
 آئيي ًاهَ آهْششي دّزٍ دكتساي عوْهي دازّساشي

  فصل اّل

 شسايظ ّزّد ّ ًام ًْيسي 

 : نؽايظ ٚؼٚظ ثٗ ظٚؼٖ ظوتؽاي فِّٛي ظاؼٚقبؾي ثٗ نؽذ ؾيؽ اقت -۱هادٍ  

 پػيؽفتٗ نعْ ظؼ آؾِْٛ ٚؼٚظي - ۱-۱

ثبتٛخٗ )ظانتٓ گٛا٘يٕبِٗ پبيبْ ظٚؼٖ ِتٛقغٗ اؾ ظاضً يب ضبؼج وهٛؼ ِٛؼظ تبئيع اؾ ٚؾاؼت آِٛؾل ٚ پؽٚؼل -  ۲-۱
يب ثؽاثؽ آْ ثؽاي آِٛؾنٙبي زٛؾٚي ، ِغبثك ًِٛثبت نٛؼاي فبٌي أمالة  (ثٗ ٔؾبَ خعيع آِٛؾل ِتٛقغٗ 

 .فؽٕ٘گي 

 ِدبؾ ثٛظْ ثٗ اظاِٗ تسًيً اؾٔؾؽ لٛأيٓ ٚ ِمؽؼات خبؼي وهٛؼ - ۳-۱

 ظانتٓ نؽايظ فِّٛي ٚؼٚظ ثٗ آِٛؾل فبٌي ثؽاثؽ ًِٛثبت نٛؼاي فبٌي أمالة فؽٕ٘گي - ۴-۱

ثؽضٛؼظاؼي اؾ قالِت تٓ ٚ ؼٚاْ ثؽاثؽ ضٛاثظ ًِٛة نٛؼاي فبٌي أمالة فؽٕ٘گي ٚ تبئيع وّيكيْٛ پؿنىي - ۵-۱
 ظأهگبٖ 

ٚ يب پؽظاضت نٙؽيٗ ِغبثك تقؽفٗ ٚ  ((آِٛؾل ؼايگبْ  ))قپؽظْ تقٙع ضعِت ثؽاقبـ ضٛاثظ ٚ لبْٔٛ - ۶-۱
 .ِمؽؼاتي وٗ اؾعؽيك ِؽاخـ غيؽثظ يبظؼ ِي نٛظ

 پؽظاضت نٙؽيٗ ، فبؼك اٌتسًيالْ ؼنتٗ ظاؼٚقبؾي ؼا اؾ أدبَ ظيگؽ تقٙعات لبٔٛٔي ضبو ِقبف ّٔي :تبصسٍ 
 .وٕع

 پػيؽفتٗ نعگبْ آؾِْٛ ٚؼٚظي ِٛؽفٕع ظؼٍِٙت ٘بيي وٗ تٛقظ ظأهگبٖ افالَ ِي نٛظ ، ثؽاي ٔبَ -۲هادٍ 
فعَ ِؽاخقٗ ثّٛلـ پػيؽفتٗ نعگبْ آؾِْٛ .ٔٛيكي ٚ أتطبة ٚازع ثٗ ظأهگبٖ يب ظأهىعٖ غيؽثظ ِؽاخقٗ وٕٕع

 .قؽاقؽي ثؽاي ثجت ٔبَ ظؼٔطكتيٓ ٔيّكبي تسًيٍي ، ثٗ ِٕؿٌٗ أًؽاف اؾ تسًيً ضٛا٘ع ثٛظ

 ظأهدٛ ِٛؽف اقت ظؼ٘ؽ ٔيّكبي ظؼ ؾِبٔيىٗ ظأهگبٖ افالَ ِي وٕع ثؽاي اظاِٗ تسًيً ٚ أتطبة -۳هادٍ 
فعَ ِؽاخقٗ ظأهدٛ ثؽاي ثجت ٔبَ ثعْٚ اعالؿ ٚ فػؼِٛخٗ ظؼيه ٔيّكبي ثٗ . ٚازع ثٗ اظاؼٖ آِٛؾل ِؽاخقٗ وٕع 

ِٕؿٌٗ أًؽاف اؾ تسًيً اقت ٚظؼيٛؼت تبضيؽ ٚ ظانتٓ فػؼِٛخٗ زك أتطبة ٚازع ٚاظاِٗ تسًيً ظؼآْ ٔيّكبي 
 .ؼا ٔعاؼٔع ، ٌٚي آْ ٔيّكبي ثب يعٚؼ زىُ ِؽضًي تسًيٍي خؿٚ ِعت ِدبؾ تسًيً آٔبْ ِسكٛة ِي گؽظظ

 ظأهدٛ ِٛؽف اقت فػؼِٛخٗ ضٛظ ؼا ظؼضٛظظاؼي اؾ ٔبَ ٔٛيكي، ثب ظاليً ِكتٕع ، ثغٛؼ ِىتٛة :تبصسٍ 
 .ظؼؾِبٔي وّتؽ اؾيه ِبٖ ثقعاؾآغبؾ ٔيّكبي تسًيٍي ثٗ آِٛؾل ظأهگبٖ اعالؿ ظ٘ع

ظأهدٛيبْ ظٚؼٖ ظوتؽاي فِّٛي ظاؼٚقبؾي ظؼيه ؾِبْ زك ٔبَ ٔٛيكي ٚ اظاِٗ تسًيً ظؼثيم اؾ يه - ۴هادٍ 
ظؼيٛؼت تطٍف اؾ اظاِٗ تسًيً ظؼ يىي اؾ ؼنتٗ ٘بي أتطبثي . ؼنتٗ ٚ ظؼيه يب چٕع ظأهگبٖ ؼا ٔطٛا٘ع ظانت 

ثٗ تهطيى وّيكيْٛ ثؽؼقي ِٛاؼظ ضبو ٚؾاؼت ، ِسؽَٚ ٚقٛاثك تسًيٍي ٚي ثبعً افالَ ِي نٛظ ٚ ظأهدٛ 
ظؼايٓ زبٌت ِٛؽف اقت وٍيٗ ٘ؿيٕٗ ٘بي ِؽثٛط ثٗ ؼنتٗ زػف نعٖ ؼا ِغبثك تقؽفٗ ٘بي تقييٓ نعٖ ثٗ 

 .ظأهگبٖ غيؽثظ ثپؽظاؾظ

تقؽيف .  ظأهدٛيبْ ِّتبؾ وٗ ظؼ نؽايظ ضبو لؽاؼ ظاؼٔع ، اؾ نّٛي ايٓ ِبظٖ ِكتثٕي ٘كتٕع :تبصسٍ 
ظأهدٛي ِّتبؾ ٚ ضٛاثظ اخؽايي ايٓ تجًؽٖ، تٛقظ نٛؼاي ٘عايت اقتقعاظ٘بي ظؼضهبْ ظؼآِٛؾل فبٌي تقييٓ 

 .ٚ اثالؿ ِي نٛظ

 فصل دّم  

 ًظام آهْششي 

 . آِٛؾل ظٚؼٖ ظوتؽاي فِّٛي ظاؼٚقبؾي ِجتٕي ثؽ ٔؾبَ ٚازعي اقت -۵ هادٍ 



 ظؼٔؾبَ ٚازعي اؼؾل ٘ؽظؼـ ثب تقعاظ ٚازع٘بي آْ ظؼـ قٕديعٖ ِي نٛظ ٚ لجٌٛي يب ِؽظٚظي -۶هادٍ 
 .ظأهدٛ ظؼيه ظؼـ ثٗ ّ٘بْ ظؼـ ِسعٚظ ِي نٛظ

 ۱۷ِمعاؼ ظؼقي اقت وٗ ِفبظ آْ ثٗ تؽتيت عي  (يب آؾِبيهگب٘ي ) ٘ؽٚازع ظؼـ ٔؾؽي ٚ فٍّي -۷هادٍ 
 قبفت ظؼ عٛي يه ٔيّكبي تسًيٍي يب ظٚؼٖ تبثكتبٔي ٚ عجك ثؽٔبِٗ ًِٛة نٛؼاي فبٌي ثؽٔبِٗ ۳۴قبفت ٚ 

 قبفت ثٗ اخؽا گػانتٗ ِي ۶۸ قبفت ٚ ۵۱ؼيؿي تعؼيف ِي نٛظ ٚ ٘ؽٚازع وبؼآِٛؾي ٚ وبؼٚؼؾي ثٗ تؽتيت عي 
 .نٛظ

 . ٘ؽقبي تسًيٍي ِؽوت اؾ ظٚ ٔيّكبي ٚ ظؼيٛؼت ضؽٚؼت يه ظٚؼٖ تبثكتبٔي اقت -۸هادٍ 

 . ٘فتٗ آِٛؾني اقت ۶ ٘فتٗ آِٛؾني ٚ ظٚؼٖ تبثكتبٔي ثؽاثؽ ۱۷ ٘ؽ ٔيّكبي تسًيٍي فجبؼت اؾ -۹هادٍ 

 . ِعت ؾِبْ اِتسبٔبت پبيبْ ٔيّكبي يب ظٚؼٖ تبثكتبٔي خؿٚ ِعت آِٛؾل ِسكٛة ّٔي نٛظ-۱تبصسٍ           

ظؼِٛاؼظ اقتثٕبيي ٚ ضؽٚؼي ثٗ پيهٕٙبظ ظأهىعٖ ِؽثٛعٗ ٚ ِٛافمت نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ ِي - ۲تبصسٍ 
 ٘فتٗ تعؼيف وؽظ، ِهؽٚط ثؽايٕىٗ ِدّٛؿ قبفبت ٘ؽٚازع ۱۷تٛاْ ظؼـ يب ظؼقٙبيي ؼا ظؼِعتي وٛتب٘تؽ اؾ 

 . ايٓ آييٓ ٔبِٗ وّتؽ ٔهٛظ۷ظؼقي اؾ ِيؿاْ ِمؽؼ ظؼ ِبظٖ 

 وٍيٗ ظأهگب٘ٙب ٚ ظأهىعٖ ٘بي فٍَٛ پؿنىي ، ِٛؽفٕع ثؽٔبِٗ ظؼقي ٚ قؽفًً ًِٛة نٛؼاي - ۱۰هادٍ 
تؽتيت ظؼٚـ ثب ؼفبيت پيم ٔيبؾ٘ب ، ؼٚل تعؼيف ٚ خبثدب وؽظْ ؼيؿ ِٛاظ ٚ عؽذ . فبٌي ثؽٔبِٗ ؼيؿي ؼا اخؽا ّٔبيٕع 

 .ِغبٌت خعيع ظؼ يه ظؼـ ٚ أتطبة ِٕبثـ ثؽفٙعٖ ظأهگب٘ٙب اقت 

آْ ظقتٗ اؾ ظأهگب٘ٙبي فٍَٛ پؿنىي وٗ زعالً قٗ ظٚؼٖ ظوتؽاي فِّٛي ظاؼٚقبؾي ، فبؼك  : ۱تبصسٍ 
اٌتسًيً ظانتٗ أع ظؼيٛؼت تبئيع نٛؼاي آِٛؾل ظأهىعٖ ٚ ظأهگبٖ ِي تٛإٔع ثبتٛخٗ ثٗ ِمتضيبت ٚ اِىبٔبت 

 .زعاوثؽ ثٗ ِيؿاْ ظٖ ظؼيع وً ٚازع٘بي ظٚؼٖ ثٗ ثؽٔبِٗ ًِٛة اضبفٗ وٕٕع

تٕؾيُ ثؽٔبِٗ تسًيٍي ظأهدٛيبْ ظؼعٛي ظٚؼٖ ثبتٛخٗ ثٗ ِمؽؼات ايٓ آئيٓ ٔبِٗ ٚ ؼفبيت پيم ٔيبؾ٘بي  : ۲تبصسٍ 
 .تقييٓ نعٖ ظؼثؽٔبِٗ ظؼقي ثؽفٙعٖ ظأهىعٖ غيؽثظ اقت 

