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  کارشٌاسی ارشذکارشٌاسی ارشذ  ًاهِ دٍرًُاهِ دٍرُ  ييييييدستَرالعول اجرايی آدستَرالعول اجرايی آ

  داًشگاُ اراکداًشگاُ اراک

 

 

 هقذهِ

َ    کاسؿٌاػي اسؿذ تِ هٌظَس زؼييي ضَاتط کلي دٍسُ م، دس ًظام آهَصؽ ػالي کـَس ٍ تا زَجِ تهِ ػياػهر ٍصاسذ ػله

داًـگاّْا ٍ هَػؼِ ّاي آهَصؽ ػالي ٍ خظٍّـي ٍ تا ػٌاير تِ آئهيي ًاههِ    تِ ٍسي دس زفَيض اخسياسآزحقيقاذ ٍ فٌ

دػهسَسالؼو  اجشايهي    4/7/1394ؿَساي ػالي تشًاههِ سيهضي ٍصاسذ ههَس      866جلؼِ  هلَب کاسؿٌاػي اسؿذدٍسُ 

 ،دس تشگضاسي ايهي دٍسُ  کيفير ٍ ايجاد ّواٌّگي افضايؾ هٌظَس تِخظٍّـي، -دس ؿيَُ آهَصؿي کاسؿٌاػي اسؿذدٍسُ 

  .ؿشح صيش زذٍيي گشديذُ اػر ، تِاساک دس ػطح داًـگاُ

 

 کليات :فصل اٍل

 تعاريف -1هادُ 

 تشاي اخسلاس ٍاطگاى صيش دس ايي دػسَسالؼو  تِ کاس هي سٍد: 

 اػر. ٍسيآفٌٍ  زحقيقاذهٌظَس ٍصاسذ ػلَم،  ٍزارت:

 اػر. کاساهٌظَس داًـگاُ  داًشگاُ:

 اسؿذ اػر.  ّاي کاسؿٌاػي ّا ٍ هؤػؼاذ آهَصؽ ػالي ٍ خظٍّـي هجشي دٍسُ هٌظَس داًـگاُ هؤسسِ:

تِ اخز هذسک کاسؿٌاػي اسؿذ هٌسْهي   اػر کِاص دٍسُ کاسؿٌاػي  تاالزشدٍسُ اي  دٍرُ کارشٌاسی ارشذ:

 هي ؿَد.

  دسػي ٍ خاياى ًاهِ اػر. دٍسُ اي کِ هحسَي تشًاهِ آى هـسو  تش ٍاحذّاي :پژٍّشی-شيَُ آهَزشی

فؼالير خظٍّـي زحقيقازي اػر کِ دس يک صهيٌهِ سؿهسِ زحلهيلي هشتهَت ٍ زحهر ساٌّوهايي        پاياى ًاهِ:

 اػساد ساٌّوا اًجام هي گيشد.

 ؿَساي زحليالذ زکويلي داًـگاُ اساک اػر.هٌظَس  :شَرا

 هٌظَس زحقيق ٍ زسثغ ًظشي اػر. سويٌار:
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 دٍرُ لیهشخصات ک -2هادُ 

تهش اػهاع تشًاههِ ّهاي هلهَب       کِاػر اص دٍسُ کاسؿٌاػي  تاالزش ايکاسؿٌاػي اسؿذ ًاخيَػسِ، دٍسُ سُ دٍ

کاسؿٌاػي اسؿذ دس سؿسِ هشتَطِ هٌسْهي ههي ؿهَد. ايهي دٍسُ دس      هذسکؿَساي گؼسشؽ آهَصؽ ػالي، تِ 

 خظٍّـي تشگضاس هي گشدد.-داًـگاُ اساک تِ ؿيَُ آهَصؿي

 

 کاسؿٌاػي اسؿذ دٍسُ دس » خظٍّـي» ٍ  »خظٍّـي -آهَصؿي » ، »آهَصؿي»  ؿيَُّش ػِ  اجشاي -3هادُ 

 هجاص اػر. ػاليگؼسشؽ آهَصؽ  ؿَسايهجَص اص  کؼة زَػط هؤػؼِ تا

 

 ّذف -4هادُ 

زقَيهر ٍ زَػهؼِ دٍسُ ّهاي زحلهيالذ     ، ٍ زهذٍيي آيهيي ًاههِ آى    کاسؿٌاػي اسؿذّذف اص تشگضاسي دٍسُ  

 ِ ؿيَُ ّاي ًَيي اسايِ آهَصؽ، خاػخگَيي هٌاػة تِ افهضايؾ زقاضها  زکويلي، اسزقاي کيفير، زٌَع تخـي ت

ّوؼهاى  ّاي زحليالذ زکويلي، زقَير ٍ اسزقاي ػهطح کيفهي ٍ کوهي ايهي دٍسُ ّها ٍ       تشاي ٍسٍد تِ دٍسُ

هٌهذي اص آى دس زشتيهر    ػاصي آى تا تشًاهِ ّاي زَػؼِ ٍ ديگهش اػهٌاد ساّثهشدي کـهَس اػهر زها تها تْهشُ        

 هاّش ٍ تشجؼسِ دس ػطح کـَس تکَؿين. هسخللاى ٍ خظٍّـگشاى

 

  

 ضَابط ٍرٍد داٍطلباى بِ دٍرُ کارشٌاسی ارشذ دٍم:فصل 

 

 شرايط ٍرٍد -5هادُ 

  ه داؿهسي ؿهشايط ػوهَهي ٍسٍد تهِ آههَصؽ ػهالي      1 :ػثاسذ اػر اص کاسؿٌاػي اسؿذؿشايط ٍسٍد تِ دٍسُ 

ا تهَدى ههذسک سػهوي خايهاى دٍسُ     داسهه  2  هطاتق تا هٌذسجاذ دفسشچِ ثثر ًام آصههَى کاسؿٌاػهي اسؿهذ   

