

 

 

http://edd.behdasht.gov.ir/uploads/178_281_Dastoor_Tamdid.htm6


 ٗسيطيز ثٞضؼ ١ب ٝ ٗبٗٞضيز ١بي آٗٞظقي/ ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ 
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صصي    7  (Ph.D)آئيه انهم اعطاي بىرس تحصيلي داخل دوره اهي دكتزاي تخ

 (س٢طاٙ آئيٚ ٛب٠ٗ اؾشرساٗي ١يئز ػٔ٘ي زاٛكِبٟ 3ٗٞضٞع ٗبزٟ )

  :ّسف

ث٠ ٜٗظٞض سبٗيٚ ٛيبظ١بي آٗٞظقي ٝ سرههي زاٛكِب٢١بي ػٕٔٞ دعقوٌي ٝ ذوسٗبر ث٢ساقوشي، زضٗوبٛي ٝ ٗٞؾؿوبر      
آٗٞظقي ٝاثؿش٠ ٝ ث٠ ٝيػٟ زض ٜٗبعن ٗحطٕٝ ًكٞض اظ عطين سطثيز زاٛكدٞ زض زاٛكِب٢١بي زاذوْ زض ٗوغوغ زًشوطاي    

اظ ايٚ ٛيطٝي اٛؿبٛي زض اٗوٞض    ٝخٞز زاضز ٝ ث٢طٟ ُيطي ضقش٠ ١بيي ٠ً اٌٗبٙ سطثيز آ٢ٛب زض زاذْ( Ph.D)سرههي 
آٗٞظقي ٝ سحويوبسي ٗٞضز ٛيبظ ًكٞض ٝ ٢ٛبيشبً ًب١ف سؼساز زاٛكدٞي اػعاٗي زض ٗوغغ كٞم آصًط ث٠ ذبضج اظ ًكوٞض زض  
خ٢ز خُٔٞيطي اظ نطف ١عي٠ٜ ١بي اضظي ٝ ٛلٞش كط١َٜ ؿيط اؾالٗي، ٝظاضر ث٢ساقز زضٗبٙ ٝ آٗٞظـ دعقٌي ٠٘١ 

ضا ث٠ ثٞضؼ سحهئي زاذوْ  ( Ph.D)٠ٓ سؼسازي اظ دصيطكش٠ قسُبٙ ؾ٢٘ي٠ آظاز آظٗٞٙ زٝضٟ ١بي زًشطاي سرههي ؾب
 .اذشهبل ٗيس١س

  

 :ؿشايظ اػتفادٌ اص تًسع تحصيلي داخل 
زض ضقش٠ ١بي سرههي ػٕٔٞ دبي٠ دعقٌي، ث٢ساقز ٝ سرههي ( Ph.D)دصيطـ زاٛكدٞ زض ٗوغغ زًشطاي سرههي  : 1مادٌ 

١بي سرههي زاضٝؾبظي دؽ اظ قطًز زض آظٗٞٙ ثب سٞخ٠ ث٠ ؾ٢٘ي٠ ١بي سؼييٚ قسٟ اظ عوطف ٗؼبٝٛوز آٗٞظقوي اٛدوبٕ      زٝضٟٝ 
سؼيويٚ    ذٞا١س دصيطكز ٝ نالکيز ػ٘ٞٗي ٗشوبضيبٙ ثط اؾبؼ ضٞاثظ آظٗٞٙ ٠ً ثب ٛظبضر زثيطذب٠ٛ ١بي ٗوصًٞض اخوطا ٗيكوٞز،   

 .ٗيِطزز
ب سٞخو٠ ثو٠ ضوٞاثظ ٝ ٗووطضار ٗٞخوٞز ٗوي سٞاٜٛوس اظ ٗبٗٞضيوز آٗٞظقوي اؾوشلبزٟ           ٗطثيبٙ دصيطكش٠ قسٟ ٝظاضر ٗشجٞع ثو : سجهطٟ

ضووٜ٘بً ؾوو٢٘ي٠ ضظٜٗووسُبٙ عجوون هووبٛٞٙ ٗهووٞة زض ًٔيوو٠ ؾوو٢٘ي٠ ١ووبي سؼيوويٚ قووسٟ اظ عووطف زثيطذبٛوو٠ قووٞضاي    . ٛ٘بيٜووس

 .آٗٞظـ ػٕٔٞ دبي٠ دعقٌي ث٢ساقز ٝ سرههي ٝ آٗٞظـ زاضٝؾبظي ٝ سرههي اػ٘بّ ٗي قٞز

ؾبّ ٗي ثبقس ٠ً ثب اکشؿبة زٝضٟ ذسٗز ٛظوبٕ ٝظيلو٠ ٝ ٛيوط ذوسٗز      35خ٢ز اؾشلبزٟ اظ ثٞضؼ زاذْ  کساًثط ؾٚ : 2مادٌ  

 .ؾبّ س٘بٕ ٗي ثبقس 40زاٝعٔجب٠ٛ زض خج٠٢ ١بي ٛجطز کن ػٔي٠ ثبعْ 

ٗسر اؾشلبزٟ اظ ثٞضؼ سحهئي ثط اؾبؼ کساًثط ؾٜٞار ٗدبظ زٝضٟ سحهئي ٗهوٞة قوٞضاي ػوبٓي ثطٛبٗو٠ ضيوعي       : 3مادٌ  

 ثٞز ٝ عي ٗسر كٞم ١ط ظٗبٛي ٠ً عطف سؼ٢س سؼييٚ ًٜس ٗٞظق ث٠ اضائ٠ ُعاضـ سحهئي ٝ ذٞا١س 

 .ٗي ثبقسديكطكز ًبض ذٞز 

آٙ زؾش٠ اظ ٗشوبضيبٙ ثٞضؼ ٠ً اظ ؾ٢٘ي٠ آظاز دصيطكش٠ ٗي قٞٛس ٝ ١يچ٠ِٛٞ ضاثغ٠ اؾشرساٗي ثب ٗطاًع زٝٓشي، ٢ٛبز١ب  : 4مادٌ  

 دؽ اظ اس٘بٕ سحهيْ ث٠ ٗيعاٙ زٝ ثطاثط ٗسر اؾشلبزٟ اظ   سؼ٢س ٗحضطي ٗشؼ٢س ٗيِطزٛسٝ ؾبظٗب٢ٛبي زيِط ٛساضٛس زض هجبّ ؾذطزٙ 
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ػٕٔٞ دعقٌي ٝ ذسٗبر ث٢ساقشي زضٗبٛي ٝ يب ؾبظٗب٢ٛبي ٝاثؿش٠ ٠ً سٞؾظ ٗؼبٝٛز آٗٞظقوي ٝظاضر  ثٞضؼ زض يٌي اظ زاٛكِب١بي 

 .سؼييٚ ٗيِطزز، ذسٗز ٛ٘بيٜس

سؼ٢وس آٗوٞظـ   )ٗسر سؼ٢س ذسٗز اكطازي ٠ً ثسٝٙ اؾشلبزٟ اظ ٗوطضي ثٞضؼ سحهيْ ٛ٘ٞزٟ اٛس، يي ثطاثط ٗسر سحهيْ : سجهطٟ

 .حضطي خساُب٠ٛ اي هيس ُطزيسٟ اؾزٗي ثبقس ٝ ايٚ اٗط زض ؾٜس سؼ٢س ٗ( ضايِبٙ

چٜبٛچ٠ ثٞضؾي٠ اظ اٛدبٕ سؼ٢س ٗحضطي اٗشٜبع ٝضظز ٝ يب زض دبيبٙ زٝضٟ سحهيْ ثب سٞخ٠ ث٠ ٗوطضا ر آٗٞظقي زاٛكوِبٟ   : 5مادٌ  

زٝ ٝ يب اظ ثٞضؼ اٛهطاف ٛ٘بيس ذٞز ٝ يب ضبٗٚ ٝي ٗٞظق اؾز   ٗحْ سحهيْ ٛشٞاٛس ث٠ اذص زضخ٠ زاٛكِب١ي ٗٞضز ٛظط ٛبيْ آيس
 .ٝ ٗوطضي سحهئي ضا يٌدب ث٠ کؿبة ٝظاضر دطزاذز ٛ٘بيس( ق٢طي٠)ثطاثط ١عي٠ٜ ١بي ٗهطٝك٠ اػٖ اظ ١عي٠ٜ سحهئي 

ثٞضؾي٠ زاذْ ثطاثط ٗطثي دبي٠ يي زض س٢طاٙ ذٞا١س ثٞز ٓوصا   ( Ph.D)ٗوطضي سحهئي زاٛكدٞيبٙ زًشطاي سرههي  : 6مادٌ  

 .يطز ايٚ سـييط ثب ٛظط قٞضاي اخطايي ثٞضؼ اٛدبٕ ٗي دصيطزچٜبٛچ٠ ١ط ٠ُٛٞ اكعايكي زض کوٞم ٗصًٞض نٞضر ُ

دصيطكش٠ قسُبٙ ثٞضؼ سحهئي ٝ ٗؿشرسٗيٚ ؾبيط ٝظاضسرب٠ٛ ١ب ٝ ٗؤؾؿبر زٝٓشي ٠ً اظ ٗبٗٞضيز آٗٞظقي اؾوشلبزٟ   : 7مادٌ  

ػز زض ١لش٠ ث٠ اٗوط  ؾب 3ًٜٜس زض عّٞ سحهيْ ذٞز ثغٞض س٘بٕ ٝهز زض اذشيبض زاٛكِبٟ ٗحْ سحهيْ ثٞزٟ ٝ ٗٞظلٜس کساًثط  ٗي

 .ؾبػز ث٠ ًبض ػ٘ٔي ٝ آظٗبيكِب١ي زض ُطٟٝ آٗٞظقي ٗحْ سحهيْ ثذطزاظٛس 6سسضيؽ سئٞضي يب 

چٜبٛچ٠ ازا٠ٗ سحهيْ ثٞضؾي٠ ث٠ زاليْ ٜٗسضج زض آئيٚ ٛب٠ٗ اٛضجبعي زاٛكدٞيبٙ خ٢٘وٞضي اؾوالٗي ايوطاٙ ٗهوٞة      : 8مادٌ  

  ٝ ٛبٗجطزٟ ٗٞظق ث٠ دطزاذز زٝ ثطاثط ١عيٜو٠ ١وبي    ثٞضؼ ٝي هغغقٞضاي ػبٓي اٛوالة كط١ِٜي ٛبٗغٔٞة سكريم زازٟ قٞز 

 .ٝ ٗوطضي سحهئي ذٞا١س ثٞز( ق٢طي٠)ٗهطٝك٠ اػٖ اظ ١عي٠ٜ سحهئي 

ًٔي٠ زاٛكدٞيبٙ ثٞضؾي٠ ٗي سٞاٜٛس زض عّٞ ؾبّ اظ يي ٗبٟ ٗطذهي اؾشلبزٟ ٛ٘بيٜس ٝ زض نٞضر ٛيبظ ث٠ ٗطذهي ثيف  : 9مادٌ  

ؼْ ٝ اٛلؼبّ ثبيؿشي اظ عطين ازاضٟ ًْ ثٞضؾ٢ب ٝ زاٛكدٞيبٙ ذبضج اهسإ ٛ٘بيٜس ٝ دؽ اظ اس٘بٕ سحهيْ اظ يي ٗبٟ ٝ ٛيع ١ط ٠ُٛٞ ك

 .ٗٞظق ١ؿشٜس زض ٗحْ سؼ٢س ذسٗز قطٝع ثٌبض ٛ٘بيٜس

ٗوطضي سحهئي ٗؿشرسٗيٚ ٝظاضسرب٠ٛ ١وب ٝ ٗؤؾؿوبر زٝٓشوي ؿيطزاٛكوِب١ي ًو٠ زض ٗوغوغ زًشوطاي سرههوي          : 10مادٌ  

(Ph.D )ٞٛس ٝ اظ ٗبٗٞضيز آٗٞظقي اؾشلبزٟ ٗي ٛ٘بيٜس ٗؼبزّ کوٞم ٝ ٗعايبيي اؾز ٠ً عجن ٗوطضار اؾوشرساٗي  دصيطكش٠ ٗي ق

 . ذبل آ٢ٛب سؼٔن ٗي ُيطز ٝ سبٗيٚ آٙ س٘بٗبً ث٠ ػ٢سٟ ٝظاضسرب٠ٛ يب ٗٞؾؿ٠ زٝٓشي ٗغٔت ٗي ثبقس

 .تثصشٌ تٍ پيـىُاد ؿًساي اجشايي تًسع تٍ تصًية سػيذ 2مادٌ ي  10ايه آئيه وامٍ دس 
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 Ph.Dاصالحيِ ٍ هتون اعطاي تَرس زٍرُ زکتزاي 8

 (تٍرانآئيه وبمً استخذامي ٌيئت علمي داوشگبي  3مبدي   مُضُع) 

در طٛي دٚرٖ تحصيً از ِساياي ِمرري تحصيٍي ( Ph.D)دأشجٛياْ دوتراي تخصصي  :  6اصالحيً مبدي  

برابر با حمٛق ٚ ِساياي ِربي پايٗ يه دأشگاٖ ِحً تعٙذ خدذِ،  وّده ٘سيٕدٗ خريدذ وتداا أجداَ رضداٌٗ         

. ي بٙدرٖ ِٕدذ ِدي نردٔدذ    اجارٖ ِطىٓ  شرو، در وٕفرأطٙاي داخٍي ٚ خارجي ٚ ٔيس بيّٗ خذِات درِدأ 

ِيساْ ٚ ٔحٖٛ پرداخ، ٘ريه از ِٛارد فٛق طبدك دضدتٛراٌعٍّي ودٗ در ابتدذاي ٘در ضداي تٛضد  ٚزارت ابد           

 . ِيگرددِشخص ِيشٛد

تربيد، ٘در دأشجددددٛ طبدك       ِيتٛإٔدذ بدٗ ازاي   Ph.Dدأشگا٘ٙاي داراي دٚرٖ دوتراي تخصصي:  11مبدي  

ٔحدٖٛ أعمداد   . لراردادي وٗ با دأشگاٖ ِحً تعٙذ خذِ، فرد ِٕعمذ ِيّٕايٕذ شٙريٗ ضاالٔٗ درياف، ّٔايٕدذ 

لرارداد  ِبٍغ شٙريٗ ضاالٔٗ ٚ ٔحٖٛ پرداخ، طبك دضتٛراٌعٍّي اض، وٗ در ابتذاي ٘ر ضاي تٛضد  ٚزارت  

 . ِي شٛدتٙيٗ ٚ اب   ِيگردد  ِشخص 

 

 دكترمحمذ فرٌبدي                                                               

 َزيـــــــر                                                             
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81  

 

2931 

 

اه، مراكز تحقيقاتي و ساسمانهاي  دستىرالعمل اجرايي واگذاري اختيارات مربىط هب انجام امىر اعطاي بىرس تحصيلي داخل هب دااگشنهها ، دادكشنه9
شت، ردمان و آمىسش زپشکي  اتبعو  وسارت بهدا

   

دػتًسالؼمل تٍ مىظًس تفًيض اختياس اوجام امًس مشتًط تٍ اػغاي تًسع تحصيلي داخل تٍ داوـگاَُا، ايه 

َا، مشاوض تحميمااتي ي ػااصماوُاي ياتؼاتٍ تاذييه دشدياذٌ اػات دساياه دػاتًسالؼمل ولياٍ           داوـىذٌ

 .َا ي مًػؼات تاتؼٍ تحت ػىًان داوـگاٌ واميذٌ مي ؿًد داوـگاَُا، داوـىذٌ
ٚ ثب : 1ٗبزٟ  ٛبٗو٠ اػغوبي ثوٞضؼ سحهوئي زاذوْ       سٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ قطايظ اؾشلبزٟ اظ ثٞضؼ زاذْ ثط اؾبؼ ضٞاثظ ٜٗسضج زض آئوي

 .ثبقٜس ٛب٠ٗ ٗي ٓصا ًٔي٠ زاٛكِب٢١ب ٗٔعٕ ث٠ ضػبيز ٝاخطاي ٗٞاضز ٜٗسضج زض آئيٚ. ثبقس ٗي( Ph.D)١بي زًشطي سرههي   زٝضٟ

١وبي ػٔوٕٞ دبيو٠     ضقوش٠  ١Ph.Dبي  ًٔي٠ ٗشوبضيبٙ اؾشلبزٟ اظ ثٞضؼ زاذْ دؽ اظ دصيطـ زض آظٗٞٙ ٗطثٞط ث٠ زٝضٟ  : 2ٗبزٟ  
 .دعقٌي، ث٢ساقز ٝ زاضٝؾبظي ثب اؾشلبزٟ اظ ؾ٢٘ي٠ آظاز ثبيؿشي خ٢ز زضيبكز اػالٕ ٛيبظ ث٠ يٌي اظ زاٛكِب٢١ب ٗطاخؼ٠ ٛ٘بيٜس

١بي ذبل ثب اػالٕ ٛيبظ زاٛكِب٢١ب ثط کؿت ٗٞضز دوؽ اظ سهوٞيت قوٞضاي اخطايوي      ١بي زٛساٛذعقٌي ٝ ضقش٠ ثبثز ضقش٠ :سجهطٟ
 .ثبقس ثٞضؼ ٝظاضر ٗٞاضز هبثْ اهسإ ٗي

دؽ اظ اضائ٠ اػالٕ ٛيبظ زاٛكِبٟ ث٠ ٗشوبضي ٝسبييس آٙ سٞؾظ زثيطذب٠ٛ قٞضاي ٛظوبضر، اضظقويبثي ٝ ُؿوشطـ زاٛكوِب٢١بي     : 2-1
 .ُطزز عقٌي ٗطاست زض قٞضاي اخطايي ثٞضؼ ٗغطح ٝ ؾذؽ ٛشيد٠ ث٠ زاٛكِبٟ اػالٕ ٗيػٕٔٞ د

 . زاٛكِبٟ ٗٞظق اؾز ٛؿجز ث٠ اٛدبٕ ٗطاکْ ثطضؾي نالکيز ػ٘ٞٗي ٗشوبضي اهسإ ٛ٘بيس  : 3ٗبزٟ  

ثن ٛ٘ٞٛو٠ ديٞؾوز ٝ   ٗغوب )دؽ اظ اکطاظ قطايظ ُعيٜف، زاٛكِبٟ ٛؿجز ث٠ اذص سؼ٢س ٗحضطي اظ ٗشوبضي اهسإ ٛ٘ٞزٟ   : 4ٗبزٟ  
ثبقس ثسي٢ي اؾز زض نٞضر سرٔق زاٛكوِبٟ ٗٞظوق ثو٠ ضؾويسُي ٝ      زاٛكدٞ ٗٞظق ث٠ ضػبيز ًٔي٠ ٗلبز ٜٗسضج زض سؼ٢سٛب٠ٗ ٗي

 .زاٛكِب١ي ٗطًع اٗٞض زاٛكدٞيي ذٞا١سثٞز  سؼييٚ ذؿبضر ٝ اػالٕ آٙ ث٠ کٞظٟ ٗؼبٝٛز آٗٞظقي ٝ اٗٞض

 .ٛ٘بيس جز ث٠ نسٝضکٌٖ ثٞضؼ ثب سٞخ٠ ث٠ قطايظ شيْ اهسإ ٗيزاٛكِبٟ دؽ اظ اٛدبٕ ٗطاکْ كٞم ٛؿ  : 5ٗبزٟ  
ٛب٠ٗ اػغبي ثٞضؼ سحهئي زاذْ ثب اکشؿبة ؾٜٞار س٘سيس ثٞضؼ ٗد٘ٞػبً چ٢بضؾبّ  ٗسر اؾشلبزٟ اظ ثٞضؼ ثط اؾبؼ آئيٚ: 5-1

 . ٝ قف ٗبٟ ٗي ثبقس
 :ثبقس ػٜبٝيٚ ٗطثٞط ث٠ دطزاذش٢بي سؼييٚ قسٟ زض کٌٖ ثٞضؼ ثكطح شيْ ٗي: 5-2

