/۱۰/۳۸۵۹ﺹ۹۹/
۱۳۹۹/۱۲/۰۹

ﺩﺍﺭﺩ

ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ :ﺭﺅﺳﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ
ﻣﻮﺿﻮﻉ :ﺍﺑﻼﻍ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯼ ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻥ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ
ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﯼ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﭘﺰﺷﮑﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯾﺎﺕ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈّﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺨﺒﻪ ﭘﺮﻭﺭﯼ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ

ﺳﺨﺖﺍﻓﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﻧﺮﻡﺍﻓﺰﺍﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺎﺭ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﻈّﻢ ﻟﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮔﺎﻡ ﺩﻭﻡ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ

ﺧﺼﻮﺹ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻭ ﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﻮﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺩﺭ

ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻨﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ،ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎﯼ

ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻼﻥ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﯼ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﯼ ﻏﯿﺮﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﺩﻭﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮﺭﺥ  ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ﺑﻪ

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺭﺳﯿﺪ ،ﺍﺑﻼﻍ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺑﺴﺘﺮ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻭ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻭ

ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖﻫﺎﯼ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺍﻣﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺻﺤﯿﺢ ،ﺩﻗﯿﻖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﺁﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﺎﻭﻧﯿﻦ ،ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ

ﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ،ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ ،ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻭ ﻓﺎﺭﻍﺍﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ،ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﻣﺮﮐﺰﯼ ،ﺭﻭﺳﺎﯼ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺗﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ
ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺭﻭﻧﻮﺷﺖ:
-

ﺭﺅﺳﺎﯼ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ،ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﮑﺪﻩﻫﺎﯼ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ
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التحصیالنممتاسبزایيريدبٍديرٌَایتحصیلی


