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 43686/420/400سعي تِ ؽوارُ ًاهِ اجزائي ًحَُ توسيس ٍ ارتماء پايِ پزٍاًِ اؽتغال تِ وار هٌْ پيزٍ اتالؽ ؽيَُ

وار آهَسػ  ًاهِ هذوَر، ايي زعتَرالؼول جْت صسٍر پزٍاًِ اؽتغال تِ ؽيَُ 8-5ٍ تِ اعتٌاز تٌس  27/8/88هَرخ 

 گززز. تِ ؽزح سيز اتالؽ هي

 لاًَى ًظام هٌْسعي ٍ وٌتزل عاذتواى «: لاًَى»تؼاريف  -1هازُ 

  27/8/88هَرخ  43686پزٍاًِ اؽتغال تِ وار هٌْسعي تِ ؽوارُ ًاهِ توسيس ٍ ارتماء پايِ  ؽيَُ«: ًاهِ ؽيَُ»

 ٍسارت هغىي ٍ ؽْزعاسي  عاذتواى زفتز اهَر همزرات هلّي«: زفتز»

 عاسهاى هغىي ٍ ؽْزعاسي اعتاى«: عاسهاى هغىي اعتاى»

 ؽَراي هزوشي عاسهاى ًظام هٌْسعي عاذتواى«: ؽَراي هزوشي»

 سعي عاذتواى اعتاى عاسهاى ًظام هٌْ«: عاسهاى ًظام اعتاى»

اي هٌْسعي عاذتواى اعتاى وِ تَعظ عاسهاى ًظام هٌْسعي  وويتِ آهَسػ حزفِ«:  وويتِ آهَسػ اعتاى»

 عاذتواى اعتاى تؾىيل هيگززز.

، هجَس تزگشاري «عاسهاى ًظام اعتاى»اي هٌْسعي عاذتواى وِ اس  هجزي آهَسػ حزفِ«: هجزي آهَسػ»

 ايس.ًو ّاي آهَسؽي را زريافت هي زٍرُ

را اس عاسهاى هغىي ٍ « پزٍاًِ آهَسػ»اي هٌْسعي عاذتواى وِ  ّاي آهَسػ حزفِ هسرط زٍرُ«: هسرط»

 ًوايس. ؽْزعاسي اعتاى زريافت هي

ّاي هَضَع لاًَى وِ اس عزيك  اي هٌْسعي زر رؽتِ وار زر سهيٌِ آهَسػ حزفِ پزٍاًِ اؽتغال تِ«: پزٍاًِ آهَسػ»

 ازر هيگززز.عاسهاى هغىي ٍ ؽْزعاسي اعتاى ص

 ّاي آهَسؽي ًَآهَسي يا تاسآهَسي هٌْسعي عاذتواى زٍرُ«: زٍرُ»

وار هٌْسعي حسالل پايِ زٍ  ؽرص حميمي اعت وِ زاراي پزٍاًِ اؽتغال تِ« ّا زٍرُ»هتماضي تسريظ زر  -2هازُ

عال  5لل ّاي اصلي ٍ هزتثظ عاذتواى ٍ تا حسا اصلي ٍ هسرن تحصيلي حسالل وارؽٌاعي ارؽس زر يىي اس رؽتِ

ّاي هٌْسعي  اي هٌْسعي تَزُ ٍ تَاًائي ػلوي ٍ تجزتي اٍ زر حَسُ رؽتِ عاتمِ آهَسػ زاًؾگاّي ٍ يا حزفِ

 لزار گزفتِ تاؽس. هزتَعِ تَعظ وويتِ آهَسػ اعتاى هَرز تأييس



رؽتِ اصلي( صالحيت تسريظ 7ّاي زيگز )تجش  زر هَرز تزذي اس ػٌاٍيي ٍ زرٍط وِ هترصصيي رؽتِ -تثصزُ

ًْا را زارًس، ًظيز جَؽىاري، آعاًغَر ٍ اهثال آًْا، هسرط وغي اعت وِ زاراي هسرن تحصيلي ليغاًظ ٍ تاالتز آ

 تَزُ ٍ تِ پيؾٌْاز عاسهاى ًظام هٌْسعي عاذتواى هَرز تأييس زفتز لزار گيزز.