َلي دس آصههَى ٍسٍدي    -3کاسؿٌاػي اػن اص خيَػسِ ٍ ًاخيَػسِ هَسد زأييذ ٍصاسذ ػلَم، زحقيقاذ ٍ فٌاٍسي  قثه

 .هَسد زأييذ ٍصاسذ يا کؼة خزيشؽ اص هؤػؼِ تشاػاع هقشساذ هلَب

 هذسک هؼادل کاسؿٌاػي تشاي ٍسٍد تِ ايي دٍسُ فاقذ اػسثاس اػر. تبصرُ:
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 سَم: هقررات آهَزشیفصل 
الوللهي طثهق ضهَاتط     حضَسي، هجاصي ٍ تهيي  تِ كَسذ سٍصاًِ، ؿثاًِ، ًيوِ کاسؿٌاػي اسؿذ دٍسُ -6هادُ 

 .اػرهشتَت قات  اجشا 

 

 ًيوؼال زحليلي اػر. 4ػال هـسو  تش  2حذاکثش خظٍّـي -آهَصؿيطَل هذذ دٍسُ دس ؿيَُ  -7هادُ 

َ  آييي ًاهِ، 6هادُ ، تش اػاع زثلشُ :1 تبصرُ ِ دس كَسزي کِ داًـهج دس هْلهر هقهشس داًهؾ     ي دٍسُ سٍصاًه

آهَخسِ ًـَد، هَػؼِ اخسياس داسد هذذ زحلي  ٍي سا حذاکثش زا دٍ ًيوؼال افهضايؾ دّهذ.افضايؾ ػهٌَاذ    

زحليلي دس ًيوؼال اٍل تِ كَسذ سايگاى ٍ دس ًيوؼال دٍم تا کؼة هجَصّاي الصم اص هَػؼِ ٍ تا دسيافهر  

 طثق زؼشفِ هلَب ّياذ اهٌاي هَػؼِ اًجام هي ؿَد.دل داًـجَياى ؿثاًِ هؼاّضيٌِ 

ًسَاًهذ حهذاق  ٍاحهذ ّهاي      داًـگاُچٌاًچِ  آئيي ًاهِ کاسؿٌاػي اسؿذ 14هادُ  2تشاػاع زثلشُ  :2تبصرُ

ايي ًيوؼال تِ ػٌَاى يک ًيوؼال کاهه  دس ػهٌَاذ زحلهيلي    دسػي سا دس يک ًيوؼال زحليلي اسئِ دّذ، 

 َب هيگشدد، اها هياًگيي ًوشاذ ايي ًيوؼال دس هـشٍت ؿذى داًـجَ تي زاثيش هي تاؿذ.داًـجَ هحؼ

 

، تها احسؼهاب   خظٍّـي تش حؼة سؿسِ –آهَصؿي ؿيَُ  اسؿذ دس  زؼذاد ٍاحذّاي دٍسُ کاسؿٌاػي -8هادُ 

 .ٍاحذ اػر  32ٍ حذاکثش  28حذاق    خاياى ًاهٍِاحذ ّاي 

 

زؼذاد ٍاحذّاي دسػي سا کِ داًـجَ تايهذ دس  ، کاسؿٌاػي اسؿذ ًاهِ آييي 7هادُ  زثلشُ  تش اػاع -9هادُ 

 اػر. 14ٍ حذاکثش  8ّش ًيوؼال زحليلي دس ايي دٍسُ اخز ًوايذ حذاق  

 

ُ  -11 هادُ زجهاًغ ًذاؿهسِ تاؿهذ داًـهجَ      کاسؿٌاػهي اسؿهذ   چٌاًچِ سؿسِ دٍسُ کاسؿٌاػي تا سؿهسِ دٍس

 ٍع سا زحر ػٌَاى جثشاًي تگزساًذ.تِ زـخيق گشٍُ آهَصؿي، زؼذادي اص دس هَظف اػر

 ؿَد. تاؿذ کِ دس اتسذاي دٍسُ قث  اص دسٍع اكلي اسائِ هي ٍاحذ هي 12حذاکثش دسٍع جثشاًي  :1تبصرُ 

زؼييي زؼهذاد ٍ ػٌهاٍيي دسٍع تشاػهاع تشًاههِ      .دس اًسخاب دسٍع، اٍلَير تا دسٍع جثشاًي اػر :2تبصرُ 

 ْذُ ؿَساي گشٍُ اػر.هلَب دس ّش سؿسِ ٍ صهاى اًسخاب آًْا تش ػ

كهَسزي کهِ ػٌهَاى     دسدسٍػي سا کِ داًـجَ قثالً دس دٍسُ کاسؿٌاػي گزساًهذُ اػهر، زکهشاس آى      :3تبصرُ 

 دسع تشاػاع ػشفل  تشًاهِ هلَب کاسؿٌاػي اسؿذ تاؿذ، هجاص ًيؼر.

ي ًوهشُ  اػهر ٍله   12دس دسٍع جثشاًهي  حذاق  ًوشُ قثَلي آئيي ًاهِ،  9هادُ  1تش اػاع زثلشُ  :4تبصرُ 

ًويگشدد ٍ ّضيٌِ ايي دسٍع طثق زؼشفهِ هلهَب ّيهاذ     هحاػثِهزکَس دس هياًگيي ًيوؼال ٍ ک  داًـجَ 

 اص داًـجَ دسيافر هي ؿَد. هؼادل ّضيٌِ داًـجَياى ؿثاًِ هَػؼِ ءاهٌا

صهاى اػسفادُ ؿهذُ تهشاي   دس كَسزي کِ دس يک ًيوؼال ک  ٍاحذّا تِ كَسذ جثشاًي اخز ؿَد، : 5تبصرُ 

 ثشاًي دس ػقف ػٌَاذ زحليلي داًـجَ هحاػثِ ًويگشدد.دسٍع ج

 

