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سمه تعالیاب  
کشورمستعذتحصيلیدانشجويانهایعلمیوفرهنگیپشتيثانیازفعاليتنامةشيوه

1399-1400درسالتحصيلی

مقذمه

ْتبٖ ػمىتٗ َ فطٍْ تٗ زاٌشتدُ٘بي و تتؼس       پشتٙجبٌٗ اظ فؼبلٙت  ٌبوٕ  آً٘ٙ 5وبزٔ  1 ٔ تجصطَ  4وبزٔ  2 َ 1ْبٖ  تجصطِثّ استٍبز 

ِ ، (10/5/1397ْٙئ  اوٍبٖ ثٍٙبز ومٗ ٌرج بي زض تبض٘د  ٕوصُث)وُضُع  تحصٙمٗ وشُض زض  ٌبوتٕ وتصوُض  ً آ٘تٙ  ٌٗبوتٕ اخطا٘ت   شتُٙ

 .اس  شسِتسًَ٘  ش٘لاز ُوغبثك و ،1399-1400 سبل تحصٙمٗ
 

هاريفتع.1ةماد

 شُز: ْب وٗ ْبٖ وبول آي  عً٘ ػجبضتاذتصبضٖ ظ٘ط، خبْ٘بٖ  ٌبوّ، ػٍُاي زض اً٘ شُِٙ

 ؛«ٌرج بي ومٗثٍٙبز »ثّ خبٖ  «ومٗ ثٍٙبز»الف. 

، وصتُة ْٙئت    ْبٖ ػمىٗ َ فطٍْ ٗ زاٌشدُ٘بي و تؼس تحصٙمٗ وشتُض  ٌبوٕ پشتٙجبٌٗ اظ فؼبلٙ  آً٘ٙ»ثّ خبٖ  «ٌبوّ آً٘ٙ» ة.

 ؛«10/5/1397 زض تبض٘دومٗ اوٍبٖ ثٍٙبز 

 ؛«فٍبَضٖ، تحمٙمبت َ  َظاضت ػمُن»ثّ خبٖ  «َظاضت ػمُن»ج. 

 ؛«، زضوبي َ آوُظش پعشىٗ َظاضت ثٓساش »ثّ خبٖ  «َظاضت ثٓساش ». ز

، َظاضت  وشُض وّ وغبثك ضتُاثظ َظاضت ػمتُن   ، پژَْشٗ َ فٍبَضٖ ْط ٘ه اظ وطاوع آوُظش ػبلٗ» خبٖ ثّ« وؤس ّ». ِ

 ؛«اٌمالة فطٍْ ٗ، وشغُل فؼبلٙ  ْ تٍسثٓساش  ٘ب شُضاٖ ػبلٗ 

 ؛«ثٍٙبز ومٗ سبظاي آٍ٘سِوؼبٌَ  »ثّ خبٖ « سبظاي آٍ٘سِوؼبٌَ  »َ. 

 ؛«وشُض ْبٖ ثٍٙبزْبٖ ٌرج بي استبي ٘ه اظ ْط»ثّ خبٖ  «ثٍٙبز استبٌٗ». ظ

ٖ  زَضِْبٖ اَل تب چٓبضن تحصٙل زض  سبل»ثّ خبٖ « وبضشٍبسٗ زَضٔ». ح  وبضشٍبستٗ پُٙستتّ ، وبضشٍبستٗ اضشتس پُٙستتّ ،      ْتب

 ؛«اٖ َ زوتطٖ ترصصٗ پُٙستّ زوتطٖ حطفّ

ّ  زَضٔزَن تحصٙل زض  َْبٖ اَل  سبل»ثّ خبٖ « وبضشٍبسٗ اضشس زَضٔ»ط.  ْتبٖ پتٍده تتب     ، ستبل  وبضشٍبسٗ اضشس ٌبپُٙستت

ٖ  زَضِتحصتٙل زض  ششته   َْتبٖ پتٍده    ستبل  ، اٖ زوتطٖ حطفّ زَضٔتحصٙل زض ْفته  وبضشٍبستٗ اضشتس پُٙستتّ َ     ْتب

  ّ زوتتطٖ   زَضٔ)ازاوتٕ تحصتٙل زض   زوتتطٖ و تتمٙه    زَضٔزَن تحصتٙل زض   َْتبٖ اَل   َ ستبل  زوتطٖ ترصصتٗ پُٙستت

 ؛«(وبضشٍبسٗتحصٙمٗ  زَضٔترصصٗ و تمٙىبً پس اظ اتىبن 
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ّ  ترصص ْبٖ زَضِْبٖ اَل تب چٓبضن تحصٙل زض  سبل»ثّ خبٖ « زوتطٖ زَضٔ»ٖ.  زوتتطٖ ترصصتٗ   َ  ْتبٖ پعشتىٗ(   )ضشتت

ّ ترصصتٗ   زوتطٖ زَضْٔبٖ ْفته تب زْه تحصٙل زض  ، سبل ٌبپُٙستّ  زَضْٔتبٖ ستُن تتب ششته تحصتٙل زض       ستبل ،  پُٙستت

 ؛«ْبٖ پعشىٗ( فُق ترصص )ضشتّ زَضٔزض ْبٖ اَل تب سُن تحصٙل  َ سبل زوتطٖ و تمٙه

 «.شٌُس وٗ ٌبوّ ثطگع٘سِ شًُِٙ ٘وّ ثط اسبس ا و تؼس تحصٙمٗ٘ه اظ زاٌشدُ٘بي  ْط»ثّ خبٖ  «ثطگع٘سِ»ن. 

ترگسيذگانانتخابنحوة.2ةماد

ٖ  سبلزض وشغُل ثّ تحصٙل ثب٘س  ٌبوّ ٖ اً٘ شُِْٙب پشتٙجبٌٗوٍسٖ اظ  . زاٌشدُ٘بي ثطاٖ ثٓط2-1ِ « ح»وتصوُض زض ثٍتسْبٖ    ْتب

 .ثبشٍس 1وبزٔ « ٖ»تب 

 شٌُس: وٗ ثطگع٘سِ صطفبً افطاز ظ٘ط ، وبضشٍبسٗ زَضٔسبل اَل زض . 2-2

 ؛، ثب وؼطفٗ َظاضت آوُظش َ پطَضشآوُظٖ وشُضٖ زض الىپٙبزْبٖ ومٗ زاٌش ب ٌمطٔ٘ وسال عال زاضٌسگبيالف. 

 ض٘بضٗ َ فٍٗ؛ػمُن ْب زض گطَِ  وشُضٖ زض آظوُي سطاسطٖ َضَز ثّ زاٌش بِ 100تب  1زاضٌسگبي ضتجٕ  ة.

 ْب زض گطَِ ػمُن تدطثٗ؛ وشُضٖ زض آظوُي سطاسطٖ َضَز ثّ زاٌش بِ 100تب  1زاضٌسگبي ضتجٕ ج. 

 ْب زض گطَِ ػمُن اٌ بٌٗ؛ وشُضٖ زض آظوُي سطاسطٖ َضَز ثّ زاٌش بِ 80تب  1زاضٌسگبي ضتجٕ ز. 

 ْب زض گطَِ ٍْط. َضَز ثّ زاٌش بِ زض آظوُي سطاسطٖوشُضٖ  40تب  1زاضٌسگبي ضتجٕ .ِ

ٗ  زَضْٔبٖ زَن تتب چٓتبضن    اضشس َ زوتطٖ َ سبلٗ وبضشٍبس ْبٖ زَضِزض  ثطگع٘سگبياٌتربة . 2-3 ، ثتط استبس    وبضشٍبست

 .گٙطز صُضت وٗپُٙس   1شسِ اظ خسَل شىبضٔ  اوتٙبظ و ت

طِ. هتثصر س، ثطٖا ٓث شدُ٘بي وشىُل اً٘ ٍث ٙجبٌٗوٍسٖ اظ  زٌا بظ اظ خسَل شىبضٔ  100، ثب٘س حسالل ْب پشت ٍ٘س. 1اوٙت ُس  و ت ٌىب  ٙپ

ٗ  ْط ٘ه اظ زَضِ آوُذت ٗ اوتٙبظ حبصل اظ وٙبٌ ًٙ ول حًٙ تحصٙل ٘ب زاٌش. 2-4 ، پتس اظ اػىتبل ضتطا٘ت    ْبٖ تحصتٙم

 گطزز. شُز، وحبسجّ وٗ تؼًٙٙ وٗسبظاي  وؼبٌَ  آٍ٘سِْبٖ وشُض وّ اظ سُٖ  وؤس ّ-سبظٖ ضشتّ ْى بي

ٌبوتٕ اضتمتبٖ وطتجتٕ ػمىتٗ      وتبة، ثط اسبس آً٘ٙ زض وحبسجٕ اوتٙبظ ْط ومبلّ َتؼساز َ تطتٙت ٌُ٘ ٍسگبي  وطثُط ثّضط٘ت . 2-5

ْتبٖ   شُز. ْىچًٍٙ زض وحبسجٕ اوتٙتبظ عتطح   اػضبٖ ْٙئ  ػمىٗ )وصُة َظاضت ػمُن ، تحمٙمبت َ فٍبَضٖ( وحبسجّ وٗ

زض ٌظتط  ٌٙتع   ، وست ظوتبي اختطاٖ عتطح َ وجمتح عتطح      ضط٘ت وطثُط ّث تؼساز َ تطتٙت ْىىبضاي لحبػػالَِ ثط پژَْشٗ، 