 : ثؽٔبِٗ ظٚؼٖ ظوتؽاي فِّٛي ظاؼٚقبؾي نبًِ ظؼقٙبي فِّٛي ٚ ِؽازٍي ثٗ نؽذ ؾيؽ اقت -۱۱هادٍ 

  علْم پايَ -هسحلَ اّل 

  دزّض عوْهي ّ اختصاصي دازّساشي ، كازآهْشي ّ كازّزشي ، پاياى ًاهَ-هسحلَ دّم 

 ظأهدٛيبْ ظٚؼٖ ظوتؽاي فِّٛي ظاؼٚقبؾي ِٛؽفٕع پف اؾ اتّبَ وٍيٗ ٚازع٘ب اؾ پبيبْ ٔبِٗ ضٛظ ظفبؿ  :۱تبصسٍ 
 .ّٔبيٕع

 ظؼيٛؼتيىٗ ظأهدٛ ظؼٔيّكبي ِبلجً آضؽ ِؽزٍٗ فٍَٛ پبيٗ ِهؽٚط ٔهعٖ ثبنع ِي تٛأع ظؼٔيّكبي  :۲تبصسٍ 
 . ٚازع اؾ ظؼقٙبي ِؽزٍٗ اٚي ؼا أتطبة ّٔبيع۲۴آضؽ ايٓ ِؽزٍٗ 

 ظؼ پبيبْ ِؽزٍٗ اٚي ، اِتسبْ خبِـ فٍَٛ پبيٗ ثؽگؿاؼ ِي نٛظ ٚ لجٌٛي ظؼ اِتسبْ خبِـ نؽط ٚؼٚظ ثٗ -۱۲هادٍ 
ظٚؼٖ ٘بي ثقعي  

 .ِي ثبنع

ظؼقٙبي فٍَٛ پبيٗ ٚ )نؽط نؽوت ظؼ اِتسبْ خبِـ فٍَٛ پبيٗ ، لجٌٛي ظؼوٍيٗ ظؼقٙبي ِؽزٍٗ اٚي : تبصسٍ 
ثب ايٓ زبي ظؼنؽايغي وٗ ظأهدٛ ، تٕٙب يه ظؼـ فِّٛي ثبلي ظانتٗ ثبنع ، . اقت  (وٍيٗ ظؼقٙبي فِّٛي 

 .ِي تٛأع ظؼاِتسبْ خبِـ فٍَٛ پبيٗ نؽوت وٕع ٚ ظؼيٛؼت لجٌٛي ، ظؼـ ثبليّبٔعٖ ؼا ظؼ ظٚؼٖ ثقعي ثگػؼأع

 نؽوت ظؼاِتسبْ خبِـ فٍَٛ پبيٗ تب قٗ ٔٛثت ِدبؾ اقت چٕبٔچٗ ظأهدٛ ظؼ اِتسبْ ِؿثٛؼ ّٔؽٖ - ۱۳هادٍ 
 .لجٌٛي وكت ٔىٕع اؾ اظاِٗ تسًيً ظؼ ظٚؼٖ ظوتؽاي فِّٛي ظاؼٚقبؾي ِسؽَٚ ِي نٛظ

 . غيجت غيؽ ِٛخٗ ظؼ اِتسبْ خبِـ فٍَٛ پبيٗ ثٗ ِٕؿٌٗ يه ٔٛثت نؽوت ظؼاِتسبْ ِسكٛة ِي نٛظ:۱تبصسٍ 



 ظأهدٛيي وٗ ثٗ فٍت ِؽظٚظ نعْ ظؼ اِتسبْ خبِـ فٍَٛ پبيٗ اؾ اظاِٗ تسًيً ظؼ ؼنتٗ ظاؼٚقبؾي :۲تبصسٍ 
 ثبنع ، ِي تٛأع ثؽاثؽ ۱۰ِسؽَٚ ِي نٛظ ظؼيٛؼتي وٗ ِيبٔگيٓ ّٔؽات ظؼقٙبيي وٗ گػؼأعٖ اقت زعالً 

تغييؽ  (ثبتٛخٗ ثٗ ِيبٔگيٓ ّٔؽٖ ظأهدٛ )ظقتٛؼاٌقًّ ِؽثٛعٗ ثٗ ؼنتٗ ظيگؽي ظؼِمبعـ وبؼنٕبقي يب وبؼظأي 
 .ؼنتٗ ظ٘ع

 ِسً وبؼآِٛؾي ٚ وبؼٚؼؾي ظاؼٚقبؾي ، ظاؼٚضبٔٗ ، ثيّبؼقتبْ ، ثطم اٚؼژأف ، ِؽوؿ ثٙعانتي ظؼِبٔي -۱۴هادٍ 
 .ؼٚقتبيي ٚ نٙؽي ٚ يٕبيـ ظاؼٚقبؾي ِي ثبنع

  فصل سْم 

 ّاحدُاي دزسي ّ عْل هدت تحصيل 

زعالً تقعاظ ٚازع٘بي ظؼقي الؾَ ثؽاي فؽاغت اؾ تسًيً ظؼ ظٚؼٖ ظوتؽاي فِّٛي ظاؼٚقبؾي ثؽاثؽ  -۱۵ هادٍ 
 .تقعاظ ٚازع٘بي ثؽٔبِٗ آِٛؾني ًِٛة آْ ظٚؼٖ ظؼنٛؼاي فبٌي ثؽٔبِٗ ؼيؿي اقت 

 گػؼأعْ ظؼقٙبي پيم ٔيبؾ ظأهگب٘ي ٚ ضٛاثظ آْ ثؽعجك ثؽٔبِٗ اي وٗ تٛقظ نٛؼاي آِٛؾني :تبصسٍ 
ظأهگبٖ تقييٓ  

 .ِي گؽظظ أدبَ ِي پػيؽظ

 ۱۲ ظأهدٛ ظؼ٘ؽ ٔيّكبي تسًيٍي ظؼوٍيٗ ِؽازً آِٛؾل ظوتؽاي فِّٛي ظاؼٚقبؾي ِدبؾ اقت ثيٓ - ۱۶هادٍ 
 .         ٚازع ظؼقي ، أتطبة ّٔبيع۲۰تب 

 ٚازع ِقبف ۱۲ظؼآضؽيٓ ٔيّكبي تسًيٍي ٘ؽيه اؾ ِؽازً آِٛؾني ظأهدٛ اؾ ؼفبيت نؽط زعالً  : ۱تبصسٍ 
 .اقت 

 ظانتٗ ثبنع ظؼيٛؼت اِىبْ ِي تٛأع ظؼ ٔيّكبي ۱۷ ظأهدٛيي وٗ ظؼ يه ٔيّكبي ، زعالً ِيبٔگيٓ :۲تبصسٍ 
 . ٚازع ظؼقي أتطبة وٕع۲۴ثقع تب 

 ٚازع ثبليّبٔعٖ ثؽاي گػؼأعْ ٘ؽيه اؾ ِؽازً ظٚؼٖ ؼا ظانتٗ ثبنع، ۲۴ظؼ ِٛاؼظي وٗ ظأهدٛ زعاوثؽ  : ۳تبصسٍ 
ظؼيٛؼتي وٗ ظؼٔيّكبي لجً ِهؽٚط ٔهعٖ ثبنع ثب تبييع ظأهىعٖ ِي تٛأع تّبِي ٚازع٘بي ثبليّبٔعٖ ؼا ظؼيه 

 .ٔيّكبي أتطبة وٕع

 . ٚازع ظؼقي ّٔي ثبنع۶ظؼ ظٚؼٖ تبثكتبٔي ، ظأهدٛ ِدبؾ ثٗ أتطبة ثيم اؾ : ۴تبصسٍ           

 .  قبي اقت ۹ زعاوثؽ ِعت ِدبؾ تسًيً ظؼ ظٚؼٖ ظوتؽاي فِّٛي ظاؼٚقبؾي -۱۷هادٍ 

 قبي اٚي ظٚؼٖ آِٛؾل ظاؼٚقبؾي ظؼاِتسبْ خبِـ فٍَٛ پبيٗ ّٔؽٖ لجٌٛي ۴ ظأهدٛئي وٗ ٔتٛأع ظؼ ِعت :تبصسٍ 
 ايٓ آئيٓ ٔبِٗ ۱۳ ِبظٖ ۲وكت وٕع اؾ اظاِٗ تسًيً ظؼ ؼنتٗ ظاؼٚقبؾي  ِسؽَٚ ِي نٛظ ٚ ثب ٚي ِغبثك تجًؽٖ 

 .ؼفتبؼضٛا٘ع نع

 فصل چِازم  

 حضْز ّ غياب

زضٛؼ ظأهدٛ ظؼ تّبِي خٍكبت ِؽثٛط ثٗ ٘ؽ ظؼـ ٚ ٚازع٘بي وبؼآِٛؾي ٚ وبؼٚؼؾي اٌؿاِي اقت ٚ - ۱۸هادٍ  
 .غيجت ِسكٛة ِي نٛظ, فعَ زضٛؼ ظأهدٛ ظؼ ٘ؽ يه اؾ خٍكبت 

ٔجبيع اؾ چٙبؼ ٘فعُ٘ ِدّٛؿ  (آؾِبيهگب٘ي)قبفبت غيجت ظأهدٛ ظؼ ٘ؽ ظؼـ ٔؾؽي ٚ فٍّي - ۱۹هادٍ 
قبفبت آْ ظؼـ ٚ قبفبت غيجت ظأهدٛ ظؼ ظٚؼٖ ٘بي وبؼآِٛؾي ٚ وبؼٚؼؾي ٔجبيع اؾيه ظُ٘ قبفت آْ ٚازع تدبٚؾ 

 .ظؼ غيؽ ايٓ يٛؼت ّٔؽٖ ظأهدٛ ظؼ آْ ظؼـ يفؽ ِٕؾٛؼ ضٛا٘ع نع, وٕع 

ِبؾاظ ثؽچٙبؼ ٘فعُ٘ ٚ ظؼ (آؾِبيهگب٘ي)ظؼ يٛؼتي وٗ غيجت ظأهدٛظؼ ٘ؽ ظؼـ ٔؾؽي ٚ فٍّي - ۲۰هادٍ 
ٚازع٘بي وبؼآِٛؾي ٚ وبؼٚؼؾي ِبؾاظ ثؽ يه ظُ٘  ثٛظٖ ٚ ِٛخٗ تهطيى ظاظٖ نٛظ آْ ظؼـ زػف ِيگؽظظ ظؼ ايٕسبي 

 ٚازع اٌؿاِي ٔيكت ظؼ فيٓ زبي ٔيّكبي ِػوٛؼ ثٗ فٕٛاْ يه ٔيّكبي وبًِ خؿٚ قٕٛات ۱۲ؼفبيت زعالً ًٔبة 
 .تسًيٍي ظأهدٛ ِسكٛة ِي گؽظظ 



 غيجت غيؽِٛخٗ ظؼاِتسبْ ٘ؽظؼـ ثٗ ِٕؿٌٗ گؽفتٓ ّٔؽٖ يفؽ ظؼ آْ ظؼـ ٚ غيجت ِٛخٗ ظؼاِتسبْ -۲۱هادٍ 
 .٘ؽظؼـ ثبفث زػف آْ ظؼـ ضٛا٘ع ثٛظ

