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هقذهه
تشتيت ػشهايِّاي اًؼاًي هتقْذ ٍ هتخلق ،دس ٌّاس ىشاّن ّشدى صهيٌِّاي جزبّ ،ذايت ٍ ؿَْىايي فلوي ًخثگااى
ّـَس ،يْي اص هْوتشيي ساّثشدّاي تشػين ؿذُ ؿَساي فالي اًَالب ىشٌّگي جوَْسي اػالهي اياشاى اػات .دس ّوايي
ساػتاٍ ،صاست فلَم ،تحَيَات ٍ ىٌاٍسي تا تٌا ًْادى دىتش اػتقذادّاي دسخـاى دس ػااصهاى اداسي داًـاگاُّااي ّـاَس،
گاهي تلٌذ تشاي تحٌَ اّذاه ؿَساي فالي اًَالب ىشٌّگي تشداؿتِ اػت.
دىتش اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ ػوٌاى تِ فٌَاى يْي اص ٍاحذّاي حَصُ هقاًٍت آهَصؿي ٍ تحليالت تْويلي
دس ػال  1381تِ عَس سػوي ىقاليت خَد سا آماص ّشد .اص هْوتشيي اٍذاهات ايي دىتش دس دُ ػال گزؿاتِ هايتاَاى تاِ
پزيشؽ ً 848يش دس هَغـ ّاسؿٌاػي اسؿذ ٍ ً 136يش دس هَغـ دّتشي تِ كَست تذٍى آصهَى اؿااسُ ّاشد .هؼاوَليت
تقييي ٍ تلَية تشًاهِّاي ايي دىتش تش فْذُ ؿَساي ّذايت اػاتقذادّاي دسخـااى اػات .افضااي اياي ؿاَسا فثااست
ّؼتٌذ اص:
 هقاٍى آهَصؿي ٍ تحليالت تْويلي داًـگاُ (سئيغ ؿَسا)
 هقاٍى پظٍّؾ ٍ ىٌاٍسي داًـگاُ
 هقاٍى داًـجَيي داًـگاُ

 هذيش تحليالت تْويلي داًـگاُ
 هذيش خذهات آهَصؿي داًـگاُ

 سئيغ گشٍُ ّذايت اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ (دتيش ؿَسا)
ّنچٌيي ،اّن ىقاليتّاي دىتش اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ ػوٌاى فثاست ّؼتٌذ اص:
 پزيشؽ تذٍى آصهَى داًـجَ دس هَاعـ تحليلي ّاسؿٌاػي اسؿذ ٍ دّتشي تا تَجِ تِ آيييًاهِّاي ٍصاست
فلَم ،تحَيَات ٍ ىٌاٍسي ٍ ،هلَتات ؿَساي ّذايت اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ
 ىشاّن ّشدى اهْاى تحليل ّنصهاى دس دٍ سؿتِ تحليلي دس دٍسُ ّاسؿٌاػي تشاي داًـجَياى هوتاص
 ىشاّن ّشدى اهْاى گزساًذى دسٍع اضاىي تشاي داًـجَياى هوتاص
 افغاي تؼْيالت سىاّي تِ داًـجَياى هوتاص
 افضام تينّاي داًـجَيي تِ هؼاتَات فلوي-داًـجَيي ّـَسي
 حوايت اص تشگضاسي ّوايؾّا ٍ ّاسگاُّاي فلوي دس داًـگاُ
 حوايت اص تشگضاسي هؼاتَات فلوي-داًـجَيي دس داًـگاُ
تشاي آگاّي داًـگاّياى هحتشم اص تشًاهِّا ،هلاَتات ٍ دػاتَسالقولّااي دىتاش اػاتقذادّاي دسخـااى داًـاگاُ
ػوٌاى ،دس ايي ّتاتچِ هجوَفِاي اص هْنتشيي اعالفات هشتَعِ گشدآٍسي ؿذُ اػت .الصم تاِ رّاش اػات ّاِ پازيشؽ
تذٍى آصهَى داًـجَياى هوتاص دس هَااعـ تحلايلي ّاسؿٌاػاي اسؿاذ ٍ دّتاشي ،تاِ فٌاَاى هْانتاشيي تشًاهاِ دىتاش
اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ ػوٌاى ،تاتـ آيييًاهاِّااي ػااالًِ ٍصاست فلاَم ،تحَيَاات ٍ ىٌااٍسي اػات .تٌااتشايي،
دػتَسالقولّاي هشتَعِ ّشػال ،تِ عَس جذاگاًِ ،تا تَجِ تِ آيييًاهِّااي ٍصاستاي تاذٍيي ٍ پاغ اص تلاَية ؿاَساي
ّذايت اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ ػوٌاى تِ اعاالؿ ّوگااى هايسػاذ .ضاوٌاّ ،،لياِ اخثااس ٍ اعالفياِّااي دىتاش
اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ ػوٌاى اص عشيٌ پايگاُ ايٌتشًتي هقاًٍت آهَصؿي ٍ تحليالت تْويلي (دىتش اػتقذادّاي
دسخـاى) يا ػاهاًِ گلؼتاى افالم هيؿَد.

