آئييًاهِ اجزائي تسْيل اداهِ تحصيل استعذادّاي درخطاى ً ،خبگاى
ٍ استعذادّاي بزتز در دٍرُّاي تخصصي
هتي هصَبِ :
دثيزخبًِ ضَراي آهَسش دارٍسبسي ٍ تخصصي هَظف است " آئييًاهِ اجزائي تسْيل اداهِ تحصيل استعذادّاي درخطاى ،
ًخبگاى ٍ استعذادّاي بزتز در دٍرُّاي تخصصي " را ثطزح سيز تذٍيي ٍ پس اس تصَيت در ضَراي آهَسش دارٍسبسي ٍ
تخصصي اثالؽ ًوبيذ :
الف) ّوبٌّگي ثب هصَثبت ٍ آئييًبهِّبي اجزائي وطَري ٍ ٍسارتي ًخجگبى  ،استؼذادّبي درخطبى ٍ استؼذادّبي ثزتز ؛
ة) ضزايظ ػوَهي ٍ اختصبصي ؛
ج) تؼْذات لبًًَي هتٌبست ؛
د) تؼييي ٍ تؼزيف اهتيبسات تزجيحي ٍ ضَاثظ ٍ ضزايظ استفبدُ اس آًْب ؛
همذهِ:
در راستبي تحمك رٌّوَدّبي همبم هؼظن رّجزي ،آرهبًْبي سٌذ چطن اًذاس ثيست سبلِ ًظبم همذس جوَْري اسالهي ٍ اّذاف
ثزًبهِ ّبي تَسؼِ ،در سهيٌِ استفبدُ ثْيٌِ اس ظزفيت ّبي ػلوي ًخجگبى ،استؼذادّبي درخطبى ٍ استؼذادّبي ثزتز ،دثيزخبًِ
ضَراي آهَسش دارٍسبسي ٍ تخصصي ايي هصَثِ راتْيِ ٍ ارائِ ًوَدُ است.
آئيي ًبهِ هَضَع ًطست ضَراي آهَسش دارٍسبسي ٍ تخصصي (وِ اس ايي پس  ،ثؼٌَاى آئيي ًبهِ ًبم ثزدُ هي ضَد ).ثِ هٌظَر
گستزش هزسّبي داًص ثب الْبم اس آهَسُ ّبي هتؼبلي اسالهي ،دستيبثي ثِ افك ّبي هذ ًظزدر چطن اًذاس ثيست سبلِ  ،تَسؼِ ػلوي
 ،تمَيت اًگيشُ ّب ،ارتمبء هزاتت هؼٌَي ،ايجبد رلبثت سبلن ٍ ضَر ٍ ًطبط ػلوي ،گستزش ٍ تؼويك پژٍّص ٍ هطبروت اجتوبػي در
هيبى داًطجَيبى داًطگبّْبي ػلَم پشضىي وطَر ٍعجك هَضَع هصَثِ ًطست ضَراي آهَسش دارٍسبسي ٍ تخصصي تٌظين گزديذُ
است .
هتي آئيي ًاهِ اجزائي :
هادُ-1ضزايط عوَهي داٍطلبيي استفادُ اس تسْيالت آئيي ًاهِ :
.1

التشام ثِ هَاسيي ٍ ضئًَبت اسالهي ٍ حزفِ اي ٍ اخالق پشضىي

.2

داًطجَيبى سبل آخز رضتِ دارٍسبسي ػوَهي ٍ فبرؽ التحصيالى ايي رضتِ تبسي  30سبلگي توبم

.3

دارا ثَدى حذالل هؼذل ول 16

ً .4ذاضتي حىن لغؼي در سهيٌِ تخلفبت آهَسضي ،اخاللي  ،اًتظبهي(سبسهبى ًظبم پشضىي )ٍ لضبئي (هزاجغ
هزثَعِ )
هادُ  -2ضزايط اختصاصي داٍطلبيي استفادُ اس تسْيالت آئيي ًاهِ :
در صَرتيىِ داًطجَيبى ٍ فبرؽ التحصيالى دارٍسبسي ػوَهي ثز اسبس همزرات ،لَاًيي ٍآئيي ًبهِ ّبي ضَراي ّذايت استؼذاد
درخطبى اس هصبديك استؼذاد درخطبى ضٌبختِ ضًَذ جْت اهتيبسثٌذي ثزاسبس هؼيبرّبي سيز در حيغِ ّبي آهَسضي ،
پــــژٍّطي ،فزٌّگي ٍ فَق ثزًبهِ ارسيبثي خَاٌّذ ضذ :
: 2-1آهَسش