 ظؼيٛؼتيىٗ ِدّٛؿ قبفبت غيجت ظأهدٛ افُ اؾِٛخٗ يب غيؽِٛخٗ ظؼ٘ؽيه اؾ ٚازع٘بي وبؼآِٛؾي ٚ -۲۲هادٍ 
وبؼٚؼؾي اؾيه ظُ٘ قبفبت ٘ؽيه اؾ ٚازع٘ب ٚيب چٙبؼ٘فعُ٘ قبفبت ٘ؽيه اؾ ظؼقٙبي ٔؾؽي ٚفٍّي 

 .ثيهتؽ ثبنع ، ظأهدٛ ِٛؽف ثٗ تىؽاؼ وبًِ آْ ٚازع ٚيبظؼـ ِي ثبنع (آؾِبيهگب٘ي )

 تهطيى ِٛخٗ ثٛظْ غيجت ظأهدٛ ظؼوالقٙبي ظؼـ ، قبفبت وبؼآِٛؾي، وبؼٚؼؾي ٚ خٍكبت اِتسبْ -۲۳هادٍ 
 .ثٗ فٙعٖ نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ اقت 

 فصل پٌجن  

 حرف ّ اضافَ

 ظأهدٛ ِي تٛأع ظؼ٘ؽٔيّكبي تسًيٍي اؾِؽازً اٚي ٚ ظَٚ تب ظٚ ٘فتٗ پف اؾ نؽٚؿ ٔيّكبي ، -۲۴هادٍ  
يب ظٚ . ضٛظ ؼا زػف ٚ يب ثؽاي ظٚ ظؼـ ظيگؽ ثجت ٔبَ وٕٕع (ٔؾؽي ، فٍّي ، وبؼآِٛؾي ٚ وبؼٚؼؾي  )زعاوثؽ ظٚظؼـ 

ِهؽٚط ثؽايٕىٗ تقعاظ ٚازع٘بي أتطبثي ٚي اؾ زعٚظ ِمؽؼ . ظؼـ أتطبثي ضٛظ ؼا ثب ظٚ ظؼـ ظيگؽ خبثدب ّٔبيع
 . تدبٚؾ ٔىٕٕع۱۶ظؼِبظٖ 

غيجت ظؼ ظٚ٘فتٗ اٚي ٘ؽظؼـ ثعٌيً زػف ٚ اضبفٗ ٚيب ثٗ ٘ؽظٌيً ظيگؽ ِدبؾ ٔيكت ٚ ظؼيٛؼت پيهبِع  : ۱تبصسٍ 
 . خؿٚچٙبؼ٘فعُ٘ ٚ يه ظُ٘ غيجت ِدبؾ ظأهدٛ ِسكٛة     ِي نٛظ

 . زػف ٚ اضبفٗ ظؼتؽَ تبثكتبْ اِىبْ پػيؽ ٔيكت  :۲تبصسٍ 

 ٘فتٗ ثٗ پبيبْ ٔيّكبي تسًيٍي فمظ ۵ ظأهدٛ ظؼِؽازً اٚي ٚ ظَٚ آِٛؾل ظاؼٚقبؾي ِي تٛأع تب -۲۵هادٍ 
" يىي اؾ ظؼٚـ ٔؾؽي يب وبؼآِٛؾي ٚ وبؼٚؼؾي ضٛظ ؼا ثب تبئيع گؽٖٚ آِٛؾني ِؽثٛعٗ زػف وٕع ، ِهؽٚط ثؽايٕىٗ اٚال

تقعاظ " غيجت ظأهدٛ ظؼآْ ظؼـ ثيم اؾ زعٚظ چٙبؼ٘فعُ٘ يب يه ظُ٘ ِدّٛؿ قبفبت آْ ظؼـ ٔجبنع ٚ ثبٔيب
 . ٚازع وّتؽ ٔهٛظ۱۲ٚازع٘بي ثبليّبٔعٖ ٚي اؾ 

 زػف وٍيٗ ظؼقٙبي اضػ نعٖ ظؼ يه ٔيّكبي ، تٕٙب ظؼيٛؼتي ِدبؾ اقت وٗ ثٕب ثٗ تهطيى نٛؼاي -۲۶هادٍ 
ظؼايٓ يٛؼت ٔيّكبي ِؿثٛؼ خؿٚ زعاوثؽ . آِٛؾني ظأهگبٖ ظأهدٛ لبظؼ ثٗ اظاِٗ تسًيً ظؼآْ ٔيّكبي ٔجبنع 

 . ِعت ِدبؾ تسًيً ٚي ِسكٛة ِي گؽظظ

 فصل ششن

   ازششيابي پيشسفت تحصيلي داًشجْ

 اؼؾنيبثي پيهؽفت ظأهدٛ ظؼ ٘ؽ ظؼـ ثؽاقبـ ِيؿاْ زضٛؼ ٚ فقبٌيت ظؼوالـ ، أدبَ اِٛؼ - ۲۷هادٍ  
آِٛؾني ٚ ٔتبيح اِتسبٔبت ِيبْ ٔيّكبٌي ٚ پبيبْ ٔيّكبي يٛؼت ِي گيؽظ ٚ ِعؼـ ٘ؽظؼـ ِؽخـ اؼؾنيبثي 

 .ظأهدٛ ظؼ آْ ظؼـ اقت 

 اؼؾيبثي پيهؽفت تسًيٍي ظأهدٛ ظؼٚازع٘بي وبؼآِٛؾي ٚ وبؼٚؼؾي ، ثبتٛخٗ ثٗ ِٛاؼظ غيً أدبَ ِي - ۲۸هادٍ 
 :نٛظ 

   ؼفبيت اضالق اقالِي ٚ زفؼ نئْٛ پؿنىي ٚ زكٓ ؼاثغٗ ثب ثيّبؼاْ ٚوبؼوٕبْ ثطم ۲۸-   ۱

 زضٛؼ ِؽتت ٚ تّبَ ٚلت ظؼٚازع٘ب ٚ والقٙبي ِؽثٛعٗ - ۲۸-   ۲

   ظلت ٚازكبـ ِكئٌٛيت ظؼأدبَ اِٛؼِسٌٛٗ عجك ضٛاثظ ٚازع ِؽثٛعٗ ۲۸-   ۳

 افؿايم ِٙبؼت ٚ ثٙؽٖ گيؽي ظأهدٛ اؾٚازع٘بي وبؼآِٛؾي ٚ وبؼٚؼؾي - ۲۸-   ۴

 نؽوت ظؼاِتسبٔبت پبيبْ ٚازع٘ب ٚ وكت ّٔؽٖ الؾَ - ۲۸-   ۵



 . ثؽگؿاؼي اِتسبْ وتجي ظؼپبيبْ ٘ؽ ٔيّكبي تسًيٍي ظٚؼٖ ظوتؽاي فِّٛي ظاؼٚقبؾي اٌؿاِي اقت -۲۹هادٍ 

 .اِتسبْ ٚازع٘بي وبؼآِٛؾي ٚ وبؼٚؼؾي ظؼپبيبْ ٘ؽظؼـ أدبَ ِي نٛظ : تبصسٍ

 ِقيبؼ اؼؾيبثي پيهؽفت تسًيٍي ظأهدٛ ّٔؽٖ اِتسبٔي اقت ٚ ّٔؽٖ ظأهدٛ ظؼ ٘ؽ ظؼـ ثًٛؼت -۳۰هادٍ 
 . ِهطى ِي نٛظ۲۰فعظي ثيٓ يفؽ تب 

 ٚ ۱۰ (ثٗ غيؽاؾ ٚازع پبيبْ ٔبِٗ ، وبؼآِٛؾي ٚ وبؼٚؼؾي )زعالً ّٔؽٖ لجٌٛي ظؼوٍيٗ ظؼقٙبي ظاؼٚقبؾي - ۳۱هادٍ 
زعالً ّٔؽٖ لجٌٛي ٚازع٘بي وبؼآِٛؾي ، وبؼٚؼؾي ٚ .  ِي ثبنع ۱۲زعالً ِيبٔگيٓ ظؼ٘ؽٔيّكبي ٚ ِيبٔگيٓ وً 

 ِي ثبنع ظأهدٛئي وٗ ظؼ٘ؽ يه اؾ ظؼقٙب زعالً ّٔؽٖ لجٌٛي ؼا وكت ۱۴ ( ۳ٚ ۲ ٚ ۱پبيبْ ٔبِٗ )پبيبْ ٔبِٗ 
ثب ايٓ زبي ّٔؽات وٍيٗ ظؼٚـ افُ اؾ . ّٕٔبيع ظؼ اٌٚيٓ فؽيت ِقيٓ ِٛؽف ثٗ أتطبة ِدعظ آْ ظؼـ ِي ثبنع 

 .لجٌٛي ٚ يب ِؽظٚظي ظؼوبؼٔبِٗ ظأهدٛ ثجت ٚ ظؼِسبقجٗ ِيبٔگيٓ ِسكٛة ِي نٛظ

وٗ ظاؼاي ظٚ وع ٘كتٕع ِكتمً ِي ثبنٕع ،  (ٔبپيٛقتٗ ) ّٔؽات ٘ؽلكّت اؾ ظؼقٙبي ٔؾؽي ٚ فٍّي :تبصسٍ 
 . وٗ ظاؼاي يه وع ٘كتٕع يه ّٔؽٖ ِسبقجٗ ِي گؽظظ (پيٛقتٗ  ) فٍّي –اِب ثؽاي ظؼقٙبي ٔؾؽي 

 ؼٚؾ پف اؾ ۱۰ ِعؼـ يب ِعؼقيٓ ٘ؽ ظؼـ ِٛؽفٕع گؿاؼل ّٔؽٖ ٔٙبيي ظأهدٛ ظؼآْ ظؼـ ؼا زعاوثؽ -۳۲هادٍ 
 . ثؽگؿاؼي اِتسبْ اؾ عؽيك گؽٖٚ ، ثٗ آِٛؾل ظأهىعٖ تكٍيُ ّٔبيع

ظؼيٛؼت فعَ تكٍيُ ّٔؽات ثٗ آِٛؾل ظأهىعٖ ِؽاتت ظؼنٛؼاي آِٛؾل ظأهگبٖ ِغؽذ ٚ ظؼ ِٛؼظ  : تبصسٍ
 .ِعؼـ ٚ ظأهدٛيبْ تًّيُ گيؽي ضٛا٘ع نع

 آِٛؾل ظأهىعٖ ِٛؽف اقت ّٔؽات ٔٙبئي ؼا زعاوثؽ تب قٗ ٘فتٗ پف اؾ ثؽگؿاؼي آضؽيٓ اِتسبْ -۳۳هادٍ 
٘ؽٔيّكبي ٚ ثقع اؾ ؼقيعگي ثٗ افتؽاضبت ظأهدٛيبْ ٚ ؼفـ انتجب٘بت ازتّبٌي ثٗ آِٛؾل وً ظأهگبٖ اؼقبي 

 .ظاؼظ

 . ّٔؽٖ پف اؾ افالَ ثٗ آِٛؾل وً ظأهگبٖ غيؽلبثً تغييؽاقت :تبصسٍ           

 ظؼپبيبْ ٘ؽٔيّكبي تسًيٍي ، ِيبٔگيٓ ّٔؽات ظأهدٛ ظؼ آْ ٔيّكبي ٚ ِيبٔگيٓ وً ّٔؽات اٚ تب پبيبْ - ۳۴هادٍ 
آْ ٔيّكبي ِسبقجٗ ٚ ظؼپبيبْ ظٚؼٖ تسًيٍي ِيبٔگيٓ وً ّٔؽات ظأهدٛ ِسبقجٗ ِي گؽظظ ٚ ظؼوبؼٔبِٗ ٚي ثجت 

