
 

 

بسمٍ تعالي 
 

ٌ وامٍ اجرائي تحصیل َمزمان داوشجًيان استعداد درخشان در دي رشتٍ تحصیلي در مقطع كارشىاسي  شیً
 

مقدمٍ 

تِ هٌظَض ضكَفايي ٍ ّسايت آهَظضي زاًطجَياى زاضاي استؼسازّاي زضذطاى زض ًظام آهَظش ػالي كطَض ايي زستَضالؼول اجطايي 

ِ ي تحػيل ّوعهاى زاًطجَياى زاضاي استؼسازّاي زضذطاى زض زٍ ضضتِ تحػيلي زض هقطغ كاضضٌاسي هػَتِ  هَضَع آئيي ًاه

.  ضَضاي ّسايت استؼسازّاي زضذطاى ٍظاضت ػلَم تحقيقات ٍ فٌاٍضي تِ ضطح شيل تسٍيي ضسُ است25/9/83
 

شرايط داوشجًيان متقاضي  : 1مادٌ ي 

طثق )زاًطجَياى زٍضُ ّاي كاضضٌاسي ٍ كاضضٌاسي اضضس پيَستِ كِ حساقل زٍ ًيوسال ٍ حساكثط چْاض ًيوسال تحػيلي هتَالي 

 ضا زاضتِ ٍ زاضاي يكي اظ ٍيژگيْاي ظيط تاضٌس هجاظًس ػالٍُ تط ضضتِ 17ضا گصضاًسُ ٍ حساقل هياًگيي كل  (هقطضات آهَظضي

ِ ّاي كاضضٌاسي تِ تحػيل ازاهِ زٌّس . تحػيلي ذَز، تِ طَض ّوعهاى، زض يكي زيگط اظ ضضت

ِ ضسگاى آظهَى سطاسطي ٍضٍز تِ زاًطگاُ زض هقطغ كاضضٌاسي ٍ كاضضٌاسي اضضس پيَستِ كِ ًوطُ كل آظهَى آًْا، تِ :الف  پصيطفت

 اًحطاف هؼياض اظ هياًگيي ًوطُ ّاي ضطكت كٌٌسگاى زض گطٍُ آظهايطي شيطتط تيطتط تاضس؛ 5/2تأييس ساظهاى سٌجص آهَظش كطَض، 

 زاضًسگاى ًطاى طالي كطَضي اظ الوپيازّاي ػلوي زاًص آهَظي، تِ تأييس ٍظاضت آهَظش ٍ پطٍضش؛  :ب

ِ ي ّط يك اظ جطٌَاضُ ّا؛ :ج ِ ي كطَضي تِ تأييس زتيطذاً  تطگعيسگاى ضتثِ اٍل جطٌَاضُ ّاي ذَاضظهي ٍ ضاظي زض هطحل

:  زاًطجَياًي كِ زاضاي يكي اظ ٍيژگيْاي استؼسازّاي زضذطاى تِ ضطح ظيط تا تأييس ضَضاي آهَظضي گطٍُ تاضٌس:د

 اًحطاف هؼياض تيطتط اظ هياًگيي هؼسل كل زاًطجَياى ّواى ضضتِ زض ّواى سال تحػيلي 5/2 هؼسل كل زاًطجَ زاضاي -1-د

ِ ّاي فٌي ٍ هٌْسسي ٍ ػلَم پايِ ٍ اظ 17تاضس، هططٍط تط ايٌكِ هؼسل ٍي اظ  ِ ّا كوتط ًثاضس18 زض ضضت .  زض سايط ضضت

، اًجام (هَضز تأييس ساظهاى پژٍّص ّاي ػلوي ٍ غٌؼتي ايطاى)اذتطاع/ اكتطاف) زاًطجَ زاضاي ٍيژگي ّاي پژٍّطي تطجستِ-2-د

تِ تطريع گطٍُ ٍ هطكع استؼسازّاي زضذطاى  (تيي الوللي/ هلي ٍضظضي/ططح پژٍّطي تطجستِ، تطگعيسگي زض هساتقات ػلوي

. زاًطگاُ تاضس

ٌ ي  زاًطجَياى ٍاجس ضطايط تحػيل ّوعهاى زض زٍ ضضتِ، هي تَاًٌس تا هطَضت ٍ ّواٌّگي تا استاز هطاٍض ضضتِ  : 1تبصر

ِ ي زٍم ًوايٌس، هططٍط تِ ايٌكِ تتَاًٌس هَافقت  اٍل ذَز اقسام تِ اًتراب ّط يك اظ ضضتِ ّاي هَجَز زض زاًطگاُ تؼٌَاى ضضت

