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داًطگـبُ آزاد اسـالهي  37 ،سـبل تـالش ٍ بـبلٌدگي
ثذٵٱ ؿ 31٢اسديجٺـز ػاب 1361 ٩ي٤اي اص سٵصٹابي
ٯبٳذ٧بس دس سبسيخ ٛشٹٴ ٦ٵ ادة ايٲ ػشصٯيااااٲ اػاز
سٵصي ٣ٸ ٳٺاااااب ٩دش طٰش داٳـ٨بٷ آصاد اػاااالٯي ثاااب
ٰ٣اا ٢ٯؼااش٠يٮ كوااااااشر اٯااب٭ "سٷ"دس ايااااااشاٱ
صٯيااااٲ دٺٴابٵس ٣بؿااشاااٸ ؿذ.
داٳـ٨بٷ آصاد اػااااالٯي ثب ػبدٷ ساااشيٲ ٵ اثشاااااذايي
سشيٲ اٯ٤بٳبر ٯٰ٤ٲ ٣بس خٶد سا ثب ٹذ ٙػ٬ٶ٧يشي اص ٛشاس
ٯ٘ض ٹب ٵ سشػيااااٮ آيٴذٷ اي دسخـبٱ ثشاي ٓالٟٸ ٯٴذاٱ
ثٸ سلليالر ٓب٫يااااٸ ٵ دبػخ ٧ٶيي ثٸ ٳيابص ٣ـاٶس دس
صٯيٴٸ ٳيشٵي ٣ااابسآٯاذ ٯشخلاق آٗااااابص ٣اشد ٵ ثاب
اػااش٠جب٣ ٩ااٮ ٳِيااش ٯ ااشد٭ ٵ سااالؽ خؼااش٨ي ٳبداازيش
ٯؼئٶالٱ آٱ ثٸ ثاااضس ٥سشيٲ ٵ ػبٯااااْ ساشيٲ ٯش٣اض
آٯٶصؽ ٓااااب٫ي ػٺاااااابٱ سجذيا ٪ؿذ.
 ثٺشٷ ٯٴذي اص ػبي٨بٷ ؿبيؼشٸ دس ٓشكٸ ػٴجؾ ٳش٭ اٛاضاسي
ٵ سٶ٫يااااذ ٓ٬اااٮ،سؿااااذ ؿـٰ٨يش ٯ٠بالر ٰٓ٬ي اػاشبداٱ ٵ
داٳـؼااٶيااابٱ ٵ سٶػٔااٸ سؿاشٸ ٹابي ٣ابسثشدي ٵ ديااااؾ
ٟاااذ٭ ؿاااذٱ دس صٯيٴٸ دػز يبثي ثاٸ س٤ٴٶ٫اٶطي ػااااٶؽ
ٹؼشاااااااٸ اي ٵ سٶ٫يااذ آة ؿياااااااشيٲ اص ٔٛااااب٫يز ٹاابي
داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي اػز.
ٯٶ٠ٛيز ٹاااابي دسخـااابٱ داٳـؼٶيبٱ  ،اػشبداٱ ،ٯجش٤شاٱ ٵ
ٯخششٓاااابٱ داٳـ٨اااااابٷ آصاد اػاالٯي دس ٓشكاٸ ػٺابٳي ،
ٳ٨ااااابٷ ٯلاااااب ٪ٛثيٲ ا٬٬ٰ٫ي آ٣بدٯيا ٢سا ثاٸ ايااااااشاٱ
ٯٌٔٶ ٙػبخشااااٸ اػز.
 ديشٵصي ٹبي ٯذاٵ٭ داٳـ٨بٷ آصاد اػاالٯي دس ٓشكاٸ ٹابي
ٵسصؿي ٣ٸ ٣ٶ٫ٸ ثبسي اص اٛشخابسار سا ثاشاي اياٲ ٯؼٰٶٓاٸ ثاٸ
اسٯ٘بٱ آٵسدٷ اػز ٵ ٳ٠ؾ ثاااشػؼشٸ داٳـ٨بٷ آصاد اػاالٯي دس
ثش٧ااضاسي ٯؼاابث٠بر ٟااااااشآٱ ٵ ٓشااشر  ،ػااشبد اٟبٯااٸ ٳٰاابص
،ٯٴبػجبر ديٴي ٵ ٯزٹجاااااي ،سؿاذ ؿـاٰ٨يش ٯ٠ابالر ISI
اػشبداٱ ٵ داٳـؼٶيبٱ دس ٳـشيبر ٯٔشجش ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي ٵ كوٶس آٳٺب
دس ٯؼاابٯْ آ٣بدٯياا ٢ٵ دسخـااؾ دس ٯؼاابث٠بر ثاايٲ ا٬٬ٰ٫ااي
سٵثٶ٣بح،ٳٰبيـ٨ااااابٷ اخششآاابر ٵ اثش٤اابسار  ،ػـ اٴٶاسٷ ٯ٬ااي

خذٯز سػااابٳي ٵ ػٰذٶصيٶ٭ ٵ ٹٰبيؾ ٹبي ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي سٵاثي
ٰٓااااٶٯي ،اٛشخابسار دسخـابٳي ثاشاي ٯايٺٲ اػاالٯي ٯابٱ
سٟااااااٮ صدٷ اػااز ٵ ٳااب٭ داٳـاا٨بٷ آصاد اػالٯاااااي سا دس
ٓشكاااٸ ٹبي ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي صثبٳضد ػٺبٳياااابٱ ٣اااشدٷ اػز
ا٣ٴٶٱ داٳـ٨بٷ آصاد اػااااالٯي ثٸ ٳٺبدي سجذي ٪ؿذٷ اػز ٣اٸ
سٶاٳؼشاااٸ اػاز ثاب ٯـابس٣ز ٯاشد٭ ،سللايالر ٓاب٫ي سا دس
دػشاااااااشع ٹٰ٨ااابٱ ٟاااشاس دٹذ.داٳـااا٨بٷ آصاد اػاااالٯي
،داٳـ٨بٹاااااي اػااز اص ٯااشد٭ ٵ ثاشاي ٯااشد٭ ٵ ثااب دـااشيجبٳي
داٳـؼٶيبٱ ٛشٹيخشااااٸ ،اٯيذ ثٸ ٧ـٶدٱ ا ٞٛٹبي ػاااااذيذ
دس ػبٯٔاااٸ ايشاٳي داسد.
داًشگبُ آصاد اسالمه هشْالالالذ اص ٳخؼاشيٲ ٵاكاذٹبي
داٳـ٨بٹي اػز ٣ٸ دس آرس ٯاااابٷ ػاااااب 1361 ٩سبػايغ ٵ
ثب  167داٳـؼااااٶ دس ػااااٸ سؿشٸ دس ٯٺش ٯبٷ  1362كش٣از
ٰٓ٬اااي خٶد سا آٗابص ٳٰااااٶد ٵ اص سيااااشٯبٷ  1379اص ٫لابٍ
سسجاااٸ ثٸ داٳـ٨اااابٷ ػابٯْ اسس٠اااااب يبٛشاااااٸ اػاز ٵ دس
دٵٯياااٲ ٯؼٰاااْ ٰٓٶٯي اسلبديٸ ثياااٲ اٰ٫ااا٬٬ي داٳـا٨بٷ
ٹااااابي ػٺاااااابٱ اػااااااال٭ ( ٛاااشٵسديٲ ٯااابٷ – 1380
٣ٶاالالٯذٶس ) ثٔٴااااٶاٱ ٓوااااٶ آٱ اسلبدياااٸ دزيشٛشٸ ؿاذٷ
اػز .
ايٴ ٢دس ي ٢ٳ٨بٷ ٬٣ي ٯؼٰٶٓٸ ٔٛب٫يز ٹب ي اياٲ داٳـا٨بٷ سا
ثلٶسر اػٰب٫ي ٯااٶسد سٶػٸ ٟاشاس ٯي دٹيٮ:
ايٲ داٳـ٨اابٷ ؿبٯ 9 ٪داٳـ٤ااذٷ ٵ دٵ ٧شٵٷ ٯؼش ٪٠ٵ ي٢
ٯؼشْٰ آٯٶصؿي ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي ثٸ ؿااشف ري ٪ٯي ثاابؿذ :
داٳـ٤ذٷ دااضؿ٤ي – داٳـ٤اذٷ ديااشادضؿ٤ي – داٳـ٤ذٷ
ك٠ٶ ٝٵ ٓ٬ٶ٭ ػيابػي ٵ صثابٱ ٹبي خاابسػي -داٳـ٤ذٷ
ٯٰٔبسي ٵٹٴاش – داٳـااا٤ذٷ ٛٴي ٯٺٴااااذػي-ٯؼشْٰ ٓ٬ٶ٭
اٳؼبٳي(داٳـ٤ذٷ ا٫ٺيبر ٵ ٯٔبس ٙاػالٯي-داٳـ٤ذٷ كؼبثذاسي
ٵ ٯذيشيز)٧ -شٵٷ سشثيز ثذٳي ٵ ٓ٬ٶ٭ ٵسصؿي ٧ -شٵٷ ٓ٬ٶ٭
سشثيشي -دشديغ آٯٶصؿي ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي ٬٧جٺبس ٯي ثبؿذ.

*سٔااذاد داٳـؼاااٶياابٱ دس ػااب ٩سللااي٬ي 97-98
ثيؾ اص  05292ٳٜااش

* 2ثبة ثيٰبسػشبٱ ثااااب ُااااشٛاااااايز  295سخز
( آسيب ٵ  22ثٺٰٲ )

*سٔذاد ٛااابسٕ ا٫شللياااالٱ سااب ٣ٴاااٶٱ ثاايؾ اص
 110377ٳٜاااش

* 2ثااابة ثيٰابسػشبٱ ٟااااااااااااشاسدادي ( ٛاابساثي
ٵ  17ؿٺشيٶس)

*آوبي ٹيئز ٰٓ٬ي (سٰب٭ ٵٟز ٵ ٳياٰٸ ٵٟز )  79:ٳٜاش

*آصٯبيـ٨اااااابٷ  661ثبة ٵ ٣بس٧اابٷ  59ثبة

*سٔذاد سؿشٸ ٹبي سلليا٬ي ػٰٔب  543سؿشٸ دس ٯ٠بًْ
٣بسداٳاي ( ديٶػشٸ ٵ ٳبديٶػشٸ ) 61سؿشٸ ٣اابسؿٴاااابػي
( ديٶػشٸ ٵ ٳبديٶػشٸ ) 626سؿشٸ ٣بسؿٴااااااابػي

ػٰٔاااب  612ثبة

اسؿاااذ (ٳبديٶػشااااااٸ ) 641سؿشااااااٸ  ،د٣ششي
كشٛاااٸ اي ٵ د٣شااااااشاي سخللاااااي () ph.D
 16سؿااااااشٸ
*ٛوبي آٯٶصؿي ٵ اداسي  <;555ٯشش ٯااااشثْ
*ٛوبي خذٯبسي ا سٛبٹااااااي  49455ٯشش ٯااشثْ

* 17ٯاااااااش٣ض آٯٶصؿي دخشااااشاٳٸ ٵ دؼاااااااشاٳٸ
ػٰاااااااااب ثب  5622داٳؾ آٯٶص
*  1آٯٶصؿ٤ااااذٷ ٛٴي ٵ كشٛٸ اي ػٰااااب ثب 2224
داٳـؼااٶي ٣بسداٳي دس  62سؿشٸ
*٣ 13شبثخبٳٸ ثب  524522ٳؼخٸ ٣شبة ٵ 644153
ٓٴاااٶاٱ

*ٛواااااابي ٵسصؿي  13134ٯشاااااااش ٯاااااشثْ

*  2ثبة خٶاث٨بٷ خااٶاٹشاٱ ٵ  1ثبة خٶاث٨بٷ ٯشبٹ٬ي
(٬٧جٺبس)

*ٛواااااابي ثٺذاؿشي دسٯبٳي  61402ٯشاش ٯشثْ

*3

*ٛوااابي ٛشٹٴ٨ي – ٹٴشي  5561ٯشااااااش ٯشثْ
*ػٰااااْ ٛوبي داٳـاااا٨بٷ  55;:48ٯشاااش ٯشثْ
*صٯيااااٲ ٣ـاااااابٵسصي  29/7ٹ٤اااااشبس
*دشديغ ثيٲ ا٬٧ ٪٬ٰ٫جٺبس ثب ػزة داٳـؼٶيبٱ خبسػي
ثيؾ اص  40سؿشٸ سللي٬ي

ثبة

ػٚ٬

ػااااااااشٵيغ

رسول اکرم (ص) فرهود :

هـن طـلب العلـــن تکفــل ا ...بـــرزقـه
هـــر کس دانـــش بجــوید خــداوند روزی او را ضوــانت هی کنـــــــد

دانشجـوي گــرامي :
داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ٯـٺذ ٯ٠ذ٭ ؿٰب سا ثٸ داٳـ٨بٷ ٧شاٯي داؿاشٸ ٵ اٯيذٵاسػاز ثاب سٓبياز
ؿئٶٳبر اػالٯي ٵ ٳِٮ ٵ اٳواجبى ٵ ػاذيز دس سٺازيت ٳٜاغ ،دس سللاي٬ٓ ٪اٮ ٵ سؿاذ ٵ
ؿ٤ٶٛبيي اػشٔذادٹبي خٶيؾ سالؽ ٳٰٶدٷ ٵ ٛشكز ٧شاٳجٺبي ثذػز آٯذٷ سا ٯ٘شٴٮ ثذاٳياذ ٵ
ٳيض دس كٜبُز ٵ كشاػز اص دػز آٵسدٹبي اٳ٠الة اػالٯي ٣اٸ طٰاشٷ خاٶٱ داب ١ؿاٺيذاٱ
٧شاٳ٠ذس ٯي ثبؿذ ٹٰ٨ب٭ ٵ ٹٰشاٷ ثب اٯز ٵ ٯ٬ز ايشاٱ  ،ثٸ ٵيظٷ دس صٯبٱ كبهش ٣ٸ ثيـششيٲ
ثبس ٯؼئٶ٫يز اٳ٠الة اػاالٯي ثا ب سٶػاٸ ثاٸ سٺابػٮ ٧ؼاششدٷ ٛشٹٴاٗ ٦اشة ٵ ػيبػاشٺبي
سؼبٵص٧شاٳٸ اػش٤جبس ػٺبٳي ثشدٵؽ ٳؼ ٪ػٶاٱ ٵ داٳـ٨بٹي اػز  ،ث٤ٶؿيذ .
اٯيذٵاسيٮ خذاٵٳذ ٯشٔب ٩ٹٰٸ ٯب سا دس ديٰٶدٱ ساٷ ٯ٠ذع اٯب٭ ساكٟ( ٪ذع ػشٷ) ٵ اٳؼب٭ اٵاٯش
ٵ٫ي اٯش ٯؼٰ٬يٲ كوشر آيز اهلل خبٯٴٸ اي ٯذُ٬ٸ أ٫ب٫ي ثيؾ اص ٧زؿشٸ ٯٶ ٞٛثذاسد .
٣شبثـٸ كبهش ٣ٸ ثٶػي٬ٸ سٵاثي ٰٓاٶٯي داٳـا٨بٷ ٵ ثاب ٹٰ٤ابسي ٯؼٰٶٓاٸ داٳـا٨بٷ ػٺاز
ساٹٴٰبيي ٵ آؿٴبيي ؿٰب داٳـؼٶيبٱ ٓضيض ثب ٯليي داٳـا٨بٷ سٴِايٮ ٵ ؿابح ٧شدياذٷ كابٵي
ٯٔشٛي ٟؼٰشٺبي ٯخش ٚ٬داٳـ٨بٷ ٵ ٧ضيذٷ ٹبيي اص آئيٲ ٳبٯٸ ٹبي آٯٶصؿاي ٵاٳواجبًي ٯاي
ثبؿذ٫ .زا ثٸ ٹٰٸ داٳـؼٶيبٱ سٶكيٸ ٯي ؿٶد ٯٌب٫ات آٱ سا ثاب دٟاز ٯٌبٔ٫اٸ ٵ ٯاٶسد ثٺاشٷ
ثشداسي ٟشاس دٹٴذ ٵ ؿٴبٳـٸ دس ًٶ ٩ٯذر سللاي ٪ػائٶا ٩ٵ ٳيابص ثاٸ ٯـابٵسٷ داؿاشٴذ ثاٸ
ٯؼئٶ٫يٲ ٯشثٶًٸ ٣ٸ اػبٯي آٳبٱ دس آخش ايٲ ٣شبثـٸ دسع ٧شديذٷ ٯشاػٔٸ ٳٰبيٴذ.
دكتـر مسعود طاهري الري
رئيـس دانشگـاه آزاد اسـالمي خراسان رضوي و مشهد

مقام معظم رهبري :
مجموعه اي كه به عنوان نهاد نمايندگي در دانشگاهها معروف است يكي از مجموعه هاي با بركت ومورد نياز و بسيار مفيد و كارآمد است.

