بسم اهلل الرحمن الرحيم

آنییانهمآموزشیدورهکارشناسیارشدانویپستومؤسسوآموزشیوژپوهشیامامخمینی(ره) 

مقدمه
ثٍ اعتىبز آییه وبمٍ کبرؽىبعی ارؽس وبپیًعتٍ مقًة ؽًرای ػابیی ثزوبماٍریاشی آمًسؽای يسارع ػماً
تحقیقبع ي فىبيری(خمغٍ ؽمبرٌ  866مًرخ  )1394/7/4ایه آییهوبمٍ تسيیه ي ثٍ اخزا گذاؽتٍ میؽًز:
ماده  .1هدف
تؼییه چبرچًة قبوًوی ثزای اخزای زيرٌ کبرؽىبعی ارؽس وبپیًعتٍ زر مؤعغٍ آمًسؽی ي پضيَؾی اماب
ذمیىی(رٌ)
ماده .2تعاریف
 .1وزارت :يسارع ػمً تحقیقبع ي فىبيری اعت.
 .2مؤسسه . :مىظًر مؤعغٍ آمًسؽی ي پضيَؾی امب ذمیىی(رٌ) اعت.
 .3دانشپژوه :فززی کٍ زر یکی اس رؽتٍَبی زيرٌ تحقیمی کبرؽىبعی ارؽس وبپیًعتٍ ثزاثزمًاثو پذیزفتٍ
ؽسٌ ثجتوب کززٌ ي مؾغًل ثٍ تحقیل زر مؤعغٍ اعت.
 .4دانشآموخته :فززی کٍ یکی اس زيرٌَبی تحقیمی را ثب مًفقیت ثٍ پبیبن رعبوسٌ ي ثزاثز مًاثو مؼایه
گًاَی یب مسرک تحقیمی مزثًه را زریبفت کززٌ اعت.
 .5مرخصی تحصیلی :مسع سمبن مؾرـ کٍ زاوؼپضيٌ ثزاثز ماًاثو مؼایه ثيًرمًقات ثاٍ تحقایل
اؽتغبل وسارز.
 .6انصراف تحصیلی :فزایىسی کٍ زر آن زاوؼپضيٌ ثيًر ذًز ذًاعتٍ اس ازامٍ تحقیل ذًززاری میکىس.
 .7حضوری :ؽیًٌای اس آمًسػ اعت کٍ زاوؼپضيٌ زر آن تمب تحقیل ذًز را ثٍ فًرع چُزٌ ثاٍ چُازٌ ي
تمب يقت ثٍ اودب میرعبوس.
 .8غیر حضوری :ؽیًٌای اس آمًسػ اعت کٍ حنًر فیشیکی زاوؼپضيٌ زر تماب ىاًل تحقایل ایشامای
ویغت.
 .9نیمه حضوری :ؽیًٌ ای اس آمًسػ اعت کاٍ ثرؾای اس آن ثاٍ فاًرع حناًری ي ثرؾای اس آن ثاٍ
فًرع غیز حنًری اودب میؽًز.
 .10استاد راهنما :یکی اس اػنابی َیا ع ػممای زارای ماسرک زکتازی اعات کاٍ مغاؤيییت راَىمابیی
زاوؼپضيٌ را زر اودب پزيصٌ پبیبن وبمٍ ي یب رعبیٍ ثٍ ػُسٌ زارز ي اس میبن اػنبی َی ع ػممی مؤعغاٍ( یاب
ذبرج اس مؤعغٍ ثب مدًس مؤعغٍ) اوتربة میؽًز.
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 .11استاد مشاور :یکی اس اػنبی َی ع ػممی اعت کٍ مغؤيییت مؾبيرٌ زاوؼپضيٌ را زر اوداب پازيصٌ
پبیبن وبمٍ ي یب رعبیٍ ثٍ ػُسٌ زارز ي اس میبن اػنبی َی ع ػممی مؤعغٍ ي یاب مترققابن ذابرج مؤعغاٍ