دس  کوسهش تاؿهذ.   14ًثايهذ اص  اػن اص هسَالي يا غيش هسَالي  هياًگيي ًوشاذ داًـجَ دس دٍ ًيوؼال  -11هادُ 

 هي ؿَد.اص اداهِ زحلي  داًـجَ دس ايي دٍسُ جلَ گيشي غيش ايٌلَسذ 
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ٍاحذ هؼاف اػر ٍ چٌاًچِ هياًگيي ًوهشُ   زذاق  اخآخشيي ًيوؼال زحليلي داًـجَ اص ؿشت ح -12هادُ 

 ؿَد. تاؿذ، هـشٍت زلقي هي 14داًـجَ دس ايي ًيوؼال کوسش اص 

 

کوسهش تاؿهذ، دس غيهش ايهي كهَسذ،       14هيهاًگيي که  ًوهشاذ داًـهجَ دس خايهاى دٍسُ ًثايهذ اص        -13هادُ

 .ؿَد اسؿذ ؿٌاخسِ ًوي  آهَخسِ دٍسُ کاسؿٌاػي داًؾ

دس  ،کوسهش تاؿهذ   14، هيهاًگيي که  ًوهشاذ اٍ اص    ِ خغ اص گزساًذى کليهِ دسٍع دٍسُ کداًـجَيي  :1 تبصرُ

زَاًذ دسٍػي سا کِ دس آًْا ًوشُ کوسهش   هي، كَسزي کِ حذاکثش هذذ هجاص زحلي  ٍي تِ خاياى ًشػيذُ تاؿذ

فقهط دس يهک ًيوؼهال زکهشاس کٌهذ ٍ دس كهَسذ جثهشاى کوثهَد هيهاًگيي که ،            احشاص کهشدُ اػهر،   14اص 

ؿَد. داًـجَيي کِ تِ ّش دلي  ًسَاًٌذ اص ايي فشكر اػسفادُ کٌذ، اص اداهِ زحلي  هحهشٍم   هَخسِ هيآ داًؾ

 کٌذ. ؿَد ٍ هذسکي دسيافر ًوي هي

 هجاص ًيؼر.   خغ اص اػالم ٍ ثثر دس کاسًاهِ داًـجَ ذؿزغييش ًوشُ دسع داًـجَي کاسؿٌاػي اس :2تبصرُ 

 

ّاي آهَصؿي ٍ خظٍّـهي دٍسُ الضاههي    ي دسػي ٍ ديگش فؼاليرّا حضَس داًـجَ دس زواهي تشًاهِ -14هادُ 

هجوَع ػاػاذ آى دسع زجاٍص کٌهذ، دس غيهش ايهي كهَسذ      16/3اػر. غيثر داًـجَ دس ّش دسع ًثايذ اص  

 ؿَد. ًوشُ داًـجَ دس آى دسع كفش هحؼَب هي

، هَجهِ  داًـهگاُ ظش يک دسع، تيؾ اص حذ هجاص تَدُ ٍ اص ً کالع دس كَسزي کِ غيثر داًـجَ دس :1 تبصرُ

ؿَد. دس ايي كَسذ سػايهر حهذ    زـخيق دادُ ؿَد، آى دسع اص هجوَػِ دسٍع اًسخاتي داًـجَ حزف هي

جَ يک ًيوؼهال  ٍاحذ دس آى ًيوؼال الضاهي ًيؼر. ٍلي آى ًيوؼال اص ًظش طَل زحلي  تشاي داًـ 8ًلاب 

 ًـجَ تي زاثيش اػر.ؿَد اها هياًگيي ًوشاذ ايي ًيوؼال دس هـشٍت ؿذى دا کاه  هحؼَب هي

 ٌاػهي اسؿهذ زَػهط هؼاًٍهر آهَصؿهي ٍ خظٍّـهي      گَاّي اؿسغال تِ زحلهي  داًـهجَياى کاسؿ   :2تبصرُ 

 كادس هي ؿَد. داًـکذُ

: گَاّي اؿهسغال تهِ زحلهي  جْهر اسائهِ تهِ  اسگهاى ّهايي هاًٌهذ: ًظهام ٍظيفهِ، ػهاصهاى اههَس              3تبصرُ

 يالذ زکويلي داًـگاُ كادس هيـَد.داًـجَياى،خليغ گزسًاهِ زَػط هؼاًٍر آهَصؿي ٍ زحل

  

ؿهَد ٍ ّضيٌهِ ايهي     ش تِ ًوهشُ كهفش دس آى دسع ههي   غيثر غيش هَجِ دس اهسحاى ّش دسع هٌج -15هادُ 

 دسٍع دس ّواى ًيوؼال هحاػثِ ٍ هؼادل ّضيٌِ داًـجَياى ؿثاًِ هحاػثِ هيگشدد.

اي زحلهيالذ زکويلهي يها    ،ؿهَس خضؿکيؿهَساي  اص ًظهش   كَسزي کِ غيثر داًـهجَ دس اهسحهاى   دس :1تبصرُ

 .  ؿَد ، هَجِ زـخيق دادُ ؿَد، دسع هضتَس حزف هيداًـگاُ کويؼيَى هَاسد خاف

حزف زکذسع تا دسخَاػر کسثي داًـجَ ٍ زائيهذ اػهازيذ دسع ، ههذيش گهشٍُ ٍ هؼهاٍى آهَصؿهي       : 2تبصرُ

حزف، ّضيٌهِ   داًـکذُ دس ؿَساي زحليالذ زکويلي داًـگاُ زلوين گيشي هي ؿَد ٍ دس كَسذ هَافقر تا

 ايي دسٍع دس ّواى ًيوؼال هحاػثِ ٍ هؼادل ّضيٌِ داًـجَياى ؿثاًِ هحاػثِ هيگشدد.
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 زَاًذ تِ ّش دلي  اص زحلي  اػالم اًلشاف ًوايذ. دس ايٌلهَسذ تايهذ دسخَاػهر خهَد     داًـجَ هي -16هادُ

داًـهجَ   .لين ًوايهذ زؼه  اداسُ زحليالذ زکويلهي  كَسذ کسثي ٍ ؿخلاً تِ تِ سا اص زحلي  هثٌي تش اًلشاف

 هجاص اػر فقط تشاي يکثاس ٍ زا دٍ هاُ اص زاسيخ اسائِ دسخَاػر، زقاضاي اًلشاف خَد سا خغ تگيشد.