هٌثـ اكلي ايي هجوَفِ ّتاتچِاي اػت تا فٌَاى "آيييًاهِّا ٍ دػتَسالقولّاي دىتش اػتقذادّاي دسخـاى" ّاِ
دس ؿْشيَس هاُ ػال  1387تِ ٍػيلِ دىتش اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ ػوٌاى تذٍيي ؿذُ اػت .تٌااتشايي ،ىشكات سا
هنتٌن ؿوشدُ ٍ هشاتة اهتٌاى خَد سا اص ّوِ ّوْاساًي ِّ دس تْيِ ّتاتچِ هزَّس ًَؾ داؿتِاًذ ،افالم هايّاٌنّ .ان-
چٌيي اص افضاي هحتشم ؿَساي ّذايت اػتقذادّاي دسخـاى ٍ ّاسؿٌاػاى گشاىٍذس داًـاگاُ ػاوٌاىّ ،اِ تجشتياات ٍ
ًَغِ ًؾشات خَد سا اص اييجاًة دسيل ًْشدُاًذ ،ػپاػگضاسم .دس پاياى اص اػاتيذ هحتشم ٍ داًـجَياى گشاهي تَاضاا هاي-
ؿَد تشاي اىضايؾ ّيييت ايي هختلش ،دىتش اػتقذادّاي دسخـاى سا تا ًؾشات ٍ پيـٌْادات خَد ياسي ٌٌّذ.
تا آسصٍي تَىيٌ
سئيغ گشٍُ ّذايت اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ ػوٌاى
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تسهيالت آهوسشي ويژه دانشجوياى هوتاس
دس ساػتاي اىضايؾ ّيييت آهَصؽ داًـجَياى هوتاص داًـگاُ ػوٌاى ،هقاًٍت آهَصؿي ٍ تحلايالت تْويلاي اٍاذام تاِ
ىشاّن آٍسدى تؼْيالتي ٍيظُ ًؾيش تحليل ّنصهاى دس دٍ سؿتِ تحليلي دٍسُ ّاسؿٌاػي ٍ اهْااى اخاز دسٍع اضااىي
تشاي ايي دػتِ اص داًـجَياى ّشدُ اػت ِّ دس اداهِ تِ ؿشح آًْا پشداختِ هيؿَدٍ .ثل اص ّش چيض الصم تِ رّش اػت ِّ
تا تَجِ تِ هادُ " 3آيييًاهِ تؼْيالت آهَصؿي ٍيظُ داًـجَياى هوتاص" هلَب ؿَساي آهَصؿي داًـگاُ ػاوٌاى ،تاشاي
ًؾاست تش ىقاليتّاي آهَصؿي ٍ پظٍّـي ّش داًـجَي هوتاص ،گشٍُ آهَصؿي هشتَعِ هَؽو اػت يْي اص افضاي ّيأت
فلوي داساي هشتثِ اػتادياسي يا تاالتش سا تِ فٌَاى اػتاد هـاٍس ٍي تقييي ٍ تِ دىتش اػتقذادّاي دسخـاى هقشىي ٌّذ.
تحصيل هنسهاى دانشجوياى هوتاس دوره کارشناسي در دو رشته تحصيلي
ؿَساي آهَصؿي داًـگاُ ػوٌاى "دػتَسالقول چگًَگي تحليل ّنصهااى داًـاجَياى داساي اػاتقذاد دسخـااى دس دٍ
سؿتِ تحليلي دس دٍسُ ّاسؿٌاػي داًـگاُ ػوٌاى" سا دس تاسيخ  85/11/11تِ تلَية سػاًذ .دس اداهًِْ ،اات ّااستشدي
ايي دػتَسالقول آٍسدُ هيؿًَذ:
هادُ  -1داًـجَياى دٍسُ ّاسؿٌاػي ِّ حذاٍل دٍ ًينػال ٍ حذاّثش چْاس ًينػال تحليلي خَد سا تا حذاٍل هيااًگيي
ّل ّيذُ ( )17گزساًذُ ٍ داساي يْي اص ٍيظگيّاي صيش تاؿٌذ ،هجاص ّؼتٌذ فالٍُ تش سؿتِ تحليلي خَد تِ عاَس ّان-
صهاى دس يْي اص سؿتِّاي دٍسُ ّاسؿٌاػي داًـگاُّاي ّـَس اداهِ تحليل دٌّذ:
الو) پزيشىتِ ؿذگاى آصهَى ػشاػشي ٍسٍد تِ داًـگاُّا دس هَغـ ّاسؿٌاػي ٍ ّاسؿٌاػي اسؿذ پيَػاتِ ّاِ
ًوشُ ّل آصهَى آًْا ،تِ تأييذ ػااصهاى ػاٌجؾ آهاَصؽ ّـاَس 2/5 ،اًحاشاه هقيااس اص هيااًگيي ًواشُّااي
ؿشّتٌٌّذگاى گشٍُ آصهايـي هشتَعِ تيـتش تاؿذ.
ب) داسًذگاى ًـاى عالي ّـَسي اص الوپيادّاي فلوي-داًؾآهَصي تِ تأييذ ٍصاست آهَصؽ ٍ پشٍسؽ
ج) تشگضيذگاى ستثِ اٍل جـٌَاسُّاي خاَاسصهي ٍ ساصي دس هشحلاِ ّـاَسي تاِ تأيياذ دتيشخاًاِ ّاش ياِ اص
جـٌَاسُّا
د) داًـجَياى سؿتِّاي فلَم پايِ ٍ ىٌي هٌْذػي داساي حذاٍل هقذل ّل  ٍ 17/5تشاي ّش ًينػال حاذاٍل
هقذل  ٍ ،17ػايش سؿتِّا ،حذاٍل هقذل ّل  ٍ 18/5تشاي ّش ًينػال حذاٍل هقذل  ِّ ،18جضء ًياشات اٍل،
دٍم ٍ ػَم دس تيي داًـجَياى ّنسؿتِ ٍ ّنٍسٍدي خَد تاؿٌذ.
تثلشُ  -1حذاّثش  5دسكذ (گشد ّشدُ تا تَشية ّوتش اص يِ) اص داًـجَياى ّنسؿتِ ٍ ّنٍسٍدي ٍاجذ ؿشايظ هَضاَؿ
تٌذ (د) هيتَاًٌذ اص هضاياي ايي تخؾ تْشُهٌذ ؿًَذ.
تثلشُ  -2حيؼ ؿشط هقذل هزَّس دس تٌذ (د) هادُ  1اص ايي آيييًاهِ دس سؿتِ اٍل الضاهي اػت .تِ فاالٍُ ،دس كاَستي
ِّ سؿتِ دٍم اص سؿتِّاي ىٌي هٌْذػي ٍ فلَم پايِ تاؿذّ ،ؼة حذاٍل هقذل ّل  ٍ 16دس كَستي ِّ اص ػايش سؿتِ-
ّا تاؿذّ ،ؼة حذاٍل هقذل ّل  17الضاهي اػت .دس ميش ايي كَست ،اداهِ تحليل داًـجَ دس سؿتِ دٍم ّاى لن يْاي
اػت.
هادُ  -2داًـجَياى داًـگاُ ػوٌاى ٍاجذ ؿشايظ هادُ  ِّ 1هتَاضي تحليل ّنصهاى دس سؿتِ دٍم دس داًـگاُ ػاوٌاى
ّؼتٌذ الصم اػت تا تَجِ تِ ّاستشٓ ؿواسُ ( 1تِ اًتْاي ّتاتچِ ًگااُ ٌّياذ) ،دسخَاػات خاَد سا دس پايااى ًاينػاال