ًْــبد ًوـبيٌدگي هقــبم هعظـن رّبـري
در داًطگبُ ّـبي آزاد اسالهي اسـتبى خراسبى رضَي
داٳـؼٶي ٧شاٯي ٳٺبد ٳٰبيٴذ٧ي ٯ٠ب٭ ٯِٔٮ سٹجشي كوٶسسبٱ سا خيش ٯ٠ذ٭ ٜ٧شٸ ٵ ساٹيبثي ؿاٰب سا ثاٸ ٯلايي ٓ٬اٮ ٵ
داٳؾ سجشي ٢ٯي ٧ٶيذ.
اسبه هسئَلیي ًْبد ًوبيٌذگ همبم هعظن سّجشي دس داًشگبُ آصاد اسمه

 – 1كؼااز االػااال٭ د٣شااش ٯٺااذٵي ٳؼاات ٯؼاائٶ ٩دٛشااش ٳٺاابد ٳٰبيٴااذ٧ي ٯ٠ااب٭ ٯِٔااٮ سٹجااشي دس داٳـاا٨بٷ آصاد
اػالٯي خشاػبٱ سهٶي
 – 2آٟبي ؿيخ ٯذيش اػشايي دٛشش ٳٺبد

اّذاف:
ا : ٚ٫سٶػٔٸ ٵ سٰٔي ٞآ٧بٹي ٹب ٵ ٓالئ ٞاػالٯي داٳـؼٶيبٱ ٵ داٳـ٨بٹيبٱ ٵ سجييٲ اسصؿٺبي اػالٯي .
ة  :ايؼبد ٵ ٧ؼششؽ ٛوبي ٯٔٴٶي ٵ اػالٯي دس داٳـ٨بٷ ٹب ٵ سؿذ ٛوبي ٪اخالٟي دس داٳـ٨بٹيبٱ .
ع  :سؿذ ثيٴؾ ػيبػي دس ٯليي داٳـ٨بٷ .
د  :كٰبيز ٵ ٹذايز ٤ٛشي سـ ٪٤ٹبي داٳـؼٶيي ٵ داٳـ٨بٹي .
ٷ  :كبٰ٣يز ثخـيذٱ ثٸ اسصؽ ٹبي اػالٯي ٵ اٳ٠الثي دس ػٌٶف اػشايي ٵ ٰٓ٬ي .
ٵ  :ٯ٠بث٬ٸ ثب سشٵيغ ٓ٠بيذ ٵ ا٤ٛبس اٳلشاٛي ٵ ٹؼٶ٭ ٛشٹٴ٨ي ٵ س٠ٶيز سٵف خٶدثبٵسي ٵ اػش٠ال٤ٛ ٩شي .
ص  :س٠ٶيز ديٶٳذ كٶصٷ ٵ داٳـ٨بٷ .
ٳٺبد ٳٰبيٴذ٧ي ٯ٠ب٭ ٯِٔٮ سٹجشي داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي دس خشاػبٱ سهٶي ٹٰبٳٴذ ٳٺبدٹبي ٳٰبيٴذ٧ي ث٠ياٸ ٯٴابً، ٞ
داساي سـ٤يالر ري ٪ٯي ثبؿذ :
 6ال هسئَل ًْبد  3ٹٰبٹٴ٨ي ثب سٵػبي ٵاكذٹبي ٯٴٌ٠ٸ ٵ سٵػبي داٳـ٤ذٷ ٹب ٵ ٳِبسر ثش كؼاٲ اػاشاي ٵُابيٚ
دٛبسش ٵاكذٹب ٵ ٔٛب٫يز ٹبي ػبسي ٳٺبد .
 2ال هعبًٍت  3ٹذايز  ،كٰبيز ٵ ٳِبسر  ،ػٺز كبٰ٣يز اسصؿٺبي ٯ٤شت ٯشٔب٫ي اػال٭ ٵ صدٵدٱ ا٤ٛبس اٳلشاٛاي ثاب
ٹٰبٹٴ٨ي دٛبسش ٛشٹٴ ٦اػالٯي .
 5ال هذيشيت اجشائ  3ٯؼئٶ٫يز اػشايي ٳٺبد ٵ دي٨يشي اٹذا ٙٳٺبد ٳٰبيٴذ٧ي ٵ ٹٰبٹٴ٨ي ثب ٯؼٶ٫يٲ داٳـا٨بٷ آصاد
اػالٯي ٵدي٨ش ٯشا٣ض ٯشسجي.

اّن فعبلیتْبي ًْبد جْت ًیل ثِ اّذاف 3
 1ا كٰبيز اص ٣بٳٶٳٺبي ٟشآٱ  ،سٜؼيش  ،ٯٌبٔ٫بر ٵ دظٵٹؾ ٛ ،شٹٴ٨ي  ،ٹٴشي ٵ ادثي
 2ا كٰبيز اص ٳـشيبر داٳـؼٶيي
 3ا ثش٧ضاسي اسدٵٹبي ٣ٶسبٷ ٯذر ٵ ٯيبٱ ٯذر آٯٶصؿي ٛ ،شٹٴ٨اي ٵياظٷ داٳـاؼٶيبٱ ٯٰشابص ٰٓ٬اي ٔٛ ،ابٔٛ ، ٩اب٩
ٛشٹٴ٨ي  ،آوبء سـ٬٤ٺب
 4ا ثش٧ضاسي ٯشاػٮ دس ٯٴبػجشٺبي ديٴي ٵ اٳ٠الثي
 5ا س٠ٶيز ثشٳبٯٸ ٹبي اٟبٯٸ ٳٰبص ػٰبٓز ٵ ٔٛب٫يشٺبي ٛشٹٴ٨ي ائٰٸ ػٰبٓبر
 6ا ثش٧ضاسي ٯؼبث٠بر ٛشٹٴ٨ي  ،ٯ٠ب٫ٸ ٳٶيؼي ٵ…
 - 7ثش٧ضاسي ٣شػي ٹبي آصاد اٳذيـي داٳـؼٶيبٱ
 - 8ثش٧ضاسي دٵسٷ ٹبي داٳؾ اٛضايي ٵ هيبٛز اٳذيـٸ اػشبداٱ
 - 9اسس٠بء س٤ٜش ديٴي ٵ سٶ٫يذ ٓ٬ٮ
 10ا كٰبيز اص ٔٛب٫يشٺبي ٛشٹٴ٨ي سـ٬٤ٺب ٵ ٯؼٰٶٓٸ ٹبي داٳـؼٶيي
 11ا ٯـبٵسٷ ديٴي ٵ ٯؼبئٛ ٪شٹٴ٨ي اصدٵاع ٵ ثش٧ضاسي ػـٴٺبي اصدٵاع داٳـؼٶيي
 12ا سؼٺيض ثبٳ ٢ٳٶاس ٵ ٣شبثخبٳٸ ٹبي سخللي ٯٔبس ٙديٴي
 13ا ثش٧ضاسي ٹٰبيؾ ٹبي ٰٓ٬ي ٵٛشٹٴ٨ي
 14ا ٳـؼشٺبي ٛشٹٴ٨ي ثشاي اػبسيذ ٵ داٳـؼٶيبٱ
 15ا اسدٵٹبي سٜشيلي  ،صيبسسي ٵ ٛشٹٴ٨ي ٵيظٷ اػبسيذ ٵ داٳـؼٶيبٱ
 16ا ٳـؼشٺبي ٛشٹٴ٨ي داٳـؼٶيبٱ (ٯيض ٧شد ٣ ،ٴٜشاٳغ  ،دشػؾ ٵ دبػخ)
 - 17ؿش٣ز دس اسدٵٹبي ٛشٹٴ٨ي ا سٶػيٺي داٳـؼٶيبٱ ٵسٵدي ػذيذ
 18ا دبػخ ٧ٶيي ثٸ ٯشاػٔبر كوٶسي اػبسيذ  ،داٳـؼٶيبٱ ٵ ٣بسٯٴذاٱ ٯلشش٭

آدسع دٛشش ٳٺبد :ٯـٺذ ٟ -بػٮ آثبد – ث٬ٶاس اٯبٯيٸ  -ٯؼٰٶٓٸ ٛشٹٴ٨ي داٳـا٨بٷ آصاد اػاالٯي ٯـاٺذ – ػٴات ٯاضاس
ؿٺذاي ٰ٧ٴب٭  -سٜ٬ٲ  051 –3 6630039 :ٳٰبثش  3 6630047 :ؿٰبسٷ اسػب ٩ديبٯ30002110 : ٢

ادارُ كل حـَزُ ريـبست داًطگـبُ
1ـ دفتــز ريــاست :
ششح ٍظبيف دفتش سيبست 3

 – 1ٹٰبٹٴ٨ي ػ٬ؼبر سيبػز ٯلشش٭ داٳـ٨بٷ
 – 2دبػخ٨ٶيي كوٶسي  ،سٜ٬ٴي ثٸ ٬٣يٸ ٯشاػٔبر
 – 3دسيبٛز سٵصاٳٸ ٳبٯٸ ٹب اص ًشي ٞاسٶٯبػيٶٱ اداسي ٵ اسػبّ ٯؼذد آٳٺب دغ اص دػشٶس سيبػز داٳـ٨بٷ ثاٸ ٟؼاٰشٺبي
ٯخشٚ٬
 – 4ثشسػي ٵ دي٨يشي ٯـ٤الر ٵ ٧ضاسؽ ٹبي هشٵسي دسيبٛشي اص ػٶي داٳـؼٶيبٱ ٵ اٳش٠ب ٩آٱ ثٸ سيبػاز ٯلشاش٭
داٳـ٨بٷ
 – 5ٹٰبٹٴ٨ي سٵصاٳٸ ػٺز ٯالٟبر ثشاي داٳـؼٶيبٱ ٵ اسثبة سػٶّ ٵ سبٯيٲ خٶاػشٸ ٹبي آٳبٱ دس ٯٶاسدي ٣اٸ ثاذٵٱ
ٯالٟبر ثب سيبػز ٯلشش٭ داٳـ٨بٷ ٯيؼش ثبؿذ .
 -6ٯٌبٔ٫ٸ ٳبٯٸ ٹبيي ٣ٸ سٶػي داٳـؼٶيبٱ يب اٛشاد ٯشٜشٟٸ ثشاي سيبػز سلشيش ٧شديذٷ ٵ اسػابّ آٱ ثاٸ ثخاؾ ٹابي
ٯشثٶًٸ يب اسائٸ آٱ ثٸ سيبػز ٯلشش٭ داٳـ٨بٷ .
 – 7آٯبدٷ ٵ سٺيٸ ٳٰٶدٱ ديؾ ٳٶيغ ٳبٯٸ ٹبي اسػبٓي اص سيبػز داٳـ٨بٷ
 -8سٺيٸ كٶسسؼ٬ؼبر سيبػز ٵ اثالٕ آٳٺب ثٸ ثخؾ ٹبي ٯخش ٚ٬ٵ دي٨يشي ٳشبيغ آٱ
 – 9سـ٤ي ٪دشٵٳذٷ ػٺز ثشسػي سخٜي ٚداٳـؼٶيبٱ ٣ٸ ثٸ ٗيش اص خٶد داٳـؼٶيي دي٨ش آٮ اص خٶاٹش  ،ثشادس  ،ٹٰؼاش
ٵ يب ٵا٫ذيٲ آٳٺب داٳـؼٶي داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ثبؿٴذ .
 – 10سـ٤ي ٪دشٵٳذٷ ثشاي داٳـؼٶيبٱ ثي ثوبٓز ٵ داساي ثيٰبسي ٹبي خبف ٵ داٳـؼٶيبٱ ؿبٹذ ٵ ايظبس٧ش ػٺز اخز
سخٜي ٚؿٺشيٸ

 – 2ريابط عمـــًمي
اٯشٵصٷ اص سٵاثي ٰٓٶٯي ثٔٴٶاٱ ٹٴش ٹـشٮ ٵ دػشبٵسد ٟشٱ ثيؼشٮ يبد ٯي ٣ٴٴذ ٣ٸ ٓ٬يشٗٮ ايٴ٤ٸ ٳؼجز ثاٸ ػابيش ٓ٬اٶ٭
ٓ٬ٮ ػذيذي اػز اٯب سٶاٳؼشٸ سدٷ ٹبي ٓب٫ي ٰٓ٬ي ٵ آصٯٶٱ ٵ خٌب سا ثٸ ػشٓز ًي ٳٰٶدٷ ٵ دس ػبصٯبٳٺب ٵ ٯٶػؼابر
ثٔٴٶاٱ ٵصٳٸ اي ٟٶي ٵ اٳ٤بس ٳبدزيش ػب ثبص ٣ٴذ .
سٵاثي ٰٓٶٯي ثشسش يب ٣بسآٯذ ٵاكذي اػز ٣ٸ ثب ػبٯبٳذٹي ٯٴبػت سـ٤يالسي ٵ ٯذيشيز ٰٓ٬ي  ،دس ٟب٫ت ثشٳبٯٸ ٵ ٰٓ٪
ٯـخق  ،هٰٲ سٓبيز اكٶ ٩اخالٟي ٵ كشٛٸ اي سٵاثي ٰٓٶٯي ٵ اسائٸ اًالٓبر ٯـابٵس ٷ اي ثاٸ ٯاذيشيز ػابصٯبٱ
ثشاي ٳٜٶر دس ا٤ٛبس ٰٓٶٯي ٵ ٹذايز آٱ اٛضٵٱ ثش ثشٳبٯٸ سيضي ٵيظٷ ثشاي سٹجشاٱ ٤ٛشي  ،ثٸ ؿ ٪٤اكٶ٫ي سػبٳٸ ٹب سا
ثٸ خذٯز ٧شٛشٸ ٵ ثٸ اك ٪اًالّ يبثي  ،اٹٰيز ٵيظٷ اي ٟبئ ٪ٯي ؿٶد ٵ اص ًشٛي ثب سٶػٔٸ ٔٛب٫يز ٹبي ا٤ٛبس ػاٴؼي
ٵ اسسجبًبر ٯشدٯي ٵ سٶ٫يذ ٛشاٵسدٷ ٹبي ٛشٹٴ٨ي ػٔي داسد ػشيبٱ ٯجبد٫ٸ ديب٭ ثايٲ ػابصٯبٱ ٵ ٯخبًات سا دٵػاٶيٸ ٵ
ثبصخٶسد الص٭ سا دس ػشيبٱ اسسجبًي خٶد ثب ٯ خبًجبٱ دس اثٔبد دسٵٱ ػبصٯبٳي  ،ٯ٬ي ٵ ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي ايؼبد ٣ٴاذ ٵ اص ًشياٞ
ٳ٠ؾ سٔييٲ ٣ٴٴذٷ ٵ سبطيش ٧ضاس دس ػٌق ٣الٱ دس ثشٳبٯٸ ٹبي ػبصٯبٳي ٵ ثشٳبٯٸ ٹبي سٶػٔٸ ٯ٬ي ايٜب ٣ٴذ ٵ ثب ٧شايؾ ثٸ
ػٰز ٯشد٭ دس ٹيبر ٵ٣ي ٪ٯذا ْٛٯشد٭ ٵ دادػشبٱ ُبٹش ؿٶد ٵ ثٸ كٶسر ي ٢ٳٺبد ٯذٳي كبٯي ٵ دبػذاس ا٤ٛبس ٰٓٶٯي
دسآيذ .

سٵاثي ٰٓٶٯي داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ٯـٺذ ٳيض دس ػٺز ٳي ٪ثٸ اٹذاٛ ٙاٶ ٝٵ اػاشاي ٹشؿاٸ ثٺشاش ٔٛب٫ياز ٹاب داساي
سـ٤يالر ثٸ ؿشف ري ٪ٯي ثبؿذ .