 شُز. وٗگطفتّ 

 شُز. زض ْط ْىب٘ش، حساوثط ثّ زَ ومبلّ اوتٙبظ زازِ وٗ. 2-6

بظ ومبالتوحبسٕج زض . 2-7 شدُ٘بي زَض ودىُع اوٙت شتدُ٘بي      وبضشٍبسٗ َ ْبٖ ِ زٌا وبضشٍبسٗ اضشس، اوتٙتبظ حتساوثط پتٍح ومبلتّ َ زٌا

ش بظات ضا ثطٖا وتمبضٗ زاضٌس، زض زَضٔ زوتطٖ، حساوثط زِ ومبّل وّ ٙث  شُز. وٗ ٌظط گطفّت تطً٘ اوٙت
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ٗ   ٘بفتّ ثبشس، اوتٙبظ زض اٖ اظ آي، ذبتىّعُض وبول ٘ب وطحمّ ْبٖ پژَْشٗ وّ ثّ . صطفبً ثطاٖ عطح2-8 شتُز؛ ضتىٍبً    ٌظط گطفتتّ وت

اٌس، زض صُضت وُافم  ٘ب ضضب٘  استبز ضاٍْىتبٖ وتمبضتٗ زض ظوتبي     ْب٘ٗ وّ زض زَضاي زاٌشدُ٘ٗ اخطا شسِ اوتٙبظ عطح

 شُز. وٗاخطاٖ عطح، لحبػ 

ٗ       ْب ثطاٖ وتبة . اوتٙبظ وتبة2-9 ْتب٘ٗ ثتب وُضتُػبت     شتُز َ ثتطاٖ وتتبة    ْبٖ ػمىٗ وتطتجظ ثتب ترصتص وتمبضتٗ لحتبػ وت

 شُز. ْب، اوتٙبظٖ زض ٌظط گطفتّ ٌىٗ الى بئل َ ٌظب٘ط آي ْب ، حل ْب َ آظوُي ودىُػٕ پطسش

 ي اس .سبظا . تؼًٙٙ فٓطس  اٌتشبضات وُضز تأ٘ٙس ثٍٙبز ثب وؼبٌَ  آٍ٘س2-10ِ

شوتط  پُٙست    1ْب زض خسَل شتىبضٔ   ضَ٘سازْبٖ ٌرج بٌٗ وُضز تأ٘ٙس ثٍٙبز ومٗ وّ ػٍُاي آي زض٘بفتٗ اظسمف اوتٙبظ . 2-11

   شُز. ٌشسِ اس ، ثط اسبس ومطضات وصُة ثٍٙبز ومٗ، تؼًٙٙ َ زض اوتٙبظْبٖ وتمبضٙبي لحبػ وٗ

ٗ ْتبٖ   سب٘ط فؼبلٙ »پُٙس  ثطاٖ  1شىبضٔ شسِ زض خسَل  ضز٘ف وٍظُض. 2-12 ٗ    آوُظشت ، «، پژَْشتٗ ، فٍبَضاٌتّ َ فطٍْ ت

الىممٗ ، ْىىبضٖ ثب ٌٓبزْبٖ ومٗ َ استبٌٗ زض ضاستبٖ ضشتس َ پٙشتطف     ثطاٖ وُاضزٖ ْىچُي و ت خُا٘ع وؼتجط ثًٙ

ْب، زض ٌظطگطفتّ شسِ وّ ثّ زلٙل ػىُوٙ  ٌساشتً، زض خسَل لحبػ ٌشتسِ است . اوتٙتبظ ا٘تً      وشُض َ وُاضز ٌظٙط آي

 شُز. وٗ تؼًٙٙ سبظاي وؼبٌَ  آٍ٘سِ شرٙصثب تضز٘ف ثطاٖ وتمبضٗ، 

ِ پُٙست   1ٌس ثطاٖ تسلٙك اوتٙبظْبٖ ْط ٘ه اظ وتمبضٙبي ثط اسبس ختسَل شتىبضٔ   تُا ٗ وٗومثٍٙبز . 2-13 ْتبٖ   ، اظ وتبضگطَ

 ٍس.ٌظطاي زاٌش بْٗ استفبزِ و ظ صبحتترصصٗ وتشىل ا

تسهيالتاعتثارهاو.3ةماد

وبضشٍبستٗ اضشتس ثتط استبس ختسَل       زَضٔزض ،  2وبضشٍبسٗ ثط استبس ختسَل شتىبضٔ     زَضٔثطگع٘سگبي زض  پشتٙجبٌٗ اظ .3-1

 شُز. وٗ اٌدبنپُٙس   4زوتطٖ ثط اسبس خسَل شىبضٔ  زَضٔزض َ  3شىبضٔ 

ِ ثطاٖ شطو   ،«وٍسٖ آوُظشٗ تُاي» ْعٍٕ٘ وىه .3-2 ِ   زض زَضِ ثطگع٘تس ْتبٖ آوُظشتٗ َ ثتب ْتست اضتمتبٖ       ْتب َوبضگتب

ّ  وىته . اػغبٖ ا٘تً  شُز ْبٖ ترصصٗ وطتجظ ثب تحصٙل اػغب وٗ ْبٖ َٖ زض وُضُع تُاٌب٘ٗ ، وٍتُط ثتّ اضائتٕ    ْعٍ٘ت

وتطز وجتٍتٗ ثتط وتساضن وثجتتٕ       ْبٖ آوُظشٗ وطثُط اس  َ ثط اسبس وٙعاي ْعٍّ٘ ْب َ زَضِ گُاْٗ شطو  زضوبضگبِ

 شُز. وبلٗ پطزاذ  وٗ

،  َوتتبض  و تتت اٌتتساظٖ ْتتبٖ آوُظشتتٗ ضاِ زض زَضِ ِثطگع٘تتس، ثتتطاٖ شتتطو  «وتتبضآفطٍ٘ٗ وٍتتسٖ تتتُاي» ْعٍ٘تتٕ وىتته .3-3

ٕ  َْٖبٖ  ، حمُق وبلىٙ  فىطٖ َ وشبثّ آي َ ثب ْست اضتمبٖ تُاٌب٘ٗ سبظٖ تدبضٖ ٌتُآَضٖ َوتبضآفطٍ٘ٗ    زض ظوٍٙت

است   وطثتُط  ْبٖ آوُظشٗ  زَضِ ٘بْب  گُاْٗ شطو  زضوبضگبِ، وٍُط ثّ اضائٕ ْعٍّ٘ وىهشُز. اػغبٖ اً٘  اػغب وٗ

 .شُز پطزاذ  وٗوطز وجتٍٗ ثط وساضن وثجتٕ وبلٗ  ثط اسبس وٙعاي ْعٍَّ٘ 

ٗ »ْعٍٕ٘  وىه .3-4 ٗ     »ْعٍ٘تٕ   وىته شتبول   ،«اضتجبعبت ػمىت ػضتُ٘  زض  »، « اشتتطان ٌشتط٘بت ػمىتٗ زاذمتٗ َ ذتبضخ

 َ« ْتتب ْتتبٖ اعالػتتبتٗ ترصصتتٗ َ زستطستتٗ ثتتّ آي ػضتتُ٘  زض پب٘ تتبِ» ،« ْتتبٖ ػمىتتٗ زاذمتتٗ َ ذتتبضخٗ اٌدىتتً
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وطز وجتٍٗ ثتط   وٙعاي ْعٍّ٘ثط اسبس  َ اس « ٗتحصٙمضشتٕ ْبٖ ترصصٗ وطتجظ ثب  زض وُضُع ْبٖ ػمىٗ ذط٘سوتبة»

 .شُز پطزاذ  وٗوساضن وثجتٕ وبلٗ 

ٗ   ْٕعٍ٘ت  وىته تُاٌٍس اظ  وبضشٍبسٗ وٗ زَضٔثطگع٘سگبي .1تثصرة ْتب َ   )ْىتب٘ش  ثتطاٖ حضتُض زض ودتبوغ    ،اضتجبعتبت ػمىت

 .ٍسٌىبٌ٘ٙع استفبزِ  ػمىٗ (ْٖب وبضگبِ

ٕ ٌبوت  پب٘بي ٔ، وٍُط ثّ تصُ٘ت عطح پٙشٍٓبز«/ ضسبلٌّبوّ اخطاٖ پب٘بي» ْٕعٍ٘ وىهاػغبٖ  .3-5 ٕ زاٌشتدُ زض   ّ/ ضستبل  وؤس ت

تأ٘ٙسشتسِ اظ ستُٖ استتبز     )غٙطپطسٍمٗ( ْبٖ ْعٍّ٘فٓطس  َ ثط اسبس  اس  1400 تب پٙش اظ پب٘بي شٓطُ٘ض وبِ وتجُع 

 شُز. ، ثّ زاٌشدُ پطزاذ  وٗ(1400)تب پب٘بي شٓطُ٘ض وبِ  سبل تحصٙمٗ ُلزض ع ،ضاٍْىب

ً »َ  «ٗ٘اخطا-ٗػمى ْٖبْٖىىبض»، « ٘بضٖ آوُظش»ْبٖ  ت فؼبلٙ بلزض لجبل ْىىبضٖ زض ل ،«زستٙبضٖ»اػتجبض   .3-6 ٖ  فت  ،«٘تبض

