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شيوهنامةپشتيثانیازفعاليتهایعلمیوفرهنگیدانشجويانمستعذتحصيلیکشور 

درسالتحصيلی 1399-1400
مقذمه 

ثّ استٍبز تجصطِْبٖ  2 َ 1وبزٔ  َ 4تجصطٔ  1وبزٔ  5آًٌ٘ٙبوٕ پشتٙجبٌٗ اظ فؼبلٙت ْتبٖ ػمىتٗ َ فطٍْ تٗ زاٌشتدُ٘بي و تتؼس
تحصٙمٗ وشُض (وُضُع وصُثٕ ْٙئ

اوٍبٖ ثٍٙبز ومٗ ٌرج بي زض تبض٘د  ،)1397/5/10شتٌُِٙبوتٕ اخطا٘تٗ آ٘تًٌٙبوتٕ وتصوُض زض

سبل تحصٙمٗ  ،1399-1400وغبثك وُاز ش٘ل تسًَ٘ شسِ اس .
ريفها 
مادة.1تع 

زض اً٘ شٌُِٙبوّ ،ػٍُايْبٖ اذتصبضٖ ظ٘ط ،خب٘ عً٘ ػجبضتْبٖ وبول آيْب وٗشُز:
الف« .ثٍٙبز ومٗ» ثّ خبٖ «ثٍٙبز ومٗ ٌرج بي»؛
ة« .آًٌ٘ٙبوّ» ثّ خبٖ «آًٌ٘ٙبوٕ پشتٙجبٌٗ اظ فؼبلْ ٙبٖ ػمىٗ َ فطٍْ ٗ زاٌشدُ٘بي و تؼس تحصٙمٗ وشتُض ،وصتُة ْٙئت
اوٍبٖ ثٍٙبز ومٗ زض تبض٘د »1397/5/10؛
جَ« .ظاضت ػمُن» ثّ خبٖ «َظاضت ػمُن  ،تحمٙمبت َ فٍبَضٖ»؛
زَ« .ظاضت ثٓساش » ثّ خبٖ «َظاضت ثٓساش

 ،زضوبي َ آوُظش پعشىٗ»؛

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

٘ب شُضاٖ ػبلٗ اٌمالة فطٍْ ٗ ،وشغُل فؼبلٙ
آٍ٘سِسبظاي» ثّ خبٖ «وؼبٌَ

ْ تٍس»؛

آٍ٘سِسبظاي ثٍٙبز ومٗ»؛

ظ« .ثٍٙبز استبٌٗ» ثّ خبٖ «ْط ٘ه اظ ثٍٙبزْبٖ ٌرج بي استبيْبٖوشُض»؛
ح« .زَضٔ وبضشٍبسٗ» ثّ خبٖ «سبلْبٖ اَل تب چٓبضن تحصٙل زض زَضِْتبٖ وبضشٍبستٗ پُٙستتّ  ،وبضشٍبستٗ اضشتس پُٙستتّ ،
زوتطٖ حطفّاٖ َ زوتطٖ ترصصٗ پُٙستّ»؛
ط« .زَضٔ وبضشٍبسٗ اضشس» ثّ خبٖ «سبلْبٖ اَل َ زَن تحصٙل زض زَضٔ وبضشٍبسٗ اضشس ٌبپُٙستتّ  ،ستبلْتبٖ پتٍده تتب
ْفته تحصٙل زض زَضٔ زوتطٖ حطفّاٖ  ،ستبلْتبٖ پتٍده َ ششته تحصتٙل زض زَضِْتبٖ وبضشٍبستٗ اضشتس پُٙستتّ َ
زوتطٖ ترصصتٗ پُٙستتّ َ ستبلْتبٖ اَل َ زَن تحصتٙل زض زَضٔ زوتتطٖ و تتمٙه (ازاوتٕ تحصتٙل زض زَضٔ زوتتطٖ
ترصصٗ و تمٙىبً پس اظ اتىبن زَضٔ تحصٙمٗ وبضشٍبسٗ)»؛
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ٖ« .زَضٔ زوتطٖ» ثّ خبٖ «سبلْبٖ اَل تب چٓبضن تحصٙل زض زَضِْبٖ ترصص (ضشتتّْتبٖ پعشتىٗ) َ زوتتطٖ ترصصتٗ
ٌبپُٙستّ  ،سبلْبٖ ْفته تب زْه تحصٙل زض زَضٔ زوتطٖ ترصصتٗ پُٙستتّ  ،ستبلْتبٖ ستُن تتب ششته تحصتٙل زض زَضٔ
زوتطٖ و تمٙه َ سبلْبٖ اَل تب سُن تحصٙل زض زَضٔ فُق ترصص (ضشتّْبٖ پعشىٗ)»؛
ن« .ثطگع٘سِ» ثّ خبٖ «ْط ٘ه اظ زاٌشدُ٘بي و تؼس تحصٙمٗ وّ ثط اسبس اً٘ شٌُِٙبوّ ثطگع٘سِ وٗشٌُس».
مادة.2نحوةانتخابترگسيذگان 

 .1-2زاٌشدُ٘بي ثطاٖ ثٓطِوٍسٖ اظ پشتٙجبٌْٗبٖ اً٘ شٌُِٙبوّ ثب٘س وشغُل ثّ تحصٙل زض سبلْتبٖ وتصوُض زض ثٍتسْبٖ «ح»
تب «ٖ» وبزٔ  1ثبشٍس.
 .2-2زض سبل اَل زَضٔ وبضشٍبسٗ ،صطفبً افطاز ظ٘ط ثطگع٘سِ وٗشٌُس:
الف .زاضٌسگبي وسال عال ٘ب ٌمطٔ وشُضٖ زض الىپٙبزْبٖ ومٗ زاٌشآوُظٖ ،ثب وؼطفٗ َظاضت آوُظش َ پطَضش؛
ة .زاضٌسگبي ضتجٕ  1تب  100وشُضٖ زض آظوُي سطاسطٖ َضَز ثّ زاٌش بِْب زض گطَِ ػمُن ض٘بضٗ َ فٍٗ؛
ج .زاضٌسگبي ضتجٕ  1تب  100وشُضٖ زض آظوُي سطاسطٖ َضَز ثّ زاٌش بِْب زض گطَِ ػمُن تدطثٗ؛
ز .زاضٌسگبي ضتجٕ  1تب  80وشُضٖ زض آظوُي سطاسطٖ َضَز ثّ زاٌش بِْب زض گطَِ ػمُن اٌ بٌٗ؛
ِ.زاضٌسگبي ضتجٕ  1تب  40وشُضٖ زض آظوُي سطاسطٖ َضَز ثّ زاٌش بِْب زض گطَِ ٍْط.
 .3-2اٌتربة ثطگع٘سگبي زض زَضِْبٖ وبضشٍبسٗ اضشس َ زوتطٖ َ سبلْبٖ زَن تتب چٓتبضن زَضٔ وبضشٍبستٗ ،ثتط استبس
اوتٙبظ و تشسِ اظ خسَل شىبضٔ  1پُٙس

صُضت وٗگٙطز.