ا–ٚ٫دٛشش سٵاثي ٰٓٶٯي:
ة – کبسشٌبس اهَس سٍاثظ عوَه
اًالّ سػبٳي سٵاثي ٰٓٶٯي اص ًشي - 1 ٞخجشٳبٯٸ داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي  - 2سٵصٳبٯٸ ٛشٹيخش٨بٱ  - 3ٯش٣ض خجش
داٳـ٨بٷ ( ػبيز سٵاثي ٰٓٶٯي ٵ خجشٳبٯٸ ا٤٫ششٵٳي - 4 ) ٢دٛشش خجش٧ضاسي آٳب دس ٯـٺذ
ج -کبسشٌبس سوع ٍ ثصشي
( استجبعبت سسبًِ اي )

د – کبسشٌبس اهَس سٍاثظ عوَه

( تجلیغبت ٍ اًتشبسات )

ُ – ٍاحذ خَشٌَيس
سٵاثي ٰٓٶٯي داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ٯـٺذ دس ساػشبي خالء اًالّ سػبٳي اص سٶاٳٰٴذي ٹب ٔٛ ،ب٫ياز ٹاب  ،سٶٛي٠ابر ٵ ...
ٵاكذٹبي داٳـ٨بٹي ٵ ٳيض ايؼبد اسسجبى دٵػٶيٸ ثيٲ اػبسيذ  ،داٳـؼٶيبٱ  ،ٯشد٭  ،ٯؼئٶ٫يٲ ٵ داٳـا٨بٷ اٟاذاٯبر ثؼايبس
ٯٶطش ٵ ؿـٰ٨يشي داؿشٸ اػز ٣ٸ داٳـؼٶيبٱ ٓضيض ٯي سٶاٳٴذ ثب اسائٸ اخجبس  ،سٵيذادٹب  ،ٯ٠بالر ٰٓ٬اي ٵ  ...ثاٸ سٵاثاي
ٰٓٶٯي ٯب سا دس اٳؼب٭ ٹش ؿٸ ثٺشش ٔٛب٫يز ٹبيٰبٱ يبسي ٳٰبيٴذ .
س٤ٜ٬غ36620154 :
ػبيز سٵاثي ٰٓٶٯي  - www.iaumnews.ir :ػبٯبٳٸ ديب٭ ٣ٶسبٷ 10005112345678
دؼز ا٤٫ششٵٳيinfo@iaumnews.ir : ٢
آدسع  :ؿٺشٗ ١شة(ٟبػٮ آثبد) ،س٠بًْ اػشبد يٶػٜي ٵ اٯبٯيٸ ،دشديغ داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ٯـٺذ ،ػبصٯبٱ ٯش٣اضي،
ًج٠ٸ دٵ٭ ،اداسٷ  ٪٣سٵاثي ٰٓٶٯي

– 3امًر بیه الملل :
ثٸ ٯٴِٶس ٧ؼششؽ ٔٛب٫يشٺبي ٰٓ٬ي ٵ دظٵٹـاي دس ػاٌق ثايٲ ا٬ٰ٫ا ٪ٵ ٛشاٯاشصي  ،اداسٷ اٯاٶس ثايٲ ا٬ٰ٫ا ٪دس ٵاكاذ
داٳـ٨بٹي داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ٯـٺذ ؿ٧ ٪٤شٛشٸ اػز .
ٵُبي ٚٵ اخشيبسار :
 – 1دس ٯٶسد داٳـؼٶيبٱ ٵ ٛبسٕ ا٫شلليالٱ  ،دغ اص سشػٰاٸ ي سػاٰي ٯاذاس ١داٳـاٴبٯٸ ٵ سيضٳٰاشار آٳٺاب سٶػاي
داسا٫ششػٰٸ  ،ايٲ ٯذاس ١سٶػي اٯٶس ثيٲ ا ٪٬ٰ٫دس دب٣ز ٟشاس دادٷ ٯي ؿٶد  .دب٣ز ػٺز اسػب ٩ثٸ ٯشػْ خبسػي ٯٺش ٵ
ػشؿؼت ٯي ؿٶد .
 – 2سٶكيٸ ٳبٯٸ ٹبي اػبسيذ ثشاي داٳـؼٶيبٱ دغ اص اٯوبء اػشبد  ،سٶػي اٯٶس ثيٲ ا٣ ٪٬ٰ٫ٴشش ، ٩سبييذ ٯٺش ٵ دس دب٣ز
ٟشاس دادٷ ٯي ؿٶد .
 – 3دس ٯٶسد اػبسيذي ٣ٸ ٟلذ ؿش٣ز دس ٣ٴٜشاٳغ ٹبي ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي داسٳذ دغ اص سبييذ ٯٔبٵٳز دظٵٹـي  ،اٳؼب٭ اٯاٶس
ٯشثٶى ثٸ ٯٔشٛيٴبٯٸ ٹب  ،اخز ٵيضا سا اٯٶس ثيٲ ا ٪٬ٰ٫اٳؼب٭ ٯي دٹذ .
 – 4اٳٔ٠بد سٜبٹٮ ٳبٯٸ ي ٹٰ٤بسي ثب ػبيش داٳـ٨بٹٺبي خبسػي دس اخشيبس ٯٔبٵٳز اٯٶس ثيٲ ا ٪٬ٰ٫ٯش٣ض ٯي ثبؿذ .
 – 5ٹش٧ٶٳٸ ٯ٤بسجٸ ثبٯشاػْ خبسػي ٵ ػٜبسر ٹب دساخشيبس ٯٔبٵٳز اٯٶس ثيٲ ا ٪٬ٰ٫ٯش٣ض اػز .
 – 6سبييذ ػشٛل ٪دسٵع ٵ اخز ٯؼٶص ثشاي سشػٰٸ ٯذاس ١آٯٶصؿي دس اخشيبس ٯذيش  ٪٣اٯٶس ٛبسٕ ا٫شلليالٱ ٯي ثبؿذ
 -7طجز ٳب٭ داٳـؼٶيبٱ خبسػي ٯشثٶى ثٸ اداسٷ طجز ٳب٭ ٯي ثبؿذ .

 – 8اٳش٠ب ٩داٳـؼٶيبٱ ايشاٳي ٯـ٘ٶ ٩ثٸ سللي ٪دس خبسع ثب ٹٰبٹٴ٨ي اٯٶس ثيٲ ا ٪٬ٰ٫ٵاكذ ٯي ثبؿذ .

 4ـ امًر حقًقي :
اي ٲ دٛشش اٳؼب٭ اٯٶس ك٠ٶٟي اص ٟجي ٪سٺيٸ ٵ سٴِيٮ ٫ٶايق دٛبٓيٸ  ،ديؾ ٳٶيغ ٟشاسدادٹب  ،سٴِيٮ اُٺبسٳبٯٸ ٵ داد خٶاػز
كوٶس دس داد٧بٹٺب ٵ ٯلب٣ٮ ٵ سٔ٠يت دشٵٳذٷ ٹب ٵ دٓبٵي اداسي  ،اػشخذاٯي ٵ ٯؼبئ ٪ٯشسجي ثب ك٠ٶ٣ ٝبس ثيٲ ٣بس٧ش ٵ
٣بسٛشٯب ٵ ٳِبيش آٱ سا ثش ٓٺذٷ داسد.

 5ـ حزاست :
ايٲ دٛشش ٯؼئٶ٫يز اٯٶس كشاػشي داٳـ٨بٷ ؿبٯ : ٪كٜبُز دشػٴ٬ي ( اػبسيذ ٣ ،بس٣ٴبٱ  ،داٳـؼٶيبٱ )  ،اػٴبد ٵ ٯذاس، ١
ٛيضي٤ي  IT ،ٵ  ...سا ثش ٓٺذٷ داسد .

 6ـ گشيىص :
ايٲ دٛشش ٓٺذٷ داس ػْٰ آٵسي اًالٓبر يب اٳؼب٭ ثشسػي  ،ٯٌبٔ٫ٸ ٵ سل٠ي٠بر الص٭ ٯشثاٶى ثاٸ ٧اضيٴؾ اٛاشاد ٵ سبيياذ
كالكيز آٳٺب اص ػٺبر اخالٟي  ،ػيبػي ٓ٠يذسي ٰ٬ٓ ،ي ٵ سخللي ثشاي اػشخذا٭ دس داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ٯي ثبؿذ.

 7ـ اطالعات ي آمار
ايٲ دٛشش ٓٺذٷ داس سٺيٸ آٯبسٹبي ٯٶسد ٳيبص داٳـ٨بٷ  ،ػبصٯبٱ ٯش٣ضي ٵ دػش٨بٹٺبي اػشايي اػشبٱ ٯيجبؿذ .
خمصِ فعبلیت ّب 3
 سٺيٸ ٵ سٶ٫يذ آٯبسٹبي داٳـؼٶيي  ،ٹيبر ٰٓ٬ي ٣ ،بس٣ٴبٱ ٛ ،وبٹبي آٯٶصؿي ٔٛ ،ب٫يشٺبي ٛشٹٴ٨ي دظٵٹـي ٵ سؼٺيضار ٵ
اٯ٤بٳبر داٳـ٨بٷ ػٺز ػبصٯبٱ ٯش٣ضي دس صٯبٱ ثٴذيٺبي ٯ٠شس اص ػٶي ػبصٯبٱ ٯش٣ضي داٳـ٨بٷ
سٺيٸ آٯبسٹبي داٳـؼٶيي ( طجز ٳب٭  ،اٳشخبة ٵاكذ ٵ كز ٙٵ اهبٛٸ ٵ  ) ...ػٺز سيبػز ٯلشش٭ داٳـ٨بٷ ٵ ٯٔبٵٳز آٯٶصؿي
 سٺيٸ آٯبسٹبي ٯٶسد ٳيبص ػٺز سٴِيٮ ثٶدػٸ ػبالٳٸ ػٺز ٯٔبٵٳز اداسي ٵ ٯب٫ي
 سٺيٸ آٯبسٹبي ٛوبٹبي ػبخشٰبٳي ٵ  ...ػٺز ٯٔبٵٳز ٰٓشاٳي
 سٺيٸ آٯبسٹبي ٯٶسد ٳيبص اػشبٳذاسي ٵ ٛشٯبٳذاسي ٵ ؿٺشداسي ٵ ػبيش اس٧بٳٺب دس كٶسر ٫ضٵ٭
٣ بسر سٛبٹي ثشاي ٣بسٯٴذاٱ ٵ آوبي ٹيبر ٰٓ٬ي

 - 9مزکش رفاَي – فزَىگي داوطگاٌ آساد اسالمي مطُذ
ثٸ ٯٴِٶس اسائٸ خذٯبر ٛشٹٴ٨ي – سٛبٹي ثٸ اػشبداٱ ٵ ٣بس٣ٴبٱ ٵ داٳـؼٶيبٱ ٯلشاش٭ ثاب سخٜيا ٚٵياظٷ ثاٸ خلاٶف
صائشيٲ كوشر سهب (ّ ) ٯش٣ض ٛشٹٴ٨ي – سٛبٹي داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ٯـٺذ دس صٯيٴي ثب ٖ٫ثش  2500ٯشش ٯشثْ ٵ صياش
ثٴب 3000ٯشش ٯشثْ ؿبٯٛ ٪وبي ػجض – اػشخش – اسب ٝخٶاة – سابالس دازيشايي – دبس٣يٴا ٦ٵ ...ػابخشٸ ؿاذٷ اػاز
.آدسعٟ :بػٮ آثبد – ث٬ٶاس د٣شش ؿشئشي-خيبثبٱ ٯشٵاسيذ

هعبًٍت علـَم پسضكي
فعبلیت ّبي حَصُ هعبًٍت علَم پضشک 3
 1ا ٯذيشيز ٵ ٹٰبٹٴ٨ي ٬٣يٸ ثشٳبٯٸ ٹبي داٳـ٤ذٷ دضؿ٤ي ؿبٯ ٪داٳـؼٶيبٱ سؿشٸ ٹبي دضؿ٤ي ا دشػشبسي ا ٯبٯبيي
ثب ٳِبسر ٯؼش٠يٮ سئيغ داٳـ٤ذٷ ٵ ٯذيشاٱ ٧شٵٹٺب دس داٳـ٤ذٷ دضؿ٤ي.
 _ 2ٯذيشيز ٵ ٹٰبٹٴ٨ي ٬٣يٸ ثشٳبٯٸ ٹبي داٳـ٤ذٷ ديشا دضؿ٤ي ؿبٯ ٪داٳـؼٶيبٱ سؿشٸ ٹبي ٹٶؿجشي -اسب ٪ٰٓ ٝٵ
ٓ٬ٶ٭ آصٯبيـ٨بٹي ثب ٳِبسر ٯؼش٠يٮ سئيغ داٳـ٤ذٷ ٵ ٯذيشاٱ ٧شٵٹٺب دس داٳـ٤ذٷ ديشادضؿ٤ي
 3ا ٳِبسر ثش ثشٳبٯٸ ٹبي دظٵٹـي دضؿ٤ي دس ؿبسؿٶة ٣بسٹبي ٰٓ٬ي آصٯبيـ٨بٹي ا سل٠ي٠بسي ا ٣ٴٜشاٳؼٺبي ٰٓ٬ي ،
ٰ٣يشٸ دبيبٱ ٳبٯٸ ٛ ،ل٬ٴبٯٸ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي  ،ثبصآٯٶصي ٹبي ادٵاسي دشػشبسي ٣ ،ٴٜشاٳغ ٹبي ٯذٵٱ دشػشبسي
 4ا ٧ؼششؽ آصٯبيـ٨بٹٺبي دضؿ٤ي اص ٳِش اٯ٤بٳبر  ،ٵػبي ٪ٵ ٛوب ػٺاز سؿاذ ٵ اسس٠ابء ػاٌق ٰٓ٬اي ٵ دظٵٹـاي
داٳـؼٶيبٱ
 5ا ٳِبسر ثش ٧ؼششؽ ٛوب ٵ اٯ٤بٳبر داٳـ٤ذٷ دضؿ٤ي ،دشػشبسي ٵ ٯبٯبيي ٵ ديشادضؿ٤ي داٳـ٨بٷ آصاد اػاالٯي ٵاكاذ
ٯـٺذ ٵ ٔٛب٫يشٺبي دظٵٹـي دسٯبٳي ٵ آٯٶصؿي دس ثيٰبسػشبٳٺبي آسيب ٵ  22ثٺٰٲ
 6ا ٹٰبٹٴ٨ي ٵ ٳِبسر ثش اٳؼب٭ كليق آٯٶصؽ ثب٫يٴي داٳـؼٶيبٱ دس ثيٰبسػشبٳٺبي آسيب ا  22ثٺٰاٲ 17 -ؿاٺشيٶس -
ٛبساثي
 _ 7ٯذيشيز ٵ ٹٰبٹٴ٨ي ٬٣يٸ ٔٛب٫يشٺبي دسٯبٳي ثيٰبسػشبٳٺبي آسيب ٵ  22ثٺٰٲ ٵ ػبيش ثيٰبسػشبٳٺبي ًشٟ ٙاشاسداد ثاب
ٳِبسر ٯؼش٠يٮ ٯٔبٵٳز دسٯبٱ
-8اٳشـبس ٛل ٪ٳبٯٸ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي ٣ٸ سب٣ٴٶٱ  25ؿٰبسٷ اص آٱ ثٸ ؿبح سػيذٷ اػز ٵ داساي سسجٸ ٰٓ٬ي –دظٵٹـي ٯي
ثبؿذ.