اوتربة میؽًز.
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 .12مدرس :فززی کٍ ثٍ آمًسػ ي مُبرع آمًسی زر م ؤعغٍ ثاٍ فاًرع تماب يقات ویماٍ يقات یاب
پبرٌيقت اؽتغبل زارز.
 .13برنامه درسی :مدمًػٍ ثُم پیًعتٍای اس زريط ي فؼبییتَبی َز رؽتٍ تحقایمی اعات کاٍ اَاسا
مؾرقی را زوجبل میکىس.
 .14واحد درسی :مقسار مفبَیم یب مُبرعَبیی کٍ ثزای فزاگیزی زاوؼپضيٌ زر ىًل یک ویمغبل تحقیمی
یب سمبن مؼبزل آن زر وظز گزفتٍ میؽًزَ .ز ياحس زرعی وظزی  16عبػت ػممی یب آسمبیؾگبَی  32عبػت
کبرگبَی یب ػممیبع میساوی(ثبسزیس ػممی) 48عبػت کبريرسی یب کبر زر ػزفٍ  64عبػت ي کبرآمًسی 120
عبػت زر ىًل یک ویمغبل تحقیمی یب زيرٌ تبثغتبوی ي ىجق ثزوبمٍ زرعی مقًة اخزا میؽًز.
 .15گروه آموزشی :ثىیبزی تزیه ياحس ػممی مؤعغٍ متؾکل اس تؼسازی ػنً َی ع ػممی اعت کٍ زارای
ترقـ مؾتزک زر یک رؽتٍ ػممی َغتىس.
 .16درس جبرانی :زرعی کٍ ثٍ تؾریـ گزيٌ آمًسؽی گذراوسن آن ثزای رفغ کمجًز زاوؼ یاب مُابرع
زاوؼپضيٌ مزيری اعت.
 .17رشته تحصیلی :یک ثزوبمٍ آمًسؽی اعت کٍ ثب محتًا ي ريػؽىبعی ذبؿ زر قبیت ثزوبماٍ زرعای
اخزا میؽًز.
 .18دوره کارشناسی ارشد :یک زيرٌ تحقیمی کٍ پظ اس زيرٌ کبرؽىبعی آغبس میؽًز ي حساقل ؽابمل
 58تب  62ياحس زرعی اعت.
 .19شیوه آموزشی-پژوهشی :ؽیًٌای اعت کٍ محتًای ثزوبمٍ زرعی مزثًه ثٍ آن ػاويٌ ثاز ياحاسَبی
زرعی مؾتمل ثز پبیبنوبمٍ ویش میؽًز.
 .20شیوه آموزشی :ؽیًٌای کٍ زاوؼپضيٌ پظ اس گذراوسن ياحسَبی زرعی ي ثسين گذراواسن پبیابنوبماٍ
زاوؼآمًذتٍ میؽًز.
 .21نیمسال تحصیلیَ :ز ویمغبل تحقیمی ؽبمل َ 16فتٍ آمًسؽی ي زي َفتٍ امتحبوبع اعت.
 .22پایاننامه :ثرؾی اس ؽیًٌ آمًسؽی – پضيَؾی اعت کٍ زر یک سمیىٍ مؾرـ رؽاتٍ تحقایمی ي ثاب
راَىمبیی اعتبز راَىمب اودب میؽًز.
 .23هیأت داوران :اػنبی َی ع ػممی یب اعبتیسی َغتىس کٍ ثزای ارسیبثی پبیبنوبمٍ زاواؼپاضيٌ زر زيرٌ
کبرؽىبعی ارؽس ميبثق زعتًرایؼمل مقًة مؤعغٍ اوتربة میؽًوس.
ماده  .3شرایط ورود به دوره
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-