 (ٗب١ب٠ٛ)ٗوطضي سحهئي ثط اؾبؼ کوٞم ٗطثي دبي٠ يي زض زاٛكِبٟ ٗحْ سؼ٢س ذسٗز      ·

 (ٗب١ب٠ٛ. )کن سب١ْ ٝ ػبئ٠ٔ ٜٗسي ٠ً ثط اؾبؼ ٗجبٓؾ  بٓث زض اکٌبٕ اؾشرساٗي سؼييٚ قسٟ اؾز     ·

 (ثط اؾبؼ ٗجٔؾ ٗهٞة قٞضاي اخطايي ثٞضؼ ٝظاضر ٗشجٞع ( ) ؾبٓيب٠ٛ )١عي٠ٜ ًشبة      ·

 (ثط اؾبؼ ٗجٔؾ ٗهٞة قٞضاي اخطايي ثٞضؼ ٝظاضر ٗشجٞع ) ٛب٠ٗ  عي٠ٜ دبيبٙ ١     ·
ًٔي٠ اکٌبٕ ثٞضؼ دؽ اظ نسٝض ثبيؿشي ث٠ اٗضبي ضيبؾز ٗحشطٕ زاٛكِبٟ ضؾيسٟ ٝ ؾذؽ ضٝٛٞقز آٙ خ٢ز اعالع ٝ اهسإ : 5-3

 .ثؼسي ث٠ ٗؼبٝٛز آٗٞظقي ٝ اٗٞض زاٛكِب١ي و ٗطًع اٗٞض زاٛكدٞيي اضؾبّ ُطزز
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ثب سٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ ٗوطضي سحهئي ٗب١ب٠ٛ زاٛكدٞيبٙ ثٞضؾي٠ زاذْ ثط اؾبؼ کوٞم ٗطثي دبي٠ يوي زاٛكوِبٟ ٗحوْ سؼ٢وس     : 5-4

 .ذبٓم دطزاذشي زض ١٘بٙ ؾبّ ضا زضکٌٖ ثٞضؼ زضج ٛ٘بيٜس، ٓصا زاٛكِبٟ ٗطثٞع٠ دؽ اظ ًؿٞضار هبٛٞٛي ثبيؿشي ضهٖ اؾزذسٗز 
ضيبّ آٙ  000/500/1ثبقس ٠ً ٗجٔؾ  ضيبّ ٗي 000/500/2ٛب٠ٗ  ضيبّ ٝ ١عي٠ٜ دبيبٙ ١000/000/1عي٠ٜ ًشبة ؾبٓيب٠ٛ ث٠ ٗجٔؾ : 5-5

ٛب٠ٗ ٠ً زاضاي ٗسر ٝ سبضيد  يبٙاظ دب ٛب٠ٗ ٝ ٗبثوي ايٚ ٗجٔؾ دؽ اظ اضائ٠ نٞضسدٔؿ٠ زكبع دؽ اظُصضاٛسٙ اٗشحبٙ خبٗغ ٝ  جز دبيبٙ
 .زكبع ثٞزٟ ٝ ث٠ اٗضبي اؾبسيس ٗطثٞع٠ ضؾيسٟ ثبقس هبثْ دطزاذز اؾز

زاٛكِبٟ ٗٞظق اؾز ٛؿجز ث٠ نسٝض اکٌبٕ اكعايف ٗوطضي زاٛكدٞيبٙ ثٞضؾي٠ ذٞز اظ اثشساي ١طؾبّ ٗبٓي دوؽ اظ اٛدوبٕ   : 5-6

 .زاٛكدٞيي اضؾبّ ٛ٘بيٜس  ٝ اٗٞض زاٛكِب١ي و ٗطًع اٗٞض ًؿط ًؿٞضار هبٛٞٛي اهسإ ٝ ضٝٛٞقز آٙ ضا ث٠ ٗؼبٝٛز آٗٞظقي
زض نٞضسي٠ٌ زاٛكدٞ زض کيٚ اؾشلبزٟ اظ ثٞضؼ ٗشب١ْ يب ٗشٌلْ ُطزز، نسٝض اکٌبٕ ٗطثٞع٠ ٝ اضؾوبّ يوي ٛؿور٠ اظ آٙ    : سجهطٟ

 .ثبقس آعاٗي ٗي

 :ثبقس ؾبيط اهالٕ هبثْ دطزاذز قبْٗ ٗٞاضز شيْ ٗي  : 6ٗبزٟ  
ضيبّ ثطاثط ثب اؾٜبز ٗثجش٠ ٝ ٛيع  000/500سبؾوق ( اضائ٠ ٗوب٠ٓ ثهٞضر قلب١ي)قطًز زض ؾ٘يٜبض١بي زاذٔي زض ١ط ؾبّ ثبثز : 6-1

ضيوبّ ثوب اضائو٠ ُوٞا١ي قوطًز زض       000/500/3ٗجٔؾ( يٌجبض زض عّٞ ٗسر اؾشلبزٟ اظ ثٞضؼ)ثبثز قطًز زض ؾ٘يٜبض١بي ذبضخي 
 . ُطزز ٗي ؾ٘يٜبض ٠ً ث٠ سبييس زاٛكِبٟ ٗحْ سحهيْ ضؾيسٟ ثبقس دطزاذز

ضيوبّ زض ق٢طؾوشبٙ دطزاذوز     000/300ضيبّ ثبثز ً٘ي ١عي٠ٜ اخبضٟ ٗؿٌٚ زض س٢طاٙ ٝ ٛيع ٗجٔؾ  000/450ٗب١يب٠ٛ ٗجٔؾ : 6-2
. ثبقس ُطززٝ ٗطاست دؽ اظ سبييس ٗؼبٝٛز آٗٞظقي زاٛكِبٟ ٗحْ سؼ٢سذسٗز ٝ اػالٕ آٙ ث٠ ٗطًع اٗٞض زاٛكدٞيي هبثْ اهسإ ٗي ٗي

نٞضر سـييط ٗجبٓؾ ػٜٞاٙ قسٟ ٗطاست دؽ اظ سهٞيت قوٞضاي اخطايوي ثوٞضؼ ثو٠ زاٛكوِب٢١ب ٝ ٗطاًوع       الظٕ ث٠ شًط اؾز ٠ً زض 
 .ُطزز ٗطثٞع٠ اػالٕ ٗي

 :سـييطار زض اکٌبٕ ثٞضؼ  : 7ٗبزٟ  
چٜبٛچ٠ زاٛكدٞي ثٞضؾي٠ ٗشوبضي س٘سيس ٗسر ثٞضؼ ذٞز ثبقس اثشسا ثبيؿشي اؾشؼالٕ ٝضؼيز سحهئي زاٛكدٞ اظ زاٛكِبٟ : 7-1

هيْ نٞضر ُيطز ٝ دؽ اظ سبييس زاٛكِبٟ ٗحْ سحهيْ ثب زضٛظطُطكشٚ ضٞاثظ ٗٞخٞزٝ ؾوق ٗدوبظ اؾوشلبزٟ اظ ثوٞضؼ    ٗحْ سح
ٛب٠ٗ اػغبي ثٞضؼ سحهئي زاذْ ٛؿجز ث٠ س٘سيس ثٞضؼ زض زٝ ٛٞثز قف ٗب٠١ اهسإ ٝ ٗطاست ضا ثو٠ ٗطًوع    زاذْ ثط اؾبؼ آئيٚ

 .اػالٕ ٛ٘بيٜساٗٞض زاٛكدٞيي، زاٛكدٞي ثٞضؾي٠، زاٛكِبٟ ٗحْ سحهيْ 
قٞٛس اظ سوبضيد ثطهوطاضي ٗووطضي اضظي     خ٢ز زاٛكدٞيبٛي ٠ً ثبثز اؾشلبزٟ اظ يي زٝضٟ سٌ٘ئي ث٠ ذبضج اظ ًكٞض اػعإ ٗي: 7-2

 .ثبيؿز هغغ قٞز ٗوطضي ضيبٓي ٗي
زاٛكوِب١ي  ١ط٠ُٛٞ سـييط زض ٗحْ سؼ٢س ذسٗز ٜٗٞط ث٠ ًؿت ٗٞاكوز زاٛكِب٢١بي ٗجسا ٝ ٗوهس ، ٗؼبٝٛز آٗٞظقي ٝ اٗٞض : 7-3
 . ثبقس ٗي

آٗبض سؼساز زاٛكدٞيبٙ   إ آثبٛ٘بٟ زاٛكِبٟ ٗٞظق اؾز زض ١ط ؾبّ ٗبٓي يي ٛٞثز زض دبيبٙ كطٝضزيٚ ٗبٟ ٝ يي ٛٞثز سب ؾي: 7-4
١ب ضا ث٠ ٗطًع اٗٞض زاٛكدٞيي اضؾبّ ٛ٘ٞز سب ٝظاضر ٛؿجز ث٠ اذشهبل اػشجبض الظٕ اهسإ ٗوشضي  ثٞضؾي٠ ذٞز ٝ ًٔي٠ اکٌبٕ اثالؿي٠

١ب سب دبيبٙ آشض ٗبٟ ١ط  ثبقس ٝ آذطيٚ ٢ٗٔز اضؾبّ ًٔي٠ اثالؿي٠ ثسي٢ي اؾز دؽ اظ سبضيد ٗصًٞض ٗطاست هبثْ اهسإ ٛ٘ي. ْ آٝضزثؼ٘
 .ثبقس ؾبّ ٗي

 .ي تٍ تصًية سػيذتثصشٌ تذييه  2مادٌ ي  7ايه دػتًسالؼمل دس 

 دوتش مؼؼًد پضؿىيان                                                                                               

 يصيش                                                                                                     
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 هزاحل اًتراب ٍ پذيزش هتقاضياى10

 اسائٍ مذاسن الصم ي تىميل پشيوذٌ    -1 

 Ph.Dُٞا١ي اقشـبّ ث٠ سحهيْ زض ٗوغغ  -        

اضائ٠ ٗؼطكي ٛب٠ٗ زثيطذب٠ٛ قٞضاي ُؿشطـ ٗجٜي ثطٗٞاكوز ثب اػالٕ ٛيوبظ اظ يٌوي اظ زاٛكوِب٢١بي ػٔوٕٞ دعقوٌي ٝ ذوسٗبر        -      
 ث٢ساقشي، زضٗبٛي ث٠ ٗوغغ ٝ ضقش٠ سحهئي ٗشوبضي ٝ سؼييٚ ٗحْ ذسٗز ٗشوبضي ثؼس اظ اس٘بٕ زٝضٟ سحهيْ 

 .زاٛكِبٟ ٗحْ سؼ٢س ذسٗز اضائ٠ ٗيِطزز سٌ٘يْ دطؾكٜب٠ٗ ثٞضؼ زاذْ ٠ً سٞؾظ ًبضقٜبؼ آٗٞظقي -       

 مشاحل تؼذ اص تىميل پشيوذٌ   -2      

 سبئيس نالکيز ٗشوبضي سٞؾظ زاٛكِبٟ ٗحْ سؼ٢س ذسٗز -  

ؾذطزٙ سؼ٢س الظٕ، زض ايٚ ٗطک٠ٔ ٗشوبضي دؽ اظ زضيبكز كطٕ سؼ٢س ٗحضطي ث٠ يٌي اظ زكبسط  جز اؾٜبز ضؾ٘ي ٗطاخؼ٠ ٝ دؽ  - 
ٗٞظق ٗيِطزز ًٔي٠ ضٞاثظ اؾشلبزٟ اظ ثٞضؼ سحهئي زاذوْ ضا ضػبيوز ٛ٘وٞزٟ ٝ ضو٘ٚ ؾوذطي ٛ٘وٞزٙ       اظ سٌ٘يْ كطٕ ٗطثٞع٠ 

ٗٞكويز آٗيع زٝضٟ سحهئي، ثؼس اظ اس٘بٕ زٝضٟ ث٠ ٗسر زٝ ثطاثط ٗسر ثٞضؼ زض ٗحٔي ٠ً هجالً سٞؾظ زثيطذب٠ٛ قوٞضاي ُؿوشطـ   
ذطاج ُطزيسٟ ٝ يب ثؼس اظ اس٘بٕ سحهيْ اظ اٛدبٕ ذسٗبر ض٘ٚ اي٠ٌٜ چٜبٛچ٠ ٗشوبضي زض ظٗبٙ سحهيْ ا. ٗوطض زاقش٠ ذسٗز ٛ٘بيس

 .ثطاثط ق٢طي٠ ٝ ١عي٠ٜ سحهئي نطف قسٟ ضا ثهٞضر يٌدب ث٠ ٝظاضر ٗؿشطز ؾبظز 2هبٛٞٛي اؾشٌٜبف ٝضظز ثبيس ٗؼبزّ 

زض دؽ اظ سبئيس نالکيز كطز سٞؾظ ُعيٜف زاٛكِبٟ ٗحْ سؼ٢س ذسٗز زاٛكدٞ ٝ ؾذطزٙ سؼ٢س الظٕ کٌٖ ثٞضؼ ٗشوبضي نب - 
زض کٌٖ ٗصًٞض ٗٞاضزي چٞٙ ضقش٠ سحهئي، ٗوغغ، زاٛكِبٟ ٗحْ سحهيْ، زاٛكِبٟ ٗحْ سؼ٢س ذسٗز ٝ ٗسر ظٗوبٙ  . ٗي ُطزز

ثٞضؼ شًط ٗي ُطزز، ١٘چٜيٚ زض کٌٖ نبزضٟ ٗيعاٙ ٗوطضي سحهئي، ١عي٠ٜ ًشبة ٝ ١عي٠ٜ دبيبٙ ٛب٠ٗ خ٢وز اعوالع ٗشوبضوي    
 .زضج ٗيِطزز

اؾبؼ ٗهٞث٠ قٞضاي اخطائي ثٞضؼ ٝ سبئيس ٗطاخغ شيطثظ سؼييٚ ٗي ُطزز ٠ً ثطاثط ثوب کووٞم   ٗيعاٙ ٗوطضي ٗب١ب٠ٛ زاٛكدٞ ثط   -

ٝ ١عيٜو٠ ضؾوب٠ٓ   ( ثهوٞضر ؾوبٓيب٠ٛ  )ضيوبّ   000/000/1زض ١عيٜو٠ ًشوبة     .ٗطثي دبي٠ يي زاٛكِبٟ ٗحْ سؼ٢س ذسٗز ٗي ثبقوس 
ضيبّ آٙ دؽ اظ ثطُعاضي اٗشحبٙ خوبٗغ ثوب ٗؼطكوي ٛبٗو٠ اظ زاٛكوِبٟ ٗحوْ سحهويْ ٝ         000/500/1ضيبّ ثٞزٟ ٠ً  000/500/2
سحهوئي زاٛكودٞيبٙ   الظٕ ث٠ سٞضيح اؾز ٗوطضي . ضيبّ آٙ دؽ اظ اضائ٠ يي ٛؿر٠ اظ دبيبٙ ٛب٠ٗ دطزاذز ٗيِطزز  000/000/1

عي ٓيؿش٢بي اٗٞض ٗبٓي اظ عطين ازاضٟ ًْ اٗٞض ٗبٓي ٝ شيحؿبثي ٝظاضر زض ٝخ٠ شيحؿبثي زاٛكِبٟ ٗحْ سؼ٢س ذوسٗز دطزاذوز   
  .ٗي ُطزز ٠ً ٗشؼبهجبً ثطاثط ثب ٓيؿش٢بي اضؾبٓي، شيحؿبثي زاٛكِبٟ ٗصًٞض اهسإ ث٠ دطزاذز ٗوطضي ٗب١ب٠ٛ زاٛكدٞيبٙ ٗي ٛ٘بيس

 
 
 
 
 

 
10

http://edd.behdasht.gov.ir/uploads/178_281_Marahel_Entekhab.htm

http://edd.behdasht.gov.ir/uploads/178_281_Marahel_Entekhab.htm




 ٗسيطيز ثٞضؼ ١ب ٝ ٗبٗٞضيز ١بي آٗٞظقي/ ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ 
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 فرصت مطالعاتي خارج كشىر اعضاي هيات علمي دااگشنه
 (آئيه وامٍ اػتخذامي اػضاي َيات ػلمي 34مادٌ  2مًضًع تثصشٌ )اػضاي َيات ػلمي داوـگاٌدػتًسالؼمل اػتفادٌ اص ديسٌ فشصت مغالؼاتي  

  :ممذمٍ 
اظ زؾشبٝضز١بي ػٔ٘ي ٝ   ثب اؾشؼبٛز اظ ذساٝٛس ٗشؼبّ ٝ ث٠ ٜٗظٞض ايدبز كطنز الظٕ خ٢ز ث٢طٟ ُيطي اػضبي ١يئز ػٔ٘ي زاٛكِبٟ

دػ١ٝكي ٝ آقٜبيي آ ٢ٛب ثب زاٛف ٛٞيٚ زض ػطن٠ ١بي ػٕٔٞ دعقٌي ٝ اٛشووبّ ٝ سجوبزّ اعالػوبر ٝسدوبضة کبنو٠ٔ ، زؾوشٞضآؼْ٘       
 .اؾشلبزٟ اظ كطنز ٗغبٓؼبسي اػضبي ١يبر ػٔ٘ي زاٛكِبٟ سسٝيٚ ُطزيس 

 

٘ي آظٗبيكي ٝ دي٘بٛي آٗٞظقي يب دػ١ٝكي زاٛكِبٟ ٗي سٞاٜٛس اؾشبزاٙ، زاٛكيبضاٙ، اؾشبزيبضاٙ س٘بٕ ٝهز ضؾ٘ي هغؼي، ضؾ (1مادٌ 

ؾبّ ؾٜٞار ذسٗز ٗوسإٝ   5اؾشلبزٟ اظ زٝضٟ ث٠ اظاء کساهْ .ٗبٟ اؾشلبزٟ ٛ٘بيٜس 12اظ ايٚ زٝضٟ زض ١ط ٛٞثز کساهْ ؾ٠ ٗبٟ ٝ کساًثط 
 .١يبر ػٔ٘ي اٌٗبٙ دصيط اؾز

ٗشوبضيبٙ ٗي سٞاٜٛسزض نٞضر سهوٞيت قوٞضاي ثوٞضؼ     :25ؾوق  زض ٗٞاضز ذبل ٝ ث٠ ٜٗظٞض ديكجطز ا١ساف زاٛكِبٟ، سب -سجهطٟ
 .ؾبّ ذسٗز ٗسإٝ اظ ايٚ كطنز اؾشلبزٟ ٛ٘بيٜس 3زاٛكِبٟ دؽ اظ 

 

  زاٛكِبٟ يب ٗٞؾؿ٠ اي ثؼٜٞاٙ ٗيعثبٙ زض زاذْ يب ذبضج اظ ًكٞض خ٢ز اٛدبٕ زٝضٟ هبثْ هجّٞ اؾز ٠ً ٗٞضز سبييس زاٛكِبٟ (2مادٌ 

ٞاٛس ث٠ ٗٞضٞػبر ػٔ٘ي ، كٜي ٝ سحويوبسي ٠ً زض ٜٗغو٠ زاٛكِب١ي ٝي اٌٗبٙ زؾشطؾي ث٠ آٙ ٛيؿز ثٞزٟ، ث٠ ٛحٞي ٠ً ٗشوبضي ثش
 .، زؾز يبثس

زض ضاثغ٠ ثب زٝضٟ كطنز ٗغبٓؼبسي زضذبضج اظ ًكٞض، نالکيز ًكٞض ٝ ٝاکس ٗيعثبٙ ، ٗسر ٝ ٗٞضٞع زٝضٟ كطنز ٗغبٓؼبسي  -سجهطٟ
يب ٗطًع سحويوبسي ٗطثٞع٠ ٝ دؽ اظ اػوالٕ ٗطاسوت ثو٠ سبييوس قوٞضاي ثوٞضؼ       ٗيجبيؿز زضٗطک٠ٔ اّٝ ث٠ سهٞيت قٞضاي زاٛكٌسٟ ٝ 