داًطكدُ پسضكي:

ثب  116ٳٜش ٣بدس ٹيئز ٰٓ٬ي سٰب٭ ٵٟز ٵٳيٰٸ ٵٟز دس ٧ 26اشٵٷ آٯٶصؿاي ٯؼاش17 ٪٠

٧شٵٷ ثب٫يٴي ٵ ٧ 9شٵٷ ٓ٬ٶ٭ دبيٸ٣ ،شبثخبٳٸ ديؼيشب٣ ، ٩بس٧بٷ  skill labدس داٳـ٤ذٷ دضؿ٤ي ٵ ثيٰبسػاشبٱ  22ثٺٰاٲ
آٯٶصؽ داٳـؼٶيبٱ دضؿ٤ي  ،دشػشبسي ٵ ٯبٯبيي سا دس داٳـ٤ذٷ دضؿ٤ي د٣شش ؿبٹيٲ ٛش ٵ ثيٰبسػشبٳٺبي آسيب  22 ،ثٺٰٲ
ٵ ثيٰبسػشبٳٺبي ٟشاسدادي  17ؿٺشيٶس ٵ ٛبساثي ٵ ػبيش ٯشا٣ض ًشٟ ٙشاسداد ٓٺذٷ داس ٯي ثبؿٴذ.
گشٍّْبي آهَصش هستمل شالبهل  - 6 3پشسالتبسي  – 2هبهبي (داًشالکذُ پشسالتبسي ٍ هبهالبي
اهسبل ثِ تصَيت ٍصاستخبًِ سسیذُ است).
گشٍُ پشستبسي دس سبل  14ساُ اًذاصي شذُ ٍ تبکٌَى هَفك ثِ فالبس التصصالیل ًوالَدى  56دٍسُ
داًشجَ ثَدُ است ٍ اهسبل تَسظ ٍصاست ثْذاشت دسهالبى ٍاهالَصپ پضشالک ٍ داًشالگبُ آصاد
اسمه تبسیس داًشکذُ پشستبسي ٍهبهبي هصَة گشديذ .الصم ثالِ تَيالیا اسالت کبسشٌبسال
اسشذ پشستبسي ٍاحذ هشْذ ًیض ثِ تصَيت سسیذُ ٍ ثِ صٍدي ساُ اًذاصي خَاّذ گشديذ.
دس حبل حبيش جْت اهَصپ داًشجَيبت اص ثیوبسستبى ّالبي داًشالگبُ آصاد ٍ تالبهیي اجتوالبع ٍ
علَم پضشک هشْذ ثعٌَاى فیلذ ثبلیٌ استفبدُ ه شَد .ثعمٍُ جْالت اهالَصپ ّالبي تئالَسي اص

کمس ّبي داًشکذُ پضشک ٍ جْت اهَصپ ّبي عول اص کبسگبُ ّبي هختلف هبًٌالذ skill lab
هجْض ثِ هبکتْب ٍ هبًکي ّبي پیششفتِ  ٍ IT ،اصهبيشگبُ ّبي علَم پبيِ استفبدُ ه شَد.
گشٍّْبي ثبلیٌ شبهل  1 3ا اًٜب 2 ٩ا داخ٬ي  3ا صٳبٱ  4ا ػشاكي  5ا ٬ٟت  6ا ساديٶ٫اٶطي  7ا دٶػاز  8ا
ؿـٮ  9ا ٧ٶؽ ٵ ك 10 ٞ٬ا آلبة -11سٵاٳذضؿ٤ي 12ا اٵسٵ٫ٶطي  13ا اسسٶدذي  _14ػشاكي ٯ٘ض ٵ آلابة -15
ٜٓٶٳي  -16ثيٺٶؿي  -17ثٺذاؿز ٵ دضؿ٤ي اػشٰبٓي
گشٍّْبي علَم پبيِ -1 3ثبٛز ؿٴبػي  -2آػيت ؿٴبػي  3ا سـشيق ٛ -4بسٯب٣ٶ٫ٶصي  -5اٳ ٪٨ؿٴبػي ٵ ٟابسؽ
ؿٴبػي 6ا ٯي٤شٵة ؿٴبػي 7ا ٛيضيٶ٫ٶطي 8ا ا يٰٶٳٶ٫ٶطي  -9ثيٶؿيٰي ٯي ثبؿذ.

ٍاحذ : EDC
ٯش٣ض ٯٌبٔ٫بر ٵ سٶػٔٸ آٯٶصؽ دضؿ٤ي ثٸ ٓٴٶاٱ ٯش٣ضي ٳٶدب دس ٳيٰٸ دٵ٭ ػبٔٛ 85 ٩ب٫ياز خاٶد سا آٗابص ٳٰاٶد  .دس كاب ٩كبهاش
ٰ٣يشٸ ٹبي ًشف ٵ ثشٳبٯٸ سيضي دسػي  ،اسصؿيبثي  ،سؿذ ٵ ثب٫ٴذ٧ي اػبسيذ  ،داظٵٹؾ دس آٯاٶصؽ  ،س٤ٴٶ٫اٶطي آٯٶصؿاي ٵ آٯاٶصؽ
ا٤٫ششٵٳي ، ٢آٯٶصؽ ٯذاٵ٭ ٵ ٯش٣ض ٯٺبسسٺبي ثب٫يٴي دس ايٲ ٯش٣ض ٔٛب ٩ٯي ثبؿذ .
ايٲ ٯش٣ض ثب ثٺشٷ ٧يشي اص اٯ٤بٳبر ٛيضي٤ي ٯٴبػت ٵ سؼشثيبر اسصؿٰٴذ اػبسيذ ٵ ٣بسؿٴبػبٱ ثٸ دٳجاب٧ ٩ؼاششؽ ٯشصٹابي داٳاؾ ،
 ٢ٰ٣ثٸ ثٺجٶد ٛشآيٴذٹبي آٯٶصؿي دس كٶصٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي ٵ اػش٠شاس ػيبػز ٹبي ٯاٶسد ٳِاش ٵصاسر ثٺذاؿاز  ،دسٯابٱ ٵ آٯاٶصؽ
دضؿ٤ي ٳِيش دضؿ ٢ٯجشٴي ثش ؿٶاٹذ  ،دضؿ٤ي دبػخ٨ٶ ٵ ٯجشٴي ثش ػبٯٔٸ ٵ  ...اػز .

پژٍّشکذُ رکشيب 3
ايٲ ٯش٣ض ثٴب ثٸ ديـٴٺبد داٳـ٤ذٷ دضؿ٤ي ٵ سلٶيت ؿٶساي دظٵٹـي داٳـ٤ذٷ ٵ داٳـ٨بٷ ٵ اخز ٯؼٶص اص ٯٔبٵٳز ٯلشش٭ داظٵٹؾ ٵ
ٛٴبٵسي ػبصٯبٱ ٯش٣ضي ٵ ٯٌبث ٞآئيٲ ٳبٯٸ ػب ٩ػبسي ٵ ٯلٶة ٵصاسسيٲ ٓ٬ٶ٭ ٵ ٛٲ آٵسي ٵ ثٺذاؿز ٵ دسٯبٱ ٵ آٯاٶصؽ دضؿا٤ي
ثٰٴِٶس س٠ٶيز ٵ  ٧ؼششؽ سٵكيٸ دظٵٹؾ ٵ اٳؼب٭ ًشف ٹبي سل٠ي٠بسي ٵ ٛٴبٵسي دس صٯيٴٸ ٹبي ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي ٵ ػبيش ٓ٬اٶ٭ ٵاثؼاشٸ
دس داٳـ٤ذٷ دضؿ٤ي د٣شش ٯلٰذ ؿبٹيٲ ٛش دس ػب 1388 ٩سبػيغ ٧شديذ .
ايٲ ٯش٣ض داساي ؿٺبسثخؾ  – 1 :ايٰٶٳٶ٫ٶطي ٵ طٳشي – 2 ٢ٯي٤شٵة ٵ ٟبسؽ ٣ – 3ـز ػ٬ٶ٫ي ٛ – 4يضيٶ٫ٶطي كيٶاٳبر ٯي ثبؿذ

داًطكدُ پیراپسضكي :
ايٲ داٳـ٤ذٷ دس ػب 84 ٩سبػيغ ٵ دس  3سؿشٸ ٹٶؿجشي  ،اسب ٪ٰٓ ٝٵ ٓ٬ٶ٭ آصٯبيـ٨بٹي ٯ٣ ٌْ٠بسؿٴبػي ػزة داٳـؼٶ ٯي ٳٰبيذ
آٯٶصؽ ٳِشي داٳـؼٶيبٱ دس ٣ 7االع ػأٰي ٵ ثلاشي ٵ آٯاٶصؽ ٰٓ٬اي دس ٣ 9بس٧ابٷ سخللاي oprating ،skil lab
 ، theater roomؿجيٸ ػبصي ٯٔبيٴبر ٛيضي٤ي  Nursing care recovery ،ٵ  ...ٹٰـٴيٲ آصٯبيـا٨بٹٺبي ٓ٬اٶ٭ دبياٸ
دضؿ٤ي آٯٶصؽ دادٷ ٯي ؿٶد  .ثٸ ٯٴِٶس آٯٶصؽ ثب٫يٴي ٳيض اص ثيٰبسػشبٱ ٹبي آسيب  22 ،ثٺٰٲ ٵ ػابيش ثيٰبسػاشبٳٺبي ػاٌق ؿاٺش
اػشٜبدٷ ٯي ؿٶد .

بیوبرستبًْب

داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ٯـٺذ داساي دٵ ثيٰبسػشبٱ ٯ٤٬ي (آسيب ٵ 22ثٺٰٲ ) ٵ دٵ ثيٰبسػشبٱ ًشٟ ٙشاسداد ( 17ؿاٺشيٶس ٵ
ثيٰبسػشبٱ ٛبساثي ) ثٶدٷ ٵ آٯٶصؽ ثب٫يٴي داٳـؼٶيبٱ كٶصٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي سا دس  4ثيٰبسػشبٱ ٛٶ ٝٵ ٹٰـٴيٲ ٬٣يٸ ٯشا٣ض
دسٯبٳي ٵ ثٺذاؿشي داٳـ٨بٷ ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي ٯـٺذ ثلٶسر ٟشاسداد سشٯي ثٸ اٳؼب٭ ٯي سػبٳذ .

بیمارستان ي سايطگاٌ آريا
ا ٚ٫ا ايٲ ثيٰبسػشبٱ دس ٯش٣ض ؿٺش ٯـٺذ  :خيبثبٱ ؿٰشاٱ ا خيبثبٱ ٬٧ؼشبٱ ؿشٟي ٵا ْٟؿذٷ ٵ داساي  120سخز ٔٛب ٩ٯي ثبؿاذ.ة
ا ثخـٺبي ٔٛب ٩ثيٰبسػشبٱ ؿبٯ٬ٟ : ٪ت ٵ ػي ػي يٶ  ،اٵسطاٳغ  ،داخ٬ي _ ػشاكي ٯشداٱ( ػشاكي ٹبي ٛٶ ٝسخللاي آلابة
ٵدالػشي ٢ٵ اًٜب ، )٩ػشاكي صٳبٱ ،اسسٶدذي ٧ ،ٶؽ ٵ ك ٞ٬ٵ ثيٴي ،ؿـٮ ٵ اسٵ٫ٶطي ٵ آلبة ٵ اسب ٪ٰٓ ٝػٺز اٳؼاب٭ آٰاب٩
ػشاكي سخللي ٯظٛ ٪ي٤ٶ  ،الدبساػ٤ٶدي  ،آسشٵػ٤ٶدي ٵ دسٯبٳ٨بٷ ٹبي اخشلبكي ٧ٶؽ ٵ ك٬ا ، ٞؿـاٮ  ،ػشاكاي  ،دٶػاز ،
اسسٶدذي ٬ٟ ،ت  ،ٹٰيٶدبسي  ،سٵاٱ ؿٴبػي ٵ صايـ٨بٷ ٹٰشاٷ ثب اٯ٤بٳبر اٳؼب٭ صايٰبٱ ثي دسد ٯي ثبؿذ .
ع ا ٵاكاذٹبي دابسا٬٣يٴي٤ي ؿابٯ ٪آصٯبيـا٨بٷ ٬٣يٴي٤اب ، ٩دابسٶ٫ٶطي  ،ساديٶ٫اٶطي  ،اٳذٵػا٤ٶدي ثشٵٳ٤ٶػا٤ٶدي  ،ػاٶٳٶ٧شاٛي ٵ
ا٣ٶ٣بسديٶ٧شاٛي ٵ سؼز ٵسصؽ ٯي ثبؿذ .

بیمارستان  22بُمه
ثيٰبسػشبٱ آٯٶصؿي دسٯبٳي  22ثٺٰٲ ثب صيشثٴبي  9200ٯشش ٯشثْ دس ػب 1379 ٩سٶػي خيش ٳي٤ٶ٣بس ػٴبة آٟبي ٓجذا٫لؼيٲ ثٺٰاٲ
ثب اٹذا ٙخيشخٶاٹبٳٸ ٵ ٢ٰ٣ثٸ ٯشد٭ ٯٴٌ٠ٸ دس ػٺز س ْٛٳيبصٹبي ثٺذاؿشي دسٯبٳي ٵ آٯٶصؽ دضؿ٤ي  ،ٵا٧زاس ٧شديذ ٵ ثٸ اٹشٰاب٭
داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ٵاكذ ٯـٺذ ٵ٣بدس ٯشٔٺذ ثيٰبسػشبٱ ٵ ٹٰز خيشيٲ ٯل شاش٭ دس ًاي ؿٴاذيٲ ٛابص سٶػأٸ اي  ،ثخاؾ ٹابي
سخللي ٵ ٛٶ ٝسخللي ٳيض ثٸ آٱ اٛضٵدٷ ؿذ ٵ دس كب ٩كبهش داساي  125سخز دايش ثاٶدٷ داساي سسجاٸ يا ٢اسصؿايبثي اص ٵصاسر
ثٺذاؿز ٵ دسٯبٱ ٯي ثبؿذ  .ثخـٺبي ثؼششي ؿبٯ ٪ثخـٺبي ػشاكي  ،داخ٬ي صٳبٱ  ،اًٜب ، ٩ػشاكي  ،داخ٬ي ٯشداٱ  ،سٵاٳذضؿا٤ي
صٳبٱ ICU ،ثضس٧ؼبالٱ  ، NICU ،اسبٟٺبي ٰٓ ٪ٯش٣ضي ثٶدٷ ٵ اٵسطاٳغ  ،صايـ٨بٷ  ،ديب٫يض ٳيض اص دي٨ش ثخـٺبي ايٲ ثيٰبسػاشبٱ
ٯي ثبؿذ .
ثيٰبسػشبٱ داساي  14دسٯبٳ٨بٷ سخللي ؿبٯ : ٪صٳبٱ  ،داخ٬ي  ،اًٜب ، ٩سٵاٳـٴبػي ثب٫يٴي  ،س٘زيٸ ٵ سطيٮ دسٯبٳي ؿـٮ  ،اسسٶداذي ،
ػشاكي ٰٓٶٯ ي  ،ػشاكي ٯ٘ض ٵ آلبة ٧ ،ٶؽ ٵ ك٬ا ٞٵ ثيٴاي  ،دٶػاز  ،اسٵ٫اٶطي  ،داخ٬اي  ،ٯ٘اض ٵ آلابة  ،دٳذاٳذضؿا٤ي 8 ،
دسٯبٳ٨بٷ ٛٶ ٝسخللي  ،ػشاكي دالػشي ، ٢ػشاكي اًٜب ٩ٵ ٳٶصاداٱ ٬ٟ ،ت ٣ٶد٣بٱ  ،سيٸ ٗ ،ذد داخ٬ي  ،ػشاكي ػش ٵ ٧اشدٱ ٯاي
ثبؿذ .
ثخـٺبي دبسا٬٣يٴي ٢ؿبٯ : ٪داسٵخبٳٸ  ،آصٯبيـ٨بٷ ٵ دبسٶ٫ٶطي ٛ ،يضيٶسشادي  ،ساديٶ٫ٶطي  ،ػٶٳٶ٧شاٛي ٣ ،اب٫ش داد٬اش CTSCAN ،
اػذيشا ، ٩ا٤٫ششٵآٳؼٜب٫ٶ٧شاٛي  ،ؿٴٶايي ػٴؼي  ،آٳذٵػ٤ٶدي  ،ا٣ٶ٣بسديٶ٧شاٛي ٬ٟت  ،ا٤٫ششٵٛيضيٶ٫اٶطي ( ٳاٶاس ٓلات ٵ ٓوا٬ٸ ) ٵ
ا٤٫ششٵ٣بسديٶ٧شاٛي ( ٳٶاس ٬ٟت )  ،اػذيشٵٯششي ( سؼز سٴٜغ ) ٳيض دايش ٯي ثبؿذ .
ٓالٵٷ ثش خذٯبر دسٯبٳي  ،ثيٰبسػشبٱ  22ثٺٰٲ ٓشكٸ آٯٶصؽ ثب٫يٴي ٧شٵٷ ٹبي دضؿ٤ي ٵ ديشادضؿ٤ي داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ٯـاٺذ
ٯيجبؿذ ٵ ثب دزيشؽ ػبالٳٸ ثب ٖ٫ثش  2200ٳٜش دس سؿشٸ ٹبي ٯخش ٚ٬دضؿ٤ي ٵ ديشادضؿ٤ي ثيؾ اص  60دسكذ آٯٶصؽ ثب٫يٴي داٳـ٤ذٷ
دضؿ٤ي داٳـ٨بٷ آصا د اػالٯي ٯـٺذ سا ٳيض س٠ج ٪ٳٰٶدٷ اػز ٵثؼشش ٯٴبػت آٯٶصؽ ٵ دظٵٹؾ ٹبي ٣ابسثشدي دضؿا٤ي سا ٳياض ٯٺياب
ٳٰٶدٷ اػز .

بیمارستان  17ضُزيًر

ايٲ ثيٰبسػشبٱ دس خيبثبٱ ٣ٶٹؼٴ٨ي (ثيٲ ٣ٶٹؼٴ٨ي 14ٵ )16ٵا٧ ْٟشديذٷ ٵ ٯشٔ ٞ٬ثٸ ػبصٯبٱ سإٯيٲ اػشٰبٓي ٯاي ثبؿاذ .ٯٌابثٞ
ٟشاسداد داٳـ٨بٷ ثب ايٲ ػبصٯبٱ داٳـؼٶيبٱ دضؿ٤ي  ،دشػشبسي ٵ ٯبٯبيي ٵ ديشادضؿ٤ي دس آٱ آٯٶصؽ ٯي ثيٴٴذ  ،داساي ثايؾ اص 400
سخز ٯي ثبؿذ ٵ ػضٵ ثيٰبسػشبٳٺبي ٯؼٺض ٵ دشٯشاػٔٸ ؿٺش ٯـٺذ ثٸ ؿٰبس ٯي آيذ .