ٖ  صبزضشتسِ گُاْٗ ػىمىطز تأ٘ٙسشسِ زض وٙعاي ْىىبضٖ ثط اسبس  وتّ   ػمىتٗ وؤس تٕ وتجتُع    اػضتبٖ ْٙئت    اظ ستُ

، ثتّ ثطگع٘تسِ   پُٙست   4َ  3ْتبٖ شتىبضٔ    شتسِ زض ختسَل   تب سمف تؼًٙٙ ،ضا ثط ػٓسِ زاشتّ اس  آٌبيزستٙبضٖ شدُ زاٌ

 شُز. پطزاذ  وٗ

ثتتب  ،ُعوتجتت وؤس تتٕػمىتتٗ  ٌظتتط ٘ىتتٗ اظ اػضتتبٖ ْٙئتت  ظ٘تتط ِثطگع٘تتسزستتتٙبضٖ آوُظشتتٗ  ،«٘تتبضٖ آوتتُظش» .3-6-1

دُ٘بي ، وىه زض ْبٖ زاٌش ْبٖ حل تىطً٘ ، وىه زض تصحٙح ثطگّ ثطگعاضٖ والس اظ لجٙلٗ ْب٘ فؼبلٙ 

ْىطاْتٗ زاٌشتدُ٘بي زضس زض ثبظز٘تسْبٖ     ،ٌبوتّ   ثتّ صتُضت زضس  زضسٗ استبز ثطاٖ اضائتّ   زْٗ وغبلت سبظوبي

 اس .َ وُاضز وشبثّ اوُض وبضگبْٗ  ،ْبٖ وٙساٌٗ  ػمىٗ ، فؼبلٙ 

ٖ  فؼبلٙت  زض لبلتت  ، وتجُع وؤس ٕ ػمىٗ ْٙئ  اػضبٖ ثب ِثطگع٘س ْىىبضٖ ،«ٗ٘اخطا-ٗػمى ْٖبْٖىىبض» .3-6-2  ْتب

 ْتب(  حىب٘  زض چتبضچُة ْتط ٘ته اظ آي    تؼساز ثطگع٘سگبي لبثل پُٙس  )ثب تُخّ ّث 5وصوُض زض خسَل شىبضٔ 

 اس .

ػمىتٗ وؤس تّ وتجتُع ثتب      ، زستٙبضٖ فٍبَضٖ ثطگع٘سِ زض شتطو  ظا٘شتٗ ٘ىتٗ اظ اػضتبٖ ْٙئت      «٘بضٖ فً» .3-6-3

ْتتبٖ ٌُآَضاٌتتّ ، وىتته زض فطاٍ٘تتس   ْتتب٘ٗ اظ لجٙتتل وىتته زض تُلٙتتس زاٌتتش فٍتتٗ ، وىتته زض فؼبلٙتت    فؼبلٙتت 

ىّ ٖ  سبظٖ  صٍؼتٗ ٌٙ ستبظٖ وحصتُالت َ ذتسوبت َ ستب٘ط وتُاضز       وحصُالت َ ذسوبت ، وىته زض تدتبض

 وشبثّ اس .

 شُز. وح ُة ٌىٗ ٗ٘اخطا-ٗػمى ْٖبْٖىىبضٌبوّ/ ضسبلّ، خعء  ْبٖ وطثُط ثّ اٌدبن پب٘بي فؼبلٙ  .2تثصرة

ٖ زض لبلت  ْبٖ ثطگع٘سِ زض صُضت ازاوٕ فؼبٙل .3تثصرة ٗ   ْىىتبض ً  -ْتبٖ ػمىت تبث تتبي )وتطتجظ ثتب     فصتل  زض٘تبضٖ   اخطا٘تٗ َ فت

لبثتل   ٌٙع تبث تبي وبْٕ سّ ثطاٖ اػتجبض زستٙبضٖ سبظاي، وؼبٌَ  آٍ٘سِ تأ٘ٙس َ سبل زَن( شسِ زض ٌٙه اٌدبنْبٖ  فؼبٙل 

 پطزاذ  اس .

 ثطگع٘سِ ثب٘س ثب تأ٘ٙس استبز ضاٍْىبٖ َٖ ثبشس. زستٙبضْٖبٖ  ْىٕ فؼبلٙ  .4تثصرة
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وٍٍتسِ زض ضَ٘تسازْبٖ ضلتبثتٗ وتُضز      شتطو   ْبٖتٙه، ثّ وٍظُض حىب٘  اظ «ْعٍٕ٘ شطو  زض ضَ٘سازْبٖ ضلبثتٗ وىه» .3-7

 زضثٍٙتبز  ضئتٙس  ، وصتُة  ثبثتب٘ٗ( وحُض )عتطح شتٓٙس    ٌبوٕ حىب٘  اظ ضَ٘سازْبٖ ضلبثتٗ و ئمّ شُِٙتأ٘ٙس ثٍٙبز ثط اسبس 

 شُز. اػغب وٗ شبول ثطگع٘سِ تٙه، ثّ 22/2/1399 تبض٘د

ٌبوٕ حىب٘ت    شُِٙ»ثط اسبس  / فٍبَضاٌّپژَْشٗ ٕ ثّ وٍظُض تشىٙل ْ ت ،«وحُض پژَْشٗ/ فٍبَضاٌّ ْ تٕ و ئمّ ْعٍٕ٘ وىه» .3-8

ّ   اظ ْ تّ  ٔشتىبض  ٕوُضتُع اثالغٙت  )، وصتُة ضئتٙس ثٍٙتبز    «وحتُض )عتطح شتٓٙس احىتسٖ ضَشتً(      ْبٖ زاٌشتدُ٘ٗ و تئم

 .شُز ثّ ثطگع٘سگبي اػغب وٗ ،(29/10/1398/ز وُضخ 55217/5

وبضشٍبسٗ اضشتس َ زوتتطٖ    ْبٖ زَضِثطگع٘سگبي ثّ وٍظُض شطو   ،«شطو  زض ودبوغ ػمىٗ زاذمٗ» ْعٍٕ٘ وىه .3-9

( َ ثتب ْتست ت تٓٙل اضتجبعتبت     پُستطصُضت سرٍطاٌٗ ٘ب  ثّ ومبلّ )ْىطاِ ثب اضائٕزاذل وشُض  ٖ ػمىْٗب ْىب٘ش زض

ٌُ٘ ٗ َ حضتُض   وجٍٗ ثط ٌبنوطز وجتٍٗ ثط وساضن وثجتٕ وبلٗ  ثط اسبس وٙعاي ْعٍّ٘ َ ثب تأ٘ٙس استبز ضاٍْىب ،آٌبي پژَْشٗ

 .شُز وٗپطزاذ  زض ودىغ، 

ٗ  »ْعٍٕ٘  وىه  .3-10 ٖ  زَضِثطگع٘تسگبي  ثتّ وٍظتُض شتطو      ،«شطو  زض ودبوغ ػمىتٗ ذتبضخ وبضشٍبستٗ اضشتس َ    ْتب

( َ ثتب ْتست ت تٓٙل    ْىطاِ ثب اضائٕ ومبلّ ثّ صُضت سرٍطاٌٗ ٘ب پُستطػمىٗ ذبضج اظوشُض ) ْبٖ ْىب٘ش زوتطٖ زض

ّ  َ تأ٘ٙس استبز ضاٍْىب  ثب ،آٌبي اضتجبعبت پژَْشٗ وجٍتٗ ثتط   وتطز وجتٍتٗ ثتط وتساضن وثجتتٕ وتبلٗ        ثط اسبس وٙتعاي ْعٍ٘ت

 .شُز وٗپطزاذ   ٌُ٘ ٗ َ حضُض زض ودىغ، ٌبن

بَضاٌتٕ  ثتب ٌٓبزْتبٖ ػمىتٗ َ فٍ   ثطگع٘تسگبي  دتبز اضتجتبط   ا٘ ثب ْست ،«وغبلؼبتٗ زاذمٗ  عان ثّ فطص اػ» ْعٍٕ٘ وىه  .3-11

ٕ وّ پس اظ تصُ٘ت استفبزِ اظ فطصت  وغبلؼتبتٗ زض   شُز  اػغب وٗوشُض  َ  سپتص٘طش اظ ٌٓتبز ومصت    ،وتجتُع   وؤس ت

 شُز.   زوتطٖ پطزاذ  وٗ زَضٔثطگع٘سگبي ثّ ، وحل تحصٙلتأ٘ٙس ثٍٙبز استبٌٗ 

اٌتٕ  فٍبَضثتب ٌٓبزْتبٖ ػمىتٗ َ    ثطگع٘تسگبي  ا٘دبز اضتجبط  ثب ْست ،«فطص  وغبلؼبتٗ ذبضخٗػعان ثّ ا» ْعٍٕ٘ وىه  .3-12

ٕ پس اظ تصُ٘ت فطصت  وغبلؼتبتٗ زض    ،ٔ فطص  وغبلؼبتٗزض لبلت زَضوشُض  ذبضج اظ پتص٘طش اظ   ،وتجتُع   وؤس ت

ً   ،ومٗ َ تأ٘ٙس ثٍٙبز سٌٓبز ومص  زَضٔثطگع٘تسگبي  تؼتسازٖ اظ  ثتّ  شتسِ اظ ستُٖ ضئتٙس ثٍٙتبز،      ثط اسبس ظطفٙت  تؼٙتٙ

 شُز. وٗ اػغب زوتطٖ

ّ  ، وٙتعاي حىب٘ت  اظ آٌتبي   تؼٙتًٙ  َ ْعٍٕ٘ اػتعان ثتّ فطصت  وغبلؼتبتٗ ذتبضخٗ       وىهاٌتربة وشىُالي .5تثصرة ّ  ثتب تُخت  ثت

