شیًٌ وامٍ اجزایی دفتز َدایت استعدادَای درخشان داوشگاٌ بًعلی سیىا
در پذیزش بدين آسمًن کارشىاسی ارشد ي
شزایط اختصاصی داوشگاٌ
(مادٌ  5-1آییه وامٍ پذیزش بدين آسمًن کارشىاسی ارشد بٍ شمارٌ  11/77978مًرخ )99/5/5

زر اجزای سیبست ّبی حوبیت ٍ ّسایت استؼساز ّبی زرذطبى هػَة جلسِ  419هَرخ  77 /02 /22ضَرای ػبلی
اًقالة فزٌّگی ٍ ثٌس  5ثرص ج اس هبزُ  ٍ 2ثِ هٌظَر تسْیل ازاهِ تحػیل ثزگشیسگبى ػلوی ضیَُ ًبهِ اجزایی زفتز
ّسایت استؼسازّبی زرذطبى زاًطگبُ ثَػلی سیٌب زر پذیزش ثسٍى آسهَى کبرضٌبسی ارضس ٍ ضزایظ اذتػبغی زاًطگبُ
(هبزُ  5-1آییي ًبهِ پذیزش ثسٍى آسهَى کبرضٌبسی ارضس ثِ ضوبرُ  21/77948هَرخ  ) 93/5/5تسٍیي هی ضَز.
تعاریف
ثِ هٌظَر رػبیت اذتػبرٍ ،اصُ ّبی سیز زر ایي آییي ًبهِ ثِ کبر هی رٍز.
يسارت ٍسارت ػلَم  ،تحقیقبت ٍ فٌبٍری
ساسمان سىجش سبسهبى سٌجص آهَسش کطَر
داوشگاٌ زاًطگبُ ثَػلی سیٌب
دفتز زفتز ّسایت استؼسازّبی زرذطبى زاًطگبُ
شًرای پذیزش بدين آسمًن دفتز ضَرای هتطکل اس هؼبٍى آهَسضی زاًطگبُ ثِ ػٌَاى رئیس ،هسیز زفتز ّسایت
استؼسازّبی زرذطبى زاًطگبُ ثِ ػٌَاى زثیز ،هسیز کل اهَر آهَسضی زاًطگبُ ،هسیز کل تحػیالت تکویلی زاًطگبُ ٍ ثز
حست ًیبس هؼبٍى آهَسضی زاًطکسُ هزثَط
پذیزش پذیزش ثسٍى آسهَى کبرضٌبسی ارضس
کد رشتٍ ّز یک اس کس ّبی هحل تحػیل هٌسرج زر زفتزچِ راٌّوبی اًتربة رضتِ ّبی تحػیلی زر سبل ٍرٍز
زاًطجَ ثِ زاًطگبُ
َم رشتٍ – َم يريدی زاًطجَیبى ٍرٍزی زر ّز یک اس کس هحل ّبی تحػیل هٌسرج زر زفتزچِ راٌّوبی اًتربة
رضتِ ّبی تحػیلی آسهَى ّبی سزاسزی ٍ تحػیالت تکویلی سبسهبى سٌجص
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مادٌ  )1فزایٌس پذیزش ثسٍى آسهَى زر ایي زاًطگبُ ثِ غَرت سیز هی ثبضس:
 )1-1ثزرسی اٍلیِ هسارک ارسبل ضسُ تَسظ هتقبضیبى زر هْلت هقزر تَسظ کبرضٌبس آهَسش کل زاًطگبُ
 )2-1تؼییي اٍلَیت پذیزش تَسظ ضَرای گزٍُ ّبی آهَسضی ٍ زاًطکسُ ّبی پذیزًسُ
 )3-1ثزرسی هجسز اٍلَیت ّب ٍ پذیزش اٍلیِ هطزٍط تَسظ ضَرای زفتز ثز اسبس ظزفیت هَجَز زر هقغغ کبرضٌبسی
ارضس
 )4-1اعالع رسبًی ٍ ثجت هطرػبت هٌترجیي زر پزتبل سبسهبى سٌجص تَسظ زفتز
 )5-1جبیگشیٌی هتقبضیبًی کِ اًػزاف کتجی ذَز را ثِ زفتز ارایِ ًوَزًس زر هْلت هقزر تَسظ زفتز
 )6-1اعالع رسبًی ثجت ًبم ٍ غالحیت ػوَهی ٍ ،ثجت ًبم هطزٍط هٌترجیي تَسظ آهَسش کل زاًطگبُ
 )7-1ارسبل هسارک هزثَط ثِ غالحیت ػوَهی تَسظ زفتز
مادٌ  )1ثزرسی پزًٍسُ ٍ پذیزش هتقبضیبى ثز اسبس زرذَاست کتجی آًبى زر تبرید ّبی هقزر تَسظ زفتز ٍ عجق آییي
ًبهِ پذیزش ثسٍى آسهَى کبرضٌبسی ارضس ٍ هفبز ایي ضیَُ ًبهِ غَرت ذَاّس گزفت ٍ زرذَاست ّبی ثب تبذیز هَرز
ثزرسی قزار ًرَاٌّس گزفت.