 .ِي گؽظظ

ثؽاي ِسبقجٗ ِيبٔگيٓ ، تقعاظ ٚازع٘بي ٘ؽ ظؼـ ظؼ ّٔؽٖ آْ ظؼـ ضؽة ِي نٛظ ٚ ِدّٛؿ زبيً : ۱تبصسٍ 
 ضؽثٙب ثؽتقعاظ وً ٚازع٘بيي وٗ ظأهدٛ ثؽاي آٔٙب ّٔؽٖ لجٌٛي يب ِؽظٚظي ظؼيبفت ظانتٗ اقت تمكيُ ِي نٛظ

 ّٔؽات ظؼقٙبيي وٗ ظأهدٛ ظؼظٚؼٖ تبثكتبٔي ِي گػؼأع تٕٙب ظؼِسبقجٗ ِيبٔگيٓ وً ظأهدٛ  :۲تبصسٍ 
 .ِسكٛة ِي نٛظ ٚ ايٓ ِعت خؿٚ قٕٛات ِدبؾ تسًيٍي ظأهدٛ ِٕؾٛؼ ّٔي گؽظظ

 كوتسباشد ، دزغيسايٌصْزت ًام ۱۲ هياًگيي ًوسات داًشجْ دز ُس ًيوسال تحصيلي ًبايد اش - ۳۵هادٍ 
 .ًْيسي داًشجْ دزًيوسال بعدي بصْزت هشسّط خْاُد بْد

 ٚازع ثبنع آْ ٔيّكبي خؿٚ ۱۲ظؼِٛاؼظي وٗ تقعاظ ٚازع٘بي اؼائٗ نعٖ تٛقظ ظأهگبٖ وّتؽاؾ  : ۱تبصسٍ 
قٕٛات تسًيٍي ظأهدٛ ِسبقجٗ ٔطٛا٘ع نع ٌٚيىٓ ظؼيٛؼت وكؽ ِيبٔگيٓ ثٗ فٕٛاْ ٔيّكبي ِهؽٚعي 

 ٚازع ثبنع آْ ٔيّكبي  ۱۲ ظؼِٛؼظي  وٗ ثقٍت ِهىالت ظأهدٛ تقعاظ ٚازع٘ب وّتؽاؾ ۰ِسبقجٗ ضٛا٘ع نع 
 .خؿٚ قٕٛات تسًيٍي ظأهدٛ ٚ ظؼيٛؼت وكؽ ِيبٔگيٓ ثٗ فٕٛاْ ٔيّكبي ِهؽٚعي ِسبقجٗ ضٛا٘ع نع

ثٗ ٚي ٚ اٌٚيبءال " ظأهىعٖ ِٛؽف اقت ، ِٛضٛؿ ِهؽٚط ثٛظْ ٔبَ ٔٛيكي ظأهدٛ ؼا ٘ؽثبؼ وتجب:  ۲تبصسٍ 
ثب ايٓ ٚيف فعَ اضغبؼ ثٗ ٚي اؾ عؽف ظأهگبٖ ٚ يب . اعالؿ ظ٘ع ٚ يه ٔكطٗ اؾ آْ ؼا ظؼپؽٚٔعٖ ظأهدٛ ضجظ وٕع 

 .اؽٙبؼثي اعالفي ظأهدٛ اؾ ايٓ اِؽ، ِبٔـ اؾ اخؽاي ِمؽؼات ٔطٛا٘ع ثٛظ

 ٚازع ظؼقي ؼا ظؼآْ ۱۴ظأهدٛئي وٗ ثٗ يٛؼت ِهؽٚط ٔبَ ٔٛيكي ِي وٕع زك أتطبة ثيم اؾ  : ۳تبصسٍ 
 . ٔيّكبي ٔعاؼظ 



 ظأهدٛئي ثؽاي قٗ ٔيّكبي ِتٛاٌي يب چٙبؼٔيّكبي ِتٕبٚة ِهؽٚط نٛظ، اؾ اظاِٗ تسًيً ِسؽَٚ - ۳۶هادٍ 
 ۲ ثبنع ، ِغبثك تجًؽٖ ۱۰ظؼايٓ زبي ، چٕبٔچٗ ِيبٔگيٓ وً ٚازع٘بيي وٗ گػؼأعٖ اقت زعالً .  ِي نٛظ 

 . ِي تٛأع تغييؽ ؼنتٗ ثع٘ع ۱۳ِبظٖ 

ظأهدٛيي وٗ ظؼپبيبْ ٘ؽيه .  وّتؽثبنع۱۲ ِيبٔگيٓ وً ّٔؽات ظأهدٛ ظؼ پبيبْ ٘ؽيه اؾ ِؽازً ٔجبيع اؾ -۳۷هادٍ 
اؾ ِؽازً ظاؼاي ِيبٔگيٓ وً وّتؽاؾزع تقييٓ نعٖ ثبنع، ظؼيٛؼتيىٗ ِعت ِدبؾ تسًيٍي ٚي ظؼآْ ِؽزٍٗ ثٗ پبيبْ 

ٔؽقيعٖ ثبنع ، ِي تٛأع ظؼقٙبيي ؼا وٗ ظؼآٔٙب زكت ِٛؼظ ّٔؽٖ وّتؽاؾ زعًٔبة آٚؼظٖ اقت ، تىؽاؼ 
 .ٚظؼغيؽايًٕٛؼت زك ٚؼٚظ ثٗ ِؽزٍٗ ثقعي ٚ يب فؽاغت اؾ تسًيً ؼا ٔطٛا٘ع ظانت 

ثعيٙي اقت وٗ ّٔؽات ظؼٚـ تىؽاؼي اضبفٗ ثؽّٔؽات لجٍي ظؼوبؼٔبِٗ ظأهدٛ ثجت ٚ ظؼِسبقجٗ ِيبٔگيٓ وً اٚ 
 .ِسكٛة ضٛا٘ع نع

 ظأهدٛئي وٗ ٔتٛأع يب ٔطٛا٘ع اؾ فؽيت ِػوٛؼ ظؼايٓ ِبظٖ اقتفبظٖ وٕع يب فٍيؽغُ اقتفبظٖ اؾ آْ ٔتٛأع :تبصسٍ 
 ٚ ظؼِؽزٍٗ ظَٚ چٕبٔچٗ ۱۳ ِبظٖ ۲وّجٛظ ِيبٔگيٓ وً ضٛظ ؼا خجؽاْ ّٔبيع ِي تٛأع ، ظؼِؽزٍٗ اٚي ِغبثك تجًؽٖ 

 ٚازع ۱۶۰ ٚيب ثيهتؽ اؾ ۱۶۰ ٚازع گػؼأعٖ ثبنع ثٗ يىي اؾ ؼنتٗ ٘بي ِمغـ وبؼنٕبقي ٚ چٕبٔچٗ ۱۶۰وّتؽاؾ 
 . گػؼأعٖ ثبنع ثٗ يىي اؾ ؼنتٗ ٘بي ِمغـ وبؼنٕبقي ٚ يب وبؼنٕبقي اؼنع تغييؽ ؼنتٗ ظ٘ع 

 فصل ُفتن

 هسخصي تحصيلي ّ اًصساف اش تحصيل

 ظأهدٛ ِي تٛأع ظؼ عٛي ِؽازً آِٛؾل ظاؼٚقبؾي زعاوثؽ ظٚ ٔيّكبي تسًيٍي ِتٛاٌي يب ِتٕبٚة ثب -۳۸هادٍ  
 .ازتكبة ظؼ قٕٛات اؾ ِؽضًي تسًيٍي اقتفبظٖ ّٔبيع

زعالً ظٚ ٘فتٗ لجً اؾ نؽٚؿ ٔبَ ٔٛيكي ٘ؽ ٔيّكبي ,  تمبضبي ِؽضًي تسًيٍي ثبيع ثٗ يٛؼت وتجي-۳۹هادٍ 
 .تٛقظ ظأهدٛ ثٗ اظاؼٖ آِٛؾل ظأهىعٖ تكٍيُ گؽظظ, 

 اظاؼٖ آِٛؾل ظأهگبٖ ِٛؽف اقت پف اؾ وكت ٔؾؽ اؾ ؼئيف يب ِقبٚٔت آِٛؾني ظأهىعٖ غيؽثظ لجً :تبصسٍ
 .ثٗ ٚي اثالك وٕع" ِٛافمت يب فعَ ِٛافمت ثب ظؼضٛاقت ظأهدٛ ؼا وتجب, اؾ اتّبَ ٍِٙت ٔبَ ٔٛيكي 

 تؽن تسًيً ثعْٚ وكت اخبؾٖ اؾ ظأهىعٖ ِسً تسًيً أًؽاف اؾ تسًيً ِسكٛة ِي نٛظ ٚ -۴۰هادٍ 
 .ظأهدٛ ًِٕؽف اؾ تسًيً زك اظاِٗ تسًيً ؼا ٔعاؼظ

ثبيع ظاليً آٔؽا زعالً يه ِبٖ لجً اؾ ,  ظؼ ِٛاؼظ اقتثٕبئي وٗ ظأهدٛ تؽن تسًيً ضٛظ ؼا ِٛخٗ ِي ظأع :تبصسٍ 
آْ ٔيّكبي , ظؼ يٛؼت تبئيع ِٛخٗ ثٛظْ تؽن تسًيً تٛقظ ظأهگبٖ . پبيبْ ّ٘بْ ٔيّكبي ثٗ ظأهگبٖ اؼائٗ ظ٘ع

 .خؿٚ ِؽضًي تسًيٍي ظأهدٛ ِسكٛة ِي نٛظ

 ظأهدٛ ثبيع ظؼضٛاقت أًؽاف اؾ تسًيً ضٛظ ؼا نطًب ثٗ آِٛؾل ظأهىعٖ تكٍيُ ّٔبيع ظؼ ايٓ -۴۱هادٍ 
 يٛؼت ظأهدٛ ِدبؾ اقت فمظ ثؽاي يه ثبؼ ظؼ فبيٍٗ يه ِبٖ اؾ تبؼيص ظؼضٛاقت، 

تمبضبي ضٛظؼا پف ثگيؽظ پف اؾ أمضبي ايٓ ٍِٙت زىُ أًؽاف اؾ تسًيً ٚي يبظؼ ضٛا٘ع نع ٚ ظأهدٛ اؾ آْ 
 .پف زك اظاِٗ تسًيً ؼا ٔطٛا٘ع ظانت

 ظأهدٛي ًِٕؽف اؾ تسًيً ِٛؽف اقت ثٗ وٍيٗ تقٙعاتي وٗ ظؼ ظٚؼاْ تسًيً قپؽظٖ اقت فًّ  :۱تبصسٍ 
 .ّٔبيع

 تسًيً ِدعظ ظأهدٛي ًِٕؽف اؾ تسًيً ِٛوٛي ثٗ نؽوت ٚ لجٌٛي ظؼ آؾِْٛ قؽاقؽي ثؽ اقبـ  :۲تبصسٍ 
 .ضٛاثظ ِؽثٛعٗ ضٛا٘ع ثٛظ

  فصل ُشتن

 اًتقال ّ جابجائي

 أتمبي ثٗ ِقٕي تغييؽ ِسً تسًيً ظأهدٛ اؾ يه ظأهگبٖ ثٗ ظأهگبٖ ظيگؽ ظؼ ّ٘بْ ؼنتٗ ٚ ّ٘بْ -۴۲هادٍ 
 .ِمغـ تسًيٍي اقت 



 : أتمبي ظأهدٛ ثب تٛافك ظأهگب٘ٙبي ِجعا ٚ ِمًع ِٕٛط ثٗ ظانتٓ ّ٘ٗ نؽايظ ؾيؽ اقت -۴۳هادٍ

 .اظاِٗ تسًيً ِتمبضي ظؼ ظأهگبٖ ِجعا اؾ ٔؾؽ ِمؽؼات آِٛؾني ٚ أضجبعي ثالِبٔـ ثبنع- ۱-۴۳