َ وٙتعاي   ستفط  عتُل وتست   ، وشتُض  ذتبضج اظ  َاوىبٌتبت َ تدٓٙتعات زاذتل     ْبٖ ػمه َ فٍبَضٖ وشتُض ،  اَلُ٘ 

 .اس سبظاي  وؼبٌَ  آٍ٘سِ ثب ،ْبٖ ثٍٙبز ومٗ اظ پشتٙجبٌٗ 1399-1400زض سبل تحصٙمٗ  ْبٖ لجمٗ ثطگع٘سِ وٍسٖ ثٓطِ

ِ  ٘س ٘ىٗ اظثب ٌَٖٓبز ومصس ْعٍٕ٘ اػعان ثّ فطص  وغبلؼبتٗ ذبضخٗ،  وٍسٖ ثطگع٘سِ اظ وىه ثطاٖ ثٓطِ .6تثصرة  ْتب  زاٌشت ب

ِ      ٘ب وطاوع پژَْشٗ وؼتجط ْبٖ خٓبٌٗ ثٍسٖ زض ضتجّ 200تط اظ  ثب ضتجٕ وه )ثتب   ثتط استبس وُضتُع پتژَْش ثطگع٘تس

 ثبشس.  سبظاي( تأ٘ٙس وؼبٌَ  آٍ٘سِ

س اظ  صطفبً ٘ه ثبض وٗ ،زوتطٖ زَضٔزض عُل  ،ْط ثطگع٘سِ .7تثصرة ٌُا ٍٕ٘  وىهت طِ  اػعان ّث فطص ْع  وٍس شُز. وغبلؼبتٗ ذبضخٗ ٓث
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ٗ  شطو  زض ودبوغ ػمىٗ، ثٓطِ ذطَج اظ وشُض ثّ وٍظُضثطاٖ  ،ِثطگع٘س  .3-13 طو  زض شت َ ٘تب   وٍسٖ اظ فطص  وغبلؼتبت

ت ٌظتبن َظٙفتّ ثتطاٖ ذتطَج اظ وشتُض      ٌس اظ ت ٓٙالتُا زض صُضت تأ٘ٙس ثٍٙبز ومٗ، وٗ، ْبٖ ػمىٗ ْب َ زَضِ وبضگبِ

 ٍس.ثسَي سپطزي َثٙمّ استفبزِ و

ٕ »اظ اوىبٌتبت  ثطگع٘سگبي وٍسٖ  ثّ وٍظُض ثٓطِ ،«آظوب٘ش بْٗاػتجبض استفبزِ اظ ت ٓٙالت شجىٕ »  .3-14 آظوب٘شت بْٗ    شتجى

اظ اوىبٌتبت شتجىّ، تتب ستمف     ثطگع٘سِ وٍسٖ  ْعٍٕ٘ ْط ثبض ثٓطِزضصس اظ  60شُز وّ  اػغب وٗ« ْبٖ ضاْجطزٖ فٍبَضٖ

 .اس ثٍٙبز ومٗ  ثط ػٓسٔ ،پُٙس  4َ  3ْبٖ شىبضٔ  وجمح وصوُض زض خسَل

ستبػ  وتبض    40ستبل تحصتٙمٗ، زض لجتبل وبْبٌتّ      وتّ زض ْتط ٌتٙه    ْعٍٕ٘ وؼٙشتٗ اس  وىه شبول ،«ضاتجٕ زاٌشدُ٘ٗ»  .3-15

 شُز. پطزاذ  وٗ ثطگع٘سگبيوؤس ّ، ثّ ضثظ زض  شٖزاٌشدُ٘ٗ زض وؤس ٕ وتجُع، ثب تأ٘ٙس وؼبٌَ  

ٖ  ثطگع٘سِ َ  ْبٖ زضوبٌٗ وّ ثطاٖ خجطاي ثرشٗ اظ ْعٍّ٘ اٖ اس  شبول ثٙىّ ،«زضوبي ثٙىٕ تىىٙمٗ»  .3-16  ْى تط َ فطظٌتساي َ

ٗ    ّ زضصس وجمح حك ثٙى 70 گٙطز. ، وُضز استفبزِ لطاض وٗگط پبّ٘ ٌٙ   زض تؼٓس ثٙىّ وّ  30َ   وٍتس  ضا ثٍٙتبز ومتٗ تمجتل وت

شطا٘ظ َ وجمح حتك ثٙىتّ، ثتط استبس لتطاضزاز ثٍٙتبز ومتٗ ثتب          شُز. و ط وٗثطگع٘سِ اػغب٘ٗ ثّ وجبلح وبٌسِ، اظ  زضصس ثبلٗ

 شُز.   شطو  ثٙىٕ عطت لطاضزاز تؼًٙٙ وٗ

تأوًٙ  )اظ لجٙل ْبٖ پبٕ٘ زضوبي ثٙىّ، ثب٘س زاضاٖ ٘ىٗ اظ اٌُاع زضوبي ٕ تىىٙمٗثطاٖ استفبزِ اظ ثٙى ،ثطگع٘سگبي.8تثصرة

 .ثبشٍس اختىبػٗ ، ذسوبت زضوبٌٗ ، ٌٙطَْبٖ و مح ، سالو  َ ...(

ثطگع٘تسِ  اضائٕ اسٍبز وثجتّ وجٍٗ ثط اظزَاج َ زض صُضت  ثب ْست تطغٙت سٍ  ح ٍٕ تشىٙل ذبٌُازِ ،«ْسٕ٘ اظزَاج»  .3-17

 .شُز اػغب وَٖٗ ثّ  ،پُٙس  4تب  2ْبٖ شىبضٔ  وصوُض زض خسَل زض ثبظٔ ظوبٌٗ

 ،ْبٖ ضفتبِ زاٌشتدُ٘ٗ َظاضت ػمتُن     الح ٍّ اظ عط٘ك صٍسَق ثّ صُضت َان لطض ،«َز٘ؼٕ اخبضٔ و ىً»ت ٓٙالت   .3-18

صتٍسَق  وتأْل، ثتط استبس ومتطضات    ثطگع٘سگبي ٘ب سب٘ط ٌٓبزْبٖ وُضز تأ٘ٙس ثٍٙبز ومٗ َ صطفبً ثّ َظاضت ثٓساش  َ 

پتس اظ   وطحمتّ، زض ٘ته  ثبظپطزاذ  ا٘تً ت تٓٙالت،    .شُز اػغب وٗاخبضٔ و ىً،  وؤ٘سَ ثب اضائّ وساضن زٍْسِ  َان

 .زشُ وٗ اٌدبن زٍْسِ َ ثط اسبس ومطضات صٍسَق َان ثطگع٘سِ آوُذت ٗ زاٌش
 

هتُاٌس  ٌىٗثطگع٘سِ .9تثصرة ش اظ ٘ىٗ اظ اظ  ،سبل تحصٙمٗ زض ْط ٌٙ ّ ْ تت »، « ٙبضٖزستت »اػتجبضْتبٖ  ٙث وحتُض پژَْشتٗ/    ٕ و تئم

طِ« ضاتجٕ زاٌشدُ٘ٗ» َ« ذبضخٗ وغبلؼبتٗاػعان ّث فطص  »، « اػعان ّث فطص  وغبلؼبتٗ زاذمٗ»، « فٍبَضاٌّ  وٍس شُز. ٓث

فراينذاجرا.4ةماد


 شُز: وٗ ْبٖ ش٘ل عٗ ٌبوّ،گبن شُِٙ اً٘ اخطاٖ ثطاٖ

 وٍس. تؼًٙٙ وٗضا  1399-1400سبل تحصٙمٗ  زاٌشدُ٘بي زض پشتٙجبٌٗ اظظطفٙ   ،ضئٙس ثٍٙبز. 4-1

 وٍس. ضا اػالن وٗ اػالن ٌتب٘حٌبن ، ثطضسٗ َ  ثج فطاذُاي ، ثٍسٖ  ، ظوبيسبظاي آٍ٘سِ. وؼبٌَ  4-2
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ّ ٌبن َ ومتطضات ضا ثتّ    ثٍسٖ ثج  وُاضز الظن اظ لجٙل ظوبي ،. ْط ٘ه اظ ثٍٙبزْبٖ استب4-3ٌٗ ْتبٖ استتبي وتجتُع اػتالن َ      وؤس ت

 ضسبٌٗ شُز. اعالعزاٌشدُ٘بي ثّ  ،ومتضٗ ْبٖ ضَش ثب ،وٍٍس وُاضز وصوُض زضذُاس  وٗ

ِ       ،وتمبضٙبيْط ٘ه اظ . 4-4 وٍتسٖ اظ   پطٌَسٔ ذُز ضا زض سبوبٌٕ اعالػبتٗ ثٍٙبز ومتٗ تىىٙتل َ زضذُاست  ذتُز ضا ثتطاٖ ثٓتط

 س.ٌىب٘ وٗ ، زض سبوبٌّ ثج 1399-1400سبل تحصٙمٗ  ْبٖ پشتٙجبٌٗ

ثٍٙبز اضائّ وطزِ است ، ػتالَِ    ْب وشرص شُز وتمبضٗ اعالػبتٗ ذالت َالغ ضا ثّ چٍبٌچّ زض ْط وطحمّ اظ ثطضسٗ .1ةتثصر