بیمارستان فارابي
ايٲ ثيٰبسػشبٱ ٣ٸ دس ث٬ٶاس ٵ٣ي ٪آثبد –ٳجؾ ث٬ٶاس ٣ٶطش ٵا٧ ْٟشديذٷ ٯشٔ ٞ٬ثٸ سإٯيٲ اػشٰبٓي ٯي ثبؿذ ٵ ٯٌبثٟ ٞشاسداد داٳـ٨بٷ ثاب
ايٲ ػبصٯبٱ داٳـؼٶيبٱ دضؿ٤ي  ،دشػشبسي ٵ ٯبٯبيي ٵ ديشادضؿ٤ي دس ايٲ ثيٰبسػشبٱ آٯاٶصؽ ٯاي ثيٴٴاذ  .داساي  220سخاز ٯاي
ثبؿذٵ ػضٵ ثيٰبسػشبٳٺبي ٯؼٺض ٵ دشٯشاػٔٸ ؿٺش ٯـٺذ ٯي ثبؿذ.


ٟبث ٪ر٣ش اػز ٣ٸ اسائٸ خذٯبر دسٯبٳي ثٸ داٳـؼٶيبٱ داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ٯـٺذ ثشاي ثيٰٸ ؿذ٧بٱ ثاب ٛشاٳـايض ساي٨ابٱ ٵ ثاشاي
داٳـؼٶيبٱ ٧شٵٹٺبي ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي ٗيش ثيٰٸ ثب  %50اٳؼب٭ خٶاٹذ ؿذ.

هعبًٍت داًطجَيي ٍفرٌّگي
دس ساػشبي سٰٔي ٞٵ ٧ؼششؽ ٛشٹٴ ٦اػالٯي ٵاسس٠بء س٤ٜش ديٴي ٵ ٳيا ٪ثاٸ آسٯبٳٺابي ٵاالي اٯاب٭ خٰيٴاي ( سٷ ) ٵ
سل ٞ٠ٯٴٶيبر سٹجش ٯِٔٮ اٳ٠الة اػالٯي كوشر آيز ا ...أِٰ٫ي خبٯٴٸ اي (ٯذ ُ٬اٸ أ٫اب٫ي ) دس ٯلايي داٳـا٨بٷ ٵ
داٳـ٨بٹيبٱ ٵ ؿ٤ٶٛبيي اػشٔذادٹبي ػٶاٳبٱ  ،ٵ ٹٰشاٷ آٯٶخشٲ ٓ٬ٮ ٵ ٛشٹٴ ٦كٶصٷ ٯٔبٵٳز ٛشٹٴ٨ي ثٸ سػاب٫ز خٌياش
خٶيؾ ثب صيشٯؼٰٶٓٸ ٹبي ري ٪ثٸ ٔٛب٫يز ٛشٹٴ٨ي ٯي دشداصد :
 -6هذيشيت فشٌّگ ٍفَق ثشًبهِ  - 2هذيشيت هغبلعبت ٍ پژٍّش ّبي فشٌّگال

 - 5کالبًَى لالشآى ٍ

عتشت  - 4ستبد البهِ ًوبص  - 3دفبتش فشٌّگ اسمه داًشکذُ ّب

 - 1مذيزيت فزَىگي ي فًق بزوامٍ :
ا – ٚ٫ثش٧ضاسي ٯشاػٮ ٵ ٯٴبػجز ٹبي ٯزٹجي ٵ آيبد ٵ اسدٵٹبي سٜشيلي  ،صيبسسي ٵ ٛشٹٴ٨ي ٵ ػ٬ؼبر ػاخٴشاٳي  ،دشػاؾ ٵ
دبػخ ٵ ٯيض٧شدٹب ٵ ثش٧ضاسي ٣الػٺبي ٛٶ ٝثشٳبٯٸ ثشاي داٳـؼٶيبٱ
ة –ٹٰبيـٺبي ٯخشٛ ٚ٬شٹٴ٨ي ٵ ٰٓ٬ي  ،ػيبػي ٵ اػشٰبٓي
ع –ثش٧ضاسي ٯشاػٮ ػـٲ اصدٵاع داٳـؼٶيي  ،آش٤ب ٙٵ ٰٓشٷ داٳـؼٶيي ٵ ثش٧ضاسي ػـٴٶاسٷ ٹبي ٹٴشي ٵ ٯؼبث٠بر ٛشٹٴ٨ي
د-اسسجبى ٯؼشٰش ثب دٛشش ٳٺبد ٳٰبيٴذ٧ي ٯ٠ب٭ ٯِٔٮ سٹجشي دس ٯٴٌ٠ٸ ٵ ٯٔبٵٳز ٛشٹٴ٨ي داٳـ٨بٷ آصاد اػاالٯي ػابصٯبٱ ٯش٣اضي
ٵاػشاي ثخـٴبٯٸ ٹب ٵ دػشٶسا٬ٰٔ٫ٺبي كبدسٷ
ٷ -سـ٤ي ٪ػشبدٹبي الص٭  ،ؿٶساي ٛشٹٴ٨ي ٰ٣ ،يشٸ ٹبي ٛشٹٴ٨ي ٵ اسسجبى ثب ٳٺبدٹبي ٯشا٣ض ٛشٹٴ٨ي ٵ ػيبػي ٯـٺذ

 – 2مذيزيت مطالعات ي پژيَص َای فزَىگي
ا – ٚ٫ايؼبد سٰٺيذار الص٭ ػٺز اٳؼب٭ دظٵٹـٺبي ٛشٹٴ٨ي
ة – دي٨يشي ػٺز اخز ٯؼٶص ٳـشيبر داٳـؼٶيي  ،ٳِبسر ٵس٠ٶيز آٳٺب
ع – اٳشـبس ثشٵؿٶسٹب ٵ ٵيظٷ ٳبٯٸ ٹب ثٰٴبػجز ٹبي ٯخشٚ٬
د – سـ٤ي ٪ؿٶساي اسس٠بء س٤ٜشديٴي  ،دٛبّ ٯ٠ذع ٵ اػشبداٱ ٯٴشخت ٛشٹٴ٨ي – ٰٓ٬ي

 – 3کاوًن قزآن ي عتزت
ا – ٚ٫ثش٧ضاسي ٯؼبث٠بر ٣شجي  ،ؿٜبٹي ٵ ٹٴشي ٟشآٳي دس ٹش ػب٩
ة – ؿٴبػبيي ٵ ٣ـ ٚاػشٔذاٹبي ٟشآٳي ٵ سؿذ ٵ ثب٫ٴذ٧ي آٳٺب

ع – ثش٧ضاسي ٯشاػٮ ٵ ٯلبٟ ٪ٛشآٳي دس داٳـ٤ذٷ ٹب ٵ خٶاث٨بٹٺب
د – ٯذيشيز ٵ ثشٳبٯٸ سيضي ٣الػٺبي آٯٶصؽ ٟشائز ٵ سٵخٶاٳي ٟشآٱ ٣شيٮ
ٷ – ثش٧ضاسي ٵ ؿش٣ز دس ٳٰبيـ٨بٷ ٹبي ٟشاٱ ٣شيٮ

 - 4ستاد اقامٍ وماس
ا – ٚ٫سـ٤ي ٪ػ٬ؼبر ػشبد اٟبٯٸ ٳٰبص ٵ دي٨يشي اٟبٯٸ ٳٰبص دس ٯلايي ٹابي داٳـا٨بٹي ٵ ٳِابسر ثاش سٴِيا ٚٵ ٯشسات ثاٶدٱ
ٳٰبصخبٳٸ ٹب
ة – دي٨يشي ًشف ٹبي دظٵٹـي ٵ دبيبٱ ٳبٯٸ ٹب ديشاٯٶٱ ٳٰبص ٵ ٳيبيؾ ٵ دي٨يشي ٵ اػشاي ٯلٶثبر ػشبد اٟبٯٸ ٳٰبص

داٳـؼٶيبٱ ٯيشٶاٳٴذ دس كٶسر سٰبي ٪ثب ٹش ٣ذا٭ اص ٟؼٰز ٹبي ٛشٹٴ٨ي ٹٰ٤بسي ٳٰبيٴذ ٵ ػٺز اًالّ ثيـاشش ثاٸ
دٛشش ٛشٹٴ ٦اػالٯي داٳـ٤ذٷ خٶد ٯشاػٔٸ ٳٰبئيذ .

ادارٌ کل خذمات داوطجًيي :
ٳِبسر ٵ سػيذ٧ي ثٸ اٯٶس سٛبٹي داٳـؼٶيبٱ دس ثخـٺبي خٶاث٨بٹٺابي داٳـاؼٶيي ا ػا ٚ٬ػشٵيؼاٺبي داٳـاؼٶيي
_ٳ ٪٠ٵ اٳش٠بالر داٳـؼٶيي -ػشٵيغ ايبة ٵ رٹبة داٳـؼٶيي  ،ثيٰٸ كٶادص داٳـؼٶيي ٵ ٣بس داٳـؼٶيي سا ثش ٓٺذٷ
داسد.

الف  :وقل ي اوتقاالت داوطجًيي
ػٺز س ْٛٯـ٤الر داٳـؼٶيبٱ ٵ اسس٠بء سؼٺيالر سٛبٹي آٳبٱ ٯٔبٵٳز داٳـؼٶيي داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي اٟذا٭ ثٸ ساٷ اٳاذاصي ػابيز
ايٴششاٳز ٳٰٶدٷ اػز ٵ ثب اػشٜبدٷ اص ٳش٭ اٛضاس سٺيٸ ؿذٷ ٬٣ ،يٸ اٳش٠بالر ( دائٮ ٵ ٯيٺٰبٱ ) داٳـاؼٶيبٱ  ،ٯٌابث ٞآئايٲ ٳبٯاٸ ٳ٠ا ٪ٵ
اٳش٠بالر اص ًشي ٞايٲ ػبيز كٶسر ٯي ٧يشد .
ٯش٠بهيب ٱ ٳ ٪٠ٵ اٳش٠ب ٩ٯي سٶاٳٴذ ػٺز دي٨يشي دسخٶاػز ٹبي اسائٸ ؿذٷ خٶد دس ٵاكذٹبي داٳـا٨بٹي اص ًشيا ٞػابيز ايٴششٳشاي
كٶصٷ ٯٔبٵٳز داٳـؼٶيي ثٸ ٳـبٳي  www.stu.iaum.irٵ ػيؼشٮ سٜ٬اٲ ٧ٶياب ثاٸ ؿاٰبسٷ ٹابي  30( 23531000خاي) ٵ – 4
 22769782اًالّ كبك ٪ٳٰبيٴذ .
هٰٴب داٳـؼٶيبٱ ٓضيض ػٺز اًالّ ثيـشش دس ٯٶسد آئيٲ ٳبٯٸ ٳ ٪٠ٵ اٳش٠بالر ٵ ؿشايي اٳش٠ب ٩ٯٶٟز يب دائٮ ٯي سٶاٳٴذ ثٸ ٵة ػابيز
داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ٯـٺذ ثٸ ٳـبٳي  www.iaum.comكٶصٷ ٯٔبٵٳز داٳـؼٶيي ٯشاػٔٸ ٳٰبيٴذ .

ب ) ادارٌ امًر تغذيٍ ي سلف سزييس َا :
 1داٳـؼٶيبٱ ٓضيض ثذ٫يٛ ٪ـشد٧ي ػ٬ؼبر دسػي ٵ ٣الػي دس داٳـ٨بٷ ٟبدس ٳخٶاٹٴذ ثٶد ػٺز سؼذيذ ٟٶا ٵ سٴبٵ ٩ٳٺبس يب ٯيابٱ
ٵٓذٷ ٯشسجب ثيٲ داٳـ٨بٷ ٵ ٯٴض ٩دس كب ٩سٛز ٵ آٯذ ثبؿٴذ ٫ .زا داٳـ٨بٷ ثٰٴِٶس سٛبٷ كب ٩ايٲ ٓضيضاٱ ثب ايؼبد  4ػ ٚ٬ػشٵيغ ٵ 8
ػب٫ٲ دزيشايي ثب دخز سب آٯبس  4000دشع ٵ ٹٰـٴيٲ اكذاص سشيبٹبي داٳـؼٶيي دس ا٣ظش داٳـ٤ذٷ ٹب ايٲ ٯـا ٪٤سا ٯشسٜاْ ٳٰاٶدٷ
اػز .
ٟ 2بث ٪ر٣ش اػز سصسٵ ٳٺبس ثشاي ٬٣يٸ ػ ٚ٬ػشٵيغ ٹب ثلٶسر ٯ٤بٳيضٷ ٵ اص ًشي ٞايٴششٳز ٵ ٵسٵد ثٸ ػبيز ػا ٚ٬ػاشٵيغ اص
ٯٴبص ٩ٵ يب ٯشاػٔٸ ثٸ ٣بٛي ٳشٺب دس اٟلي ٳ٠بى ٣ـٶس ثلٶسر سايبٳٸ اي ،ثذٵٱ ٳ٨شاٳي دٵسي اص ٯل ٪سللي ٪ٵ ثاب دس ٳِاش ٧اشٛشٲ
ٳضدي٤ششيٲ ػ ٚ٬ػشٵيغ ثٸ داٳـ٤ذٷ ٯٶسد ٳِش اٯ٤بٳذزيش ٯي ثبؿذ .

ً 5صَُ سفبسپ غزا 3
-

اثشذا ٯٔبد ٩ٯجٗ ٖ٬زاٹبي ٯٶسد ٳيبص خٶد سا ( كذا 50000 ٪ٟسيب ) ٩دشداخاز ٳٰبيياذ ٣اٸ دشداخاز ٳياض ٯاي سٶاٳاذ ثاٸ
سٵؿٺبي ٯشاػٔٸ ثٸ ثبٳ ٢ٵ يب ا٤٫ششٵٳي٤ي ثـشف ري ٪اٳؼب٭ ؿٶد :

-

دشداخز اص ًشي ٞثبٳ : ٢ٯشاػٔٸ ثٸ ثبٳ ٢ٵ دشداخز ٵػٸ ثٸ كؼبة ػيجبي ثبٳ ٢ٯ٬اي ثاٸ ؿاٰبسٷ 0271207120007
ثٴب٭ داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ٯـٺذ ٵ يب ػب٭ ثبٳ ٢ٯ٬ز ثٸ ؿٰبسٷ 4300002150

-

 ثذيٺي اػز دس ايٴلٶسر الص٭ اػز دغ اص ٵسٵد ثاٸ آدسع ايٴششٳشاي  WWW.mshdiau.ac.irٯـخلابر
ٛيؾ ٵاسيضي سا دس ٟؼٰز ػ ٚ٬ػشٵيغ طجز ٳٰٶدٷ ٵ دغ اص كذا٣ظش  48ػبٓز ٛيؾ طجز ؿذٷ سبئيذ خٶاٹذ ؿذ ٣اٸ
دغ اص  24ػبٓز ثٔذ اص سبئيذ ٛيؾ ٯي سٶاٳيذ ثب ٵسٵد ثٸ ػبيز ٛٶ ٝا٫ز٣ش ٳؼجز ثٸ ػٜبسؽ ٗزا اٟذا٭ ٳٰبئيذ .

-

دشداخز ا٤٫ششٵٳي٤ي  :دغ اص ٵسٵد ثٸ خذٯبر ايٴششٳشي داٳـؼٶيي ٵ ػيؼشٮ ػ ٚ٬ػشٵيغ ٵ اٳشخابة ٧ضيٴاٸ دشداخاز
ٵػٸ اص كؼبة داٳـؼٶ ثٸ كؼبة داٳـ٨بٷ ٯج ٖ٬ٯٶسد ٳِش سا اص ٯل ٪ٯٶػٶدي ي٤ي اص ٣بسسٺبي ٓوٶ ؿج٤ٸ ؿاشبة ثاٸ
كؼبة داٳـ٨بٷ ( ػيجب يب ػب٭ ٛٶ ٝا٫ز٣ش ) ٯٴش ٪٠ٳٰبئيذ .

-

 ثب ايٲ سٵؽ ثـشى آٳ٤ٸ دس ثبصٷ صٯبٳي سٔييٲ ؿذٷ ػٺز ػٜبسؽ ٗزا ٟشاس داؿشٸ ثبؿذ ثالٛبك٬ٸ ٯي سٶاٳيذ اٟذا٭ ثٸ
ػٜبسؽ ٗزا ٳٰبئيذ .