 : 2-1-1دارًذگبى رتجِ ّبي ثزتز الوپيبد ّبي هؼتجز وطَري ٍ جْبًي داًص آهَسي وِ اػتجبر آى ثِ تأييذ دثيزخبًِ آهَسش
دارٍسبسي ٍ تخصصي ٍ يب دثيزخبًِ هزثَعِ ثزسذ.
 :2-1-2دارًذگبى رتجِ ّبي ثزتز وٌىَر سزاسزي
 :2-1-3دارًذگبى رتجِ ّبي ثزتز آسهًَْبي جبهغ ػلَم پبيِ ٍ يب آسهَى جبهغ دارٍسبسي(ٍ180احذي)
 :2-1-4دارًذگبى رتجِ ّبي ثزتز دٍرُ دارٍسبسي ػوَهي ثز اسبس هؼذل ول
 :2-1-5دارًذگبى رتجِ ّبي ثزتز الوپيبد ػلوي داًطجَيي در حيغِ ّبي ػلَم پبيِ ٍ استذالل ثبليٌي
 :2-2پژٍّص
 :2-2-1رتجِ ّبي ثزتز در جطٌَارُ ّبي هؼتجز داخلي هصَة ضَرايؼبلي اًمالة فزٌّگي در سهيٌِ دارٍسبسي ٍ يب هَارد هزتجظ :
(خَارسهي  ،راسي ٍ سبيز جطٌَارُ ّبيي) وِ ثِ تأييذ دثيزخبًِ ضَراي آهَسش دارٍسبسي ٍ تخصصي هزثَط رسيذُ ثبضذ.
 :2-2-2چبح همبالت ػلوي در هجالت هؼتجز داخلي ٍ خـــبرجي داراي رتجِ ػلوي ـ پژٍّطي در سهيٌِ دارٍسبسي ٍ يب هَارد
هزتجظ (هغبثك آئيي ًبهِ ارتمبي اػضبي ّيئت ػلوي داًطگبّْب )...
 :2-2-3ضزوت در سويٌبرّبي هؼتجز ػلوي ـ دارٍسبسي داخل يب خبرج اس وطَر ثب ارائِ پَستز يب سخٌزاًي ػلوي
 :2-2-4اثذاع يب اختزاع ثجت ضذُ در سهيٌِ دارٍسبسي ٍ يب هَارد هزتجظ وِ ثِ تأييذ هؼبًٍت تحميمبت ٍ في آٍري ٍسارت هتجَع
رسيذُ ثبضذ.
 :2-2-5هجزي ٍ ّوىبر عزحّبي تحميمبتي پبيبى يبفتِ ثٌيبدي ،تَسؼِ اي ،وبرثزدي ٍ سبيز حيغِ ّبي هؼتجز پژٍّطي در حيغِ
دارٍسبسي ٍيب هَارد هزتجظ ثب تأييذ داًطگبّْبي ػلَم پشضىي هزثَعِ يب هؼبًٍت تحميمبت ٍ في آٍري ٍسارت هتجَع
 :2-3فزٌّگي ٍ فَق بزًاهِ :
 :2-3-1ثزگشيذگبى هسبثمبت ثييالوللي لزآىوزين  ،احىبم ٍ هؼبرف اسالهي ثب تبييذ هؼبًٍت داًطجَيي ،فزٌّگي ٍسارت
ثْذاضت،درهبى ٍ آهَسش پشضىي
 :2-3-2ثزگشيذگبى هسبثمبت يب الوپيبدّبي فزٌّگي ٌّ -زي – ادثي ـ ٍرسضي ثب تبييذ هؼبًٍت داًطجَيي ،فزٌّگي ٍسارت
ثْذاضت ،درهبى ٍ آهَسش پشضىي

