
 تسوِ تعالی

 

 آییي ًاهِ آسهَى جاهع

 

 داًطجَیی کِ درٍس 8/8/1389 اهیي جلسِ ضَرای عالی تزًاهِ ریشی هَرخ 775 آییي ًاهِ دٍرُ دکتزی هصَب 7تز اساس هادُ 

 هصَتِ ضَرای  صالحیت علوی ٍ تَاًایی در ستاى خارجی تزاساسهزحلِ آهَسضی دٍرُ دکتزی  را تا هَفقیت گذراًذُ تاضذ ٍ ّوچٌیي 

 .تایذ در یک آسهَى جاهع کِ تِ صَرت کتثی ٍ ضفاّی تزگشار هی ضَد ضزکت کٌذ. تحصیالت تکویلی را کسة ًوَدُ تاضذ

 .در ًوزُ ًْایی داًطجَ هی تاضذ% 30ٍ سْن آسهَى ضفاّی % 70 سْن آسهَى کتثی 

 پژٍّطی، داًطجَ تایذ تا –ارسیاتی جاهع تِ هٌظَر احزاس قاتلیتْای آهَسضی ٍ پژٍّطی داًطجَ است کِ در ضیَُ آهَسضی : 1هادُ 

ًظارت هعاٍى آهَسضی داًطگاُ دریک آسهَى  ضاهل دٍ یا سِ درس اصلی تِ اًتخاب استاد راٌّوا ٍ تصَیة ضَرای تحصیالت تکویلی 

ایي آسهَى تایذ تِ گًَِ ای تاضذ تا تَاًوٌذی، تحلیل ٍاستٌثاط داًطجَ اس ًظز اساتیذ راٌّوا ٍ . گزٍُ  آهَسضی است، ضزکت کٌذ

  ًفز اعضای ّیات علوی تا پیطٌْاد ضَرای تحصیالت تکویلی گزٍُ ٍ تأییذ هعاٍى آهَسضی داًطکذُ  تزای آغاس فعالیت 3هطاٍر ٍ 

ٍ در ضیَُ پژٍّطی، احزاس قاتلیت ّای پژٍّطی داًطجَ، تز اساس رًٍذ پیطزفت فعالیتْای پژٍّطی . پژٍّطی سٌجیذُ ضَد

 (89 آییي ًاهِ دکتزی 7هادُ ).داًطجَ است کِ در پایاى ّز دٍ ًیوسال تحصیلی اس سَی کویتِ راّثزی سٌجیذُ هی ضَد

داًطجَیی کِ هیاًگیي ارسیاتی .  تاضذ16 پژٍّطی در ارسیاتی جاهع ًثایذ کوتز اس –هیاًگیي ًوزات داًطجَ در ضیَُ آهَسضی : 2هادُ 

ًوزُ آسهَى جاهع تغَر یک ًوزُ هجشا .  تاضذ تٌْا یک تار دیگز هی تَاًذ در ارسیاتی جاهع ضزکت کٌذ16جاهع ٍی تزای تار اٍل کوتز اس

 (89 آییي ًاهِ دکتزی 7 هادُ 12تثصزُ ).در کارًاهِ داًطجَ ثثت هی گزدد ٍلی در هیاًگیي کل ًوزات تاثیز ًذارد

در . هیشاى پیطزفت فعالیتْای پژٍّطی داًطجَ در ضیَُ پژٍّطی تصَرت قاتل قثَل ٍ غیز قاتل قثَل سٌجیذُ هی ضَد: 3هادُ 

 7هادُ 13تثصزُ ). صَرت احزاس درجِ قاتل قثَل اس سَی کویتِ راّثزی، داًطجَ هی تَاًذ تِ فعالیت ّای پژٍّطی خَد اداهِ دّذ

 ( 89آییي ًاهِ دکتزی 

 رٍس پس اس تزگشاری آسهَى، کتثا تِ هذیزیت تحصیالت تکویلی داًطگاُ 15داًطکذُ تایذ ًتیجِ آسهَى جاهع را حذاکثز تا : 4هادُ 

 .  اعالم ًوایذ

اگز داًطجَ در اٍلیي تزهی تاضذ کِ آسهَى جاهع را ثثت ًام کزدُ تاضذ ٍلی تِ دالیلی ًتَاًذ در آسهَى جاهع ضزکت ًوایذ ًوزُ : 5هادُ 

F در کارًاهِ داًطجَ درج خَاّذ ضذ . 