-

تزکشات 3

-

 – 1ػٜبسؽ ٗزا كذا ٪ٟثبيذ ي ٢ٹٜشٸ ٟج ٪ٵ سب ػبٓز  14سٵص ؿٺبسؿٴجٸ ثشاي اػشٜبدٷ دس ٹٜشٸ ثٔذ كٶسر دزيشد .

-

 – 2ثبصاي ػٜبسؽ ٹش ٹٜشٸ ٯيجبيؼز ٟؼٰز طجز سا ٬٣ي ٢ٳٰٶدٷ ٵ٧شٳٸ ٠ٛي ٹٜشٸ اي ٣ٸ ٟؼاٰز طجاز  ،ثٔاذ اص آٱ
٬٣ي ٢ؿذٷ ػٜبسؽ دادٷ خٶاٹذ ؿذ .

-

 – 3سٺيٸ ٣بسر ٹٶؿٰٴذ  PVCس٘زيٸ ا٫ضاٯي اػز  .ثذيٲ ٯٴِاٶس ٣ابسر ٯاز٣ٶس سٶػاي ٯش٣اض اًالٓابر ٵ آٯابس دس
ػبخشٰبٱ ػبصٯبٱ ٯش٣ضي كبدس ٯي٨شدد .

-

 – 4داٳـؼٶيبٱ ٯي سٶاٳٴذ سب ػبٓز  10كجق سٵص ٟج ٪اص ػشٵ ٗزا ٳؼجز ثٸ كزٗ ٙزاي ػٜبسؽ دادٷ ؿذٷ اٟذا٭ ٵ ياب
سب ػبٓز  10كجق ٹٰبٱ سٵص دس كٶسر ٵػٶد ُشٛيز خب٫ي اٟذا٭ ثٸ ػٜبسؽ سٵصاٳٸ ٳٰبيٴذ .

-

 - 5ثٰٴِٶس سبٯيٲ ػالٯز داٳـؼٶيبٱ ٓضيض ٬٣يٸ ٯشاك ٪سٺيٸ  ،ٳ٨ٺذاسي ٯٶاد ٗزايي  ،دخز ٵ دض ٵ ػشٵ ٗزا سلاز ٳِابسر ٣بٯا٪
٣بسؿٴبػبٱ ثٺذاؿز ٵ س٘زيٸ اداسٷ س٘زيٸ كٶسر ٯي دزيشد .
سلف سشٍيس
ؿٰبسٷ 1
ؿٰبسٷ 2
ؿٰبسٷ 3
ؿٰبسٷ 4
ؿٰبسٷ 5

آدسس
ٟبػٮ آثبد-ؿٺبسساٷ اٯبٯيٸ-ٯؼشْٰ آٯٶصؿي داٳـ٨بٷ
ؿٺبساٷ خؼشٵي٣-ٶؿٸ ػشاة-داٳـ٤ذٷ دضؿ٤ي
ٯؼشْٰ آٯٶصؿي ٬٧جٺبس
ا٫ٺيٸ-ٳجؾ ٯلٰذيٸ 23
خيبثبٱ ساٹٴٰبيي-داٳـ٤ذٷ ٓ٬ٶ٭ دبيٸ

اداسٷ اٯٶس س٘زيٸ ٵ ػ ٚ٬ػشٵيؼٺب ٵا ْٟدس ٟبػٮ آثبد -س٠بًْ اػشبد يٶػٜي ٵ اٯبٯيٸ -ٯؼٰٶٓاٸ ٛشٹٴ٨اي داٳـا٨بٷ آصاد اػاالٯي
ٯـٺذ دزيشاي ٹش ٧ٶٳٸ ديـٴٺبدار يب اٳش٠بدار ؿٰب ٓضيضاٱ ٯي ثبؿذ.

ج) ادارٌ امًر خًابگاَُای داوطجًيي
ثٸ ٯٴِٶس ايؼبد ٯ٤بٳي اٯٲ ٵ ثٸ دٵس اص دٗذٗٸ خبٳٶادٷ ٹبي ٯلشش٭ داٳـؼٶيبٱ ٗيش ثٶٯي ٵ ٳيض ٛشاٹٮ ٳٰٶدٱ صٯيٴاٸ سللاي ٪اياٲ
داٳـؼٶيبٱ ....خٶاث٨بٹٺبيي دس ػٌق ؿٺش ٯـٺذ ثٸ كٶسر اػشيؼبسي ٵ ثب دشداخز يبساٳٸ سٶػي داٳـ٨بٷ ثب ُشٛيز كذٵد  700ٳٜاش
خٶاٹش ٵ ٳيض ٯؼشْٰ آٯٶصؿي ٬٧جٺبس ثب ُشٛيز كذٵد  400ٳٜش ثشادس ٵ خٶاٹشدايش ٯي ثبؿذ ٣ٸ ػٺز اياٲ داٳـاؼٶيبٱ ثشٳبٯاٸ ٹابي
سٛبٹي ٛشٹٴ٨ي ٵ ٛٶ ٝثشٳبٯٸ ٯشٴٶٓي دس ٳِش ٧شٛشٸ ؿذٷ اػز ٵ ٓالٵٷ ثش آٱ دس ًٶ ٩ٹش سش٭ اسدٵٹابي يا ٢سٵصٷ ثاٸ ييالٟابر ٵ

ٯٴبً ٞد يذٳي اًشا ٙٯـٺذ ا ثبصديذ اص ٯؼٰٶٓٸ ٹبي آػشبٱ ٟذع سهٶي ٵ اػشٜبدٷ اص ػٜشٷ ثب ثش٣ز كوشر سهب (ّ) ٵ ثش٧ضاسي
ٯشاػٮ ٯزٹجي ،آيبد ٵ ػـٴٺب دس خٶاث٨بٹٺبي داٳـؼٶيي اٳؼب٭ ٯي ٧شدد.
داٳـؼٶيبٱ ٯش٠بهي اػ٤بٱ دس خٶاث٨بٷ ٯشاك ٪ٵ ؿشايي ري ٪سا اٟذا٭ ٳٰبيٴذ.
 -1دس ٹٴ٨ب٭ طجز ٳب٭ داٳـ٨بٷ  ،ثب ٯشاػٔٸ ثٸ ثبػٸ خٶاث٨بٷ ٵ سٰ٤يٛ ٪ش٭ س٠بهب ٵ اسائٸ ٯذاس ١الص٭ ٵ ٵاسياض ٯج٬اٖ دايؾ دشداخاز
ٳؼجز ثٸ سصسٵ اسب ٝاٟذا٭ ٳٰبيٴذ.
 -2ٵاسيض ؿٺشيٸ ٯبٹيبٳٸ اسب ٝسب دٴؼٮ ٹش ٯبٷ ثٸ كؼبة ػيجبي ثبٳ ٢ٯ٬ي ايشاٱ اص ػشاػش ٣ـٶس ثٸ ؿٰبسٷ  0271207120007ثٴب٭
داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ٯـٺذ ٵ طجز اًالٓبر ٛيؾ دس ػبيز ايٴششٳشي داٳـ٨بٷ ٧ضيٴٸ خذٯبر داٳـؼٶيي  ،خٶاث٨بٷ
 -3داٳـؼٶيبٱ دغ اصسصسٵ ٵ دس ٹٴ٨ب٭ ٵسٵد ثٸ خٶاث٨بٷ ػٺز ػ٤ٶٳز ثبيذ ثب داٳـ٨بٷ ٟشاسداد اػ٤بٱ ٯٴٔ٠ذ ٳٰبيٴذ .

ضرايط ٍ ٍيژگیْبي اسكبى در خَابگبُ ّب :
 – 1ثٰٴِااٶس كٜااَ ػااالٯز ٵ ثٺذاؿااز سٵاٳااي ٵ اػشٰاابٓي ٯلاايي ٯ٠ااشس ؿااذٷ اػااز ٬٣يااٸ داٳـااؼٶيبٱ دااغ اص ٌٟٔااي ؿااذٱ
طجز ٳب٭ ٵ اػ٤بٱ آٳبٱ دس خٶاث٨بٷ ثبيذ ٳؼجز ثاٸ اخاز ٧اٶاٹي ػاالٯز ٯجٴاي ثاش ٓاذ٭ اثاشال ثاٸ ثيٰابسي ٹابي ٵا٧ياشداس اٟاذا٭
ٳٰبيٴذ  .ثشاي اسائٸ ٧ٶاٹي كذا٣ظش سب  15ٯٺش ٯبٷ ٛ 92شكز دادٷ ؿذٷ اػز .
 –2خٶؿااجخشبٳٸ اٳؼااب٭ ٬٣يااٸ ٯشاكاا ٪سصسٵ ٵ طجااز ٳااب٭  ،ٵاسيااض ؿااٺشيٸ خٶاث٨اابٷ دس داٳـاا٨بٷ آصاد اػااالٯي ٯـااٺذ ثلااٶسر
ٯ٤بٳيضٷ ٵ ايٴششٳشي كٶسر ٯي ٧يشد .
 -3ثاٸ ػٺاز آؿاٴبيي ٵ ٯؼاابٓذر داٳـاؼٶ دس ٯشاكا ٪طجاز ٳااب٭ خٶاث٨ابٷ ٬٣ ،ياٸ ٯشاكا ٪ٵاسيااض ؿاٺشيٸ ٵ سصسٵ سٶػاي ادشاسااٶس
ٯؼش٠ش دس ٯل ٪طجز ٳاب٭ اٳؼاب٭ ٯاي ٧اشدد  .اٯاب ثٔاذ اص اياٲ ٬٣ياٸ داٳـاؼٶيبٱ ٹضيٴاٸ ؿاٺشيٸ خٶاث٨ابٷ خاٶد سا سٶػاي ٣ابسر
ٓبثش ثبٳ ٢ٯ٬ي ٵ اص ًشيا ٞايٴششٳاز ٵ ٔٛاب ٩ػابصي سٯاض دٵ٭ ٣ابسر ثلاٶسر ا٤٫ششٵٳي٤اي ٵياب اص ًشيا ٞدػاش٨بٷ ٣ابسر خاٶاٱ
دشداخااز ٯااي ٳٰبيٴااذ  .ٹٰـٴاايٲ ثااشاي ػااب٫ٺبي آيٴااذٷ ػٺااز سصسٵ خٶاث٨اابٷ اص ؿااٺش ٯلاا ٪صٳااذ٧ي خاٶد ٵ ثااذٵٱ ٯشاػٔااٸ ثااٸ
خٶاث٨بٷ ٯي سٶاٳٴذ ٳؼجز ثٸ سصسٵ خٶاث٨بٷ اٟذا٭ ٳٰبيٴذ .
 –4داٳـاؼٶيبٳي٤ٸ اٟاٶا٭ ٵ ثؼااش٨بٳي سا دس ؿاٺش ٯـااٺذ داؿاشٸ ٵ سٰبياا ٪داسٳاذ ثٔوااي اص ؿاجٺب سا دس خٶاث٨اابٷ كواٶس ٳذاؿااشٸ ٵ
دس ٯٴض ٩اٟٶا٭ ثؼش ثجشٳذ ثبيذ اًالٓابر ٣بٯا ٪ثؼاش٨بٱ خاٶد سا ثاب ر٣اش ؿاٰبسٷ سٜ٬اٲ طبثاز ثاٸ خٶاث٨ابٷ دادٷ ساب ٯؼاٶص اٟبٯاز
خبسع اص خٶاث٨بٷ ثٸ داٳـؼٶ دادٷ ؿٶد .
 – 5دس كب ٩كبهش ٬٣يٸ خٶاث٨بٹٺب ٯؼٺض ثاٸ سٰابٯي اٯ٤بٳابر سٛابٹي اص ػٰ٬اٸ ايٴششٳاز ٯاي ثبؿاذ ٵسٴٺاب ٯ٬ضٵٯابر ٯاٶسد ٳيابص
دس خٶاث٨بٷ ٵػبئ ٪ؿخلي ٯي ثبؿذ .
 – 6سٓبيز ٣بٯا ٪ٯ٠اشسار آئايٲ ٳبٯاٸ ٹابي اٳواجبًي خٶا ث٨ابٷ ٣اٸ دس سابث٬ٶ آالٳابر خٶاث٨ابٷ ٳلات ٵ يا ٢ٳؼاخٸ اص آٱ
دس ٹٴ٨ب٭ طجز ٳب٭ ثٸ داٳـؼٶ سلٶي ٪ٯي ٧شدد .
 – 7سٓبيز ٯٶاصيٲ ثٺذاؿشي ٵ اكٶ ٩اٵ٫ياٸ ثٺذاؿاز ٛاشدي ٳياض اص ٵُابي ٚٯٺاٮ داٳـاؼٶيبٱ ٯ٠ايٮ خٶاث٨ابٷ ٹاب ثاٸ ؿاٰبس
ٯي آيٴذ .
دس دبياابٱ  ،اداسٷ اٯااٶس خٶاث٨بٹٺاابي داٳـااؼٶيي ثااشاي ديـااجشد اٹااذاٛ ٙشٹٴ٨ااي ٵ داٳـااؼٶيي خااٶد اص داٳـااؼٶيبٱ ٯؼااشٔذ ٵ
ثااب رٵ ٝٵ داساي ػاابث٠ٸ ٣بسٹاابي ٧شٵٹااي ٵ ػٰٔااي ٵ ٛشٹٴ٨ااي ٵ ٳيااض آؿااٴب ثااٸ ٣اابٯذيٶسش ػٺااز ٹٰ٤اابسي ثلااٶسر اٛشخاابسي
دٓٶر ثٰٔ ٪ٯي آٵسد .

ٌ) کار داوطجًيي
ثٸ ٯٴِٶس  ٢ٰ٣ثٸ داٳـؼٶيبٱ ٯؼشٔذ ٵ ٳيبصٯٴذ ،داٳـؼٶيبٱ ٯي سٶاٳٴذ ػٺز اٳؼب٭ ٣ابس داٳـاؼٶيي داغ اص اٳؼاب٭ ٯشاكا ٪اداسي
ٯشثٶى دس ٟؼٰشٺبي ٯخش ٚ٬داٳـ٨بٷ اص ٳيٰؼب ٩دٵ٭ سللي٬ي ٯـ٘ٶ ٩ثٸ ٣بس ؿٶٳذ .ك ٞا٫ضكٰٸ داٳـؼٶيبٱ ٯز٣ٶس ثلٶسر سخٜياٚ
دس ؿٺشيٸ ٫لبٍ ٯي٨شدد.سلذي ٧شي ثخـٺبي سبيخ ٵ س٤ظيش –سشيب دس داٳـ٤ذٷ ٹب ٳيضسٶػي داٳـاؼٶيبٱ اٳؼاب٭ ٯاي دزيشد٣اٸ دس
خشداد ٯبٷ ٘٫بيز سيش ٯبٷ ٹش ػب ٩داٳـؼٶيبٱ ٯش٠بهي ٳؼجز ثٸ سٰ٤يٛ ٪ش٭ ٵ اٳؼب٭ ٯشاك ٪اداسي ثشاي ػاب ٩سللاي٬ي آيٴاذٷ ٯاي
سٶاٳٴذ اٟذا٭ ٳٰبيٴذ.

اًالّ سػبٳي اص ًشي ٞػبيز ٵ سبث٬ٶٹبي آالٳبر ٬٣يٸ داٳـ٤ذٷ ٹب كٶسر ٯي ٧يشد .

ي) بیمٍ حًادث داوطجًيي
ثب سٶػٸ ثٸ سـ٤ي ٪كٴذٵ ٝخؼبسر كٶادص داٳـؼٶيي دس داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي داٳـؼٶيبٱ ثب دشداخز  20000سيب٣ ٩ٸ ٹٰضٯابٱ ثاب
اٳشخبة ٵاكذ اخز ٯي ٧شدد ثشاي ي٤ؼب ٩سللي٬ي سلز دٶؿؾ سٔٺذار ايٲ كٴذٵ ٝٹؼشٴذ ٵ دس كٶسر ثشٵص ٹاش ٧ٶٳاٸ كبدطاٸ دس
ًٶ ٩ػب ٩سللي٬ي سب ٯج 30/000/000 ٖ٬سيب ٩ػٺز ٛٶر ٵ ٳ٠اق ٓواٶ ٵ ػا ٚ٠ٯج٬اٖ  6 / 000 / 000سياب ٩ثاشاي ػشاكاز ٵ
ؿ٤ؼش٨ي ٳبؿي اص كٶادص ثب سٓبيز هٶاثي ٯشثٶى اص اٯ٤بٳبر ايٲ كٴذٵ ٝٯي سٶاٳٴذ ثٺشٷ ٯٴذ ؿٶٳذ.
داٳـؼٶيبٱ ٓضيض ٯيشٶاٳٴذ ػٺز ٣ؼت اًالٓبر ثيـشش دس ٹش ي ٢اص ٯٶاسد ٛٶ ٝثٸ اداسٷ  ٪٣خذٯبر داٳـؼٶيي ٵا ْٟدس ٟبػٮ آثابد ،
ٳجؾ اٯبٯيٸ  ، 42ػبصٯبٱ ٯش٣ضي  2ٯشاػٔٸ ٳٰبيٴذ .