 .زاٛكِبٟ ثطؾس
 

زض ذٞاؾز ٗشوبضي خ٢ز اؾشلبزٟ اظ زٝضٟ كطنز ٗغبٓؼبسي ذبضج اظ ًكٞض دؽ اظ ًؿت ٛظط ٗسيط ُطٟٝ آٗٞظقي ٗطثٞع٠  (3مادٌ 

ضٝاثظ ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ اضؾبّ ٝ ٛشيد٠ دؽ اظ عطح زض ٝ سبييسضييؽ زاٛكٌسٟ ٝ يب ٗطًع سحويوبسي ثطاي ثطضؾي ًبضقٜبؾي ث٠ کٞظٟ 
 .قٞضاي ثٞضؼ زاٛكِبٟ ث٠ زاٛكٌسٟ ٝ يب ٗطًع اػالٕ ذٞا١س قس

اٝٓٞيز ثٜسي اؾشلبزٟ اظ زٝضٟ كطنز ٗغبٓؼبسي ثطاؾبؼ سؼساز ٗشوبضيبٙ ٝ ٛيبظ زاٛكِبٟ ثو٠ زٝضٟ ٗطثٞعو٠ سٞؾوظ قوٞضاي      -1سجهطٟ
 .ثٞضؼ زاٛكِبٟ اٛدبٕ ذٞا١س قس

اؾشلبزٟ ًٜٜسٟ اظ زٝضٟ كطنز ٗغبٓؼوبسي ذوبضج اظ ًكوٞض ٗدوبظ ثو٠  جوز ٛوبٕ ٝ ازاٗو٠ سحهويْ زض زٝضٟ ١وبي ٜٗش٢وي             -2سجهطٟ
 .ث٠ اذص ٗسضى زاٛكِب١ي ٛ٘ي ثبقس
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 89 

 

2931 

 

ٗشوبضي زض هجبّ اؾشلبزٟ اظ كطنز ٗغبٓؼبسي ذبضج اظ ًكٞض ث٠ ٗٞخت ؾٜس ضؾ٘ي سؼ٢س ٗي ٛ٘بيس ٠ً ث٠ ٗسر ؾ٠ ثطاثط  (4مادٌ 

بِؾز ث٠ ٗيعاٙ زٝ ثطاثط ًْ ١عي٠ٜ ١بي ث٠ ٜٗظٞض کؿٚ اخطاي ايٚ سؼ٢س، ٗشوبضي ٗيج. ظٗبٙ اؾشلبزٟ اظ زٝضٟ زض زاٛكِبٟ ذسٗز ٛ٘بيس

.ث٠ نٞضر ؾذطزٙ ؾلش٠ سؼ٢س ثؿذبضز  ضيبٓي ٠ً هطاض اؾز زض عّٞ اؾشلبزٟ اظ زٝضٟ ثطاؾبؼ ايٚ زؾشٞضآؼْ٘ زضيبكز ٛ٘بيس،  

 

٠ً ػالٟٝ ثط کوٞم ٝ ٗعايب ثوطاي اؾوشلبزٟ ًٜٜوسٟ اظ زٝضٟ كطنوز ٗغبٓؼوبسي هبثوْ       ( کن ٗبٗٞضيز)ٗوطضي ٗب١ب٠ٛ  ٗيعاٙ ( 5مادٌ 

زض ذهٞل ؾبيط ًكٞض١ب ٗيوعاٙ ٗووطضي سٞؾوظ قوٞضاي     ) دطزاذز ذٞا١س ثٞز ثط اؾبؼ ًكٞض ٗحْ عي زٝضٟ ث٠ قطح شيْ اؾز 

  (: ثٞضؼ سؼييٚ ٗي ُطزز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زضنس ٗوطضي  ١30طيي ث٠ ٗيعاٙ ( کساًثطزٝ كطظٛس ) زضنس ٝ ثبثز كطظٛساٙ  ١60٘ؿط ث٠ ٗيعاٙ ٗشؼٔو٠ ثبثز  ٗوطضي -5– 1

 .ٜٗسضج زض خسّٝ كٞم آصًطٗي ثبقس

 .ق٢طي٠ اي ثبثز زٝضٟ كطنز ٗغبٓؼبسي دطزاذز ٛرٞا١س قس  ١يچ٠ِٛٞ -5– 2

 .ثطاي يٌجبض، دطزاذز ٗي ُطزز( وبضيٛلط ثب اکشؿبة ٗش 4کساًثط ) ١عي٠ٜ ضكز ٝ ثطُكز ٗشوبضي ٝ ذبٛٞازٟ ٝي  -1سجهطٟ 

 .زالض دطزاذز ٗي ُطزز ١500عي٠ٜ ثي٠٘ زضٗبٛي سب ؾوق ٗؼبزّ  -2سجهطٟ 

ٗبٟ اّٝ ثط اؾبؼ ٛطخ اضظ ثبٛي ٗطًعي دؽ اظ اذص ٝيعا ٝ هغؼي قسٙ ؾلطهجْ اظ  3ٗؼبزّ ضيبٓي اضظ ٗحبؾج٠ قسٟ ثطاي  -3سجهطٟ 
 .اػعإ دطزاذز ذٞا١س قس

ٗب١ب٠ٛ سب ؾوق ٗهٞة قٞضاي ثٞضؼ زاٛكِبٟ ثب اضائ٠ ٗساضى ٗثجش٠ زض نٞضر س٘سيس زٝضٟ ٝ سبييس ُعاضـ ٗبثوي ٗوطضي -4سجهطٟ 
 .ؾلط، اظ ؾٞي ضٝاثظ ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ دطزاذز ٗي ُطزز
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زض نٞضر ٓـٞ يب ًب١ف ٗسر ؾلط ث٠ ١ط ػٔز، ٗشوبضي ٗٞظق اؾز ٗجبٓؾ زضيبكز قسٟ ضا کساًثط ظطف ٗسر يي ٗبٟ  -5سجهطٟ 

 .اظ ظٗبٙ سؼييٚ قسٟ ثطاي قطٝع زٝضٟ ث٠ ضٝاثظ ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ ٗؿشطز ٛ٘بيس
 

سـييط ٗٞضٞع سحوين، ًكٞض ٗوهس ٝ عّٞ ٗسر كطنز ٗغبٓؼبسي ثسٝٙ ٗهٞث٠ قٞضاي ثٞضؼ زاٛكِبٟ ٜٗ٘ٞع اؾز ٝ  -6سجهطٟ 
 .ٗكّ٘ٞ دطزاذز ٗوطضي ٛرٞا١س ثٞز

 

آئيٚ ٛب٠ٗ  37کوٞم ٝ ٗعايبي اػضبي ١يبر ػٔ٘ي ٠ً اظ زٝضٟ كطنز ٗغبٓؼبسي اؾشلبزٟ ٗي ٛ٘بيٜس ثطاؾبؼ ٗبزٟ  ( 6مادٌ 

 .ٔ٘ي سٞؾظ زاٛكِبٟ دطزاذز ذٞا١س قساؾشرساٗي اػضبي ١يبر ػ
ؾبّ هجْ اظ كطنز ٗغبٓؼبسي ث٠  5دطزاذز کن ٗحطٝٗيز اظ ٗغت ثطاي ٗشوبضيبٙ س٘بٕ ٝهز خـطاكيبيي ٠ً کساهْ  -سجهطٟ 

 .ٗبٟ ثب سهٞيت قٞضاي ثٞضؼ زاٛكِبٟ ثالٗبٛغ اؾز 6نٞضر ٗ٘شس ذسٗز ٛ٘ٞزٟ اٛس سب ؾوق 

ٗغبٓؼبسي ٗٞظلٜس ُعاضـ ديكطكز ٗغبٓؼ٠ ٝ سحويوبر ذٞز ضا هجْ اظ دبيبٙ ؾ٠ ٗبٟ ث٠ اؾشلبزٟ ًٜٜسُبٙ اظ زٝضٟ كطنز  ( 7مادٌ 

ٗسيطيز ضٝاثظ زاٛكِب١ي ، اٗٞض ثيٚ آْ٘ٔ ٝ ؾ٘يٜبض١ب اضؾبّ ٛ٘بيٜس سب زض نٞضر ٓعٕٝ ثبسبييس ُطٟٝ ٗطثٞع٠، ٗطًع سحويوبسي ٝ 
ُعاضـ خبٗغ كؼبٓيش٢بي ػٔ٘ي ٝ دػ١ٝكي عّٞ زٝضٟ، ١٘چٜيٚ . قٞضاي ثٞضؼ زاٛكِبٟ ٛؿجز ث٠ س٘سيس آٙ اهسإ الظٕ ثؼْ٘ آيس

ٗبٟ دؽ اظ دبيبٙ زٝضٟ ث٠ ٗسيطيز ضٝاثظ زاٛكِب١ي ، اٗٞض ثيٚ آْ٘ٔ ٝ  2عجن كطٗز يبز قسٟ زض هؿ٘ش٘ساضى ، ثبيس کساًثط 
 .ؾ٘يٜبض١بي زاٛكِبٟ اضائ٠ ُطزز

ٞضاي ثٞضؼ زاٛكِبٟ ٝ يب زض ٗٞاضزي ٠ً ث٠ ١ط زض نٞضر ػسٕ سبييس ُعاضق٢ب سٞؾظ ُطٟٝ ٗطثٞع٠، ٗطًع سحويوبسي ٝ يبق –تثصشٌ

١٘چٜيٚ . زٓيْ اؾشلبزٟ ًٜٜسٟ اظ اضائ٠ ُعاضق٢بي يبز قسٟ اؾشٌٜبف ٝضظيسٟ ثبقس ، اظ اؾشلبزٟ زٝضٟ ١بي ثؼسي ٗحطٕٝ ذٞا١س قس
ث٠ اؾشلبزٟ ًٜٜسٟ  چٜبٛچ٠ ُعاضق٢بي ازٝاضي ٗٞضز سبييس قٞضاي ٗصًٞض هطاض ِٛيطز ، ثبهي٘بٛسٟ زٝضٟ كطنز ٗغبٓؼبسي ٓـٞ ٝ ٗطاست

 .اثالؽ ٗي ُطزز
 

 .ٗسر اؾشلبزٟ اظ زٝضٟ كطنز ٗغبٓؼبسي خعٝ ؾبثو٠ ذسٗز زاٛكِب١ي اؾشلبزٟ ًٜٜسٟ ٗحؿٞة ٗي قٞز ( 8مادٌ

 

ثؼٜٞاٙ يٌجبض اؾشلبزٟ ( دؽ اظ آ٠ٌٛ ٗشوبضي ثركي اظ آٙ ضا اٛدبٕ زازٟ اؾز) اٛهطاف اظ ازا٠ٗ اٛدبٕ زٝضٟ كطنز ٗغبٓؼبسي  (9مادٌ

زض نٞضر ػسٕ سبييس ايٚ زاليْ سٞؾظ قٞضاي ثٞضؼ . ثطاي ٝي ٗحؿٞة ٗي ُطزز ٝ ٝي ثبيس زاليْ اٛهطاف ضا اػالٕ ٛ٘بيساظ زٝضٟ 
 .زاٛكِبٟ، ١عي٠ٜ ١بي زضيبكشي ٗؿشطز ُطزز

 

زض ٗٞاضزشًط ٛكسٟ زض ايٚ زؾشٞضآؼْ٘ ثط اؾبؼ آييٚ ٛب٠ٗ اؾشرساٗي اػضبي ١يبر ػٔ٘ي ٝ سكريم قٞضاي ثٞضؼ ( 10مادٌ

 .ٟ ػْ٘ ذٞا١س قسزاٛكِب
 

.تِ تصَية ضَراي زاًطگاُ رسيس 22/12/89تثصزُ زر تاريد  12هازُ ٍ  10ايي زستَرالعول زر   
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 رًٍس اجزايی استفازُ اس زٍرُ فزصت هطالعاتی ذارج کطَر

ثطاؾبؼ )ضيبؾز ٗطًع/ ضيبؾز زاٛكٌسٟ/ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ ثب زضيبكز ٛب٠ٗ ٗٞاكوز ٗؼبٝٛزٗؼبٝٛز ثيٚ  -1

 :ٝ ٗساضى الظٕ ث٠ قطح شيْ( اي٠ٌٜ ٗشوبضي ١يبر ػٔ٘ي ًسإ ٝاکس اؾز

 آذطيٚ کٌٖ اؾشرساٗي ٗشوبضي -

 يي هغؼ٠ ػٌؽ ٗشوبضي -

 ظٗبٙ زٝضٟ -دصيطـ كطز ثب ٗكرم ثٞزٙ ٗٞضٞع -

 دطٝدٞظاّ زٝضٟ -

 /http://gsia.tums.ac.ir زضؾبيز ث٠ آزضؼ ) ٟ زٝضٟدطؾكٜب٠ٗ سٌ٘يْ قس -

 (كطنز ٗغبٓؼبسي ذبضج ًكٞض ٗٞخٞز اؾز/ ٗسيطيز ثٞضؼ ١ب ٝ ٗبٗٞضيز ١بي آٗٞظقي

ػٔز ٗٞاكوز ثب ٗٞضٞع اضائ٠ )ٌٗبٙ ٝ ظٗبٙ زضٟٝ-ٗٞاكوز ٗسيط ُطٟٝ ٗطثٞع٠ زض ذهٞل ٗٞضٞع -

 (ٝ ًبضثطز آٙ زض ُطٟٝ دؽ اظ ثبظُكز قسٟ ٝ ٛشبيح کبن٠ٔ

 .ذٞا١س ٛ٘ٞز زض نٞضر ٗغبثوز ثب زؾشٞضآؼْ٘، زض قٞضاي ثٞضؼ ٗغطح

 :دؽ اظ ٗٞاكوز قٞضاي ثٞضؼ زاٛكِبٟ -2

 :اضؾبّ ثب ضٝؾبي ٝاکس١بي ٗطثٞع٠ خ٢ز ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ ٌٗبسج٠ -

 دصيطـ ٢ٛبيي                            

 اػالٕ اؾبٗي ١٘طا١بٙ ٗشوبضي                           

 ٗبٟ اّٝ ضا سوبضب زاضز 3اػالٕ اي٠ٌٜ ٗشوبضي دجف اظ ػعي٘ز دطزاذز ١عي٠ٜ                           

 :دؽ اظ زضيبكز ٗساضى كٞم، ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ

 شٞضآؼْ٘ ٗٞخٞزٌٗبسج٠ ثب زكشط کوٞهي زاٛكِبٟ خ٢ز اذص سؼ٢س ٗحضطي ثطاؾبؼ زؾ -3

 نسٝض ٛب٠ٗ ک٘بيز ٗبٓي -4

 3ٗبٟ اّٝ ضا ديف اظ اػعإ زضذٞاؾز ٛ٘ٞز ثبقس ٗساضى الظٕ خ٢ز دطزاذز ١عي٠ٜ  3چٜبٛچ٠ ٗشوبضي ١عي٠ٜ 

٠ٗ اظ عطين ضيبؾز ٗحْ ذسٗز ٗشوبضي ث٠ ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ  ٗبٟ اّٝ عجن زؾشٞضآؼْ٘

 :اضؾبّ ٗي ُطزز

 ٝ ١٘طا١بٙسهٞيط ٝيعاي اذص قسٟ ٗشوبضي  -

 سهٞيط ثٔيظ اذص قسٟ ٗشوبضي ٝ ١٘طا١بٙ -

http://gsia.tums.ac.ir/
http://gsia.tums.ac.ir/
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 :دؽ اظ زضيبكز ٗساضى كٞم ٌٗبسج٠ ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ

ٗب٠١ نبزض ٗي ُطزز ٝ  3اکٌبٕ ) ٗب٠١ 3ٗسيطيز سٞؾؼ٠ ؾبظٗبٙ ٝ ؾطٗبي٠ اٛؿبٛي زاٛكِبٟ خ٢ز نسٝض کٌٖ  -1

ٗوسيط ُوطٟٝ ٗطثٞعو٠ اظ ُوعاضـ ػٌ٘ٔوطز      س٘سيس آٙ ثٜب ث٠ ٗهٞث٠ قٞضاي ثٞضؼ زاٛكِبٟ، ثب زضيبكز سبييسيو٠  

 (نٞضر ٗي دصيطز

اضؾبّ ٗساضى ث٠ کؿبثساضي ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ خ٢ز دطزاذز ٗؼبزّ ضيبٓي اضظ ث٠ ٛوطخ ٗطخوغ ثبٛوي     -2

 ٗطًعي ثطاي ٗشوبضي ٝ ١٘طا١بٙ

 :ٗبٟ ثبقس 3زض نٞضسي ٠ً ٗهٞث٠ ثيف اظ : دؽ اظ اػعإ

ٗطثٞع٠ ثب سبييس ٗسيط Supervisorبٙ ػٔز س٘سيس آٙ ٝ ٛب٠ٗ اضؾبّ ُعاضـ ػٌ٘ٔطز ٝ ٛشبيح کبن٠ٔ ٝ ثي -1

 ُطٟٝ ٗطثٞع٠ ث٠ ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ

ٗسيطيز سٞؾوؼ٠ ؾوبظٗبٙ ٝ    ٗبٟ ثبقس، ثب زضيبكز ٗساضى كٞم ٌٗبسج٠ ثب  3چٜبٛچ٠ ٗهٞث٠ قٞضاي ثٞضؼ زاٛكِبٟ ثيف اظ 

 .ؾطٗبي٠ اٛؿبٛي زاٛكِبٟ اٛدبٕ قسٟ سب کٌٖ س٘سيس نبزض قٞز

ث٠ ١٘طاٟ سوبضبي س٘سيس زٝضٟ ثب سبييوس ٗوسيط   Supervisorٗبٟ ثبقس ٝ ُعاضـ ٝ ٛب٠ٗ   3نٞضسي٠ٌ ٗهٞث٠ قٞضا زض 

ُطٟٝ ضيبؾز ٝاکس ٗطثٞع٠ ٝ زضيبكز قٞز، ٗٞضٞع زض قٞضاي ثٞضؼ زاٛكِبٟ ٗغطح ٗوي قوٞز ٝ ٗهوٞث٠ آٙ ثو٠ اعوالع      

 .ضيبؾز ٝاکس ٗطثٞع٠ ذٞا١س ضؾيس

ٌٗبسج٠ ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ ثب ٗسيطيز سٞؾؼ٠ ؾبظٗبٙ ٝ ؾطٗبي٠ اٛؿبٛي زاٛكِبٟ زض نٞضر ٗٞاكوز ثب س٘سيس زٝضٟ، 

 .خ٢ز س٘سيس زٝضٟ اٛدبٕ ٗي قٞز

ثو٠ ٗؼبٝٛوز   ثب اػالٕ سبضيد کضٞض زض ٗحْ ذوسٗز  ٗساضى دؽ اظ ثبظُكز ٠ً اظ عطين ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ ٝاکس ٗطثٞع٠ 

 :ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ اضؾبّ ٗي ُطزز

 ٝ ثطُكز اضائ٠ ثٔيظ ضكز -1

 ُٞا١ي زٝضٟ -2

 زض ؾبيز ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ 3سٌ٘يْ كطٕ ق٘بضٟ  -3

 ق٘بضٟ کؿبة ٗشوبضي ثطاي ٝاضيع ١عي٠ٜ -4
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 :٠ً زض ؾبيز اِٛٔيؿي زاٛكِبٟ  Sabbatical Leave Reportسٌ٘يْ كطٕ  -5
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 هاهَريت آهَسضی ذارج اس کطَر اعضاي ّيات علوی زاًطگاُ

 دستُرالعمل دَري مبمُریت آمُزشی خبرج از کشُر اعضبی ٌيبت علمی داوشگبي 

 (داوشگبيآئيه وبمً استخذامی اعضبی ٌيبت علمی  66مُضُع مبدي )