تثصره .زاٌشدُ٘بي وشىُل اً٘ ثٍس ،ثطاٖ ثٓطِوٍسٖ اظ پشتٙجبٌْٗب ،ثب٘س حسالل  100اوتٙبظ اظ خسَل شىبضٔ  1پُٙس و ت ٌىبٍ٘س.
 .4-2اوتٙبظ حبصل اظ وٙبٌ  ًٙول ح ًٙتحصٙل ٘ب زاٌشآوُذت ٗ ْط ٘ه اظ زَضِْبٖ تحصتٙمٗ ،پتس اظ اػىتبل ضتطا٘ت
ْى بيسبظٖ ضشتّ-وؤس ّْبٖ وشُض وّ اظ سُٖ وؼبٌَ آٍ٘سِسبظاي تؼ ًٙٙوٗشُز ،وحبسجّ وٗگطزز.
 .5-2ضط٘ت وطثُط ثّ تؼساز َ تطتٙت ٌُ٘ ٍسگبي زض وحبسجٕ اوتٙبظ ْط ومبلّ َ وتبة ،ثط اسبس آًٌ٘ٙبوتٕ اضتمتبٖ وطتجتٕ ػمىتٗ
اػضبٖ ْٙئ ػمىٗ (وصُة َظاضت ػمُن  ،تحمٙمبت َ فٍبَضٖ) وحبسجّ وٗشُزْ .ىچٍ ًٙزض وحبسجٕ اوتٙتبظ عتطحْتبٖ
پژَْشٗ ،ػالَِ ثط لحبػ ضط٘ت وطثُط ثّ تؼساز َ تطتٙت ْىىبضاي ،وست ظوتبي اختطاٖ عتطح َ وجمتح عتطح ٌٙتع زض ٌظتط
گطفتّ وٗشُز.
 .6-2زض ْط ْىب٘ش ،حساوثط ثّ زَ ومبلّ اوتٙبظ زازِ وٗشُز.
 .7-2زض وحبسجٕ ودىُع اوتٙبظ ومبالت زاٌشدُ٘بي زَضِْبٖ وبضشٍبسٗ َ وبضشٍبسٗ اضشس ،اوتٙتبظ حتساوثط پتٍح ومبلتّ َ زاٌشتدُ٘بي
زَضٔ زوتطٖ ،حساوثط زِ ومبلّ وّ ثٙشتطً٘ اوتٙبظات ضا ثطاٖ وتمبضٗ زاضٌس ،زض ٌظط گطفتّ وٗشُز.
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 .8-2صطفبً ثطاٖ عطحْبٖ پژَْشٗ وّ ثّعُض وبول ٘ب وطحمّاٖ اظ آي ،ذبتىّ٘بفتّ ثبشس ،اوتٙبظ زض ٌظط گطفتتّ وتٗشتُز؛ ضتىٍبً
اوتٙبظ عطحْب٘ٗ وّ زض زَضاي زاٌشدُ٘ٗ اخطا شسِاٌس ،زض صُضت وُافم ٘ب ضضب٘ استبز ضاٍْىتبٖ وتمبضتٗ زض ظوتبي
اخطاٖ عطح ،لحبػ وٗشُز.
 .9-2اوتٙبظ وتبةْب ثطاٖ وتبةْبٖ ػمىٗ وتطتجظ ثتب ترصتص وتمبضتٗ لحتبػ وتٗشتُز َ ثتطاٖ وتتبةْتب٘ٗ ثتب وُضتُػبت
ودىُػٕ پطسشْب َ آظوُيْب  ،حلالى بئل َ ٌظب٘ط آيْب ،اوتٙبظٖ زض ٌظط گطفتّ ٌىٗشُز.
 .10-2تؼ ًٙٙفٓطس اٌتشبضات وُضز تأ٘ٙس ثٍٙبز ثب وؼبٌَ آٍ٘سِسبظاي اس .
 .11-2سمف اوتٙبظ زض٘بفتٗ اظ ضَ٘سازْبٖ ٌرج بٌٗ وُضز تأ٘ٙس ثٍٙبز ومٗ وّ ػٍُاي آيْب زض خسَل شتىبضٔ  1پُٙست

شوتط

ٌشسِ اس  ،ثط اسبس ومطضات وصُة ثٍٙبز ومٗ ،تؼ َ ًٙٙزض اوتٙبظْبٖ وتمبضٙبي لحبػ وٗشُز.
 .12-2ضز٘ف وٍظُضشسِ زض خسَل شىبضٔ  1پُٙس

ثطاٖ «سب٘ط فؼبلْ ٙتبٖ آوُظشتٗ  ،پژَْشتٗ  ،فٍبَضاٌتّ َ فطٍْ تٗ»،

ثطاٖ وُاضزٖ ْىچُي و ت خُا٘ع وؼتجط ثًٙالىممٗ ْ ،ىىبضٖ ثب ٌٓبزْبٖ ومٗ َ استبٌٗ زض ضاستبٖ ضشتس َ پٙشتطف
وشُض َ وُاضز ٌظٙط آيْب ،زض ٌظطگطفتّ شسِ وّ ثّ زلٙل ػىُوٙ
ضز٘ف ثطاٖ وتمبضٗ ،ثب تشرٙص وؼبٌَ

ٌساشتً ،زض خسَل لحبػ ٌشتسِ است  .اوتٙتبظ ا٘تً

آٍ٘سِسبظاي تؼ ًٙٙوٗشُز.

 .13-2ثٍٙبز ومٗ وٗتُاٌس ثطاٖ تسلٙك اوتٙبظْبٖ ْط ٘ه اظ وتمبضٙبي ثط اسبس ختسَل شتىبضٔ  1پُٙست  ،اظ وتبضگطَِْتبٖ
ترصصٗ وتشىل اظ صبحتٌظطاي زاٌش بْٗ استفبزِ وٍس.
مادة.3اعتثارهاوتسهيالت 

 .1-3پشتٙجبٌٗ اظ ثطگع٘سگبي زض زَضٔ وبضشٍبسٗ ثط استبس ختسَل شتىبضٔ  ، 2زض زَضٔ وبضشٍبستٗ اضشتس ثتط استبس ختسَل
شىبضٔ  َ 3زض زَضٔ زوتطٖ ثط اسبس خسَل شىبضٔ  4پُٙس
 .2-3وىهْعٍٕ٘ «تُايوٍسٖ آوُظشٗ» ،ثطاٖ شطو

اٌدبن وٗشُز.

ثطگع٘تسِ زض زَضِْتب َوبضگتبِْتبٖ آوُظشتٗ َ ثتب ْتست اضتمتبٖ

تُاٌبْ٘ٗبٖ َٖ زض وُضُعْبٖ ترصصٗ وطتجظ ثب تحصٙل اػغب وٗشُز .اػغبٖ ا٘تً وىتهْعٍ٘تّ ،وٍتُط ثتّ اضائتٕ
گُاْٗ شطو
وبلٗ پطزاذ

زضوبضگبِْب َ زَضِْبٖ آوُظشٗ وطثُط اس

َ ثط اسبس وٙعاي ْعٍّ٘وتطز وجتٍتٗ ثتط وتساضن وثجتتٕ

وٗشُز.

 .3-3وىتتهْعٍ٘تتٕ «تتتُايوٍتتسٖوتتبضآفطٍ٘ٗ» ،ثتتطاٖ شتتطو
تدبضٖسبظٖ  ،حمُق وبلىٙ

ثطگع٘تتسِ زض زَضِْتتبٖ آوُظشتتٗ ضاِاٌتتساظٖو تتتَوتتبض ،

فىطٖ َ وشبثّ آي َ ثب ْست اضتمبٖ تُاٌبْ٘ٗبٖ َٖ زض ظوٍٙتٕ ٌتُآَضٖ َوتبضآفطٍ٘ٗ

اػغب وٗشُز .اػغبٖ اً٘ وىهْعٍّ٘ ،وٍُط ثّ اضائٕ گُاْٗ شطو
َ ثط اسبس وٙعاي ْعٍّ٘وطز وجتٍٗ ثط وساضن وثجتٕ وبلٗ پطزاذ

زضوبضگبِْب ٘ب زَضِْبٖ آوُظشٗ وطثتُط است

وٗشُز.

 .4-3وىهْعٍٕ٘ «اضتجبعبت ػمىتٗ» ،شتبول وىتهْعٍ٘تٕ «اشتتطان ٌشتط٘بت ػمىتٗ زاذمتٗ َ ذتبضخٗ» « ،ػضتُ٘
اٌدىتتًْتتبٖ ػمىتتٗ زاذمتتٗ َ ذتتبضخٗ» « ،ػضتتُ٘

زض

زض پب٘ تتبِْتتبٖ اعالػتتبتٗ ترصصتتٗ َ زستطستتٗ ثتتّ آيْتتب» َ
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«ذط٘سوتبةْبٖ ػمىٗ زض وُضُعْبٖ ترصصٗ وطتجظ ثب ضشتٕ تحصٙمٗ» اس
وساضن وثجتٕ وبلٗ پطزاذ

َ ثط اسبس وٙعاي ْعٍّ٘وطز وجتٍٗ ثتط

وٗشُز.

تثصرة.1ثطگع٘سگبي زَضٔ وبضشٍبسٗ وٗتُاٌٍس اظ وىتهْعٍ٘تٕ اضتجبعتبت ػمىتٗ ،ثتطاٖ حضتُض زض ودتبوغ (ْىتب٘شْتب َ
وبضگبِْبٖ) ػمىٗ ٌٙع استفبزِ ٌىبٍ٘س.
 .5-3اػغبٖ وىهْعٍٕ٘ «اخطاٖ پب٘بيٌبوّ /ضسبلّ» ،وٍُط ثّ تصُ٘ت عطح پٙشٍٓبزٔ پب٘بيٌبوتّ /ضستبلٕ زاٌشتدُ زض وؤس تٕ
وتجُع تب پٙش اظ پب٘بي شٓطُ٘ض وبِ  1400اس

َ ثط اسبس فٓطس

ْعٍّْ٘بٖ (غٙطپطسٍمٗ) تأ٘ٙسشتسِ اظ ستُٖ استتبز

ضاٍْىب ،زض عُل سبل تحصٙمٗ (تب پب٘بي شٓطُ٘ض وبِ  ،)1400ثّ زاٌشدُ پطزاذ

وٗشُز.