ْبٖ ثٍٙبز، وحطَن َ ػتسن صتسال  َٖ ثتّ     ، اظ سب٘ط ت ٓٙالت َ حىب٘ ٌبوّ ْبٖ اً٘ شُِٙ ثط وحطَوٙ  اظ پشتٙجبٌٗ

صُضت حمُلٗ ٌٙع ثطاٖ ثٍٙبز ومٗ وحفُػ ذُاْتس ثتُز.    گٙطٖ وُضُع ثّ شُز َ حك پٗ ن وٗضثظ، اػال وطاخغ شٖ

 سبظاي اس . ثط ػٓسٔ وؼبٌَ  آٍ٘سِ ،وصبز٘ك وطثُط ثّ اً٘ ثٍس تشرٙص

 وٍٍس. وٗثطضسٗ وتمبضٙبي ضا ْبٖ  پطٌَسِْط استبي،  ْبٖ وؤس ّ ْىىبضٖثب  ،ثٍٙبزْبٖ استبٌٗ. 4-5

 وٍس. فٓطس  ٌٓب٘ٗ ثطگع٘سگبي ضا تؼًٙٙ وٗ ،اخطاشسِ ٍس٘طافثب ثطضسٗ  ،سبظاي وؼبٌَ  آٍ٘سِ. 4-6

 پص٘ط اس . ْطگٌُّ تغٙٙط زض فٓطس  ٌٓب٘ٗ ثطگع٘سگبي، صطفبً ثب تأ٘ٙس شُضاٖ وؼبٌَبي ثٍٙبز ومٗ اوىبي .2ةتثصر

ثطگع٘سگبي اظ ، ٌبوّ وفبز اً٘ شَُِٙ ثط اسبس  ثطگع٘سگبي وتجُعِ ْبّٖ وؤس ثّ عُض و تمٙه ٘ب اظ عط٘ك  ،ثٍٙبزْبٖ استبٌٗ. 4-7

 س.ٍٍو وٗ پشتٙجبٌٗ

نظارت،مواردخاصوتفسيرمفاد.5ةماد

 وُاضز ذتب،، گٙطٖ زض  اي َ تشرٙص َ تصىٙهسبظ ثط ػٓسٔ وؼبٌَ  آٍ٘سِ ،ٌبوّ شطح وُاضز و ىُت َ تف ٙط وفبز اً٘ شُِٙ. 5-1

 .ثط ػٓسٔ شُضاٖ وؼبٌَبي ثٍٙبز ومٗ اس 

استبي وتجُع َ اضظ٘تبثٗ ٌتتب٘ح آي ضا   ْبٖ  ٌبوّ زض وؤس ّ شُِٙاً٘ ٌبوّ َ  َظٙفٕ ٌظبضت ثط حُ ً اخطاٖ آً٘ٙ ،. ثٍٙبزْبٖ استب5-2ٌٗ

 ْبٖ استتبي ذتُز   ٌبوّ زض وؤس ّ ٌبوّ َ شُِٙ ثط ػٓسِ زاضٌس َ الظن اس  پس اظ پب٘بي سبل تحصٙمٗ، گعاضشٗ اظ اخطاٖ آً٘ٙ

 اضسبل وٍٍس. سبظاي وؼبٌَ  آٍ٘سِثّ  ضا

ثٍتسٖ ٌتتب٘ح آي زض    ّ زض ثٍٙبزْبٖ استبٌٗ َ خىتغ ٌبو ٌبوّ َ اً٘ شُِٙ َظٙفٕ ٌظبضت ثط حُ ً اخطاٖ آً٘ٙ ،سبظاي وؼبٌَ  آٍ٘سِ. 5-3

ً      سغح وشُض ضا ثط ػٓسِ زاضز َ الظن اس  پس اظ زض٘بف  گعاضش َ ٌبوتّ   ْبٖ ثٍٙبزْتبٖ استتبٌٗ، گعاضشتٗ اظ اختطاٖ آ٘تٙ

 ثّ ضئٙس ثٍٙبز اضائّ وٍس.ٌبوّ،  شُِٙ

تصويةواجرا.6ةماد

ثّ تصتُ٘ت ضئتٙس    3/3/1399 زض تبض٘د ،خسَل پُٙس  ششَ  تجصطِ زَاظزِ ،ِ وبز ششومسوّ ، ٘ه وشتىل ثط  ،ٌبوّ اً٘ شُِٙ

 .شُز اخطا وٗ 1399-1400طاٖ سبل تحصٙمٗ َ ث ٌرج بي ضسٙس ومٗثٍٙبز 
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 و فرهنگی فناورانه ،، پژوهشی آموزشی هاي  امتياز حاصل از فعاليت .1 شمارة جدول

 ػٌَاى فؼبل٘ت 
 حذاكثش اهت٘بص

 داًطجَٗبى ضشٗت اػتجبس صهبًٖ 

 كبسضٌبسٖ دٍسٓ

 دٍسٓداًطجَٗبى 

 كبسضٌبسٖ اسضذ

 داًطجَٗبى

 دكتشٕ دٍسٓ

 ّبٕ آهَصضٖ فؼبل٘ت 

الوپ٘بدّبٕ 

 ػلوٖ

 آهَصٕ داًص
 

)صشفبً ٗك الوپ٘بد كِ 

ث٘طتشٗي اهت٘بص سا ثشإ فشد 

 ضَد.( گشفتِ هٖداسد، دس ًظش 

 جْبًٖ

 25اهت٘بص ثب ضشٗت دس دٍسٓ كبسضٌبسٖ،  100 200 1000 طال 

دسصذ دس سبل، اص صهبى ضشٍع دٍسُ، 

 ٗبثذ. طَس سبل٘بًِ كبّص هٖ ثِ

ّبٕ كبسضٌبسٖ اسضذ ٍ  )دس دٍسُ 

دكتشٕ، ضشٗت اػتجبس صهبًٖ لحبظ 

 ضَد.( ًوٖ

 80 150 900 ًمشُ 

 60 120 800 ثشًض

 هلٖ

 50 100 700 طال 

 40 80 500 ًمشُ 

 30 60 300 ثشًض

 داًطجَٖٗ

 

 ثب هؼشفٖ ٍصاست ػلَم 

 100 200 300 اٍل 

- 

 75 150 200 دٍم

 50 75 100 سَم

ثب هؼشفٖ 

ٍصاست 

 ثْذاضت 

ّبٕ  ستجِ

 اًفشادٕ

 100 200 300 طال

 75 150 200 ًمشُ

 50 75 100 ثشًض

ّبٕ  ستجِ

 گشٍّٖ

 )ّش ًفش(

 75 150 200 طال

 50 100 150 ًُمش 

 25 50 75 ثشًض 

 آصهَى سشاسشٕ ٍسٍد ثِ داًطگبُ اص دٍسٓ تحص٘لٖ هتَسطِ

 ضَد.( )صشفبً ٗك آصهَى كِ ث٘طتشٗي اهت٘بص سا ثشإ فشد داسد، دس ًظش گشفتِ هٖ

 (1001 –)ستجِ  × 7/0

 )تب صفش(

 (1001 –/ )ستجِ  10  

 )تب صفش(

 (1001 –/ )ستجِ  20   

 )تب صفش(

 25اهت٘بص ثب ضشٗت دس دٍسٓ كبسضٌبسٖ، 

دسصذ دس سبل، اص صهبى ضشٍع دٍسُ، 

 ٗبثذ. طَس سبل٘بًِ كبّص هٖ ثِ

ّبٕ كبسضٌبسٖ اسضذ ٍ  )دس دٍسُ 

دكتشٕ، ضشٗت اػتجبس صهبًٖ لحبظ 

 ضَد.( ًوٖ

دسصذ دس سبل، اص  25اهت٘بص ثب ضشٗت  (صفش تب) 330 – 30×  ستجِ كبسٍسصٕ پضضكٖ پضضكٖ ٍ داسٍسبصٕ ٍ آصهَى پ٘ص ّبٕ جبهغ ػلَم پبٗٔ پضضكٖ ، دًذاى آصهَى

طَس  سبل پس اص احشاص هَفم٘ت، ثِ

دسصذ  25ٗبثذ ٍ  سبل٘بًِ كبّص هٖ

 هبًذ.  اهت٘بص، ثِ طَس دائوٖ ثبلٖ هٖ

 100× ه٘بًگ٘ي كل(  - 17) - آهَختگٖ دٍسٓ كبسضٌبسٖ ه٘بًگ٘ي كل داًص

 - - كبسضٌبسٖ اسضذآهَختگٖ دٍسٓ  ه٘بًگ٘ي كل داًص
ه٘بًگ٘ي كل(  - 5/17)

 ×75 

 ه٘بًگ٘ي كل دس طَل تحص٘ل
ه٘بًگ٘ي كل(  - 17)× 

150 

ه٘بًگ٘ي كل(  -5/17)× 

100 

ه٘بًگ٘ي كل(  - 18)× 

60 

اهت٘بص دس دٍسٓ كبسضٌبسٖ، دس ضشٗت 

ّبٕ گزساًذُ تمس٘ن ثش كل  تؼذاد سبل»

 ضَد. ضشة هٖ« ّبٕ هجبص سبل

 ّبٕ پژٍّطٖ فؼبل٘ت 

 همبالت

ضذُ ثشإ اًتطبس دس  ّبٕ هٌتطشضذُ/ پزٗشفتِ همبلِ

 الوللٖ ّبٕ ثب ًوبٗٔ هؼتجش ث٘ي ًطشِٗ

 ّبٕ ثس٘بس هؼتجش دس ًطشِٗ

 (Nature  ٍScienceاص لج٘ل )
 ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ×  100ّش همبلِ: 