 :مىس فصل 

مامىریت اهي آمىسشي                                                
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 هاهَريت آهَسضی ذارج اس کطَر اعضاي ّيات علوی زاًطگاُ

 دستُرالعمل دَري مبمُریت آمُزشی خبرج از کشُر اعضبی ٌيبت علمی داوشگبي 

 (آئيه وبمً استخذامی اعضبی ٌيبت علمی داوشگبي 66مُضُع مبدي )

 :ممذمٍ
سٞاٜٛس اظ ٗبٗٞضيز آٗٞظقي ذبضج ًكٞض ٠ً ثسٝٙ دطزاذز ١عيٜو٠  اػضبي ١يبر ػٔ٘ي زاٛكِبٟ ثب ضػبيز ٗلبز ايٚ زؾشٞضآؼْ٘ ٗي  

 :اؾز، اؾشلبزٟ ٛ٘بيٜس

 
اػضبي ١يبر ػٔ٘ي س٘بٕ ٝهز ضؾ٘ي هغؼي، ضؾ٘ي آظٗبيكي ٝ دي٘بٛي آٗٞظقي ٝ دػ١ٝكي زاٛكِبٟ ٗي سٞاٜٛس اظ ايٚ زٝضٟ  (1مادٌ

 .ثب سهٞيت قٞضاي ثٞضؼ زاٛكِبٟ اؾشلبزٟ ٛ٘بيٜس
 .ط ث٠ اذص ٗسضى ٗي قٞز، سب زٝ ؾبّ هبثْ س٘سيس اؾززض ٗٞاضزي ٠ً ٜٗد -سجهطٟ

 .اؾشلبزٟ اظ زٝضٟ ث٠ اظاء کساهْ ؾ٠ ؾبّ ؾٜٞار ذسٗز ٗسإٝ زض ٗطسج٠ ػٔ٘ي ١يبر ػٔ٘ي اٌٗبٙ دصيط اؾز (2مادٌ

 نالکيز ًكٞض ٝ ٝاکس ٗيعثبٙ، ٗسر ٝ ٗٞضٞع زٝضٟ ٗي ثبيؿز ث٠ سبييس قٞضاي زاٛكوٌسٟ ٝ يوب دػ١ٝكوٌسٟ ٝ يوب ٗطًوع      -1سجهطٟ

 .سحويوبسي ثطؾس

 .ٗشوبضي ٗشؼ٢س ٗي قٞز زض هجبّ اؾشلبزٟ اظ زٝضٟ ٗجٔـي اظ عطف ٗٞؾؿ٠ يب قطًز زػٞر ًٜٜسٟ زضيبكز ٛ٘ي ٛ٘بيس -2سجهطٟ

دؽ اظ ثبظُكز اػضبي ١يبر ػٔ٘ي، اضائ٠ ُعاضـ ٝ ُٞا١ي قطًز زض زٝضٟ ٠ً ث٠ سبييس ثبالسطيٚ ٗوبٕ ٗحْ ذسٗز ضؾيسٟ ( 3مادٌ

 .دبيبٙ ٗبٗٞضيز آٗٞظقي ٝ اػالٕ سبضيد کضٞض زض ٗحْ ذسٗز آعاٗي اؾزثبقس، خ٢ز نسٝض کٌٖ 

ثب نسٝض کٌٖ ٗبٗٞضيز، کوٞم ٝ ٗعايبي اػضبي ١يبر ػٔ٘ي زض عّٞ اؾشلبزٟ اظ زٝضٟ ٗبٗٞضيز آٗٞظقي ذبضج ًكٞض  (4مادٌ

 ..دطزاذز ٗي ُطزز ٝٓي ١عي٠ٜ اي ثبثز زٝضٟ ث٠ اؾشلبزٟ ًٜٜسٟ سؼٔن ٛ٘ي ُيطز
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 رًٍس اجزايی استفازُ اس زٍرُ هاهَريت آهَسضی ذارج کطَر

١يبر ػٔ٘ي ًسإ ٝاکس ثطاؾبؼ اي٠ٌٜ ٗشوبضي )ضيبؾز ٗطًع/ ضيبؾز زاٛكٌسٟ/ ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ ثب زضيبكز ٛب٠ٗ ٗٞاكوز ٗؼبٝٛز   -1
 :ٝ ٗساضى الظٕ ث٠ قطح شيْ( اؾز

 آذطيٚ کٌٖ اؾشرساٗي ٗشوبضي -

 يي هغؼ٠ ػٌؽ ٗشوبضي -

 ظٗبٙ زٝضٟ -دصيطـ كطز ثب ٗكرم ثٞزٙ ٗٞضٞع -

 دطٝدٞظاّ زٝضٟ -

ػٔز ٗٞاكوز ثب ٗٞضٞع اضائ٠ قسٟ ٝ ٛشبيح کبن٠ٔ )ٌٗبٙ ٝ ظٗبٙ زضٟٝ-ٗٞاكوز ٗسيط ُطٟٝ ٗطثٞع٠ زض ذهٞل ٗٞضٞع -
 (آٙ زض ُطٟٝ دؽ اظ ثبظُكز ٝ ًبضثطز

 .زض نٞضر ٗغبثوز ثب زؾشٞضآؼْ٘، زض قٞضاي ثٞضؼ ٗغطح ذٞا١س ٛ٘ٞز

 :دؽ اظ ٗٞاكوز قٞضاي ثٞضؼ زاٛكِبٟ -2

 ٌٗبسج٠ ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ ثب ضٝؾبي ٝاکس١بي ٗطثٞع٠ خ٢ز اضؾبّ دصيطـ ٢ٛبيي زٝضٟ -

ٗووسيطيز سٞؾووؼ٠ ؾووبظٗبٙ ٝ ؾووطٗبي٠ اٛؿووبٛي زاٛكووِبٟ ٟ ثووب ٌٗبسجوو٠ ٗؼبٝٛووز ثوويٚ آ٘ٔووْ زاٛكووِبضى كووٞم، دوؽ اظ زضيبكووز ٗووس  -3
ٗب١و٠ نوبزض ٗوي ُوطزز ٝ س٘سيوس آٙ ثٜوب ثو٠ ٗهوٞث٠ قوٞضاي ثوٞضؼ زاٛكوِبٟ، ثوب زضيبكوز               3اکٌوبٕ  ) ٗب٠١ 3خ٢ز نسٝض کٌٖ 

 (سبييسي٠ ٗسيط ُطٟٝ ٗطثٞع٠ اظ ُعاضـ ػٌ٘ٔطز نٞضر ٗي دصيطز

 :ٗبٟ ثبقس 3زض نٞضسي ٠ً ٗهٞث٠ ثيف اظ : دؽ اظ اػعإ

ٗطثٞع٠ ثوب سبييوس ٗوسيط ُوطٟٝ ٗطثٞعو٠ ثو٠       Supervisorاضؾبّ ُعاضـ ػٌ٘ٔطز ٝ ٛشبيح کبن٠ٔ ٝ ثيبٙ ػٔز س٘سيس آٙ ٝ ٛب٠ٗ  -4
 ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ

ٟ    3چٜبٛچ٠ ٗهٞث٠ قٞضاي ثٞضؼ زاٛكِبٟ ثيف اظ   ٗبٟ ثبقس، ثب زضيبكز ٗساضى كٞم ٌٗبسج٠ ثب  ٗسيطيز سٞؾؼ٠ ؾبظٗبٙ ٝ ؾوطٗبي٠ اٛؿوبٛي زاٛكوِب
 .اٛدبٕ قسٟ سب کٌٖ س٘سيس نبزض قٞز

ث٠ ١٘طاٟ سوبضبي س٘سيس زٝضٟ ثب سبييس ٗسيط ُطٟٝ ضيبؾز ٝاکس ٗطثٞع٠ Supervisorٗبٟ ثبقس ٝ ُعاضـ ٝ ٛب٠ٗ   3زض نٞضسي٠ٌ ٗهٞث٠ قٞضا 
 .ؾيسٝ زضيبكز قٞز، ٗٞضٞع زض قٞضاي ثٞضؼ زاٛكِبٟ ٗغطح ٗي قٞز ٝ ٗهٞث٠ آٙ ث٠ اعالع ضيبؾز ٝاکس ٗطثٞع٠ ذٞا١س ض

 ..ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ ثب ٗسيطيز سٞؾؼ٠ ؾبظٗبٙ ٝ ؾطٗبي٠ اٛؿبٛي زٝضٟ اٛدبٕ ٗي قٞزاظ عطين زض نٞضر ٗٞاكوز ثب س٘سيس زٝضٟ، ٌٗبسج٠ 

ث٠ ٗؼبٝٛوز ثويٚ آ٘ٔوْ    ثب اػالٕ سبضيد کضٞض زض ٗحْ ذسٗز ٗساضى دؽ اظ ثبظُكز ٠ً اظ عطين ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ ٝاکس ٗطثٞع٠  -5
 :اضؾبّ ٗي ُطزززاٛكِبٟ 

 ُٞا١ي زٝضٟ -

 ُعاضـ زٝضٟ     -  
 ٛشبيح کبن٠ٔ ٠ً زض ُطٟٝ اػ٘بّ قسٟ   -
 



 ٗبٗٞضيز ١بي آٗٞظقي: كهْ ؾٕٞ
 

 

 

18  

 

2931 

 ت علوی زاًطگاُ اّي هزتياىهاهَريت آهَسضی زاذل کطَر 
ازا٠ٗ سحهيْ س٘بٕ ٝهز ٗطثيبٙ ١يأر ػٔ٘ي ثب اؾشلبزٟ اظ ٗبٗٞضيز آٗٞظقي، ثسٝٙ دطزاذز ق٢طي٠ سحهئي اظ خبٛت زاٛكِبٟ، ٜٗٞط 

 :اکطاظ قطايظ شيْ ٗي ثبقسث٠ 
ث٠ ٗؼبٝٛز آٗٞظقي زاٛكِبٟ اػالٕ قسٟ ٝ دؽ اظ ( زاٛكٌسٟ ١ب ٝ ٗؼبٝٛش٢ب ) ضقش٠ ١بي ٗٞضز ٛيبظ زاٛكِبٟ اظ عطين ًٔي٠ ٝاکس١ب :1مادٌ 

شبً آٙ ضقش٠ ١ب اظ ١٘ب١ِٜي ثب ٗؼبٝٛز سٞؾؼ٠، ٗسيطيز ٝ ثطٛب٠ٗ ضيعي ٜٗبثغ زاٛكِبٟ زض ذهٞل دؿز ١بي ثالسهسي ضقش٠ ١بي ٗٞضز ٛيبظ، ٢ٛبي
  .ؾٞي ٗؼبٝٛز آٗٞظقي ث٠ قٞضاي ثٞضؼ زاٛكِبٟ اػالٕ ٗي قٞز

قطًز ٗطثيبٙ ١يأر ػٔ٘ي زض آظٗٞٙ، اضسجبعي ثب قٞضاي ثٞضؼ ٛساقش٠ ٝ ٗطًع ٛٞؾبظي ٝ سحّٞ ازاضي زاٛكِبٟ ٗدبظ اؾز زض ٗٞاضز : سجهطٟ
ثسي٢ي اؾز زض نٞضر هجٞٓي كطز . اقشـبّ ث٠ ًبض زض زاٛكِبٟ ضا نبزض ٛ٘بيسزضذٞاؾز ٗصًٞض، ثسٝٙ اي٠ٌٜ سؼ٢سي ثطاي زاٛكِبٟ ايدبز ًٜس، سبئيس 

 .زض آظٗٞٙ، اػالٕ ٗٞاكوز زاٛكِبٟ ثب  جز ٛبٕ ٜٗٞط ث٠ اػالٕ قٞضاي ثٞضؼ اؾز

سحويوبسي ٝ  زاٛكٌسٟ ١ب، ٗطاًع) قٞضاي ثٞضؼ، ؾبال٠ٛ ثط اؾبؼ اؾشطاسػيي زاٛكِبٟ، ضقش٠ ١بي ٗٞضز ٛيبظ ضا ث٠ اعالع ًٔي٠ ٝاکس١ب  :2مادٌ 

 .ضؾبٛسٟ سب ٗشوبضيبٙ، ثب سٞخ٠ ث٠ ٗٞاضز ٗهٞة خ٢ز ازا٠ٗ سحهيْ اهسإ ٛ٘بيٜس ( ٗؼبٝٛز ١ب 

ثب ازا٠ٗ ( ضيبؾز ثي٘بضؾشبٙ، زاٛكٌسٟ، ٗطاًع سحويوبسي ٝ ٗؼبٝٛز ١ب ) اػالٕ ٗٞاكوز ًشجي ٗسيط ثالكهْ ٝ ٛيع ثبالسطيٚ ٗوبٕ ٝاکس  :3مادٌ 

سحهيْ ٗشوبضي ٝ ٛيع ٝخٞز دؿز ؾبظٗبٛي ٜٗبؾت ٝ کلظ آٙ دؽ اظ سبئيس ٗؼبٝٛز سٞؾؼ٠، ٗسيطيز ٝ ثطٛب٠ٗ ضيعي ٜٗبثغ زاٛكِبٟ، خ٢ز عطح زض 
 .زاٛكِبٟ ضطٝضي اؾز  قٞضاي ثٞضؼ

  .ؾبّ ذسٗز زض زاٛكِبٟ عجن آذطيٚ کٌٖ ازاضي ٝ اؾشرساٗي، ثطاي ٗشوبضيبٙ آعاٗي اؾز 4زاقشٚ کساهْ  :1تثصشٌ

عطح ٗٞضٞع اؾشلبزٟ اظ ٗبٗٞضيز آٗٞظقي زض قٞضاي ثٞضؼ زاٛكِبٟ، ٜٗٞط ث٠ ؾذطزٙ ٗؿئٞٓيز يب ٝظبيق ازاضي ٗشوبضي ث٠ قرم :2تثصشٌ

 .ػسٕ ٛيبظ ث٠ ذسٗبر ٝي زض عّٞ زٝضٟ سحهيْ ثب سكريم ثبالسطيٚ ٗوبٕ ٝاکس اٛدبٕ ٗي دصيطز  ٝاخس قطايظ زيِط ٝ

چٜبٛچ٠ كطز ثسٝٙ ٗهٞث٠ قٞضاي ثٞضؼ زاٛكِبٟ ٝ ٗبٗٞضيز آٗٞظقي ازا٠ٗ سحهيْ زازٟ ثبقس، زاٛكِبٟ ١يچ٠ِٛٞ سؼ٢سي زض هجبّ  :3تثصشٌ

 .ايكبٙ ٛساضز 

ًٔي٠ ٗٞاضز كٞم سٞؾظ ٗؼبٝٛز سٞؾؼ٠، ٗسيطيز ٝ ثطٛب٠ٗ ضيعي ٜٗبثغ زاٛكِبٟ ثطضؾي قسٟ ٝ دؽ اظ سغجين ثب ضٞاثظ ٝ اػالٕ آٙ اظ  :4تثصشٌ

 .ؾٞي آٙ ٗؼبٝٛز زض قٞضاي ثٞضؼ ٗغطح ٗي ُطزز 

 .اؾشلبزٟ اظ ٗبٗٞضيز آٗٞظقي ثطاي ١ط ٗوغغ آٗٞظقي كوظ يٌجبض ٗدبظ اؾز  :4مادٌ 

آٗٞظقي ثطاي ضقش٠ يب ٗوغغ سحهئي خسيس ٜٗٞط ث٠ كبضؽ آشحهئي زض ٗبٗٞضيز آٗٞظقي هجٔي ٝ ُصضاٛسٙ ًٔي٠ اػغبي ٗبٗٞضيز  :تثصشٌ

 .سؼ٢سار ٗطثٞع٠ ٗي ثبقس 

ٗٞاكوز قٞضاي ثٞضؼ زاٛكِبٟ زض ذهٞل اؾشلبزٟ ٗشوبضيبٙ کبئع قطايظ ث٠ ٗؼبٝٛز سٞؾؼ٠، ٗسيطيز ٝ ثطٛب٠ٗ ضيعي ٜٗبثغ زاٛكِبٟ،  :5مادٌ 

 .ز اػالٕ ٗي ُطز

اذص سؼ٢س ٗحضطي سٞؾظ ٗؼبٝٛز دكشيجبٛي زاٛكِبٟ ٗجٜي ثط اي٠ٌٜ كطز ٗٞظق اؾز دؽ اظ كطاؿز اظ سحهيْ ؾ٠ ثطاثط زٝضٟ سحهيْ ضا  :6مادٌ 

 .زض ٗحْ ذسٗز ٗٞضز ٛيبظ زاٛكِبٟ ذسٗز ٛ٘بيس، ضطٝضي ٗي ثبقس 

يب ٗوبٕ ٗدبظ اظ عطف ايكبٙ نبزض ٗي ُطزز ٝ س٘سيس آٙ ثب اکٌبٕ ٗبٗٞضيز آٗٞظقي ث٠ نٞضر يٌؿب٠ٓ سٞؾظ ثبالسطيٚ ٗوبٕ زاٛكِبٟ  :7مادٌ 

ثطضؾي ُعاضـ ديكطكز ٝ دؽ اظ سبييس ٗؼبٝٛز آٗٞظقي ٗحْ سحهيْ زاٛكدٞ سٞؾظ ٗسيطيز ضٝاثظ ثيٚ آْ٘ٔ ث٠ ٗؼبٝٛز سٞؾؼ٠، ٗسيطيز ٝ 
 .ثطٛب٠ٗ ضيعي ٜٗبثغ زاٛكِبٟ نٞضر ٗي دصيطز

زض  :9مادٌ  .ط ث٠ اضائ٠ ٗؿشٜسار ٗؼشجط سٞؾظ ٗشوبضي ٝ سأئيس آٙ سٞؾظ ٗطاخغ شيطثظ اؾزاؾشلبزٟ اظٗعايبي ٗسضى سحهئي خسيس ٜٗٞ :8مادٌ
 .ٗٞاضزي ٠ً زض ايٚ زؾشٞضآؼْ٘ زض ٗٞضز آٙ اضائ٠ عطين ٛكسٟ اؾز ثط اؾبؼ هٞاٛيٚ ٝ ٗوطضار خبضي ٝ ٗؼشجط زاٛكِبٟ ػْ٘ ذٞا١س قس 

 

.ث٠ سأئيس ١يأر ضئيؿ٠ زاٛكِبٟ ػٕٔٞ دعقٌي س٢طاٙ ضؾيسٟ اؾز  13/9/84سجهطٟ زض سبضيد  6ٗبزٟ ٝ  9ايٚ زؾشٞضآؼْ٘ زض 
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 هاهَريت آهَسضی زاذل کطَر اعضاء ّيأت علوی زاًطگاُرًٍس اجزايی 

ثطاؾبؼ اي٠ٌٜ ٗشوبضي ١يبر )ضيبؾز ٗطًع/ ضيبؾز زاٛكٌسٟ/ ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ ثب زضيبكز ٛب٠ٗ ٗٞاكوز ٗؼبٝٛز -1
 :ظٕ ث٠ قطح شيْٝ ٗساضى ال( ػٔ٘ي ًسإ ٝاکس اؾز

 آذطيٚ کٌٖ اؾشرساٗي ٗشوبضي -

 ٛب٠ٗ هجٞٓي زض آظٗٞٙ -

 ٛب٠ٗ ؾبظٗبٙ ؾٜدف زض ذهٞل ضسج٠ هجٞٓي -

 ٗٞاكوز ٗسيط ُطٟٝ ٗطثٞع٠ -

سؼساز اكطازي ٠ً اظ ٗطذهي، ٗبٗٞضيز يب ثٞضؼ ) ٗكرهبر ُطٟٝ ٗطثٞع٠ زض ذهٞل سؼساز ١يبر ػٔ٘ي ٝ ضسج٠ آٙ ١ب -
  (اؾشلبزٟ ٗي ًٜٜس