 .6-3اػتجبض «زستٙبضٖ» ،زض لجبل ْىىبضٖ زض لبلت فؼبلْ ٙبٖ «آوُظش٘بضٖ» ْ« ،ىىبضْٖبٖ ػمىٗ-اخطا٘ٗ» َ «فتً٘تبضٖ»،
ثط اسبس وٙعاي ْىىبضٖ تأ٘ٙسشسِ زض گُاْٗ ػىمىطز صبزضشتسِ اظ ستُٖ اػضتبٖ ْٙئت ػمىتٗ وؤس تٕ وتجتُع وتّ
زاٌشدُ زستٙبضٖ آٌبي ضا ثط ػٓسِ زاشتّ اس  ،تب سمف تؼًٙٙشتسِ زض ختسَلْتبٖ شتىبضٔ  4 َ 3پُٙست  ،ثتّ ثطگع٘تسِ
پطزاذ وٗشُز.
« .1-6-3آوتتُظش٘تتبضٖ» ،زستتتٙبضٖ آوُظشتتٗ ثطگع٘تتسِ ظ٘تتط ٌظتتط ٘ىتتٗ اظ اػضتتبٖ ْٙئ ت ػمىتتٗ وؤس تتٕ وتجتُع ،ثتتب
فؼبلْ ٙب٘ٗ اظ لجٙل ثطگعاضٖ والسْبٖ حل تىطً٘  ،وىه زض تصحٙح ثطگّْبٖ زاٌشدُ٘بي  ،وىه زض
سبظوبيزْٗ وغبلت زضسٗ استبز ثطاٖ اضائتّ ثتّ صتُضت زضسٌبوتّ ْ ،ىطاْتٗ زاٌشتدُ٘بي زضس زض ثبظز٘تسْبٖ
ػمىٗ  ،فؼبلْ ٙبٖ وٙساٌٗ  ،اوُض وبضگبْٗ َ وُاضز وشبثّ اس .
ْ« .2-6-3ىىبضْٖبٖ ػمىٗ-اخطا٘ٗ»ْ ،ىىبضٖ ثطگع٘سِ ثب اػضبٖ ْٙئ ػمىٗ وؤس ٕ وتجُع ،زض لبلتت فؼبلٙت ْتبٖ
وصوُض زض خسَل شىبضٔ  5پُٙس (ثب تُخّ ثّ تؼساز ثطگع٘سگبي لبثل حىب٘ زض چتبضچُة ْتط ٘ته اظ آيْتب)
اس .
« .3-6-3فً٘بضٖ» ،زستٙبضٖ فٍبَضٖ ثطگع٘سِ زض شتطو

ظا٘شتٗ ٘ىتٗ اظ اػضتبٖ ْٙئت ػمىتٗ وؤس تّ وتجتُع ثتب

فؼبل ٙت ْتتب٘ٗ اظ لجٙتتل وىتته زض تُلٙتتس زاٌتتش فٍتتٗ  ،وىتته زض فؼبل ٙت ْتتبٖ ٌُآَضاٌتتّ  ،وىتته زض فطاٍ٘تتس
ٌٙىّصٍؼتٗسبظٖ وحصُالت َ ذسوبت  ،وىته زض تدتبضٖستبظٖ وحصتُالت َ ذتسوبت َ ستب٘ط وتُاضز
وشبثّ اس .
تثصرة .2فؼبلْ ٙبٖ وطثُط ثّ اٌدبن پب٘بيٌبوّ /ضسبلّ ،خعء ْىىبضْٖبٖ ػمىٗ-اخطا٘ٗ وح ُة ٌىٗشُز.
تثصرة.3زض صُضت ازاوٕ فؼبلْ ٙبٖ ثطگع٘سِ زض لبلت ْىىتبضْٖتبٖ ػمىتٗ-اخطا٘تٗ َ فتً٘تبضٖ زض فصتل تبث تتبي (وتطتجظ ثتب
فؼبلْ ٙبٖ اٌدبنشسِ زض ٌٙهسبل زَن) َ تأ٘ٙس وؼبٌَ
پطزاذ

آٍ٘سِسبظاي ،اػتجبض زستٙبضٖ ثطاٖ سّوبْٕ تبث تبي ٌٙع لبثتل

اس .

تثصرةْ .4ىٕ فؼبلْ ٙبٖ زستٙبضٖ ثطگع٘سِ ثب٘س ثب تأ٘ٙس استبز ضاٍْىبٖ َٖ ثبشس.
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« .7-3وىهْعٍٕ٘ شطو زض ضَ٘سازْبٖ ضلبثتٗ» ،ثّ وٍظُض حىب٘ اظ تٙهْبٖ شتطو وٍٍتسِ زض ضَ٘تسازْبٖ ضلتبثتٗ وتُضز
تأ٘ٙس ثٍٙبز ثط اسبس شٌُِٙبوٕ حىب٘

اظ ضَ٘سازْبٖ ضلبثتٗ و ئمّوحُض (عتطح شتٓٙس ثبثتب٘ٗ) ،وصتُة ضئتٙس ثٍٙتبز زض

تبض٘د  ،1399/2/22ثّ تٙه شبول ثطگع٘سِ اػغب وٗشُز.
« .8-3وىهْعٍٕ٘ ْ تٕ و ئمّوحُض پژَْشٗ /فٍبَضاٌّ» ،ثّ وٍظُض تشىٙل ْ تٕ پژَْشٗ /فٍبَضاٌّ ثط اسبس «شٌُِٙبوٕ حىب٘ت
اظ ْ تّْبٖ زاٌشتدُ٘ٗ و تئمّوحتُض (عتطح شتٓٙس احىتسٖ ضَشتً)» ،وصتُة ضئتٙس ثٍٙتبز (وُضتُع اثالغٙتٕ شتىبضٔ
/5/55217ز وُضخ  ،)1398/10/29ثّ ثطگع٘سگبي اػغب وٗشُز.
 .9-3وىهْعٍٕ٘ «شطو

زض ودبوغ ػمىٗ زاذمٗ» ،ثّ وٍظُض شطو

ثطگع٘سگبي زَضِْبٖ وبضشٍبسٗ اضشتس َ زوتتطٖ

زض ْىب٘شْبٖ ػمىٗ زاذل وشُض (ْىطاِ ثب اضائٕ ومبلّ ثّصُضت سرٍطاٌٗ ٘ب پُستط) َ ثتب ْتست ت تٓٙل اضتجبعتبت
پژَْشٗ آٌبي ،ثب تأ٘ٙس استبز ضاٍْىب َ ثط اسبس وٙعاي ْعٍّ٘وطز وجتٍٗ ثط وساضن وثجتٕ وبلٗ وجٍٗ ثط ٌبنٌُ٘ ٗ َ حضتُض
زض ودىغ ،پطزاذ وٗشُز.
 .10-3وىهْعٍٕ٘ «شطو

ثطگع٘تسگبي زَضِْتبٖ وبضشٍبستٗ اضشتس َ

زض ودبوغ ػمىتٗ ذتبضخٗ» ،ثتّ وٍظتُض شتطو

زوتطٖ زض ْىب٘شْبٖ ػمىٗ ذبضج اظوشُض (ْىطاِ ثب اضائٕ ومبلّ ثّ صُضت سرٍطاٌٗ ٘ب پُستط) َ ثتب ْتست ت تٓٙل
اضتجبعبت پژَْشٗ آٌبي ،ثب تأ٘ٙس استبز ضاٍْىب َ ثط اسبس وٙتعاي ْعٍ٘تّوتطز وجتٍتٗ ثتط وتساضن وثجتتٕ وتبلٗ وجٍتٗ ثتط
ٌبنٌُ٘ ٗ َ حضُض زض ودىغ ،پطزاذ
 .11-3وىهْعٍٕ٘ «اػعان ثّ فطص

وٗشُز.

وغبلؼبتٗ زاذمٗ» ،ثب ْست ا٘دتبز اضتجتبط ثطگع٘تسگبي ثتب ٌٓبزْتبٖ ػمىتٗ َ فٍبَضاٌتٕ

وشُض اػغب وٗشُز وّ پس اظ تصُ٘ت استفبزِ اظ فطصت

وغبلؼتبتٗ زض وؤس تٕ وتجتُع  ،پتص٘طش اظ ٌٓتبز ومصتس َ

تأ٘ٙس ثٍٙبز استبٌٗ وحل تحصٙل ،ثّ ثطگع٘سگبي زَضٔ زوتطٖ پطزاذ
 .12-3وىهْعٍٕ٘ «اػعان ثّ فطص

وٗشُز.

