
 برخي مقررات كه دانشجويان استعداد درخشان بايد بدانند.
 فػل ضطن: استعذاد ّاي درخطاى

 هقذهِ:

زفتط اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ ؾيؿتبن ي ثلًچؿتبن، ثٍ عىًان ظيط مدمًعٍ اي اظ معبيوت آمًظقي ي تحهيالت تىميلي زاوكگگبٌ، زض  

ي اخطاي زؾتًضالعمل َبي يظاضت علگً،، تحميمگبت ي فىگبيضي زض ذگسمت قگمب       ضاؾتبي قىبؾبيي ي َسايت اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ

زاوكدًي گطامي اؾت. آقىبيي ثب ضًاثظ ي ممطضات وكًضي ي زاوكگبَي، ممسمٍ اؾتفبزٌ اظ مًليت َبيي اؾت وٍ آمًظـ عبلي وكًض ثطاي 

ػٌ آلبيگبن  ي...   يٍ تحهگيلي، تؿگُيالت ومگب، يهيفگٍ  يي    زاوكدًيبن ممتبظ فطاَم آيضزٌ اؾت. يضيز ثسين آظمًن ثٍ ممغع ثبالتط، اذص ثًضؾ

 ثركي اظ ايه مًلعيت َبؾت.

 زؾتًضالمل َب ي آييه وبمٍ َبي مطثًط ثٍ اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ ثٍ زي زؾتٍ ولي تمؿيم مي قًوس.

 الف  زؾتًضالعمل َب ي آييه وبمٍ َبي وكًضي

 ة  زؾتًضالعمل َب ي آييه وبمٍ َبي زضين زاوكگبَي

آييه وبمٍ َبي وكًضي ثطاي تمب، زاوكگبَُبي وكًض يىؿبن ي الظ، الدطاؾت. قطايظ ي ضًاثظ ي تجهطٌ َب زض ايه گًوٍ آييه وبمٍ َب عمستب 

 گًيبؾت ي مًاضز مجُم ويع ثب اؾتعال، اظ يظاضت، تعييه تىليف مي قًز.

آمًظقي زاوكگبٌ يب قًضاي اؾتعسازَبي زضذكگبن زاوكگگبٌ    آييه وبمٍ َبي زضين زاوكگبَي، اذتهبني َط زاوكگبٌ ثًزٌ وٍ تًؾظ قًضاي

 تهًيت قسٌ ي زض محسيزٌ َمبن زاوكگبٌ لبثل اؾتىبز ي الظ، االخطاؾت.

داًطجَي گراهي، هجوَعِ هقررات استعذادّاي درخطاى داًطگاُ )اعن از كطوَري اوا درٍى داًطوگاّير در عوَر دٍراى     

اًطجَ ٍ داًطگاُ، اغالح ضذُ ٍ تغيير ًوااذ، بٌابرااي ضااستِ است هرتبا تحػيل ضوا هوكي است بِ اقتضاي هٌافع علوي د

با دفتر استعذادّاي درخطاى داًطگاُ در تواس بَدُ ٍ اا حذاقل ٍبگاُ ااي دفتر را بازداذ ًواايذ. اعتراضات بعذي ّيچگًَِ 

 استٌاد قاًًَي ًخَاّذ داضت.
ين زاوكگبَي شيال زضج قسٌ ي قمب مي تًاويس ؾبيط آييه وبمٍ َب ضا زض يثگگبٌ زفتگط   ثطذي اظ آييه وبمٍ َب ي زؾتًضالعمل َبي وكًضي ي زض

 وٍ زض آذط ايه فهل اظ وتبثچٍ آمسٌ اؾت، ثيبثيس.

 

 آايي ًاهِ ارائِ تسْيالت بِ برگساذگاى علوي براي ٍرٍد بِ دٍرُ ّاي تحػيلي باالتر: 6-1

 

 هقذهِ

قًضاي عبلي  22/2/77مًضخ  419زض اخطاي ؾيبؾت َبي حمبيت ي َسايت اؾتعسازَبي زضذكبن مهًة خلؿٍ 

لبوًن اَساف، يهبيف ي تكىيالت يظاضت علً،، تحميمبت ي فىبيضي مهًة  2 مبزٌثرف ج اظ  5اومالة فطَىگي ي ثىس 

يي ي حمبيت اظ اؾتعسازَبي زضذكبن مدلؽ قًضاي اؾالمي مجىي ثط ثطوبمٍ ضيعي ثطاي قىبؾب 18/5/83خلؿٍ مًضخ 

لبوًن ثطوبمٍ  18ي َسايت آوُب ثٍ ؾمت ايلًيت َبي ضاَجطزي وكًض زض حًظٌ َبي مرتلف علً، ي ويع زض اخطاي مبزٌ 

پىح ؾبلٍ تًؾعٍ خمًُضي اؾالمي ايطان مجىي ثط حمبيت َبي َسفمىس مبزي ي معىًي اظ ورجگبن ي وًآيضان علمي ي 

 يل ازامٍ تحهيل ثطگعيسگبن علمي، آييه وبمٍ شيل تسييه مي قًز:فىبيضي ي ثٍ مىمًض تؿُ

 ثٍ مىمًض ضعبيت اذتهبض، ياغٌ َبي ظيط زض ايه آييه وبمٍ ثٍ وبض مي ضيز: :1هادُ 

 يظاضت علً،، تحميمبت ي فىبيضييظاضت :

 قًضاي َسايت اؾتعسازَبي زضذكبن يظاضت علً،، تحميمبت ي فىبيضي ضَراي ّذاات:

 ؾبظمبن ؾىدف آمًظـ وكًض سازهاى سٌجص:

َط يه اظ زاوكگبٌ َب ي مًؾؿٍ َبي آمًظـ عبلي ي پػيَكي وكًض اؾت وٍ عجك ممطضات يظاضتيه علً،،  داًطگاُ:

 تحميمبت ي فىبيضي ي ثُساقت، زضمبن ي آمًظـ پعقىي فعبليت مي وىىس

 زيضٌ تحهيلي فعلي متمبضي دٍرُ پاايي تر:



 زيضٌ تحهيلي ثالفبنلٍ ثعسي متمبضي دٍرُ باالتر:

 وميتٍ وبضقىبؾي مؿبئل اؾتعسازَبي زضذكبن مؿتمط زض حًظٌ معبيوت آمًظقي يظاضت؛ كويتِ كارضٌاسي:

محل َبي مصوًض زض زفتطچٍ ضاَىمبي اوتربة ضقتٍ َبي تحهيلي زض ؾبل يضيز  –َط يه اظ ضقتٍ  هحل: –رضتِ 

 زاوكدً ثٍ زاوكگبٌ

افطاز مكمًل يىي اظ مفبز ايه مبزٌ ثسين قطوت زض آظمًن يضيزي ثطاي تحهيل زض زيضٌ ثبالتط تًؾظ  :2هادُ 

 ؾبظمبن ؾىدف زض زاوكگبَُب خبيبثي مي قًوس.

 زيضٌ وبضقىبؾي   پيًؾتٍ ي وبپيًؾتٍ : 2-1

فطَىگي  زض زاضوسگبن وكبن عالي وكًضي المپيبز َبي زاوف آمًظي  مًضًع مهًثبت قًضاي عبلي اومالة  -الف

 ضقتٍ مطتجظ ثب معطفي زثيطذبوٍ المپيبز؛

زاوكدًيبن ومًوٍ وكًضي   زض زيضٌ وبضزاوي  ثب معطفي معبيوت زاوكدًيي يظاضت ثٍ قطعي وٍ ثٍ لحبػ  –ب 

ميبوگيه ول َمتطاظ پبوعزٌ زضنس ثطتط زض ثيه زاوكدًيبن َم ضقتٍ ي َم يضيزي ذًز ثبقىس   ثطاي يضيز ثٍ زيضٌ 

 پيًؾتٍ ؛وبضقىبؾي وب

ثطگعيسگبن ضتجٍ َبي ايل تب ؾً، خكىًضٌ َبي معتجط علمي  اظ لجيل ذًاضظمي، خًان ذًاضظمي، ضاظي ي فبضاثي   -پ

زض ضقتٍ يب گطيٌ آمًظقي مطتجظ ثب عطح اثتىبضي ذًز يب ظميىٍ اي وٍ زض آن ثطگعيسٌ قسٌ اوس، ثب معطفي زثيطذبوٍ َط 

 پىح زضنسيه اظ خكىًاضٌ َب ثب مكبضوت حسالل ؾي ي 

زاوكدًي ضتجٍ ايل زيضٌ وبضزاوي وبپيًؾتٍ ثب معسل وتجي وُبيي زيضٌ متًؾغٍ حسالل َفسٌ ثٍ قطعي وٍ زض ثيه  ت:

زاوكدًيبن َم ضقتٍ ي َم يضيزي زاوكگبٌ محل تحهيل ذًز پؽ اظ ؾٍ ويمؿبل تحهيلي زاضاي ميبوگيه ول 

 قًز   ثطاي يضيز ثٍ زيضٌ وبضقىبؾي وبپيًؾتٍ  ؛حسالل َيدسٌ ثبقس ي حساوثط هطف چُبض ويمؿبل زاوف آمًذتٍ 

ي  14/60/90مًضخ  98615/21پصيطـ زاوكدًيبن ضتجٍ ايل زيضٌ وبضزاوي پيًؾتٍ ثطاؾبؼ اثالغيٍ قمبضٌ : 1تبػرُ 

 اظ عطيك زاوكگبٌ فىي ي حطفٍ اي اودب، مي قًز.

فىي ي حطفٍ اي وٍ ثٍ لحبػ  ضتجٍ َبي ايل تب ؾً، مطحلٍ وكًضي مؿبثمٍ َبي زاوكدًيي آمًظقىسٌ َبي -ث

ميبوگيه ول زيضٌ  وبضزاوي خعء زٌ زضنس ثطتط زض ثيه زاوكدًيبن َم ضقتٍ ي َم يضيزي ذًز ثبقىس، ثطاي يضيز ثٍ 

وبضثطزي ي  –وبضثطزي زض آمًظقىسٌ َبي فىي ي حطفٍ اي، زاوكگبٌ خبمع علمي  –زيضٌ وبضقىبؾي وب پيًؾتٍ مُبضتي 

 وبضقىبؾي وب پيًؾتٍ ثب معطفي زثيطذبوٍ ايه مؿبثمٍ َب ؾبيط زاوكگبٌ َبي مدطي زيضٌ

 زيضٌ وبضقىبؾي اضقس: 2-2

زاوكدًيي ثطاي يضيز ثٍ َمبن ضقتٍ ثطگعيسٌ يب  –ثطگعيسگبن ضتجٍ َبي ايل تب پبوعزَم وُبيي المپيبزَبي علمي  الف:

 ضقتٍ َبي مطتجظ ثب معطفي زثيطذبوٍ المپيبز

وثط ثيؿت زضنس اظ هطفيت زيضٌ وبضقىبؾي اضقس زض َط يه اظ ضقتٍ َب ؾبظمبن ؾىدف مًهف اؾت حسا :2تبػرُ 

 ضا ثطاؾبؼ ايلًيت علمي ي وتبيح وؿت قسٌ زض المپيبزَب ثٍ ثطگعيسگبن مصوًض اذتهبل زَس.