داًـجَي اًلشافي يا اخشاج اص زحلي  ) هـشٍطي دٍ ًيوؼال، ػٌَاذ تيؾ اص حهذ هجهاصم هَظهف     :1تبصرُ

 اػر تِ زؼْذازي کِ ػدشدُ اػر ػو  ًوايذ.

تها سػايهر    داًـگاُزَاًذ دسكَسذ زؼَيِ حؼاب کاه  تا  شف يا اخشاج اص زحلي  هيداًـجَي هٌل :2تبصرُ

 ؿشکر ًوايذ.ٍسٍدي دٍسُ کاسؿٌاػي اسؿذ هجذداً دسآصهَى ؿشايط هلَب ػاصهاى ػٌجؾ ٍ آهَصؽ کـَس 

 : زلوين تشاي تاصگـر تِ زحلي  داًـجَي هٌلشف اص زحلي ، تشػْذُ هَػؼِ هي تاؿذ. 3تبصرُ 

 

 اسؿذ هوٌَع اػر.   دس دٍسُ کاسؿٌاػي ، زغييش گشايؾ ٍ هيْواًي زغييش سؿسِ ،قالاًس -17هادُ

ؿهَساي زحلهيالذ زکويلهي    اًسقال اص يک ؿيَُ تِ ؿيَُ ديگش تا سػايهر ػهٌَاذ دٍسُ دس اخسيهاس     : 1تبصرُ 

 اػر. داًـگاُ

 : اًسقال ٍ هيْواًي دس كَسذ زائيذ کويؼيَى هَاسد خاف، تالهاًغ هي تاؿذ. 2تبصرُ 

 

اسؿذ تا ًظش گشٍُ آهَصؿهي ٍ تها ؿهشايط صيهش اهکاًدهزيش        دٍسُ کاسؿٌاػي هؼادل ػاصي دسٍع دس -18 هادُ

 اػر.

 تشاي ٍسٍد تِ دٍسُ هَسد زأييذ ٍصاسذ تاؿذ. داًـجَخزيشؽ  -الف

 هؤػؼِ قثلي داًـجَ دس سؿسِ زحليلي هَسد زأييذ ٍصاسذ تاؿذ. -ب

 سيضي تاؿذ. ّاي هلَب ؿَساي تشًاهِ اهِػشفل  دسٍع گزساًذُ داًـجَ تشاػاع تشً -ج

ٍاحذ اص دسٍع هؼادل ػاصي ؿذُ ، يک ًيوؼال اص ػهٌَاذ هجهاص زحلهيلي داًـهجَ      14زا  8تِ اصاي ّش -د

 کاػسِ هيـَد.

جَ دس كَسزي کِ زا خاياى  -19هادُ  ٍاحهذ ًکٌهذ،    ّفسِ ي دٍساصدّهن  داـً سخهاب  هٌلهشف اص زحلهي  هحؼهَب    ، ًا

َاػر تاصگـر ِت زحلي  زٌْا يکثاس اهکاًدزيش هي تاؿذ. 19 هيـَد ٍ تا زَجِ ِت هادُ  .آئيي ًاهِ اهکاى دسخ

ٍاحذ1تبصرُ سخاب  جَ داساي دالي  هَجِ جْر ًا ٍاصدّهن     : دس كَسزي کِ داـً هذ تها     زا قثه  اص ّفسهِ د ًَا تاؿهذ هيس

هکذُ ٍ هه    ٌوا، هذيش گشٍُ، هؼاٍى آهَصؿهي داـً َاػر کسثي، خغ اص زائيذ اػساد سّا ذيش زحلهيالذ زکويلهي   اساِئ دسخ

ٍاحذ ًوايذ. سخاب  گاُ، تا خشداخر جشيوِ هلَب ّياذ اهٌاي هَػؼِ ًا  داـً

هکذُ، دس صههاى حهزف ٍ      : 2تبصرُ جَ ٍ زائيذ ههذيشگشٍُ،هؼاٍى آهَصؿهي داـً َاػر کسثي داـً حزف ًيوؼال تا دسخ

َاذ دس ؿَساي زحليالذ زکويلي زلوين گيشي هيـَد  .  اضافِ ٍ تا احسؼاب دس ػٌ

زَاًذ حهذاکثش يهک ًيوؼهال اص هشخلهي زحلهيلي اػهسفادُ        اسؿذ هي  داًـجَي دٍسُ کاسؿٌاػي -21 هادُ

داًـجَ دسخَاػر هشخلي زاييهذ ؿهذُ    ؿَد. ًوايذ، هذذ هزکَس جضٍ ػٌَاذ زحليلي داًـجَ هحؼَب هي

  ِ زحلهيالذ زکويلهي    ههذيشير  زَػط گشٍُ ٍ داًـکذُ سا تايذ قث  اص ؿشٍع ًام ًَيؼي ًيوؼال زحلهيلي ته

 داًـگاُ زحَي  ًوايذ.