،  اهتحاى ضفاّی اس داًطجَ ( آسهَى کتثی20 اس 16 سْن حذاقل14 اس 2/11کسة حذاقل )در صَرت قثَلی در آسهَى کتثی  : 6هادُ 

 در ًیوسال هزتَعِ جْت آسهَى Pتَسظ کویتِ هوتحٌیي تعول آهذُ ٍ در صَرت قثَلی در اهتحاى ضفاّی در کارًاهِ داًطجَ ًوزُ 

  .جاهع درج خَاّذ ضذ

آسهَى جاهع دٍ تار در سال تْار ٍ پاییش تا تصَیة ضَرای آهَسضی یا تحصیالت تکویلی گزٍُ، داًطکذُ ٍ داًطگاُ تزگشار هی : 7هادُ 

 .تِ تزتیثی کِ داًطجَیاى تتَاًٌذ در ًیوسال سَم ٍ یا حذاکثزدر ًیوسال چْارم در آى ضزکت کٌٌذ. گزدد

داًطجَیاًی کِ ًیوسال سَم ٍاحذ آهادگی آسهَى جاهع را اًتخاب ًوَدُ اًذ حذاکثز تا پایاى ًیوسال پٌجن فزصت دارًذ، : 1تثصزُ 

 . آسهَى جاهع خَد را تا هَفقیت تِ اتوام تزساًٌذ

 ضزایظ ضزکت در آسهَى جاهع: 8هادُ 

داًطجَ تایذ تا ًظارت ٍ تاییذ هذیز تحصیالت تکویلی داًطگاُ، پس اس کسة ًوزُ ستاى خارجی هغاتق جذٍل سیز ٍ گذراًذى کلیِ 

 .ٍاحذّای درسی دٍرُ در آسهَى جاهع ضزکت کٌذ
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 (اعذاد داخل پزاًتش حذاکثز ًوزُ هی تاضذ)حذاقل ًوزُ ستاى قاتل قثَل در سهاى  آسهَى جاهع

 MSRT آسهَى

(MCHE)(100) 

IELST(9) IBT(120) CBT(300) PBT(677) TOLIMO 

(677) 

داًطگاُ  

 (100)تْزاى

داًطگاُ 

تزتیت 

هذرس 

(100) 

حذاقل 

 ًوزُ

       50     5      80       200       450       450     50       50 

  

 .را تایذ تِ داًطگاُ ارایِ دّذ (حذاکثزدٍسال قثل اس ٍرٍد تِ دٍرُ دکتزی)اصل هذرک ستاى دارای اعتثار  : 2تثصزُ 

داًطجَیاى تا قثل اس کسة ضزایظ آسهَى جاهع هی تَاًٌذ حذاکثز تا یک  ًیوسال ٍاحذ آهادگی آسهَى جاهع تِ ارسش صفز  : 3تثصزُ 

 .ٍاحذ را اًتخاب ًوایٌذ

داًطجَیاًی کِ قصذ ضزکت در آسهَى جاهع در ًیوسال سَم دٍرُ تحصیلی خَد را دارًذ تا تَجِ تِ ایٌکِ ٍاحذ آهادگی  : 4تثصزُ 

هی تایست در ًیوسال دٍم تِ ّوزاُ درٍس . آسهَى جاهع پیص ًیاس ٍاحذ آسهَى جاهع در ًزم افشار آهَسضی گلستاى تعزیف ضذُ است