 يز را وغة ًوايس.اهتياس هغاتك تا اهتياسات اػالم ؽسُ زر س 85ّا تايس حسالل  هتماضي تسريظ زر زٍرُ -3هازُ

 هسرن تحصيلي 3-1

آذزيي هسرن 

 تحصيلي

 اهتياس هزتَعِ

 اهتياس 55 ارؽس وارؽٌاعي

 اهتياس 75 زوتزي

 عاتمِ تسريظ 3-2

 اهتياس 2تِ اساء ّز عال تسريظ زر زٍرُ هؾاتِ 

 اي عاتمِ وار حزفِ 3-3

 اهتياس 3اي هزتثظ تا هَضَع تسريظ  تِ اساء ّز عال عاتمِ وار حزفِ

 عَاتك پضٍّؾي 3-4

 اهتياس 3تا  تأليف ّز ػٌَاى وتاب

 اهتياس 1تا  تزجوِ ّز ػٌَاى وتاب

ّز همالِ پذيزفتِ ؽسُ زر هجالت ػلوي 

 ( ISIذارجي)

 اهتياس 2

 اهتياس 1 ّز همالِ پذيزفتِ ؽسُ زر هجالت ػلوي زاذلي

ّاي هؼتثز ذارجي  ّز همالِ زر وٌفزاًغْا ٍ ّوايؼ

 الوللي يا تيي

 اساهتي 5/0

 25/0 ّاي هؼتثز زاذلي ّز همالِ زر وٌفزاًغْا ٍ ّوايؼ

 اهتياس

 تثصزُ: تواهي تأليفات ٍ هماالت جسٍل فَق تايس تا زٍرُ آهَسؽي هَرز تماضا هزتثظ تاؽس.

 ؽزايظ وغة اهتياس هزتَط تِ عاتمِ تسريظ: -4هازُ

اي آهَسؽي هؾاتِ زر زاًؾگاّْا ٍ هزاوش ّ الف( ارائِ عَاتك تسريظ زر هماعغ وارؽٌاعي ٍ تاالتز زر سهيٌِ زٍرُ

 آهَسػ ػالي )ؽاهل زاًؾگاّْاي زٍلتي ٍ غيزاًتفاػي هَرز تاييس( ٍ زاًؾگاُ آساز اعالهي 

اي زاراي هجَس رعوي اس ٍسارت ػلَم، تحميمات ٍ  ب( ارائِ عَاتك تسريظ زر هؤعغات ذصَصي ٍ اًجوٌْاي حزفِ

 )ايي هؤعغات تايس زر سهاى تسريظ فزز هَرز ًظز زاراي هجَس تاؽٌس.(  فٌاٍري

 اي ؽزايظ وغة اهتياس هزتَط تِ عاتمِ وار حزفِ -5هازُ

ريشي ٍ ًظارت  تٌسي ؽسُ اس عزف هؼاًٍت تزًاهِ الف( اًجام عزاحي هٌْسعي زر زفاتز هٌْسعاى هؾاٍر رتثِ

 راّثززي رياعت جوَْري

تٌسي ؽسُ اس عزف هؼاًٍت  ّاي ػوزاًي اجزا ؽسُ تَعظ ؽزوتْاي رتثِ گاُ زر پزٍصُب( هٌْسط زفتز فٌي يا وار

 ريشي ٍ ًظارت راّثززي رياعت جوَْري تزًاهِ



ج( ارائِ ذسهات هحاعثات، اجزا يا ًظارت زر عاذت ٍ عاسّاي ؽْزي )تِ صَرت آساز يا تا اعتفازُ اس پزٍاًِ 

 ػوزاًي زر زعتگاّْاي زٍلتي  ّاي وار هٌْسعي( ٍ يا هسيزيت پزٍصُ اؽتغال تِ

 اي ؽزايظ احزاس عاتمِ وار حزفِ -6هازُ

تٌسي ؽسُ اس عزف هؼاًٍت  الف( زر صَرتيىِ عاتمِ وار زر يىي اس ؽزوتْاي هٌْسعيي هؾاٍر يا پيواًىار رتثِ

ُ تا گَاّي ريشي ٍ ًظارت راّثززي رياعت جوَْري تاؽس تايس ًام پزٍصُ، هحل، تاريد ٍ هست اًجام وار ّوزا تزًاهِ

يا هسروي زال تز تؾريص صالحيت ؽزوت يا هؤعغِ هَرز ًظز ٍ گَاّي لاتل لثَل تيوِ زر هست اًجام وار 

 هزتَعِ ارائِ گززز.