 دس اٍليي ًيوؼال ٍسٍد تِ داًـگاُ هجاص ًوي تاؿذ. ، هيْواًي ٍ اًسقاليدسخَاػر هشخلي زحليلي  تبصرُ :
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 چْارم: استاد راٌّوافصل 

 

اسؿذ تِ خيـٌْاد داًـجَ ٍ تها هَافقهر يکهي اص اػضهاي ّيهاذ       دٍسُ کاسؿٌاػي اػساد ساٌّوا دس -21 هادُ

 ؿَد. زؼييي هيداًـکذُ گشٍُ ٍ  يزأييذ ؿَسا خغ اصثِ حذاق  اػسادياسي تا هشز زوام ٍقر ػلوي

 داًـجَ هَظف اػر حذاکثش زا خاياى ًيوؼال اٍل اػساد ساٌّواي خَد سا خيـٌْاد ًوايٌذ.: 1تبصرُ

ساٌّواي خهَد سا اص اػضهاه ّيهاذ ػلوهي ػهايش      ازيذ اػيکي اص دس هَاسد ضشٍسذ، داًـجَ هي زَاًذ  :2تبصرُ

 ،گهشٍُ آهَصؿهي   ؿهَساي ا ٍ هَػؼاذ زحقيقازي اًسخاب کٌذ. زـخيق هَاسد ضشٍسذ تِ خيـهٌْاد  داًـگاُ ّ

 ؿهَساي هي تاؿذ. دس چٌيي هَاسدي تِ خيـهٌْاد   داًـگاُ ؿَساي زحليالذ زکويلي ٍ زاييذ ؿَساي داًـکذُ

 ؿَد.زؼييي هي  اٍلگشٍُ آهَصؿي، يک ًفش اص اػضاه ّياذ ػلوي آى گشٍُ تِ ػٌَاى اػساد ساٌّوا ي 

ؿهَد تهِ جهاي ؿهشت اػهسادياسي       چٌاًچِ اػساد ساٌّوا خاسج اص هؤػؼِ آهَصؽ ػالي اًسخاب ههي : 3تبصرُ

 .داؿسي هذسک دکسشي الضاهي اػر

ي  زأييهذ ؿهَسا   ٍ تها  هـاٍس تِ خيـٌْاد اػساد ساٌّوها  )اػازيذم ، اػسادخغ اص زؼييي اػساد ساٌّوا -22هادُ 

 ؿهَساي ا هسخللاى خاسج اص داًـگاُ تا رکهش ًحهَُ ّوکهاسي تهِ     اػضاي ّيأذ ػلوي داخ  يهياى گشٍُ، اص 

 گشٍُ هؼشفي هي ؿَد. 

 ٍم كَسذ گيشد.دًيوؼال  خاياىقث  اص حذاکثش تايذ  ٍ اػساد ساٌّواي دٍم اًسخاب اػساد هـاٍس : ُتبصر

 ٍ فراغت از تحصيل ، ارزشيابی پاياى ًاهِپٌجن: پاياى ًاهِفصل 

 

ٍ   خَد خاياى ًاهِ هَضَعکثش زا خاياى ًيوؼال دٍم داًـجَ هَظف اػر حذا -23هادُ  زاييهذ   سا تها ًظهاسذ 

زاييهذ ؿهَساي    ٍآهَصؿهي   گهشٍُ  . هَضَع خاياى ًاهِ خغ اص زلَيةاػساد ساٌّوا تِ گشٍُ آهَصؿي اسائِ ًوايذ

 .قطؼير هي ياتذ داًـکذُ

يؼهسي قثه  اص ؿهشٍع    داًـجَياًي کِ هَضَع خاياى ًاهِ آًْا تش سٍي اًؼهاى طشاحهي ؿهذُ اػهر تا    تبصرُ: 

آصهايـاذ، هجَص کويسِ اخالقي سا کؼة ًوايٌذ )ايي کويسِ دس داًـگاُ ػلَم خضؿکي اساک هؼسقش هي تاؿذم

 

کهِ قثه  اص ؿهشٍع ًيوؼهال      اح  زلَية ٍ زاييذ هَضَع خاياى ًاهِ تايذ تِ ًحَي اًجام گيشدههش  -24هادُ 

 .تاؿذ ؿشٍع کشدُ کاسّاي زحقيقازي خَد سا اًجامٍ داًـجَ هقذهاذ  زکوي  ِفشم ّاي هشتَط ػَم زوام

 6ٍ حهذاکثش   4خظٍّـي تشاي ّوِ سؿسِ ّا حذاق   -خاياى ًاهِ دس ؿيَُ آهَصؿي ّاي زؼذاد ٍاحذ :1تبصرُ 

 تاؿذ. هي هطاتق تشًاهِ هلَب ؿَساي ػالي تشًاهِ سيضيٍاحذ دسػي 

 .راػ الضاهياًسخاب ٍاحذ خاياى ًاهِ اص ًيوؼال ػَم تِ تؼذ  :2 تبصرُ

سا تِ خاياى  ًشػاًذُ اػر هَظف اػر تش اػاع  داًـجَ خغ اص اًسخاب خاياى ًاهِ، زا صهاًي کِ آى :3تبصرُ 

زقَين داًـگاّي دس ًيوؼال )ّايم تؼذ ًيض تشاي آى ثثر ًام ًوايهذ. ًوهشُ خايهاى ًاههِ دس آخهشيي ًيوؼهال        

  خَاّذ ؿذ.ًٌظَس دس هياًگيي ًوشاذ اٍ ه ليٍ يلي، ٍاسد کاسًاهِ داًـجَ هي ؿَدزحل

 .هاُ تؼذ اص زلَية خشٍخضال دس گشٍُ هشتَطِ هي تاؿذ  6آييي ًاهِ آهَصؿي  طثقزاسيخ دفاع  : 4تبصرُ 



 8 

ًيوؼال دس كَسزي کِ حهذاق  ؿهؾ ههاُ اص     3داًـجَياى کاسؿٌاػي اسؿذ هيسَاًٌذ تا گزساًذى   : 5تبصرُ 

 .ع ًوايٌذزاييذ خيـٌْاديِ آًْا گزؿسِ تاؿذ اص خاياى ًاهِ خَد دفا

خظٍّـي هَظف اػر اص اتسذاي ًيوؼال ػَم فؼالير ّاي هطالؼهازي   -داًـجَ دس ؿيَُ آهَصؿي -25هادُ 