وامٍجامعپذیزشبذينآسمًناستعذادَایبزتزيفارغ

آییه
باالتزدررضتٍَایغیزپشضکیداوطگاٌآساداسالمی 

مقذمٍ 
تِهٌظَض تحقق تركيسى تِ تأميس هقام هؼظن ضّثطي هثٌي تط ((تَجِ ٍيػُ ٍ تطًاهِضيعي تطاي ايجاز تؿتط هٌاؾة
اًجام فؼاليتّاي آهَظقي ،ػلوي -پػٍّكي ٍ فطٌّگي ًرثگاى ٍ جَاًاى زاضاي اؾتؼساز تطتط تِهٌظَض اؾتفازُ نحيح ٍ
هٌاؾة اظ ظطفيتّاي ػلوي ايكاى زض ضاؾتاي تَؾؼۀ ّوِجاًثۀ مكَض)) زض ّفتاز ٍ زٍهيي جلؿِ قَضاي ّسايت
اؾتؼسازّاي زضذكاى زاًكگاُ آظاز اؾالهي زض تاضيد  ،1399/11/13هقطض قس تطاي ايجاز ٍحست ضٍيِ زض پصيطـ
اؾتؼسازّاي تطتط ٍ فاضؽالتحهيالى هوتاظ زض زاًكگاُ آظاز اؾالهي ،مليۀ آيييًاهِّا ٍ زؾتَضالؼولّاي هطتَط تِ پصيطـ
تسٍى آظهَى اؾتؼسازّاي تطتط تطاي ٍضٍز تِ زٍضُّا ي تحهيلي تاالتط ،تا تَجِ تِ آذطيي ههَتات قَضاي ّسايت اؾتؼسازّاي
زضذكاى زاًكگاُ آظاز اؾالهي ٍ اؾاؾٌاهِ ٍ آيييًاهِّاي تاقگاُ پػٍّكگطاى جَاى ٍ ًرثگاى تجويغ قًَس .تط ايي اؾاؼ،
آيييًاهۀ جاهغ پصيطـ تسٍى آظهَى اؾتؼسازّاي تطتط ٍ فاضؽالتحهيالى هوتاظ تطاي ٍضٍز تِ زٍضُّاي تحهيلي تاالتط زض
زاًكگاُ آظاز اؾالهي ،تِ قطح ظيط تْيِ ٍ تطاي اجطا اتالؽ هيقَز.
مادٌ -1تِهٌظَض ضػايت اذتهاضٍ ،اغُّاي ظيط زض ايي آيييًاهِ تِ ماض هيضٍز:
داوطگاٌ :هٌظَض زاًكگاُ آظاز اؾالهي اؾت.
ياحذ :هٌظَض ّط يل اظ ٍاحسّاي زاًكگاّي زاًكگاُ آظاز اؾالهي اؾت.
ضًرایَذایت :هٌظَض قَضاي ّسايت اؾتؼسازّاي زضذكاى زاًكگاُ آظاز اؾالهي اؾت.
يسارتعلًم :هٌظَض ٍظاضت ػلَم ،تحقيقات ٍ فٌاٍضي اؾت.
يسارتبُذاضت :هٌظَض ٍظاضت تْساقت ،زضهاى ٍ آهَظـ پعقني اؾت
هتز :هٌظَض زٍضُ تحهيلي فؼلي زضذَاؾتمٌٌسُ اؾت.
ديرٌپایی 
ديرٌباالتز :هٌظَض زٍضُ تحهيلي تالفانلِ تاالتط اظ زٍضُ تحهيلي فؼلي زضذَاؾتمٌٌسُ اؾت.
باضگاٌ :هٌظَض تاقگاُ پػٍّكگطاى جَاى ٍ ًرثگاى اؾت.
عضًباضگاٌ :فطزي مِ حساقل اهتياظ الظم ضا تا تَجِ تِ آيييًاهِ ػضَيت تاقگاُ پػٍّكگطاى جَاى ٍ ًرثگاى مؿة
ًوَزُ اؾت.
استعذادَای بزتز :تِ مليِ ًرثگاى ،اؾتؼسازّاي زضذكاى ٍ تطگعيسگاى ػلوي گفتِ هيقَز مِ ػضَيت آىّا زض
تاقگاُ پػٍّكگطاى جَاى ٍ ًرثگاى تائيس قسُ تاقس.
فارغالتحصیالنممتاس:افطازي ّؿتٌس مِ حساقل قطايظ الظم تطاي هوتاظ تَزى ضا تطاي ٍضٍز تِ هقغغ تاالتط زض زاًكگاُ

آظاز اؾالهي مؿة ًوَزُاًس.
مادٌ -2اؾتؼسازّاي تطتط ٍ فاضؽالتحهيالى هوتاظ تا قطايظ ظيط هيتَاًٌس تسٍى قطمت زض آظهَى ٍضٍزي تطاي تحهيل زض
زٍضُ تاالتط هؿتقيواً تَؾظ زاًكگاُ پصيطفتِ قًَس.
1