زاوكدًيبن ومًوٍ وكًضي   زض زيضٌ وبضقىبؾي  ثب معطفي معبيوت زاوكدًيي يظاضت ثٍ قطعي وٍ ثٍ لحبػ  –ب 

 ظ پبوعزٌ زضنس ثطتط زض ثيه زاوكدًيبن َم ضقتٍ ي َم يضيزي زض زاوكگبٌ متمبضي ثبقىس.ميبوگيه ول َمتطا

ثطگعيسگبن ضتجٍ َبي ايل تب ؾً، خكىًاضٌ َبي معتجط علمي   اظ لجيل ذًاضظمي، خًان ذًاضظمي، ضاظي ي  –پ 

گعيسٌ قسٌ اوس، ثب معطفي فبضاثي  زض ضقتٍ يب گطيٌ آمًظقي مطتجظ ثب عطح اثتىبضي ذًز يب ظميىٍ اي وٍ زض آن ثط

 زثيطذبوٍ َط يه اظ خكىًاضٌ َب ثب مكبضوت حسالل ؾي ي پىح زضنس.



ياحس  100زاوكدًيبن زيضٌ وبضقىبؾي پيًؾتٍ، وٍ پؽ اظ گصضاوسن قف ويمؿبل تحهيلي   ثب گصضاوسن حسالل  -ت

ثبقىس ي حساوثط زض مست زضؾي  ثٍ لحبػ ميبوگيه ول خعء زٌ زضنس ثطتط زاوكدًيبن َم ضقتٍ ي َم يضيزي ذًز 

 َكت ويمؿبل تحهيلي زاوف آمًذتٍ قًوس.

ياحس  100زاوكدًيبن زيضٌ وبضقىبؾي پيًؾتٍ، وٍ پؽ اظ گصضاوسن قف ويمؿبل تحهيلي   ثب گصضاوسن حسالل  -ث

زضؾي  ثٍ لحبػ ميبوگيه ول خعء زٌ زضنس ثطتط زاوكدًيبن َم ضقتٍ ي َم يضيزي ذًز ثًزٌ ي حساوثط زض مست 

يمؿبل تحهيلي زاوف آمًذتٍ قًوس ي زاضاي ضتجٍ َبي وكًضي ظيط زض آظمًن ؾطاؾطي ؾبظمبن ؾىدف َكت و

 ثبقىس.

 زض گطيٌ آظمبيكي ضيبضي ي فيعيه 100ضتجٍ ظيط  -1

 زض گطيٌ آظمبيكي علً، تدطثي 100ضتجٍ ظيط  -2

 زض گطيٌ آظمبيكي علً، اوؿبوي 50ضتجٍ ظيط  -3

 زض گطيٌ آظمبيكي َىط ي ظثبن 20ضتجٍ ظيط  -4

 

زاوكدًي ضتجٍ ايل زيضٌ وبضقىبؾي وبپيًؾتٍ زض ثيه زاوكدًيبن َم ضقتٍ ي َم يضيزي زاوكگبٌ محل  -ج

تحهيل وٍ پؽ اظ ؾٍ ويمؿبل تحهيلي زاضاي ميبوگيه ول حسالل َفسٌ ثبقس ي حساوثط زض چُبض ويمؿبل 

 ط ثبقس.تحهيلي زاوف آمًذتٍ قًوس ي زض زيضٌ وبضزاوي ثٍ لحبػ ميبوگيه ول خعء زٌ زضنس ثطت

وٍ زض عًل قف ويمؿبل تحهيلي زاوف آمًذتٍ قًوس ثب معطفي  "ت  "زاوكدًيبن مىسضج زض ثىس : 3تبػرُ 

 زاوكگبٌ محل تحهيل ثٍ نًضت مبظاز ثط هطفيت زض زيضٌ ثبالتط خبيبثي ذًاَىس قس.

ايلًيت ازامٍ تحهيل افطاز مكمًل ايه مبزٌ زض َمبن ضقتٍ تحهيلي يب ضقتٍ َبي تحهيلي مطتجظ ثب  :4تبػرُ 

ضقتٍ تحهيلي پبييه تط متمبضي   ثٍ تكريم معبيوت آمًظقي زاوكگبٌ   ي زاوكگبٌ محل تحهيل زاوكدً اؾت 

گبَُب   اعم اظ آظاز ي زيلتي  يلي زض نًضت مًافمت زاوكگبٌ پصيطوسٌ ازامٍ تحهيل ايه زاوكدًيبن زض ؾبيط زاوك

 ثالمبوع اؾت.

چىبوچٍ عًل مست تحهيل زاوكدً ثٍ زاليلي ذبضج اظ اذتيبض ذًز   مبوىس ثيمبضي، مبمًضيت يالسيه  :5تبػرُ 

يب َمؿط، ظايمبن  ثيف اظ مست مدبظ مصوًض زض ايه آييه وبمٍ قًز، زض ايه نًضت مًاضز اظ ؾًي معبيوت 

ظ تبييس ثٍ زثيطذبوٍ قًضاي َسايت اعال، مي قًز تب پؽ اظ ثطضؾي ي زض نًضت تأييس آمًظقي زاوكگبٌ مجسأ پؽ ا

 وُبيي وميتٍ وبضقىبؾي زض يظاضت، ثتًاوىس ثب ضعبيت ؾبيط قطايظ اظ تؿُيالت مطثًط ثُطٌ مىس قًمس.

ه تط ي محبؾجٍ زٌ زضنس زاوكدًيبن َم ضقتٍ ي َم يضيزي حبئع قطايظ زض َط يه اظ زيضٌ َبي پبيي :6تبػرُ 

 ثبالتط ثطاؾبؼ ويمؿبل يضيزي ي مدمًع هطفيتُبي زيضٌ ضيظاوٍ ي وًثت زي،   قجبوٍ  محبؾجٍ مي قًز.

زض نًضتي وٍ زضنس محبؾجٍ قسٌ زض َط يه اظ زيضٌ َبي تحهيلي پبييه تط يب ثبالتط عسز نحيحي : 7تبػرُ 

 وجبقس گطز قسِ آن عسز ثب تمطيت اضبفي مالن عمل ذًاَس ثًز.

هطفيت پصيطـ افطاز مكمًل ايه مبزٌ مبظاز ثط هطفيت پصيطـ زاوكدً زض َط ضقتٍ محل   مىسضج  :8تبػرُ 

 زض زفتطچٍ ضاَىمبي اوتربة ضقتٍ َبي تحهيلي   اؾت.

ثطگعيسگبن علمي زض ضقتٍ َبيي وٍ ثطوبمٍ زضؾي آوُب عجك مهًثٍ قًضاي عبلي ثطوبمٍ ضيعي زض زيضٌ : 9تبػرُ 

پيًؾتٍ ثطاي پىح ويمؿبل ي زيضٌ وبضقىبؾي پيًؾتٍ ثطاي وٍ ويمؿبل تحهيلي َبي وبضزاوي ي وبضقىبؾي وب

 تسييه ي تهًيت قسٌ اؾت مي تًاوىس اظ تؿُيالت مطثًعٍ ثُطٌ مىس قًوس.



زاوف آمًذتگبن ضتجٍ ايل زيضٌ َبي ويمٍ حضًضي ي مدبظي زض نًضت زاقته قطايظ، نطفبً مي  :10تبػرُ 

 قطايظ زاوكگبٌ پصيطوسٌ اظ تؿُيالت پصيطـ ثسين آظمًن ثُطٌ مىس قًوس.تًاوىس زض َمبن زيضٌ َب ثب ضعبيت 

ثطاي عطح َبي ثعضي ي ضاَجطزي پؽ اظ اضظيبثي ي تأييس معبيوت پػيَكي ي فىبيضي يظاضت متجًع  :11تبػرُ 

ايه مبزٌ، ثب پيكىُبز مطخع ثطگعاض وىىسٌ خكىًاضٌ ي تأييس   2 – 2ي  1 – 2 "ح"زضنس مصوًض زض ثىسَبي 

 ميتٍ وبضقىبؾي لبثل وبَف اؾت.و

ؾبظمبن ؾىدف ملع، اؾت عاليٌ ثط هطفيت انلي مىسضج زض زفتطچٍ آظمًن حساوثط ثيؿت زضنس اظ  :3هادُ 

هطفيت پصيطـ   زٌ زضنس اظ ثطگعيسگبن علمي َمبن زاوكگبٌ ي زٌ زضنس اظ ؾبيط زاوكگبَُب  َط يه اظ ضقتٍ 

 مي زيضٌ پبييه تط اذتهبل زَس.َبي زيضٌ ثبالتط مًخًز ضا ثٍ ثطگعيسگبن عل

  ثب ضعبيت قطايظ مىسضج زض َط ثىس  زض زيضٌ َبي تحهيلي ثبالتط  2ازامٍ تحهيل افطاز مصوًض زض مبزٌ  :4هادُ 

زض زاوكگبَُبي زيلتي   زض زيضٌ َبي ضيظاوٍ يب قجبوٍ  ثٍ نًضت ضايگبن ي مبوىس زاوكدًيبن زيضٌ ضيظاوٍ اؾت ي 

 ت قُطيٍ اظ زاوكدًيبن مصوًض ويؿتىس.زاوكگبَُب مدبظ ثٍ زضيبف

ايه آييه وبمٍ مي تًاوىس تب يىؿبل پؽ اظ زاوف آمًذتگي ي نطفبً ثطاي يىجبض زض  2افطاز مكمًل مبزٌ : 5هادُ 

 َط زيضٌ تحهيلي اظ تؿُيالت مطثًط ثُطٌ مىس قًوس.