 .ِتمبضي زعالً ظٚ ٔيّكبي اؾ ظٚؼٖ آِٛؾني ضٛظ ؼا ظؼ ظأهگبٖ ِجعا گػؼأعٖ ثبنع- ۲-۴۳

ثبليّبٔعٖ ظأهدٛ ثؽاي ظأهگبٖ ِمًع زعالً ًٔف وً (ايٍي ٚ تطًًي , پبيٗ )ٚازع٘بي اضتًبيي - ۳-۴۳
 .ٚازع٘بي اضتًبيي ظٚؼٖ ثبنع

 .ِيبٔگيٓ ّٔؽات ظؼٚـ گػؼأعٖ نعٖ ِتمبضي زعالً ظٚاؾظٖ ثبنع- ۴-۴۳

ّٔؽٖ آؾِْٛ ٚؼٚظي ِتمبضي اؾ ّٔؽٖ آؾِْٛ آضؽيٓ پػيؽفتٗ نعٖ ّ٘بْ قبي ظؼ ؼنتٗ ٚ قّٙيٗ ِؽثٛط ظؼ - ۵-۴۳
 .ظأهگبٖ ِمًع وّتؽ ٔجبنع

  أتمبي ِسً تسًيً ظأهدٛيبٔيىٗ ثٗ ظقتگب٘ٙبي اخؽايي ضبو تقٙع قپؽظٖ أع، :تبصسٍ 

 . ٚ افالَ ِٛافمت ظقتگبٖ اخؽائي غيؽثظ اِىبْ پػيؽ اقت۴۳ثب ؼفبيت نؽايظ ِبظٖ 

 ظؼ ِٛاؼظ ؾيؽ أتمبي ظأهدٛ ثٗ ِسً يب ٔؿظيىتؽيٓ ِسً قىٛٔت ظائُ ضبٔٛاظٖ اٚ ضبؼج اؾ نؽايظ ِػوٛؼ ظؼ -۴۴هادٍ 
 :أدبَ ِي نٛظ  (۱ثٗ اقتثٕبي نؽط ) ۴۳ِبظٖ 

فٛت يب ِقٍٛي نعْ قؽپؽقت ضبٔٛاظٖ ظأهدٛ ثغٛؼيىٗ ٚي ثٗ تهطيى ِؽاخـ لبٔٛٔي ثٗ , نٙبظت - ۱-۴۴
 .فٕٛاْ وفيً ضبٔٛاظٖ نٕبضتٗ نٛظ

ثٗ ٔسٛي وٗ ثٗ تهطيى نٛؼاي فبٌي پؿنىي ثغٛؼ ِكتمً لبظؼ ثٗ اظاِٗ , ِقٌٍٛيت ِٛثؽ ظأهدٛ - ۲-۴۴
 .ؾٔعگي ٔجبنع

ٚ يب أتمبي نٛ٘ؽ ظأهدٛ ِهؽٚط ثؽ آٔىٗ نٛ٘ؽ ظأهدٛ ظؼ , اؾظٚاج ؼقّي ٚ ظائّي ظأهدٛي ظضتؽ - ۳-۴۴
 .اقتطعاَ ؼقّي ظٌٚت ثبنع ٚ خبثدبئي ِسً ؾٔعگي ٚي ثعْٚ ظؼضٛاقت اٚ أدبَ نعٖ ثبنع

 . تهطيى ٚ تبئيع يست ٘ؽيه اؾ ِٛاؼظ ِػوٛؼ ثؽ فٙعٖ ظأهگبٖ ِمًع اقت :۱تبصسٍ 

 .٘ؽ يه اؾ ِٛاؼظ ِػوٛؼ ظؼ ايٓ ِبظٖ ثبيع ثقع اؾ لجٌٛي ظأهدٛظؼظأهگبٖ يٛؼت گؽفتٗ ثبنع : ۲تبصسٍ 

اؼائٗ زىُ انتغبي ضؽٚؼي اقت ٚ اگؽ نغً ّ٘كؽ آؾاظ ,  ثؽاي وبؼِٕعاْ ؼقّي يب پيّبٔي ظٌٚت :۳تبصسٍ 
 .ثبنع گٛا٘ي انتغبي ٚ قىٛٔت اٚ ظؼ تٙؽاْ ثبيع ثٗ تبئيع ِؽاخـ لبٔٛٔي يب ٔيؽٚي أتؾبِي ؼقيعٖ ثبنع 

ثؽ اقبـ تهطيى ظأهگبٖ ظؼ يٛؼتي وٗ ِسً تسًيً ظأهدٛي ظضتؽ ظؼ تٙؽاْ ,  ظؼ ِٛاؼظ اقتثٕبيي :۴تبصسٍ 
 (ِسً تسًيً ّ٘كؽ )ثبنع ٚ ّ٘كؽ اٚ ٔيؿ ظؼ نٙؽقتبْ ظأهدٛ ثبنع اگؽ ؼنتٗ تسًيٍي ظضتؽ ظؼ نٙؽقتبْ 

 .ِٛخٛظ ٔجبنع ّ٘كؽ اٚ ِي تٛأع ثٗ تٙؽاْ ِٕتمً نٛظ 

  .۴۴ أتمبي ظأهدٛ ثٗ ٘ؽ يه اؾ ظأهگب٘ٙبي تٙؽاْ ِّٕٛؿ اقت خؿ ظؼ ِٛاؼظ ِػوٛؼ ظؼ ِبظٖ -۴۵هادٍ 

 أتمبي ظأهدٛ اؾ ظأهگب٘ٙب ٚ ِٛقكبت آِٛؾل فبٌي تٙؽاْ ثٗ نٙؽقتبٔٙب ٚ اؾ نٙؽقتبٔٙب ثٗ -۴۶هادٍ 
 .يىعيگؽ ظؼ يه ؼنتٗ ٚ ظؼ يه ِمغـ ثٗ نؽط ِٛافمت ظأهگب٘ٙبي ِجعا ٚ ِمًع ثالِبٔـ اقت 

 أتمبي اؾ ظٚؼٖ ٘بي نجبٔٗ ثٗ ؼٚؾأٗ ٚ اؾ ظأهگب٘ٙبي غيؽ ظٌٚتي ثٗ ظأهگب٘ٙبي ظٌٚتي ِّٕٛؿ اقت -۴۷هادٍ 
 .ٌٚي أتمبي ثبٌقىف آْ ثب ِٛافمت ِجعا ٚ ِمًع ثالِبٔـ اقت 

 أتمبي ّ٘كؽ ٚ فؽؾٔعاْ افضبء ٘يبت فٍّي ثٗ ِسً انتغبي آٔٙب عجك ضٛاثغي وٗ تٛقظ ٚؾاؼتطبٔٗ -۴۸هادٍ 
يٛؼت ِي , تعٚيٓ ٚ اثالك ِي نٛظ , ظؼِبْ ٚ آِٛؾل پؿنىي تٙيٗ , ٘بي فؽٕ٘گ ٚ آِٛؾل فبٌي ٚ ثٙعانت 

 .گيؽظ 



 أتمبي ظأهدٛيبْ ايؽأي نبغً ثٗ تسًيً ظؼ ضبؼج اؾ وهٛؼ ثٗ ظأهگب٘ٙب ٚ ِٛقكبت آِٛؾل فبٌي -۴۹هادٍ 
ظاضً ثؽ اقبـ 

 . آئيٓ ٔبِٗ ًِٛة نٛؼاي فبٌي ثؽٔبِٗ ؼيؿي ِي ثبنع 

 ٘فتٗ لجً اؾ نؽٚؿ ۶ ظأهدٛي ِتمبضي أتمبي ثبيع ظؼضٛاقت أتمبي ضٛظ ؼا ثب غوؽ ِٛؼظ وتجب ٚ زعالً -۵۰هادٍ 
 .ٔيّكبي تسًيٍي ثٗ اظاؼٖ آِٛؾل ظأهگبٖ ِجعا تكٍيُ وٕع

 ظؼ يٛؼت ۵۰ پػيؽل ظؼضٛاقت أتمبي پػيؽفتٗ نعگبْ آؾِْٛ قؽاقؽي ضبؼج اؾ ضٛاثظ ِٛضٛؿ ِبظٖ :تبصسٍ 
 .تبضيؽ لجً اؾ اتّبَ ٍِٙت ثجت ٔبَ ضٛا٘ع ثٛظ 

, ِٛؽف اقت زعاوثؽ ؽؽف يه ٘فتٗ ,  ظأهگبٖ ِجعا ظؼ يٛؼت ِٛافمت ثب أتمبي ِتمبضي ٚاخع نؽايظ -۵۱هادٍ 
ِٛافمت ضٛظ ؼا ثٗ ّ٘ؽاٖ تمبضبٔبِٗ ٚ ؼيؿ ّٔؽات ظأهدٛ ثٗ ظأهگبٖ ِمًع اؼقبي وٕع ٚ ظأهگبٖ ِمًع ِىٍف 

 .اقت زعالً ظٚ ٘فتٗ لجً اؾ نؽٚؿ ٔبَ ٔٛيكي ٔؾؽ ضٛظ ؼا ثٗ ظأهگبٖ ِجعا افالَ ظاؼظ 

وٍيٗ قٛاثك ظأهدٛ اؾ ظأهگبٖ ِجعا ثٗ ظأهگبٖ ِمًع اؼقبي ٚ اؼتجبط ,  ظؼ يٛؼت ِٛافمت ثب أتمبي :تبصسٍ 
 .ظأهدٛ ثب ظأهگبٖ ِجعا لغـ ِي نٛظ 

 ٚ ثبالتؽظؼ ظأهگبٖ ِجعا گػؼأعٖ اقت پػيؽفتٗ ِي ۱۲وٍيٗ ٚازع٘بيي وٗ ظأهدٛي أتمبٌي ثب ّٔؽات - ۵۲هادٍ 
ظؼ ٘ؽ زبي زػف ازتّبٌي .  ثؽ فٙعٖ ظأهگبٖ ِمًع اقت ۱۲ ٚ ۱۰نٛظ ٚ پػيؽل ٚازع٘بي ثب ّٔؽٖ ثيٓ 

ٚازع٘بي ظؼقي ظأهدٛي أتمبٌي ظؼ زعٚظي ِدبؾ اقت وٗ ٚي اِىبْ گػؼأعْ ٚازع٘بي ثبليّبٔعٖ ضٛظ ؼا ظؼ 
 .عٛي ِعت ِدبؾ تسًيً ظانتٗ ثبنع 

 تّبَ ّٔؽات ظؼقي ظأهدٛ ظؼ ظأهگبٖ ِجعا ء  افُ اؾ لجٌٛي ٚ يب ِؽظٚظي ٚ قٛاثك آِٛؾني -۱تبصسٍ 
فيٕب ظؼ وبؼٔبِٗ ظأهدٛ ثجت ٚ ظؼ ِيبٔگيٓ وً ّٔؽات ظأهدٛ ِسبقجٗ , ظأهدٛي أتمبٌي اؾ ٌسبػ ِهؽٚعي 

 .ِي گؽظظ 

 ِؽثٛط ثٗ ِؽزٍٗ اي اقت وٗ ظأهدٛ ثٗ ٕ٘گبَ أتمبي ظؼ آْ ۱۲ فعَ پػيؽل ظؼٚـ ثب ّٔؽٖ وّتؽ اؾ -۲تبصسٍ 
 .ِؽزٍٗ ِهغٛي ثٗ تسًيً اقت ٚ ثٗ ِؽازً لجٍي تكؽي ٔعاؼظ 