وغبلؼبتٗ ذبضخٗ» ،ثب ْست ا٘دبز اضتجبط ثطگع٘تسگبي ثتب ٌٓبزْتبٖ ػمىتٗ َ فٍبَضاٌتٕ

ذبضج اظ وشُض زض لبلت زَضٔ فطص

وغبلؼبتٗ ،پس اظ تصُ٘ت فطصت

ٌٓبز ومصس َ تأ٘ٙس ثٍٙبز ومٗ ،ثط اسبس ظطفٙت

وغبلؼتبتٗ زض وؤس تٕ وتجتُع  ،پتص٘طش اظ

تؼٙتًٙشتسِ اظ ستُٖ ضئتٙس ثٍٙتبز ،ثتّ تؼتسازٖ اظ ثطگع٘تسگبي زَضٔ

زوتطٖ اػغب وٗشُز.
تثصرة.5اٌتربة وشىُالي وىهْعٍٕ٘ اػتعان ثتّ فطصت وغبلؼتبتٗ ذتبضخٗ َ تؼٙت ًٙوٙتعاي حىب٘ت اظ آٌتبي ،ثتب تُختّ ثتّ
اَلُ٘ ْبٖ ػمه َ فٍبَضٖ وشتُض  ،اوىبٌتبت َ تدٓٙتعات زاذتل َ ذتبضج اظ وشتُض  ،عتُل وتست ستفط َ وٙتعاي
ثٓطِوٍسْٖبٖ لجمٗ ثطگع٘سِ زض سبل تحصٙمٗ  1399-1400اظ پشتٙجبٌْٗبٖ ثٍٙبز ومٗ ،ثب وؼبٌَ آٍ٘سِسبظاي اس .
تثصرة .6ثطاٖ ثٓطِوٍسٖ ثطگع٘سِ اظ وىهْعٍٕ٘ اػعان ثّ فطص وغبلؼبتٗ ذبضخٌٗٓ ،بز ومصس َٖ ثب٘س ٘ىٗ اظ زاٌشت بِْتب
ثب ضتجٕ وهتط اظ  200زض ضتجّثٍسْٖبٖ خٓبٌٗ ٘ب وطاوع پژَْشٗ وؼتجط ثتط استبس وُضتُع پتژَْش ثطگع٘تسِ (ثتب
تأ٘ٙس وؼبٌَ

آٍ٘سِسبظاي) ثبشس.

تثصرةْ .7ط ثطگع٘سِ ،زض عُل زَضٔ زوتطٖ ،صطفبً ٘ه ثبض وٗتُاٌس اظ وىهْعٍٕ٘ اػعان ثّ فطص وغبلؼبتٗ ذبضخٗ ثٓطِوٍس شُز.
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 .13-3ثطگع٘سِ ،ثطاٖ ذطَج اظ وشُض ثّ وٍظُض شطو

زض ودبوغ ػمىٗ ،ثٓطِوٍسٖ اظ فطص

وغبلؼتبتٗ َ ٘تب شتطو

زض

وبضگبِْب َ زَضِْبٖ ػمىٗ ،زض صُضت تأ٘ٙس ثٍٙبز ومٗ ،وٗتُاٌس اظ ت ٓٙالت ٌظتبن َظٙفتّ ثتطاٖ ذتطَج اظ وشتُض
ثسَي سپطزي َثٙمّ استفبزِ وٍس.
« .14-3اػتجبض استفبزِ اظ ت ٓٙالت شجىٕ آظوب٘ش بْٗ» ،ثّ وٍظُض ثٓطِوٍسٖ ثطگع٘سگبي اظ اوىبٌتبت «شتجىٕ آظوب٘شت بْٗ
فٍبَضْٖبٖ ضاْجطزٖ» اػغب وٗشُز وّ  60زضصس اظ ْعٍٕ٘ ْط ثبض ثٓطِوٍسٖ ثطگع٘سِ اظ اوىبٌتبت شتجىّ ،تتب ستمف
وجمح وصوُض زض خسَلْبٖ شىبضٔ  4 َ 3پُٙس  ،ثط ػٓسٔ ثٍٙبز ومٗ اس .
« .15-3ضاتجٕ زاٌشدُ٘ٗ» ،شبولوىهْعٍٕ٘ وؼٙشتٗ اس وتّ زض ْتط ٌتٙهستبل تحصتٙمٗ ،زض لجتبل وبْبٌتّ  40ستبػ وتبض
زاٌشدُ٘ٗ زض وؤس ٕ وتجُع ،ثب تأ٘ٙس وؼبٌَ

شٖضثظ زض وؤس ّ ،ثّ ثطگع٘سگبي پطزاذ

وٗشُز.

« .16-3ثٙىٕ تىىٙمٗ زضوبي» ،شبول ثٙىّاٖ اس وّ ثطاٖ خجطاي ثرشٗ اظ ْعٍّْ٘بٖ زضوبٌٗ ثطگع٘سِ َ ْى تط َ فطظٌتساي َٖ
وّ زض تؼٓس ثٙىّگط پبّ٘ ٌٙ

 ،وُضز استفبزِ لطاض وٗگٙطز 70 .زضصس وجمح حك ثٙىّ ضا ثٍٙتبز ومتٗ تمجتل وتٗوٍتس َ 30

زضصس ثبلٗوبٌسِ ،اظ وجبلح اػغب٘ٗ ثّ ثطگع٘سِ و ط وٗشُز .شطا٘ظ َ وجمح حتك ثٙىتّ ،ثتط استبس لتطاضزاز ثٍٙتبز ومتٗ ثتب
شطو ثٙىٕ عطت لطاضزاز تؼ ًٙٙوٗشُز.
تثصرة.8ثطگع٘سگبي ،ثطاٖ استفبزِ اظ ثٙىٕ تىىٙمٗ زضوبي  ،ثب٘س زاضاٖ ٘ىٗ اظ اٌُاع ثٙىّْبٖ پبٕ٘ زضوبي (اظ لجٙل تأوًٙ
اختىبػٗ  ،ذسوبت زضوبٌٗ ٌٙ ،طَْبٖ و مح  ،سالو
ْ« .17-3سٕ٘ اظزَاج» ،ثب ْست تطغٙت سٍ

َ  )...ثبشٍس.

ح ٍٕ تشىٙل ذبٌُازِ َ زض صُضت اضائٕ اسٍبز وثجتّ وجٍٗ ثط اظزَاج ثطگع٘تسِ

زض ثبظٔ ظوبٌٗ وصوُض زض خسَلْبٖ شىبضٔ  2تب  4پُٙس  ،ثّ َٖ اػغب وٗشُز.
 .18-3ت ٓٙالت «َز٘ؼٕ اخبضٔ و ىً» ،ثّ صُضت َان لطضالح ٍّ اظ عط٘ك صٍسَقْبٖ ضفتبِ زاٌشتدُ٘ٗ َظاضت ػمتُن ،
َظاضت ثٓساش

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

َانزٍْسِ َ ثب اضائّ وساضن وؤ٘س اخبضٔ و ىً ،اػغب وٗشُز .ثبظپطزاذ

ا٘تً ت تٓٙالت ،زض ٘ته وطحمتّ ،پتس اظ

زاٌشآوُذت ٗ ثطگع٘سِ َ ثط اسبس ومطضات صٍسَق َانزٍْسِ اٌدبن وٗشُز.
تثصرة.9ثطگع٘سِ ٌىٗتُاٌس زض ْط ٌٙهسبل تحصٙمٗ ،اظ ثٙش اظ ٘ىٗ اظ اػتجبضْتبٖ «زستتٙبضٖ»  ْ« ،تتٕ و تئمّوحتُض پژَْشتٗ/
فٍبَضاٌّ» « ،اػعان ثّ فطص وغبلؼبتٗ زاذمٗ» « ،اػعان ثّ فطص وغبلؼبتٗ ذبضخٗ» َ «ضاتجٕ زاٌشدُ٘ٗ» ثٓطِوٍس شُز.
مادة.4فراينذاجرا 


ثطاٖ اخطاٖ اً٘ شٌُِٙبوّ،گبنْبٖ ش٘ل عٗ وٗشُز:
 .1-4ضئٙس ثٍٙبز ،ظطفٙ
 .2-4وؼبٌَ

پشتٙجبٌٗ اظ زاٌشدُ٘بي زض سبل تحصٙمٗ  1399-1400ضا تؼ ًٙٙوٗوٍس.

آٍ٘سِسبظاي ،ظوبيثٍسٖ فطاذُاي  ،ثج ٌبن  ،ثطضسٗ َ اػالن ٌتب٘ح ضا اػالن وٗوٍس.
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ْ .3-4ط ٘ه اظ ثٍٙبزْبٖ استبٌٗ ،وُاضز الظن اظ لجٙل ظوبيثٍسٖ ثج ٌبن َ ومتطضات ضا ثتّ وؤس تّْتبٖ استتبي وتجتُع اػتالن َ
زضذُاس

وٗوٍٍس وُاضز وصوُض ،ثب ضَشْبٖ ومتضٗ ،ثّ زاٌشدُ٘بي اعالعضسبٌٗ شُز.