زاؽته فوحیتَبی ػمًمی يريز ثٍ زيرٌ ثزاثز مًاثو؛

-

زارا ثًزن مسرک رعمی پبیبن زيرٌ کبرؽىبعی اػم اس پیًعتٍ ي وب پیًعتٍ مًرز تبییس يسارع؛

-

احزاس ؽزایو مىسرج زر آییه وبمٍ خبمغ پذیزػ مؤعغٍ زر مقيغ کبرؽىبعی ارؽاس مقاًة َیا ع

محتز رئیغٍ؛
ماده  .4آمًسػ زر مًعغٍ مجتىی ثز وظب ياحسی ي ثٍ سثبن فبرعی اودب میؽًز.
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تبصره .مًعغاٍ اذتیابر زارز زر فاًرع تًاوابیی ثزوبماٍ زرعای مقاًة را ثاب رػبیات ماًاثو ثازای
زاوؼپضيَبن ذبرخی ي یب زيرٌَبی ثیه ایمممی ثٍ سثبن غیز فبرعی ارائٍ ومبیس.
ماده  .5مًعغٍ مًظف اعت ثزوبمٍَبی آمًسؽی ي زرعی مقًة ؽًرای ػابیی ثزوبماٍ ریاشی آمًسؽای
يسارع را ثزای زيرٌای کٍ زر آن ثب مدًس ؽًرای گغتزػ آمًسػ ػبیی زاوؼپضيٌ پذیزفتٍ اعت اخزا کىس.
ماده  .6مسع مدبس تحقیل زر زيرٌ کبرؽىبعی ارؽس عٍ عبل ( ؽؼ ویمغبل) اعت.
تبصره .زر فًرتیکٍ زاوؼ پضيٌ زر مسع مقزر زاوؼ آمًذتٍ وؾًز مًعغٍ اذتیابر زارز ماسع تحقایل
يی را حساکثز تب زي ویمغبل افشایؼ زَس ي زر فًرع افشایؼ عاىًاع تحقایمی مای تًاواس ىجاق تؼزفاٍ
مقًة َی ع امىبی مًعغٍ َشیىٍ زریبفت ومبیس .چىبوچٍ زاوؼ پضيٌ زر ایه مسع زاواؼ آمًذتاٍ وؾاًز اس
ازامٍ تحقیل محزي اعت.
ماده  .7تؼساز ياحسَبی زرعی زر زيرٌ کبرؽىبعی ارؽس حساقل  58ي حساکثز  62ياحس اعت کاٍ اس ایاه
تؼساز زر ؽیًٌ آمًسؽی – پضيَؾی  4تب  6ياحس مزثًه ثٍ پبیبن وبمٍ ي مبثقی ثٍ فًرع ياحسَبی آمًسؽی
میثبؽس.
تبصره .زاوؼپضيٌ زر َز ویمغبل تحقیمی الس اعت حساقل  8ي حساکثز  14ياحس زرعای اوترابة کىاس.
زاوؼپضيٌ زر آذزیه ویمغبل تحقیمی اس ؽزه اذذ حساقل ياحس آمًسؽی مؼب

اعت.

ماده  .8چگًوگی ي تزتیت ارائٍ زريط َز زيرٌ تحقیمی رؽتٍ ي یب گزایؼ ثاب رػبیات پایؼ ویابس َاز
زرط ىجق ثزوبمٍ زرعی مقًة ثز ػُسٌ گزيٌ آمًسؽی ي ت ییس مسیزیت تحقیوع تکمیمی اعت.
ماده  .9تؼساز ياحسَبی زريط خجزاوی ثٍ تؾریـ گزيٌ آمًسؽی ي ت ییس ماسیزیت تحقایوع تکمیمای
حساکثز  12ياحس اعت.
تبصره  .1کغت ومزٌ قجًیی  12زر زريط خجزاوی ایشامی اعت يیی ومزٌ مذکًر زر میبوگیه ویمغبل ي کل
زاوؼپضيٌ محبعجٍ ومیؽًز .مًعغٍ می تًاوس َشیىٍ ایه زريط را ىجق تؼزفٍ مقًة َی ع امىبء مًعغٍ اس
زاوؼپضيٌ زریبفت کىس.
تبصره  .2سمبن اعتفبزٌ ؽسٌ ثزای زريط خجزاوی زر عقف عىًاع تحقیمی زاوؼپضيٌ محبعجٍ ومیؽًز.
ماده  .10زاوؼ پضيٌ زر فًرع حذ