 خغ اص زلَية، صيش ًظش اػساد ساٌّوا آغاص ًوايذ. تطَس سػوي، ٍ ػلوي خظٍّـي خَد سا

کاس خهَد سا تهِ   يکثاس گضاسؽ خيـشفر  ًيوؼالّش  دس اص اتسذاي ًيوؼال ػَم داًـجَ هَظف اػر : 1 تبصرُ

 گشٍُ تشػاًذ.  ؿَسايگًَِ اي کِ ؿاه  اطالػاذ صيش تاؿذ تا زاييذ اػساد ساٌّوا زْيِ ٍ تِ اطالع 

 الفم جضئياذ فؼالير ّاي آهَصؿي ٍ يا زحقيقازي اًجام ؿذُ دس ايي هذذ  

 فؼالير ّاي خيؾ تيٌي ؿذُ تشاي چْاس هاُ آيٌذُ   اسائِ تشًاهِبم 

 جَد ٍ زاسيخ احسوالي خازوِ خظٍّؾجم رکش هـکالذ ٍ هَاًغ هَ

 ذم اطالػاذ هشتَت تِ ؿشکر دس کٌفشاًغ ّا ٍ ػويٌاسّاي ػلوي

دس كَسزي کِ اػازيذ ساٌّواي داًـجَياى تِ ّش دلي  اص فؼالير خظٍّـي داًـجَياى خهَد اتهشاص    :2تبصرُ 

دس خشًٍهذُ زهزکش    زَاًٌذ تلهَسذ کسثهي ٍ دسج  هي ػذم سضاير کٌٌذ، هؼاًٍيي آهَصؿي ٍ خظٍّـي داًـکذُ 

اص طشف اػساد هحسشم ساٌّوها ههذيشير    ػذم سضايرهشحلِ اٍل سا تِ داًـجَ اػالم ًوايٌذ ٍ دس كَسذ زکشاس 

زحليالذ زکويلي تلَسذ کسثي ٍ دسج دس خشًٍذُ ززکش دٍم سا اػالم هي داسد. دس كَسذ زکشاس تشاي تاس ػَم 

ر تؼو  خَاّذ آٍسد. تاصگـر تِ زحلي  داًـجَ هذيشير زحليالذ زکويلي اص اداهِ زحلي  داًـجَ هواًؼ

زٌْا اص طشيق تشسػي دس ؿَساي زحليالذ زکويلي ٍ هٌَت تِ كذٍس اجاصُ ايي هشجهغ هحسهشم اهکهاى خهزيش     

 خَاّذ تَد

خهَد سا  زايح ؿهذُ   قث  اص ازوام ػٌَاذ زحليلي خاياى ًاهِسٍص  40داًـجَ هَظف اػر حذاق   -26هادُ 

 اػهساد ساٌّوها   .تشاي طي هشاح  دفاع تِ گشٍُ آهَصؿي زحَيه  دّهذ   ،ا سػيذُ اػرکِ تِ زأييذ اػساد ساٌّو

گهشٍُ آهَصؿهي ًيهض هشازهة سا      .هي زَاًذ هقذهاذ دفاع اص خاياى ًاهِ سا تشاي داًـجَ فشاّن ًوايذ خغ اص ايي

ذُ هؼهاٍى آهَصؿهي داًـهک    تهشاي  ٍ کؼة هجهَص دفهاع   زحليالذ زکويلي ًوايٌذُزؼييي داٍساى،  اييذتشاي ز

 اسػال هي ًوايذ.

كشفاً تِ دلي  طَالًي ؿذى هشاح  اداسي ٍ ًِ تِ دلي  ضهشٍسذ اًجهام    خاياى ًاهِچٌاًچِ دفاع اص  : 1 تبصرُ 

اكالحاذ ػلوي، تيؾ اص يک هاُ تِ طَل تيٌجاهذ، ههذذ ههاصاد جهضٍ ػهٌَاذ زحلهيلي داًـهجَ هحؼهَب        

 ؿَد. ًوي

 ياى ًاهِ الضاهي اػر.اسائِ خيـٌْاديِ دس ٌّگام دفاع اص خا:  2تبصرُ 

حذاق  يک هاُ قث  اص صهاى دفاع، کويسِ داٍسي خاياى ًاهِ تهِ خيـهٌْاد اػهساد ساٌّوها ٍ زاييهذ       -27هادُ 

 ُ اًسخاب هي گشدد.کذاًـدگشٍُ ٍ ؿَساي  ؿَساي

دس كَسزيکِ داًـجَ دسطي هذذ هجاص تِ ّش كَسذ اص خاياى ًاهِ خَد دفهاع ًٌوايهذ حکهن اخهشاج      :1تبصرُ 

 دس خَاّذ ؿذ.ٍي كا

کليِ هکازثاذ هشتَت تِ دػَذ اػساد هذػَ خاسجي ٍ داخلهي تَػهيلِ هؼهاٍى آهَصؿهي داًـهکذُ       : 2تبصرُ 

 اًجام هي گيشد.

ذ زيهاُ قث  اص جلؼِ دفاع يک ًؼخِ اص خاياى ًاهِ جْر اسػال تشاي اػا ضشٍسي اػر حذاق  يک : 3تبصرُ

 .دادُ ؿَد زحَي  گشٍُ آهَصؿيدفسش  تِ ،هذػَ خاسجي ٍ داخلي
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داًـهکذُ   زحلهيالذ زکويلهي   سٍص قث  اص جلؼِ دفاع تا ّواٌّگي 10داًـجَ هَظف اػر حذاق   :4تبصرُ

ّاي ٍاحهذ ٍ ػايش  ي ًلة دس زاتلَي اػالًاذ داًـکذٍُ تشا ًوَدُ آگْي صهاى ٍ هکاى اسائِ خاياى ًاهِ سا زْيِ