ًكاًي :تْطاى،اًتْاي تعضگطاُ قْيس ؾتاضي(قوال)،هيساى زاًكگاُ،تلَاض قْساي حهاضك،ؾاظهاى هطمعي زاًكگاُ آظاز اؾالهي مسپؿتي 1477893855
پيگيطي هناتثات ٍ زضيافت پاؾد ؾَاالت هتساٍل اظ عطيق ؾاهاًِ تلفي گَياي  ٍ 4748يا نفحِ پاؾرگَ زض ؾايت iau.ac.ir
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:2-1ديرٌَایکارضىاسیپیًستٍيواپیًستٍ 
مليِ حائعيي قطايظ زضذَاؾتمٌٌسُ زٍضُ ماضقٌاؾي تط اؾاؼ حساقل هؼسل  ٍ 17يني اظ قطايظ ظيط:
زاضًسگاى ًكاى عالً ،قطُ ٍ تطًع الوپيازّاي ػلوي زاًفآهَظيهقامّاي اٍل تا ؾَم هؿاتقات ػلوي هلي ٍ تييالوللي هَضز تائيس تاقگاُ پػٍّكگطاى جَاى ٍ ًرثگاى تا قطط هكاضمتحساقل  30زضنس
زاًكجَياى ًوًَِ مكَضي زض زٍضُ ماضزاًي تطاي ٍضٍز تِ زٍضُ ماضقٌاؾي:2-2ديرٌکارضىاسیارضذ 
 -2-2-1مليِ حائعيي قطايظ زضذَاؾتمٌٌسُ زٍضُ ماضقٌاؾي اضقس تا حساقل هؼسل  16تطاي مليِ ضقتِّا تطاؾااؼ
اهتياظ حانل اظ هؼسل تطاظ قسُ تا ظطفيت حسامثط  40زضنسي تطاي ّط يل اظ ضقتِ/هحلّاي اًتراتي گعيٌف ػلوي
ذَاٌّس قس.
-2-2-2مليِ حائعيي قطايظ زضذَاؾتمٌٌسُ زٍضُ ماضقٌاؾي اضقس مِ زاضاي يني اظ قطايظ ظيط تاقٌس ،هيتَاًٌاس اظ
عطيق ٍاحسّاي زاًكگاّي زضذَاؾت ذَز ضا تِ قَضاي ّسايت اضائِ ًوايٌس.
تطگعيسگاى ضتثِّاي اٍل تا پاًعزّن ًْايي الوپيازّاي ػلوي – زاًكجَييچاج حساقل يل هقالِ  ISIهؼتثط ٍ يا زٍ هقالِ ػلوي ٍظاضتييهقامّاي اٍل تا ؾَم هؿاتقات ػلوي هلي ٍ تييالوللي هَضز تائيس تاقگاُ پػٍّكگطاى جَاى ٍ ًرثگاىاػضاي قطمتّاي زاًفتٌياىزاضا تَزى پتٌت هؼتثطهجطي ٍ يا ّوناضاى عطحّاي هلي ذاتوِ يافتِ زاضاي حؿي اًجام ماضهكاضمت زض تَليس ًوًَِ هحهَالت فٌاٍض هَضز تائيس تاقگاُ پػٍّكگطاى جَاى ٍ ًرثگاىتبصزٌ :1فاضؽالتحهيالى هوتاظ ٍ اؾتؼسازّاي تطتط حسامثط تا  3ؾال پؽ اظ فطاغت اظ تحهيل زض هقغغ ماضقٌاؾي
هجاظ تِ اؾتفازُ اظ تؿْيالت ايي آئييًاهِ تِهٌظَض پصيطـ زض هقغغ ماضقٌاؾي اضقس هيتاقٌس.
تبصزٌ  :2ضػايت ّن ًاهي گطٍُ ػوسُ تحهيلي ضقتِ هقغغ ماضقٌاؾي هتقاضي تا ضقتِ هَضزتقاضا زض هقغغ
ماضقٌاؾي اضقس العاهي اؾت.
:2-3ديرٌدکتزیتخصصی 
 -2-3-1مليِ حائعيي قطايظ زضذَاؾتمٌٌسُ زٍضُ زمتطي ترههي تا حساقل هؼسل فااضؽالتحهايلي ً ٍ 17/5واطُ
پاياىًاهِ حساقل " ذَب" (يا  17تِ تاال) تطاي مليِ ضقتِّا ،تط اؾاؼ اهتياظ حانل اظ هؼسل تطاظ قسُ تا ظطفيات 20
زضنسي تطاي ّط يل اظ ضقتِ /هحلّاي اًتراتي گعيٌف ٍ تطاي ههاحثِ ػلوي تِ گطٍُّاي ترههي هطتَط هؼطفي
هيقًَس .اهتياظ ًْايي ّط زاٍعلة تط اؾاؼ قاذمّاي پػٍّكاي -آهَظقاي ٍ ههااحثِ ،هحاؾاثِ گطزياسُ ٍ تاطاي
گعيٌف ًْايي زاٍعلثاى هالك ػول قطاض هيگيطز.
2