 ِعؼن فؽاغت اؾ تسًيً ظأهدٛي أتمبٌي تٛقظ ظأهگبٖ ِمًع يبظؼ  ِي نٛظ ٚ ظؼ آْ ِعؼن تقعاظ -۵۳هادٍ 
ٚازع٘بي گػؼأعٖ نعٖ ظأهدٛ ٚ ِدّٛؿ ٚازع٘ب ظؼ ظأهگب٘ٙبي ِجعا ٚ ِمًع ثب غوؽ ِيبٔگيٓ ّٔؽات ٚ قٛاثك 

 .تسًيٍي ظأهدٛ ليع ِي نٛظ 

 . أتمبي ظأهدٛ ظؼ عٛي ِعت تسًيً فمظ ثؽاي يىجبؼ ِدبؾ اقت -۵۴هادٍ 

 خبثدبئي ظٚ ظأهدٛ ثب ِٛافمت ظأهگب٘ٙبي ِجعا ٚ ِمًع ظؼ يٛؼت ازؽاؾ نؽايظ ؾيؽ ظؼ عٛي ِعت -۵۵هادٍ 
 :تسًيً ثؽاي يىجبؼ ثالِبٔـ اقت 

 .اظاِٗ تسًيً ٘ؽ ظٚ ظأهدٛ ظؼ ظأهگب٘ٙبي ِجعا اؾ ٔؾؽ ِمؽؼات آِٛؾني ٚ أضجبعي ثالِبٔـ ثبنع - ۱-۵۵

 .٘ؽ ظٚ ظأهدٛ ظؼ يه ِؽزٍٗ اؾ آِٛؾل ثٗ تسًيً انتغبي ظانتٗ ثبنٕع - ۲-۵۵

وكت ِٛافمت ,  ثؽاي خبثدبيي ظأهدٛيبٔي وٗ ثٗ ظقتگب٘ٙبي اخؽايي ضبو تقٙع قپؽظٖ أع:۱تبصسٍ 
 .ظقتگبٖ اخؽايي غيؽثظ فالٖٚ ثؽ نؽايظ ِػوٛؼ اٌؿاِي اقت 

 ظؼيع ٚازع٘بي ظٚؼٖ ؼا ظؼ ظأهگبٖ ِجعا گػؼأعٖ أع تب پبيبْ ظٚؼٖ ثٗ يٛؼت ۵۰ ظأهدٛيبٔي وٗ ثيم اؾ :۲تبصسٍ 
ظأهدٛي ِيّٙبْ  ظؼ ظأهگبٖ ِمًع اظاِٗ تسًيً ضٛإ٘ع ظاظ ٚ ِعؼن فؽاغت اؾ تسًيً آٔٙب تٛقظ ظأهگبٖ 

 .ِجعا يبظؼ ضٛا٘ع نع 

 خبثدبيي پػيؽفتٗ نعگبْ آؾِْٛ قؽاقؽي ظؼ ٘ؽ قبي تسًيٍي ثب اؼائٗ ظؼضٛاقت ظؼ عٛي قٗ ٘فتٗ :۳تبصسٍ 
 . اٚي آغبؾ تسًيً ثب ؼفبيت ِفبظ ايٓ فًً ثالِبٔـ اقت 

 ظأهدٛي ِتمبضي خبثدبيي ثبيكتي ظٚ ٔكطٗ فؽَ ِؽثٛط ثٗ خبثدبيي ؼا اؾ ظأهگبٖ ِسً تسًيً -۵۶هادٍ 
 .ضٛظ ظؼيبفت ٚ تىّيً ّٔٛظٖ ٚ ظؼ فبيٍٗ پبٔؿظُ٘ اٌي پبيبْ تيؽِبٖ ٘ؽ قبي ثٗ آِٛؾل ظأهگبٖ ِجعا تكٍيُ وٕع



 . ظأهدٛي ِتمبضي خبثدبيي ِٕسًؽا ِيتٛأع يه ظأهگبٖ ؼا ثٗ فٕٛاْ ِمًع أتطبة وٕع :۱تبصسٍ 

 . تمبضبي خبثدبيي ظأهدٛيبٔي وٗ لجال يىجبؼ ِٕتمً يب خبثدب نعٖ أع پػيؽفتٗ ٔطٛا٘ع نع :۲تبصسٍ 

 ظأهگب٘ٙب پف اؾ أمضبي ٍِٙت تقييٓ نعٖ ٔكجت ثٗ ظقتٗ ثٕعي تمبضب٘بي ؼقيعٖ العاَ ٚ زكت -۵۷هادٍ 
ِٛؼظ يه ٔكطٗ اؾ تمبضب٘بي تبئيع نعٖ ؼا ثٗ ّ٘ؽاٖ نؽذ ٚازع٘ب يي وٗ ِتمبضيبْ گػؼأعٖ أع ثٗ ظأهگبٖ ِمًع 

 .اؼقبي ِي ظاؼٔع 

 .تمبضب٘بي خبثدبيي ثبيكتي زعاوثؽ تب پبيبْ ِؽظاظِبٖ ثٗ ظأهگبٖ ِمًع ؼقيعٖ ثبنع : تبصسٍ 

اؾ اثتعاي نٙؽيٛؼ ِبٖ ٘ؽ قبي تسًيٍي تمبضب٘بي ؼقيعٖ ظؼ نٛؼاي آِٛؾني يب وّيتٗ ِٕتطت آْ - ۵۸هادٍ 
ِٛؼظ ثؽؼقي لؽاؼ ِي گيؽظ ٚ ثب تٛخٗ ثٗ تقعاظ ظأهدٛيبْ ِتمبضي ٔكجت ثٗ لجٛي تمبضب٘ب ثؽ اقبـ ثبالتؽيٓ 

 العاَ ٚ ٔتبيح تًّيّبت ِتطػٖ ؼا لجً اؾ نؽٚؿ  ۵۹اِتيبؾات ِٛضٛؿ ِبظٖ 
تٛقظ ِقبْٚ آِٛؾني ثٗ ظأهگب٘ٙبي ِجعا ٚ اؾ آْ عؽيك ثٗ , ٔبَ ٔٛيكي ثؽ اقبـ تمٛيُ ظأهگب٘ي 

 .ظأهدٛيبْ غيٕفـ افالَ ِي ّٔبيع 

 خبثدبيي ظأهدٛيبْ ِتمبضي پف اؾ تًٛيت نٛؼاي آِٛؾني يب وّيتٗ ِٕتطت آْ اِؽي اقت لغقي ٚ :تبصسٍ 
 .ثؽاي عؽفيٓ الؾَ االخؽا اقت 

 اٌٚٛيت ظؼ أتطبة ظأهدٛيبْ ِتمبضي خبثدبيي ثٗ تٙؽاْ ٚ ظأهگب٘ٙبي ِبظؼ ثؽزكت وكت -۵۹هادٍ 
 :ثيهتؽيٓ اِتيبؾ اؾ ِدّٛؿ اِتيبؾات ؾيؽ تقييٓ ِي نٛظ 

     اِتيبؾ۸ظأهدٛي ظضتؽ ِدؽظ                                                 - ۵۹ -۱

   اِتيبؾ۱۰ظأهدٛي ِتبً٘                                                       - ۵۹- ۲

   اِتيبؾ۱۲ظأهدٛي ِتبً٘ ثب فؽؾٔع                                            - ۵۹ -۳

     اِتيبؾ۵                                      ۱۲-۹۹/۱۳ِيبٔگيٓ وً ثيٓ  - ۵۹- ۴

   اِتيبؾ۱۵                                       ۱۴-۹۹/۱۶ِيبٔگيٓ وً ثيٓ - ۵۹- ۵

   اِتيبؾ۲۰                                           ۱۷-۲۰ِيبٔگيٓ وً ثيٓ - ۵۹- ۶ 

 أتطبة ظأهگبٖ ِكتمؽ ظؼ نٙؽ ِسً البِت ٚاٌعيٓ- ۵۹- ۷ 

   اِتيبؾ۵۰          يب يىي اؾ نٙؽقتبٔٙبي ِدبٚؼ آْ                                  

   اِتيبؾ۲۰فؽؾٔعاْ نب٘ع                                                         - ۵۹- ۸

   اِتيبؾ۲۰خبٔجبؾاْ أمالة اقالِي ٚ خٕگ تسّيٍي                       - ۵۹- ۹

   اِتيبؾ۲۰ظأهدٛي ِقٍٛي                                                      - ۱۰-۵۹

   اِتيبؾ۲۰ظانتٓ زىُ قؽپؽقتي ثكتگبْ ظؼخٗ اٚي                      - ۱۱-۵۹

  فصل ًِن

 داًشجْي هيِواى

ِي تٛأع ثب تٛافك , ظؼ ِٛاؼظي وٗ ظأهدٛ، ثغٛؼ ِٛلت ثٗ تغييؽِسً تسًيً ضٛظ ٔبگؿيؽ ثبنع - ۶۰هادٍ 
ِسً تسًيً ضٛظ ؼا ثٗ عٛؼ ِٛلت ثؽاي ِعت ِقيٓ , ظأهگب٘ٙبي ِجعا ٚ ِمًع ثٗ فٕٛاْ ظأهدٛي ِيّٙبْ 

 .تغييؽ ظ٘ع 



ِهؽٚط ثٗ ايٓ اقت وٗ ظأهدٛ زعالً ظٚ ٔيّكبي ضٛظ ؼا ,  ِيّٙبْ نعْ ظأهدٛ ظؼ يه ظأهگبٖ :۱تبصسٍ 
 .ظؼ ظأهگبٖ ِجعا گػؼأعٖ ثبنع 

 ِيّٙبْ نعْ ظأهدٛ ظؼ يه ظأهگبٖ ثؽاي گػؼأعْ يه يب چٕع ظؼـ اؾ ِدّٛفٗ ظؼقٙبي أتطبثي :۲تبصسٍ 
 .ظأهدٛ ظؼ يه ٔيّكبي تسًيٍي يب ظٚؼٖ تبثكتبٔي ثب ٔؾؽ ظأهگبٖ ِجعا ٚ ِٛافمت ظأهگبٖ ِمًع ثالِبٔـ اقت 

 أتطبة ٚازع ظأهدٛي ِيّٙبْ ظؼ ظأهگبٖ ِمًع ثبيكتي ثب اعالؿ اِٛؼ آِٛؾني ظؼ ظأهگبٖ ِجعا ٚ :۳تبصسٍ 
 .عجك نؽايظ ظأهگبٖ ِمًع ثبنع

 تقعاظ ٚازع٘بيي وٗ ظأهدٛي ِيّٙبْ ظؼ ظأهگبٖ يب ظأهگب٘ٙبي ِمًع ِي گػؼأع ظؼ ٘يچ يٛؼتي -۶۱هادٍ 
 . ظؼيع وً ٚازع٘بي ظٚؼٖ تدبٚؾ وٕع ۲۵ٔجبيع اؾ 

 ٚازع٘بيي وٗ ظأهدٛي ِّٙبْ ظؼ ظأهگبٖ ِمًع ِي گػؼأع، فيٕب ظؼ وبؼٔبِٗ اٚ ظؼ ظأهگبٖ ِجعا ثجت :تبصسٍ 
 .ِي نٛظ ٚ ّٔؽات آٔٙب ظؼ ِسبقجبت ِيبٔگيٓ ٔيّكبي ٚ ِيبٔگيٓ وً ِٕؾٛؼ ِي گؽظظ

 .ِعؼن فؽاغت اؾتسًيً ظأهدٛي ِيّٙبْ ظؼ٘ؽيٛؼت تٛقظ ظأهگبٖ ِجعاء يبظؼ ضٛا٘ع نع- ۶۲هادٍ 

   فصل دُن

 تغييس زشتَ

داًشجْياى دّزٍ دكتساي دازّساشي دزعْل دّزاى تحصيل خْد ، دزصْزت داشتي - ۶۳هادٍ 
شسايغي بَ شسح شيس ،  ّ هْافقت داًشگاٍ ذيسبظ ، هي تْاًٌد بَ زشتَ ديگسي دزُواى گسٍّ 