ٍ اعال، اؾبمي زاوكدًيبن زاوكگبَُب ملع، َؿتىس ثب ضعبيت قطايظ مىسضج زض ايه آييه وبمٍ وؿجت ث :6هادُ 

متمبضي پصيطـ ثسين آظمًن ثٍ ؾبظمبن ؾىدف لجل اظ قطيع ويمؿبل تحهيلي َفتم السا، وىىس ي ؾبظمبن 

ؾىدف مًهف اؾت َمطاٌ ثب پصيطفتٍ قسگبن آظمًن ؾطاؾطي ؾبل ثعس، اؾبمي وُبيي پصيطفتٍ قسگبن ضا ثٍ 

 زاوكگبَُب اعال، وىس.

ض نًضت قطوت زض آظمًن ؾطاؾطي يضيز ثٍ زيضٌ ثبالتط ي وؿت حس وهبة علمي افطاز حبئع قطايظ ظيط ز :7هادُ 

محل َبي مًضز تمبضب ثب تًخٍ ثٍ ومطٌ اوتؿبثي ي  –مىسضج زض َط ثىس تًؾظ ؾبظمبن ؾىدف ثٍ يىي اظ ضقتٍ 

 محل معطفي مي قًز. –هطفيت ضقتٍ 

 دٍرُ كارضٌاسي ) پيَستِ ٍ ًاپيَستِر -7-1

زاضوسگبن وكبن عال، ومطٌ ي ثطوع وكًضي المپيبزَبي زاوف آمًظي   مًضًع مهًثبت قًضاي عبلي اومالة  -الف

 زضنس ومطٌ آذطيه فطز پصيطفتٍ قسٌ 80فطَىگي  ثب معطفي مطاخع شيطثظ ي وؿت حس وهبة علمي ثطاثط 

ت ي وؿت حس وهبة علمي زاوكدًيبن ومًوٍ وكًضي   زض زيضٌ وبضزاوي   ثب معطفي معبيوت زاوكدًيي يظاض -ب

 زضنس ومطٌ آذطيه فطز پصيطفتٍ قسٌ ثطاي يضيز ثٍ زيضٌ وبضقىبؾي وبپيًؾتٍ 90ثطاثط 

ضتجٍ َبي ايل تب ؾً، وُبيي خكىًاضٌ َبي معتجط علمي   اظ لجيل ذًاضظمي، خًان ذًاضظمي، ضاظي ي فبضاثي   -پ

مطٌ آذطيه فطز پصيطفتٍ قسٌ ثطاي يضيز زضنس و 90زضنس ي وؿت حس وهبة علمي ثطاثط  30ثب مكبضوت حسالل 

 ثٍ زيضٌ وبضقىبؾي پيًؾتٍ ي وبپيًؾتٍ 

زاوف آمًذتٍ ضتجٍ ايل زيضٌ وبضزاوي وبپيًؾتٍ زض ثيه زاوكدًيبن َم ضقتٍ ي َم يضزي پؽ اظ چُبض  -ت

ٌ زضنس ومطٌ آذطيه فطز پصيطفتٍ قسٌ   ثطاي يضيز ثٍ زيض 90ويمؿبل تحهيلي ي وؿت حس وهبة علمي ثطاثط 

 وبضقىبؾي وبپيًؾتٍ 

 

 

 دٍرُ كارضٌاسي ارضذ ًاپيَستِ -7-2



ثطگعيسگبن ضتجٍ َبي ايل تب ؾً، المپيبز َبي علمي زاوكدًيي ثب معطفي زثيطذبوٍ المپيبز ي وؿت حس  -الف

 زضنس ومطٌ آذطيه فطز پصيطفتٍ قسٌ   زض َمبن ضقتٍ آظمًن   80وهبة علمي ثطاثط 

زيضٌ وبضقىبؾي   ثب معطفي معبيوت زاوكدًيي يظاضت ي وؿت حس وهبة زاوكدًيبن ومًوٍ وكًضي   زض  -ب

 زضنس ومطٌ آذطيه فطز پصيطفتٍ قسٌ 90علمي ثطاثط 

ضتجٍ َبي ايل تب ؾً، وُبيي خكىًاضٌ َبي معتجط علمي  اظ لجيل ذًاضظمي، خًان ذًاضظمي، ضاظي ي فبضاثي   -پ

زضنس  90زضنس ي وؿت حس وهبة علمي ثطاثط  30لل زض زيضٌ وبضقىبؾي پيًؾتٍ يب وبپيًؾتٍ، ثب مكبضوت حسا

 ومطٌ آذطيه فطز پصيطفتٍ قسٌ 

زاوف آمًذتٍ ضتجٍ ايل زيضٌ وبضقىبؾي پيًؾتٍ زض ثيه زاوكدًيبن َم ضقتٍ ي َم يضيزي هطف مست  -ت

 زضنس ومطٌ آذطيه فطز پصيطفتٍ قسٌ 90حساوثط َكت ويمؿبل تحهيلي ي وؿت حس وهبة علمي ثطاثط 

ًذتٍ ضتجٍ ايل زيضٌ وبضقىبؾي وبپيًؾتٍ زض ثيه زاوكدًيبن َم ضقتٍ ي َم يضزي هطف مست زاوف آم -ث

 زضنس ومطٌ آذطيه فطز پصيطفتٍ قسٌ  90حساوثط چُبض ويمؿبل تحهيلي ي وؿت حس وهبة علمي ثطاثط 

زاوف آمًذتٍ ضتجٍ ايل وبضقىبؾي زيضٌ َبي ويمٍ حضًضي ي مدبظي   زض نًضتي وٍ اظ عطيك آظمًن  -ج

ؾطاؾطي پصيطفتٍ قسٌ ثبقىس  زض ثيه زاوكدًيبن َم ضقتٍ ي َم يضيزي هطف مست حساوثط چُبض ويمؿبل 

تحهيلي ثطاي زيضٌ وبضقىبؾي وبپيًؾتٍ ي َكت ويمؿبل تحهيلي ثطاي زيضٌ وبضقىبؾي پيًؾتٍ ي وؿت حس 

 زضنس ومطٌ آذطيه فطز پصيطفتٍ قسٌ 90وهبة علمي ثطاثط 

افطاز مًضًع ايه مبزٌ مدبظوس حساوثط عي زي ؾبل تحهيلي پؽ اظ ظمبن زاوف آمًذتگي ي نطفبً ثطاي  :1تبػرُ 

 يىجبض اظ تؿُيالت ايه مبزٌ ثُطٌ مىس قًوس

محل اظ هطفيت زيضٌ َبي ثبالتط  –وفط زض َط ضقتٍ  3ؾبظمبن ؾىدف مًهف اؾت حساوثط تب ؾمف : 2تبػرُ 

 اذتهبل زَس. 7زٌ ضا ثٍ افطاز حبئع قطايظ مىسضج زض مب

زاوف آمًذتگبن زيضٌ وبضقىبؾي اضقس ثسين قطوت زض آظمًن ويمٍ متمطوع زيضٌ زوتطاي ترههي اظ  :8هادُ 

 يىي اظ زي عطيك شيل مي تًاوىس ثٍ زاوكگبَُب معطفي قًوس:

ٍ ثب زضخٍ زاوف آمًذتگبوي وٍ ثٍ لحبػ ميبوگيه ول زيضٌ ثب احتؿبة ومطٌ پبيبن وبمٍ   زفبع اظ پبيبن وبم -8-1

عبلي  خعء ضتجٍ َبي ايل تب ؾً، زاوكدًيبن َم ضقتٍ ي َم يضيزي ذًز ثبقىس. زض نًضت زاقته يىي اظ قطايظ 

ظيط، ثسين قطوت زض آظمًن وتجي ويمٍ متمطوع زيضٌ زوتطي ترههي، اظ ؾًي ؾبظمبن ؾىدف زض غبلت چىس 

 ثطاثط هطفيت ثٍ زاوكگبَُب معطفي مي قًوس.

پػيَكي ثب  -ممبلٍ مؿترطج اظ پبيبن وبمٍ، پصيطفتٍ قسٌ يب چبح قسٌ زض مدالت علمي زاضاي حسالل زي الفر

ومبيٍ معتجط ملي يب ثيه المللي يب عطح َبي پػيَكي   اودب، قسٌ تًؾظ زاوكدً  زض زيضٌ تحهيلي وبضقىبؾي 

 اضقس

ج اظ پبيبن وبمٍ، زاوكدًيبن ومًوٍ وكًضي زض زيضٌ َبي وبضقىبؾي اضقس زاضاي حسالل يه ممبلٍ مؿترط بر

پػيَكي ثب ومبيٍ معتجط ملي يب ثيه المللي يب عطح َبي پػيَكي    -پصيطفتٍ قسٌ يب چبح قسٌ زض مدالت علمي

 اودب، قسٌ تًؾظ زاوكدً  زض زيضٌ تحهيلي وبضقىبؾي اضقس

لٍ زاوكدًيي يب آظمًن ؾطاؾطي وبضقىبؾي اضقس  زاضاي حسالل يه ممب –ضتجٍ ايل المپيبز َبي علمي  پر

پػيَكي ثب ومبيٍ معتجط ملي يب ثيه المللي  -مؿترطج اظ پبيبن وبمٍ، پصيطفتٍ قسٌ يب چبح قسٌ زض مدالت علمي

 يب عطح َبي پػيَكي   اودب، قسٌ تًؾظ زاوكدً  زض زيضٌ تحهيلي وبضقىبؾي اضقس



رطج اظ پبيبن زاوف آمًذتٍ ضتجٍ ايل زض زيضٌ وبضقىبؾي ي وبضقىبؾي اضقس زاضاي حسالل يه ممبلٍ مؿت تر

پػيَكي ثب ومبيٍ معتجط ملي يب ثيه المللي يب عطح َبي  -وبمٍ، پصيطفتٍ قسٌ يب چبح قسٌ زض مدالت علمي

 پػيَكي 

   اودب، قسٌ تًؾظ زاوكدً  زض زيضٌ تحهيلي وبضقىبؾي ي وبضقىبؾي اضقس

ي اومالة فطَىگي  زاضوسگبن وكبن عالي وكًضي المپيبز َبي زاوف آمًظي   مًضًع مهًثبت قًضاي عبل ثر

پػيَكي ثب ومبيٍ  -زاضاي حسالل يه ممبلٍ مؿترطج اظ پبيبن وبمٍ، پصيطفتٍ قسٌ يب چبح قسٌ زض مدالت علمي

 معتجط ملي يب ثيه المللي يب عطح َبي پػيَكي اودب، قسٌ تًؾظ زاوكدً

زاضاي حسالل يه ممبلٍ مؿترطج اظ پبيبن وبمٍ، پصيطفتٍ  2مبزٌ  3-2ثرف  "ث"زاوكدًيبن مىسضج زض ثىس  جر

پػيَكي ثب ومبيٍ معتجط ملي يب ثيه المللي يب عطح َبي پػيَكي اودب، قسٌ  -قسٌ يب چبح قسٌ زض مدالت علمي

 تًؾظ زاوكدً

 اظ لجيل ذًاضظمي، خًان ذًاضظمي، ضاظي ي فبضاثي  ضتجٍ َبي ايل تب ؾً، وُبيي خكىًاضٌ َبي معتجط علمي  چر

زض زيضٌ وبضقىبؾي اضقس، ثب مكبضوت حسالل ؾي ي پىح زضنس زاضاي حسالل يه ممبلٍ مؿترطج اظ پبيبن وبمٍ، 

پػيَكي ثب ومبيٍ معتجط ملي يب ثيه المللي ثب ضعبيت مفبز تجهطٌ  -پصيطفتٍ قسٌ يب چبح قسٌ زض مدالت علمي

 ح َبي پػيَكي اودب، قسٌ تًؾظ زاوكدً  زض زيضٌ تحهيلي وبضقىبؾي اضقسيب عط 2مبزٌ  10

مبظاز ثط هطفيت پصيطـ زاوكدًيبن آظاز ي عجك قيًٌ وبمٍ اخطايي  8پصيطـ افطاز مكمًل مبزٌ : 1تبػرُ 

 مهًثبت قًضاي آمًظقي زاوكگبٌ اودب، مي قًز.