 . اًتخاتی ٍاحذ آهادگی آسهَى جاهع را اًتخاب ًوایذ

اخذ ّوشهاى آهادگی آسهَى جاهع ٍ آسهَى جاهع کِ ّز دٍ درٍسی تِ ارسش صفز ٍاحذ ّستٌذ در یک ًیوسال اهکاى پذیز  : 5تثصزُ 

 .ًوی تاضذ

 .  هی تاضذ9010074 ٍ ضوارُ درس آسهَى جاهع 9010075در سیستن گلستاى داًطگاُ  ضوارُ درس آهادگی آسهَى جاهع  : 6تثصزُ 

 . را اخذ ًوایذ1داًطجَ پس اس کسة ًوزُ قثَلی در ارسیاتی جاهع هی تَاًذ در ّواى ًیوسال ٍاحذ رسالِ  : 7تثصزُ 
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 *گزدش کار آسهَى جاهع  * 
 

 :ّذف اس تزگشاری آسهَى جاهع

 

 

 

. آسهَى جاهع تزای داًطجَیاى دٍرُ دکتزی حذاکثز دٍ تار، در ًیوسال سَم ٍ چْارم تزگشار هی ضَد

. داًطجَیاى تایذ حذاکثز تا پایاى ًیوسال چْارم آسهَى جاهع خَد را تا هَفقیت تِ اتوام رساًذُ تاضذ

 آسهَى جاهع داًطجَیاًی کِ ًیوسال سَم ٍاحذ آهادگی آسهَى جاهع را اًتخاب ًوَدُ اًذ حذاکثز تا پایاى ًیوسال پٌجن فزصت دارًذ

 .ًذىرسابخَد را تا هَفقیت تِ اتوام 

 .  هی تاضذ9010074 ٍ ضوارُ درس آسهَى جاهع 9010075در سیستن گلستاى داًطگاُ  ضوارُ درس آهادگی آسهَى جاهع 
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 احراز قابلیت های آموزشی و پژوهشی برای آغاز قابلیتهای پژوهشی

تًسط داوشجً، با َماَىگی استاد راَىما، جُت اعالم آمادگی بزای شزکت در آسمًن   ( 1فزم شمار )تکمیل فزم پیشىُادوامٍ بزگشاری آسمًن جامع * 

.جامع ي تحًیل آن بٍ گزيٌ آمًسشی  

 .کلیٍ ياحدَای آمًسشی، بز اساس مقزرات ديٌ دکتزی، تًسط مدیز گزيٌ بزرسی کاروامٍ داوشجً بٍ لحاظ گذراویدن* 

 .داشته کاروامٍ قبًلی معتبز در آسمًن سبان خارجی *

 بزرسی شزایط داوشجً در  شًرای گزيٌ آمًسشی ي پیشىُاد اعضای َیأت دايران ي تاریخ آسمًن جامع در صًرت تأیید تقاضای اجاسٌ شزکت در آسمًن* 

 .ارسال فزم تأیید شدٌ در آسمًن جامع َمزاٌ با لیست اسامی َیأت دايران پیشىُادی حداقل سٍ َفتٍ پیش اس بزگشاری آسمًن بٍ داوشکدٌ * 

. 

 

آن در شًرای آمًسشی یا تحصیالت  (یا رد )بزرسی شزایط داوشجً بزای شزکت در آسمًن جامع تًسط معاين آمًسشی داوشکدٌ ي تأیید * 

.تکمیلی  داوشکدٌ  

 .اعالم لیست اسامی َیأت دايران ي تاریخ بزگشاری آسمًن جامع تًسط شًرای آمًسشی داوشکدٌ * 

فزم پیشىُادوامٍ بزگشاری  )اعالم بزوامٍ سمان بىدی آسمًن جامع ، َمزاٌ با تقاضای تأیید شدٌ ، اس طزف داوشکدٌ بٍ مدیزیت تحصیالت تکمیلی داوشگاٌ *