ْ .4-4ط ٘ه اظ وتمبضٙبي ،پطٌَسٔ ذُز ضا زض سبوبٌٕ اعالػبتٗ ثٍٙبز ومتٗ تىىٙتل َ زضذُاست
پشتٙجبٌْٗبٖ سبل تحصٙمٗ  ،1399-1400زض سبوبٌّ ثج

ذتُز ضا ثتطاٖ ثٓتطِوٍتسٖ اظ

وٌٗىب٘س.

تثصرة .1چٍبٌچّ زض ْط وطحمّ اظ ثطضسْٗب وشرص شُز وتمبضٗ اعالػبتٗ ذالت َالغ ضا ثّ ثٍٙبز اضائّ وطزِ است  ،ػتالَِ
ثط وحطَوٙ

اظ پشتٙجبٌْٗبٖ اً٘ شٌُِٙبوّ ،اظ سب٘ط ت ٓٙالت َ حىب٘ ْبٖ ثٍٙبز ،وحطَن َ ػتسن صتسال

َٖ ثتّ

وطاخغ شٖضثظ ،اػالن وٗشُز َ حك پٗگٙطٖ وُضُع ثّصُضت حمُلٗ ٌٙع ثطاٖ ثٍٙبز ومٗ وحفُػ ذُاْتس ثتُز.
آٍ٘سِسبظاي اس .

تشرٙص وصبز٘ك وطثُط ثّ اً٘ ثٍس ،ثط ػٓسٔ وؼبٌَ

 .5-4ثٍٙبزْبٖ استبٌٗ ،ثب ْىىبضٖ وؤس ّْبٖ ْط استبي ،پطٌَسِْبٖ وتمبضٙبي ضا ثطضسٗ وٗوٍٍس.
 .6-4وؼبٌَ

آٍ٘سِسبظاي ،ثب ثطضسٗ فطاٍ٘س اخطاشسِ ،فٓطس

تثصرةْ .2طگٌُّ تغٙٙط زض فٓطس

ٌٓب٘ٗ ثطگع٘سگبي ضا تؼ ًٙٙوٗوٍس.

ٌٓب٘ٗ ثطگع٘سگبي ،صطفبً ثب تأ٘ٙس شُضاٖ وؼبٌَبي ثٍٙبز ومٗ اوىبيپص٘ط اس .

 .7-4ثٍٙبزْبٖ استبٌٗ ،ثّ عُض و تمٙه ٘ب اظ عط٘ك وؤس ّْبٖ وتجُعِ ثطگع٘سگبي َ ثط اسبس وفبز اً٘ شٌُِٙبوّ ،اظ ثطگع٘سگبي
پشتٙجبٌٗ وٗوٍٍس.
مادة.5تفسيرمفاد،مواردخاصونظارت 

 .1-5شطح وُاضز و ىُت َ تف ٙط وفبز اً٘ شٌُِٙبوّ ،ثط ػٓسٔ وؼبٌَ

آٍ٘سِسبظاي َ تشرٙص َ تصىٙهگٙطٖ زض وُاضز ذتب،،

ثط ػٓسٔ شُضاٖ وؼبٌَبي ثٍٙبز ومٗ اس .
 .2-5ثٍٙبزْبٖ استبٌَٗ ،ظٙفٕ ٌظبضت ثط حُ ً اخطاٖ آًٌ٘ٙبوّ َ اً٘ شٌُِٙبوّ زض وؤس ّْبٖ استبي وتجُع َ اضظ٘تبثٗ ٌتتب٘ح آي ضا
ثط ػٓسِ زاضٌس َ الظن اس
ضا ثّ وؼبٌَ
 .3-5وؼبٌَ

پس اظ پب٘بي سبل تحصٙمٗ ،گعاضشٗ اظ اخطاٖ آًٌ٘ٙبوّ َ شٌُِٙبوّ زض وؤس ّْبٖ استتبي ذتُز

آٍ٘سِسبظاي اضسبل وٍٍس.

آٍ٘سِسبظايَ ،ظٙفٕ ٌظبضت ثط حُ ً اخطاٖ آًٌ٘ٙبوّ َ اً٘ شٌُِٙبوّ زض ثٍٙبزْبٖ استبٌٗ َ خىتغثٍتسٖ ٌتتب٘ح آي زض

سغح وشُض ضا ثط ػٓسِ زاضز َ الظن اس

پس اظ زض٘بف

گعاضشْبٖ ثٍٙبزْتبٖ استتبٌٗ ،گعاضشتٗ اظ اختطاٖ آ٘تًٌٙبوتّ َ

شٌُِٙبوّ ،ثّ ضئٙس ثٍٙبز اضائّ وٍس.
مادة.6تصويةواجرا 

اً٘ شٌُِٙبوّ ،وشتىل ثط ٘ه ومسوّ  ،شش وبزِ  ،زَاظزِ تجصطِ َ شش خسَل پُٙس  ،زض تبض٘د  1399/3/3ثّ تصتُ٘ت ضئتٙس
ثٍٙبز ومٗ ٌرج بي ضسٙس َ ثطاٖ سبل تحصٙمٗ  1399-1400اخطا وٗشُز.

سورناستاری 
معاونعلمیوفناوریرئيسجمهوری 
ورئيستنيادملینخثگان 
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جدول شمارة  .1امتياز حاصل از فعاليتهاي آموزشی  ،پژوهشی  ،فناورانه و فرهنگی
حذاكثش اهت٘بص
ػٌَاى فؼبل٘ت

داًصآهَصٕ

جْبًٖ

(صشفبً ٗك الوپ٘بد كِ
ث٘طتشٗي اهت٘بص سا ثشإ فشد

هلٖ

داسد ،دس ًظش گشفتِ هٖضَد).

الوپ٘بدّبٕ

ثب هؼشفٖ ٍصاست ػلَم

ػلوٖ

داًطجَٗبى

داًطجَٗبى دٍسٓ

داًطجَٗبى

دٍسٓ كبسضٌبسٖ

كبسضٌبسٖ اسضذ

دٍسٓ دكتشٕ

طال

1000

200

100

دس دٍسٓ كبسضٌبسٖ ،اهت٘بص ثب ضشٗت 25

ًمشُ

900

150

80

دسصذ دس سبل ،اص صهبى ضشٍع دٍسُ،

ثشًض

800

120

60

ثِطَس سبل٘بًِ كبّص هٖٗبثذ.

طال

700

100

50

(دس دٍسُّبٕ كبسضٌبسٖ اسضذ ٍ

ًمشُ

500

80

40

دكتشٕ ،ضشٗت اػتجبس صهبًٖ لحبظ

ثشًض

300

60

30

ًوٖضَد).

اٍل

300

200

100

دٍم

200

150

75

سَم

100

75

50

طال

300

200

100

ًمشُ

200

150

75

ثشًض

100

75

50

ستجِّبٕ

طال

200

150

75

گشٍّٖ

ًمشُ

150

100

50

(ّش ًفش)

ثشًض

75

50

25

آصهَى سشاسشٕ ٍسٍد ثِ داًطگبُ اص دٍسٓ تحص٘لٖ هتَسطِ

( × 0/7ستجِ – )1001

( / 10ستجِ – )1001

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

(تب صفش)

(تب صفش)

ستجِّبٕ

داًطجَٖٗ

اًفشادٕ

ثب هؼشفٖ
ٍصاست
ثْذاضت
فؼبل٘تّبٕ آهَصضٖ

ضشٗت اػتجبس صهبًٖ

-

دس دٍسٓ كبسضٌبسٖ ،اهت٘بص ثب ضشٗت 25
دسصذ دس سبل ،اص صهبى ضشٍع دٍسُ،
( / 20ستجِ – )1001
(تب صفش)

ثِطَس سبل٘بًِ كبّص هٖٗبثذ.
(دس دٍسُّبٕ كبسضٌبسٖ اسضذ ٍ
دكتشٕ ،ضشٗت اػتجبس صهبًٖ لحبظ
ًوٖضَد).