حًض   ثطاؾبؼ ويبظ يه زؾتگبٌ  ثب تبئيس معبيوت عطح ملي، اثط ثسيع يب تأليف ي عطح پػيَكي تمبضب م :2تبػرُ 

 خبيگعيه قًز 8پػيَكي ي فىبيضي يظاضت، مي تًاوس ثدبي يه ممبلٍ زض َط يه اظ ثىسَبي مبزٌ 

زاوف آمًذتگبوي وٍ مكمًل ممطضات زضيبفت ثًضؼ ثىيبز ملي ورجگبن زض زيضٌ تحهيلي زوتطاي  -8-2

ة يظاضت ثٍ زاوكگبَُب معطفي مي قًوس تب زضنًضت لجًلي زض ترههي َؿتىس، ثطاؾبؼ ضًاثظ ي معيبضَبي مهً

 مهبحجٍ ترههي، ثٍ نًضت مبظاز ثط هطفيت تعييه قسٌ پصيطفتٍ ي مًضز حمبيت ثىيبز مصوًض لطاض گيطوس.

مؿئًليت حؿه اخطا ي ومبضت ثط اخطاي ايه آييه وبمٍ ثط عُسٌ معبيوت آمًظقي يظاضت اؾت ي زض قطح  :9هادُ 

 ومط آن معبيوت مًضز اؾتىبز ذًاَس ثًز. ي تفؿيط مفبز،

ثٍ تهًيت قًضاي  5/2/90ايه آييه وبمٍ مكتمل ثط يه ممسمٍ، زٌ مبزٌ ي پبوعزٌ تجهطٌ زض تبضيد  :10هادُ 

آييه وبمٍ اضائٍ » َسايت اؾتعسازَبي زضذكبن زض يظاضت علً،، تحميمبت ي فىبيضي ضؾيس ي خبيگعيه مهًثٍ 

  ي  31/6/86مًضخ  3536/21اثالغيٍ قمبضٌ «   طاي يضيز ثٍ زيضٌ تحهيلي ثبالتطتؿُيالت ثٍ ثطگعيسگبن علمي ث

تمب، مهًثبت مطثًط ثٍ پصيطـ ثسين آظمًن ي ثب آظمًن ثطگعيسگبن علمي مي قًز ي ثطاي پصيطـ زاوكدً اظ 

 لبثل اخطاؾت. 91-92تحهيلي ؾبل

 

 

 

 

 

 
 



 

 

استعذادّاي درخطواى داًطوگاُ ٍ ًحوَُ تخػويع اعتبوارات )درٍى      : تْيِ ٍ اجراي دستَرالعول ضٌاسااي ٍ ّذاات 6-3

 داًطگاّير

زاوكگبٌ ؾيؿتبن ي ثلًچؿتبن زؾتًضالعمل ظيط ضا خُت قىبؾبيي اؾتعساز َبي زضذكبن تُيٍ وگطزٌ اؾگت. مكگمًليه ايگه زؾگتًضالعمل      

پيًتط زاوكگگبٌ، تطثيگت ثگسوي زاوكگگبٌ ي... ويگع      عاليٌ ثط پطزاذت يخٍ ومس، خُت زضيبفت تؿُيالت ثٍ وتبثربوٍ مطوعي زاوكگبٌ، مطوع وبم

معطفي مي قًوس. ثعاليٌ زفتط اؾتعسازَبي زضذكبن پبؾرگًي َطگًوٍ زضذًاؾت زيگط ايه ععيعان ويع اؾت. زض آيىسٌ اي وعزيه لطاض اؾت 

ضالعمل قبمل حبل قمب مي قًز، ثٍ ايه ععيعان زض ذًاثگبَي اذتهبني ي ثب قطاط تغصيٍ ثُتط اؾىبن يبثىس. اگط َط وسا، اظ مفبز ايه زؾتً

 زفتط اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ مطاخعٍ وىيس.

 

 دستَرالعول ضٌاسااي ٍ ّذاات  استعذادّاي درخطاى داًطگاُ ٍ ًحَُ تخػيع اعتبارات
 

قًضاي اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ قًضايي اؾت وٍ ثٍ مىمًض قىبؾبيي، َسايت ي خگصة اؾگتعسازَبي    (1 ماده

ٌ ؾيؿتبن ي ثلًچؿتبن ي َمچىيه خُت ومبضت ثط حؿه اخطاي زؾتًضالعمل َبي يظاضت علً،، زضذكبن زض زاوكگب

 تحميمبت ي فىبيضي زض ذهًل اؾتعسازَبي زضذكبن ي ثب تطويت ظيط تكىيل مي گطزز.  

 معبين آمًظقي  ي تحهيالت تىميلي زاوكگبٌ  ضئيؽ قًضا   1

 معبين ازاضي ي مبلي زاوكگبٌ  2

 معبين پػيَكي زاوكگبٌ  3

 ن زاوكدًيي زاوكگبٌمعبي  4

 مسيط امًض آمًظقي زاوكگبٌ  5

 مسيط تحهيالت تىميلي زاوكگبٌ  6

 مسيط گطيٌ اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ  زثيط قًضا   7

 خلؿبت قًضاي اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ ثب حضًض ضئيؽ يب زثيط ي حسالل ؾٍ عضً اظ ؾبيط اعضب ضؾميت زاضز. :1تبػرُ    

ثٍ مىمًض وؿت ومغٍ ومطات ترههي ي اوعىبؼ آن  اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌوميتٍ ترههي قًضاي  (2 ماده

ثٍ قًضاي اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ تكىيل مي گطزز. ايه وميتٍ قًضايي متكىل اظ مسيط گطيٌ اؾگتعسازَبي  

ز مسيط زضذكبن زاوكگبٌ ي حسالل زي وفط اظ اعضبي َيبت علمي مترهم ي نبحجىمط زض ضقتٍ مًضز ومط ثٍ پيكىُب

 گطيٌ آمًظقي مطثًعٍ ي تبييس قًضاي اؾتعسازَبي زضذكبن، اؾت.

ايه زؾتًضالعمل ثٍ عىًان مىمل زؾتًضالعمل َبيي وٍ اظ عگطف قگًضاي َگسايت اؾگتعسازَبي زضذكگبن       (3 ماده

يظاضت علً،، تحميمبت ي فىبيضي اثگال  مگي قگًز، مگالن الگسا، گگطيٌ اؾگتعسازَبي زضذكگبن زاوكگگبٌ ؾيؿگتبن           

ثسيُي اؾت َطگًوٍ السا، ي پطزاذت اظ محل اعتجبضات گطيٌ اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ، ذبضج يثلًچؿتبن اؾت. 

اظ زؾتًضالعمل َبي يظاضتي ي ايه زؾتًضالعمل ي ثسين نًضتدلؿٍ قًضاي اؾتعسازَبي زضذكگبن زاوكگگبٌ، ذگالف    

 لبوًن اؾت. 

قًضاي اؾتعسازَبي زضذكگبن زاوكگگبٌ   َط گًوٍ انالحيٍ ي يب تدسيس ومط زض ايه زؾتًضالعمل اثتسا ثبيس زض  (4 ماده

مهًة ي ؾپؽ ثٍ تبييس َيبت ضئيؿٍ زاوكگبٌ ثطؾس. مطخع تفؿيط زض اثُبمبت احتمبلي، َيبت ضئيؿٍ زاوكگبٌ اؾگت.  

ميعان حمبيت مبلي اظ مفگبز ي تجهگطٌ َگبي شوگط قگسٌ زض ايگه زؾگتًضالعمل، متىبؾگت ثگب اعتجگبضات مگبلي گگطيٌ             

يه آن اظ اذتيبضات قًضاي اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ اؾت وگٍ زض اثتگساي   اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ ي تعي

 َط ؾبل تحهيلي ثطاي يىؿبل آيىسٌ تعييه مي قًز.

 : اختػاغي هقغع كارضٌاسي 1بخص 



ضتجٍ َبي ثطتط وىىًض ؾطاؾطي مغبثك خسيل ظيط، ممتبظ تلمي قسٌ ي زض ثسي يضيز ثگٍ زاوكگگبٌ ؾيؿگتبن ي     (5 ماده

 لع مي قًوس.ثلًچؿتبن مًضز تمسيط يا

 گرٍُ رداف

علَم 

 تجربي

 گرٍُ

علَم 

 رااضي

 گرٍُ

زباًْاي 

 خارجي

 گرٍُ

 ٌّر

 گرٍُ

علَم 

 اًساًي

ًَع 

 هوتازي

 ثسين اعمبل -حساوثط ضتجٍ وكًضي

 ؾُميٍ

500 500 10 10 100 F 

ثسين اعمبل  -حساوثط ضتجٍ وكًضي

 ؾُميٍ

1000 1000 20 20 200 G 

ثسين اعمبل  -حساوثط ضتجٍ وكًضي

 ؾُميٍ

2000 2000 40 40 400 H 

 

 

 

ضيگبل ي   000/000/10مجلگ     Gضيگبل ، ممتگبظي وگًع     000/000/15مجلگ     F: حسالل خبيعٌ متعلك ثٍ ممتبظي وًع 1تجهطٌ 

ضيبل ومه َعيىٍ ذطيس ضايبوٍ اؾت. الجتٍ مغبثك مبزٌ چُبض زض اثتساي َط ؾبل تحهيلي ايه  000/000/5مجل    Hممتبظي وًع 

 مجل  لبثل افعايف اؾت.