تحليلي دٍم تِ داًـْذُ هحل تحليل خَد (هثذأ) اسائِ ٌٌّذ تا پغ اص ّؼة ًؾش هَاىٌ گاشٍُ آهَصؿاي هثاذأ ٍ اخاز
پزيشؽ اص گشٍُ آهَصؿي هَلذّ ،ليِ هذاسُ الصم تشاي تشسػي ًْايي دس ؿَساي ّذايت اػتقذادّاي دسخـااى داًـاگاُ
حذاّثش تا پاياى ًينػال تحليلي ػَم هتَاضي تِ دىتش اػتقذادّاي دسخـاى اسػال ؿَد .دس ايي كَست ،پغ اص تأيياذ
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ًْايي ،هتَاضي تشاي ثثتًام تِ اداسُ ّل اهَس آهَصؿي داًـگاُ هقشىي هيؿَد ٍ هيتَاًذ تحلايل دس سؿاتِ دٍم سا ّاش
چِ صٍدتش (حذاّثش ّنصهاى تا آماص ًينػال پٌجن تحليل دس سؿتِ اٍل خَد) ؿشٍؿ ٌّذ.
هادُ  -3داًـجَي داًـگاُ ػوٌاى ٍاجذ ؿشايظ هادُ  ِّ 1هايل اػت سؿتِ تحليلي دٍم خَد سا تِ عاَس ّانصهااى دس
ػايش داًـگاُّاي ّـَس اًتخاب ٌّذ الصم اػت دسخَاػت خَد سا دس پاياى ًينػاال تحلايلي دٍم تاِ داًـاْذُ هحال
تحليل خَد اسائِ دّذ تا اٍذاهات الصم اص عشيٌ دىتش اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ تِ فول آيذ.
هادُ  -4داًـجَياى ػايش داًـگاُّا ٍاجذ ؿشايظ هادُ  ِّ 1هتَاضي تحليل ّنصهاى دس سؿتِ دٍم دس داًـگاُ ػاوٌاى
ّؼتٌذ الصم اػت حذاّثش تا پاياى ًينػال ػَم تحليل خَد دس سؿتِ اٍل تا اسائِ هقشىيًاهاِ ّتثاي اص داًـاگاُ هحال
تحليل خَد تِ دىتش اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ ػوٌاى هشاجقِ ٌٌّذ.
هادُ  -5اٍلَيت اًتخاب سؿتِ دٍم تا سؿتِّاي گشٍُّاي فلَم اًؼاًيٌّ ،ش ،فلَم پاياِ ٍ سؿاتِّااي هْوال سؿاتِ اٍل
هَجَد دس داًـگاُ هحل تحليل داًـجَ اػت.
هادُ  -6داًـجَ پغ اص ٍسٍد تِ سؿتِ دٍم هجاص اػت دس ّش ًينػال حذاّثش ٍ 30احذ اص هجوَؿ دسعّاي دٍ سؿاتِ سا
تِ ًحَي اخز ٌّذ ّ ِ دس هذت هجاص تحليل دس سؿتِ اٍلّ ،ش دٍ سؿتِ سا تِ پاياى تشػاًذ.
تثلشُ  -1پغ اص ٍسٍد داًـجَ تِ سؿتِ دٍم ،اػتاد هـاٍس سؿتِ اٍل تا ّواٌّگي هذيش گشٍُ آهَصؿي سؿتِ دٍم ٍؽيياِ
ساٌّوايي داًـجَ سا تشفْذُ خَاّذ داؿت.
هادُ  -7تحليل ّنصهاى دس دٍ سؿتِ هـوَل ّوِ ضَاتظ ٍ هَشسات آيييًاهِ آهَصؿي دٍسُ ّاسؿٌاػاي ٍصاست فلاَم،
تحَيَات ٍ ىٌاٍسي اػت.
تثلشُ  -1تا تأييذ گشٍُّاي آهَصؿي سؿتِ اٍل ٍ سؿتِ دٍم ،داًـجَ هيتَاًذ دسعّايي ِّ تِ لحااػ هحتاَايي تغااتٌ
هَضَفي داؿتِ تاؿٌذ سا كشىا ،دس يْي اص دٍ سؿتِ تگزساًذ.
هادُ  -8داًـجَ هجا ص اػت دس عَل تحليل خَد ىَظ يِ تاس اص تؼْيالت تحلايل ّانصهااى دس دٍ سؿاتِ تحلايلي
تْشُهٌذ ؿَد.
هادُ  -9پغ اص اتوام هَىَيت آهيض دٍسُ آهَصؿي دس ّش يِ اص سؿتِّا ،عثٌ هَشسات ٍصاست فلَم ،تحَيَاات ٍ ىٌااٍسي،
داًـجَ تِ دسياىت داًؾًاهِ آى سؿتِ ًائل هيؿَد.
تثلشُ  -1تا صهاًي ِّ داًـجَ تحليل دس ّش دٍ سؿتِ سا تِ پاياى ًشػاًذُ تاؿذ ،ؿامل تِ تحليل ؿاٌاختِ هايؿاَد ٍ
هقشىي ٍي تِ اداسُ ًؾام ٍؽييِ پغ اص پاياى تحليالت دس ّش دٍ سؿتِ اهْاىپزيش اػت.
تثلشُ  -2داًـجَ پغ اص پاياى تحليالت دس ّش يِ اص دٍ سؿتِ هجاص اػت دس آصهاَى ٍسٍدي هَااعـ تحلايلي تااالتش
ؿشّت ٌّذ.
اهکاى اخذ دروس اضافي در يک نينسال بزاي دانشجوياى هوتاس دوره کارشناسي
داًـجَياًي ِّ هيتَاًٌذ اص هضاياي ايي تخؾ تْشُهٌذ ؿًَذ فثاست ّؼتٌذ اص:
الو) تشگضيذگاى آصهَى ػشاػشي تا هقشىي ػاصهاى ػٌجؾ آهَصؽ ّـَس
ب) تشگضيذگاى الوپيادّاي فلوي-داًؾآهَصي ّـَسي تا هقشىي ٍصاست آهَصؽ ٍ پشٍسؽ
ج) تشگضيذگاى جـٌَاسُ خَاسصهي تا هقشىي ػاصهاى پظٍّؾّاي فلوي ٍ كٌقتي ايشاى
تثلشُ  -1تشگضيذگاى آصهَى ػشاػشي هَضَؿ تٌذ (الو) ّؼاًي ّؼتٌذ ّاِ هجواَؿ ًواشات اّتؼااتي آًْاا دس آصهاَى
ػشاػشي حذاٍل  2/5اًحشاه هقياس اص هياًگيي ًوشات دس گشٍُ آصهايـي هشتَعِ تاالتش تاؿذ.
تثلشُ  -2داًـجَياًي ِّ ىاٍذ ؿشايظ هزَّس دس تٌذّاي (الو) تا (ج) تاؿٌذ اها تِ دليل داؿتي ٍيظگايّااي اػاتثٌايي
تِ تـخيق گشٍُ آهَصؿي هشتَعِ ٍ تأييذ ؿَساي آهَصؿي داًـگاُ داًـجَي هوتاص ؿٌاختِ ؿًَذ ،هيتَاًٌذ اص هضايااي
ايي تخؾ تْشُهٌذ ؿًَذ.
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الصم تِ رّش اػت ِّ تا تَجِ تِ هلَتِ جلؼاِ (ؿاواسُ ؿـان ػاال تحلايلي  )97-98هاَس  97/8/22ؿاَساي