ستجِ × ( 330 – 30تب صفش)

آصهَىّبٕ جبهغ ػلَم پبٗٔ پضضكٖ  ،دًذاىپضضكٖ ٍ داسٍسبصٕ ٍ آصهَى پ٘صكبسٍسصٕ پضضكٖ
ه٘بًگ٘ي كل داًصآهَختگٖ دٍسٓ كبسضٌبسٖ

-

ه٘بًگ٘ي كل داًصآهَختگٖ دٍسٓ كبسضٌبسٖ اسضذ

-

-

× ( - 17ه٘بًگ٘ي كل)

× ( -17/5ه٘بًگ٘ي كل)

× ( - 18ه٘بًگ٘ي كل)

150

100

60

ه٘بًگ٘ي كل دس طَل تحص٘ل
دس ًطشِّٗبٕ ثس٘بس هؼتجش

( - 17ه٘بًگ٘ي كل) × 100

همبلِّبٕ هٌتطشضذُ /پزٗشفتِضذُ ثشإ اًتطبس دس

دس ًطشٗٔ داسإ ستجٔ Q1

ّش همبلِ × 50 :ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ

ًطشِّٗبٕ ثب ًوبٗٔ هؼتجش ث٘يالوللٖ

دس ًطشٗٔ داسإ ستجٔ Q2

ّش همبلِ × 40 :ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ

دس ًطشٗٔ داسإ ستجٔ Q3

ّش همبلِ × 25 :ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ

دس ًطشٗٔ داسإ ستجٔ Q4

ّش همبلِ × 5 :ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ

همبالت

همبلِّبٕ هٌتطشضذُ /پزٗشفتِضذُ ثشإ اًتطبس دس ًطشِّٗبٕ ػلوٖ  -پژٍّطٖ
همبلِّبٕ هٌتطشضذُ /پزٗشفتِضذُ ثشإ اًتطبس دس ًطشِّٗبٕ ػلوٖ  -تشٍٗجٖ
همبلِّبٕ اسائِضذُ ثِ صَست سخٌشاًٖ دس ّوبٗصّبٕ هؼتجش ػلوٖ (داخلٖ ٍ ث٘يالوللٖ)

ّش همبلِ × 10 :ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ

همبلِّبٕ اسائِضذُ ثِ صَست پَستش دس ّوبٗصّبٕ هؼتجش ػلوٖ (داخلٖ ٍ ث٘يالوللٖ)

ّش همبلِ × 5 :ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ

اًتطبست ػلوٖ هَسد تأٗ٘ذ ثٌ٘بد

 × 100ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ

جوَْسٕ اسالهٖ /حَصُ

-

 × 10ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ

ًگبسش فصل كتبة هؼتجش ػلوٖ

 × 20ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ

اًتطبست ػلوٖ هَسد تأٗ٘ذ ثٌ٘بد

 × 25ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ

سبٗش اًتطبسات

 × 5ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ

داًطجَٗبى ًؤًَ كطَسٕ

كبسضٌبسٖ ٍ دكتشٕ حشفِإ ، 30 :كبسضٌبسٖ اسضذ ، 40 :تخصص ٗب دكتشٕ
تخصصٖ ٍ 50 :هجوَػبً70 :

ثشگضٗذگبى ٌّشٕ/

هستؼذ ثشتش

( 100ثش اسبس ًظش كبسگشٍُ هشثَطِ دس ثٌ٘بد هلٖ)

ادثٖ /لشآًٖ

سشآهذ

( 150ثش اسبس ًظش كبسگشٍُ هشثَطِ دس ثٌ٘بد هلٖ)

دست٘بسٕ آهَصضٖ  ،فؼبل٘تّبٕ ػلوٖ-اجشاٖٗ ٗب فٌبٍساًِ دس داًطگبُ (ثب تأٗ٘ذ ثٌ٘بد)

( 15ثِاصإ ّش ً٘نسبل) ٍ هجوَػبٌ 45
ّش سبل  ٍ 100هجوَع سبلّبٕ هختلف 100

ػضَٗت دس ّستِّبٕ هسئلِهحَس پژٍّطٖ /فٌبٍساًِ (طشح ضْ٘ذ احوذٕ سٍضي)
فؼبل٘تّبٕ ػلوٖ-
اجتوبػٖ ٍ فشٌّگٖ

سبلّبٕ هجبص» ضشة هٖضَد.

 × 100ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ

سبٗش كتبةّبٕ ػلوٖ

تشجؤ كتبة كبهل ػلوٖ

«تؼذاد سبلّبٕ گزساًذُ تمس٘ن ثش كل

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

اثش ثشگضٗذٓ كتبة سبل

كتبةّب

× 75

اهت٘بص ،ثِ طَس دائوٖ ثبلٖ هٖهبًذ.
اهت٘بص دس دٍسٓ كبسضٌبسٖ ،دس ضشٗت

ّش طشح × 50 :ضشٗت جبٗگبُ ّوكبس ٍ هجلغ طشح

ّوكبسٕ دس اجشإ طشحّبٕ پژٍّطٖ هصَة هؤسسِّب

ًگبسش كتبة كبهل ػلوٖ

( - 17/5ه٘بًگ٘ي كل)

سبل٘بًِ كبّص هٖٗبثذ ٍ  25دسصذ

ّش همبلِ × 30 :ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ
ّش همبلِ × 5 :ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ

سبٗش اًتطبسات

سبل پس اص احشاص هَفم٘ت ،ثِطَس

ّش همبلِ × 100 :ضشٗت جبٗگبُ ًَٗسٌذُ

(اص لج٘ل )Science ٍ Nature

فؼبل٘تّبٕ پژٍّطٖ

اهت٘بص ثب ضشٗت  25دسصذ دس سبل ،اص

(ثش اسبس ًظش دسٗبفتٖ اص هسئَل ّستِ ٍ هذٗش طشح)
ثِاصإ ّش سبل ػضَٗت  ٍ 5هجوَػبً 20

ػضَٗت دس ّ٘ئت هذٗشٓ اًجويّبٕ ػلوٖ تخصصٖ داسإ هجَص اص ًْبدّبٕ رٕسٗط
دث٘شٕ اًجويّبٕ ػلوٖ داًطجَٖٗ

ّش سبل  ٍ 5هجوَػبً 20

ػضَٗت دس كبًَىّبٕ فشٌّگٖ ٍ تطكلّبٕ داًطجَٖٗ (ثب تأٗ٘ذ داًطگبُ ٍ ثٌ٘بد)

ّش ٗك  ٍ 5هجوَػبً 10

ضشكت دس اسدٍّبٕ جْبدٕ (اػضاهٖ اص سَٕ ثٌ٘بد)

ّش ٗك  ٍ 10هجوَػبً 50
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ادامة جدول شمارة  .1امتياز حاصل از فعاليتهاي آموزشی  ،پژوهشی  ،فناورانه و فرهنگی
حذاكثش اهت٘بص
ػٌَاى فؼبل٘ت

داًصآهَصٕ
جَاى
داًطجَٖٗ ٍ آصاد

خَاسصهٖ

ث٘يالوللٖ

هحمك ثشگضٗذُ
ساصٕ

داًطجَٗبى

داًطجَٗبى دٍسٓ

داًطجَٗبى

دٍسٓ كبسضٌبسٖ

كبسضٌبسٖ اسضذ

دٍسٓ دكتشٕ

ستجِ اٍل

 × 70سْن هطبسكت

ستجِ دٍم

 × 50سْن هطبسكت

ستجِ سَم

 × 20سْن هطبسكت

ستجِ اٍل

 × 120سْن هطبسكت

ستجِ دٍم

 × 100سْن هطبسكت

ستجِ سَم

 × 80سْن هطبسكت

ستجِ اٍل

 × 350سْن هطبسكت

ستجِ دٍم

 × 300سْن هطبسكت

ستجِ سَم

 × 250سْن هطبسكت

ستجِ اٍل

350

ستجِ دٍم

300

ستجِ سَم

250

هحمك جَاى

120

هحمك داًطجَ

100

جطٌَاسُّبٕ هَسد
تأٗ٘ذ ثٌ٘بد هلٖ

جَاى
فبساثٖ (ثخصّبٕ سلبثتٖ)
ثضسگسبل

طشحّبٕ سبهبًِإ  ،طشحّبٕ ػلوٖ

سلوبى فبسسٖ

ٍ داًطٖ ٍ هحمم٘ي

(ً٘شٍّبٕ هسلح)

ستجِ اٍل

 × 120سْن هطبسكت

ستجِ دٍم

 × 100سْن هطبسكت

ستجِ سَم

 × 80سْن هطبسكت

ستجِ اٍل

 × 350سْن هطبسكت

ستجِ دٍم

 × 300سْن هطبسكت

ستجِ سَم

 × 250سْن هطبسكت

ستجٔ اٍل

 × 120سْن هطبسكت

ستجٔ دٍم

 × 100سْن هطبسكت

ستجٔ سَم

 × 80سْن هطبسكت
 × 120سْن هطبسكت

طشحّبٕ فٌبٍساًِ (طشح ثشتش)
ستجٔ اٍل
طشاحبى كست ٍ كبس داًطجَٖٗ

 × 36سْن هطبسكت

ستجٔ دٍم

 × 30سْن هطبسكت

ض٘خ ثْبٖٗ

ستجٔ سَم

 × 24سْن هطبسكت

(فيآفشٌٖٗ)

ستجٔ اٍل

 × 36سْن هطبسكت

طشاحبى كست ٍ كبس آصاد

داًصآهَصٕ
هسبثمبت ث٘يالوللٖ سٍثَكبح
آصاد اٗشاى
داًطجَٖٗ

هسبثمبت هَسد تأٗ٘ذ

ستجٔ دٍم

 × 30سْن هطبسكت

ستجٔ سَم

 × 24سْن هطبسكت

ستجٔ اٍل

 × 35سْن هطبسكت

ستجٔ دٍم

 × 25سْن هطبسكت

ستجٔ سَم

 × 15سْن هطبسكت

ستجٔ اٍل

 × 60سْن هطبسكت

ستجٔ دٍم

 × 50سْن هطبسكت

ستجٔ سَم

 × 40سْن هطبسكت

هسبثمٔ هلٖ فٌبٍسٕ ًبًَ

ستجٔ اٍل تب سَم

60

(داًطجَٖٗ)