: متمبضي ثبيس حسالل چُبض ويمؿبل تحهيلي زض زاوكگبٌ ؾيؿتبن ي ثلًچؿتبن مكغًل ثگٍ تحهگيل ثبقگس. ثگٍ َمگيه      2تجهطٌ 

 يبفت قسٌ، ؾفتٍ يب چه وبضمىسي معتجط وعز امًض مبلي زاوكگبٌ ثعىًان يثيمٍ ثؿپبضز. زليل ثبيؿتي معبزل ضيبلي مجل  زض

گطايف  اظ مدمًع يضيزي َبي مكتطن ضيظاوٍ ي قجبوٍ يه وفگط    –زاضوسٌ ثبالتطيه معسل ول زض َط ضقتٍ  (6 ماده

ثگطاي يگه ؾگبل    ياحس زضؾي ضا زض زاوكگبٌ ؾيؿتبن ي ثلًچؿتبن گصضاوگسٌ ثبقگس،    30وٍ زض پبيبن تط، زي، حسالل 

 تلمي مي قًز. Eآيىسٌ ممتبظ وًع 

گطايف  اظ مدمًع يضيزي َبي مكتطن ضيظاوٍ ي قجبوٍ يه وفگط    –زاضوسٌ ثبالتطيه معسل ول زض َط ضقتٍ  (7 ماده

ياحس زضؾي ضا گصضاوسٌ ي زض تط، پىدم زض زاوكگبٌ ؾيؿتبن ي ثلًچؿتبن مكغًل  60وٍ زض پبيبن تط، چُبض، حسالل 

 تلمي مي قًز. Dيه ؾبل آيىسٌ ممتبظ وًع ثٍ تحهيل ثبقس، ثطاي 

گطايف  اظ مدمًع يضيزي َبي مكتطن ضيظاوٍ ي قجبوٍ يه وفگط    –زاضوسٌ ثبالتطيه معسل ول زض َط ضقتٍ  (8 ماده

ياحس زضؾگي ضا گصضاوگسٌ ي زض تگط، َفگتم زض زاوكگگبٌ ؾيؿگتبن ي ثلًچؿگتبن         100وٍ زض پبيبن تط، قكم حسالل 

 تلمي مي قًز. Cمكغًل ثٍ تحهيل ثبقس، ثطاي يه ؾبل آيىسٌ ممتبظ وًع 

بي مكتطن ضيظاوٍ ي قجبوٍ يگه وفگط  زض پبيگبن ويمؿگبل     گطايف  اظ مدمًع يضيزي َ -ضتجٍ ايل َط ضقتٍ  (9 ماده

تلمگي قگسٌ،    Bَكتم وٍ ثيه فبض  التحهيالن آن يضيزي مًفك ثٍ وؿت ثبالتطيه معسل ول قسٌ اؾت، ممتبظ وًع 

 مًفك ثٍ زضيبفت لًح تمسيط ي معطفي وبمٍ زفتط اؾتعسازَبي زضذكبن ثٍ ثىيبز ملي ورجگبن مي قًز. 

پبيبن ويمؿبل َكتم، ضتجٍ ايلي فبض  التحهيل، محطظ قسٌ ثبقس، زفتط اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگگبٌ   : چىبوچٍ لجل اظ1تجهطٌ 

 مي تًاوس گًاَي ممتبظ ثًزن ايكبن ضا نبزض وىس.  

 : چىبوچٍ زاوكدًيبوي تب پبيبن ويمؿبل َكتم فبض  التحهيل وكًوس، ممتبظ تلمي وكسٌ ي اظ آوُب معسل گيطي ومي قًز.2تجهطٌ 

: زاوكدًيي وٍ ثب قطيع ويمؿبل وُم ثب اضائٍ زضؼ يب زضيؾي ثهًضت پيف تط، فبض  التحهيل مي قگًز، ممتگبظ تلمگي    3تجهطٌ 

 وكسٌ ي معسل گيطي ومي قًز.  

 يضيزي َبي ثُمه َط ؾبل، اظ ثُمه تب ثُمه معسل گيطي مي قًوس. (11 ماده

، ثگٍ معگسل گيگطي ي    اظ آودبيي وٍ زفتط اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ زض قگطيع ويمؿگبل تحهگيلي الگسا     (11 ماده

قىبؾبيي ممتبظيه نطفب ثط اؾبؼ اعالعبت ؾيؿتم خبمع گلؿتبن مي ومبيس، لصا ومطاتي وٍ ثٍ َط زليل حگساوثط تگب   



يه َفتٍ پؽ اظ قطيع ضؾمي ويمؿبل تحهيلي ياضز ؾيؿتم خبمع گلؿتبن وكًز، مًضز اضظيبثي يالع ومي قًز. زض 

قًضاي اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ مغطح قسٌ ي قًضا مگي   چىيه قطايغي زضذًاؾت زاوكدًي شيىفع زض ايليه

 تًاوس ثطذًضز لبوًوي الظ، ضا ثب عًاملي وٍ مًخت تضييع حك زاوكدً قسٌ، زاقتٍ ثبقس.

زاوكدًي وبضقىبؾي وٍ مغبثك زؾتًضالعمل َبي يظاضت علً،، تحميمبت ي فىبيضي زض ممغع وكًضي ومًوٍ  (12 ماده

 قًز. تلمي مي Aتكريم زازٌ قًز، ممتبظ وًع 

زاوكدًيبن وبضقىبؾي زاوكگبٌ ؾيؿتبن ي ثلًچؿتبن وٍ اظ يضيز ثٍ زاوكگبٌ آوُگب ثگيف اظ َكگت ويمؿگبل      (13 ماده

وؿگت وگطزٌ اوگس، ثگٍ      ضتجٍ َگبي ثطتگط  تحهيلي وگصقتٍ ي زض آظمًن ؾطاؾطي وبضقىبؾي اضقس ؾبل آذط تحهيل، 

تكريم قًضاي اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ وٍ زض تيطمبٌ ثطگعاض مي قًز، متىبؾت ثب ضتجگٍ اوتؿگبثي ي آذگطيه    

 ضتجٍ مدبظ زض آن ضقتٍ  ثسين اعمبل ؾُميٍ  مًضز تكًيك لطاض مي گيطوس.

ٍ متمطوگع ثگٍ مطحلگٍ    ضاٌ يبفتگبن ثٍ مطحلٍ وُبيي المپيبز زاوكدًيي وٍ اظ عطيك آظمًن وتجي مطحلٍ ويمگ  (14 ماده

تلمي قسٌ، مًضز تمسيط ي تكىط يالع قسٌ، َعيىگٍ مؿگبفطت ي تغصيگٍ آوُگب خُگت       Bوُبيي ضاٌ يبفتٍ اوس، ممتبظ وًع 

 قطوت زض مطحلٍ وُبيي پطزاذت مي قًز.

چىبوچٍ ثٍ عًض َمعمبن، زاوكدًيي مكمًل زضيبفت تؿُيالت اذتهبني چىس مبزٌ قًز، فمظ مي تًاوگس اظ   (15 ماده

 اظ مفبز اؾتفبزٌ وىس.  تؿُيالت يىي 

 : اختػاغي هقغع كارضٌاسي ارضذ 2بخص 
مجل  پبوعزٌ ميليًن ضيبل ومه َعيىٍ ذطيس يه زؾگتگبٌ ضايبوگٍ َمگطاٌ ثگٍ ثطگعيگسگبن آظمگًن ؾطاؾگطي         (16 ماده

گطايف  ثسين اعمبل ؾُميٍ ضتجٍ ايلي ي ... ، حساوثط مؿبيي ثب -وبضقىبؾي اضقس وٍ ضتجٍ وكًضي آوُب زض َط ضقتٍ

 Aم ول پصيطفتٍ قسگبن ثط ثيؿت يپىح ثبقس، َسيٍ مي قًز. ايه ععيعان ثٍ مست يىؿبل ممتگبظ وگًع   حبنل تمؿي

 تلمي مي قًوس.  

 : ضقتٍ َبيي وٍ ول پصيطـ آن زض وكًض ومتط اظ ثيؿت ي پىح وفط ثبقس مكمًل ايه مبزٌ ومي قًز. 1تجهطٌ 

گطايف  ثگسين   -ضي آوُب زض َط ضقتٍخبيعٌ ييػٌ ثطگعيسگبن آظمًن ؾطاؾطي وبضقىبؾي اضقس وٍ ضتجٍ وكً (17 ماده

اعمبل ؾُميٍ ضتجٍ ايلي ي ... ، حساوثط مؿبيي ثب حبنل تمؿيم ول پصيطفتٍ قسگبن ثگط زٌ ثبقگس. ايگه ععيگعان ثگٍ      

 تلمي مي قًوس. Bمست يىؿبل ممتبظ وًع 

زاوكدًيبن وبضقىبؾي اضقگس ثطگعيگسٌ ممغگع وكگًضي المپيبزَگبي زاوكگدًيي وگٍ زاوكگگبٌ ؾيؿگتبن ي           (18 ماده

 تلمي مي قًوس. Aتبن ضا محل ازامٍ تحهيل ذًز اوتربة وطزٌ اوس، ثٍ مست يىؿبل ممتبظ وًع ثلًچؿ

زاوكدًيبن وبضقىبؾي اضقس وٍ ثسين قطوت زض آظمًن ؾطاؾطي ي نطفب اظ عطيك آييه وبمٍ َگبي وكگًضي    (19 ماده

 ي مي قًوس.تلم Bاؾتعسازَبي زضذكبن خصة زاوكگبٌ ؾيؿتبن ي ثلًچؿتبن قسٌ اوس، ثٍ مست يىؿبل ممتبظ وًع 

گطايف زض پبيبن تط، زي،، زض نًضت گصضاوسن  حگسالل قگبوعزٌ ياحگس زضؾگي  ثگسين      –ضتجٍ ايل َط ضقتٍ  (21 ماده

تلمي C احتؿبة ومطٌ ؾميىبض ي ظثبن عمًمي ي ياحسَبي خجطاوي  ي زاقته حسالل ميبوگيه ول قبوعزٌ، ممتبظ وًع 

 مي قًز.