ًكاًي :تْطاى،اًتْاي تعضگطاُ قْيس ؾتاضي(قوال)،هيساى زاًكگاُ،تلَاض قْساي حهاضك،ؾاظهاى هطمعي زاًكگاُ آظاز اؾالهي مسپؿتي 1477893855
پيگيطي هناتثات ٍ زضيافت پاؾد ؾَاالت هتساٍل اظ عطيق ؾاهاًِ تلفي گَياي  ٍ 4748يا نفحِ پاؾرگَ زض ؾايت iau.ac.ir
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 -2-3-2مليِ حائعيي قطايظ زضذَاؾتمٌٌسُ زٍضُ زمتطي ترههي ،تا مؿة  30اهتياظ پػٍّكي تط اؾاؼ جاسٍل قاواضُ ٍ 1
حساقل هؼسل فاضؽالتحهيلي  ،17هيتَاًٌس اظ عطيق ٍاحسّاي زاًكگاّي زضذَاؾت ذَز ضا تِ قَضاي ّسايت اضائِ ًوايٌس 
جسٍل قواضُ  -1جسٍل اهتياظات پػٍّكي
ردیف

نوع فعالیت

حداکثر
امتیاز

توضیحات

1

تطگعيسگاى ضتثِّاي اٍل تا پٌجن ًْايي الوپيازّاي ػلوي
– زاًكجَيي

30

-

2

چاج هقالِ  ISIهؼتثط يا ػلوي ٍظاضتيي

15

تط اؾاؼ آيييًاهِ اضتقاء تا زض ًظط گطفتي جساٍل
ّوناضي ماضّاي پػٍّكي

3

هقامّاي اٍل تا ؾَم هؿاتقات ػلوي هلي ٍ تييالوللي
هَضز تائيس تاقگاُ پػٍّكگطاى جَاى ٍ ًرثگاى

30

هقام اٍل هلي /اٍل ٍ زٍم تييالوللي  30اهتياظ
هقام زٍم هلي /زٍم ٍ ؾَم تييالوللي  20اهتياظ
هقام ؾَم هلي  10اهتياظ