 :آشهايشي تغييس زشتَ دٌُد

 .اظاِٗ تسًيً ِتمبضي ظؼ ؼنتٗ لجٍي اؾ ٔؾؽ ِمؽؼات آِٛؾني ثالِبٔـ ثبنع- ۶۳-   ۱

 .زعالً يه نهُ ٚ زعاوثؽيه قَٛ وً ٚازع٘بي ظٚؼٖ ؼا گػؼأعٖ ثبنع- ۶۳-   ۲

ّٔؽٖ آؾِْٛ ٚؼٚظي ِتمبضي اؾ ّٔؽٖ آؾِْٛ پبئيٓ تؽيٓ فؽظ پػيؽفتٗ نعٖ ظؼقّٙيٗ ٚ ؼنتٗ ِٛؼظ تمبضب - ۶۳-  ۳
 .ظؼّ٘بْ قبي وّتؽٔجبنع

ثبتٛخٗ ثٗ زعاوثؽ ِعت ِدبؾ تسًيً ، اِىبْ گػؼأعْ ٚازع٘بي ظؼقي ِٛؼظ ٔيبؾ ظؼ ؼنتٗ خعيع ؼا ظانتٗ - ۶۳-  ۴
 .ثبنع

تغييؽ ؼنتٗ ظأهدٛيبٔي وٗ اؾ اظاِٗ تسًيً ظؼ ؼنتٗ ظاؼٚقبؾي ِسؽَٚ ِي نٛٔع، ضبؼج اؾ نؽايظ  : ۱تبصسٍ 
 .ِػوٛؼ ِغبثك ظقتٛؼاٌقًّ ِؽثٛعٗ أدبَ ِي نٛظ

 ّ٘يٓ ۱ ظأهدٛ تٕٙب ثؽاي يه ثبؼ ِي تٛأع تغييؽ ؼنتٗ ظ٘ع ثٗ اقتثٕبي ِهٌّٛيٓ ِٕعؼج ظؼ تجًؽٖ  :۲تبصسٍ 
 .ِبظٖ 

 تغييؽ ؼنتٗ ثٗ ؼنتٗ ٘بيي وٗ ظؼضٛاثظ گؿيٕم آٔٙب نؽايظ ضبو پيم ثيٕي نعٖ اقت ِٛوٛي ثٗ  :۳تبصسٍ 
 .ازؽاؾ نؽايظ ِؽثٛط اقت 

 تغييؽ ؼنتٗ ثبيع ظؼِمبعـ ُ٘ قغر يٛؼت گيؽظ ظؼغيؽايًٕٛؼت اؾِمغـ ثبالتؽ ثٗ پبييٓ تؽظؼيٛؼت - ۶۴هادٍ 
 . اِىبْ پػيؽ اقت ۶۳ظؼضٛاقت ظأهدٛ ثب ؼفبيت ِمؽؼات ِبظٖ 

 ظؼيٛؼت ِٛافمت ثبتمبضبي تغييؽ ؼنتٗ ، ظأهدٛ ِٛؽف اقت ظؼاٌٚيٓ ٔيّكبي تسًيٍي پف اؾ - ۶۵هادٍ 

 .ِٛافمت ظؼؼنتٗ خعيع ثجت ٔبِٗ وٕع ٚ ظؼيٛؼت ثجت ٔبَ ، زك ثبؾگهت ثٗ ؼنتٗ لجٍي ؼا ٔعاؼظ

ظأهدٛ تب لجً اؾثجت ٔبَ ظؼؼنتٗ خعيع ِٛؽف اقت ثؽعجك ِمؽؼات ظؼؼنتٗ لجٍي اظاِٗ تسًيً  : ۱تبصسٍ 
 .ظ٘ع



فعَ ٔبَ ٔٛيكي ظأهدٛ ظؼ ؼنتٗ خعيع ظؼ ٚلت ِقيٓ ثٗ ِٕؿٌٗ أًؽاف اؾ تغييؽ ؼنتٗ تٍمي ِي  : ۲تبصسٍ 
 .نٛظ ٚ ظأهدٛ ظؼعٛي ظٚؼاْ تسًيً ضٛظ ، ظيگؽزك تغييؽ ؼنتٗ ٔطٛا٘ع ظانت 

 ظؼقٙبيي وٗ ظأهدٛ ظؼؼنتٗ لجٍي گػؼأعٖ اقت ، ظؼگؽٖٚ آِٛؾني ؼنتٗ خعيع ثؽؼقي ِٚقبظي -۶۶هادٍ 
قبؾي ِي نٛظ ٚ فمظ ظؼقٙبيي اؾٚي پػيؽفتٗ ِي نٛظ وٗ ثٗ تهطيى گؽٖٚ آِٛؾني ثب ظؼٚـ ؼنتٗ خعيع 

 . وّتؽ ٔجبنع۱۲انتؽان ِستٛايي ظانتٗ ثبنع ٚ ّٔؽٖ ٘ؽيه اؾ آْ ظؼقٙب ٔيؿ اؾ 

 ظؼقٙبي پػيؽفتٗ نعٖ ظؼوبؼٔبِٗ ظأهدٛ ثجت ٚ ّٔؽات آٔٙب ظؼِسبقجٗ ِيبٔگيٓ، وً ِٕؾٛؼ ِي گؽظظ، :۱تبصسٍ 
ظؼايٓ زبي . ٌٚي ّٔؽات ظؼقٙبي پػيؽفتٗ ٔهعٖ ثعْٚ ازتكبة ظؼِيبٔگيٓ ظؼوبؼٔبِٗ ظأهدٛ ثبلي ِي ِبٔع 

ثقٕٛاْ يه ٔيّكبي ِهؽٚعي ظؼقبثمٗ تسًيٍي " ثبنع خّقب۱۲چٕبٔچٗ ِيبٔگيٓ ٚازع٘بي پػيؽفتٗ ٔهعٖ وّتؽاؾ 
 .ظأهدٛ ظؼ ؼنتٗ خعيع ِٕؾٛؼ ضٛا٘ع نع

 ظؼيٛؼتي وٗ تقعاظ ٚازع٘بي ظؼقٙبي پػيؽفتٗ ٔهعٖ ظأهدٛ ، ظؼزعي ثبنع وٗ اِىبْ گػؼأعْ :۲تبصسٍ 
ٚازع٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ ؼنتٗ خعيع ؼا ظؼعٛي ِعت ِدبؾ تسًيً ، اؾ ٚي قٍت وٕع ثب تمبضبي تغييؽ ؼنتٗ اٚ ِٛافمت 

 .ّٔي نٛظ

 چٕبٔچٗ ظأهدٛ ثٗ تهطيى نٛؼاي آِٛؾني ظأهگبٖ ظؼظٚؼاْ تسًيً ظچبؼ ثيّبؼي يب قبٔسٗ اي - ۶۷هادٍ 
گؽظظ وٗ تٛأبيي اظاِٗ تسًيً ظؼآْ ؼنتٗ ٚيباِىبْ ثٙؽٖ گيؽي اؾوبؼآيي زبيً اؾ آْ ؼا عجك خعاٚي ٔمى فضٛ 

اؾظقت ثع٘ع ِي تٛأع ثؽاقبـ ِٛاظ ايٓ فًً ، ثٗ ؼنتٗ ظيگؽي ِتٕبقت ثب ؼنتٗ ضٛظ ظؼّ٘بْ گؽٖٚ آؾِبيهي 
ظؼايٓ زبي ظأهدٛ اؾؼفبيت ِمؽؼات ِبظٖ . وٗ اؾ ٌسبػ ّٔؽٖ آؾِْٛ ٚؼٚظي ٔؿظيىتؽيٓ ّٔؽٖ ؼا ظاؼظ تغييؽ ؼنتٗ ظ٘ع 

 .  ِقبف ضٛا٘ع ثٛظ۶۵ ِٚبظٖ (بَ استثٌاي بٌد يك ) ۶۳

 ٘فتٗ پيم اؾ نؽٚؿ ۶ ِتمبضي تغييؽ ؼنتٗ ثبيع ظؼضٛاقت ضٛظ ؼا ثٗ ّ٘ؽاٖ ِعاؼن الؾَ زعالً - ۶۸هادٍ 
 .ٔيّكبي تسًيٍي ثٗ آِٛؾل ظأهگبٖ ِسً تسًيً ضٛظ تكٍيُ وٕع

تغييؽ ؼنتٗ ظأهدٛيبٔي وٗ ِتقٙع ثٗ يىي اؾ ظقتگب٘ٙبي اخؽايي ثبنٕع فالٖٚ ثؽ نؽايظ فٛق ٔيبؾِٕع - ۶۹هادٍ 
 .ِٛافمت ظقتگبٖ غيؽثظ ِي ثبنع

 فصل ياشدُن

 پريسش ّاحدُاي دزسي پريسفتَ شدگاى آشهْى سساسسي

 ِقبظي قبؾي ٚ پػيؽل ظؼقٙبي گػؼأعٖ نعٖ آْ ظقتٗ اؾ پػيؽفتٗ نعگبْ آؾِْٛ قؽاقؽي وٗ پيم  -۷۰هادٍ  
اؾ ايٓ ٚازع٘بيي ؼا ظؼقبيؽ ظأهگب٘ٙب ٚ ِٛقكبت آِٛؾل فبٌي ظؼظيگؽ ِمبعـ تسًيٍي گػؼأعٖ أع يب ِٛفك ثٗ 

 :اضػ ِعؼن تسًيٍي نعٖ أع ثبنؽايظ ؾيؽ ِدبؾ اقت 

 .ظأهدٛ ثبتٛخٗ ثٗ قٛاثك تسًيٍي ضٛظ ِدبؾ ثٗ نؽوت ظؼآؾِْٛ ٚؼٚظي ؼنتٗ خعيع ثبنع- ۷۰-   ۱

ظأهگبٖ لجٍي ٚ ِعاؼن تسًيٍي آْ ِٛؼظ تبئيع ٚؾاؼت ثٙعانت ، ظؼِبْ ٚ آِٛؾل پؿنىي يب ٚؾاؼت - ۷۰-   ۲
 .فؽٕ٘گ ٚ آِٛؾل فبٌي ثبنع

ِستٛاي آِٛؾني ظؼقٙبي گػؼأعٖ نعٖ ثب ظؼٚـ ؼنتٗ خعيع ثٗ تهطيى گؽٖٚ آِٛؾني ، انتؽان - ۷۰-  ۳

 . وّتؽ ٔجبنع۱۲ِستٛايي ظانتٗ ٚ ّٔؽٖ ٘ؽيه اؾ ظؼٚـ اؾ 

 .تسًيً ظأهدٛ ظؼظأهگبٖ لجٍي ِغبثك ثؽٔبِٗ ًِٛة نٛؼاي فبٌي ثؽٔبِٗ ؼيؿي ثبنع- ۷۰-  ۴

 . ِقبظي قبؾي ٚ پػيؽفتٓ ظؼقٙب تٛقظ گؽٚ٘ٙبي آِٛؾني غيؽثظ ظؼظأهگبٖ پػيؽٔعٖ أدبَ ِي نٛظ:تبصسٍ 

 تقعاظ ٚازع٘بي پػيؽفتٗ نعٖ ٚ تقعاظ ٚازع٘بيي وٗ ظأهدٛ ظؼِٛقكٗ آِٛؾل فبٌي خعيع گػؼأعٖ - ۷۱هادٍ 
ثعيٙي اقت ّٔؽٖ ٚازع٘بي پػيؽفتٗ نعٖ اؾ ؼنتٗ لجٍي ظؼِيبٔگيٓ . اقت ظؼوبؼٔبِٗ ظأهدٛ ثجت ضٛا٘ع نع