ستجِّبٕ چْبسم تب دّن

20

طال

70

االوپ٘بد داًصآهَصٕ ػلَم ٍ فٌبٍسٕ ًبًَ

ثٌ٘بد هلٖ
كبهپَ٘تش
هجوَػِ سلبثتّبٕ تخصص
فيآٍسد
ثشق

هسبثمٔ سٗبضٖ داًطجَٖٗ كطَس

اختشاعّبٕ ثشگضٗذُضذُ دس ثٌ٘بد هلٖ

ضشٗت اػتجبس صهبًٖ

ًمشُ

50

ثشًض

30

ستجٔ اٍل

24

ستجٔ دٍم

20

ستجٔ سَم

16

ستجٔ اٍل

24

ستجٔ دٍم

20

ستجٔ سَم

16

اٍل

100

دٍم

50

سَم

25

اختشاع سطح 1

 × 100سْن هطبسكت

اختشاع سطح 2

 × 60سْن هطبسكت

اختشاع سطح 3

 × 30سْن هطبسكت
100

سبٗش فؼبل٘تّبٕ آهَصضٖ  ،پژٍّطٖ  ،فٌبٍساًِ ٍ فشٌّگٖ (ثِ تطخ٘ص هؼبًٍت آٌٗذُسبصاى)
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اهت٘بص ثب ضشٗت  25دسصذ اص ث٘طٌ٘ٔ
«صهبى ضشٍع دٍسٓ كبسضٌبسٖ» ٍ «ٗك
سبل پس اص احشاص هَفم٘ت» ،ثِطَس
سبل٘بًِ كبّص هٖٗبثذ ٍ  25دسصذ
اهت٘بص ،ثِ طَس دائوٖ ثبلٖ هٖهبًذ.

-

جذولشمارة.2پشتيثانیازدانشجوياندورةکارشناسی 


رديف 

عنواناعتثار/تسهيالت 

سقفاعتثار/تسهيالت 

زمانمشموليت 

1

وىهْعٍٕ٘ تُايوٍسٖ آوُظشٗ

 5,000,000ض٘بل

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

2

وىهْعٍٕ٘ تُايوٍسٖ وبضآفطٍ٘ٗ

 5,000,000ض٘بل

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

3

وىهْعٍٕ٘ اضتجبعبت ػمىٗ

 5,000,000ض٘بل

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

4

وىهْعٍٕ٘ اخطاٖ پب٘بيٌبوّ

 10,000,000ض٘بل

اظ ثٙش ٍٕٙظوبي تصُ٘ت عطح پٙشٍٓبزٖ َ اَل
وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

ودُظ ذطَج اظ وشُض ثسَي سپطزي َثٙمٕ
5

ٌظبنَظٙفّ ثطاٖ شطو زض ودبوغ ػمىٗ

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

-

(َ٘ژٔ زاٌشدُ٘بي سبلْبٖ سُن َ چٓبضن)
6

7

وىهْعٍٕ٘ شطو زض ضَ٘سازْبٖ ضلبثتٗ

ثط اسبس شٌُِٙبوٕ حىب٘ اظ ضَ٘سازْبٖ ضلبثتٗ

و ئمّوحُض

و ئمّوحُض (عطح شٓٙس ثبثب٘ٗ)

وىهْعٍٕ٘ ْ تٕ و ئمّوحُض پژَْشٗ/

وبْبٌّ  12,000,000ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي ودطز َ

فٍبَضاٌّ

 15,000,000ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي وتأْل
وبْبٌّ  8,000,000ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي ودطز َ

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

8

ضاتجٕ زاٌشدُ٘ٗ

9

ثٙىٕ تىىٙمٗ زضوبي

وغبثك ومطضات ثٍٙبز

10

ْسٕ٘ اظزَاج

 50,000,000ض٘بل

اظ اَل وٓط  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

11

َان َز٘ؼٕ اخبضٔ و ىً

 500,000,000ض٘بل ثطاٖ شٓط تٓطاي َ

ثٓطِوٍسٖ اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ

 300,000,000ض٘بل ثطاٖ سب٘ط شٓطْب

 َ 1400ثبظپطزاذ زض ظوبي زاٌشآوُذت ٗ

12

ثطٌبوّْبٖ فطٍْ ٗ

 10,000,000ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي وتأْل

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي ذطزازوبِ 1400
اظ ثٙش ٍٕٙظوبي زضذُاس

پب٘بي آشضوبِ 1400

وغبثك خسَل شىبضٔ 6
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َ اَل زٖوبِ  1399تب

جذولشمارة.3پشتيثانیازدانشجوياندورةکارشناسیارشذ 
رديف 

عنواناعتثار/تسهيالت 

1

اػتجبض زستٙبضٖ

زمانمشموليت 

سقفاعتثار/تسهيالت 

وبْبٌّ ثّاظاٖ شص سبػ فؼبل، ٙ
 10,000,000ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي ودطز
َ 13,000,000ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي وتأْل

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي ذطزازوبِ ( 1400ثب
شطا٘ظ تجصطٔ  3وبزٔ  ،3تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ )1400

2

وىهْعٍٕ٘ تُايوٍسٖ آوُظشٗ

 6,000,000ض٘بل

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

3

وىهْعٍٕ٘ تُايوٍسٖوبضآفطٍ٘ٗ

 6,000,000ض٘بل

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

4

وىهْعٍٕ٘ اضتجبعبت ػمىٗ

 6,000,000ض٘بل

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

5

وىهْعٍٕ٘ اخطاٖ پب٘بيٌبوّ

 18,000,000ض٘بل

6

وىهْعٍٕ٘ شطو زض ودبوغ ػمىٗ زاذمٗ

زَ ثبض ،زض ودىُع  15,000,000ض٘بل

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

7

وىهْعٍٕ٘ شطو زض ودبوغ ػمىٗ ذبضخٗ

٘ه ثبضُ٘ 600 ،ضَ

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

-

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

 20,000,000ض٘بل

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

8
9
10

ودُظ ذطَج اظ وشُض ثسَي سپطزي َثٙمٕ
ٌظبنَظٙفّ ثطاٖ شطو زض ودبوغ ػمىٗ
وىهْعٍٕ٘ استفبزِ اظ ت ٓٙالت شجىٕ
آظوب٘ش بْٗ

اظ ثٙش ٍٕٙظوبي تصُ٘ت عطح پٙشٍٓبزٖ َ اَل
وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

وىهْعٍٕ٘ شطو زض ضَ٘سازْبٖ ضلبثتٗ

ثط اسبس شٌُِٙبوٕ حىب٘ اظ ضَ٘سازْبٖ

و ئمّوحُض

ضلبثتٗ و ئمّوحُض (عطح شٓٙس ثبثب٘ٗ)
وبْبٌّ  13,500,000ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي ودطز

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

11

وىهْعٍٕ٘ ْ تٕ و ئمّوحُض پژَْشٗ /فٍبَضاٌّ

12

ضاتجٕ زاٌشدُ٘ٗ

13

ثٙىٕ تىىٙمٗ زضوبي

وغبثك ومطضات ثٍٙبز

14

ْسٕ٘ اظزَاج

 50,000,000ض٘بل

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

15

َز٘ؼٕ اخبضٔ و ىً

 500,000,000ض٘بل ثطاٖ شٓط تٓطاي َ

ثٓطِوٍسٖ اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ

 300,000,000ض٘بل ثطاٖ سب٘ط شٓطْب

 َ 1400ثبظپطزاذ زض ظوبي زاٌشآوُذت ٗ

16

ثطٌبوّْبٖ فطٍْ ٗ

َ  17,000,000ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي وتأْل
وبْبٌّ  8,000,000ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي ودطز
َ  10,000,000ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي وتأْل

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400
اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي ذطزازوبِ 1400
اظ ثٙش ٍٕٙظوبي زضذُاس

َ اَل زٖوبِ  1399تب

پب٘بي آشضوبِ 1400

وغبثك خسَل شىبضٔ 6
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جذولشمارة.4پشتيثانیازدانشجوياندورةدکتری 


سقفاعتثار/تسهيالت 

زمانمشموليت 

رديف 

عنواناعتثار/تسهيالت 

وبْبٌّ ثّاظاٖ شص سبػ فؼبل 13,000,000 ، ٙض٘بل ثطاٖ

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي ذطزازوبِ ( 1400ثب

زاٌشدُ٘بي ودطز َ  16,000,000ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي وتأْل

شطا٘ظ تجصطٔ  3وبزٔ  ،3تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ )1400