س ) ادارٌ امًر فًق بزوامٍ تزبیت بذوي
اص دي٨ش ٵُبي ٚكٶصٷ ٯٔبٵٳز داٳـؼٶيي دش ٳٰٶدٱ اٵٟبر ٛشاٗز  ،ثش٧ضاسي اسدٵٹبي سٜشيلي ٵ ٵسصؿاي  ،ػازة داٳـاؼٶيبٱ ثاٸ
ٯيبديٲ ٵسصؽ ،ؿٴبػبيي ٵسصؿ٤بساٱ ٳخجٸ ،آٯٶصؽ ٵسـ٤ي ٪سيٰٺبي ٵسصؿي داٳـاؼٶيبٱ خاٶاٹش ٵ ثاشادس دسسؿاشٸ ٹابي ٯخش٬اٚ
ٵسصؿي ٵ آضا٭ آٳٺب ثٸ ٯؼبث٠بر ٟٺشٯبٳي ٯٴٌ٠ٸ ٵ٣ـٶس ٯيجبؿذ .
٣ٸ ثٸ ًٶس خالكٸ ثٸ ؿشف ري ٪س٠ؼيٮ ثٴذي ٯي ؿٶد :
 -1ثش٧ضاسي ٯؼبث٠بر دسٵٱ داٳـ٨بٹي ٵ ػـٴٶاسٷ ٛشٹٴ٨ي -ٵسصؿي دس 55سؿشٸ ٵ كذٵد  7000ؿش٣ز ٣ٴٴذٷ ثيٲ داٳـاؼٶيبٱ
خٶاٹش ٵ ثشادس ٣ ،بس٣ٴبٱ ٵ اػبسيذ.
 -2ٯيضثبٳي ٯؼبث٠بر ٵسصؿي دس ػٌق ٯٴٌ٠ٸ ٣ ، 9ـٶس ٵ ثش٧ضاسي اٰ٫ذيبدٹبي ٵسصؿي
 -3ثش٧ضاسي ٣الػٺبي سٰشيٴي دس سؿشٸ ٹبي ٯخش ٚ٬ٵسصؿي ػٺز داٳـؼٶيبٱ خٶاٹش ٵ ثشادس ٣ ،بس٣ٴبٱ ٵ اػبسيذ دس ًٶ ٩ػب.٩
 -4ؿٴبػبيي ٵسصؿ٤بساٱ ٳخجٸ دس ٹش سؿشٸ ٵسصؿي ٵ سـ٤ي ٪سيٮ داٳـ٨بٷ ػٺز ؿش٣ز دس ٯؼبث٠بر ٯٴٌ٠ٸ اي ٵ٣ـٶسي .
 -5ثش٧ضاسي ٣الػٺبي ٯخش ٚ٬آٯٶصؿي  ،داٵسي ٵ ٯشثي٨شي ثشاي داٳـؼٶيبٱ ٣،بس٣ٴبٱ ٵ اػبسيذ دس سؿشٸ ٹبي ٯخش ٚ٬ٵسصؿي .
 - 6ثش٧ضاسي اسدٵٹبي سٜشيلي  ،ٵسصؿي ٵ ٣ٶٹذيٰبيي ٹبي ي ٢سٵصٷ ثشاي داٳـؼٶيبٱ ٣ ،بس٣ٴبٱ ٵ اػبسيذ.
- 7سـ٤ي ٪سيٮ ٹبي ٣ٶٹٴٶسدي داٳـؼٶيبٱ خٶاٹش ٵ ثشادس ٵ كٔٶد آٳٺب ثٸ ثشخي  ٪٬ٟٯشس ْٜايشاٱ.
ٛ – 8شاٹٮ ٳٰٶدٱ سؼٺيالر ٵ سخٜي ٚؿٺشيٸ ثشاي داٳـؼٶيبٱ ٵسصؿ٤بس ٣ٸ داساي ٓٴبٵيٲ ٟٺشٯبٳي دس ػٌٶف اٰ٫ذي ، ٢ػٺبٳي ،
ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي ٵ ٣ـٶسي ٯي ثبؿٴذ .
داٳـؼٶيبٱ ٓالٰٟٴذ ٯيشٶاٳٴذ ػٺز ٣ؼت اًالّ ثيـشش ٵ ؿش٣ز دس ثشٳبٯٸ ٹبي ٵسصؿي ثٸ اداسٷ ٛٶ ٝثشٳبٯٸ سشثياز ثاذٳي ٯؼاش٠ش دس
داٳـ٤ذٷ ٛٴي ٵ ٯٺٴذػي داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ٯـٺذ ٯشاػٔٸ ٳٰٶدٷ ٵ يب ثب سٜ٬ٲ  36635245سٰبع كبك ٪ٳٰبيٴذ.

ح )  -ادارٌ فارغ التحصیالن
 - 1كذٵس ٬٣يٸ ٯذاس ١سللي٬ي ٛبسٕ ا٫شلليالٱ آٮ اص ٧ٶاٹيٴبٯٸ ٯٶٟز ٵ دايٮ ( داٳـٴبٯٸ )
 – 2كذٵس سيض ٳٰشار داخ٬ي ٵ سيضٳٰشار ٟبث ٪سشػٰٸ ػٺز خبسع اص ٣ـٶس
 - 3دبػخ٨ٶيي ثٸ اػشٔالٯبر ثٸ ٰٓ ٪آٯذٷ اص ػٶي اداسار ٵ ػبصٯبٳٺب ٵ ٳٺبدٹب ٵ سبئيذ كلز ٯذاسٛ ١بسٕ ا٫شلليالٱ.
 – 4ثبي٨بٳي دشٵٳذٷ ٹبي آٯٶصؿي ٵٯذاس ١سللي٬ي ٛبسٕ ا٫شلليالٱ .سٺيٸ دشٵطٷ ا٤٫ششٵٳيٛ ٢بسٕ ا٫شلليالٱ
 – 5اسائٸ خذٯبر سلٶيش ثشاثش اك ٪ٯذس ١سللي٬ي
 – 6ٯٔشٛي ٛبسٕ ا٫شلليالٱ ٯٰشبص ثٸ ػبصٯبٱ ٯش٣ضي ػٺز اػشٜبدٷ اص سؼٺيالر دزيشؽ ثذٵٱ آصٯٶٱ داٳـ٨بٹٺب
 – 7كذٵس ٧ٶاٹي ٛبسٕ ا٫شلليالٱ ٯٰشبص ٵ سٔييٲ سسجٸ آٳبٱ دس ثيٲ ٛبسٕ ا٫شلليالٱ
 – 8سلٶي٧ ٪ٶاٹيٴبٯٸ ٯٶٟز ٵ داٳـٴبٯٸ ثٸ ٛبسٕ ا٫شلليالٱ ٯٌبث ٞهٶاثي
 - 9ثشسػي ٵ سبييذ ٧ٶاٹيٴبٯٸ ٹب ٵ داٳـٴبٯٸ ٹبي ٯشا٣ض سلز دٶؿؾ
 - 10دسخٶاػز ٯؼٶص سلٶي ٪ٯذس ١اص ٵصاسر ثٺذاؿز دس خلٶف سؿشٸ ٹبي ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي
 - 11ثشسػي ؿبح ٛش٭ ٯلشٯبٳٸ ٛشاٗز اص سللي ٪ػٺز ٯٔشٛي ثٸ ًشف سؿشٸ ٹبي ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي

 - 12طجز ٬٣يٸ ػٶاث ٞسللي٬ي سؿشٸ ٹبي ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي دس دٶسسب ٩ٯٔبٵٳز ٓ٬ٶ٭ دضؿ٤ي ػبصٯبٱ ٯش٣ضي ػٺز ٯٔشٛاي ثاٸ ٵصاسر
خبٳٸ دس خلٶف اٳؼب٭ ًشف
 - 13اسػب ٩سبييذيٸ ٹبي دٵسٷ ٹبي سؿشٸ دضؿ٤ي ثٸ ػبصٯبٱ ٯش٣ضي ػٺز ٯٔشٛي ثٸ خبسع اص ٣ـٶس
 - 14دسخٶاػز ٯٔبٛيز سللي٬ي دس خلٶف داٳـؼٶيبٱ ٯـٰٶ ٩اص ٳِب٭ ٵُيٜٸ
 - 15اثٌب ٩ٯٔبٛيز سللي٬ي ٵ ٯٔشٛي ثٸ ٯٔبٵٳز ٵُيٜٸ ٰٓٶٯي
 - 16دسخٶاػز ػٴٶار سللي٬ي ػٺز اداٯٸ سللي ٪دس خلٶف داٳـؼٶيبٱ ٯـٰٶ٩

ط) صىذيق رفاٌ داوطجًيان
اٹذا ٙكٴذٵ ٝسٛبٷ ٓجبسر اػز اص ايؼبد سؼٺيالر ٵاٯ٤بٳبر ٯب٫ي ثشاي  ٢ٰ٣ثٸ داٳـؼٶيبٱ ثب اػشٜبدٷ اص ٳٶيٲ سشيٲ ؿايٶٷ ٹابي
ٳش٭ اٛضاسي ػٺز دػششػي ػشيْ داٳـؼٶيبٱ ثٸ سؼٺيالر آشجبسي ثلٶسر ٟشم ا٫لؼٴٸ ٣ٸ ايٲ سؼاٺيالر ثاٸ دٵ كاٶسر ريا٪
ٓشهٸ ٯي ٧شدد .
ا ) ٚ٫آٌبي ٵا٭ ؿٺشيٸ ثٸ داٳـؼٶيبٱ اص ػٰ٬ٸ :
٣ – 1ٶسبٷ ٯذر ( ثبصدشداخز  6ٯبٹٸ )  – 2ٯيبٱ ٯاذر ( ثبصدشداخاز  10 – 15ٯبٹاٸ )  – 3ث٬ٴذٯاذر ( ثبصدشداخاز ثٔاذ اص ٛابسٕ
ا٫شللي٬ي )
ة ) آٌبي  ٢ٰ٣ٹضيٴٸ سللي٬ي ٵ ٯؼ٤ٲ
ع ) آٌبي ٵا٭ اصدٵاع ثٸ داٳـؼٶيبٳي٤ٸ هٰٲ سللي ٪اصدٵاع ٯي ٳٰبيٴذ .
د ) آٌبي ٵا٭ دس ػبيش ٯٶاسد هشٵسي

ششايظ ٍام گیشًذگبى3
-

داٳـؼٶ اص ٳِش ٯب٫ي اػشل٠ب ٝدسيبٛز ٵا٭ ٟشم ا٫لؼٴٸ سا داؿشٸ ثبؿٴذ .
ثٸ داٳـؼٶيبٱ ػذيذا٫ٶسٵد ( سش٭ اٵ ) ٩ٵا٭ سٔ ٞ٬ٳٰي ٧يشد .
دس ٹش سش٭ ٰ٣شش اص  12ٵاكذ دسػي ٳذاؿشٸ ثبؿٴذ .
سٓبيز ؿئٶٱ داٳـؼٶيي ٵ ٯ٠شسار اٳوجبًي .
داٳـؼٶ ثيؾ اص دٵ سش٭ ٯـشٵى ٳـذٷ ثبؿذ .

تَجالالالِ3
داٳـ ؼٶيبٳي٤ٸ اص سؼٺيالر كٴذٵ ٝسٛبٷ داٳـؼٶيبٱ دس ًٶ ٩سلليالر اػشٜبدٷ ٯي ٳٰبيٴذ ٯٶُا ٚٹؼاشٴذ ثاٸ ٯلان ٛشاٗاز اص
سللي ٪ثٸ كٴذٵ ٝسٛبٷ داٳـؼٶيبٱ ٯشاػٔٸ ٵٳؼجشجٸ ؿ٨ٶٳ٨ي ثبصدشداخز ٵا٭ ٹبي خاٶد اٟاذا٭ ٳٰبيٴاذ  .دس ٗياش ايٴلاٶسر ػٺاز
ٵكٶ ٩ٯٌب٫جبر كٴذٵ ٝاص ًشي ٞٯذاس ١هبٯٲ اٟذا٭ ٟبٳٶٳي اٳؼب٭ خٶاٹذ ؿذ .

تجصالالشُ 3
هٰٴب داٳـؼٶيبٳي٤ٸ ٵا٭ ٹبي خٶد سا ثٔذ اص ٛشاٗز اص سللي ٪ثلٶسر اٟؼبى دشداخز ٯي ٳٰبيٴاذ ٠ٛاي ٧ٶاٹيٴبٯاٸ ٯٶٟاز كابدس ٵ
سلٶي ٪ٯي ٧شدد ٵ اك ٪داٳـٴبٯٸ صٯبٳي اٟذا٭ ٵ سلٶي ٪ٯي ؿٶد ٣ٸ ٬٣يٸ ٵا٭ ٹبي اخز ؿذٷ سا ثٌٶس ٣بٯ ٪سؼٶيٸ ٳٰبيذ .

دفتز مطايرٌ ي راَىمايي
ٯـبٵسٷ ي ٢ػشيبٱ يبد٧يشي اػز ٣ٸ اصًشي ٞساثٌٸ ثيٲ دٵٳٜش اٳؼب٭ ٯي ٧يشد .
دسايٲ ساثٌٸ ٯـبٵس ثب داؿشٲ ٯٺبسر ٹب ٵ كالكيز ٹبي ٰٓ٬ي ٵ كشٛٸ اي ٯي ٣ٶؿذ ٯشاػْ سا ثب سٵؽ ٹبي ٯٴٌجا ٞثاب ٳيبصٯٴاذي
ٹبيؾ يبسي ٣ٴذ سب ثيـشش خٶد سا ثـٴبػذ ٵ ثيٴـي سا ٣ٸ ثٸ ايٲ ًشي ٞٳؼجز ثٸ خٶيؾ ٣ؼت ٯي٤ٴذ دس ساثٌٸ اؽ ثاب ٹاذ ٙٹابي
ٯٔيٲ ٵا ْٟثيٴبٳٸ ٵ ادسا ١ؿذٷ ثٌٶس ٯٶطشي ٯٶسد اػشٜبدٷ ٟشاسدٹذ ٵ دس ٳشيؼٸ ٛشدي خال ٝسش ٵ ؿبدٯبٱ سش دس ػبٯٔٸ خٶد ثبس آيذ .
دس ٹٰيٲ ساػشب ٵ ثش اػبع س٬٤ي ، ٚٯٔبٵٳز داٳـؼٶيي داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ٯـٺذ دس ػب1371 ٩اٟذا٭ ثٸ ساٷ اٳذاصي ٯش٣ض ٯـابٵسٷ
ٵ ساٹٴٰبيي داٳـؼٶيي ٳٰٶد.