 .زؾشٞضآؼْ٘، زض قٞضاي ثٞضؼ ٗغطح ذٞا١س ٛ٘ٞز زض نٞضر ٗغبثوز ثب

 :دؽ اظ ٗٞاكوز قٞضاي ثٞضؼ زاٛكِبٟ -2

ٌٗبسجوو٠ ٗؼبٝٛووز ثوويٚ آ٘ٔووْ زاٛكووِبٟ ثووب ٗووسيطيز سٞؾووؼ٠ ؾووبظٗبٙ ٝ ؾووطٗبي٠ اٛؿووبٛي زاٛكووِبٟ خ٢ووز نووسٝض کٌووٖ      -3
 (س٘سيس کٌٖ ثب اضؾبّ ُٞا١ي سحهئي ٗؼبٝٛز آٗٞظقي ٗحْ سحهيْ اٛدبٕ ٗي قٞز) يٌؿب٠ٓ

 :ام ديسٌپغ اص اتم

ضيبؾز ٝاکس ٗطثٞع٠ ثب ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ زض ذهٞل اضؾبّ ُٞا١ي زٝضٟ ٝ اػالٕ سبضيد کضٞض زض ٗحْ ذسٗزٌٗبسج٠  -4
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 10 

 

2931 

 هاهَريت آهَسضی زاذل کطَر کارکٌاى يزستَر العول اعطا

  
آئيٚ ٛب٠ٗ ازاضي، اؾشرساٗي ٝ سكٌيالسي ًبضًٜوبٙ ؿيوط ١يوبر ػٔ٘وي      62ٗبزٟ  1ايٚ زؾشٞضآؼْ٘ زض اخطاي ٗلبز سجهطٟ 

ث٠ ٜٗظٞض اػغوبي ٗبٗٞضيوز آٗٞظقوي زاذوْ      28/6/91زاٛكِبٟ ػٕٔٞ دعقٌي ٝ ذسٗبر ث٢ساقشي، زضٗبٛي س٢طاٙ ٗهٞة 

ثو٠ سهوٞيت ١يوبر     3/6/92سجهطٟ ث٠ قطح شيوْ زض ٗوٞضخ    6ٗبزٟ ٝ 10ًكٞض ث٠ ًبضًٜبٙ ؿيط ١يبر ػٔ٘ي زاٛكِبٟ زض  

 .ضئيؿ٠ زاٛكِبٟ ضؾيس

ٗوي ثبقوس ًو٠ ثو٠ نوٞضر س٘وبٕ ٝهوز زض يٌوي اظ          هغؼي ٝ دي٘بٛي ايٚ زؾشٞض آؼْ٘ قبْٗ ًبضٜٗساٙ ضؾ٘ي :1مادٌ  

زض ذهٞل ًبضًٜبٙ دي٘بٛي ازا٠ٗ ٗبٗٞضيز آٗٞظقي ثب ضػبيز ضوٞاثظ  ) ٜسٝاکس١بي سبثؼ٠ زاٛكِبٟ ٗكـّٞ ذسٗز ٗي ثبق
 (.ايٚ زؾشٞضآؼْ٘ ٜٗٞط ث٠ س٘سيس هطاضزاز دي٘بٛي اؾز

تحصيالت تكويلي هَسد ًياص داًشگااُ هگِ تَ گظ هناًٍگت     اعغای هاهَسيت آهَصشي صشفاً دس هقاعع  :2مادٌ 

صّای ًيشٍی اًساًي تَ گظ هناًٍگت ّگای ری ستگظ ٍ     تَ نِ هذيشيت ٍ تشًاهِ سيضی هٌاتع  تشا اس اعالم  ًيا

  . الِ،  صشفاٌ تا تصَية ّيات سييسِ داًشااُ  اهكاى پزيش ا ت 3ششايظ پزيشش دسخَا تْا تا سٍيكشد حذاقل 

جذٍل ًياصّای آهَصشي ٍ ششايظ پزيشش دس  ِ هاِّ اٍل هقاعع  گِ  گالِ تٌمگين ٍ تصگَية هگي      : تبصره

  .گشدد

يي ششايظ ايي د تَسالنول، تا اعالم سضگايت هسگلَل هگافَال تالفصگل اص ًحگَُ اسا گِ       تقاضای هشوَل: 3مادٌ 

/ سٍ گای تيواس گتاى ّگا   / سٍ ای داًشكذُ ّا/ خذهات ًاهثشدُ دس هسلَليت ّای هحَلِ ٍ هَافقت هناًٍت ّا

 سٍ ای هشاهض تحقيقاتي ريشتظ تش حسة هَسد، تِ هذيشيت تَ نِ  اصهاى ٍ  گشهايِ اًسگاًي داًشگااُ جْگت    

، اس ال شذُ ٍ دس آئيٚ ٛب٠ٗ ازاضي، اؾشرساٗي ٝ سكٌيالسي ًبضًٜبٙ ؿيط ١يبر ػٔ٘ي زاٛكِبٟ 26تغثيق تا هفاد هادُ 

 .صَست تاييذ، جْت عشح دس شَسای تَسس داًشااُ تِ هناًٍت تيي الولل داًشااُ اسجاع هي گشدد

 ثٞضؼ زاٛكِبٟ ثٞزٟ ٝ سبييس ايٚ زٝضٟ ث٠ اسربش سه٘يٖ ٢ٛبيي خ٢ز اػغبي ٗبٗٞضيز آٗٞظقي ث٠ ػ٢سٟ قٞضاي:  1تبصره

 . ٜٗع٠ٓ سبييس كطز خ٢ز سـييط ٝضؼيز ث٠ ١يبر ػٔ٘ي ٛيؿز

زضذٞاؾز اكطازي ٠ً ٗكّ٘ٞ هٞاٛيٚ ذبل ١ؿشٜس اظ خ٠ٔ٘ آظازُوبٙ، خبٛجوبظاٙ ٝ كطظٛوساٙ قوب١س، ثطاؾوبؼ       :2تبصره

 .ضٞاثظ هيس قسٟ زض هٞاٛيٚ ٝ ثركٜب٠ٗ ١بي نبزضٟ، ذٞا١س ثٞز
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 .اهكاى پزيش هي تاشذ هاهَسيت آهَصشي تِ صَست توام ٍقت ٍ پاسُ ٍقت :4مادٌ 

 .ٗبٗٞضيز آٗٞظقي س٘بٕ ٝهز ػجبضر اؾز اظ اػعإ ًبضٜٗس خ٢ز سحهيْ زض ؾبػبر ٗٞظق ازاضي :1تبصره 

ؾوز اظ ذوبضج   ا زض ايٚ کبٓز ٗالى ٗحبؾج٠ ٗسر ٗبٗٞضيوز آٗٞظقوي ػجوبضر   : ٗبٗٞضيز آٗٞظقي دبضٟ ٝهز :2تبصره 

ظٗوبٙ سووٞي٘ي   )ضطة زض عّٞ زٝضٟ آٗٞظقوي  ( ؾبػبر ًبض ١لشِي) 44هؿ٘ز سؼساز ؾبػبر آٗٞظقي زض ١لش٠ سوؿيٖ ثط 
کساًثط ٗسر ٗدبظ اؾشلبزٟ )ؾبػز زض ١لش٠ ٛجبقس 22ذٞا١س ثٞز ث٠ قطط آ٠ٌٛ ثيكشط اظ ثط کؿت ٗبٟ ( قطٝع ٝ دبيبٙ زٝضٟ

ش٠ ٗؼبزّ ٛي٠٘ ٝهشي ٗي ثبقس ٝ ثوي٠ ؾبػبر ٗٞظوق ضا ثو٠ ًوبض اقوشـبّ     ؾبػز زض ١ل 22اظ ٗبٗٞضيز آٗٞظقي دبضٟ ٝهز 
ًبضٜٗسي ٠ً اظ ٗبٗٞضيز آٗٞظقي دبضٟ ٝهز اؾشلبزٟ ٗي ًٜس ٗي ثبيؿز زض كٞانْ سوطٕ ٝ سؼغويالر سبثؿوشبٙ ثو٠      (.زاضز

 .نٞضر س٘بٕ ٝهز زض ٝاکس ٗطثٞع٠ اقشـبّ زاقش٠ ثبقس

 ال  گٌَات خگذهت    81 ال ٍ حذاهثش  5ِ داسای حذاقل هاهَسيت آهَصشي تِ هاسهٌذاًي ه یاعغا :5مادٌ 

 .هي تاشذّستٌذ هجاص 

هجاص، هتٌا ة تا تصويوات هتخگزُ دس  هاهَسيت آهَصشي صشفاً تشای تاهيي ًيشٍّای هَسد ًياص ی اعغا :6مادٌ

ايگي د گتَس    9هي تَاًگذ تشاتگش هگادُ     هذيشيت تَ نِ  اصهاى ٍ  شهايِ اًساًي داًشااٍُ  خَاّذ تَد 26هادُ 

 .النول تنْذ الصم تشای اًجام خذهت دس هحل هَسد ًمش سا اخز ًوايذ

 .تشا اس عَل دٍسُ هذٍى هي تاشذ هقغع هصَتِحذاهثش هذت هاهَسيت آهَصشي جْت  :7مادٌ 

ُ  احكام هاهَسيت آهَصشي تِ صَست يكسالِ تَ ظ  :8مادٌ   هذيشيت تَ نِ  اصهاى ٍ  شهايِ اًسگاًي داًشگاا

تِ ششط عذم هششٍعي عي دٍ تشم تحصيلي گزشگتِ  ص اص عشف ايشاى صادس هي گشدد ٍ توذيذ آى يا هقام هجا

اص ًمش آهَصشي ٍ اس ال گَاّي ثثت ًام تشم آتي اص  َی هناًٍت آهَصشي هحل تحصيل تِ  هگذيشيت هگزهَس   

 .هي تاشذ

هَسيگت آهَصشگي اص   تِ هيضاى  ِ تشاتگش هگذت صهگاى ها   حذاهثش داًشااُ ًسثت تِ اخز تنْذ هحضشی  :9مادٌ 

 .هتقاضياى جْت اشتغال دس هحل هَسد ًياص اقذام ًوايذ
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 .حقَال ٍ هضايای هستوش قاتل پشداخت خَاّذ تَد "دس هذت هاهَسيت آهَصشي توام ٍقت صشفا  :10مادٌ 

اعغای هاهَسيت آهَصشي خاسج اص چاسچَب ايي د تَسالنول هجاص ًثگَدُ ٍ  گايش هاسهٌگذاى داًشگااُ هگِ دس      

اص عشيق هجاصی هگَسد تا يگذ ٍصاست علگَم ٍ تحقيقگات ٍ فٌگاٍسی، ٍصاست       يا هختلف تحصيلي س وي ٍهقاعع 

پزيشفتِ هگي شگًَذ هگي    ( داخل ٍ خاسج)تْذاشت دسهاى ٍآهَصش پضشكي دس هشاهض ٍ هَ سات آهَصش عالي 

تگشای  ( ى حقگَال ا تحقاقي يا تگذٍ )تَاًٌذ دس خاسج اص  اعات هَظف اداسی ٍ يا تا هَافقت داًشااُ اص هشخصي 

  .اداهِ تحصيل ا تفاُ ًوايٌذ
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 هاهَريت آهَسضی زاذل کطَر کارکٌاىرًٍس اجزايی 

ثطاؾبؼ اي٠ٌٜ ٗشوبضي ١يبر )ضيبؾز ٗطًع/ ضيبؾز زاٛكٌسٟ/ ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ ثب زضيبكز ٛب٠ٗ ٗٞاكوز ٗؼبٝٛز -1
 :ٝ ٗساضى الظٕ ث٠ قطح شيْ( ػٔ٘ي ًسإ ٝاکس اؾز

 آذطيٚ کٌٖ اؾشرساٗي ٗشوبضي -

 ٛب٠ٗ هجٞٓي زض آظٗٞٙ -

 ٛب٠ٗ ؾبظٗبٙ ؾٜدف زض ذهٞل ضسج٠ هجٞٓي -

 ٗٞاكوز ٗسيط ُطٟٝ ٗطثٞع٠ -

 .زض نٞضر ٗغبثوز ثب زؾشٞضآؼْ٘، زض قٞضاي ثٞضؼ ٗغطح ذٞا١س ٛ٘ٞز

 :دؽ اظ ٗٞاكوز قٞضاي ثٞضؼ زاٛكِبٟ -2

ٌٗبسجوو٠ ٗؼبٝٛووز ثوويٚ آ٘ٔووْ زاٛكووِبٟ ثووب ٗووسيطيز سٞؾووؼ٠ ؾووبظٗبٙ ٝ ؾووطٗبي٠ اٛؿووبٛي زاٛكووِبٟ خ٢ووز نووسٝض کٌووٖ      -3
 (س٘سيس کٌٖ ثب اضؾبّ ُٞا١ي سحهئي ٗؼبٝٛز آٗٞظقي ٗحْ سحهيْ اٛدبٕ ٗي قٞز) يٌؿب٠ٓ

 :دؽ اظ اس٘بٕ زٝضٟ

ٞا١ي زٝضٟ ٝ اػالٕ سبضيد کضٞض زض ٗحْ ٌٗبسج٠ ضيبؾز ٝاکس ٗطثٞع٠ ثب ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ زض ذهٞل اضؾبّ ُ -4

 ذسٗز
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هسيزيت تَرس ّا ٍ / رٍي سايت هعاًٍت تيي الولل زاًطگاُ آذزيي زستَرالعول ّا را اس

 .هاهَريت آهَسضی هالحظِ فزهاييس
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 زستَرالعول ضزکت زر ّوايص ّاي ذارج اس کطَر

ٛظط ث٠ اي٠ٌٜ ١ط ؾب٠ٓ سؼسازي اظ اػضبي ١يأر ػٔ٘ي زاٛكِبٟ ث٠ ٜٗظٞض اٛؼٌبؼ زؾشبٝضز١بي دػ١ٝكي، اهسإ ث٠ اضائ٠ 
ٗوبالر زض ١٘بيف ١بي ذبضج اظ ًكٞض ٗي ٛ٘بيٜس، ٓصا ث٠ ٜٗظٞض دطزاذز ً٘ي ١عي٠ٜ ث٠ ايكبٙ ١يأر ضئيؿ٠ زاٛكِبٟ زض 

 .شيْ سهٞيت ضؾبٛس زؾشٞضآؼ٘ٔي ضا ثسيٚ ٜٗظٞض ث٠ قطح 22/1/89سبضيد 

مصًتٍ َيأت سئيؼٍ داوـگاٌ پيشامًن وحًٌ پشداخت ومه َضيىٍ ػفش ؿشوت ي اسائٍ مماالت اػضاي َيأت   

 ػلمي دس َمايؾ َاي خاسج اص وـًس

 :ومه َضيىٍ ثثت وام دس وىگشٌ(الف 

 ( ث٠ ٛطخ اضظ ٗطخغ ثبٛي ٗطًعي) زالض  700ٗؼبزّ ضيبٓي ١عي٠ٜ  جز ٛبٕ سب ؾوق  

 :*َضيىٍ ػفشومه (ب 

 سيال   10،000،000         وـًسَاي َمؼايٍ، حاؿيٍ خليج فاسع، سيػيٍ ي َىذيػتان    ( 1
تشويٍ، ػشاق، ػًسيٍ، پاوؼتان، افغاوؼتان، ايوشايه، تشومىؼتان، آرستايجان، اصتىؼتان، تاجيىؼتان، لشليضػتان، لضالضػتان، )

 (وًيت، تحشيه، لثىان، اسدن ي ديگش وـًسَاي ػشتي مىغمٍ اسمىؼتان، دشجؼتان، ػشتؼتان، اماسات، ػمان، لغش،
 سيال  15،000،000                                          اسيپا، آفشيما ي ػايش وـًسَاي آػيايي( 2 

 سيال  20،000،000     وـًسَاي يالغ دس لاسٌ آمشيىا ي الياوًػيٍ، طاپه ي آفشيماي جىًتي( 3 

 .ث٠ ٗجٔؾ ً٘ي ١عي٠ٜ ؾلط اضبك٠ ٗي ُطزز % 20ػٔ٘ي س٘بٕ ٝهز خـطاكيبيي ١يأر ثطاي اػضبي  * 

  

 ضزايط السم جْت پززاذت ّشيٌِ ارائِ هقالِ زر ّوايص ّاي ذارج کطَر

زاٛكٌسٟ ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ ذبج اظ ًكٞض اذص ٛ٘بيس ٝ  ١٘بيف ١بيٗي سٞاٛس ٗدٞظ اؾشلبزٟ اظ ً٘ي ١عي٠ٜ ؾلط ضا زض  يٌجبض١ط ٗوب٠ٓ كوظ . 1  

ثطاي اضائ٠ ث٠ ٗشوبضي ٝ زض نٞضر سأييس ، ٗٞاكوز ذٞز ضا  قطايظ ػٔ٘ي ثطضؾييب ٗطًع سحويوبسي ٗي ثبيؿز ٗوب٠ٓ ٗٞضز ٛظط ضا اظايٚ ٜٗظط ٝ 

يس ُٞا١ي زٝضٟ، خٔس ًشبثچ٠ ذالن٠ ٗوب٠ٓ، نلح٠ ذالن٠ ٗوب٠ٓ چبح قسٟ زض ًشبثچ٠، ضؾ)اػالٕ ٛ٘بيس ٝ دؽ اظ ٗطاخؼز ٝي ثب زضيبكز ٗساضى 

 .اهسإ ث٠ نسٝض اثالؽ ٗبٗٞضيز ٛ٘بيس(  جز ٛبٕ، ثٔيظ ضكز ٝ ثطُكز

 (ٛبٕ زاٛكِبٟ زض ًٜبض ٛبٕ ٗؤٓق ثبقس، قطًز ًٜٜسٟ ٛلط اّٝ يب ٗؤٓق انٔي ثبقس)ذالن٠ ٗوب٠ٓ . 2

                                     Title of Abstract : ...     