غیز مًخٍ زرط ثٍ تؾریـ مًعغٍ یب ػس کغت ومزٌ قجاًیی زر

َز زرط ثزای اوتربة مدسز آن زرط مًظف ثٍ پززاذت َشیىٍ زرط مزثًه ميبثق تؼزفٍ مقًة َیا ع
امىبء مًعغٍ اعت.
ماده  .11تحقیل َمشمبن زر زيرٌ کبرؽىبعی ارؽس زر مًعغٍَب (اػم اس زيیتی ي غیز زيیتی) ممىًع اعت.
ماده  .12ثزوبمٍریشی ي تقمیمگیزی زرثبرٌ تقًیم آمًسؽی چگًوگی اػو ي ثجت ومازٌ سمابن حاذ
امبفٍ حذ
آیین نامه
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اميزاری زريط وحًٌ اػتزاك ثٍ وتبیح امتحبوبع تبرید تدسیس وظز ي غیزٌ ىجق ؽایًٌوبماٍ

اخزایی مقًة مؤعغٍ اودب میؽًز.
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ماده  .13ارسیبثی پیؾزفت تحقیمی زاوؼپضيٌ زر َز زرط اس عًی مسرط آن زرط ي ثز اعبط حنًر ي
فؼبییت زاوؼپضيٌ زر کوط اودب تکبییف ي وتبیح آسمًن کتجی مغتمز ي پبیبوی ثزای زريط وظزی زر ىاًل
ي پبیبن َز ویمغبل تحقیمی اودب میؽًز ي ثز مجىبی ػسزی اس ففز تب ثیغت قبثل محبعجٍ اعت.
ماده  .14حنًر زاوؼپضيٌ زر تمبمی خمغبع زرط ایشامی اعت.
تبصره  .1مغئًییت ؽزػی غیجت تب
زرعی ثیؼ اس

3
16

3
16

زر مًارز اميزاری ثزػُسٌ زاوؼ پضيٌ اعت ي اگاز زاواؼپاضيٌ زر

خمغبع ي یاب زر خمغاٍ امتحابن پبیابن ویمغابل آن زرط غیجات کىاس چىبوچاٍ غیجات

زاوؼپضيٌ ثٍ تؾریـ ؽًرای آمًسؽی مًعغٍ غیزمًخاٍ تؾاریـ زازٌ ؽاًز ومازٌ آن زرط فافز ي زر
فًرع تؾریـ مًخٍ آن زرط حذ

میؽًز.

تبصره  .2زر فًرتی کٍ ياحسَبی اوتربثی یب ثبقیمبوسٌ زاواؼ پاضيٌ زر پبیابن َاز ویمغابل ثاٍ تؾاریـ
مًعغٍ ثىب ثٍ زالیل مًخٍ ي ذبرج اس ارازٌ زاوؼپضيٌ ثٍ کمتز اس  8ياحس زرعی ثزعس زر ایه فاًرع ایاه
ویمغبل ثٍ ػىًان یک ویمغبل کبمل زر عىًاع تحقیمی يی محغًة مای ؽاًز اماب میابوگیه ومازاع ایاه
ویمغبل زر مؾزيه ؽسن زاوؼپضيٌ ثیت ثیز اعت.
تبصره  .3وحًٌ حنًر زاوؼپضيٌ زر خمغبع کوط زرط زر زيرٌَابی ویماٍ حناًری ي غیزحناًری
ىجق ؽیًٌ وبمٍ مقًة مًعغٍ اودب میؽًز.
ماده  .15زر ؽزایو ذبؿ حذ