آهَصؿي داًـگاُ ػوٌاى ،داًـجَياًي دس تثلشُ ىًَ هوتاص تـخيق دادُ هيؿًَذ ِّ داساي حذاٍل هقاذل ّال ٍ 18
تشاي ّش ًينػال حذاٍل هقذل  17/5دس سؿتِّاي فلَم پايِ ٍ ىٌي هٌْذػي ٍ ،حذاٍل هقذل ّل  ٍ 19تشاي ّاش ًاين-
ػال حذاٍل هقذل  18/5دس ػايش سؿتِّا تَدُ ٍ ًيض جضء ًيشات اٍل ،دٍم ٍ ػَم دس تيي داًـجَياى ّان سؿاتِ ٍ ّان -
ٍسٍدي خَد تاؿٌذ .ضوٌا ،تشاي اػتيادُ اص ايي تؼْيالت تِ تاييذ ًْايي ؿَساي ّذايت اػاتقذادّاي دسخـااى ًياض ًيااص
اػت.
تا تَجِ تِ هادُ " 8آيييًاهِ تؼْيالت آهَصؿي ٍيظُ داًـجَياى هوتااص" ّاِ هلاَب ؿاَساي آهَصؿاي داًـاگاُ
ػوٌاى اػت ،داًـجَي هوتاص دس ّش ًينػال تحليلي هيتَاًذ تا تأييذ اػتاد هـاٍس حذاّثش تا ٍ 27احذ دسػاي سا (تاِ
ؿشط فذم تذاخل) اخز ٌّذ .دسخَاػت اخز ٍاحذ دسػي اضاىي تايذ تا تَجِ تِ ّاستشٓ ؿاواسُ ( 2تاِ اًتْااي ّتاتچاِ
ًگاُ ٌّيذ) كَست پزيشد.
اهکاى اخذ دروس هاساد بزاي دانشجوياى هوتاس دوره کارشناسي ارشذ
ؿَساي آهَصؿي داًـگاُ ػوٌاى "آيييًاهِ اهْاى گزساًذى دسعّاي اضاىي تشاي داًـجَياى داساي اػاتقذاد دسخـااى
دس دٍسُ ّاسؿٌاػي اسؿذ" سا دس تاسيخ  83/11/28تِ تلَية سػاًذ .دس اداهِ هَاد ّاستشدي اياي آياييًاهاِ آٍسدُ هاي-
ؿًَذ .الصم تِ رّش اػت ِّ دسخَاػت اخز ٍاحذ دسػي اضاىي تايذ تا تَجِ تِ ّاستشٓ ؿواسُ ( 2تِ اًتْاي ّتاتچِ ًگااُ
ٌّيذ) كَست پزيشد.
هادُ  -1تِ هٌؾَس سفايت اختلاسٍ ،اطُّاي صيش دس ايي آيييًاهِ تِ ّاس تشدُ هيؿَد:
ٍصاست :هٌؾَس ٍصاست فلَم ،تحَيَات ٍ ىٌاٍسي اػت.
داًـگاُ :هٌؾَس ّش يِ اص داًـگاُّا ٍ هؤػؼِّاي آهَصؽ فالي ٍ پظٍّـي ّـاَس اػات ّاِ عثاٌ ضاَاتظ ٍ هَاشسات
ٍصاست تِ ىقاليت هـنَل ّؼتٌذ.
سؿتِ :هٌؾَس ّش يِ اص سؿتِّا ٍ گشايؾّاي تحليلي داًـگاّي دس هَغـ ّاسؿٌاػي اسؿذ اػت.
هادُ  -2داًـجَياى هـوَل ايي آييي ًاهِ ،داًـجَياى ؿامل تاِ تحلايل دس دٍسُ ّاسؿٌاػاي اسؿاذ داًـاگاُ ٍ ٍاجاذ
حذاٍل يْي اص ٍيظگيّاي صيش ّؼتٌذ:
الو) داًؾآهَختگاى حائض ستثِ اٍل دٍسُ ّاسؿٌاػي دس ّش سؿتِ–هحل (تا هقشىي داًـگاُ هتثَؿ داًـاجَ دس
دٍسُ ّاسؿٌاػي)
ب) تشگضيذگاى آصهَى ػشاػشي ّاسؿٌاػي اسؿذ دس ّش سؿتِ-آصهاَى (تاا هقشىاي ػااصهاى ػاٌجؾ آهاَصؽ
ّـَس) ،يِ ًيش تِ اصاي ّش پٌجاُ ًيش پزيشىتِ ؿذُ دس سؿتِ
ج) تشگضيذگاى حائض ستثِ اٍل تا ػَم الوپيادّاي فلوي-داًـاجَيي دس هشحلاِ ّـاَسي (تاا هقشىاي ػااصهاى
ػٌجؾ آهَصؽ ّـَس)
ُ) داًـجَياى تشگضيذُ ًوًَِ ّـَسي دس دٍسُ ّاسؿٌاػي اسؿذ (تا هقشىي هقاًٍت داًـجَيي ٍصاست)
د) تشگضيذگاى داًـجَيي حائض ستثِ اٍل هشحلِ ّـَسي جـٌَاسُّاي خَاسصهي يا ساصي (تاا هقشىاي دتيشخاًاِ
جـٌَاسُ)
ح) داًـجَياى ّاسؿٌاػي اسؿذ حائض ستثِ اٍل هؼاتَِّا ٍ جـٌَاسُّاي هقتثش فلواي هلاي ٍ تاييالوللاي (تاا
تأييذ هقاًٍت آهَصؿي ٍصاست)
ٍ) داًـجَياًي ِّ تش اػاع دػتَسالقول داًـگاُ ٍ تِ هحَسيت ىقاليتّااي فلواي ٍ ٌّاشي اص هلاذاًّااي
اػتقذاد دسخـاى هحؼَب هيؿًَذ.
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هادُ  -3داًـجَياى هـوَل ايي آيييًاهِ هجاص ّؼتٌذ حذاّثش دٍاصدُ ٍاحذ اص دسعّاي سؿاتِّااي ديگاش سا اًتخااب
ّشدُ ٍ ّنصهاى تا ػايش دسعّاي سؿتِ خَد ،آى دسعّا سا ًيض تگزساًذ.
تثلشُ  -1اٍلَيت اًتخاب دسع تا دسعّاي هْول سؿتِ تحليلي ٍ هَجَد دس داًـگاُ هحل تحليل داًـجَ اػت.
تثلشُ  -2داًـجَ هَؽو اػت ّنصهاى تا پاياى دٍسُ ّاسؿٌاػي اسؿذ (دىاؿ اص پاياىًاهِ) دسعّاي اضاىي سا تاِ پايااى
سػاًذ.
هادُ  -4چٌاًچِ تقذاد داًـجَياى هتَاضي دسػي خاف تِ حذ ًلاب تـْيل يِ ّالع تشػذ ،داًـگاُ هيتَاًذ ّالع
جذيذي سا تشاي آًْا تشگضاس ٌّذ.
هادُ ً -5وشُّاي داًـجَ دس دسعّاي اضاىي دس هياًگيي ّل دٍسُ هحاػاثِ ًوايؿاَد ٍ داًـاگاُ كاشىا ،هجااص اػات
گَاّيٌاهِاي سا هثٌي تش گزساًذى دسعّاي هزَّس تِ داًـجَ افغا ٌّذ.
هادُ  -6هقاٍى آهَصؿي داًـگاُ هؼوَليت تشًاهِسيضي تشاي اجشاي هياد ايي آيييًاهِ ٍ ًؾاست تش حيؼ ّيييت آهَصؿي
داًـجَياى هـوَل آى سا تشفْذُ داسد.
هادُ  -7هقاٍى آهَصؿي ٍصاست ٍؽييِ ًؾاست تش اجشاي ايي آيييًاهِ سا تشفْذُ داسد ٍ دس هَاسد تشٍص اخاتاله دس تيؼايش
هيادً ،ؾش ايي هقاًٍت هَسد اػتٌاد خَاّذ تَد.