 ( .1آسمًن جامع، فزم شمارٌ

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کوتز ًثاضذ، تایذ در 16داًطجَیاًی کِ توام درٍس هزحلِ آهَسضی خَد را تا هَفقیت گذراًذُ تاضٌذ ٍ هیاًگیي کل ًوزات آًْا اس * 

 آسهَى  جاهع کِ تِ صَرت کتثی ٍ ضفاّی تزگشار هی ضَد، ضزکت ًوایٌذ ، 

 .السهِ ضزکت داًطجَ در آسهَى جاهع کسة اهتیاس السم در آسهَى ستاى خارجی هعتثز تز اساس قَاًیي هصَب داًطگاُ است* 

ارسش آسهَى ّای کتثی ٍ ضفاّی تِ تزتیة . تزکیة ّیأت تزگشار کٌٌذُ آسهَى ضفاّی هی تَاًذ ّواى تزکیة آسهَى کتثی تاضذ* 

 .کوتز تاضذ ( 20تز پایِ  ) 16ٍ هیاًگیي کل ًوزات داًطجَ در آسهَى جاهع ًثایذ اس  (%30)ٍ سی درصذ  (%70)ّفتاد درصذ

،  اهتحاى ضفاّی اس داًطجَ تَسظ ( آسهَى کتثی20 اس 16 سْن حذاقل14 اس 2/11کسة حذاقل )در صَرت قثَلی در آسهَى کتثی *  

کویتِ هوتحٌیي تعول آهذُ ٍ در صَرت قثَلی در اهتحاى ضفاّی در کارًاهِ داًطجَ ًوزُ قثَلی در ًیوسال هزتَعِ جْت آسهَى 

 .جاهع درج خَاّذ ضذ

چٌاًچِ داًطجَ ًتَاًذ هزحلِ آهَسضی را حذاکثز تا پایاى  ًیوسال پٌجن  تا هَفقیت تِ پایاى تزساًذ اس اداهِ تحصیل هحزٍم هی * 

 .گزدد

  ضویوِ ٍ ًحَُ گزدش کار تِ تصَیة رسیذ ٍ تزای داًطجَیاى ٍرٍدی 1ٍ2 تثصزُ تِ ّوزاُ دٍ کارتزگ 7 هادُ ٍ 8ایي آییي ًاهِ در 

 . تِ تعذ قاتل اجزاء است93/ 1 
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  .(دالیل عدم تأیید مجًس بٍ داوشکدٌ ارسال شًد )تأیید یا رد مجًس شزکت در آسمًن جامع در شًرای تحصیالت تکمیلی * 

 .تعییه ومایىدٌ تحصیالت تکمیلی داوشگاٌ در آسمًن جامع در صًرت صدير مجًس شزکت در آسمًن جامع  *

 ي 2فزم شمارٌ ). ريس پس اس بزگشاری آسمًن جامع15بزگشاری آسمًن جامع تًسط داوشکدٌ ي اعالم ومزٌ آن بٍ تحصیالت تکمیلی داوشگاٌ ، حداکثز  *

  (ارسال ومزات بٍ صًرت تک لیست

 .تًسط مدیز گزيٌ ي معايوت آمًسشی ي تحصیالت تکمیلی داوشکدٌ    (2فزم شمارٌ )تکمیل صًرت جلسٍ آسمًن جامع * 

 

 .در شًرای تحصیالت تکمیلی داوشگاٌ  (کتبی ، شفاَی ي میاوگیه )بزرسی صًرت جلسٍ آسمًن جامع اس وظز تزکیب َیأت دايران ي بزرسی ومزات * 

 .اعالم قبًلی یا عدم قبًلی داوشجً تًسط تحصیالت تکمیلی بٍ داوشکدٌ ي داوشجً * 

 .در صًرت عدم مًفقیت داوشجً در ايلیه آسمًن جامع، آسمًن مجدد تىُا بزای یک بار ي در ايلیه سمان آسمًن بعدی اوجام می شًد * 

 