یک یب تمب زريط یک ویمغبل تحقیمی ثب زرذًاعت کتجی زاوؼپاضيٌ

ي ت ییس مًعغٍ قجل اس ؽزيع امتحبوبع ي ثب رػبیت ي احتغبة عىًاع تحقیمی امکبن پذیز اعت.
ماده  .16حساقل ومزٌ قجًیی زر َز زرط  12ي میبوگیه کل قبثل قجًل زر َز ویمغبل  14اعت.
تبصره  .1زاوؼپضيَی ک ٍ زر َز ویمغبل زر یک یاب چىاس زرط ومازٌ قجاًیی کغات وکىاس چىبوچاٍ زر
ویمغبل َبی ثؼسی زرط یب زريط مذکًر را ثب ومزٌ قجًیی ثگذراوس ومزٌ یب ومزٌَبی مززيزی قجمی زر ریاش
ومزاع تحقیمی زاوؼپضيٌ فقو ثجت ي ثبقی میمبوس امب ایه ومزٌَب زر محبعجٍ میبوگیه کال زيرٌ ثایاثاز ي
فزفبً آذزیه ومزٌ قجًیی زر آن زرط موک محبعجٍ میبوگیه کل زيرٌ ذًاَس ثًز.
تبصره  .2گذراوسن زريط ثب اعتفبزٌ اس تجقزٌ  1مؾازيىی زاواؼپاضيٌ زر ویمغابلَابی قجال را ذىثای
ومیکىس.
تبصره  .3تغُیوع تجقزٌ  1ؽبمل زاوؼپضيَبوی کٍ ثٍ زییل تقمت ي یب حکام اوناجبىی ومازٌ ماززيزی
زریبفت میکىىس ومیؽًز.
ماده  .17چىبوچٍ میبوگیه ومزاع زاوؼپضيٌ زر َز ویمغبل تحقیمی کمتز اس  14ثبؽاس زاواؼپاضيٌ زر آن
ویمغبل مؾزيه تمقی میؽًز.
تبصره .زاوؼپضيَی کٍ زي ویمغبل تحقیمی اػم اس متًایی یب متىابية مؾازيه ؽاًز اس تحقایل محازي
آیین نامه
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ماده  .18زاوؼپضيٌ میتًاوس ثب احتغبة عىًاع تحقیمی یک ویمغبل اس مزذقی تحقیمی اعتفبزٌ کىس.
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تبصره .ثزرعی عبیز مقبزیق مزذقی تحقیمی مبوىس مزذقی سایمابن مزذقای پشؽاکی زر فاًرع ت ییاس
پشؽک مؼتمس مًعغٍ م مًریت َمغز یب يایسیه ثسين احتغبة زر عىًاع تحقیمی زر اذتیبر مًعغٍ اعت.
اس تحقیل ثبیس زرذًاعت اوقزا

ماده  .19زاوؼپضيٌ متقبمی اوقزا

ذاًز را ؽرقابً ي ثاٍ فاًرع

کتجی ثٍ ازارٌ تحقیوع تکمیمی تغمیم کىس .زاوؼ پضيٌ مدبس اعت فقو یک ثبر ي تب زي مابٌ اس تابرید ارائاٍ
زرذًاعت تقبمبی اوقزا
اوقزا

ذًز را پظ ثگیزز زر غیز ایه فاًرع پاظ اس اوقنابی ایاه مُمات حکام

اس تحقیل يی فبزر میؽًز.
اس تحقیل ثزػُسٌ مًعغٍ اعت.

تبصره .1تقمیم گیزی ثزای ثبسگؾت ثٍ تحقیل زاوؼپضيٌ مىقز

تبصره  .2زاوؼپضيٌ اوقزافی یب اذزاخی مًظف اعت ثٍ تؼُساتی کٍ عپززٌ اعت ػمل ومبیس.
تبصره  .3زاوؼپضيٌ اوقزافی میتًاوس زر فًرع تغًیٍ حغبة کبمل مدسزاً زر آسمًن ؽزکت ومبیس.
تبصره  .4زاوؼپضيٌ مًظف اعت زر آغبس َز تز تحقیمی (اػم اس زيرٌ آمًسؽای ي زيرٌ تاسيیه پبیابن-
وبمٍ) ثجتوب ومبیس .ػس ثجت وب زر آغبس َز تز زر سمبن مقزر ي ثسين ػذر مًخٍ ثاٍ تؾاریـ ماسیزیت
تحقیوع تکمیمی ثٍ مىشیٍ اوقزا

اس تحقیل اعت.