- 

 ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ×  50ّش همبلِ:  Q1دس ًطشٗٔ داسإ ستجٔ 

 ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ×  40ّش همبلِ:  Q2دس ًطشٗٔ داسإ ستجٔ 

 ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ×  25ّش همبلِ:  Q3دس ًطشٗٔ داسإ ستجٔ 

 ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ×  5ّش همبلِ:  Q4دس ًطشٗٔ داسإ ستجٔ 

 ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ×  30ّش همبلِ:  پژٍّطٖ -ّبٕ ػلوٖ  ضذُ ثشإ اًتطبس دس ًطشِٗ ّبٕ هٌتطشضذُ/ پزٗشفتِ همبلِ

 ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ×  5ّش همبلِ:  تشٍٗجٖ -ّبٕ ػلوٖ  ضذُ ثشإ اًتطبس دس ًطشِٗ ّبٕ هٌتطشضذُ/ پزٗشفتِ همبلِ

ي ضذُ ثِ صَست سخٌشاًٖ دس ّوبٗص ّبٕ اسائِ همبلِ  جبٗگبُ ًَٗسٌذُ ضشٗت×  10ّش همبلِ:  الوللٖ( ّبٕ  هؼتجش ػلوٖ )داخلٖ ٍ ٘ث

 ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ×  5ّش همبلِ:  الوللٖ( ّبٕ  هؼتجش ػلوٖ )داخلٖ ٍ ث٘ي ضذُ ثِ صَست پَستش دس ّوبٗص ّبٕ اسائِ همبلِ

 ّب ّبٕ پژٍّطٖ هصَة هؤسسِ ّوكبسٕ دس اجشإ طشح
 ضشٗت جبٗگبُ ّوكبس ٍ هجلغ طشح×  50ّش طشح: 

 ثشإ دكتشٕ( 150ثشإ كبسضٌبسٖ اسضذ ٍ  100ثشإ كبسضٌبسٖ ،  50)دس هجوَع، 

 ّب كتبة

 ًگبسش كتبة كبهل ػلوٖ

 ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ×  100 اًتطبست ػلوٖ هَسد تأٗ٘ذ ثٌ٘بد

 سبٗش اًتطبسات

اثش ثشگضٗذٓ كتبة سبل 

 حَصُجوَْسٕ اسالهٖ/ 
 ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ×  100

 ًَٗسٌذُ ضشٗت جبٗگبُ×  10 ٕ ػلوّٖب سبٗش كتبة

 ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ×  20 هؼتجش ػلوٖ   ًگبسش فصل كتبة

 تشجؤ  كتبة كبهل ػلوٖ
 ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ×  25 اًتطبست ػلوٖ هَسد تأٗ٘ذ ثٌ٘بد

 ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ×  5 سبٗش اًتطبسات

 داًطجَٗبى ًؤًَ كطَسٕ
دكتشٕ  ، تخصص ٗب  40اسضذ: ، كبسضٌبسٖ  30إ:  كبسضٌبسٖ ٍ دكتشٕ حشفِ

 70ٍ هجوَػبً:  50تخصصٖ: 

ثشگضٗذگبى ٌّشٕ/ 

 ادثٖ/ لشآًٖ

 )ثش اسبس ًظش كبسگشٍُ هشثَطِ دس ثٌ٘بد هلٖ( 100 هستؼذ ثشتش

 )ثش اسبس ًظش كبسگشٍُ هشثَطِ دس ثٌ٘بد هلٖ( 150 سشآهذ

-ّبٕ ػلوٖ فؼبل٘ت

 اجتوبػٖ ٍ فشٌّگٖ 

 45سبل( ٍ هجوَػبٌ  اصإ ّش ً٘ن )ثِ 15 اجشاٖٗ ٗب فٌبٍساًِ دس داًطگبُ )ثب تأٗ٘ذ ثٌ٘بد( -ّبٕ ػلوٖ دست٘بسٕ آهَصضٖ ، فؼبل٘ت

 هحَس پژٍّطٖ/ فٌبٍساًِ )طشح ضْ٘ذ احوذٕ سٍضي( ّبٕ هسئلِػضَٗت دس ّستِ
 100ّبٕ هختلف  ٍ هجوَع سبل 100ّش سبل 

 )ثش اسبس ًظش دسٗبفتٖ اص هسئَل ّستِ ٍ  هذٗش طشح(

 20 هجوَػبً ٍ 5اصإ ّش سبل ػضَٗت  ثِ سٗط ّبٕ ػلوٖ تخصصٖ داسإ هجَص اص ًْبدّبٕ رٕ ػضَٗت دس ّ٘ئت هذٗشٓ اًجوي

 20ٍ  هجوَػبً  5ّش سبل  ّبٕ ػلوٖ داًطجَٖٗ دث٘شٕ اًجوي

 10 هجوَػبً ٍ 5 ٗك ّش ّبٕ داًطجَٖٗ )ثب تأٗ٘ذ داًطگبُ ٍ ثٌ٘بد( ّبٕ فشٌّگٖ ٍ تطكل ػضَٗت دس كبًَى

  50ٍ هجوَػبً  10ّش ٗك  ضشكت دس اسدٍّبٕ جْبدٕ )اػضاهٖ اص سَٕ ثٌ٘بد(
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 و فرهنگی فناورانه ،، پژوهشی  آموزشیهاي  . امتياز حاصل از فعاليت1 شمارة جدولادامة 

 ػٌَاى فؼبل٘ت 
 حذاكثش اهت٘بص

 داًطجَٗبى ضشٗت اػتجبس صهبًٖ 

 كبسضٌبسٖ دٍسٓ

 داًطجَٗبى دٍسٓ

 اسضذكبسضٌبسٖ 

 داًطجَٗبى

 دكتشٕ دٍسٓ

ّبٕ هَسد  جطٌَاسُ

 تأٗ٘ذ ثٌ٘بد هلٖ

 خَاسصهٖ 

 جَاى

 آهَصٕ  داًص

 سْن هطبسكت×  70 ستجِ اٍل

ث٘طٌ٘ٔ دسصذ اص   25ثب ضشٗت  اهت٘بص

ٗك »ٍ « صهبى ضشٍع دٍسٓ كبسضٌبسٖ»

