ثٌس يه هصَثبت جلسِ هَرخ ّ 93/3/3يبت هويشُ زاًطگبُ زر هَرز تزتيت اسبهي ًَيسٌسگبى همبالت هسترزج اس پبيبى ًبهِّبي
زاًطجَيي ثِ ضزح سيز اعالم هيگززز .ذَاّطوٌس است زستَر فزهبييس هزاتت جْت الساهبت ثعسي حست هَرز ثِ هعبٍى ٍ يب
هعبًٍبى هحتزم آى زاًطىسُ ٍ اعضبي هحتزم ّيأت علوي اثالغ گززز.
 – 1پيطٌْبز هعبًٍت هحتزم پژٍّص ٍ فٌبٍري زر هَرز تزتيت اسبهي ًَيسٌسگبى همبالت هسترزج اس پبيبى ًبهِّبي زاًطجَيي ثِ
ضزح سيز هغزح ٍ ثِ تصَيت رسيس:
الف  -زر توبهي همبلِ ّبي هسترزج اس عزح ّبي پژٍّطي ضوبرُ  3زاًطگبُ ضبهل پبيبى ًبهِ وبرضٌبسي ارضس ٍ رسبلِ زوتزي
(چِ زر زٍرُ تحصيل زاًطجَ ،چِ ثعس اس آى)ًَ ،يسٌسُ هسئَل همبلِ ،صزفبً استبز(اى) راٌّوب (ٍ ًِ زاًطجَ) است.
زر راثغِ ثب همبلِ ّبي هسترزج اس سبيز عزح ُ اي پژٍّطي زاًطگبُ ًَيسٌسُ هسؤٍل همبلِ ،عضَ ّيأت علوي زاًطگبُ ٍ هجزي
عزح ذَاّس ثَز.
تبصره :1لشٍم زرج ايي هَضَع زر تعْسًبهِ زاًطجَ

(زر پيَست پبيبى ًبهِ) تَسظ هعبًٍت آهَسضي ٍ تحصيالت

تىويلي زاًطگبُ ثِ هعبًٍبى آهَسضي ثزاي ًظبرت ثز حسي اجزاي آى ،اثالغ هيگززز.
تبصره :2تبريد اجزا اس يبسزّن زيوبُ  93هغبثك ثب ( 2015/1/1تبريد پذيزش همبلِّب) هيثبضس.
تبصرهّ :3يچ اهتيبسي ثِ ًَيسٌسگبًي وِ هَارز فَق را رعبيت ًىززُ ثبضٌس ،تعلك ًرَاّس گزفت.
ة ًَ -يسٌسُ هسئَل (فزز اصلي ) همبلِ هي تَاًس زر هَرز جبيگبُ ًبم ذَز زر همبلِ ،ثز اسبس عزف ثيي الوللي زر ّز رضتِ
ترصصي ٍ هطزٍط ثِ زرج ًبم زاًطجَ ثِ عٌَاى ًفز اٍل همبلِ ،تصوين ثگيزز  .زر ايي صَرت ًَيسٌسُ هسؤٍل (استبز راٌّوب)
ثسٍى تَجِ ثِ تزتيت اسبهي ،اهتيبس ًفز اٍل همبلِ را وست هيًوبيس.
تبصره :1تبريد اجزا اس يبسزّن زيوبُ  93هغبثك ثب ( 2015/1/1تبريد پذيزش همبلِّب) هيثبضس.
ج – تغييزتزويت ّوىبراى عزح ّبي پژٍّطي (اضبفِ ،حذف يب جبثجبيي ) لجل اس پبيبى هست سهبى اجزاي عزح ووبوبى ثب
زرذَاست هجزي ٍ تأييس گزٍُ ،زاًطىسُ ٍ تأييس ًْبيي وبرگزٍُ ترصصي ضَراي پژٍّص ٍ فٌبٍري زاًطگبُ صَرت
هيگيزز.
تغييز تزنيت ًَيسٌسگبى همبلِ ٍ زيگز تَليسات علوي عزح ،فمظ ثب ارائِ هستٌسات ٍ زالئل وبفي ٍ تأييس گزٍُ ،ضَراي
پژٍّطي زاًطىسُ ٍ تأييس ًْبيي وبرگزٍُ ترصصي ضَراي پژٍّص ٍ فٌبٍري زاًطگبُ اهىبىپذيز است.