:  زض ايي ضاستا پيطٌْازّاي ظيط زض ذػَظ اًتراب ضضتِ زٍم، هي تَاًس ضاّگطا تاضس؛گطٍُ هطتَطِ ضا اذص كٌٌس

ِ ّاي ّواى زاًطكسُ،  -     الف  ِ ي زٍم تطاي زاًطجَياى گطٍُ فٌي ٍ هٌْسسي ٍ هؼواضي، ػالٍُ تط ضضت اضجحيت اًتراب ضضت

ِ ّاي گطٍّْاي ػلَم اًساًي ٍ ػلَم پايِ هَجَز زض زاًطگاُ است .  ضضت

ِ ّاي -      ب  ِ ّاي ّواى زاًطكسُ، ضضت ِ ي زٍم تطاي زاًطجَياى گطٍُ ػلَم پايِ، ػالٍُ تط ضضت اضجحيت اًتراب ضضت

گطٍّْاي ػلَم اًساًي هَجَز زض زاًطگاُ است 

ِ ّاي زض ّواى زاًطكسُ -      ج  ِ ي زٍم تطاي زاًطجَياى گطٍُ ػلَم اًساًي ٍ ٌّط ضضت . است اضجحيت اًتراب ضضت

ٌ ي  ِ ي زٍم تطاي تطگعيسگاى هساتقات ٍضظضي هلي : 2تبصر ّاي تطتيت تسًي ٍ ػلَم ٍضظضي  تيي الوللي غطفاً ضضتِ/ ضضت

. هَجَز زض زاًطگاُ است

قًاویه تحصیل َمزمان در دي رشتٍ تحصیلي  : 2مادٌ ي

 ٍاحس اظ هجوَع زضس ّاي زٍ ضضتِ ضا تِ ًحَي 30زاًطجَ پس اظ ٍضٍز تِ ضضتِ زٍم هجاظ است زض ّط ًيوسال حساكثط تاسقف 

ضوٌاً چٌاًچِ هؼسل زٍ ًيوسال . ، ّط زٍ ضضتِ ضا تِ پاياى تطساًس(ّطت ًيوسال)اذص كٌس كِ زض هست هجاظ تحػيل زض ضضتِ اٍل 

ِ ّا كوتط اظ  ِ اي زض ّطكسام اظ ضضت ِ ّا) 16ٍ  (گطٍُ فٌي هٌْسسي ٍ ػلَم پايِ) 15هتَالي زاًطجَي زٍ ضضت ضَز ازاهِ  (سايط ضضت



 

 

زض ايي غَضت زضٍس هاظاز زض كاضًاهِ . تحػيل زض ضضتِ زٍم هتَقف ضسُ ٍ زاًطجَ تايس فقط زض ضضتِ اٍل ازاهِ تحػيل زّس

. زاًطجَ تاقي هاًسُ ٍلي زض هؼسل كل تأثيطي ًساضز

ٌ ي  ِ ي  زٍم  :1تبصر ِ ي اٍل تا ّواٌّگي هسيطگطٍُ آهَظضي ضضت ِ ي زٍم ، استاز ضاٌّواي ضضت  پس اظ ٍضٍز زاًطجَ تِ ضضت

ِ ي زٍم هي تَاًس تا ّواٌّگي  ِ ي ضاٌّوايي تحػيلي زاًطجَ ضا تط ػْسُ ذَاّس زاضت ٍ زض غَضت لعٍم گطٍُ آهَظضي ضضت  ٍظيف

ِ ي زٍم ًيع استاز ضاٌّوا تؼييي ًوايس ِ ي اٍل تطاي زاًطجَ زض ضضت . استاز ضاٌّواي ضضت

ٌ ي  ِ ي آهَظضي زٍضُ ي كاضضٌاسي ٍظاضت ػلَم  :2تبصر  تحػيل ّوعهاى زض زٍ ضضتِ هطوَل ّوِ ضَاتط ٍ هقطضات آييي ًاه

. تحقيقات ٍ فٌاٍضي است

ٌ ي  ِ ي اٍل ٍ زٍم، زاًطجَ هي تَاًس زضس ّايي ضا كِ تِ لحاظ هحتَايي تطاتق هَضَػي  :3تبصر  تا  تاييس گطٍّْاي آهَظضي ضضت