       Authors: ...   1 
        1Department of IRO, School of Medicine,Tehran University of Medical Sciences  
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ثوطاي زضيبكوز ١عيٜو٠ قووطًز ٝ اضائو٠ ٗوبٓو٠ زض ١٘وبيف ١ووبي ذوبضج ًكوٞض اضؾوبّ ٗكرهووبر ٝ ُوعاضـ ؾولط ثووب            
 :ؾبيز ث٠ آزضؼ  شيْ ضطٝضي ٗي ثبقس زضسٌ٘يْ كطٕ ٗٞخٞز 
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. دؽ اظ ًٔيي ًطزٙ نولحبر ٗكرهوبر ٝ ُوعاضـ ؾولط ثو٠ نوٞضر ًبٗوْ ثوطاي قو٘ب هبثوْ ضٝيوز ٗوي قوٞز             

ًٔيووي  Finishزض نووٞضسي ًوو٠ زض اعالػووبر سٌ٘يووْ قووسٟ ٛ٘ووي ذٞا١يووس سـييطاسووي ايدووبز ٛ٘بييووس ضٝي ًٔ٘وو٠   

 Backثطُكوز ثو٠ نولحبر هجوْ ثوب ًٔيوي ثوط ضٝي        كطٗبييس ٝ زض نوٞضر ٛيوبظ ثو٠ ٝيوطايف زض ٗغبٓوت اٌٗوبٙ       

 .ٝخٞز زاضز

ضا زضيبكووز ٗووي ًٜيووس ًوو٠ زض  Sent Successfullyديـووبٕ  Finishزض ٢ٛبيووز ثووب ًٔيووي ثووط ضٝي ًٔ٘وو٠  

چٜبٛچو٠ س٘ووبٗي ٗوساضى ثوو٠     ؾوبيز اضؾووبّ قوسٟ ًو٠ زض ايووٚ ٗطکٔو٠     adminُووعاضـ قو٘ب ثوو٠  ايوٚ نوٞضر   

 :زضؾشي اضؾبّ قسٟ ثبقس ٝ ُعاضـ ًبْٗ ٝ اِٛٔيؿي زضج ُطزيسٟ ثبقس

زؾووشٞض دطزاذووز ١عيٜوو٠ ؾوولط قوو٘ب اظ ؾووٞي ٗؼبٝٛووز ثوويٚ آ٘ٔووْ زاٛكووِبٟ ثوو٠ کؿووبثساضي ٗؼبٝٛووز ٗووصًٞض   -1

 .اضؾبّ ٗي ُطزز

ثووطاي ػالهوو٠ ٜٗووساٙ  International Congress Reportٗغبٓووت اضؾووبٓي زض هؿوو٘ز  "ػيٜووب -2

 .هبثْ ضٝيز ذٞا١س ثٞز

 

 

دس صًستيىٍ مذاسن پيًػت والص ي يا صاحي  وثاؿاذ اص عشياك ايميال تاا ؿاما       

ارساا ف ماي د اا  واا     " مىاتثااٍ مااي ؿااًد تااا وااًالص سا سفااغ ومااًدٌ ي مجااذدا 

 .ياحله موق اعم ف گا  
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 دااگشنههاي ليست   
وسارت   مىرد اتدیی 

شت  بهدا
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تٌسي ّاي رتثِ  ضاذص  

يجٍُ ، فعاليت ىاي پژوىشي و تحقيقاتي و ٗيعاٙ ؾٜدف ٝ ضسج٠ ثٜسي ١ط زاٛكِب١ي قبذم ١بي آٙ زاٛكِبٟ زض اٗط ًيليز آٗٞظـ

ثب سٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ زض زٛيبي ضٝ ث٠ . ثبقسٗي ١بي ٗرشٔق ٗشلبٝر  ثٜسي زض ضسج١٠ط يي اظ ايٚ قبذم ١ب سب يط  ٠ً اؾز المللي داوـگاٌ تيه

١ب آ٢ٛبيي ١ؿشٜس ٠ً ثشٞاٜٛس ث٢شطيٚ زاٛكدٞيبٙ ٝ اؾبسيس ضا اظ ؾطاؾط زٛيب خصة ًٜٜس، سؼساز اؾبسيس ٝ  سطيٚ زاٛكِبٟ خ٢بٛي قسٙ اٗطٝظ، ٗٞكن

ي ١ط ثيٚ آ٘ٔٔ آ٘ٔٔي زاٛكِبٟ اظ دبضاٗشط١بي سب يطُصاض زض قبذم ١بي ثيٚ آ٘ٔٔي ٝ ١ٌ٘بضي ١بي ثيٚ آ٘ٔٔي زاٛكِبٟ، ًٜلطاٛؽ زاٛكدٞيبٙ ثيٚ

 .زاٛكِب١ي اؾز

 

 ّاي زًيا ّاي هرتلف زاًطگاُ تٌسي رتثِ

١بي ٗرشٔق زاٛكِب١ي قبْٗ  ١ب ٗؼ٘ٞال ثط اؾبؼ ضقش٠ ثٜسي زاٛكِبٟ قٞز، ضسج٠ ١بي ًٔي ٠ً سٞؾظ ٗٞؾؿبر ٗرشٔق اضائ٠ ٗي ثٜسي ػالٟٝ ثط ضسج٠

١بي اٛدبٕ قسٟ ث٠  ثٜسي ١٘چٜيٚ ضسج٠. قٞز ١ٜط ٛيع اٛدبٕ ٗي١بي كٜي ٝ ٢ٜٗسؾي، دعقٌي ٝ ػٕٔٞ ظيؿشي، ػٕٔٞ عجيؼي، ػٕٔٞ اخش٘بػي ٝ  ُطٟٝ

١بي ٗرشٔلي ٠ً اظ ؾٞي  ثٜسي زض ٗيبٙ ضسج٠. ١بي زيِط زض زؾشطؼ ١ؿشٜس ثٜسي سلٌيي ٜٗبعن خـطاكيبيي، ًكٞض١بي ٗرشٔق ٝ ثطذي زؾش٠

ثٜسي  ضسج٠: ثب ؾبيطيٚ ثطذٞضزاضٛس ٝ ػجبضسٜس اظ ثٜسي ١ؿشٜس ٠ً اظ اضظـ ٝ اػشجبض ثيكشطي زض ٗوبيؿ٠ قٞز، ؾ٠ ضسج٠ ٗٞؾؿبر ٗشؼسز اػالٕ ٗي

 ثٜسي زاٛكِبٟ قب٢ِٛبي ، ضسج٠(Times Higher Education World University Rankings) ٗٞؾؿ٠ سبي٘ع

(Academic Ranking of World Universities) اؼ-ثٜسي ًيٞ ٝ ضسج٠ (QS World University Rankings). 

 

 (تٌسي زاًطگاُ ضاًگْاي رتثِ)جْاى ّاي  تٌسي علوی زاًطگاُ رتثِ

اٛدوبٕ   (SJTU) ثٜسي اؾز ًو٠ سٞؾوظ زاٛكوِبٟ خيبئٞسبٛوَ قوب٢ِٛبي      ١بي خ٢بٙ، ضسج٠ ١بي آٗٞظقي ٗؼشجط ٝ ٢ٖٗ زاٛكِبٟ ثٜسي يٌي اظ ضسج٠

ٟ  سطيٚ ضسج٠ قٞز، هسي٘ي قٜبذش٠ ٗي (ARWU) ١بي خ٢بٙ ثٜسي ػٔ٘ي زاٛكِبٟ ثٜسي ٠ً سحز ػٜٞاٙ ضسج٠ ايٚ ضسج٠. قٞز ٗي ١وبي   ثٜسي زاٛكوِب

ثٜوسي ًو٠ زض انوْ ثوطاي      ايٚ ضسجو٠ . ٝ زض هبٓت يي دطٝغٟ ثعضٍ ٗٔي زض ًكٞض چيٚ اٛدبٕ قس 2003/1382خ٢بٙ اؾز ٠ً ٛرؿشيٚ ثبض زض ؾبّ 

ِ   ١بي ضٝظ زٛيب نٞضر ُطكز، سالـ ٗي ١بي چيٜي ٝ زاٛكِبٟ ُيطي كبن٠ٔ زاٛكِبٟ اٛساظٟ ١وبي زٛيوب ضا ثو٠ نوٞضر ًوبٗال ٗؿووْ        بًٟٜس سوب زاٛكو

ثٜسي ثيكشط زض کٞظٟ ػٔوٕٞ عجيؼوي هوطاض زاضٛوس ٝ قوبْٗ سؼوساز ٗووبالر ٜٗشكوط قوسٟ زض ٗدوالر            ١بي ٗٞ ط زض ايٚ ضسج٠ قبذم. ثٜسي ًٜس ضزٟ

Nature  ٝScience (ًٜٜس ٠ً ١ط زٝ زض کٞظٟ ػٕٔٞ عجيؼي كؼبٓيز ٗي)    ْٔوٕٞ كيعيوي سؼٔون    ًو٠ ثيكوشط ثو٠ ػ   )، سؼساز ثطٛوسُبٙ خوبيعٟ ٛٞثو

   Shanghai ثٜوسي ثوط ػ٢وسٟ ٗٞؾؿو٠     زض کبّ کبضط، اٛدوبٕ ايوٚ ضسجو٠   . اؾز( قٞز ٠ً زض کٞظٟ ضيبضيبر اػغب ٗي)ٝ خبيعٟ كئسظ ( ُيطز ٗي

Ranking Consultancy  ُيطز هطاض زاضز، ٝ سٞؾظ ٛكطيبسي ٗبٜٛس اًٞٛٞٗيؿز ٗٞضز اؾشٜبز هطاض ٗي. 

 

 شتٌسي ًطزيِ آهَسش عالی تايو رتثِ 

 ٝ ثوب ١ٌ٘وبضي ٗٞؾؿو٠ ًٞاًوبضٓي ؾوبي٘ٞٛسظ      2009/1388سوب   2004/1383ٛكوطي٠ آٗوٞظـ ػوبٓي سوبي٘ع ٜٓوسٙ ٝاهوغ زض اِٛٔؿوشبٙ، اظ ؾوبّ         

(Quacquarelli Symonds) 200، ١ط ؾب٠ٓ ٓيؿشي اظ  ٙ  THE World University Ranking زاٛكِبٟ ثطسط زٛيب ضا ثب ػٜوٞا

ثٜوسي زاٛكوِبٟ قوب٢ِٛبي ًو٠ ثو٠ ٗجبکوث        قس ايٚ ثٞز ٠ً ثط ذالف ضسجو٠  ثٜسي ايٚ ٗٞؾؿ٠ ُطكش٠ ٗي ضسج٠يٌي اظ ايطازاسي ٠ً ث٠ . ًطز ٜٗشكط ٗي

ثو٠ ١٘ويٚ زٓيوْ ايوٚ ٗٞؾؿو٠ اظ ؾوبّ       . زاز ثٜسي ٗٞؾؿ٠ سبي٘ع ثيكشط ث٠ قو٢طر زاٛكوِبٟ ا١٘يوز ٗوي     ز١س، ضسج٠ آًبزٗيي ا١٘يز ثيكشطي ٗي

 ثٜسي خسيس ذٞز ضا عي ١ٌ٘بضي ثب دبيِبٟ اعالػبسي سبٗؿٞٙ ضٝيشطظ اضائ٠ ًطزٟ ضسج٠ ،QS ثب ذبس٠٘ زازٙ ث٠ ١ٌ٘بضي ذٞز ثب ٗٞؾؿ٠ 2009/1388
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ٗيوعاٙ اضخوبع ثو٠    )قبذم زض ٛظط ُطكش٠ قسٟ اؾز ٠ً زض دٜح زؾش٠ آٗٞظـ، سحويوبر، اٛشوبّ زاٛوف   13ثٜسي خسيس ايٚ ٗٞؾؿ٠  زض ضسج٠. اؾز 

 .اٛس آ٘ٔٔي زؾش٠ ثٜسي قسٟ شي، ٝ ٝخ٠٢ ثيٚ، زضآٗس نٜؼ(ٗوبالر

 QS تٌسي رتثِ 

ثٜسي ذٞز ضا ثب ١ٌ٘وبضي ٛكوطي٠ آٗوٞظـ ػوبٓي سوبي٘ع اِٛٔؿوشبٙ        ، ضسج2009/1388٠عٞض ٠ً اقبضٟ قس، ٗٞؾؿ٠ ًٞاًبضٓي ؾبي٘ٞٛسظ سب ؾبّ  ١٘بٙ

ثٜوسي ايوٚ ٗٞؾؿو٠ ثوب      ضسجو٠ . ًٜوس  ثٜسي ذٞز ٗي ث٠ اٛشكبض ضسج٠ًطز؛ اٗب اظ آٙ ؾبّ ث٠ ثؼس ٝ ثب خسا قسٙ ٗٞؾؿ٠ سبي٘ع، ث٠ س٢ٜبيي اهسإ  ٜٗشكط ٗي

ٙ  ث٢شووطيٚ زاٛكووِبٟ »ػٜووٞاٙ   .قووٞز ٝ زض آٗطيٌووب ٜٗشكووط ٗووي   US News & World Report سٞؾووظ« ١ووبي خ٢ووب

زٛجوبّ  ثٜوسي ذوٞز    ١بي ٗرشٔق ؾطاؾط خ٢وبٙ ضا ثوطاي اضائو٠ ضسجو٠     دػ١ٝكِط ٝ اؾشبز زاٛكِبٟ 33744ايٚ ٗٞؾؿ٠ ١ٖ اًٜٞٙ اعالػبر ٗطثٞط ث٠ 

آ٘ٔٔوي   سٞاٙ ث٠ ٗيعاٙ اؾشٜبز ث٠ ٗوبالر، ٛؿجز اؾشبز ث٠ زاٛكدٞ، ٝ سؼساز اؾشبزاٙ ٝ زاٛكدٞيبٙ ثيٚ ثٜسي ٗي ١بي ايٚ ضسج٠ اظ خ٠ٔ٘ قبذم. ًٜس ٗي

 .١ب اقبضٟ ًطز زاٛكِبٟ

زاٛكوِبٟ ثطسوط    ٠ٓ200 ك٢طؾوشي اظ  ًطٟ خٜٞثي، ١ط ؾب Chosun Ilbo ١بي زٛيب، ايٚ ٗٞؾؿ٠ ثب ١ٌ٘بضي ضٝظٛب٠ٗ ثٜسي زاٛكِبٟ ػالٟٝ ثط ضسج٠

 .قٞز ١بي زٛيب ٗحؿٞة ٗي ١بي زاٛكِبٟ ثٜسي ثٜسي ايٚ ٗٞؾؿ٠ يٌي اظ ٗؼشجطسطيٚ ضسج٠ ضسج٠. ًٜس آؾيب ضا ٛيع اضائ٠ ٗي

 

 تٌسي ٍتَهتزيک رتثِ 

. قوٞز  ر اؾوذبٛيب س٢يو٠ ٗوي   ، ٗشؼٔن ث٠ اٛد٘ٚ ٗٔي سحويووب (CINDOC) ١بي زٛيب سٞؾظ آظٗبيكِبٟ ؾبيجطٗشطيي ثٜسي ٝثٞٗشطيي زاٛكِبٟ ضسج٠

١عاض زاٛكوِبٟ زٛيوب ضا   ١12عاض ٗطًع سحويوبسي اؾز ٠ً ثيف اظ ١5عاض زاٛكِبٟ ٝ ثيف اظ 15ثٜسي ٝثٞٗشطيي ٗشكٌْ اظ يي دبيِبٟ زازٟ قبْٗ  ضسج٠

 .ًٜس ثٜسي ٗي ثط اؾبؼ کضٞض آ٢ٛب زض زٛيبي ٗدبظي ضسج٠

١وب قوبْٗ کدوٖ     ايٚ قبذم. قٞز س٢ي٠ ٗي  ط اؾبؼ ٗؼيبضي ٗطًت اظ چٜسيٚ قبذماٛدبٕ قس ٝ ث 2004/1383ثٜسي اٝٓيٚ ثبض زض ؾبّ  ايٚ ضسج٠

١بي ثطُكشي ذوبضخي   اعالػبر ٗٞخٞز ثط ضٝي ٝة، هبثٔيز زؾشطؾي ث٠ اعالػبر ٝة ؾبيز، ٛؿجز اعالػبر ٜٗشكط قسٟ زض ٝة ث٠ ٗيعاٙ ٓيٜي

« ٗيعاٙ ا طُصاضي زاٛكِبٟ زض خ٢بٙ ٝة ٝ سؼ٢س آٙ ث٠ زٛيبي ٗدوبظي »ثٜسي  ، ايٚ ضسج٠. آٙ، سؼساز ٗوبالر ٜٗشكط قسٟ ٝ ٗيعاٙ اضخبػبر آ٢ٛب اؾز

ثٜوبثطايٚ  . اٛس ًو٠ ٗيوعاٙ سٞخو٠ ٗٞؾؿوبر ضا ثو٠ ٛكوط ايٜشطٛشوي ٛكوبٙ ز١وس          ١بي ٝثٞٗشطيي ث٠ ايٚ زٓيْ ث٠ ٝخٞز آٗسٟ قبذم. ز١س ضا ٛكبٙ ٗي

ثٜسي ضسج٠ ٗٞضز اٛشظوبض ذوٞز    اٛشكبض ايٜشطٛشي، زض ايٚ ٛٞع ضسج١٠بي  ١بي ثب ًيليز آٗٞظقي ثبال ٌٗ٘ٚ اؾز ث٠ زٓيْ ػسٕ س٘بيْ ث٠ ؾيبؾز زاٛكِبٟ

 .ضا ثسؾز ٛيبٝضٛس

 ١200بي آٗطيٌبي ق٘بٓي ٗؼ٘وٞال خوعٝ    ثب ايٚ ٝخٞز، اُطچ٠ زاٛكِبٟ. ز١س اظ ذٞز ٛكبٙ ٗي ١ب ثٜسي شِي ٜٗبؾجي ثب ؾبيط ضسج٠ثٜسي ١٘جؿ ايٚ ضسج٠

١بي غادٜوي، ايشبٓيوبيي، كطاٛؿوٞي ٝ آٓ٘وبٛي ً٘شوط زض ٗيوبٙ        زاٛكِبٟ ثطسط ايٚ ك٢طؾز ١ؿشٜس؛ اٗب ٗٞؾؿبر دعقٌي ٗشٞؾظ ٝ ًٞچي، ٝ زاٛكِبٟ

اٛس ؾ٢ٖ ثبالي ٗحشٞاي ؿيطاِٛٔيؿي ظثبٙ زض ؾبيز آ٢ٛب، ٝ يب اٛشكبض ٛشبيح سحويوبسي ايٚ سٞ يي زٓيْ اکش٘بٓي ٗي. قٞٛس ١بي ثطسط زيسٟ ٗي زاٛكِبٟ

 .١بي ٗؿشوْ ثبقس ٗٞؾؿبر اظ عطين ١يبر

 

 (URAP) ّا تز اساس عولکزز تٌسي زاًطگاُ رتثِ

ثٜوسي   ضسجو٠ ايٚ  . (University Ranking by Academic Performance) ١ب ثط اؾبؼ ػٌ٘ٔطز آًبزٗيي ثٜسي زاٛكِبٟ ضسج٠

سوبًٜٞٙ ثو٠    2010/1389قوٞز ٝ اظ ؾوبّ    سطًي٠ اضائ٠ ٗي« زاٛكِبٟ كٜي ٝ ٢ٜٗسؾي ذبٝضٗيب٠ٛ»٠ً سٞؾظ ٗٞؾؿ٠ اٛلٞضٗبسيي  اؾز ٛؿجشب خسيسي

ٗيوعاٙ  )ٝضي كؼٔوي   ث٢طٟ: ١ب ػجبضسٜس اظ ايٚ قبذم. دطزاظز زاٛكِبٟ خ٢بٙ ثط اؾبؼ قف قبذم ػٌ٘ٔطز سحويوبر آًبزٗيي ٗي 2000ثٜسي  ضسج٠



 

 ليست دانشگاه ىاي معتبر: فصل پنجم
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ٗيعاٙ اؾشٜبز ث٠ ٗوبالر ثوط اؾوبؼ   )، ضطيت سحوين (Google Scholar) ثط اؾبؼ ٛشبيح ؾبيز)ضي ثٜٔسٗسر ٝ ، ث٢طٟ(ٗوبالر ٜٗشكط قسٟ

 .آ٘ٔٔي ١بي ثيٚ ٝ زض ٢ٛبيز ١ٌ٘بضي H )ٗدالر ٗرشٔق، ًيليز قبذم IF ، ضطيت سد٘ؼي ٗطثٞط ث٠(ISI ١بي زازٟ

 ّاي جْاى اسالم تٌسي زاًطگاُ رتثِ

ٟ   قٞز، ضسج٠ ايطاٙ ٝ اؾشوجبّ ًكٞض١بي ػضٞ ؾبظٗبٙ ًٜلطاٛؽ اؾالٗي اٛدبٕ ٗيثٜسي ٠ً ث٠ ديك٢ٜبز  زض ايٚ ضسج٠  ١5وب ثوط اؾوبؼ     ثٜوسي زاٛكوِب

١ط ًوسإ اظ ايوٚ   . قٞز قٞز ٗي اهشهبزي اٛدبٕ ٗي-١بي اخش٘بػي ٝ كؼبٓيز( اٌٗبٛبر)آ٘ٔٔي، سؿ٢يالر  قبذم ًٔي دػ١ٝكي، آٗٞظقي، ٝخ٠٢ ثيٚ

ٟ    ز١ي ث٠ آ٢ٛب، زضيبكز اعالػبر ذبٕ اظ زاٛكِبٟ ب ٝظ١ٙب زاضاي دبضاٗشط١بيي ١ؿشٜس ٠ً ث قبذم ١وب اظ   ١ب ٝ اػ٘بّ ٝظٙ دبضاٗشط١وب، ٝضوؼيز زاٛكوِب