 :2-4تَاًوٌذيْاي فزدي ـ اجتواعي:
 :2-4-1وست ػٌَاى داًطجَي ًوًَِ وطَري ثب تبييذ دثيزخبًِ هزثَعِ
 :2-4-2وست هذرن هؼتجزسثبًْبي خبرجي
 : 2-4-3وست هذرن  ( ITدر سغح پيطزفتِ ) ثب هْبرتّبي لبثل لجَل ٍ هَردًيبس
 :2-2-4سَاثك اجزايي ٍ هذيزيتي  ،حضَر در الذاهبت اًسبى دٍستبًِ ٍ داٍعلجبًِ ،هطبروت فؼبل در سهيٌِ الذاهبت ٍيـــژُ
درحيغِ ػلَم دارٍيي ٍ يب رضتِ ّبي هزتجظ
 -2-2-5دارًذگبى رتجِ ّبي ثزتز الوپيبد ػلوي -داًطجَيي در حيغِ ّبي هذيزيت ًظبم سالهت ،فلسفِ پشضىي ٍ ...
هادُ ً -3ظام اهتياس بٌذي تزجيحي استفادُ اس تسْيالت آئيي ًاهِ:

 : 3-1آهَسش
اهتيبسات وليِ هطوَالى ثٌذ 2 -1ثز اسبس جذٍل ضوبرُ ً 1حَُ هحبسجِ اهتيبسات آهَسضي هحبسجِ خَاّذ ضذ .
 -3-2پژٍّص
اهتيبسات وليِ هطوَالى ثٌذ 2-2ثز اسبس جذٍل ضوبرُ ً 2حَُ هحبسجِ اهتيبسات پژٍّطي هحبسجِ خَاّذ ضذ .
 :3-2-1درصَرت هطبروت افزاد در رديف ّبي  1تب  5جذٍل ضوبرُ ً2حَُ اهتيبس دّي هغبثك آئيي ًبهِ ارتمب ء اػضبي ّيئت
ػلوي هي ثبضذ.

 - 3-3فزٌّگي ٍ فَق بزًاهِ
اهتيبسات وليِ هطوَالى ثٌذ 2-3ثز اسبس جذٍل ضوبرُ ً 3حَُ هحبسجِ اهتيبسات فزٌّگي ٍ فَق ثزًبهِ هحبسجِ خَاّذ ضذ.
 :3-3-1ثزگشيذگبى هسبثمبت يب الوپيبدّبي فزٌّگيٌّ ،زي ،ادثي ،احىبم ٍ هؼبرف اسالهي ٍ ٍرسضي ثب تبئيذ هؼبًٍت فزٌّگي
ٍسارت ثْذاضت  ،درهبى ٍ آهَسش پشضىي هيثبضذ .
 3-3-2هسبثمبت ٍرسضي وطَري ،هسبثمبت هؼتجزي است وِ عجك ًظز سبسهبى تزثيت ثذًي اػالم ضَد.
 : 3-3-3هسبثمبت ٍرسضي ثييالوللي هسبثمبتي است وِ در رتجِثٌذي هسبثمبت ثييالوللي لزار دارد ٍ عجك ًظز سبسهبى تزثيت
ثذًي ثب هطبروت چٌذ وطَر ثزگشار ضَد.
 -3-3-4داٍعلت در ّز هسبثمِ ،الوپيبد فزٌّگيٌّ ،زي ،ادثي ،احىبم ٍ هؼبرف اسالهي ٍ ٍرسش صزفبً يىجبر هي تَاًذ در ثبالتزيي
سغح هزثَعِ وست اهتيبس ًوبيذ ٍ جوغ اهتيبسّب هزثَط ثِ فؼبليتْبي هختلف هي ثبضذ.
-3-4اهتياسات تَاًوٌذيْاي فزدي  ،اجتواعي:
اهتيبسات وليِ هطوَالى ثٌذ 2-4ثز اسبس جذٍل ضوبرُ ً 4حَُ هحبسجِ اهتيبسات تَاًوٌذيْبي فزدي ،اجتوبػي هحبسجِ خَاّذ ضذ
.
ً 3-4-1حَُ اهتيبس دّي ٍ ارسضيبثي رديف  4جذٍل ضوبرُ  4ثب ارائِ سَاثك داٍعلت تَسظ ضَراي هٌتخت داًطگبُ هتطىل اس
هؼبًٍتْبي آهَسضي ،پژٍّطي ،داًطجَيي ٍ فزٌّگي ،رئيس دفتز استؼذادّبي درخطبى ،ثزرسي ٍ جْت تبئيذ ًْبيي ثِ دثيزخبًِ
ضَراي آهَسش دارٍسبسي ٍ تخصصي ارسبل هي ضَد.
تبصزُ  :1در صَرتيىِ داٍعلت الذام ٍيژُ اي اًجبم دادُ وِ اس ًظز ضَراي هٌتخت داًطگبُ حبئش اهتيبس ثبالتزي اس سمف اهتيبسات
هٌظَر ضذُ هي ثبضذ ،پس اس تبئيذ ضَراي هٌتخت داًطگبُ ٍ دثيزخبًِ ضَراي آهَسش دارٍسبسي ٍ تخصصي لبثل هحبسجِ جْت
داٍعلت خَاّذ ثَد .