ميبوگيه َفسٌ اظ زضيؼ  ثسين احتؿگبة ومگطٌ ظثگبن    زاضوسٌ ثبالتطيه معسل زيضٌ وبضقىبؾي اضقس ثب حسالل  (21 ماده

گطايف ي زض پبيبن تگط، ؾگً،، لگًح تمگسيط  ييگػٌ زفتگط       -عمًمي، زضيؼ خجطاوي، ؾميىبض ي پبيبن وبمٍ  زض َط ضقتٍ

 اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ ضا زضيبفت مي ومبيس.  

 اظ تؿُيالت ايه مبزٌ ومي قًز.  : زاوكدًي وبضقىبؾي اضقسي وٍ ياحس تغجيمي زاضز، مكمًل اؾتفبز1ٌتجهطٌ 

زاوكدًي وبضقىبؾي اضقس وٍ مغبثك زؾتًضالعمل َبي يظاضت علً،، تحميمبت ي فىبيضي زض ممغع وكًضي  (22 ماده

 تلمي مي قًز. Aومًوٍ تكريم زازٌ قًز، ممتبظ وًع 



 مجسعيه، مرتطعيه ي مىتكفيه زاوكدًي وبضقىبؾي اضقس، ثىب ثٍ تكريم ي معطفي گطيٌ آمًظقي ي تبييس (23 ماده

وميتٍ ترههي اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ ي تهًيت قًضاي اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ، متىبؾت ثب اثگساع،  

 تلمي مي قًوس. Cيب  Bيب  Aاذتطاع يب اوتكبف ممتبظ وًع 

زاوكدًي وبضقىبؾي اضقس زض نًضتي ممتبظ محؿًة قسٌ ي مكمًل زضيبفت تؿُيالت ايه آييه وبمٍ مگي   (24 ماده

 قًز وٍ ثٍ َىگب، زضيبفت تؿُيالت، ثيف اظ ؾي ؾبل تمب، ؾه وساقتٍ ثبقس.  

 : اختػاغي هقغع دكتري 3بخص 

زاوكدًي زوتطي وٍ ثسين قگطوت زض آظمگًن يضيزي ي نگطفب ثگط اؾگبؼ آيگيه وبمگٍ َگبي اؾگتعسازَبي           (25 ماده

 تلمي مي قًز. Bزضذكبن مًفك ثٍ ضاَيبثي ثٍ زيضٌ زوتطي قسٌ، ثٍ مست يىؿبل ممتبظ وًع 

وفط قطوت وىىگسٌ َگط گگطايف، مًفگك ثگٍ وؿگت        10زاوكدًي زوتطي وٍ زض آظمًن يضيزي ثيه حسالل  (26 ماده

تلمگي   Cٌ ول  مهبحجٍ +وتجي  قًز، ثب معطفي تحهيالت تىميلي زاوكگبٌ ثٍ مست يىؿبل ممتبظ وًع ثبالتطيه ومط

 مي قًز.

گصضاوگسٌ ي   17زاوكدًي زوتطي وٍ زض پبيبن تط، ؾً، ول ياحگسَبي ومگطي زيضٌ ضا ثگب ميگبوگيه حگسالل       (27 ماده

تلمي مگي   Bيىؿبل ممتبظ وًع َمچىيه تب پبيبن تط، چُبض، امتحبن خبمع ضا ثب مًفميت ؾپطي وطزٌ اؾت، ثٍ مست 

 قًز.     

زاوكدًي زوتطي وٍ مغبثك زؾتًضالعمل َبي يظاضت علگً،، تحميمگبت ي فىگبيضي زض ؾگغو وكگًض ومًوگٍ        (28 ماده

 تلمي مي قًز. Aتكريم زازٌ قًز، ممتبظ وًع 

تلمگي   Bؾبل تمب، ؾه زاقتٍ ثبقگس ممتگبظ وگًع     28زاوكدًي زوتطي وٍ َىگب، فبض  التحهيلي، حساوثط  (29 ماده

 فك ثٍ زضيبفت لًح تمسيط ي معطفي وبمٍ اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ مي قًز.قسٌ، مً

مجسعيه، مرتطعيه ي مىتكفيه زاوكدًي زوتطي، ثىب ثٍ پيكىُبز گطيٌ مطثًعگٍ، تبييگس قگًضاي پػيَكگي      (31 ماده

 تلمي مي قًوس. Bيب  Aزاوكگبٌ ي تهًيت قًضاي اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ ممتبظ وًع 

ضتي ممتبظ محؿًة قسٌ ي مكمًل زضيبفت تؿُيالت ايه آييه وبمٍ مي قگًز وگٍ   زاوكدًي زوتطي زض نً (31 ماده

 ثٍ َىگب، زضيبفت تؿُيالت، ثيف اظ ؾي ي پىح ؾبل تمب، ؾه وساقتٍ ثبقس.  

 : هسابقات علوي 4بخص 

ضتجٍ َبي ايل تب ؾً، مؿبثمبت علمي  زض ضلبثت ثب حسالل ؾي قطوت وىىسٌ  وٍ ثهًضت وتجي يب قگفبَي   (32 ماده

َبي علمي زاوكدًيي زض ؾغو زاوكگبٌ ي ثب تهًيت قًضاي اؾتعسازَبي زضذكگبن زاوكگگبٌ ثطگگعاض    تًؾظ اودمه 

 تلمي مي قًوس. Cمي قًز، تب قطيع ؾبل تحهيلي ثعس  حساوثط ثطاي يىؿبل  ممتبظ وًع 

الع تيمُبي علمي  وميط ثته، ثطوبمٍ وًيؿي وبمپيًتطي، ضثبتيه، وميىبض، ؾبظٌ َبي مبوبضيوي ي ...  وٍ ثب اع (33 ماده

تيم زض ؾغو زاوكگبٌ، مًفك ثٍ وؿگت ممگب، ايل    3لجلي زفتط اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ ي زض ضلبثت ثب حسالل 

 تلمي مي قًوس.  Eقًوس تب قطيع ؾبل تحهيلي ثعس  حساوثط ثطاي يىؿبل  ممتبظ وًع 

ٍ وؿگت ممگب، ايل   زض نًضتي وٍ زض ضلبثت ثب حسالل زٌ تيم، مًفك ث 34تيمُبي علمي مًضز اقبضٌ زض مبزٌ  (34 ماده

 تلمي مي قًوس.  Bتب ؾً، وكًضي قًوس ثطاي يىؿبل ممتبظ وًع 

 وميط ذًاضظمي، حؿگبثي، ضاظي   مؿبثمبت ي خكىًاضٌ َبي علمي وكًضيزاضوسگبن ضتجٍ َبي ايل تب ؾً، اظ  (35 ماده

 تلمي مي قًوس. Aي...  ثطاي يىؿبل ممتبظ وًع 

اي ثبيس ثب اعالع لجلي زفتط اؾتعسازَبي زضذكگبن   قطوت تيمي يب اوفطازي زض َط وًع مؿبثمٍ ي يب خكىًاضٌ (36 ماده

ومط متفبيتي  آييه وبمٍ وكًضي اخطايي مؿبثمبتزاوكگبٌ نًضت گيطز. َط تيم حساوثط متكىل اظ ؾٍ وفط اؾت مگط 

 زاقتٍ ثبقس.

پطزاذت َعيىٍ ايبة ي شَبة، اؾىبن، تغصيٍ ي ثجگت وگب، اعضگبي تگيم مىترگت زاوكگگبٌ خُگت حضگًض زض          (37 ماده

 ، ثب تهًيت قًضاي اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ ي ثٍ نًضت ؾطاوٍ امىبن پصيط اؾت.مؿبثمبت وكًضي



تفراحي، هسابقات ٍرزضي ٍ فرٌّگي، دٍرُ ّاي آهَزضي ٍ تجْيوسات  -: اردٍّاي علوي 5بخص 

 آزهااطگاّي
زاوكدًيبن ثطگعيسٌ مؿبثمبت يضظقي زض نًضت وؿت عىًان ايل تگب ؾگً، زض ممغگع وكگًضي ثگب تهگًيت        (38 ماده

زفتط اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ  زضيبفت لًح تمسيط ييػٌ يضظقيقًضاي اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ مًفك ثٍ 

 مي قًوس.

غع وكًضي ثب تهًيت قگًضاي  زاوكدًيبن ثطگعيسٌ مؿبثمبت لطآوي ي فطَىگي زض نًضت وؿت عىًان زض مم (39 ماده

زفتط اؾتعسازَبي زضذكگبن زاوكگگبٌ مگي     لًح تمسيط ييػٌ فطَىگياؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ مًفك ثٍ زضيبفت 

 قًوس.

تفطيحي ييػٌ زاوكدًيبن ممتبظ ي ثب ضعبيگت مگًاظيه   -گطيٌ اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ اظ اضزيَبي علمي (41 ماده

زض زاوكگبٌ، حمبيت مبزي ثعمل مي آيضز. ميعان ي وحًٌ ومه مگبلي لجگل    لبوًوي ي ثب َمبَىگي ؾبيط مطاخع شيطثظ

 اظ اضزي ثٍ نًضت ؾطاوٍ ي ثب تهًيت قًضاي اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ تعييه مي قًز.

گطيٌ اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ اظ ثطگعاضي وبضگبَُبي علمي ييػٌ زاوكدًيبن ممتبظ زاوكگبٌ اؾگتمجبل    (41 ماده

 س.  مبزي ي معىًي مي وى

گطيٌ اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ مي تًاوس زض ذهًل ثطگعاضي زيضٌ َبي ظثبن ذبضخٍ ييػٌ زاوكگدًيبن   (42 ماده

 ممتبظ السا، ومبيس.

گطيٌ اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ مي تًاوس زض حس امىبن، تؿُيالت الظ، ثطاي قطوت زاوكدًيبن ممتگبظ   (43 ماده

 ٌ ضا فطاَم ؾبظز.زض وبضگبَُبي علمي ي زيضٌ َبي آمًظقي ذبضج اظ زاوكگب

َعيىٍ ايبة ي شَبة، اؾىبن ي تغصيٍ مسعًيه اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ، خُت ثطگعاضي وبضگگبٌ علمگي    (44 ماده

 يب زيضٌ آمًظقي، لبثل پطزاذت اؾت.