مادٌ  )9ظزفیت پذیزش ثسٍى آسهَى کبرضٌبسی ارضس تَسظ حَسُ تحػیالت تکویلی زاًطگبُ حس اکثز تب پبیبى اسفٌس
هبُ ّز سبل زر اذتیبر زفتز قزار ذَاّس گزفت .هالک ًْبیی ،ظزفیت ثجت ٍ تبییس ضسُ زر پزتبل سبسهبى سٌجص است.
مادٌ  )7تؼییي اٍلَیت پذیزش تَسظ زاًطکسُّب ٍ ثب رػبیت کبهل آییي ًبهِ پذیزش ثسٍى آسهَى کبرضٌبسی ارضس ٍ
ایي ضیَُ ًبهِ غَرت ذَاّس گزفت .گزٍُّب ٍ زاًطکسُ ّب غزفب پزًٍسُ ّبی ارسبل ضسُ اس زفتز را ثزرسی ٍ اٍلَیت
ثٌسی هی ًوبیٌس ٍ هجبس ثِ زریبفت پزًٍسُ اس هتقبضیبى ًوی ثبضٌس.
مادٌ  )5ثزرسی هجسز اٍلَیت ّب ٍ پذیزش هطزٍط تَسظ ضَرای زفتز اًجبم ذَاّس ضس ٍ زر غَرت هطبّسُ ّزگًَِ
هغبیزت ثب آییي ًبهِ پذیزش ثسٍى آسهَى یب ایي ضیَُ ًبهِ تؼییي اٍلَیت کس رضتِ ّبی هذکَر هجسزا تَسظ ضَرای زفتز
غَرت ذَاّس گزفت.
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مادٌ  )6اٍلَیت پذیزش غزفب ثز اسبس ٍضؼیت آهَسضی هتقبضی زر هقغغ کبرضٌبسی ٍ زاًطگبُ هحل تحػیل ثب ارائِ
هستٌسات غَرت هی گیزز ٍ زر اٍلَیت ثٌسی فؼبلیت ّبی زیگز هتقبضیبى هٌظَر ًرَاّس ضس.
ٍ 1-6احسّبیی کِ زر سهبى ارسبل هسارک ٍ هستٌسات ثِ زفتز گشارش ًطسُ ثبضٌس ،زر هجوَع ٍاحسّبی هتقبضی
هحبسجِ ًویضَز.
 2-6اٍلَیت پذیزش ثب زاًطجَیبى زاًطگبُ است ٍ هتقبضیبى سبیز زاًطگبُ ّب ٍ زاًطجَیبى هْوبى زائن زر اٍلَیت ثؼس
قزار هی گیزًس.
 3-6چٌبًچِ هتقبضی ،اًتقبل اس سبیز زاًطگبُ ّب ثبضس یب زر زٍراى تحػیل ذَز ثِ سبیز زاًطگبُ ّب هْوبى ضسُ ثبضس یب
ٍاحس هؼبزل سبسی زاضتِ ثبضس ،ثب لحبػ ًوَزى جبیگبُ زاًطگبُ هجسا ٍ هقػس ًسجت ثِ اٍلَیت ثٌسی هتقبضی تػوین
گیزی هیضَز.
 4-6زر ذػَظ رضتِ ّبیی کِ زر هقغغ کبرضٌبسی زارای زٍ یب چٌس گزایص هی ثبضٌس ٍ زاٍعلجبى هی تَاًٌس زر
گزایص ّبی کبرضٌبسی ارضس ًبپیَستِ (ثبآسهَى) ّوبى کس رضتِ ّب ضزکت ًوبیٌس ،اٍلَیت اٍل ثِ هتقبضیبى رتجِ اٍل زر
ّز کس رضتِ زر هقغغ کبرضٌبسی اذتػبظ زازُ هی ضَز ٍ اٍلَیتّبی زیگز ثز اسبس ٍضؼیت آهَسضی زیگز هتقبضیبى
هطرع هیگززز.