 -3-5در صَرت ثزگشاري دٍرُ ّبي تَاًوٌذسبسي ػلوي ًخجگبى اهتيبس آى ثزحست آئيي ًبهِ اي جذاگبًِ ٍ يب هتون ايي آئيي ًبهِ
لبثل هحبسجِ خَاّذ ثَد.
 -3-6رتجِ ّب ٍ هذال ّبي ثزتز الوپيبد ػلوي ٍسارت ثْذاضت ،درهبى ٍ آهَسش پشضىي در سبيز حيغِ ّب ثِ جش ػلَم پبيِ ٍ
استذالل ثبليٌي

 -3 -7پبيبىًبهِ ّبي داًطجَيي
چٌبًچِ ًظبم رتجِثٌذي پبيبىًبهِّب در سغح وطَر تذٍيي ٍ اجزا گزدد ً ،ظبم اهتيبس ثٌذي تزجيحي ثزگشيذگبى تَسظ دثيزخبًِ
ضَراي آهَسش دارٍسبسي ٍ تخصصي وبرضٌبسي ٍ ثِ ايي آئيي ًبهِ اضبفِ ٍ يب عي آئيي ًبهِ جذاگبًِ اثالؽ خَاّذ ضذ.
هادُ  -4تؼْذات لبًًَي استفبدُ وٌٌذگبى اس تسْيالت آئيي ًبهِ .
وليِ داٍعلجيٌي وِ اس هشايبي اداهِ تحصيل ثز اسبس ايي آئيي ًبهِ ثزخَردار هي گزدًذ هَظف ثِ سپزدى تؼْذ ثزاي اًجبم خذهبت
لبًًَي ثؼذ اس فزاغت اس تحصيل ،ه طبثِ پذيزفتِ ضذگبى سْويِ آساد ،در هٌبعمي وِ ٍسارت هتجَع تؼييي هي ًوبيذ ،خَاٌّذ ثَد.
هادُ ً -5حَُ هحاسبِ اهتياسات تزجيحي هكتسبِ تَسط هصاديك آئيي ًاهِ (ًخبگاى  ،استعذادّاي درخطاى ٍ
استعذادّاي بزتز) بزاي اداهِ تحصيل در رضتِ ّاي تخصصي :
 :5-1داٍعلجيي در صَرت وست حذالل  40اهتيبس اس حَسُ ّبي چْبرگبًِ (ثب رػبيت حذالل اهتيبسات السم هغبثك جذٍل ضوبرُ ) 5
هجبس ثِ استفبدُ اس سْويِ استؼذادّبي درخطبى هيثبضٌذ .
 :5-2داٍعلجيي ٍاجذ ضزايظ ثٌذ  5-1در صَرت وست حذ ًصبة ً %90وزُ لجَلي آخزيي ًفز پذيزفتِ ضذُ آساد در رضتِ هحل
آسهَى دستيبري هي تَاًٌذ ثِ صَرت  %10هبساد ثز ظزفيت اٍليِ پذيزش پذيزفتِ ضًَذ.
تبصزُ :2ظزفيت رضتِ تخصصي ثب ًظز دثيزخبًِ ضَراي آهَسش دارٍسبسي ٍ تخصصي لبثل تغييز است .
 : 5-2-2داٍعلجيي فمظ ثزاي يه ًَثت هجبس ثِ استفبدُ اس سْويِ استؼذادّبي درخطبى هيثبضٌذ.
 :5-2-3داٍعلجيي استفبدُ اس سْويِ استؼذادّبي درخطبى ثطزط وست حذالل اهتيبس السم ( )40هيتَاًٌذ ثذٍى ضزوت درآسهَى
ٍرٍدي در دٍرُّبي ( MPHوبهل يب پَدهبًي) ثجتًبم ٍ تحصيل ًوبيٌذ.
هادُ -6ضزايط اداهِ تحصيل هستمين
 – 6داٍعلججي ٍاجذ ضزايظ وِ حذالل اهتيبس السم ( )40را اس ايي آئيي ًبهِ وست ًوَدُ اًذ هي تَاًٌذ در يىي اس رضتِ ّبي
پژٍّص هحَر هستميوبً اداهِ تحصيل دٌّذ .پذيزش ثز اسبس ايي آئيي ًبهِ در ّز سبل ،ثؼذ اس ثزرسي هذارن داٍعلجيي در
داًطگبّْبي هحل تحصيل(تَسظ ضَراي هٌتخت داًطگبُ هتطىل اس ًوبيٌذگبى هؼبًٍتْبي آهَسضي ،پژٍّطي ،داًطجَيي ٍ فزٌّگي
ٍ رئيس دفتز استؼذاد ّبي درخطبى داًطگبُ) ٍ ارائِ هستٌذات ثِ دثيزخبًِ ضَراي آهَسش دارٍسبسي ٍ تخصصي ،ثزحست اهتيبسات
هىتسجِ اًجبم خَاّذ ضذ.
حست ثٌذ ة 3-6 -آئيي ًبهِ تسْيل اداهِ تحصيل ،در صَرتي وِ دُ درصذ هحبسجِ ضذُ در ّز يه اس رضتِ  /هحل ّبي هَرد
پذيزش ػذد صحيح ًجبضذ گزد وزدُ ػلوي آى هالن ػول خَاّذ ثَد ٍ در هَرد رضتِ ّبي ثب پذيزش ووتز اس ً 5فز يه ًفز
پذيزفتِ هي ضَد.
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ّبي هؼتجز جْبًي ٍوطَري (داًص
آهَسي)