 .قٞز ثٜسي ٗكرم ٗي ٛظط ضسج٠

زض ثرف دػ١ٝكي دبضاٗشط١بيي ٗبٜٛس ًيليز دػ١ٝكي، ًبضايي دػ١ٝكي ٝ کدٖ دػ١ٝف؛ ٝ زض ثرف آٗٞظقي دبضاٗشط١بيي ١٘چٞٙ سؼساز اػضوبي  

آشحهويالٙ ثوب    آ٘ٔٔي، ٛؿجز اػضبي ١يبر ػٔ٘ي زاضاي ٗسضى زًشطي ث٠ ًْ اػضبي ١يبر ػٔ٘ي، ٝ اؾبسيس ٝ كبضؽ خٞايع ثيٚ ١يبر ػٔ٘ي زاضاي

آ٘ٔٔي زاٛكِبٟ قبْٗ دبضاٗشط١بيي ١٘چٞٙ ٛؿجز اػضبي ١يبر ػٔ٘ي ثيٚ آ٘ٔٔي ثو٠ ًوْ    ٝخ٠٢ ثيٚ. ًٜٜس ٗوبالر دط اؾشٜبز ٛوف دطضِٛي ايلب ٗي

زض ثروف اٌٗبٛوبر   . آ٘ٔٔي زاٛكِبٟ اؾز ١بي ثيٚ ١ب ٝ ١ٌ٘بضي آ٘ٔٔي ث٠ ًْ زاٛكدٞيبٙ، ٝ ًٜلطاٛؽ ز زاٛكدٞيبٙ ثيٚاػضبي ١يبر ػٔ٘ي، ٛؿج

١وبي   زاٛكِبٟ، ؾطا٠ٛ سؼساز ػٜبٝيٚ ًشبة ث٠ اظاي ١ط زاٛكدٞ، سؼساز ٗدالر، سؼساز ٗٞؾؿوبر ٝ ٗطاًوع سحويووبسي زاٛكوِبٟ؛ ٝ زض ثروف كؼبٓيوز      

ثطضؾي ٝ اضظيوبثي هوطاض    ١بي ًبضآكطيٜي، اضسجبط ثب نٜؼز ٝ سؼساز ٗطاًع ضقس زاٛكِبٟ ٗٞضز ١ب، ثطٛب٠ٗ زاز١ب ٝ ٗكبٝضٟاهشهبزي، زضآٗس هطاض-اخش٘بػي

 .ُيطٛس ٗي

 
 

 

تز ايي اساس ليست زاًطگاُ ّاي هعتثز زر ايي هجوَعِ گٌجاًسُ ضسُ تا اساتيس هحتـزم جْـت   

زٍرُ ّـاي  )ّوکاري ّاي تيي الوللیتعاهالت علوی تا ايي زاًطگاُ ّا هکاتثِ ًوَزُ ٍ زر جْت 

 .ٍ اعشام زاًطجَ اقسام ًوايٌس( کَتاُ ٍ تلٌس هست
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،  15/11/90تز اساس هصَتات يکصس ٍ ّطتاز ٍ ّطتويي جلسِ ضَراي عالی ارسضياتی هَرخ             

تٌسي  زاًطگاُ تزتز زررتثِ 500تٌسي ضاًگْاي ٍ  زاًطگاُ تزتز زررتثِ QS ٍ500تٌسي  زاًطگاُ تزتززررتثِ 1000

times زر فْزست زاًطگاّْاي هعتثز ٍسارت هتثَع قزار گزفت 

 ّاي کارضٌاسی ارضس  زٍرُ 20/9/90تزاساس هصَتات ضَرايعالی ارسضياتی هَرخ 

 تاضٌس قاتل ارسضياتی ًوی PhD By Researchصزفاً 

 Medicalزاًطگاُ پشضکی ٍيي  20/12/90تزاساس هصَتات ضَرايعالی ارسضياتی هَرخ 

University of Vienna  گززز هیاضافِ   اتزيصتِ ليست زاًطگاّْاي هعتثز کطَر 

َاي مزوًس مًجًد تًدٌ، ليىه لثالً تشاػاع مصًتات ؿًسايؼالي اسصؿياتي اص ليؼت  مًاسدي وٍ دس ليؼت

 .تاؿىذ لاتل اسصؿياتي وميداوـگاَُاي مًسد تاييذ يصاست متثًع خاسج دشديذٌ اػت، 

  

 Times  ثٜوسي٢بي خ٢وبٛي   ٝ زض ضسجو٠ قوؼجبر ًٔيو٠ زاٛكوِب٢١بي ٗؼشجوط ًكوٞض١بي ذوبضخي اػوالٕ قوسٟ زض ٓيؿوز ٝظاضر ٗشجوٞع            :توجهو 

 ،QS ،ثبقٜس ؿيط ٗؼشجط ٗي  زض ؾبيط ًكٞض١بي ذبضخي  ٝ قب٢ِٛبي. 

 

 

 

 

http://edd.behdasht.gov.ir/uploads/motabar.htm 

رضأي شذٖ اض، رٚز بٗ 01/19/90تا تاريخ  ليست داوشگبٌٍبي معتبر بخش

http://edd.behdasht.gov.ir/uploads/motabar.htm
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 هَرز تاييس ٍسارت تْساضتليست زاًطگاّْاي 

 وـًس آسطاوتيه 

  Universidad Buenos Airesزٝٓشي ثٞئٜٞؼ آيطؼ   زاٛكِبٟ       

 Universidad National De Cordoba   زاٛكِبٟ ًٞضزٝثب       

 Universidad Del Salvador (University of the Saviour)زاٛكِبٟ ذهٞني آؿبٓٞازٝض        
 

 وـًس آفشيماي جىًتي 

 University of Witwatersrand (wits)  زاٛكِبٟ ٝيز ٝاسطؾطٛس      

 University of Natal زاٛكِبٟ ٛبسبّ      

 Cape Town Universityزاٛكِبٟ ًيخ سبٝٙ       

  University of Pretoriaزاٛكِبٟ دطسٞضيب       
 

 آلمان  وـًس 

  George August Gottingenزاٛكِبٟ ُٞسيِٜٚ  

 Rheinisch-Westfalische Technische Hochshule-AACHENزاٛكِبٟ آذٚ  

 Freie Universitat Berlin  زاٛكِبٟ آظاز ثطٓيٚ· 

 Ruhr-Universitat Bochumزاٛكِبٟ ثٞذٕٞ · 

 Rheinish Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn  زاٛكِبٟ ثٚ· 

 Universitat Dusseldorf  زاٛكِبٟ زٝؾٔسٝضف· 

 University Essenزاٛكِبٟ اؾٚ · 

 Johann Wolfgang Goethe Universitat Frankfurtزاٛكِبٟ كطاٌٛلٞضر · 

 Albert Ludsig Universitat Freiburg  زاٛكِبٟ كطايجٞضٍ· 

 Universitat Hannover  زاٛكِبٟ ١بٛٞٝض· 

 Ruprech-karls Universitat Heidelbergزاٛكِبٟ ١بيسٓجطٍ · 

 Christian-Albrechts Universitat zu Kiel  زاٛكِبٟ ًيْ· 

 Ludwig-Maximilians Universitat Munchen  ٗٞٛيد  زاٛكِبٟ· 

 Wetfalische Wilhdms Universitat Munster  زاٛكِبٟ ٗٞٛؿشط· 

 Philipps - Universitat Marburgزاٛكِبٟ ٗبضثٞضٍ· 

 Bayerische –julius-Maxilions Universitat wurtzburg   زاٛكِبٟ ٝضسع ثٞضٍ· 

  Erlangon Universitat  زاٛكِبٟ اضالِٛٚ· 

 Humboldt University  زاٛكِبٟ ١بٗجٞٓز· 

 Universitat Hamburgزاٛكِبٟ ١بٗجٞضٍ · 
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 University Johannes Gutenberg ,Mainzزاٛكِبٟ ٗبيٜؽ  

 Ludwig-Maximilians University Munchenزاٛكِبٟ ٗٞٛيد 

 University Bielefeldزاٛكِبٟ ثئلٔس 

 Eberhard Karls University tubingen (University of Tubingen)زاٛكِبٟ سٞثيِٜٚ 

 Techniche Universitat Munchenزاٛكِبٟ 

 Universitat Des saarlandesزاٛكِبٟ ؾبضٜٓس 

 Justus-Liebig universiat Giessenزاٛكِبٟ ُيؿٚ 

  Koln universiat  زاٛكِبٟ ًٔٚ

  

 آمشيىا  وـًس

     ٚ ٗوٞضز   (Higher Education Directory)  ٝ ًشوبة   (Gorman Report)زاٛكِب٢١ب ٝ ضقش٠ ١بي ٗٞضز سبييس ثوط اؾوبؼ ُوعاضـ ُوٞضٗ
 .سبئيسٝظاضر كط١َٜ ٝ ضكبٟ آٗطيٌب ٗي ثبقس

 

 اتشيؾ  وـًس 

 Universitat Wien (Vienna University)زاٛكِبٟ ٝيٚ       

 Karl- Franzens Universitat Graz (Graz University)زاٛكِبٟ ُطاسؽ       

 Karl- Franzens Medizinisch Universitat Grazزاٛكِبٟ دعقٌي ُطاسؽ       

  Vienna ( Medizinische Universitat Wien  Medical University of )  دأشگاٖ پسشىي ٚيٓ      
  

 اسدن  وـًس 

 Jordan University of Science and Technology  زاٛكِبٟ ػٕٔٞ ٝ سٌٜٞٓٞغي اضزٙ 

 وـًس اػپاويا 

 Universidad De Barcelona   ثبضؾٔٞٛب  زاٛكِبٟ زٝٓشي 

 Universidad De Granada  زاٛكِبٟ ُطاٛبزا 

 Universidad Autonoma De Madridزاٛكِبٟ ًبٗذٔٞسٜؽ ٗبزضيس  

 Universidad Autonoma De Madrid  زاٛكِبٟ اسٞٛٞٗب ٗبزضيس 

  Universidad De Valenciaزاٛكِبٟ ٝآٜؿيب  
 

 اػتشاليا  وـًس 

 The University of Sydneyزاٛكِبٟ ؾيسٛي  

 The University of Wollongong   زاٛكِبٟ َِٝٓٞٛٞٛ 
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 The University of Queensland  زاٛكِبٟ ًٞئيٜعٜٓس 

 The University of Adelaideزاٛكِبٟ آزاليس  

 The University of New South Walesزاٛكِبٟ ٛيٞؾبر ٝٓع  

 The University of  Melbournزاٛكِبٟ ٗٔجٞضٙ  

 The University of Tasmaniaزاٛكِبٟ سبؾ٘بٛي  

 The University of Western Australiaزاٛكِبٟ ٝؾشطٙ اؾشطآيب  

 The University of Monash Universityٛبـ زاٛكِبٟ ٗٞ 

 Charls Sturt University  چبضٓع اؾشٞاضر 

 QUT  Queensland University of Technologyزاٛكِبٟ  

 Flinders Universityزاٛكِبٟ كٔيٜسضظ  

 Newcastle University of زاٛكِبٟ ٛيًٞبؾْ 

  Australian National Universityزاٛكِبٟ ٗٔي اؾشطآيب  

 Australian College for Emergency Medicine (ACEM)ًبٓح عت اٝضغاٛؽ اؾشطآيب 

  Murdoch  زاٛكٌسٟ ػٕٔٞ ثيٞٓٞغي ٝ سٌٜٞٓٞغي زاٛكِبٟ ٗطزاخ 

 Curtin University of technologyزاٛكِبٟ ًطسٚ  

 University of Technology Sydney (UTS)زاٛكِبٟ سٌٜٞٓٞغي ؾيسٛي   
 
 

 وـًس اػلًان 

 ثبقس اػشجبضزاٛكِب٢١بي ظيط ثهٞضر ٗكطٝط ٗي   *

 Comenius University of Bratislava   زاٛكِبٟ ًبٜٗيٞؼ زض ثطاسيؿالٝا 

 Martin-Jesenius of Medicine   زاٛكٌسٟ دعقٌي ٗبضسيٚ خؿيٜيٞؼ 
 

 اوگلؼتان  وـًس

 Oxford University   زاٛكِبٟ آًؿلٞضز 

 Aston University   زاٛكِبٟ اؾشٞٙ 

 University of Edinburgh   زاٛكِبٟ ازيٚ ثطٝ 

 Institute of Ophthalmology   اٛؿشيشٞ اكشبٓ٘ٞٓٞغي 

 B.P.M.F (Institute of Child Health )    ؾالٗز ًٞزًبٙ  اٛؿشيشٞ 

 University of Strathclyde زاٛكِبٟ اؾشطاسٌاليس  

 Institute of Neurology   اٛؿشيشٞ اػهبة 

 University of Bath   زاٛكِبٟ ثبر 

 School of Medicine (Royal Hospitals)  زاٛكٌسٟ ١بي دعقٌي ٝاثؿش٠ ث٠ ثي٘بضؾشب٢ٛبي ؾٔغٜشي 

 University of Bristol   ثطيؿشّٞ  زاٛكِبٟ 

  St.George’s Hospital Medical School  زاٛكٌسٟ دعقٌي ثي٘بضؾشبٙ ؾٜز خٞضج 

 University of Dundee    زاٛسي  زاٛكِبٟ 

 University of Reading   ضيسيَٜ  زاٛكِبٟ 

 University of  Surrey   ؾبضي  زاٛكِبٟ 

 University of Sheffield   قلئس  زاٛكِبٟ 

University of  Kent   ًٜز  زاٛكِبٟ 
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 London Hospital Medical College   ًبٓح دعقٌي ثي٘بضؾشبٙ ٜٓسٙ 

 University of Glasgow    ُالؾٌٞ  زاٛكِبٟ 

 University of  Leicester   ٓيؿشط  زاٛكِبٟ 

 University of Liverpool   زاٛكِبٟ ٓيٞضدّٞ 
 London School of hygiene and tropical Medicineزاٛكٌسٟ ث٢ساقز ٝ دعقٌي ٜٗبعن ُطٗؿيطي  

 University of Nottingham    ٛبسي٢ِٜبٕ  زاٛكِبٟ  

 University of  Newcastle Upon tyne    زاٛكِبٟ ٛيًٞبؾْ  
  

 University of Warwick    زاٛكِبٟ ٝاضٝيي

 U.C.L (University College of London)   ًبٓح ٜٓسٙ  زاٛكِبٟ 

 University of  York   يٞضى  زاٛكِبٟ 

 University of  Birmingham   ثيطِٜٗبٕ  زاٛكِبٟ 

 University of  Durham   زٝض١بٕ  زاٛكِبٟ 

 University of  Sussex   زاٛكِبٟ ؾبؾٌؽ 

 University of  Southampton   ؾبس٢٘ذشٞٙ  زاٛكِبٟ 

 University of  Cambridge   زاٛكِبٟ ً٘جطيح 

 King’s College Londonًٜيِع ًبٓح ٜٓسٙ  

 University of  Wales College of Cardiff زاٛكِبٟ ًبضزيق  

 University of  Lancaster زاٛكِبٟ الٌٛؿشط  

 University of  Leeds ٓيسظ   زاٛكِبٟ 

 University of  Manchester   ٜٗچؿشط  زاٛكِبٟ 

 Royal  College of Medicine   ًبٓح دعقٌي ؾٔغٜشي 

 University of  Norwich ٛٞضٝيح   زاٛكِبٟ 

 University of  Wales   زاٛكِبٟ ٝٓع 

 University of  Aberdeen   آثطزيٚ  زاٛكِبٟ 

 London  Imperial College   اٗذطيبّ ًبٓح ٜٓسٙ 

  University of  ST Andrews   زاٛكِبٟ اٛسضٝظ 

 University of   East Anglia ايؿز اِٛٔيب  زاٛكِبٟ 

 B.P.M.F (Institute of Cancer research )  اٛؿششيٞ سحويوبر ؾطعبٙ 

 M.P.M.Fاٛؿششيٞ ضٝاٛذعقٌي 

 Keel University  زاٛكِبٟ ًيْ 
 ١بي دعقٌي ٝ زٛساٛذعقٌياسحبزي٠ زاٛكٌسٟ 

 United Medical & Dental Schools  
 Heart and Lung Institute School of Pharmacy B.P.M.F National  
 University Salford  زاٛكِبٟ ؾبٓلٞضز  

 University Brunel  زاٛكِبٟ ثطْٝٛ 

  University Bradford   زاٛكِبٟ ثطازكٞضز 

 Liverpool John Moores Universityزاٛكِبٟ ٓيٞضدّٞ خبٙ ٗٞضؼ 

 Loughborough Universityزاٛكِبٟ الخ ثطٝ 

 Middlesex Universityزاٛكِبٟ ٗيسّ ؾٌؽ 

 CITY Universityزاٛكِبٟ ؾيشي  
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 London Metropolitan Universityزاٛكِبٟ ٗشطٝدٞٓيشٚ  

 Kingston Universityزاٛكِبٟ ًيِٜعسٞٙ  

 

 ايتاليا وـًس

 .ٗساضى سحهئي ًٔي٠ زاٛكِب٢١بي ػٕٔٞ دعقٌي ًكٞض ايشبٓيب ثب قطايظ يٌؿبٙ عجن ضٞاثظ اػالٕ قسٟ هبثْ اضظقيبثي ٗي ثبقس  

 

 ايشلىذ جىًتي  وـًس 

  National University of Ireland (The Royal College of Surgeons in Ireland)زاٛكِبٟ ٗٔي ايطٜٓس   

 وـًس ايشلىذ ؿمالي 

 Queen’s University   زاٛكِبٟ ٗٔي ًٞئيٜع   

 تلظيه  وـًس 

 Free University of Brussels (Universite Libre De Bruxelies)زاٛكِبٟ آظاز ثطًٝؿْ   

  Leuven) Catholic University of Louvain (katholieke              زاٛكِبٟ ًبسٞٓيي ٓٞٝٙ  

 Universite De Letat A liegeزاٛكِبٟ ٓيػ   

 University of Ghentزاٛكِبٟ ُٜز  
  

 تىگالدؽ  وـًس

 University of  Dhakaزاًب   زاٛكِبٟ  

 پاوؼتان  وـًس 

 University of  Sindؾٜس   زاٛكِبٟ  

 University of  Karachiًطاچي   زاٛكِبٟ  

 University of Punjab( ًيَٜ ازٝاضز، كبع٠٘ خٜبح ، ػال٠ٗ اهجبّ)زاٛكِبٟ دٜدبة   

 University of  Peshawarزاٛكِبٟ ديكبٝض   

 University of  Bahawalpurزاٛكِبٟ ث٢بٝٓذٞض    
( زض نٞضسي٠ٌ زاٛكِبٟ اػالٕ ٛ٘بيس ًبٓح ٗطثٞع٠ ٗؼشجط ٝ ٝاثؿش٠ ث٠ زاٛكِبٟ ٗي ثبقس ٝ ٗسضى اظ زاٛكِبٟ نبزض ُطزز)زاٛكِبٟ هبئس اػظٖ ٝ ًبٓد٢بي ٝاثؿش٠    

Quaid-e-Azam University  
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 تشويٍ  وـًس

 Istanbul University (Cerrah Passa, Capa)(١بي خطاح دبقب ٝ چبدبزاٛكٌسٟ )اؾشبٛجّٞ   زاٛكِبٟ