تسهيالت رفاهي ويژه دانشجوياى هوتاس
تؼْيالت سىاّي تشاي داًـجَياى هوتاص داًـگاُ ػوٌاى ِّ فوذتا ،اص ًَؿ تخليق خَاتگاُ تِ داًـجَياى دٍسُ سٍصاًاِ ٍ
تخييو ؿْشيِ تِ داًـجَياى ًَتت دٍم (دٍسُ ؿثاًِ) ّؼتٌذ ،دس اداهِ تا جضئيات الصم آٍسدُ هيؿًَذ.
تخصيص خوابگاه به دانشجوياى هوتاس دوره روسانه
تشاي ىشاّن ّشدى تؼتشي هٌاػة تشاي تحليل داًـجَياى هوتاص ،داًـگاُ ػوٌاى ّش ػال تخـي اص ؽشىيت خَاتگااّي
خَد سا تِ ايي داًـجَياى اختلاف هيدّذ .تا تَجِ تِ كَستجلؼِ ؿواسُ  24هَس  ٍ 90/10/25كَستجلؼِ ؿواسُ
 73هَس  94/7/27ؿَساي ّذايت اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ ػاوٌاى ،داًـاجَياى دٍسُ سٍصاًاِ هَااعـ تحلايلي
ّاسؿٌاػي ٍ ّاسؿٌاػي اسؿذ ،داساي ؿشايظ صيش ،تا سفايت ػايش هَشسات داًـاگاُ هايتَاًٌاذ دسخَاػات خَاتگااُ سا دس
هْلت هَشس تِ دىتش اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ تشاي تشسػي اسائِ ٌٌّذ:
 ؿشايظ الصم داًـجَياى ّاسؿٌاػي
(الو) ٍشاس گشىتي دس هياى  %5تشتش داًـاجَياى ّانسؿاتِ ٍ ّانٍسٍدي تاا حاذاٍل هيااًگيي ّال  15تاشاي
داًـْذُّاي فلَم پايِ ٍ ىٌي هٌْذػي 17 ٍ ،تشاي ػايش داًـْذُّا
(ب) گزساًذى حذاٍل ٍ 16احذ دس ًينػال تحليلي ٍثل
 ؿشايظ الصم داًـجَياى ّاسؿٌاػي اسؿذ
(الو) احشاص ستثِ اٍل دس تيي داًـجَياى ّنسؿتِ ٍ ّنٍسٍدي تا حذاٍل هياًگيي ّل 17
(ب) گزساًذى حذاٍل ٍ 8احذ دس ًينػال تحليلي ٍثل
تخفيف شهزيه به دانشجوياى هوتاس نوبت دوم (دوره شبانه)
دانشجویاى هوتاس رتبه اول ،دوم و سوم هز نینسال در هز کد رشته-ورودی به تزتیب اس پزداخت