2

دارًذگبى رتجِّبي ثزتز
وٌىَرسزاسزي

1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
1-10

3

11-11

دارًذگبى رتجِ ّبي ثزتز آسهًَْبي
ػلَم پبيِ ٍآسهَى جبهغ دارٍسبسي
(ٍ 180احذي)

1-12
1-13
1-14

 -1-4دارًذگبى رتجِ ّبي ثزتز فبرؽ
التحصيلي ثز اسبس هؼذل ول

1-15

اهتياس

هذال عالي الوپيبد جْبًي
هذال ًمزُ الوپيبد جْبًي
هذال ثزًش الوپيبد جْبًي
هذال عالي وطَري
هذال ًمزُ الوپيبد وطَري
هذال ثزًش الوپيبد وطَري
1-50
51-100
101-200
201-500
ػلَم پبيِ ٍجبهغ  1-5وطَري ثِ تٌبظز رتجِ

25
20
15
10
6
4
20
15
10
5
16-20

ػلَم پبيِ ٍ جبهغ  1داًطگبّي
ػلَم پبيِ ٍ جبهغ  6-10وطَري ثِ تٌبظز رتجِ

10
11-15

ػلَم پبيِ ٍ جبهغ  2-3داًطگبّي ثِ تٌبظز رتجِ

6-8

ًفز اٍل در صَرت ظزفيت ٍرٍدي تب ً 20فز

1-16

ًفز اٍل ٍ دٍم در صَرت ظزفيت ٍرٍدي تب 40
ًفز

1-17

ًفز اٍل تب سَم در صَرت ظزفيت ٍرٍدي
تبً 60فزٍثبال

20

1-18

ًفز چْبرم در صَرت ظزفيت ٍرٍد ي تبً 120فز

1-19

ًفزچْبرم ٍ پٌجن در صَرت ظزفيت ٍرٍدي تب
ً 150فز

1-20

ًفز چْبرم  ،پٌجن ٍ ضطن در صَرت ظزفيت
ٍرٍدي تب ً 180فز

1-21

25

20

20

20
20

4

الوپيبد ّبي ػلوي داًطجَيي در
5
حيغِ ّبي ػلَم پبيِ ٍ استذالل ثبليٌي

هَضَع  /رتبِ

سمف
اهتياس
هحَر

20
10
10
10

رتجِ اٍل اًفزادي

10

رتجِ دٍم اًفزادي

7

رتجِ سَم اًفزادي

5

عال ( رتجِ چْبرم ثِ ثؼذ) اًفزادي

4

ًمزُ اًفزادي

3

ثزًش اًفزادي

2

10

1-22

لَح تمذيز اًفزادي

1

رتجِ ّبي  1-3گزٍّي وطَري ثِ تٌبظز رتجِ

3-5

تَضيح رديف  : 1در صَرت وست رتجِ جْبًي  ،اهتيبس رتجِ وطَري هحبسجِ ًوي گزدد.
تَضيح رديف  : 2هٌظَر اس رتجِ وٌىَر ،رتجِ ول داٍعلت هي ثبضذ( رتجِ هٌغمِ اي هٌظَر ًوي ثبضذ).