گطيٌ اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ مي تًاوس زض ذهًل زعًت اظ زاوكمىسان ثطوسٌ خبيعٌ وًثل علمگي يگب    (45 ماده

 اي عيف گؿتطزٌ اي اظ زاوكدًيبن ممتبظ مفيس ثبقس، َمىبضي وىس.اقربل علمي نبحجىمط وٍ ثط

معبيوت ازاضي ي مبلي زاوكگبٌ مي تًاوگس زض ذهگًل تدُيگع ي ضاٌ اوگساظي آظمبيكگگبٌ ييگػٌ اؾگتعسازَبي         (46 ماده

زضذكبن زاوكگبٌ مرهًنب زض ضقتٍ َبي وً ي اؾتطاتػيه ي زض ضاؾتبي گؿتطـ مطظَبي علم، حمبيت مگبلي اودگب،   

 زَس.

ازاضي ي مبلي زاوكگبٌ مي تًاوس حك التسضيؽ اؾبتيس مسعً اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگگبٌ مًضگًع    معبيوت (47 ماده

 مًاز چُل زي ي چُل ي ؾٍ ايه زؾتًضالعمل ضا پطزاذت ومبيس.

 معبيوت زاوكدًيي زاوكگبٌ زض نًضت امىبن ذسمبت ييػٌ اي ثٍ زاوكدًيبن ممتبظ زاوكگبٌ اضائٍ مي زَس. (48 ماده

 زض نًضت امىبن ذسمبت ييػٌ اي ثٍ زاوكدًيبن ممتبظ زاوكگبٌ اضائٍ مي زَس. وتبثربوٍ مطوعي زاوكگبٌ (49 ماده

 مطوع وبمپيًتط زاوكگبٌ زض نًضت امىبن ذسمبت ييػٌ اي ثٍ زاوكدًيبن ممتبظ زاوكگبٌ اضائٍ مي زَس. (51 ماده

ثٍ مىمًض تكًيك ضتجٍ َبي ثطتط وىىًض ؾطاؾطي خُت ازامٍ تحهگيل زض زاوكگگبٌ ؾيؿگتبن ي ثلًچؿگتبن،      (51 ماده

آمًظقي زاوكگبٌ مؿيطَبي لبوًوي خُت اذص مدًظ گعيىف زاوكدًي وبضقىبؾي اضقس پيًؾتٍ، مرهًنگب  معبيوت 

 زض ضقتٍ َبي مدطي وبضقىبؾي اضقس ي زوتطي ضا زض نًضت امىبن زوجبل مي وىس.

ايه زؾتًضالعمل ثب پىدبٌ ي زي مبزٌ ي َكت تجهطٌ زض َفتبز ي يىميه خلؿٍ قًضاي اؾتعسازَبي زضذكبن  (52 ماده

مًضز تبييگس    ----------خلؿٍ َيبت ضئيؿٍ زاوكگبٌ مًضخ   -----------تهًيت ي زض  7/3/1391مًضخ زاوكگبٌ 

 الظ، االخطا اؾت. 1/7/1391لطاض گطفت ي اظ تبضيد 

 

 

  



 
 

: برًاهِ راسي آهَزضي جْت تقَات بٌيِ علوي داًطجَااى در خػَظ ضركت در آزهَى سراسري كارضٌاسي ارضوذ ٍ  6-4

 داًطجَاي كطَر الوپياد علوي ٍ

زفتط اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ، َعيىٍ قطوت زاوكدًي ممتبظ ؾبل چُبض، ضا زض والؾُبي آمبزگي وبضقىبؾي اضقس ي المپيگبز علمگي   

 زاوكدًيي ويع ثطگعاض وىس. -زاوكدًيي پطزاذت وطزٌ ي َمچىيه ؾعي مي وىس والؾُبي آمبزگي وىىًض وبضقىبؾي اضقس ي المپيبز علمي 

ز علمي زاوكدًيي وكًض َط ؾبلٍ ثعس اظ ثطگعاضي آظمًن اضقس  زض اياذط فطيضزيه مبٌ يگب ايايگل اضزيجُكگت مگبٌ  اظ عطيگك ؾگبظمبن       المپيب

ضقتٍ ثطگعاض مي قًز. ايه المپيبز اظ ؾٍ مطحلٍ تكىيل قگسٌ اؾگت. مطحلگٍ ايل زضين زاوكگگبَي      16ؾىدف آمًظـ وكًض ي زض حسالل 

ٍ ثٍ اوتربة گطيٌ آمًظقي  ثب قطط معسل يب اظ عطيك قطوت زض يه آظمًن ي يب ثٍ نًضت تطويجي اظ ايه وفط اظ َط ضقت 5اؾت وٍ عي آن 

وفط ؾبل ؾًمي خُت وؿت تدطثٍ ثگطاي   2زي  ثعىًان تيم زاوكگبٌ اوتربة مي قًوس. ايه پىح وفط عمًمب ؾبل چُبض، ي ؾبل ؾً، َؿتىس  

ي اؾت، تيمُبي زاوكگبَُبي اؾتبن َبي ؾيؿتبن ي ثلًچؿتبن، وطمگبن ي َطمعگگبن   آظمًن ؾبل ثعس . زض مطحلٍ زي، وٍ مطحلٍ زضين لغج

وفط اظ ول ايه ؾٍ اؾتبن زض َط ضقتٍ ثٍ عىًان تيم لغت، ثٍ مطحلٍ وُبيي ضاٌ مي  5 عي يه آظمًن عمًمب تكطيحي  ثب َم ضلبثت وطزٌ ي 

وفط اظ ثطگعيگسگبن وىىگًض    10ت تيم اظ َفت لغت وكًض ي تعساز وفط عي َف 35يبثىس.  زض مطحلٍ ؾً، وٍ مطحلٍ وكًضي وب، زاضز، تعساز 

 اضقس آن ؾبل، زض اياذط تيطمبٌ زض تُطان ثٍ ضلبثت مي پطزاظوس.

ثٍ وفطات ثطگعيسٌ وكًض تؿُيالت لبثل تًخُي اظ خملٍ ثًضؼ ذبضج وكًض ي معبفيت ومب، يهيفٍ ي... تعلك مي گيطز. خُت وؿت اعالعبت 

 مطاخعٍ وىيس.    http://olympiad.sanjesh.orgي المپيبز ثيكتط، ثٍ آزضؼ ايىتطوت

 : تقذار از برگساذُ گاى كٌكَر سراسري كارضٌاسي ارضذ ٍ الوپياد علوي داًطجَاي6-5
اظ زاضوسگبن ضتجٍ َبي ثطتط وىىًض ؾطاؾطي وبضقىبؾي اضقس، عي يه خلؿگٍ ضؾگمي ي    َط ؾبلٍ پؽ اظ اعال، وتبيح ايليٍ وبضقىبؾي اضقس،

ض َيبت ضئيؿٍ زاوكگبٌ ي اعضبي َيبت علمي، تمسيط ي تكىط ثعمل آمسٌ ي عاليٌ ثط تمسيم لًح تمگسيط ثگب امضگبي ضيبؾگت زاوكگگبٌ،      ثب حضً

 مجبلغي ويع پطزاذت مي قًز. 

 

 

 : هعرفي داًص آهَختِ گاى رتبِ اٍر داًطگاُ بِ سازهاى سٌجص آهَزش كطَر6-6
زاوكگبٌ معطفي زاوف آمًذتگبن ضتجٍ ايل ثٍ ؾبظمبن ؾىدف آمگًظـ وكگًض اؾگت.     يىي اظ مُمتطيه يهبيف زفتط اؾتعسازَبي زضذكبن

ويمؿبل زاوگف آمًذتگٍ قگًز ي ثبويگب ثگبالتطيه معگسل ضا ثگيه َمگٍ يضيزي َگب           8زاوف آمًذتٍ ضتجٍ ايل وؿي اؾت وٍ ايال حساوثط زض 

اٍر بااستي آايي ًاهِ ضَراي آهَزضي داًطگاُ عالٍُ بر ااي فارغ التحػيل رتبِ  ضيظاوٍ+قجبوٍ  ضقتٍ گطايف ذًز زاقتٍ ثبقگس.  

چىيه فطزي ثبيؿتي زض وىىًض وبضقىبؾگي   هربَط بِ ٍاحذّاي تغبيقي ٍ تغيير رضتِ را كِ راال درج ضذُ است، ًيس رعاات كٌذ.

بض  التحهيلي ثب ضتجٍ ايل ضا اضقس قطوت وىس ي َىگب، اعال، وتبيح ايليٍ، مدبظ ثٍ اوتربة ضقتٍ ثبقس. ايكبن ثبيؿتي تب اياذط تيطمبٌ گًاَي ف

اظ آمًظـ زاوكگبٌ زضيبفت وىس  يعىي تمب، مطاحل تهًيٍ حؿبة ثب زاوكگبٌ ضا اودب، زازٌ ثبقس. اگط قجبوٍ اؾت تهگًيٍ حؿگبة مگبلي ويگع     

تعسازَبي زضذكبن وطزٌ ثبقس. تمب، ومطات ايكبن ياضز ؾيؿتم قسٌ ثبقس. ضتجٍ ايلي ايكبن ثطاي آمًظـ زاوكگبٌ محطظ ثبقس  ي ثٍ زفتط اؾ

زاوكگبٌ تحًيل زَس َمچىيه ثبيؿتي يه فط، مرهًل ضا ويع تىميل وطزٌ ي ثٍ زفتط اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ تحًيگل زَگس. زفتگط    

اؾتعسازَبي زضذكبن زاوكگبٌ، مساضن ضا ثالفبنلٍ ثٍ ؾبظمبن ؾىدف آمًظـ وكًض فطؾتبزٌ ي ؾبظمبن ويع ياضز وبمپيًتط وگطزٌ ي اوترگبة   

 ايكبن ثب اعمل ضطايجي نًضت مي گيطز. زضچىيه حبلتي قبوؽ لجًلي ايكبن چىسيه ثطاثط مي قًز.ضقتٍ 
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 9/3/1390مًاضز تهًيجي زض قًضاي آمًظقي زاوكگبٌ مًضخ 

ضتجٍ فبض  التحهيلي زاوكدًيبن قًضاي آمًظقي زاوكگبٌ زض ذهًل تعييه  23/1/89زض خُت انالح مهًثٍ مًضخ 

وبضقىبؾي وٍ ثٍ َط زليل تغييط ضقتٍ يب گطايف زازٌ ي زاوكدًيبوي وٍ ثٍ َط زليل تعسازي ياحس تغجيمي زض اثتسا يب زض 

 ذالل تحهيل زاضوس، زؾتًضالعمل ظيط زض زٌ مبزٌ ثٍ تهًيت ضؾيس ي اظ ايه تبضيد لبثل اخطاؾت.