ماده  .20تغییز رؽتٍ اوتقبل ي میُمبوی زر زيرٌ کبرؽىبعی ارؽس ممىًع اعت.
تبصره  .1مؼبزل عبسی ي پذیزػ ياحسَبی زرعی گذراوسٌ ؽسٌ زاوؼپضيٌ زر مًعغٍ قجمای ىجاق ؽایًٌ
وبمٍ مقًة مًعغٍ امکبن پذیز اعت.
تبصره  .2ثٍ اسای َز  8تب  14ياحس اس زريط مؼبزل عبسی ؽسٌ یک ویمغبل اس عاىًاع مدابس تحقایمی
زاوؼپضيٌ کبعتٍ میؽًز.
ماده  .21زاوؼپضيٌ مًظف اعت قجل اس ؽزيع ویمغبل عً تحقیمی مًمًع پبیبن وبمٍ ذاًز را ثاب وظاز
اعتبز راَىمب ي ت ییس گزيٌ آمًسؽی اوتربة کىس.
تبصره .1ؽزایو ي وحًٌ اوتربة اعتبز راَىمبی ذبرج اس مؤعغٍ یب زر رؽتٍَبیی کٍ ػنً َی ع ػممی ثاب
مزتجٍ اعتبزیبر يخًز وساؽتٍ ثبؽس ىجق ؽیًٌ وبمٍ مؤعغٍ اودب میؽًز.
ماده  .22اوتربة اعتبز مؾبير ثٍ پیؾىُبز اعتبز راَىمب ي ت ییس گازيٌ آمًسؽای اس اػنابی َیا ع ػممای
َمبن گزيٌ امکبن پاذیز اعات ي زر فاًرع پیؾاىُبز اعاتبز مؾابير ذابرج اس مؤعغاٍ مًافقات ؽاًرای
تحقیوع تکمیمی اس خُت تيجیق ثب قًاویه ي مقزراع ویش الس اعت.
تبصره :زر فًرع ویبس ثٍ پیؾىُبز اعتبز راَىمب ي ت ییس ؽاًرای تحقایوع تکمیمای مغائًییت مؾابيرٌ
پبیبنوبمٍ زاوؼپضيٌ را زي مؾبير ثٍ فًرع مؾتزک میتًاوىس ػُسٌزار ؽًوس.
ماده  .23زاوؼپضيٌ پظ اس تسيیه پبیبن وبمٍ ي ت ییس اعتبز راَىمب مًظف اعت ثب رػبیت ماًاثو مؤعغاٍ
زر حنًر َی ع زايران اس پبیبنوبمٍ ذًز زفبع کىس.
آیین نامه
کارشناسی ارشد
مصوب هیأت رئیسه
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ماده .24ومزٌ پبیبنوبمٍ زر میبوگیه کل محبعجٍ ومیؽًز ي ارسؽیبثی آن ثٍ فًرع کیفای ي ثاٍ ؽازی سیاز
اودب میؽًز:
ػبیی