تَضيح رديف  : 3در صَرت وست رتجِ وطَري ٍ داًطگبّي در يه آسهَى جبهغ  ،اهتيبس رتجِ داًطگبّي هحبسجِ ًوي گزدد.
تَضيح رديف  : 4در صَرت افشايص ظزفيت ٍرٍدي  ،ثِ اساي ّز ً 30فز  ،يه رتجِ ثب اهتيبس  12اضبفِ هي گزدد.
جذٍل ضوارُ  -2هحاسبِ اهتياسات پژٍّطي

رديف
اصلي

هحَر

1

رتجِ ّبي ثزتز جطٌَارُ ّبي هؼتجز داخلي
هصَة ضَرايؼبلي اًمالة فزٌّگي در سهيٌِ
دارٍسبسي يب هَارد هزتجظ (خَارسهي  ،راسي ٍ
سبيز جطٌَارُ ّب) وِ ثِ تأييذ دثيزخبًِ
دارٍسبسي ٍ تخصصي رسيذُ ثبضذ.

20

5

4

5

چبح همبالت ػلوي در هجالت هؼتجز داخلي ٍ
خبرجي داراي رتجِ ػلوي -پژٍّطي در سهيٌِ
دارٍسبسي يب هَارد هزتجظ (هغبثك آئيي ًبهِ ارتمب
اػضب ّيئت ػلوي داًطگبّْب)*
ضزوت در سويٌبرّبي هؼتجز ػلوي ـ دارٍسبسي
يب هَارد هزتجظ داخل يب خبرج اس وطَر ثب ارائِ
پَستزيب سخٌزاًي ػلوي

اثذاع يب اختزاع ثجت ضذُ در سهيٌِ دارٍسبسي يب
هَارد هزتجظ وِ ثِ تبئيذ هؼبًٍت تحميمبت ٍ في
آٍري ٍسارت هتجَع رسيذُ ثبضذ ثب در ًظز گزفتي
سْن
هجزي عزحّبي تحميمبتي ثٌيبدي پبيبى يبفتِ
تَسؼِ اي،وبرثزدي ٍ سبيز حيغِ ّبي هؼتجز
پژٍّطي در حيغِ ػلَم دارٍيي يب هَارد هزتجظ
ثب تبئيذ دًطگبّْبي ػلَم پشضىي يب هَارد هزتجظ
ثب تبييذ هؼبًٍتتحميمبت ٍ في آٍري ٍسارت هتجَع

حذاكثز

رديف
فزعي

هَضَع  /رتبِ

2-1

اٍل

20

2-2

دٍم ٍ سَم

15

2-3

ّز همبلِ داخلي

3

اهتياس

2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13

سمف
اهتياس
هحَر

20

5
ّز همبلِ خبرجي**
ّز هَرد داخلي
ّز هَرد پَستز در ّوبيص
خبرجي
ّز هَرد سخٌزاًي
درّوبيص خبرجي
ّز هَرد ثجت ضذُ داخلي
ّز هَرد ثجت ضذُ در هزاوش
هؼتجز خبرجي