 %05 ،%25و  %05شترزیه

هتغیز در هواى نینسال تحصیلی هعاف هستند ،به شزطی که حداقل واحد اخذ شده در آى نینسال  41و حداقل هعدل بتزای
دانشجویاى دانشکدههای علوم پایه و فنی هرندسی  41و بزای دانشجویاى سایز دانشکدهها  41باشد.
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صذور گواهي رتبه
يْي اص خذهاتي ِّ دىتش اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ ػوٌاى تشاي داًـجَياى ٍ داًؾآهَختگاى هوتاص دس ًؾاش هاي-
گيشد ،كذٍس گَاّي ستثِ اػت (تِ ّاستشٓ ؿواسُ  3دس اًتْاي ّتاتچِ ًگاُ ٌّيذ) ِّ املة تشاي اسائاِ دس هلااحثِّااي
فلوي ٍ اػتخذاهي ،اسائِ تِ تٌياد هلي ًخثگاى ٍ  ...هَسد ًياص اػت .تش اػااع كاَستجلؼاِ ؿاواسُ  22هاَس 90/9/6
ؿَساي ّذايت اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ ػوٌاى ،گَاّي ستثِ تشاي آى دػتِ اص داًاؾآهَختگااى دٍسُ ّاسؿٌاػاي
كادس هيؿَد ِّ حذاّثش دس ً 8ينػال تحليلي داًؾآهَختِ ؿذُاًذ .تِ فالٍُ ،تش اػاع كَستجلؼِ ؿواسُ  51هَس
 92/7/7ؿَساي ّذايت اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ ػوٌاى ،ضَاتظ كذٍس گَاّي ستثاِ تاشاي داًاؾآهَختگااى دٍسُ
ّاسؿٌاػي اسؿذ تِ ٍشاس صيش اػت:
 دس ّش سؿتِ-گشايؾ تا دس ًؾش گشىتي هجوَؿ تقذاد داًـجَياى سٍصاًِ ٍ ؿثاًِ ّش ٍسٍدي ،ستثِتٌذي تشاي آى
دػتِ اص داًـجَياًي كَست هيگيشد ِّ ّليِ ٍاحذّاي دسػي (تِ جض پاياىًاهِ) سا تا پاياى ًاينػاال چْااسم
پغ اص ٍسٍد تِ داًـگاُ گزساًذُ ٍ حذاّثش تا پاياى ًينػال پٌجن ىاسك التحليل ؿذُاًذ.
 دس كَستي ِّ هجوَؿ تقذاد داًـجَياى سٍصاًِ ٍ ؿثاًِ ّش ٍسٍدي تا ً 5يش تاؿذ ،كشىا ،تشاي ستثِ اٍل ،چٌاًچِ
تيي  6تا ً 10يش تاؿذ ،تشاي ستثِّاي اٍل ٍ دٍم ٍ اگش ً 11يش يا تيـتش تاؿذ ،تشاي ستثِّاي اٍل تا ػَم اهْاى
كذٍس گَاّي ستثِ ٍجَد داسد.
گَاّي ستثِ تشاي داًـجَياى ًيض ٍاتل كذٍس اػت ّشگاُ داًـجَي ّاسؿٌاػي هـانَل تاِ تحلايل دس ًاينػاال
تحليلي ّـتن يا ٍثل اص آى تَدُ ٍ داًـجَي ّاسؿٌاػي اسؿذ هـنَل تِ تحليل دس ًينػال تحليلي پٌجن يا ٍثال اص
آى تاؿذ .ضوٌا ،،داًـجَي ّاسؿٌاػي اسؿذ ؿامل تِ تحليل دس ًينػال پٌجن تِ ؿشعي ٍادس تِ دسياىات گاَاّي ستثاِ
اػت ِّ ّليِ ٍاحذّاي دسػي (تِ جض پاياىًاهِ) سا حذاّثش تا پاياى ًينػال چْاسم گزساًذُ تاؿذ .دس پاياى ،يادآٍس هاي-
ؿَد ِّ ػٌَات هجاص تشاي كذٍس گَاّي ستثِ دس هَغـ دّتشي ًِ ًينػال اػت.