طَس  ، ثِ«سبل پس اص احشاص هَفم٘ت

دسصذ  25ٗبثذ ٍ  سبل٘بًِ كبّص هٖ

 هبًذ. دائوٖ ثبلٖ هٖاهت٘بص، ثِ طَس 
 

 سْن هطبسكت×  50 ستجِ دٍم

 سْن هطبسكت×  20 ستجِ سَم

 داًطجَٖٗ ٍ آصاد

 سْن هطبسكت×  120 ستجِ اٍل

 سْن هطبسكت×  100 ستجِ دٍم

 سْن هطبسكت×  80 ستجِ سَم

 الوللٖ ث٘ي

 سْن هطبسكت×  350 ستجِ اٍل

 هطبسكت سْن×  300 ستجِ دٍم

 سْن هطبسكت×  250 ستجِ سَم

 ساصٕ

 هحمك ثشگضٗذُ

 350 ستجِ اٍل

 300 ستجِ دٍم

 250 ستجِ سَم

 120 هحمك جَاى

 100 هحمك داًطجَ

 ّبٕ سلبثتٖ( )ثخص فبساثٖ

 جَاى

 سْن هطبسكت×  120 ستجِ اٍل

 سْن هطبسكت×  100 ستجِ دٍم

 سْن هطبسكت×  80 ستجِ سَم

 ثضسگسبل

 سْن هطبسكت×  350 ستجِ اٍل

 سْن هطبسكت×  300 ستجِ دٍم

 سْن هطبسكت×  250 ستجِ سَم

 سلوبى فبسسٖ

 )ً٘شٍّبٕ هسلح(

ّبٕ ػلوٖ  طشح إ ، ّبٕ سبهبًِ طشح

 ٍ هحمم٘ي ٍ داًطٖ

 سْن هطبسكت×  120 ستجٔ اٍل

 سْن هطبسكت×  100 ستجٔ دٍم

 سْن هطبسكت×  80 ستجٔ سَم

 سْن هطبسكت×  120 ّبٕ فٌبٍساًِ )طشح ثشتش( طشح

 ض٘خ ثْبٖٗ

 آفشٌٖٗ( )في

 طشاحبى كست ٍ كبس داًطجَٖٗ

 سْن هطبسكت×  36 ستجٔ اٍل

 سْن هطبسكت×  30 ستجٔ دٍم

 سْن هطبسكت×  24 ستجٔ سَم

 طشاحبى كست ٍ كبس آصاد

 هطبسكتسْن ×  36 ستجٔ اٍل

 سْن هطبسكت×  30 ستجٔ دٍم

 سْن هطبسكت×  24 ستجٔ سَم

هسبثمبت هَسد تأٗ٘ذ 

 ثٌ٘بد هلٖ

الوللٖ سٍثَكبح  هسبثمبت ث٘ي

 آصاد اٗشاى

 آهَصٕ داًص

 سْن هطبسكت×  35 ستجٔ اٍل

 سْن هطبسكت×  25 ستجٔ دٍم

 سْن هطبسكت×  15 ستجٔ سَم

 داًطجَٖٗ

 سْن هطبسكت×  60 ستجٔ اٍل

 سْن هطبسكت×  50 ستجٔ دٍم

 سْن هطبسكت×  40 ستجٔ سَم

 هسبثمٔ هلٖ فٌبٍسٕ ًبًَ

 )داًطجَٖٗ(

 60 ستجٔ اٍل تب سَم

 20 ّبٕ چْبسم تب دّن ستجِ

 آهَصٕ ػلَم ٍ فٌبٍسٕ ًبًَ االوپ٘بد داًص

 70 طال

 50 ًمشُ

 30 ثشًض

 ّبٕ تخصص هجوَػِ سلبثت

 ٍسدآ في

 كبهپَ٘تش

 24 ستجٔ اٍل

  20 ستجٔ دٍم

  16 ستجٔ سَم

 ثشق

 24 ستجٔ اٍل

  20 ستجٔ دٍم

 16 ستجٔ سَم

 هسبثمٔ سٗبضٖ داًطجَٖٗ كطَس

 100 اٍل

  50 دٍم

 25 سَم

 ضذُ دس ثٌ٘بد هلٖ ّبٕ ثشگضٗذُ اختشاع

 سْن هطبسكت×  100 1اختشاع سطح 

 سْن هطبسكت×  60 2اختشاع سطح 

 سْن هطبسكت×  30 3اختشاع سطح 

 - 100 سبصاى( )ثِ تطخ٘ص هؼبًٍت آٌٗذُ ، پژٍّطٖ ، فٌبٍساًِ ٍ فشٌّگٖ آهَصضّٖبٕ  سبٗش فؼبل٘ت
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مشموليتزمانتسهيالت/اعتثارسقفتسهيالت/اعتثارعنوانرديف

 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ  ض٘بل 000,000,5 وٍسٖ آوُظشٗ تُاي ْعٍٕ٘وىه 1

 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ  ض٘بل 000,000,5 وٍسٖ وبضآفطٍ٘ٗ تُاي ْعٍٕ٘وىه 2

 1400پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ تب  1399اظ اَل وٓطوبِ  ض٘بل 000,000,5 اضتجبعبت ػمىٗ ْعٍٕ٘وىه 3

 ض٘بل 000,000,10 ٌبوّ ْعٍٕ٘ اخطاٖ پب٘بيوىه 4
اظ ثٙشٍٕٙ ظوبي تصُ٘ت عطح پٙشٍٓبزٖ َ اَل 

 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399وٓطوبِ 

5 
ودُظ ذطَج اظ وشُض ثسَي سپطزي َثٙمٕ 

 َظٙفّ ثطاٖ شطو  زض ودبوغ ػمىٗ ٌظبن

 ْبٖ سُن َ چٓبضن( )َ٘ژٔ زاٌشدُ٘بي سبل

 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ  -

6 
 ْعٍٕ٘ شطو  زض ضَ٘سازْبٖ ضلبثتٗوىه

 وحُض و ئمّ

ٌبوٕ حىب٘  اظ ضَ٘سازْبٖ ضلبثتٗ  ثط اسبس شُِٙ

 وحُض )عطح شٓٙس ثبثب٘ٗ( و ئمّ
 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ 

7 
وحُض پژَْشٗ/  ْعٍٕ٘ ْ تٕ و ئمّوىه

 فٍبَضاٌّ

 ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي ودطز َ 000,000,12وبْبٌّ 

 ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي وتأْل 000,000,15
 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ 

 ضاتجٕ زاٌشدُ٘ٗ 8
 ثطاٖ زاٌشدُ٘بي ودطز َ ض٘بل 000,000,8وبْبٌّ 

 ثطاٖ زاٌشدُ٘بي وتأْل ض٘بل 000,000,10
 1400ذطزازوبِ تب پب٘بي  1399اظ اَل وٓطوبِ 

 وغبثك ومطضات ثٍٙبز ثٙىٕ تىىٙمٗ زضوبي 9
تب  1399وبِ اَل زٖ ثٙشٍٕٙ ظوبي زضذُاس  َ اظ

 1400پب٘بي آشضوبِ 

 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓط  ض٘بل 000,000,50 ْسٕ٘ اظزَاج 10

 َان َز٘ؼٕ اخبضٔ و ىً 11
 ثطاٖ شٓط تٓطاي َ ض٘بل 000,000,500

 ثطاٖ سب٘ط شٓطْب ض٘بل 000,000,300

تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399وٍسٖ اظ اَل وٓطوبِ ثٓطِ

 آوُذت ٗ َ ثبظپطزاذ  زض ظوبي زاٌش 1400

 6خسَل شىبضٔ  وغبثك فطٍْ ٗ ْبٖ ثطٌبوّ 12


  



 

 11 از 11 صفحه
 

ارشناسیارشذکدورةدانشجويانپشتيثانیاز.3شمارةجذول
 

زمانمشموليتتسهيالتسقفاعتثار/عنواناعتثار/تسهيالترديف

 اػتجبض زستٙبضٖ 1

اظاٖ شص  سبػ  فؼبلٙ ،  وبْبٌّ ثّ

ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي ودطز  000,000,10

 ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي وتأْل 000,000,13َ

)ثب  1400تب پب٘بي ذطزازوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ 

 (1400، تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 3وبزٔ  3شطا٘ظ تجصطٔ 

 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ  ض٘بل 000,000,6 وٍسٖ آوُظشٗ تُايْعٍٕ٘ وىه 2

 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ  ض٘بل 000,000,6 وبضآفطٍ٘ٗ وٍسٖ ْعٍٕ٘ تُايوىه 3

 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ  ض٘بل 000,000,6 ْعٍٕ٘ اضتجبعبت ػمىٗوىه 4

 ض٘بل 000,000,18 ٌبوّ ْعٍٕ٘ اخطاٖ پب٘بيوىه 5
اظ ثٙشٍٕٙ ظوبي تصُ٘ت عطح پٙشٍٓبزٖ َ اَل 

 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399وٓطوبِ 

 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ  ض٘بل 000,000,15ثبض، زض ودىُع  زَ ْعٍٕ٘ شطو  زض ودبوغ ػمىٗ زاذمٗوىه 6

 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ  ُ٘ضَ 600٘ه ثبض،  ودبوغ ػمىٗ ذبضخْٗعٍٕ٘ شطو  زض وىه 7

8 
ودُظ ذطَج اظ وشُض ثسَي سپطزي َثٙمٕ 

 َظٙفّ ثطاٖ شطو  زض ودبوغ ػمىٗ ٌظبن
 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ  -

9 
ْعٍٕ٘ استفبزِ اظ ت ٓٙالت شجىٕ وىه

 آظوب٘ش بْٗ
 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ  ض٘بل 000,000,20

10 
 ْعٍٕ٘ شطو  زض ضَ٘سازْبٖ ضلبثتٗوىه

 وحُض و ئمّ

ٌبوٕ حىب٘  اظ ضَ٘سازْبٖ  ثط اسبس شُِٙ

 وحُض )عطح شٓٙس ثبثب٘ٗ( ضلبثتٗ و ئمّ
 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ 

ٕ ْ تٕ و ئّموىه 11 ٍ٘ بَضاٌّوحُض پژَْشٗ/  ْع  ٍف
ْبٌّ  ُ٘بي ودطز  000,500,13وب شد ٖ زٌا ٘بل ثطا ض

ٖ زٌاشدُ٘بي وتأْل 000,000,17َ  ٘بل ثطا  ض
 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ 

 ضاتجٕ زاٌشدُ٘ٗ 12
ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي ودطز  000,000,8وبْبٌّ 

 ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي وتأْل 000,000,10 َ
 1400پب٘بي ذطزازوبِ تب  1399اظ اَل وٓطوبِ 

 وغبثك ومطضات ثٍٙبز ثٙىٕ تىىٙمٗ زضوبي 13
تب  1399وبِ اظ ثٙشٍٕٙ ظوبي زضذُاس  َ اَل زٖ

 1400پب٘بي آشضوبِ 

 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ  ض٘بل 000,000,50 ْسٕ٘ اظزَاج 14

 َز٘ؼٕ اخبضٔ و ىً 15
 ض٘بل ثطاٖ شٓط تٓطاي َ 000,000,500

 ض٘بل ثطاٖ سب٘ط شٓطْب 000,000,300

تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399وٍسٖ اظ اَل وٓطوبِ ثٓطِ

 آوُذت ٗ َ ثبظپطزاذ  زض ظوبي زاٌش 1400

 6خسَل شىبضٔ  وغبثك ْبٖ فطٍْ ٗ ثطٌبوّ 16



  



 

 11 از 12 صفحه
 

یدکتردورةدانشجويانپشتيثانیاز.4شمارةجذول


زمانمشموليتسقفاعتثار/تسهيالتعنواناعتثار/تسهيالترديف

 اػتجبض زستٙبضٖ 1
ض٘بل ثطاٖ  000,000,13اظاٖ شص  سبػ  فؼبلٙ ،  وبْبٌّ ثّ

 ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي وتأْل 000,000,16زاٌشدُ٘بي ودطز َ 

ل وٓطوبِ  )ثب  1400تب پب٘بي ذطزازوبِ  1399اظ َا

ظ تجصطٔ  ِ 3وبزٔ  3شط٘ا  (1400، تب پب٘بي شٓطُ٘ضوب

 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ  ض٘بل 000,000,7 آوُظشٗوٍسٖ  ْعٍٕ٘ تُايوىه 2

 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ  ض٘بل 000,000,7 وبضآفطٍ٘ٗ وٍسٖ ْعٍٕ٘ تُايوىه 3