15

هجزي ّز عزح ثييالوللي
هجزي ّز عزح هلي
هجزي ّز عزح داًطگبّي
ّوىبر ّز عزح ثييالوللي
ّوىبر ّز عزح هلي

6
4
1
2
1

0/25
0/5
1
5
15

5

• داٍطلب هجاس است فمط بزاي يك همالِ پذيزش آًزا جْت كسب اهتياس ارائِ ًوايذ ٍ بزاي بميِ هماالت  ،هتي چاپ
ضذُ هَرد ًياسهي باضذ
** اهتياس هماالت علوي با  IFباالتز اس  .........بز حسب ًظز ضَراي آهَسش دارٍساسي ٍ تخصصي تعييي هي ضَد.

جذٍل ضوارُ  -3هحاسبِ اهتياسات فزٌّگي ٍ فَق بزًاهِ
رديف
اصلي

هحَر

1

ثزگشيذگبى هسبثمبت يب
الوپيبدّبي فزٌّگي ٌّ،زي ،
ادثي ٍ ،رسضي  ،احىبم ٍ هؼبرف
اسالهي ،لزآًي ثب تأييذ هؼبًٍت
داًطجَيي فزٌّگي ٍسارت
ثْذاضت درهبى ٍ آهَسش
پشضىي

رديف
فزعي

حذاكثز
رتبِ

3-1

اٍل جْبًي

اهتياس
15

3-2

دٍم جْبًي

12

3-3

سَم جْبًي

8

3-4

اٍل ثيي الوللي

7

3-5

دٍم ثيي الوللي

6

3-6
3-7
3-8
3-9

سَم ثيي الوللي
اٍل وطَري
دٍم وطَري
سَم وطَري

5
5
4
3

سمف
آهتياسهحَر

15

جذٍل ضوارُ  -4هحاسبِ اهتياسات تَاًوٌذيْاي فزدي ،اجتواعي

رديف
اصلي

1

هحَر

وست ػٌَاى داًطجَي ًوًَِ وطَري

رديف
فزعي

4-1

2
وست هذرن هؼتجز سثبى ّبي خبرجي
3
4

5

وست هذرن  ( ITدر سغح پيطزفتِ ) ثب هْبرتّبي
لبثل لجَل ٍ هَردًيبس)
سَاثك اجزايي ٍ هذيزيتي  ،حضَر در الذاهبت اًسبى
دٍستبًِ ٍ داٍعلجبًِ  ،هطبروت درسهيٌِ الذاهبت ٍيژُ
در حيغِ دارٍسبسي يب هَارد هزتجظ ثب تأييذ دثيزخبًِ
ضَراي آهَسش دارٍسبسي ٍ تخصصي

الوپيبد ّبي ػلوي داًطجَيي در سهيٌِ ّبي فلسفِ
پشضىي ٍ هذيزيت ٍ .....

4-2

حذاكثز
هَضَع
اهتياس

سمف
اهتياس
هحَر

عجك آئيي ًبهِ هصَة ٍسارت
ثْذاضت
 6/5 ،IELTSثِ ثبال ٍ تبفل
هؼبدل ٍ ديگز سثبًْبي خبرجي 5
هؼبدل
7

4-3

()ICDL

3

4-4-1

در سغح داًطگبّي

2

4-4-2

درسغح استبًي يب هٌغمِ اي

5

4-4-3

در سغح وطَري

7

4-4-4

هتٌبظز ثب رديف  5جذٍل
اهتيبسات آهَسضي( اهتيبس
آهَسضي الوپيبد)

20

جذٍل ضوارُ  - 5اهتياسبٌذي ًْايي در حَسُ ّاي  4گاًِ هطزٍحِ آئيي ًاهِ

حذالل
اهتياس

حَسُ اهتياسات تزجيحي

حذاكثز اهتياس لابل هحاسبِ

آهَسش

85

20

پژٍّص

65

6

20

5

ضزٍري

فزٌّگي – فَق ثزًبهِ
تَاًوٌذيْبي فزدي -اجتوبػي

اهتياس
داٍطلب