4

اػضاي قطمتّاي زاًفتٌياى

15

تِ اظاي ّط  10زضنس هالنيت  5اهتياظ

5

زاضا تَزى پتٌت هؼتثط

30

تِ اظاي ّط  10زضنس هالنيت  10اهتياظ

6

هجطياى عطحّاي هلي ذاتوِيافتِ زاضاي حؿي اًجام ماض

15

عطحّاي هَضز تائيس هطاجغ شيهالح هَضزًظط
قَضاي ّسايت

7

تأليف يا تطجوِ متاب هطتثظ تا ضقتِ تحهيلي

10

تط اؾاؼ آيييًاهِ اضتقاء تا زض ًظط گطفتي جساٍل
ّوناضي ماضّاي پػٍّكي

8

هكاضمت زض تَليس ًوًَِ هحهَالت فٌاٍض

30

تِ اظاي ّط  10زضنس هالنيت  5اهتياظ

امتیاز
مکتسبه

تبصزٌ :3فاضؽالتحهيالى هوتاظ ٍ اؾتؼسازّاي تطتط حسامثط تا  5ؾال پؽ اظ فطاغت اظ تحهيل زض هقغغ ماضقٌاؾي
اضقس هجاظ تِ اؾتفازُ اظ تؿْيالت ايي آئييًاهِ تِهٌظَض پصيطـ زض هقغغ زمتطي ترههي هيتاقٌس.
تبصزٌ :4قَضاي ّسايت هيتَاًس اؾتثٌائاً زض قطايظ ذال زاٍعلة ضا اظ ههاحثِ هؼاف ًوايس.
تبصزٌ:5فاضؽالتحهيالى هوتاظ ٍ اؾتؼسازّاي تطتط تٌْا زض ضقتِ هتجاًؽ تا ضقتِ تحهيلي هقغغ ماضقٌاؾي اضقس
ذَز هجاظ تِ اؾتفازُ اظ تؿْيالت ايي آئييًاهِ تِهٌظَض پصيطـ زض هقغغ زمتطي ترههي هيتاقٌس .تكريم
تجاًؽ ضقتِ تط ػْسُ گطٍُ ترههي ههاحثِمٌٌسُ ذَاّس تَز.
مادٌ-3فطآيٌس ثثتًام ٍ پصيطـ فاضؽالتحهيالى هوتاظ تط ػْسُ هطمع ؾٌجف ،پصيطـ ٍ فاضؽالتحهيلي زاًكگاُ ذَاّس تَز.
پطًٍسُ اؾتؼسازّاي تطتط هتقاضي اؾتفازُ اظ تؿْيالت ايي آئييًاهِ تَؾظ تاقگاُ پػٍّكگطاى جَاى ٍ ًرثگاى تكنيل ٍ پاؽ
اظ ضاؾتي آظهايي ٍ اهتياظزّي پطًٍسُّاي حائع قطايظ زض قاَضاي ّاسايت هغاطح ذَاّاس قاس .ههاَتات قاَضاي ّاسايت زض
ذهَل پصيطـ هتقاضياى ٍ يا اًجام ههاحثِ ػلوي ،تِ هطمع ؾٌجف ،پصيطـ ٍ فاضؽالتحهيلي اتالؽ ذَاّس قس تا ًؿثت تاِ
اًجام فطايٌس ههاحثِ ،نسٍض ؾٌس پصيطـ ٍ هؼطفيًاهِ تِ ٍاحس زاًكگاّي اقسام ًوايس.
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ًساضز

مادٌ -4پصيطـ ٍاجسيي قطايظ اؾتفازُ اظ تؿْيالت ايي آئييًاهِ هاظاز تط ظطفيت پصيطـ ّط ضقتِ/هحل/هقغغ ذَاّس تَز.


مادٌ -5ؾايط ضَاتظ ٍ هقطضات
 -5-1زضذَاؾتمٌٌسگاى تايس زاًفآهَذتِ يني اظ زاًكگاُّا ٍ هؤؾؿات آهَظـ ػالي هَضز تائيس قَضاي گؿتطـ
ٍظاضتيي تاقٌس.
 -5-2پؽ اظ پصيطـ زاًكجَ اظ عطيق هفاز ايي آيييًاهِ ّطگًَِ اًتقال ،هْواى قسى يا تغييط ضقتِ ٍ گطايف
هكوَل قَاًيي ٍ هقطضات زاًكگاُ ذَاّس تَز.
 -5-3هقام احطاظقسُ زض هؿاتقات ،فقظ تطاي يل هقغغ تحهيلي قاتلاؾتفازُ اؾت ٍ ًثايس اظ مؿة هقام تيف اظ 3
ؾال گصقتِ تاقس.
 -5-4آى زؾتِ اظ اؾتؼسازّاي تطتط ٍاجس قطايظ اؾتفازُ اظ تؿْيالت ايي آئييًاهِ مِ ػالقِهٌس تِ تحهيل زض گطٍُ
ػوسُ غيط ّوٌام تاقٌس ،هيتَاًٌس زض آظهَى ضقتِ هَضزًظط ذَز قطمت مطزُ ٍ زض نَضت مؿة حساقل 85
زضنس ًوطُ آذطيي فطز پصيطفتِقسُ گعيٌف آظاز زض آى ضقتِ ،پصيطـ قًَس.
 -5-5زض ذهَل اؾتؼسازّاي تطتط ،تجاًؽ هياى ًَع هؿاتقِ ٍ يا جكٌَاضُ ،ضقتِ تحهيلي هتقاضي ٍ ضقتِ
هَضزتقاضا زض هقغغ تاالتط العاهي اؾت.
مادٌ -6تركٌاهِ  70/19171هَضخ  94/3/26اظ تاضيد اجطاي ايي آيييًاهِ لغَ ٍ تياثط هيقَز.
ایهآییهوامٍمطتملبزیکمقذمٍيضصمادٌيپىجتبصزٌدرتاریخ1311/11/13بٍتائیذضًرایَذایتاستعذادَایدرخطاان
السماالجزااست .
داوطگاٌآساداسالمیرسیذياسویمسالتحصیلیديم1311-1400بزایپذیزش 
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