كي وٍ زض زاوف وبمٍ ايكبن ليس مي گطزز  معطيف ثٍ ضقتٍ گطايف زاوكدً فمظ مي تًاوس زض ضقتٍ گطاي .1 مبزٌ

 خسيس ، ثٍ عىًان ضتجٍ ايل معطفي قًز 

زاوكدً فمظ زض نًضتي مي تًاوس حبئع وؿت ضتجٍ ايل قًز، وٍ  غيط اظ ياحسَبي تغجيمي  حسالل زي ؾً،  .2 مبزٌ

 ياحسَبي الظ، ثطاي فبض  التحهيلي ضا زض ضقتٍ گطايف خسيس گصضاوسٌ ثبقس.

مالن تعييه ويمؿبل يضيز، وىىًض ؾطاؾطي يب معطفي وبمٍ ؾبظمبن ؾىدف آمًظـ وكًض زض ضقتٍ گطايف  .3 مبزٌ

 خسيس اؾت.

ثٍ اظاي ياحسَبي تغجيمي اظ ضقتٍ گطايف  َبي  لسيم، مغبثك خسيل ظيط ثٍ ؾىًات زاوكدً اضبفٍ مي  .4 مبزٌ

 قًز.

تعساز ويمؿبل مًضز 

 محبؾجٍ 

 ؾٍ زي يه نفط

 66تب  47اظ  ياحس 46تب  25اظ  ياحس 24تب  12اظ  ياحس 11ظ نفط تب ا تعساز ياحس تغجيك ذًضزٌ

ويمؿبل َبي ؾپطي قسٌ اظ قطيع ويمؿبل يضيز زض ضقتٍ گطايف خسيس تب فبض  التحهيلي زض ضقتٍ مدمًع  .5 مبزٌ

، وجبيس اظ َكت ويمؿبل ويمؿبل َبي مطثًط ثٍ ياحسَبي تغجيميي  گطايف خسيس  ثب احتؿبة َط وًع اوفهبل 

 ىس.تدبيظ و

يظاضت علً،، مدبظ اؾت ي ثبيؿتي  31/6/86مًضخ  3536/21آييه وبمٍ قمبضٌ  2مبزٌ  5اؾتىبز ثٍ تجهطٌ  .6 مبزٌ

 خُت تهميم گيطي زض قًضاي آمًظقي زاوكگبٌ عطح گطزز. 

زض مًاضزي وٍ تعساز ياحسَبي تغجيك ذًضزٌ زاوكدً ثيف اظ يه ؾً، حسالل ياحسَبي الظ، ثطاي فبض   .7 مبزٌ

 گطايف خسيس ثبقس، زاوكدً ثٍ َيچ يخٍ ومي تًاوس ضتجٍ ايل ضقتٍ گطايف خسيس اعال، قًز.التحهيلي زض ضقتٍ 

مًاضز اثُبمي احتمبلي وٍ وتًاوس ثب تىيٍ ثط ايه مهًثٍ تهميم گيطي قًز، ثبيؿتي زض قًضاي آمًظقي  .8 مبزٌ

 زاوكگبٌ عطح ي تهميم گيطي قًز.

 ثٍ ؾبظمبن ؾىدف آمًظـ وكًض، ثىيبز ملي ثطاي معطفي زاوف آمًذتٍ ثٍ عىًان فبض  التحهيل ضتجٍ ايل  .9 مبزٌ

 ورجگبن يب ...  ضعبيت مبزٌ َبي يه تب َكت العامي اؾت.

ثطاي پصيطـ زاوكدًي وبضقىبؾي اضقس زض زاوكگبٌ ؾيؿتبن ي ثلًچؿتبن ثسين قطوت زض آظمًن يضيزي،  .10 مبزٌ

يه وفط ثبقس، فمظ زض نًضتي وٍ ضتجٍ ايل زيضٌ ازعبيي وساقتٍ ثبقس يب هطفيت پصيطـ ثسين آظمًن ثيف اظ 

ضعبيت مبزٌ َبي ؾٍ ي چُبض ي پىح العامي اؾت. مًاضز اثُبمي زض اخطاي مبزٌ زٌ، مي تًاوس زض قًضاي اؾتعسازَبي 

 زضذكبن زاوكگبٌ ثطضؾي، تهميم گيطي ي نًضتدلؿٍ قًز.   
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زاوكدًي اؾتعساز زضذكبن احتيبج ثٍ مىبتجبتي ثب وُبزَبي حمبيتي ذهًنب ثىيبز ملي ورجگبن زاضز. فبض  التحهيل ضتجٍ ايل ورجٍ وٍ 

تعطيف آن زض خسيل ظيط آمسٌ اؾت، ضمه معطفي ثٍ ثىيبز ملي ورجگبن اظ تؿُيالت آمًظقي، پػيَكي ي اؾترسامي ييػٌ اي ثُطٌ مىس مي 

 قًز.

 ذل وكًضالتحهيالن ضتجٍ ايل زا ض حسالل قطايظ فب

 هقغع رضتِ تحػيلي ضرااظ

يه ممبلٍ پػيَكي پصيطفتٍ قسٌ ثطاي چبح يب چبح 

 –َبي علمي يب وكطيبت علمي  قسٌ زض َمبيف

َبي ثطگعيسٌ  پػيَكي مًضز تأييس يظاضتيه ي وؿت ضتجٍ

َبي علمي مًضز تأييس  يب خًايع مؿبثمبت ي خكىًاضٌ

ضثظ زيگط  يب يه اذتطاع مًضز  يظاضتيه ي مطاخع شي

 تأييس

 علً، اوؿبوي ي َىط

علً، پبيٍ، فىي ي مُىسؾي، 

 پعقىي ي وكبيضظي

 وبضقىبؾي

فتٍ قسٌ تأليف يه ممبلٍ پػيَكي چبح قسٌ يب پصيط

زض وكطيبت ومبيٍ قسٌ زضمؤؾؿٍ اعالعبت علمي 

پػيَكي مًضز  –المللي معتجط يب وكطيبت علمي  ثيه

 تأييس يظاضتيه

 علً، اوؿبوي ي َىط

وبضقىبؾي 

 اضقس
تأليف يه ممبلٍ علمي پػيَكي چبح قسٌ يب پصيطفتٍ 

مؤؾؿبت اعالعبت  قسٌ زض وكطيبت ومبيٍ قسٌ زض

 المللي معتجط علمي ثيه

پبيٍ، فىي ي مُىسؾي،  علً،

 پعقىي ي وكبيضظي

وؿت امتيبظ عبلي يب ثؿيبض ذًة اظ ضؾبلٍ ي ؾٍ ممبلٍ 

علمي پػيَكي چبح يب پصيطفتٍ قسٌ زض وكطيبت ومبيٍ 

المللي معتجط يب  قسٌ زض مؤؾؿبت اعالعبت علمي ثيه

 پػيَكي مًضز تأييس يظاضتيه –وكطيبت علمي 

 علً، اوؿبوي ي َىط

 زوتطي

امتيبظ عبلي يب ثؿيبض ذًة اظ ضؾبلٍ ي ؾٍ ممبلٍ وؿت 

پػيَكي چبح قسٌ يب پصيطفتٍ قسٌ زض وكطيبت ومبيٍ 

 المللي معتجط قسٌ زض مؤؾؿبت اعالعبت علمي ثيه

علً، پبيٍ، فىي ي مُىسؾي، 

 پعقىي ي وكبيضظي

 نالح ضا اضائٍ ومبييس. زض نًضت شوط َط افتربض، مسضن تأييسيٍ آن اظ مطخع شي -1

 اضؾبلي ثبيس چبح قسٌ ي يب زاضاي پصيطـ وُبيي ثطاي چبح ثبقىس. ممبالت -2

 َب ثبقس.  وبمٍ آن آمًذتگبن ممبعع وبضقىبؾي اضقس ي زوتطي ثبيس مؿترطج اظ پبيبن ممبالت زاوف -3

 تًاوس خبيگعيه زي ممبلٍ  ثب تًخٍ ثٍ خسيل فًق  قًز. المللي معتجط مي يه اذتطاع ثجت قسٌ ثيه -4

المللي معتجط، وپي نگفحٍ ايل ضا اضؾگبل    مؤؾؿبت اعالعبت علمي ثيه ح قسٌ زض وكطيبت ومبيٍ قسٌ زضثطاي اضؾبل ممبالت چب -5

 ومبييس.

ممبلگٍ ضا اضؾگبل    تمگب، نگفحبت  پػيَكي چبح قسٌ  وپي خلس مدلٍ، وپي فُطؾت مدلٍ ي وپگي   –ثطاي اضؾبل ممبالت علمي  -6

 ومبييس.

 ثطاي چبح، انل گًاَي پصيطـ ضا اضؾبل ومبييس. پػيَكي زاضاي پصيطـ وُبيي –ثطاي اضؾبل ممبالت علمي  -7

 ممبلٍ ضا اضائٍ ومبييس.  تمب، نفحبتثطاي اضؾبل ممبالت وىفطاوؿي  وپي خلس وتبثچٍ وىفطاوؽ، وپي فُطؾت وتبثچٍ ي وپي  -8



طان يگب  َگبي علمگي ي نگىعتي ايگ     ثطاي اضؾبل تأييسيٍ اذتطاعبت  وپي گًاَي ثجت اذتطاع ضا ثٍ َمطاٌ تأييسيٍ ؾگبظمبن پگػيَف   -9

 تأييسيٍ يظاضت ثُساقت، زضمبن ي آمًظـ پعقىي اضؾبل ومبييس.

وًچگٍ   –ذيبثگبن قگُيس فالحگي     –عهط  عگح    ذيبثبن يلي –َبي تىميل قسٌ ي مساضن ضا اظ عطيك پؿت ثٍ وكبوي تُطان  فط، -10

 اضؾبل ومبييس. ir@bmn.irdabي يب اظ عطيك ايىتطوت ثٍ وكبوي  1/24پالن  –قيطوًٌ 
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 ؾطوبض ذبوم مُيه ظثطيكارضٌاس: 

  0541-8056205 تلفي هستقين:

 6205 تلفي داخلي:

 bto@hamoon.usb.ac.it آدرس ااويل:

 http://www.usb.ac.ir ًطاًي ٍبگاُ:

ذيبثبن زاوكگبٌ، ؾبظمبن مطوعي، حگًظٌ معبيوگت آمًظقگي ي تحهگيالت تىميلگي زاوكگگبٌ، زفتگط اؾگتعسازَبي          -ظاَسان  آدرس پستي:

 زضذكبن زاوكگبٌ ؾيؿتبن ي ثلًچؿتبن
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