 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ  ض٘بل 000,000,8 ْعٍٕ٘ اضتجبعبت ػمىٗوىه 4

 ض٘بل 000,000,30 اخطاٖ ضسبّلْعٍٕ٘ وىه 5
اظ ثٙشٍٕٙ ظوبي تصُ٘ت عطح پٙشٍٓبزٖ َ اَل 

 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399وٓطوبِ 

 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ  ض٘بل 000,000,15ثبض، زض ودىُع  زَ ْعٍٕ٘ شطو  زض ودبوغ ػمىٗ زاذمٗوىه 6

 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ  ُ٘ضَ 600٘ه ثبض،  ْعٍٕ٘ شطو  زض ودبوغ ػمىٗ ذبضخٗوىه 7

 ْعٍٕ٘ اػعان ثّ فطص  وغبلؼبتٗ زاذمٗوىه 8
َ  000,000,15وبْبٌّ  شدُ٘بي ودطز  ٖ زٌا ض٘بل  000,000,20ض٘بل ثطا

٘بي وتأْل، حساوثط ٖ زٌاشدُ ّ وست  ثطا بي شٓطُ٘ض 9ث َ تب پ٘ب  ِ ِ وب  1399وب
 1400پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ تب  1399اظ اَل وٓطوبِ 

 ْعٍٕ٘ اػعان ثّ فطص  وغبلؼبتٗ ذبضخٗوىه 9

زاٌشدُ٘بي ودطز َ ُ٘ضَ ثّ ػالَٔ سٙصس وٙمُٙي ض٘بل ثطاٖ  2500

ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي وٙمُٙي ُ٘ضَ ثّ ػالَٔ چٓبضصس  3500

 ثب ْىطاْٗ ْى طوتأْل 

ٔ ػالَ ّثُ٘ضَ  500زض صُضت ْىطاْٗ فطظٌساي، ثّ اظاٖ ْط فطظٌس، 

 )ػالَِ ثط وجبلح فُق( ْفتبز وٙمُٙي ض٘بل

تب پب٘بي سفط، زض صُضتٗ  1399اظ اَل وٓطوبِ 

وّ پص٘طش اظ وؤس ٕ ومصس، تب پٙش اظ پب٘بي 

زض٘بف  شسِ َ تبض٘د اػعان،  1400شٓطُ٘ضوبِ 

 ثبشس. 1400پٙش اظ پب٘بي آشضوبِ 

10 
ظبن  ٌٕ َثٙم َظٙفّ  ودُظ ذطَج اظ وشُض ثسَي سپطزي 

ٔ فطص  وغبلؼبتٗثطٖا شطو  زض  ٗ ٘ب زَض  ودبوغ ػمى
- 

 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ 

ثطاٖ شطو  زض ودبوغ ػمىٗ َ تب پب٘بي آشضوبِ 

 ثطاٖ شطو  زض زَضٔ فطص  وغبلؼبتٗ 1400

 1400شٓطُ٘ضوبِ تب پب٘بي  1399اظ اَل وٓطوبِ  ض٘بل 000,000,20 ْعٍٕ٘ استفبزِ اظ ت ٓٙالت شجىٕ آظوب٘ش بْٗوىه 11

12 
ْعٍٕ٘ شطو  زض ضَ٘سازْبٖ ضلبثتٗ وىه

 وحُض و ئمّ

 وحُض ٌبوٕ حىب٘  اظ ضَ٘سازْبٖ ضلبثتٗ و ئمّ ثط اسبس شُِٙ

 )عطح شٓٙس ثبثب٘ٗ(
 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ 

 وحُض پژَْشٗ/ فٍبَضاٌّ ْعٍٕ٘ ْ تٕ و ئمّوىه 13
 زاٌشدُ٘بي ودطز َض٘بل ثطاٖ 000,000,17وبْبٌّ 

 ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي وتأْل 000,000,20
 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ 

 ضاتجٕ زاٌشدُ٘ٗ 14
 ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي ودطز َ 000,000,8وبْبٌّ 

 ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي وتأْل 000,000,10
 1400تب پب٘بي ذطزازوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ 

 وغبثك ومطضات ثٍٙبز زضوبيثٙىٕ تىىٙمٗ  15
تب  1399وبِ اظ ثٙشٍٕٙ ظوبي زضذُاس  َ اَل زٖ

 1400پب٘بي آشضوبِ 

 1400تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ  1399اظ اَل وٓطوبِ  ض٘بل 000,000,50 ْسٕ٘ اظزَاج 16

 َز٘ؼٕ اخبضٔ و ىً 17
 ض٘بل ثطاٖ شٓط تٓطاي َ 000,000,500

 ض٘بل ثطاٖ سب٘ط شٓطْب 000,000,300

تب پب٘بي  1399وٍسٖ اظ اَل وٓطوبِ ثٓطِ

َ ثبظپطزاذ  زض ظوبي  1400شٓطُ٘ضوبِ 

 آوُذت ٗ زاٌش

 6خسَل شىبضٔ  وغبثك ْبٖ فطٍْ ٗ ثطٌبوّ 18



 

 11 از 11 صفحه
 

وتعذادترگسيذگانقاتلحمايتدرهريكازیياجرا-یعلمیهایهمکارقاتلقثولترایهایفعاليت.5جذولشمارة

هاآن

قاتلحمايتترگسيذگانتعذاداجرايی-فعاليتعلمیرديف

1 
اخطاٖ لطاضزازْبٖ ثًٙ وؤس ّ َ ٌٓبزْبٖ ذبضج اظ آي 

 ْب َ وطاوع تحمٙمبتٗ()صٍؼ  ، سبظوبي

اظاٖ ْط  َ ثّ ٌفط ه٘ لطاضزاز، وجمح ض٘بل 000,000,400 تب

 ثٙش اظ آي، ٘ه ٌفط ض٘بل 000,000,400

2 
حىب٘تٗ زض ْبٖ صٍسَق لطاضزازْبٖ ثًٙ وؤس ّ َاخطاٖ 

 (ْبٖ پژَْشٗپژَْشٗ )گطٌ  ْبٖ اػتجبض لبلت عطح

اظاٖ ْط  َ ثّ ٌفط ه٘ لطاضزاز، وجمح ض٘بل 000,000,250 تب

 ثٙش اظ آي، ٘ه ٌفط ض٘بل 000,000,250

 وتبة، ٘ه ٌفطػٍُاي ثطاٖ ْط  ْبٖ ػمىٗ َ ترصصٗتسًَ٘ وتبة 3

 سبل تحصٙمٗ حساوثط ٘ه ٌٙه، ثطاٖ ْط وبضگبِ، ٘ه ٌفط ْبٖ آوُظشٗثطگعاضٖ وبضگبِ 4

 حساوثط ٘ه ٌفط  ثطاٖ ْط آظوب٘ش بِ، / پژَْشٗآوُظشٗ ْبٖ آظوب٘ش بِ)تأسٙس( اٌساظٖ  ضاِ 5

 سبظايٌبوّ(، ثّ پٙشٍٓبز وؤس ّ َ تأ٘ٙس وؼبٌَ  آٍ٘سِسب٘ط وُاضز وشبثّ )ثّ غٙط اظ اوُض وطثُط ثّ پب٘بي 6
 

هایفرهنگی.ترنامه6جذولشمارة

عنوانرديف

1 
 ُْ٘تٗ – وؼطفتْٗبٖ  ثطٌبوّ

 ...( َ اسالن َ ا٘طاي تىسي تبض٘د ، ػمه تبض٘د َ فم فّ ظٌسگٗ ، فم فٕ ٌرج ٗ ، اذالق اسالوٗ ، اٌس٘شّ وجبٌْٗبٖ   بضگبِو)

2 

 آوُظٖ وٓبضت َ  افعا٘ٗ زاٌشْبٖ  ثطٌبوّ

 َ ْب ضشتّ وؼطفٗ ، َضظشٗ َ ٍْطٖ ْبٖ ثطٌبوّ ، ثٍٙبزومطضات  َ ْب سٙبس  ثب آشٍب٘ٗ ، تحمٙك ضَش َ پژَْش اذالق ْبٖ )وبضگبِ

 َ ...( ػمىٗ ْبٖ گطا٘ش

3 

 ْبٖ اختىبع ٌرج بٌٗ ٌش  

سبظاي ثب ٌٓبزْبٖ زَلتٗ َ  ْبٖ آٍ٘سِ سبظاي ثب ٌرج بي َ سطآوساي ، ٌش   ْبٖ آٍ٘سِ سبظاي ثب ٘ىس٘ ط ، ٌش   ْبٖ آٍ٘سِ )ٌش  

 غٙطزَلتٗ(

 اضزَْبٖ خٓبزٖ 4

5 
 سٙبحتٗ –اضزَْبٖ ظ٘بضتٗ 

 ثبظز٘س اظ وطاوع صٍؼتٗ َ تُلٙسٖ ، ثبظز٘س اظ وطاوع تحمٙمبتٗ ، ثبظز٘س اظ اوبوً فطٍْ ٗ َ وصْجٗ ، اضزَٖ ضاْٙبي ٌُض َ ...()

 ثٓع٘ تٗ َ تُاٌجرشٗ سبوٍبي وطاوع َ ا٘ثبضگطاي َ شٓسا ْبٖ ذبٌُازِ ثب ز٘ساض 6

 ثٍٙبز ومٗ وُضز تأ٘ٙسفطٍْ ٗ ْبٖ سب٘ط ثطٌبوّ 7