 .وً ِسكٛة ضٛا٘ع نع

 ٚازع اؾ ظؼٚـ پػيؽفتٗ نعٖ ظأهدٛ ، يه ٔيّكبي تسًيٍي اؾ زعاوثؽ ِعت ِدبؾ ٚي ۲۰ ثٗ اؾاي ٘ؽ :تبصسٍ 
 .وبقتٗ ِي نٛظ



 فصل دّاشدُن

 پاياى ًاهَ

 تٙيٗ پبيبْ ٔبِٗ آضؽيٓ ثطم ظٚؼٖ ظوتؽاي ظاؼٚقبؾي اقت وٗ عي آْ ظأهدٛ ِٛؽف اقت ظؼيه - ۷۲هادٍ 
 .ؾِيٕٗ ِؽثٛط ثٗ ؼنتٗ تسًيٍي ضٛظ ؾيؽ ٔؾؽاقتبظ ؼإّ٘ب ثٗ تسميك ٚ تتجـ ثپؽظاؾظ

 ِٛضٛؿ پبيبْ ٔبِٗ ٚأتطبة اقتبظؼإّ٘ب ثٗ پيهٕٙبظ ظأهدٛ ، ِٛافمت اقتبظ ؼإّ٘ب ، تبييع گؽٖٚ  :۱تبصسٍ 
 .آِٛؾني ٚ تًٛيت نٛؼاي پژٚ٘هي ظأهىعٖ ِؽثٛعٗ تقييٓ ِي گؽظظ

 . فبيٍٗ ؾِبْ ثجت ِٛضٛؿ پبيبْ ٔبِٗ تب ؾِبْ ظفبؿ اؾ آْ ٔجبيكتي وّتؽ اؾ يه قبي ثبنع :۲تبصسٍ 

 ٚازع اؾظؼٚـ فِّٛي ٚ اضتًبيي ۱۴۰ ظأهدٛيبْ ظٚؼٖ ظوتؽاي ظاؼٚقبؾي پف اؾ گػؼأعْ زعالً - ۷۳هادٍ 
ِٛضٛؿ پبيبْ ٔبِٗ پف اؾ تًٛيت نٛؼاي . ِي تٛإٔع ِٛضٛؿ پبيبْ ٔبِٗ ؼا ثبٔؾؽ اقتبظ ؼإّ٘ب أتطبة وٕٕع 

 .پژٚ٘هي ظأهىعٖ لغقيت ِي يبثع

 ثٗ پيهٕٙبظ اقتبظ ؼإّ٘ب، زعاوثؽظٚٔفؽ اؾ افضبء ٘يبت فٍّي يب ِتطًًبْ ٚ ِسممبْ ثؽخكتٗ پف اؾ -۷۴هادٍ 
 .تًٛيت نٛؼاي پژٚ٘هي ظأهىعٖ ثقٕٛاْ اقتبظ ِهبٚؼ تقييٓ ِي نٛٔع

 اؼؾنيبثي پبيبْ ٔبِٗ تٛقظ ٘يبت ظاٚؼاْ ِتهىً اؾ اقتبظ ؼإّ٘ب ٚ زعالً ظٚفضٛ اؾ افضبي ٘يبت -۷۵هادٍ 
فٍّي يب ِسممبْ ، ِتطًًبْ ٚ يبزجٕؾؽاْ ثٗ أتطبة گؽٖٚ آِٛؾني ِؽثٛط ٚثب زضٛؼ ِقبْٚ پژٚ٘هي ظأهىعٖ 

 .ٚيبيىي اؾ افضبي ٘يبت فٍّي ثٗ فٕٛاْ ّٔبيٕعٖ ٚي يٛؼت ِي گيؽظ

ظؼضًٛو ِسممبْ ، .  ِؽتجٗ فٍّي اقتبظ ؼإّ٘ب ٚ افضبي ٘يبت فٍّي زعالً ثبيع اقتبظيبؼ ثبنع :تبصسٍ 
 .ِتطًًبْ ٚ يبزت ٔؾؽاْ ظانتٓ ِعؼن ظوتؽاي تطًًي اٌؿاِي اقت 

 ظؼيٛؼتي وٗ پبيبْ ٔبِٗ اؾٔؾؽ ٘يبت ظاٚؼاْ ضقيف تهطيى ظاظٖ نٛظ ظأهدٛ ِي تٛأع ثبؼظيگؽ -۷۶هادٍ 
تقييٓ ايٓ ِعت ٔجبيع ثٗ ٔسٛي . ظؼؾِبٔي وٗ ٘يبت ظاٚؼاْ تقييٓ ِي وٕع ؼقبٌٗ ضٛظ ؼا وبًِ ٚ اؾآْ ظفبؿ ّٔبيع

 .ثبنع وٗ اؾزعًٔبة زعاوثؽِعت ِدبؾ تسًيً ظأهدٛ ثيهتؽ نٛظ

 . اؼؾنيبثي پبيبْ ٔبِٗ تٛقظ ٘يبت ظاٚؼاْ ظؼِميبـ ّٔؽٖ گػاؼي اؾيفؽتبثيكت يٛؼت ِي گيؽظ-۷۷هادٍ 

 پبيبْ ٔبِٗ ٘بي ظأهدٛيبْ ظٚؼٖ ظوتؽاي فِّٛي ظاؼٚقبؾي ثبتٛخٗ ثٗ ّٔؽات ِؽثٛط ثٗ چٙبؼظؼخٗ ثٗ  :۱تبصسٍ 
 .نؽذ ؾيؽ ِتّبيؿِي نٛظ

 ۲۰ تب ۱۹                      پبيبْ ٔبِٗ ٘بي ثبّٔؽٖ عالي

 ۹۹/۱۸ تب ۱۷             پبيبْ ٔبِٗ ٘بي ثبّٔؽٖ بسيازخْب

 ۹۹/۱۶تب ۱۴                      پبيبْ ٔبِٗ ٘بي ثبّٔؽٖ خْب

 ۱۴           پبيبْ ٔبِٗ ٘بي ثبّٔؽٖ وّتؽاؾ غيسقابل قبْل

 ظأهدٛيبٔي زك ظفبؿ اؾ پبيبْ ٔبِٗ ؼا ظاؼٔع وٗ وٍيٗ ٚازع٘بي ثؽٔبِٗ آِٛؾني ظٚؼٖ ظاؼٚقبؾي ؼا :۲تبصسٍ 
 .گػؼأعٖ ثبنٕع

 اضػ ّٔٛظٖ اقت ظؼيٛؼتي وٗ ظؼؾِبْ ظفبؿ ِمبٌٗ اي اؾ آْ چبپ يب ۱۹ پبيبْ ٔبِٗ اي وٗ زعالً ّٔؽٖ :۳تبصسٍ 
 .پػيؽل ظؼيىي اؾ ِدالت فٍّي پژٚ٘هي ظانتٗ ثبنع ظؼخٗ ِّتبؾ اضػ ِي ّٔبيع

 : ٚازع٘بي پبيبْ ٔبِٗ ثٗ نؽذ ؾيؽ اؼائٗ ِي گؽظظ-۷۸هادٍ 

 ؼٚل ۴پف اؾ تًٛيت ِٛضٛؿ پيهٕٙبظي تٛقظ نٛؼاي پژٚ٘هي ٚ گػؼأعْ ظٚؼٖ آِٛؾني :  ( ّاحد۲) - ۱
 .تسميك 



 ٚ يه ٔيّكبي تسًيٍي وّتؽاؾ ثجت ٔبَ ۱ظؼٔيّكبٌٙبي تسًيٍي ثقعاؾگػؼأعْ ٚازع پبيبْ ٔبِٗ :  ( ّاحد۲)  - ۲
  ثٗ نؽط ِٛافمت ٚ تبييع اقتبظ ؼإّ٘بي ٚازع پبيبْ ٔبِٗ ۳ثؽاي ٚازع پبيبْ ٔبِٗ 

 ٔيّكبي آضؽ : ( ّاحد۴) - ۳

 ظؼپبيبْ ٔيّكبٌي وٗ ٚازع اضػ نعٖ اقت اؾ قٛي اقتبظ ؼإّ٘ب ٚ ۲ٚ ۱ ثعيٙي اقت ّٔؽٖ پبيبْ ٔبِٗ :تبصسٍ 
 . ايٓ آئيٓ ٔبِٗ تقييٓ ٚ افالَ ِي گؽظظ۷۷ تٛقظ ٘يئت ظاٚؼاْ ِغبثك ِبظٖ ۳ّٔؽٖ پبيبْ ٔبِٗ 

 فصل سيصدُن

 فساغت اش تحصيل

 ظأهدٛيي وٗ وٍيٗ ٚازع٘بي ظؼقي ٚ ِؽازً آِٛؾني ظٚؼٖ ظوتؽاي فِّٛي ظاؼٚقبؾي ٚ پبيبْ  -۷۹ هادٍ 
ٔبِٗ ؼاعجك ثؽٔبِٗ ًِٛة ثؽاقبـ ِمؽؼات ايٓ آييٓ ٔبِٗ ثبِٛفميت گػؼأعٖ ثبنع فبؼك اٌتسًيً ظٚؼٖ ظوتؽاي 

 .فِّٛي ظاؼٚقبؾي نٕبضتٗ ِي نٛظ

 . تبؼيص گػؼأعْ پبيبْ ٔبِٗ تبؼيص فؽاغت اؾتسًيً ظأهدٛ تٍمي ِي گؽظظ-۸۰هادٍ 

 افغبي ِعؼن ِقبظي ثٗ ظأهدٛيبْ ظٚؼٖ ظوتؽاي فِّٛي ظاؼٚقبؾي وٗ ثٗ ٘ؽظٌيً اِىبْ اظاِٗ تسًيً - ۸۱هادٍ 
ايٓ لجيً ظأهدٛيبْ ظؼيٛؼت ا زؽاؾ . يب فؽاغت اؾ تسًيً ظؼ ظٚؼٖ ظاؼٚقبؾي ؼا ٔعانتٗ ثبنٕع ِدبؾ ٔيكت 

نؽايظ زكت ِمؽؼات ِؽثٛط ِي تٛإٔع ثٗ ؼنتٗ ظيگؽي ظؼ يىي اؾ ِمبعـ وبؼظأي ، وبؼنٕبقي يب وبؼنٕبقي 
 .اؼنع تغييؽ ؼنتٗ ظٕ٘ع

 تجًؽٖ ظؼقِٛيٓ خٍكٗ نٛؼاي فبٌي ثؽٔبِٗ ؼيؿي فٍَٛ پؿنىي ِٛؼش ۷۰ ِبظٖ ٚ ۸۲ ايٓ آييٓ ٔبِٗ ظؼ-۸۲هادٍ 
 ثٗ ثقع ٚاؼظ ظأهگبٖ ۷۹-۸۰ ثٗ تًٛيت ؼقيع ثؽاي آْ ظقتٗ اؾظأهدٛيبٔي وٗ اؾ اثتعاي قبي تسًيٍي ۲۰/۹/۷۸

ِي نٛٔع الؾَ االخؽا اقت ٚ اؾتبؼيص اخؽا وٍيٗ آئيٓ ٔبِٗ ٘ب ٚ ثطهٕبِٗ ٘بي لجٍي ِغبيؽ ثب آْ ثؽاي ايٓ ظقتٗ اؾ 
 .ظأهدٛيبْ ٌغٛ ِي نٛظ

 .ظؼِٛاؼظي وٗ ايٓ آئيٓ ٔبِٗ ِكىٛت ِي ثبنع ؼاي نٛؼاي آِٛؾل ظأهگبٖ ِالن فًّ ضٛا٘ع ثٛظ : تركس

 