اعشام تين دانشجويي به الوپياد علوي-دانشجويي کشوري
تا ّذه ػٌجؾ ّيييت آهَصؿي داًـگاُ ػوٌاى دس هَايؼِ تا ػايش داًـگاُّاي ّـَس ،داًـگاُ ّش ػال تيوي اص
داًـجَياى هوتاص دٍسُ ّاسؿٌاػي گشٍُّاي آهَصؿي هختلو سا تشاي ؿشّت دس الوپياد فلوي-داًـجَيي ّـَسي افضام
هيداسد .ايي الوپياد دس دٍ هشحلِ تشگضاس هيؿَد ٍ تشگضيذگاى هشحلِ اٍل تِ هشحلِ دٍم ساُ هيياتٌذ.
تا تَجِ تِ كَستجلؼِ ؿواسُ  73هَس  94/7/27ؿَساي ّذايت اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ ػوٌاىّ ،ش گشٍُ
آهَصؿي هجاص اػت اص هياى داًـجَياى هوتاصي ِّ حذاٍل ٍ 90احذ دسػي سا تا حذاٍل هياًگيي ّل  16تشاي سؿتِّاي
فلَم پايِ ٍ ىٌي هٌْذػي 18 ٍ ،تشاي ػايش سؿتِّا ،گزساًذُاًذ ،حذاّثش دٍ ًيش سا (تِ ؿشط اؿتنال تِ تحليل دس ًين-
ػال دٍم ػال تحليلي هشتَعِ) تِ دىتش اػتقذادّاي دسخـاى هقشىي ٌّذ .ػپغ ؿَساي ّذايت اػتقذادّاي
دسخـاى پغ اص تشسػي ػَاتٌ فولْشد گشٍُ ّاي آهَصؿي دس الوپياد هزَّس ٍ ٍضقيت فلوي داًـجَياى هقشىي ؿذُ،
اٍذام تِ اًتخاب افضاي تين افضاهي تِ الوپياد هيٌّذ.

کاربزگهاي هورد نياس
دس ايي تخؾ ّاستشّٓاي هَسد ًياص داًـجَياى ،تِ كَست هجضا آٍسدُ ؿذُاًذ.
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تاػوِتقالي
کاربزگ شواره (-)1صفحه اول
کاربزگ درخواست اداهه تحصيل به صورت هنسهاى در دو رشته تحصيلي

ًؾش آهَصؽ داًـْذُ

دسخَاػت داًـجَ

(هَضَؿ هادُ يِ دػتَسالقول چگًَگي تحليل ّن صهاى داًـجَياى داساي اػتقذاد دسخـاى دس دٍ سؿتِ تحليلي دس دٍسُ ّاسؿٌاػي داًـگاُ ػوٌاى)

اييجاًة  ................................داًـجَي دٍسُ  ............................سؿاتِ  .................سٍصاًاِ ؿاثاًِ داًـاْذُ .........................تاِ ؿاواسُ
داًـجَيي  .......................................تش اػاع دػتَسالقول هشتَعِ ،هتَاضي تحليل دس سؿتِ  .................................تِ فٌَاى سؿاتِ تحلايلي
دٍم ّؼتن.
هذاسُ پيَػت:
 -1تلَيش آخشيي ّاسًاهِ تحليلي
 -2تلَيش هذاسُ دال تش يْي اص تٌذّاي چْاسگاًِ هادُ يِ دػتَسالقول هشتَعِ
 -3تلَيش ّاسًاهِ آصهَى ػشاػشي
تاسيخ:
اهضاء داًـجَ
ًامتشدُ تش اػاع هَاسد هـشٍحِ ريل هجاص تِ اػتيادُ اص دػتَسالقول تحليل ّنصهاى دس دٍ سؿتِ تحليلي اػت.
  -1تٌذ (الو) اص هادُ يِ دػتَسالقول
  -2تٌذ (ب) اص هادُ يِ دػتَسالقول
  -3تٌذ (ج) اص هادُ يِ دػتَسالقول
  -4تٌذ (د) اص هادُ يِ دػتَسالقول
ؿواسُ:
تاسيخ:
اهضاء ّاسؿٌاع اداسُ آهَصؽ داًـْذُ

ًؾش اػتاد هـاٍس

ًؾش اػتاد هـاٍس داًـجَي هوتاص:

ًام ٍ ًام خاًَادگي:
تاسيخ:
اهضاء

ًؾش هذيش گشٍُ

ًؾش ؿَساي گشٍُ آهَصؿي:
دسخَاػت ًام تشدُ تشاي تحليل دس سؿتِ  .................................تِ فٌَاى سؿتِ تحليلي دٍم دس جلؼِ هاَس  ..........................ؿاَساي گاشٍُ
آهَصؿي  ....................هغشح ٍ هَسد هَاىَت هخاليت ٍشاس گشىت.

ؿواسُ:
تاسيخ:
ًام ٍ ًام خاًَادگي هذيش گشٍُ آهَصؿي:
اهضاء

کاربزگ شواره (-)1صفحه دوم
تاػوِتقالي
ؿواسُ:
تاسيخ:

اص :داًـْذُ (هثذأ)
تِ :داًـْذُ (هَلذ)
تا ػالم،
احتشاهاّ ،استشٓ تْويل ؿذُ تِ اًضوام ػايش هذاسُ هشتَط تِ آٍاي/خاًن  ......................داًـجَي دٍسُ  .....................سؿتِ  ...............................اياي
داًـْذُ تشاي تشسػي ٍ اؽْاس ًؾش اسػال هيؿَد.
هْش ٍ اهضاء هقاٍى آهَصؿي داًـْذُ
تاػوِتقالي
ؿواسُ:
تاسيخ:

اص :داًـْذُ (هَلذ)
تِ :داًـْذُ (هثذأ)