 ذ.اسائِ ًواي تِ هؼاًٍر آهَصؿي داًـکذُ ،هشيَت تِ گشٍُ آهَصؿي

زجْيضاذ الصم جْر تشگضاسي جلؼِ دفاػيِ تش ػْهذُ   فشاّن ًوَدى هکاى ٍ زؼييي ّواٌّگي جْر :5تبصرُ

 هي تاؿذ. ّا داًـکذُ

 

ِ  جلؼِ دفاع اص خاياى ًاهِ تلَسذ ػوَهي تشگضاس هي ؿَد.  -28هادُ   اسصؿياتي خاياى ًاهِ دس جلؼهِ دفاػيه

 .كَسذ هي گيشدزَػط ّيأذ داٍساى  د،خلَكي کِ تالفاكلِ خغ اص جلؼِ ػوَهي تشگضاس هي ؿَ

 

 تا حضهَس ًوايٌهذُ زحلهيالذ زکويلهي داًـهگاُ،      صيش ًظش داًـکذُ ٍ جلؼِ اسصؿياتي خاياى ًاهِ -29هادُ 

، اػساد)اػازيذم ساٌّوا )اػازيذمتِ ؿشح صيش تشگضاس هي ؿَد: اػساد ذ ػلويأاػضاي ّيزَػط ّيأزي هشکة اص 

ثهِ  حهذاق  هشز  تها تا زخلق ًضديک تهِ کهاس زحقيقهازي داًـهجَ،      ،يًفش ػضَ ّيأذ ػلو 2حذاق  ٍ  هـاٍس

 .اػسادياسي يا اػسادياس خظٍّـي

گهشٍُ  ٍ يک ًفش اص ػهايش   هشتَطِ اص دٍ ًفش ػضَ ّياذ ػلوي داٍس، يک ًفش اص اػضاي گشٍُ آهَصؿي : 1 تبصرُ

گاّْا ٍ هَػؼهاذ آههَصؽ   يا ػايش داًـ ، تا دس ًظش گشفسي زخلق اػازيذ،داًـکذُ ّاي داًـگاُ اساکّا يا 

ٍ شٍُ آهَصؿهي  گه  ؿَسايزاييذ تِ خيـٌْاد اػساد ساٌّوا،  ٍ فٌآٍسي، ذػالي زحر ًظاسذ ٍصاسذ ػلَم، زحقيقا

 اًسخاب هي ؿًَذ.داًـکذُ 

زحلهيالذ زکويلهي داًـهگاُ     يرًوايٌذُ زحليالذ زکويلي تِ خيـٌْاد داًـکذُ ٍ زَػهط ههذيش   : 2تبصرُ

 زؼييي هي گشدد.

يٌذُ زحليالذ زکويلي داًـگاُ ًظش خَد سا تِ كَسذ هحشهاًِ ٍ تطهَس هؼهسقين تهِ ههذيشير     ًوا :3تبصرُ 

 زحَي  هي دّذ.   داًـگاُ زحليالذ زکويلي

 

دسجِ خاياى ًاهِ تشاػاع کيفير ػلوي خظٍّؾ اًجام ؿذُ، هيهضاى ًهَآٍسي، چگهًَگي دفهاع اص       -31هادُ 

 ي تِ ؿشح صيش زؼييي هي ؿَد:تشاػاع ًوشُ اسصيات يافسِ ّاي خظٍّـي ٍ ًحَُ ًگاسؽ

 : ػالي 20زا  19ًوشُ اص         

 : تؼياس خَب 99/18زا  18ًوشُ اص           

 : خَب99/17زا  16ًوشُ اص           

 هسَػط: 99/15زا  14ًوشُ اص           

   هشدٍد: 14ًوشُ کوسش اص        

تِ ؿشت  ،هجاص اػر حذاکثش يک ًيوؼال چٌاًچِ اسصؿياتي خاياى ًاهِ غيش قات  قثَل تاؿذ داًـجَ :1 تبصرُ

ص خاياى ًاههِ دفهاع   دس جلؼِ دفاػيِ ؿشکر ٍ هجذداً ا آى کِ هذذ زحلي  ٍي اص حذاکثش هجاص تيـسش ًـَد،

کِ دس فشكر زؼييي ؿذُ ًسَاًذ اص خاياى ًاهِ خَد تا هَفقير دفاع ًوايذ، اص اداهِ زحلهي  ٍ  کٌذ. داًـجَيي 

 ؿَد.دسيافر هذسک زحليلي هحشٍم هي 

کِ زَػط ّيأذ داٍساى، زؼييي ؿذُ اػر زَػط ػايش هشاجهغ داًـهگاُ، تهِ     زغييش ًوشُ خاياى ًاهِ :2تبصرُ 
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 ّيچ ػٌَاى هجاص ًيؼر.

 دسج هيگشدد. داًـجَ ًوشُ خاياى ًاهِ تِ كَسذ زَكيفي دس کاسًاهِ :3تبصرُ 

ًـهاى  اًذ، فقط يک گَاّي کِ اسؿذ کِ تِ ّش دلي  اص زحلي  تاص هي ه  تِ داًـجَي کاسؿٌاػي -31هادُ 

 ؿَد. داًـجَ چِ دسٍػي سا دس چٌذ ٍاحذ ٍ تا چِ ًوشُ اي گزساًذُ اػر اػطا هيهي دّذ 

 

داًـجَ تا گزساًذى ٍاحذ ّاي دسػي ٍ کؼة دسجِ )) قثَلمم اص خاياى ًاهِ خَد، داًؾ آهَخسهِ   -32هادُ 

 دٍسُ کاسؿٌاػي اسؿذ ؿٌاخسِ هي ؿَد. 