ب( گَاّي هىتَب اس عاسهاًْا ٍ زعتگاّْا ٍ ًْازّاي زٍلتي، تا ليس عوت، هحل، تاريد ٍ هست اًجام وار تزاي وار 

 زر زعتگاّْاي زٍلتي 

ارن هؼتثز هثٌي تز اًجام عزاحي، هحاعثات، اجزا ٍ يا ًظارت عاذتواًْاي ؽْزي تِ صَرت آساز يا اس ج( ارائِ هس

 ّا وار هٌْسعي ٍ هَفميت زر هصاحثة حضَري هزتَط تِ آى پزٍصُ عزيك پزٍاًِ اؽتغال تِ

 تثصزُ: عَاتك اجزائي تايس هزتثظ تا هَضَع تسريظ هَرز تماضا تاؽس.

تا تزرعي هسارن ارائِ ؽسُ ًغثت تِ صالحيت هتماضي اظْار ًظز ًوَزُ ٍ ًتيجِ «  اىوويتِ آهَسػ اعت» -7هازُ

 ٍ هتماضي اػالم ذَاّس ًوَز.« عاسهاى ًظام اعتاى»را تِ 

جْت صسٍر پزٍاًِ اؽتغال تِ وار آهَسػ هؼزفي ذَاٌّس « عاسهاى هغىي اعتاى»ؽسگاى ًْائي تِ  پذيزفتِ -8هازُ

 ًيش ارعال گززز.« زفتز»تزاي ؽس. يه ًغرِ اس هىاتثات تايس 

وويتِ آهَسػ اعتاى تغْيالت السم را تزاي صسٍر پزٍاًِ آهَسػ اػضاي ّيأت ػلوي زاًؾگاّْا )زاراي  -9هازُ

ّاي اصلي ٍ هزتثظ  پزٍاًِ اؽتغال تِ وار هٌْسعي حسالل پايِ زٍ اصلي ٍ عاتمِ تسريظ زر يىي اس رؽتِ

 ذَاّس آٍرز. عاذتواى( فزاّن

تَاًٌس زرذَاعت  اػتزاض زاؽتِ تاؽٌس هي« وويتِ آهَسػ اعتاى»ازي وِ تِ ًتيجِ ارسياتي ذَز زر افز -10هازُ

 ارعال ًوايٌس.« عاسهاى هغىي اعتاى»ذَز را، ّوزاُ تا ارائِ هسارن السم تزاي تزرعي ٍ اػالم ًظز تِ 

 اعت صالحيت ًوايس.تَاًس تزاي حساوثز عِ زٍرُ زرذَ ّز ؽرص حميمي ٍاجس ؽزايظ حغة هَرز هي -11هازُ

وِ صالحيت آًاى تاييس ؽسُ، زر پؾت پزٍاًِ اؽتغال تِ وار آًاى زرج ذَاّس  صالحيت آهَسػ هتماضياًي -12هازُ

 ؽس.

 تَاًٌس زر وليِ اعتاًْاي وؾَر فؼاليت ًوايٌس. عزاعزي تَزُ ٍ هسرعاى هذوَر هي« پزٍاًِ آهَسػ» -13هازُ

اعتاًي غيز اس اعتاى هحل اذذ صالحيت آهَسػ ذَز را زاؽتِ تاؽٌس تثصزُ: هتماضياًي وِ زرذَاعت تسريظ زر 

 تايس تأييسيِ وويتِ آهَسػ اعتاى همصس را ًيش اذذ ًوايس.

ّاي لاًًَي ٍسارت هغىي  ّا ٍ اعالػيِ اًس تايس تِ اتالغيِ زريافت ًوَزُ« پزٍاًِ آهَسػ»وليِ هسرعاًي وِ  -14هازُ

آًاى حغة هَرز فالس اػتثار ؽٌاذتِ ؽسُ ٍ يا اػتثار « پزٍاًِ آهَسػ» تٍ ؽْزعاسي تَجِ ًوايٌس. زر غيزايٌصَر

 گززز. آى هؼلك ٍ يا اعاعاً اتغال هي

 تاؽس. هست اػتثار پزٍاًِ آهَسػ عِ عال تَزُ ٍ توسيس آى زر صَرت اتماء ؽزايظ اػالم ؽسُ تالهاًغ هي -15هازُ

هجزي »لسام ًوايٌس ٍ تايس زر چْارچَب فؼاليتْاي ًغثت تِ تزگشاري زٍرُ ا تَاًس رأعاً ًوي« هسرط» -16هازُ

 .فؼاليت ًوايٌس« آهَسػ