. زاضتِ تاضٌس غطفا زض يكي اظ زٍ ضضتِ تگصضاًس

ٌ ي  ِ ّا زاضاي يك ضواضُ زاًطجَيي هجعا، هي تاضٌس : 4تبصر ِ اي زض طي زٍضاى تحػيل ذَز زض ّط يك اظ ضضت . زاًطجَياى زٍضضت

ٌ ي   : 3ماد

ِ ي تحػيلي تْطُ هٌس ضَز . زاًطجَ هجاظ است زض طَل تحػيل ذَز، فقط يك تاض اظ تسْيالت تحػيل ّوعهاى زض زٍضضت

ٌ ي  زاًطجَ هي تَاًس زض طي زٍضاى تحػيل ّوعهاى زض زٍ ضضتِ، تا ًظط استاز ضاٌّوا اظ تحػيل زض يكي اظ زٍ ضضتِ  : 1تبصر

ِ ي زيگط تِ پاياى ضساًس  .اًػطاف زّس ٍ تحػيل ذَز ضا زض ضضت

ٌ ي   : 4ماد

ِ ي آى ضضتِ ًائل  ِ ّا، طثق هقطضات ٍظاضت ،زاًطجَ تِ زضيافت زاًطٌاه پس اظ اتوام هَفقيت آهيع زٍضُ ي آهَظضي زض ّط يك اظ ضضت

. هي ضَز

ٌ ي   تا ظهاًي كِ زاًطجَ تحػيل زض ّط زٍ ضضتِ ضا تِ پاياى ًطساًسُ تاضس، ضاغل تِ تحػيل ضٌاذتِ هي ضَز ٍ هؼطفي ٍي  :1تبصر

.  تِ ازاضُ ي ًظام ٍظيفِ پس اظ پاياى تحػيالت زض ّط زٍ ضضتِ ذَاّستَز

ٌ ي  .  زاًطجَ پس اظ پاياى تحػيالت زض ّط يك اظ زٍ ضضتِ ،هجاظ است زضآظهَى ٍضٍزي هقطغ تاالتط ضطكت كٌس :2تبصر

ٌ ي   : 5ماد

هطاحل ٍ ظهاى تٌسي تطضسي تقاضاي تحػيل ّوعهاى زض زٍ ضضتِ زض هطكع استؼسازّاي زضذطاى زض زاًطگاُ يعز تِ ضطح ظيط 

: هي تاضس

 زاًطجَ هَظف است تقاضاي استفازُ اظ تسْيالت هَضَع ايي آييي ًاهِ ضا حساكثط يك هاُ قثل اظ ضطٍع ّط ًيوسال تِ هطكع (الف

استؼسازّاي زضذطاى زاًطگاُ تسلين كٌس؛ 

هطكع استؼسازّاي زضذطاى تايس حساكثط تا زٍ ّفتِ حائع ضطايط تَزى زاًطجَ ضا تطضسي ٍ اػالم ًظط ًوايس؛  (ب

ِ ي تٌس ب زاًطجَ تطاي هطاٍضُ تِ هٌظَض اذص تػوين ًْايي تِ استازاى هطاٍض زض زاًطكسُ ي (ج  زض غَضت هثثت تَزى ًتيج

هطتَطِ هؼطفي هي ضَز؛ 

 ّوعهاى تا تٌس ج هطكع استؼسازّاي زضذطاى ًظط استاز ضاٌّواي تحػيلي زاًطجَ ، ٍ ضَضاي آهَظضي گطٍُ آهَظضي ضضتِ ي (د

اٍل ضا تا اضسال فطهْاي هطتَط اذص هي ًوايس؛ 

 هطكع استؼسازّاي زضذطاى زض غَضت هثثت تَزى پاسد تٌس ز ًظط ضَضاي آهَظضي گطٍُ آهَظضي ضضتِ ي زٍم ضا تا اضسال فطم (ٌ

اذص هي ًوايس؛ 

ِ اي كِ تِ ّويي هٌظَض اظ سَي آى ضَضا تطكيل هي ضَز هَضز (ي  پاسد تٌسّاي ج، ز، ٍ ، ُ زض ضَضاي آهَظضي زاًطگاُ يا زض كويت

تطضسي قطاض هي گيطز ،ٍ تػوين ًْايي تِ زاًطجَ اتالؽ هي ضَز ٍ زض غَضت هَافقت جْت ثثت ًام تِ اهَض آهَظضي زاًطگاُ اضسال 

. هي ضَز

ِ ي اجطائي زض ضَضاي آهَظضي زاًطگاُ هَضخ  (ي   . سال قاتل اجطا هي تاضس2 تِ تػَية ضسيسُ ٍ تِ هست 25/08/94ايي ضيَُ ًاه