 Hacettepe Universiesi  کبخز سذ٠  زاٛكِبٟ

 Ankara Universitesi  زاٛكِبٟ آٌٛبضا

 Anadolu Universitesi (University of Anatolia)  آٛبسٞٓي  زاٛكِبٟ

  Dokuz Eylul Universitesi (9th sept. University)(زٝهٞظ ائّٞ)ائّٞ  9  زاٛكِبٟ

 Gazi Universitesi   زاٛكِبٟ ؿبظي

 Ege University (Aegean University)زاٛكِبٟ اغٟ 

  Osmangazi University  ػث٘بٙ ؿبظي  زاٛكِبٟ

 Marmara University  زاٛكِبٟ ٗطٗطٟ

 Cukurova  University  زاٛكِبٟ چٌٞضٝٝا 

 Uludag  University  ٞزاؽ زاٛكِبٟ اٝٓ

 Karadeniz Technical  University  زاٛكِبٟ ًبضازٛيع 

     Ondoks Mayis University   (Samsun University)    ٗبيؽ ؾبٗؿٞٙ 19  زاٛكِبٟ

 Trakya University  زاٛكِبٟ سطاًيب

 Selcuk University  زاٛكِبٟ ؾٔدٞم 

 Fatih University  زاٛكِبٟ كبسح 

 (١بي ػٕٔٞ دبي٠ دعقٌي زض ضقش٠)  Middle East University  ٛكِبٟ ذبٝضٗيب٠ٛ آٌٛبضا زا

 

 چه  وـًس  

 ثبقس اػشجبض زاٛكِب٢١بي ظيط ثهٞضر ٗكطٝط ٗي * 

 Charles University, Pragueزاٛكِبٟ چبضٓع زض دطاٍ  

  Charles University, Faculty of medicine in pilsenزاٛكِبٟ چبضٓع زض دٔعٙ  

 ١Charles University, Hradec Kraloveطاسؽ ًبضٓٞا   زاٛكِبٟ 

  

 داوماسن  وـًس

 Aarhus University   آض١ٞؼ  زاٛكِبٟ 

 Royal Danish School(زض ضقش٠ زاضٝؾبظي) زاٛكٌسٟ ؾٔغٜشي زاٛ٘بضى 

 University of Copenhagen  زاٛكِبٟ ًذ٢ٜبٍ

 Odense University  زاٛكِبٟ ازٛؿ٠ 

 سيػيٍ  وـًس

 ثبقس اػشجبض زاٛكِب٢١بي ظيط ثهٞضر ٗكطٝط ٗي *

 (ضقش٠ زاضٝؾبظي)  Moscow I.M.Sechenov Medical Institute(زاٛكِبٟ ق٘بضٟ يي ٗؿٌٞ)ؾچيٜٞا  –آًبزٗي دعقٌي ٗؿٌٞ        

 Moscow Medical Stomatology Institute N.A Semashko  اٛؿشيشٞ زٛساٛذعقٌي ٗؿٌٞ 
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  Sp Pavlov Medical State University(دبٝٓٞف)زاٛكِبٟ دعقٌي ؾٚ دشطظثٞضٍ 

 st.Petersburg State Medical Academyآًبزٗي سرههي دعقٌي ؾٚ دغطظثٞضٍ  

 The S.N. Fyodorov Eye Microsurgery State Institutionٗطًع چكٖ دعقٌي كيسضٝف 

 (تالسيع)سيػيٍ ػفيذ  وـًس 

 ثبقس اػشجبض زاٛكِب٢١بي ظيط ثهٞضر ٗكطٝط ٗي *

 Minsk State Medical Institute  آًبزٗي دعقٌي ٗيٜؿي         

 Belarusian Medical Academy of post Graduate Education (BelMAPO)آًبزٗي سرههي دعقٌي ٗيٜؿي         
  

   وـًس ػىگاپًس

 National University of Singapore  زاٛكِبٟ ٗٔي ؾِٜبدٞض      

 

   وـًس ػًسيٍ

 University of Damascusزاٛكِبٟ زٗكن      

 University of Aleppoزاٛكِبٟ کٔت       

  Tishreen Universityزاٛكِبٟ سكطيٚ       

   

   وـًس ػًئذ

  Goteborgs University  زاٛكِبٟ ُٞسٜجطٍ     

 Lund Universityزاٛكِبٟ ٓٞٛس       

 Uppsala University  ادؿبال  زاٛكِبٟ      

 Umea Universityزاٛكِبٟ اٗئٞ       

 Karolinska Instituteاٛؿشيشٞ ًبضٝٓيٜؿٌب       

 Linkopings University  زاٛكِبٟ ٓيٌٜكبديِٜع      
 

   وـًس ػًئيغ 

  Universite De Geneve  زاٛكِبٟ غٛٞ   

 Universitat Bern  ثطٙ  زاٛكِبٟ   

 Universite De Lausanneٓٞظاٙ    زاٛكِبٟ   

 Universitat Zurichظٝضيد  زاٛكِبٟ    

  Bazel University(   ثطاي ضقش٠ زاضٝؾبظي)زاٛكِبٟ ثبظّ    
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   وـًس فشاوؼٍ

 . ًٔي٠ زاٛكِب٢١بي زٝٓشي ٝ ٗٞضز سبئيس ٝظاضر كط١َٜ ٝ آٗٞظـ ػبٓي آٙ ًكٞض ٗؼشجط ٗي ثبقس 

 وـًس فىالوذ 

  University of Tampereزاٛكِبٟ سبٗذط     

 University of Kuoipioزاٛكِبٟ ًٞديٞ       

 University of Ouluزاٛكِبٟ اٝٓٞ       

 University of Jyvaskyla زاٛكِبٟ خيٞاؾٌيال       

 University of Helsinki  زاٛكِبٟ ١ٔؿيٌٜي      

       وـًس فيليپيه 

 : تاؿذ َا تٍ ؿشح ريل مي ، داوـگاَُاي مؼتثش دس وـًس فيليپيه دس وليٍ سؿتٍ 19/10/88عثك مصًتٍ ؿًساي ػالي اسصؿياتي مًسخ 

 Up))  University of Philippine  زاٛكِبٟ زٝٓشي 

 ( Saint Thomas university) زاٛكِبٟ ؾٜز سٞٗبؼ  

  وـًس واوادا

    University of Saskatchewanزاٛكِبٟ  

 Universite Laval  زاٛكِبٟ الٝاّ  

 Universite de Montreal  زاٛكِبٟ ٗٞٛشطاّ  

 Universite de Sherbrooke   زاٛكِبٟ قطثطٝى  

 Universite of Manitoba   زاٛكِبٟ ٗبٛيشٞثب  

 Mc Master University  زاٛكِبٟ ٗي ٗؿشط  

 Dalhousie University  زاٛكِبٟ ز٢ٓٞظي  

 Windsor University  زاٛكِبٟ ٝيٜعٝض  

 University of Lethbridge  زاٛكِبٟ ٓشجطيح  

 University of Victoria  زاٛكِبٟ ٝيٌشٞضيب  

 University  of Guelph  زاٛكِبٟ ُٞئٔق  

 University of British Columbia   زاٛكِبٟ ثطيشيف ًٔ٘جيب  

 University of Toronto   زاٛكِبٟ سٞضٛشٞ  

 University of Calgary   زاٛكِبٟ ُبِٓطي  

 University of Ottawa   زاٛكِبٟ اسبٝا  

 Carleton University   زاٛكِبٟ ًبضٓشٞٙ  

  University of Alberta   زاٛكِبٟ آٓجطسب  

 York University    زاٛكِبٟ يٞضى  
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 University of Western Ontario    بضيٞزاٛكِبٟ ٝؾشطٙ اٛش  

 Mc. Gill University   زاٛكِبٟ ٗي ُيْ  

 University of Waterloo   زاٛكِبٟ ٝاسطٓٞ  

 Queen’s University at Kingston   زاٛكِبٟ ًٞئيٚ  

 University of Quebec   زاٛكِبٟ ًجي  

  Memorial University  زاٛكِبٟ ٗ٘ٞضيبّ

 

  جىًتيوـًس وشٌ  

 Seoul National University   زاٛكِبٟ ٗٔي ؾئّٞ  

  وـًس لُؼتان 

 ثبقس اػشجبض زاٛكِبٟ ظيط ثهٞضر ٗكطٝط ٗي *

 University of Warsaw   زاٛكِبٟ ٝضقٞ   
 

  وـًس ليثي 

 Al-Fateh University   زاٛكِبٟ آلبسح  

 

   وـًس مالضي

  UPM) )University Putra Malaysia  زاٛكِبٟ 

 University Kebangsaan Malaysia (The National University of Malaysia)  زاٛكِبٟ 

 U.M  زاٛكِبٟ 
 

  وـًس مجاسػتان 

 ثبقس اػشجبض زاٛكِب٢١بي ظيط ثهٞضر ٗكطٝط ٗي *

 Semmelweis University  of Medicine   زاٛكِبٟ دعقٌي ؾ٘ٔٞايع  

 Szeged  زاٛكِبٟ دعقٌي ؾِس  

 Pecs Medical University   زاٛكِبٟ دعقٌي دچ  

 Debercen University of Medicine   دعقٌي زثطؾٚ  زاٛكِبٟ  
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   وـًس مغشب 

           L’University Mohammad V Souissi (Robat-Marocco) زاٛكِبٟ ٗح٘س آربٗؽ   

 وـًس ويًصيلىذ 

 University of Auckland   أًٜس  زاٛكِبٟ 

 University of otago   اسبُٞ  زاٛكِبٟ  

 

    وـًس َىذيػتان  

 All India Institute of Medical Sciences  اٛؿشيشٞ ػٕٔٞ دعقٌي اّ ايٜسيب 

 University of  Mumbai    ث٘جئي  زاٛكِبٟ 

 University of Calcutta   زاٛكِبٟ ًٌٔش٠ 

 University of Delhi   زاٛكِبٟ ز١ٔي 

 The tamil Nadu Dr.M.G.R Medical university Madrasسبٗيْ ٛبزٝ، ٗسضؼ  -آض.خي.زاٛكِبٟ دعقٌي زًشط إ  

 Pan Jaf University   زاٛكِبٟ دٜدبة  

 Aligarh Muslim University  آيِط  زاٛكِبٟ  

 Hamdard College of Pharmacyًبٓح زاضٝؾبظي ١٘سضز  

 Banaras Hindu University ١ٜسٝي ثٜبضؼ ٝ ًبٓد٢بي ٝاثؿش٠  زاٛكِبٟ  

  Post Graduate Institute of Medical Education and research (Chandigarh) PGI 
 Rajive Gandi University of Health science     ضاخيٞ ُبٛسي  زاٛكِبٟ  

 Manipal universityٗبٛيذبّ   زاٛكِبٟ  

 Jawaharlal Nehro Universityزاٛكِبٟ خٞا١ط ٓؼْ ٢ٛطٝ  
  

 وـًس َلىذ 

 Utrecht University   زاٛكِبٟ اٝسطذز

 University Medical Center Nijmegenزاٛكِبٟ ٛبي٘رٚ 

 Netherland Cancer Instituteاٛؿشيشٞ ؾطعبٙ ١ٜٔس 

 Erasmus University Rotterdom   زاٛكِبٟ ايطاؾ٘ٞؼ

 The National Institute of public Health and the Environmentاٛؿشيشٞ ٗٔي ث٢ساقز ػ٘ٞٗي ٝ ٗحيظ 

 Amsterdam Universityآٗؿشطزإ   زاٛكِبٟ

 Wageningen Universityزاٛكِبٟ ٝاُٜيِٜٚ 

 University Maastricht    زاٛكِبٟ ٗبؾشطيرز

 Leiden universiat  زاٛكِبٟ ٓيسٙ

 Groningen University  زاٛكِبٟ ُطٝٛيِٜٚ
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    وـًس َىگ وىگ

 Hong Kong Universityزاٛكِبٟ ١َٜ ًَٜ   

 (ػاتك) وـًس يًدؼاليي 

 ثبقس اػشجبض زاٛكِبٟ ظيط ثهٞضر ٗكطٝط ٗي *

 University of Belgradeزاٛكِبٟ ثِٔطاز   
 .ٗساضى سرههي نبزضٟ اظ زاٛكِبٟ ثِٔطاز ؿيطٗؼشجط ٗي ثبقس 
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 کطَر اس ذارج زر زاًطجَياى علوی ًوايٌسُ

 

 
  student.net/fa-www.iran         ايشلىذ ي تشيتاويادس  ايشان جمًُسي اػالمي ػلمي ومايىذٌ -

Scientific Representative of Islamic Republic of Iran in the UK and Irland 

 

  auwww.abisa.org.ويًصلىذ                     ي دساػتشاليا ايشان جمًُسي اػالمي ػلمي ومايىذٌ -

Academic Representative of Iranian Students in Australia and New Zealand 

 

  iranscholarship.com-www.fr     ومايىذٌ ػلمي جمًُسي اػالمي ايشان دس مىغمٍ ؿيىگه

Scientific Representative of Islamic Republic of Iran in the Schengen Area 

  

 www.srir.ru                                   ي آػياي مياوٍ  سيػيٍ وـًس دس ػلمي ومايىذٌ -

Scientific Representative of Islamic Republic of Iran in Russia/Middle Asia 

 

 www.srib.by                                                         تالسيع ي اوشايه  دس ػلمي ومايىذٌ -

Scientific Representative of Islamic Republic of Iran in Belarus and Ukrine 

 

 www.iranscap.com                                    جىًب ؿشق آػيا دس ػلمي ومايىذٌ -

Scientific Representative of Islamic Republic of Iran in South East Asia 
 

 

 

 

 

http://www.iran-student.net/fa
http://www.abisa.org.au/
http://www.fr-iranscholarship.com/
http://www.srir.ru/
http://www.srib.by/
http://www.iranscap.com/
http://www.iranscap.com/
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 س دت نم دن گی ه ی جمهوری اساليی اداان

http://www.mfa.gov.ir/NewsShow.aspx?id=869&menu=232&lang= 

08:11-09/11/0191 

 رديف

  

 آدرش ضاي، ضفارتخأٗ ٘ا

 ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در ٚيٓ 1

  

http:// vienna.mfa.ir 

 /http://shanghai.mfa.gov.ir  شأگٙاي ضروٕطٌٛگري جّٙٛري اض ِي ايراْ 6

 ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در پاريص 3

  

http://paris.mfa.ir 

 ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در تٛويٛ 4

  

http://tokyo.mfa.ir 

 http://bogota.mfa.ir  ضفارت جّٙٛری اض ِی ایراْ در کٍّبيا  5 

 http:// pretoria.mfa.ir ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در پرتٛريا 6

 http://alger.mfa.ir   ضفارت جّٙٛری اض ِی ایراْ در اٌجسایر  7 

 در ِادريذضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ  8

  

http:// madrid.mfa.ir 

 http://amman.mfa.ir  ضفارت جّٙٛری اض ِی ایراْ در اردْ  9 

 در دٚشٕبٗضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ  11

  

http:// dushanbe.mfa.ir 

 http://basra.mfa/ir  ضرکٕطٌٛگری جّٙٛری اض ِی ایراْ در بصرٖ  11 

http://www.iran.embassy.at/
http://www.iran.embassy.at/
http://shanghai.mfa.gov.ir/
http://www.amb-iran.fr/
http://www.amb-iran.fr/
http://www.iranembassyjp.org/
http://www.iranembassyjp.org/
http://bogota.mfa.ir/
http://www.iranembassy.org.za/
http://www.iranembassy.org.za/
http://alger.mfa.ir/
http://www.iranemb.es/
http://www.iranemb.es/
http://amman.mfa.ir/
http://www.iranembassytj.com/
http://www.iranembassytj.com/
http://basra.mfa/ir


 ٗسيطيز ثٞضؼ ١ب ٝ ٗبٗٞضيز ١بي آٗٞظقي/ ٗؼبٝٛز ثيٚ آْ٘ٔ زاٛكِبٟ 
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 سفبرت جمٍُري اسالمي ايران در دَحً 16

  

http:// doha.mfa.ir 

 ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در ِطىٛ 13

  

http:// moscow.mfa.ir 

 ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در ٌٚيٕگتْٛ 14

  

http:// wellington.mfa.ir 

 ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در اضتىٍُٙ 11

  

http://Stockholm.mfa.ir 

 ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در بٛداپط، 16

  

http:// budapest.mfa.ir 

 ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در اضٍٛ 17

  

http:// oslo.mfa.ir 

 ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در ٌٕذْ 18

  

http://london.mfa.ir  

 ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در ويف 19

  

http:// kiev.mfa.ir 

 ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در واِبرا 61

  

http:// canberra.mfa.ir 

 ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در برٌيٓ 61

  

http:// berlin.mfa.ir 

http://www.iranembassy.org.qa/
http://www.iranembassy.org.qa/
http://www.iranembassy.ru/
http://www.iranembassy.ru/
http://iranembassy.org.nz/
http://iranembassy.org.nz/
http://stockholm.mfa.ir/
http://www.iranembassy.hu/
http://www.iranembassy.hu/
http://iranembassy.no/
http://iranembassy.no/
http://london.mfa.ir/
http://london.mfa.ir/
http://www.iranembassy.com.ua/
http://www.iranembassy.com.ua/
http://www.iranembassy.org.au/
http://www.iranembassy.org.au/
http://www.iranembassy.de/
http://www.iranembassy.de/
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 سفبرت جمٍُري اسالمي ايران در الًٌ 66

  

http:// thehague.mfa.ir 

 ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در آٔکارا 63

  

http:// ankara.mfa.ir 

 ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در اض َ آباد 64

  

http:// islamabad.mfa.ir 

 ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در برْ 61

  

http:// bern.mfa.ir 

 ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در آتٓ 66

  

http:// athens.mfa.ir 

 ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در جاوارتا 67

  

http:// jakarta.mfa.ir  

 ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در وپٕٙاگ 68

  

http:// copenhagen.mfa.ir  

 ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در برازيٍيا 69

  

http:// brasilia.mfa.ir  

 تاشىٕذ ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در 31

  

http:// tashkent.mfa.ir  

 وٛاالالِپٛر ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در 31

  

http:// kualalumpur.mfa.ir  

http://www.iranianembassy.nl/
http://www.iranianembassy.nl/
http://www.iranembassy-tr.ir/
http://www.iranembassy-tr.ir/
http://www.iranembassy.pk/
http://www.iranembassy.pk/
http://www.iranembassy.ch/
http://www.iranembassy.ch/
http://www.iranembassy.gr/
http://www.iranembassy.gr/
http://www.iranembassy.or.id/
http://www.iran-embassy.dk/
http://www.irembassybr.com/
http://iranembta.ir/
http://iranembassy.com.my/
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 سىگبپُرسفبرت جمٍُري اسالمي ايران در  36

  

-http://www.iranembassy

sg.com 

 در اتاٚا ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ 33

  

http:// ottawa.mfa.ir  

 در باوٛ ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ 34

  

http:// baku.mfa.ir  

http://www.iranembassy.be در برٚکطً ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ 31  

 ٌيطبْٛ ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در 36

  

http://lisbon.mfa.ir  

  http://helsinki.mfa.ir ایراْ در ٍ٘طيٕکی ضفارت جّٙٛری اض ِی 37

 ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در ايرٚاْ 38

  

http://yerevan.mfa.ir  

  http:// bucharest.mfa.ir ضفارت جّٙٛري اض ِي ايراْ در بخارض،  39

 ٔيٛيٛرن -ّٔايٕذني دائُ ايراْ در ضازِاْ ًٍِ ِتحذ 41

  

http:// newyork.un.mfa.ir  

 ٚاشٕگتٓ -دفتر حفاظ، ِٕافع جّٙٛري اض ِي ايراْ 41

  

http://washington.mfa.ir 

 ٘اِبٛرگضرکٕطٌٛگري جّٙٛري اض ِي ايراْ در  46

  

http:// hamburg.mfa.ir  

 ضرکٕطٌٛگري جّٙٛري اض ِي ايراْ در فرأکفٛرت 43

  

http:// frankfurt.mfa.ir  

 

http://www.iranembassy-sg.com/
http://www.iranembassy-sg.com/
http://ottawa.mfa.ir/
http://www.iranembassyaz.ir/
http://www.iranembassy.be/
http://www.iranembassy.am/
http://www.iranembassy.ro/
http://www.iran-un.org/
http://www.generalkonsulatiran.de/
http://www.iranconsulate.com/
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 تاًک ترصصی هقاالت پشضکی                                                                                                   

           Global Medical Articles Library 

 

www.medlib.ir 

 

 

 

                                                                                                     

 تاًک ترصصی ٍيسئَي سالهت                                                                                                                                    
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