ذیمی ذًة

ذًة

متًعو

غیز قبثل قجًل

اس  19تب 20

اس  18تب 18/99

اس  16تب 17/99

اس  14تب 15/99

کمتز اس 14
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ماده  .25موک زاوؼآمًذتگی زاؽته میبوگیه کل حساقل  14ثزاعبط ياحسَبی گذراوسٌ آمًسؽی ي زفبع
اس پبیبنوبمٍ اعت.
تبصره :1چىبوچٍ میبوگیه کل زاوؼپضيٌ پظ اس گذراواسن تماب ياحاسَبی آمًسؽای زيرٌ کامتاز اس  14ثبؽاس
زاوؼپضيٌ اخبسٌ زفبع اس پبیبنوبمٍ را وسارز ي تىُب یک ویمغبل ثب رػبیات عاقف مدابس عاىًاع تحقایمی ثاٍ يی
فزفت زازٌ میؽًز تب ثب اذذ مدسز حساکثز  10ياحس اس زرطَبیی کٍ ثب ومزٌ کمتز اس  14گذراوسٌاعت میابوگیه
کل ياحسَبی گذراوسٌ را ثٍ حساقل  14ثزعبوس زر ایه فًرع اخبسٌ زفبع اس پبیبنوبمٍ ثٍ يی زازٌ میؽًز.
تبصره  .2چىبوچٍ زاوؼ پضيَی تمب ياحسَبی آمًسؽی زيرٌ را ثب میابوگیه کال  14گذراواسٌ ثبؽاس يیای
وتًاوس یب ورًاَس اس پبیبن وبمٍ ذًز زفبع کىس ثاب ت ییاس ماسیزیت تحقایوع تکمیمای ثبیاس زر ماسع مدابس
تحقیمی مؼبزل تؼساز ياحس پبیبن وبمٍ ي ىجق وظز گزيٌ آمًسؽی ياحس یب ياحسَبی زرعی مزتجو ثاب رؽاتٍ
تحقیمی اذذ ي ثب میبوگیه کل حساقل  14ثگذراوس تب زر زيرٌ مذکًر ثٍ ؽیًٌ آمًسؽی زاواؼآمًذتاٍ ؽاًز.
وًع ؽیًٌ زاوؼ آمًذتگی زر زاوؾىبمٍ قیس میؽًز.
تبصره .3زاوؼپضيَی کٍ ثٍ َز زییمی وتًاوس زيرٌ تحقیمی را ثاٍ پبیابن ثزعابوس فقاو گاًاَی گذراواسن
ياحسَبی زرعی ثٍ يی اػيب میؽًز.
ماده  .26چىبوچٍ زاوؼپضيٌ زر حیه تسيیه پبیبنوبمٍ اقسا ثٍ ترمف ػممی(عزقت ػممای خؼال تقمات
کپی ثززاری ي غیزٌ) ومبیس ي ایه مًمًع اسعًی مؤعغٍ اثجبع ؽًز اس ازامٍ تحقیل محزي ي فزفبً گًاَی
مجىی ثز تؼساز ياحسَبی گذراوسٌ زریبفت میکىس.
تبصره:احزاس ي اثجبع ترمف ػممی زاوؼ پضيٌ پظ اس اتمب پبیبن وبمٍ اس عاًی مؤعغاٍ مىداز ثاٍ اثيابل
مسرک تحقیمی فبزر ؽسٌ ذًاَس ؽس.
ماده .27تبرید زاوؼآمًذتگی ريس زفبع قبثل قجًل اس پبیبنوبمٍ زر ؽیًٌ آمًسؽی-پضيَؾی ي یب سمبن ثجت
آذزیه ومزٌ زرط زر ؽیًٌ آمًسؽی اعت.
ماده  .28مؤعغٍ میتًاوس ثرؾی اس اذتیبراع ذًز زر ایه آییه وبمٍ را ثٍ گازيٌ آمًسؽای یاب یاک کمیتاٍ
مىترت تفًیل کىس.
ماده  .29مغؤيییت حغه اخزای ایه آییهوبماٍ ي َزگًواٍ پبعارگًیی قابوًوی متزتات زر آن ثاز ػُاسٌ
مؼبيوت آمًسػ اعت ي وظبرع ثز اخزا ي تفغیز مفبز آن ثز ػُسِ َیئت رئیغٍ مؤعغٍ اعت.
ماده  .30ایه آییهوبمٍ زر یک مقسمٍ  30مبزٌ ي  25تجقزٌ زر خمغٍ ؽمبرٌ چُبر مًرخ  95/02/05ثٍ تقًیت
َیئت رئیغٍ مؤعغٍ رعیس ي ثزای زاوؼپضيَبن يريزی عبل تحقیمی  95-96ي پظ اس آن الس االخزا اعت.
آیین نامه
کارشناسی ارشد
مصوب هیأت رئیسه
جلسه 4مورخ 95/02/05
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