ثزای هثبل ًفزات اٍل رضتِ ّبی اقتػبز ثبسرگبًی ٍ اقتػبز ًظزی زارای اٍلَیت اٍل هی ثبضٌس ٍ اٍلَیتّبی ثؼسی ثز
اسبس ٍضؼیت آهَسضی ثِ هتقبضیبى زارای رتجِ ّبی زیگز تؼلق هی گیزز.
 5-6زر ذػَظ رضتِ ّبیی کِ زر زاًطکسُ ّبی اقوبری زایز هی ثبضس ،تؼییي اٍلَیت هٌَط ثِ ثزگشاری آسهَى زر
حساقل سِ ػٌَاى زرس اغلی یب ترػػی هقغغ کبرضٌبسی هی ثبضس ٍ ػٌبٍیي زرٍس تَسظ زاًطکسُ ٍ گزٍُ آهَسضی
پذیزًسُ ثِ زفتز پیطٌْبز هی گززز .هؼبٍى آهَسضی زاًطکسُ پذیزًسُ هسئَل ثزگشاری آسهَى هی ثبضس ٍ کویتِ ثزگشاری
آسهَى یب هػبحجِ ثِ غَرت سیز هی ثبضس:
ًوبیٌسُ زفتز (ثِ ػٌَاى ًبظز) -هؼبٍى آهَسضی زاًطکسُ پذیزًسُ  -هؼبٍى آهَسضی زاًطکسُ اقوبری-هسیز گزٍُ زاًطکسُ
پذیزًسُ -اػضبی ّیبت ػلوی گزٍُ آهَسضی پذیزًسُ
 6-6اگز هیبًگیي کل هتقبضیبى یکسبى ثبضس ،تؼییي اٍلَیت ثز اسبس هؼسل زرٍس پبیِ ٍ ترػػی (غیز ػوَهی) غَرت
هی گیزز .زر غَرت یکسبى ثَزى هؼسل ،هتقبضیبى زر اٍلَیت یکسبى قزار هی گیزًس.
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مادٌ  )7ثزای هحبسجِ زُ زرغس ثزتز زاًطجَیبى ٍرٍزی زاًطگبُ (هجوَع رٍساًِ ٍ ضجبًِ) زر ّز کس رضتِ ،هالک
تؼساز زاًطجَیبًی است کِ زر آى رضتِ زر زاًطگبُ ثجت ًبم ٍ حساقل یک ًیوسبل زر زاًطگبُ تحػیل ًوَزُ اًس هی
ثبضس.
مادٌ  )8زر غَرت ػسم تکویل ظزفیت پذیزش اس ثیي هتقبضیبى زُ زرغس ثزتز ،زفتز هی تَاًس اقسام ثِ پذیزش اس ثیي
هتقبضیبى زُ زرغس زٍم زاًطگبُ ًوبیس هطزٍط ثِ ایٌکِ هؼسل هتقبضی زُ زرغس زٍم ثیص اس ًین ًوزُ اس هؼسل آذزیي ًفز
زر زُ زرغس اٍل کوتز ًجبضس.
مادٌ  )9زر ذػَظ جبیگشیٌی ٍ تغییز رضتِ هتقبضیبًی کِ پزًٍسُ ّبی ذَز را زر هْلت هقزر ارسبل ًوَزًس هطزٍط
ثِ ٍجَز سهبى کبفی زر ثزرسی پزًٍسٍُ ،جَز هْلت ثجت زر پزتبل سبسهبى سٌجص ٍ ٍجَز ظزفیت پذیزش ،ضزٍری
است هتقبضی زرذَاست کتجی ٍ هسارک هَرز ًیبس را ضرػب ثِ زفتز ارائِ ًوبیس.
مادٌ  )11پس اس ًْبیی ضسى پذیزش ثز اسبس زستَر الؼول سبسهبى سٌجص ،اسبهی هٌترجیي اس عزیق پزتبل ثِ سبسهبى
سٌجص اػالم هی گززز ٍ ثسیْی است پذیزش قغؼی هٌَط ثِ تبییس سبسهبى سٌجص ٍ ٍسارت است.
ایي ضیَُ ًبهِ زر  10هبزُ تسٍیي ضسُ ٍ زر جلسبت  1201 ٍ 1176 ،1168ضَرای آهَسضی زاًطگبُ هَرخ
 1395/11/4 ٍ 1395/2/20،1394/11/19ثِ تػَیت رسیسُ است ٍ اس تبرید تػَیت السم االجزا است.
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