 

ساٌّوها ٍ  )اػهازيذم  هاُ خغ اص دفاع تا زاييذ اػهساد   ػِاػر حذاکثش ظشف هذذ داًـجَ هَظف  -33هادُ 

ٍ تها  زحَيه  دّهذ.    هذيش گشٍُ آهَصؿي اكالح ؿذُ سا تِ خاياى ًاهِيکي اص داٍساى )تِ اًسخاب ّياذ داٍساىم 

ايهاى  خهذيش گهشٍُ  ًوايذ دس غيش ايي كَسذ هـوَل جشيوِ هلَب ّياذ اهٌا هيگشدد.  کاه   داًـگاُ زؼَيِ

داًـهگاُ   ػهاير زحلهيالذ زکويلهي     دس خاياى ًاهِ ًظش دسج هٌذسجاذ تش اػاع آئيي ًاهِ زذٍييسا، اص  ًاهِ

، هَسد تشسػي قشاس دادُ ٍ دس كَسذ تي ًقق تَدى، ًؼخِ اكهلي  www.gsa.araku.ac.irتِ ًـاًي  اساک

سا تشاي زکثيش ٍ كحافي تِ داًـجَ زحَي  هي دّذ. داًـجَ خغ اص دسيافر هؼشفي ًاهِ اص هؼاًٍر  ياى ًاهِخا

ٍ  سا تِ دٍ صتاى فاسػي ٍ اًگليؼهي آههادُ   خاياى ًاهِاطالػاذ ًواية  آهَصؿي داًـکذُ هَظف اػر  دس ًوهَدُ 

ًـههاًي   تهها   خايگههاُ ثثههر اطالػههاذ خايههاى ًاهههِ ّهها ٍ سػههالِ ّههاي زحلههيالذ زکويلههي کـههَس          

http://thesis.irandoc.ac.ir     ػاير داًـگاُ اساک تهِ ًـهاًي ٍhttp://thesis.araku.ac.ir/ ٍ ًوايهذ اسد .

ِ  فشم دسيافر اطالػهاذ  ٍ زاييذ اص ّش دٍػاير  ؿواسُ سّگيشي اص طشيق ػيؼسنخغ اص دسيافر  دس  خايهاى ًاهه

ِ هٌذسجاذ ًگاسؽ خغ اص زاييذ ًْايي  ػاير، زَػط ًوايٌذُ داًـگاُ، داًـجَ هَظف اػر زَػهط   خاياى ًاهه

ِ  سا طثق هٌذسجاذ ساٌّواي ًگهاسؽ   خاياى ًاهًِؼخِ اص  2 کاسؿٌاع زحليالذ زکويلي داًـگاُ،  خايهاى ًاهه

حاٍي ًؼخِ الکسشًٍيکي  CDػذد  6 زاييذ ؿذُ ثثر اطالػاذ ٍ ّوشاُ تا سػيذ کشدُ داًـگاُ اساک، كحافي

تهِ  هطاتق تا آئيي ًاهِ زذٍيي ًگاسؽ خاياى ًاهِ هَجَد دس ػهاير زحلهيالذ زکويلهي    زايح ؿذُ  خاياى ًاهِ

 زحَي  دّذ.هذيشير زحليالذ زکويلي 

هِ هشاح  فشاغر اص زحلي  جْر اداٍ ػاير داًـگاُ اساک  ثثر خاياى ًاهِ دس هشکض اػٌاد ٍ آهاس  :1تبصرُ  

 الضاهي اػر.  

 جْر كشفِ جَيي دس ّضيٌِ، خاياى ًاهِ هي زَاًذ تلَسذ خـر ٍ سٍ زکثيش ؿَد. :2تبصرُ 

 

 

 

 

 ًحَُ زَصيغ خاياى ًاهِ ّا تِ ؿشح صيش اػر:: 3تبصرُ
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  اػساد ساٌّوا-1

 CDتلَسذ 

 

 کساتخاًِ هشکضي-2

  ًؼخِ كحافي ؿذُيک تلَسذ 

 CDػذد 1ٍ 

 

 تخاًِ گشٍُکسا -3

 CDتلَسذ 

 اػساد هـاٍس -4

 CDتلَسذ 

   هذيشير زحليالذ زکويلي-5

   CD ػذد 1

 

 

 

 داًـجَ-6

 CDتلَسذ 

 کساتخاًِ داًـکذُ -7

ًؼههخِ كههحافي  يههک تلههَسذ

 ؿذُ

 

 

 : سًگ جلذ خاياى ًاهِ تشاػاع ّش داًـکذُ تِ كَسذ صيش اًسخاب ؿَد:4تبصرُ 

 داًـکذُ فٌي ٍ هٌْذػي: قَُْ اي

 ػلَم: صسؿکيداًـکذُ 

 داًـکذُ ػلَم اًؼاًي: هـکي

 داًـکذُ کـاٍسصي: ػثض يـوي

 آتيداًـکذُ ػلَم ٍسصؿي: 

 

سُ زحلهيلي تهاالزش اداههِ    زَاًذ دس دٍ اسؿذ هي  گَاّيٌاهِ خاياى دٍسُ کاسؿٌاػيداًـجَ تا کؼة  -34هادُ 

 ذ.زحلي  دّ

 

 5هـسو  تهش يهک هقذههِ،     ًـگاُ اساکدا کاسؿٌاػي اسؿذدٍسُ  آييي ًاهِدػسَس الؼو  اجشايي  -35هادُ 

ؿهَساي   4/7/1394هَس   866اسؿذ هلَب جلؼِ   ًاهِ آهَصؿي دٍسُ کاسؿٌاػي تش اػاع آيييادُ ه 35 ،فل 

    12/1397 /12 ههَس   ؿَساي زحلهيالذ زکويلهي داًـهگاُ،    274سيضي آهَصؽ ػالي زٌظين ٍ دس جلؼِ  تشًاهِ

تهِ  1394-95ػهال زحلهيلي   ًيوؼال اٍل اص ايي دػسَسالؼو  ُ اػر. تِ زلَية ؿَساي داًـگاُ اساک سػيذ

   ؿَد. ّاي هغايش تا آى هلغي اػالم هي ّا ٍ تخـٌاهِ ًاهِ ، کليِ آييي آىتا اتالؽ  ٍ الصم االجشا ػرػِ ػال  هذذ