تا ػالم،
احتشاه ،ا دسخَاػت آٍاي/خاًن  ........................داًـجَي دٍسُ  ..........................سؿتِ  .............................دس جلؼاِ هاَس  .......................ؿاَساي گاشٍُ
آهَصؿي  ..........................ايي داًـْذُ هغشح ٍ تا تحليل ًامتشدُ دس سؿتِ دٍم هَاىَت هخاليت ؿذ( .كَستجلؼاِ هشتَعاِ تاِ پيَػات
آٍسدُ ؿَد).
هْش ٍ اهضاء هقاٍى آهَصؿي داًـْذُ
تاػوِتقالي
ؿواسُ:

اص :داًـْذُ (هثذأ)

تاسيخ:

تِ :دىتش اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ
تا ػالم،
احتشاهاّ ،استشٓ تْويل ؿذُ هشتَط تِ آٍاي/خااًن  ..........................داًـاجَي دٍسُ  ...........................سؿاتِ  .....................اياي داًـاْذُ ،هتضاوي
اؽْاس ًؾش گشٍُ آهَصؿي هثذأ ٍ هَلذ تشاي اٍذام الصم اسػال هيؿَد.
هْش ٍ اهضاء هقاٍى آهَصؿي داًـْذُ
تاػوِتقالي
ؿواسُ:
ًؾش سئيغ گشٍُ ّذايت اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ:
تاسيخ:
دسخَاػت ًامتشدُ دس جلؼِ هَس  ........................ؿَساي ّذايت اػتقذادّاي دسخـااى داًـاگاُ هغاشح ٍ هاَسد هَاىَات هخاليات ٍاشاس
گشىت( .دس كَست هَاىَتً ،امتشدُ تايؼتي تشاي ثثتًام تِ اداسُ ّل اهَس آهَصؿي داًـگاُ هقشىي ٍ اص ًينػاال  .........................ػاال تحلايلي
 ......................تحليل دس سؿتِ دٍم سا آماص ٌّذ).
هْش ٍ اهضاء

کاربزگ شواره ( :)2کاربزگ درخواست اخذ دروس اضافي بزاي دانشجوياى هوتاس
* ايي ٍؼوت تَػظ داًـجَ تْويل هيؿَد.
سئيغ گشٍُ ّذايت اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ
تا ػالم،
اييجاًة  ................................داًـجَي سؿتِ  ...................................گشايؾ  ..........................دس هَغـ  ..............................تِ ؿواسُ داًـجَيي
 ..............................تا هقذل ّل  ..........................هتَاضي اخز ٍ .......احذ دسػي دس ًينػال  ........ػال تحليلي ّ ............ؼتن .خَاّـوٌذ اػت
اٍذاهات الصم اًجام ؿَد.
تا تـْش
تاسيخ:
اهضاء
ًؾش اػتاد هـاٍس داًـجَي هوتاص دٍسُ ّاسؿٌاػي/
اػتاد ساٌّواي داًـجَي هوتاص دٍسُ ّاسؿٌاػي اسؿذ:

ًام ٍ ًام خاًَادگي:
تاسيخ:
اهضاء

ًؾش هذيش گشٍُ آهَصؿي هشتَعِ:

ؿواسُ:
تاسيخ:
ًام ٍ ًام خاًَادگي:
اهضاء

ؿواسُ:
هذيش هحتشم اهَس آهَصؿي/تحليالت تْويلي داًـگاُ
تاسيخ:
تا ػالم ٍ احتشام،
تا تَجِ تِ هلَتات ؿَساي ّذايت اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ ػوٌاى ٍ آيييًاهِّاي هشتَعًِ ،امتشدُ حائض ؿشايظ الصم تشاي اخز ٍاحذ
دسػي اضاىي اػت .هشاتة تشاي اػتحضاس ٍ اٍذام هَتضي تِ حضَس افالم هيؿَد.
تا تـْش
سئيغ گشٍُ ّذايت اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ

تاػوِ تقالي
کاربزگ شواره ( :)3کاربزگ درخواست صذور گواهي رتبه
* ايي ٍؼوت تَػظ داًـجَ تْويل هيؿَد.
سئيغ گشٍُ ّذايت اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ
تا ػالم،
اييجاًة  ................................داًـجَي/داًؾآهَختِ سؿتِ  ...................................هَغـ  ..............................تِ ؿواسُ داًـجَيي  ِّ..............................دس
هذت ً ............ينػال داًؾآهَختِ خَاّن ؿذ/ؿذُام ،هتَاضي كذٍس گَاّي ستثِ دس تيي داًـجَياى ّنسؿتِ ٍ ّنٍسٍدي خَد تشاي اسائِ تِ
ّ ..................................................................ؼتن .خَاّـوٌذ اػت اٍذاهات هَتضي سا هثزٍل داسيذ.
تا تـْش
تاسيخ:
اهضاء

ًؾش ّاسؿٌاع دىتش اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ:
تا تَجِ تِ هلَتات ؿَساي ّذايت اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ ػوٌاى ٍ آيييًاهِّاي هشتَعًِ ،امتشدُ حائض ستثِ  ........دس تيي  ........تقذاد اص
داًـجَياى ّنسؿتِ ٍ ّنٍسٍدي خَد اػت ٍ تِ اػتٌاد ػَاتٌ داًـجَ دس ػاهاًِ آهَصؿي داًـگاُ ،دس هذت ً ..........ينػال داًؾآهَختِ خَاّذ
ؿذ/ؿذُ اػت.
تاسيخ:
اهضاء

هذيش اهَس آهَصؿي/تحليالت تْويلي داًـگاُ
تا ػالم ٍ احتشام،
هشاتة تشاي اػتحضاس ،تشسػي ٍ اٍذام هَتضي تِ حضَس اسػال هيؿَد.

ؿواسُ:
تاسيخ:

تا تـْش
سئيغ گشٍُ ّذايت اػتقذادّاي دسخـاى داًـگاُ
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