1

اػتجبض زستٙبضٖ

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

2

وىهْعٍٕ٘ تُايوٍسٖ آوُظشٗ

 7,000,000ض٘بل

3

وىهْعٍٕ٘ تُايوٍسٖوبضآفطٍ٘ٗ

 7,000,000ض٘بل

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

4

وىهْعٍٕ٘ اضتجبعبت ػمىٗ

 8,000,000ض٘بل

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

5

وىهْعٍٕ٘ اخطاٖ ضسبلّ

 30,000,000ض٘بل

6

وىهْعٍٕ٘ شطو زض ودبوغ ػمىٗ زاذمٗ

زَ ثبض ،زض ودىُع  15,000,000ض٘بل

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

7

وىهْعٍٕ٘ شطو زض ودبوغ ػمىٗ ذبضخٗ

٘ه ثبضُ٘ 600 ،ضَ

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

8

وىهْعٍٕ٘ اػعان ثّ فطص وغبلؼبتٗ زاذمٗ

9

وىهْعٍٕ٘ اػعان ثّ فطص وغبلؼبتٗ ذبضخٗ

اظ ثٙش ٍٕٙظوبي تصُ٘ت عطح پٙشٍٓبزٖ َ اَل
وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

وبْبٌّ  15,000,000ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي ودطز َ  20,000,000ض٘بل
ثطاٖ زاٌشدُ٘بي وتأْل ،حساوثط ثّ وست  9وبِ َ تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1399
ُ٘ 2500ضَ ثّ ػالَٔ سٙصس وٙمُٙي ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي ودطز َ
ُ٘ 3500ضَ ثّ ػالَٔ چٓبضصس وٙمُٙي ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي
وتأْل ثب ْىطاْٗ ْى ط
زض صُضت ْىطاْٗ فطظٌساي ،ثّ اظاٖ ْط فطظٌسُ٘ 500 ،ضَ ثّػالَٔ
ْفتبز وٙمُٙي ض٘بل (ػالَِ ثط وجبلح فُق)

10
11
12

ودُظ ذطَج اظ وشُض ثسَي سپطزي َثٙمٕ ٌظبنَظٙفّ
ثطاٖ شطو زض ودبوغ ػمىٗ ٘ب زَضٔ فطص وغبلؼبتٗ

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400
اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي سفط ،زض صُضتٗ
وّ پص٘طش اظ وؤس ٕ ومصس ،تب پٙش اظ پب٘بي
شٓطُ٘ضوبِ  1400زض٘بف شسِ َ تبض٘د اػعان،
پٙش اظ پب٘بي آشضوبِ  1400ثبشس.
اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400
ثطاٖ شطو زض ودبوغ ػمىٗ َ تب پب٘بي آشضوبِ

-

 1400ثطاٖ شطو زض زَضٔ فطص وغبلؼبتٗ

وىهْعٍٕ٘ استفبزِ اظ ت ٓٙالت شجىٕ آظوب٘ش بْٗ

 20,000,000ض٘بل

وىهْعٍٕ٘ شطو زض ضَ٘سازْبٖ ضلبثتٗ

ثط اسبس شٌُِٙبوٕ حىب٘ اظ ضَ٘سازْبٖ ضلبثتٗ و ئمّوحُض

و ئمّوحُض

(عطح شٓٙس ثبثب٘ٗ)

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

وبْبٌّ 17,000,000ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي ودطز َ

13

وىهْعٍٕ٘ ْ تٕ و ئمّوحُض پژَْشٗ /فٍبَضاٌّ

14

ضاتجٕ زاٌشدُ٘ٗ

15

ثٙىٕ تىىٙمٗ زضوبي

وغبثك ومطضات ثٍٙبز

16

ْسٕ٘ اظزَاج

 50,000,000ض٘بل

17

َز٘ؼٕ اخبضٔ و ىً

18

ثطٌبوّْبٖ فطٍْ ٗ

 20,000,000ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي وتأْل
وبْبٌّ  8,000,000ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي ودطز َ
 10,000,000ض٘بل ثطاٖ زاٌشدُ٘بي وتأْل

اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400
اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي ذطزازوبِ 1400
اظ ثٙش ٍٕٙظوبي زضذُاس َ اَل زٖوبِ  1399تب
پب٘بي آشضوبِ 1400
اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

 500,000,000ض٘بل ثطاٖ شٓط تٓطاي َ
 300,000,000ض٘بل ثطاٖ سب٘ط شٓطْب
وغبثك خسَل شىبضٔ 6
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اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي شٓطُ٘ضوبِ 1400

ثٓطِوٍسٖ اظ اَل وٓطوبِ  1399تب پب٘بي
شٓطُ٘ضوبِ  َ 1400ثبظپطزاذ زض ظوبي
زاٌشآوُذت ٗ

یهایعلمی-اجرايیوتعذادترگسيذگانقاتلحمايتدرهريكاز
فعاليتهایقاتلقثولترایهمکار 

جذولشمارة.5

آنها 

فعاليتعلمی-اجرايی 

تعذادترگسيذگانقاتلحمايت 

رديف 

اخطاٖ لطاضزازْبٖ ث ًٙوؤس ّ َ ٌٓبزْبٖ ذبضج اظ آي

تب  400,000,000ض٘بل وجمح لطاضزاز٘ ،ه ٌفط َ ثّاظاٖ ْط

(صٍؼ  ،سبظوبيْب َ وطاوع تحمٙمبتٗ)

 400,000,000ض٘بل ثٙش اظ آي٘ ،ه ٌفط

اخطاٖ لطاضزازْبٖ ث ًٙوؤس ّ َ صٍسَقْبٖ حىب٘تٗ زض

تب  250,000,000ض٘بل وجمح لطاضزاز٘ ،ه ٌفط َ ثّاظاٖ ْط

لبلت عطحْبٖ اػتجبض پژَْشٗ (گطٌ ْبٖ پژَْشٗ)

 250,000,000ض٘بل ثٙش اظ آي٘ ،ه ٌفط

3

تسًَ٘ وتبةْبٖ ػمىٗ َ ترصصٗ

ثطاٖ ْط ػٍُاي وتبة٘ ،ه ٌفط

4

ثطگعاضٖ وبضگبِْبٖ آوُظشٗ

ثطاٖ ْط وبضگبِ٘ ،ه ٌفط ،حساوثط ٘ه ٌٙهسبل تحصٙمٗ

5

ضاِاٌساظٖ (تأسٙس) آظوب٘ش بِْبٖ آوُظشٗ /پژَْشٗ

ثطاٖ ْط آظوب٘ش بِ ،حساوثط ٘ه ٌفط

1
2

سب٘ط وُاضز وشبثّ (ثّ غٙط اظ اوُض وطثُط ثّ پب٘بيٌبوّ) ،ثّ پٙشٍٓبز وؤس ّ َ تأ٘ٙس وؼبٌَ آٍ٘سِسبظاي

6

.ترنامههایفرهنگی 

جذولشمارة6
عنوان 

رديف 

ثطٌبوّْبٖ وؼطفتٗ – ُْ٘تٗ

1

(وبضگبِْبٖ وجبٌٗ اٌس٘شّ اسالوٗ  ،اذالق ٌرج ٗ  ،فم فٕ ظٌسگٗ  ،فم فّ َ تبض٘د ػمه  ،تبض٘د تىسي ا٘طاي َ اسالن َ )...
ثطٌبوّْبٖ زاٌشافعا٘ٗ َ وٓبضتآوُظٖ
(وبضگبِْبٖ اذالق پژَْش َ ضَش تحمٙك  ،آشٍب٘ٗ ثب سٙبس ْب َ ومطضات ثٍٙبز  ،ثطٌبوّْبٖ ٍْطٖ َ َضظشٗ  ،وؼطفٗ ضشتّْب َ

2

گطا٘شْبٖ ػمىٗ َ )...
ٌش
(ٌش

3

ْبٖ آٍ٘سِسبظاي ثب ٘ىس٘ ط ٌ ،ش

ْبٖ اختىبع ٌرج بٌٗ

ْبٖ آٍ٘سِسبظاي ثب ٌرج بي َ سطآوساي ٌ ،ش

ْبٖ آٍ٘سِسبظاي ثب ٌٓبزْبٖ زَلتٗ َ

غٙطزَلتٗ)
اضزَْبٖ خٓبزٖ

4

اضزَْبٖ ظ٘بضتٗ – سٙبحتٗ

5

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

6

ز٘ساض ثب ذبٌُازِْبٖ شٓسا َ ا٘ثبضگطاي َ سبوٍبي وطاوع تُاٌجرشٗ َ ثٓع٘ تٗ

7

سب٘ط ثطٌبوّْبٖ فطٍْ ٗ وُضز تأ٘ٙس ثٍٙبز ومٗ
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