ٹٮ ا٣ٴٶٱ ثب سٔذاد  4سٵاٳـٴبع ثب٫يٴي ٵ 3سٵاٳذضؿ ٢ثٸ ايٜبي ٳ٠ؾ ٯي دشداصٳذ  .ٹٰـٴيٲ دٛشش ٯـبٵسٷ ثٸ ٯٴِاٶس دبػاخ٨ٶيي ثاٸ
ٳيبص سٵصاٛضٵٱ داٳـؼٶيبٱ اٟذا٭ ثٸ ثش٧ضاسي ػ٬ؼبر ػخٴشاٳي ٵ دشػؾ ٵ دبػخ ٯي ٳٰبيذ ٣ٸ ٓٴبٵيٲ ػاخٴشاٳي ٹاب ٯشٔبٟجاب دس ٹاش
داٳـ٤ذٷ آال٭ ٯي ٧شدد .
اٹذا: ٙ
 ٢ٰ٣ – 1ثٸ ٯشاػٔبٱ دس ؿٴبخز ثٺشش اػشٔذادٹب  ،سٗجز ٹب ٵ ٳ٨شؽ ٹبي خٶد ٵ اسصؽ ٹبي كب٣ٮ ثش ػبٯٔٸ
 ٢ٰ٣ – 2ثٸ اسس٠بء ػٌق ٤ٛشي ٵ سٶاٳبيي ٛشدي ٵ اػشٰبٓي ٯشاػٔبٱ ثٸ ٯٴِٶس ٯ٠بث٬ٸ ٯٶطش ٵ ٣بسآٯذ ثب ٯـ٤الر صٳذ٧ي
 ٢ٰ٣ – 3ثٸ سؿذ اػشٔذادٹب ٵ خالٟيز ٹبي ٯشاػٔبٱ
 – 4ديـ٨يشي اص ثشٵص ٯـ٤الر سٵاٳي ٵ سٛشبسي سشثيشي ٵ ٓبًٜي

خذهبت هشکض هشبٍسُ3
-1ساٹٴٰبيي ٵ ٯـبٵسٷ دس صٯيٴٸ اصدٵاع  ،ؿ٘ ، ٪سللي ، ٪خبٳٶادٷ.
 -2ساٹٴٰبيي ٵ ٯـبٵسٷ دس صٯيٴٸ ٹبي ٹٶؽ ٵ اػشٔذاد ،سٗجز ٵ ؿخليز
 – 3سٵاٱ دسٯبٳي
 – 4سٵاٳذضؿ٤ي

هشاکض هشبٍسُ داًشجَي داًشگبُ آصاد اسمه

هشْذ

 -1داٳـ٤ذٷ ديشادضؿ٤ي – ٯيذاٱ ٯبدس-خيبثبٱ اديت 36614995
ٟ-2بػٮ آثبد-ٯؼشْٰ ٓ٬ٶ٭ اٳؼبٳي 3 6613469
-3داٳـ٤ذٷ ٓ٬ٶ٭-خيبثبٱ ساٹٴٰبيي-ساٹٴٰبييً-24ج٠ٸ دٴؼٮ 3 8408008
ٟ – 4بػٮ آثبد  -داٳـ٤ذٷ ٯٺٴذػي 3 6628430
-5داٳـ٤ذٷ دضؿ٤ي،دشػشبسي ٵ ٯبٯبيي-خيبثبٱ اٯب٭ خٰيٴي٣-ٶؿٸ ػشاة(ثيٰبسػشبٱ ؿبٹيٲ ٛش)
ٯذر ثش٧ضاسي ٹش ػ٬ؼٸ ٯـبٵسٷ  45ا٫ي  60دٟي٠ٸ ٯيجبؿذ .
ٹضيٴٸ خذٯبر ٯـبٵسٷ آٮ اص ٯـبٵسٷ ٵ سٵاٱ دسٯبٳي  ،خذٯبر سٵاٳذضؿ٤ي ٵ اػشاي سؼز دس كب ٩كبهش ساي٨بٱ ٯي ثبؿذ .

كویتــِ اًضبــبطي داًطجَيبى
ٯ٠ذٯٸ :
داٳـ٨بٷ ٯليٌي ٛشٹٴ٨ي ٵ ٰٓ٬ي اػز ٵ دس ايٲ ٯليي ٯ٠ذع  ،داٳـؼٶيبٱ ٳ٠ـي ثؼيبس ٯٺٮ ٵ اػبػي دس ديـشٵ اٹذآ ٙب٫يٸ آٱ
ثش ٓٺذٷ داسٳذ .ايٲ ٯليي آٯٶصؿي  ،ٯشـ ٪٤اص ػبٯٔٸ اي ٛٺيٮ ٵ ٛشٹيخشٸ اػز ٣ٸ هشٵسر داسد ثشاي ٯلٶٳيز ثخـيذٱ ثٸ آٱ اص
٧ضٳذ آٛبر ٵ خٌبيب ثب ٹٰ٤بسي خٶد داٳـؼٶيبٱ ٵ اػبسيذ ٯلشش٭ هشيت اًٰيٴبٱ ٵ آساٯؾ سا اٛضايؾ دادٷ ٵ ثاب آٰاب ٩ؿايٶٷ ٹابي
ٯٴبػت ٳـبٱ ٵ ؿخليز سٛيْ داٳـؼٶ ٹٰٶاسٷ ٯٶسد اكششا٭ ٵ س٤شيٮ ٟشاس ٧يشد٫ .زا الصٯٸ ٓواٶيز دس ؿٴايٲ ػبٯٔاٸ اي دازيشؽ ٵ
دبيجٴذي ثب اكٶ ٩ٵ ٯ٠شسار اػز  .سب ثذيٴٶػي٬ٸ ٳِٮ ٵ اٳوجبى اػشٰبٓي سل ٞ٠يبثذ ٵ اٛشاد ٳبػابص٧بس اص ًشيا ٞسٵؿاٺبي اكاٶ٫ي ٵ
ٯبٳذ٧بس ٯٶسد ٹذايز  ،اكالف ٵ دشٵسؽ ٟشاس ٧يشٳذ.

آشٌبي ثب دثیشخبًِ کویتِ اًضجبع داًشجَيبى 3
ايٲ دثيشخبٳٸ ثب س٤يٸ ثش ٯ٠شسار ٵ آئيٲ ٳبٯٸ اٳوجبًي داٳـؼٶيي  ،دغ اص ٵكٶ٧ ٩اضاسؽ اص ٯجابدي رياشثي ٵ اػاشٰبّ سٶهايلبر
داٳـؼٶ  ،دس كٶسر اكشاص ٵٟٶّ سخ ٚ٬هٰٲ سٰ٤ي ٪دشٵٳذٷ  ،ٯشاست سا ػٺز اسخبر سلٰيٮ ثٸ ٰ٣يشٸ اٳواجبًي اسػاب ٩ٯاي ٳٰبياذ.
دغ اص ثشسػي دٟي ٞٵ سػيذ٧ي ثٸ اٵسا ٝدشٵٳذٷ اٳوجبًي ٵ دٛبٓيبر كوٶسي ٵ ٯ٤شٶة داٳـؼٶ ٰ٣يشٸ ٯضثٶس ثب سٴِيٮ كٶسسؼ٬ؼاٸ

ك٤ٮ ٯ٠شوي سا كبدس ٵ ايٲ ساي اص ًشي ٞايٲ دثيشخبٳٸ ػٺز اػشا ثلٶسر ٯ٤شٶة ٵ ٯؼش٠يٮ ثٸ ٯجبدي ريشثي داٳـاؼٶ اثاالٕ ٯاي
٧شدد.
الص٭ ثٸ ر٣ش اػز ٣ٸ ػٶاث ٞسخٜ٬بر آٯٶصؿي  ،ػيبػي  ،اخالٟي ٵ … دس ثبٳ ٢اًالٓبر ايٲ دثيشخبٳاٸ طجاز ٵ هاجي ٯاي ؿاٶد.
ثذيٺي اػز اك٤بٯي ٣ٸ داس اي اٹٰيز ٵ كؼبػيز ثبؿذ دس ٯشاكا ٪ثٔاذي ٯبٳٴاذ اداٯاٸ سللاي ، ٪اؿاش٘ب ٩ثاٸ ٣ابس ٵ اػاشٔال٭ اص
كالكيز آٯٶصؿي ٵ اخالٟي ٛشد ػشٳٶؿز ػبص ٵ سٔييٲ ٣ٴٴذٷ خٶاٹذ ثٶد .

هعبًٍت آهَزضي ٍتحصیالت تكویلي
كٶصٷ ٯٔبٵٳز آٯٶصؿي ؿبٯ: ٪

 1ـ دفتز معايوت آمًسضي
 2ـ ادارٌ کل آمًسش داوطگاٌ ،آمًسش داوطكذٌ َا
 3ـ گزيَُای آمًسضي
 -4ادارٌ تحصیالت تكمیلي
اداسٷ  ٪٣آٯٶصؽ ؿبٯٟ ٪ؼٰشٺبي ري ٪ٯي ثبؿذ :

الف ـ مذيز کل خذمات آمًسضي
٣ٸ ٯؼئٶ٬٣ ٩يٸ ٟؼٰشٺبي آٯٶصؽ ٵ ٳبُش ثش كؼٲ اػشاي اٯٶس آٯٶصؿي دس ثخـٺبي سبثٔٸ اػاز ٵ اداسار دازيشؽ ٵ
طجز ٳب٭  ،دثيشخبٳٸ ٵ ثبي٨بٳي ٵ اٯشلبٳبر اص دٵايش صيشٯؼٰٶٓٸ آٯٶصؿي داٳـ٨بٷ اػز .

ب ـ ادارٌ پذيزش ي ثبت وام
خالكٸ ٵُبي ٚايٲ اداسٷ ٓجبسسٴذ اص:
 -1طجز ٳب٭ داٳـؼٶيبٱ ػذيذ ا٫ٶسٵد  ،ٯٺٰبٱ ٵ ٯٔشٛي اص ٵاكذٹبي داٳـ٨بٹي دي٨ش
 - 2ثشسػي س٠بهبٹبي ٯشخلي داٳـؼٶيبٱ ٵ كذٵس ٯشخلي سللي٬ي ثشاي آٳٺب
 - 3ثشسػي ٵ اٟذاٯبر الص٭ دس خلٶف ٵهٔيز سللي٬ي داٳـؼٶيبٱ ٯـشٵى ٵ ٗبيت ٵ داٳـؼٶيبٱ ٣اٸ ٯاذر ٯؼابص
سللي ٪آٳٺب ثٸ اسٰب٭ سػيذٷ اػز ( ًج ٞٯ٠شسار ٵ آئيٲ ٳبٯٸ آٯٶصؿي )
 – 4اثالٕ ٳِش ؿٶساي آٯٶصؿي ٵ ٰ٣يؼيٶٱ ٯٶاسد خبف ثٸ داٳـؼٶيبٱ .
٣ – 5ٴشش ٩ٵاكذٹبي اٳشخبثي داٳ ـؼٶيبٱ ٯيٺٰبٱ ٵ ٯٔشٛي اص ػبيش ٵاكذٹب ٵ آال٭ ٵاكذٹبي اٳشخبثي داٳـؼٶ ثٸ ٵاكذ
ٯجذا .

ج  -ادارٌ دبیزخاوٍ ي بايگاوي .
 – 1طجز ٵ س٤ٜي ٢ٳبٯٸ ٹبي ٵاسدٷ ٵ كبدسٷ ثٸ دثيشخبٳٸ
 – 2طجز دسخٶاػز ٹبي آٯٶصؿي داٳـؼٶيبٱ
– 3اسػب ٩ٳبٯٸ ٹب ٵ اثالٗيٸ داٳـؼٶيبٱ ثٸ آدسع ٯٴبص ٩آٳبٱ
 – 4ساٹٴٰبيي داٳـؼٶيبٱ دس ػٺز اٯٶس آٯٶصؿي

5
6
7
8

– كذٵس ٧ٶاٹي اؿش٘ب ٩ثٸ سللي ٪ثشاي ٯٶاسدي ٣ٸ اٯ٤بٱ كاذٵس آٱ دس داٳـا٤ذٷ ٳجبؿاذ ٵ ٯٔشٛاي ٳبٯاٸ
ػٺز داٳـؼٶيبٱ ٗيش ٯـٰٶ ٩ثشاي خشٵع اص ٣ـٶس
– ٵكٶ ٩ٳبٯٸ ٹب اصخبسع داٳـ٨بٷ ٵ يب دٵايش داخ ٪ٵ اسػبّ آٱ ثٸ ٟؼٰز ٹبي ٯشثٶًٸ ػٺز اٟذا٭
– سـ٤ي ٪دشٵٳذٷ داٳـؼٶيبٱ ػذيذا٫ٶسٵد دس ٹٴ٨ب٭ طجز ٳب٭
– اػ٤ٲ ٳبٯٸ ٹبي ٵاسدٷ ٵ دشٵٳذٷ سللي٬ي داٳـؼٶيبٱ

د  -ادارٌ امتحاوات ي بزوامٍ ريشی
 – 1ٳِبسر ثش ٳلٶٷ ثش٧ضاسي اٯشلبٳبر دبيبٱ سش٭
 - 2سٺيٸ س٠ٶيٮ آٯٶصؿي ثشاي ٹش ٳيٰؼب ٩سللي٬ي .
– 3دي٨يشي اٳؼب٭ طجز ٳٰشار ايٴششٳشي سٶػي اػبسيذ
 - - 4اثالٕ ٳِشيٸ ؿٶساي آٯٶصؽ ٵ ٰ٣يؼيٶٱ ٯٶاسد خبف ثٸ داٳـؼٶيبٱ
-5ٯٔبد ٩ػبصي ٳٰشار داٳـؼٶيبٱ
 – 6اٳؼب٭ اٯٶس ٯشثٶى ثٸ كز ٙاهٌشاسي دسٵع ًج ٞآئيٲ ٳبٯٸ آٯٶصؿي ٵ ٯٌْ٠
 – 7ثشسػي سٓبيز ديـٴيبص دسٵع ٵ سٓبيز ػ ٚ٠ٵاكذٹبي دسػي دس ٹش ٳيٰؼب٩
 – 8اسػبٛ ٩ش٭  ( 4ٳٰشار ) داٳـؼٶيبٱ ٯيٺٰبٱ ٵ ٯٔشٛي ثٸ ٵاكذٹبي ٯشثٶًٸ
 – 9اػشٔال٭ ٵ طجز ٳٰشار داٳـؼٶيبٱ ٯيٺٰبٱ ٵ ٯٔشٛي ثٸ ػبيش ٵاكذٹب
 – 10دسخٶاػز ٵ طجز ٳٰشار داٳـؼٶيبٱ اٳش٠ب٫ي اص ػبيش ٵاكذٹب
٣ – 11ٴشش ٩سٔذاد ٵاكذٹبي ٧زساٳذٷ ٵ ؿبح ٛش٭ ؿ٫ ٢يؼز ثشاي داٳـؼٶيبٱ ٣ٸ دس ػشيبٱ ٛبسٕ ا٫شللي٬ي ٹؼشٴذ .
– 12ثشسػي ٵهٔيز سللي٬ي داٳـؼٶيبٱ سؿشٸ دضؿ٤ي ػٺز ٯٔشٛاي آٳابٱ ثاٸ اٯشلابٱ ػابٯْ ٓ٬اٶ٭ دبياٸ ٵ دايؾ
٣بسٵسصي
 – 13كذٵس ٣بسر ٯٔشٛي ثٸ اٯشلبٱ ػبٯْ
 – 14اًالّ سػبٳي ٯٶاسد آٯٶصؿي ثٸ داٳـؼٶيبٱ اص ًشي ٞػبيز
٣ – 15ٴشش ٩كٶسسؼ٬ؼٸ ٹبي اٯشلبٳبر دبيبٱ سش٭ ٣ٸ اص داٳـ٤ذٷ ٹب اسػب ٩ٯي ؿٶد .
 – 16سٺيٸ دػشٶسا ٪ٰٔ٫ثش٧ضاسي اٯشلبٳبر دس ٹش ٳيٰؼب. ٩
 -17ثشسػي ٵ ؿبح ٛش٭ ٯؼٶص دٛبّ اص دبيبٱ ٳبٯٸ ٯ٠بًْ اسؿذ ٵ د٣ششي

ٌ ـ آمًسش داوطكذٌ َا
ا ٚ٫ا سٶصيْ ٣بسر ؿٴبػبيي داٳـؼٶيي( .دس كٶسسي ٣ٸ دس ٹٴ٨ب٭ طجز ٳب٭ سلٶي ٪ٳـذٷ ثبؿذ)
ة ا اسػب٬٣ ٩يٸ دسخٶاػشٺبي داٳـؼٶيبٱ ثٸ اداسٷ آٯٶصؽ داٳـ٨بٷ.
ع ا دبػخ٨ٶيي ثٸ ػئٶاالر آٯٶصؿي داٳـؼٶيبٱ ٵ دس  ٪٣اسسجبى داٳـؼٶيبٱ ثب اداسٷ  ٪٣آٯٶصؽ داٳـ٨بٷ سا ٛشاٹٮ ٯي
ٳٰبيٴذ.
د _ سٔييٲ ػبٓبر ٵ ٯ٤بٱ اٯشلبٳبر دبيبٱ ٳيٰؼب ٩ٵ ثش٧ضاسي اٯشلبٳبر
ٷ  -ثشٳبٯٸ سيضي ٵ آال٭ ٯل ٪ٹبي سـ٤ي٣ ٪الػٺب دس ًٶ ٩سش٭ ٵ ٳِبسر ثش ثش٧ضاسي ٣الع ٹب
ٵ  -كذٵس ٧ٶاٹي اؿش٘ب ٩ثٸ سللي٪

خالصـِ اي از آيیـي ًبهِ آهَزضي داًطگبُ آزاد اسالهي

ثجض همبعع کبسداً ٍ کبسشٌبس ًبپیَستِ سشتِ ّبي ديٌ ٍ عشث  ،سيبي  ،علَم تجشث  ،صثبى اًگلیس
( خبص دٍسُ ّبي کبسداً ٍ کبسشٌبس ًبپیَستِ  ،کبسشٌبس پیَستِ توبم ٍلت )
اًتخبة ٍاحذ دسس
ٯبدٷ  : 4داٳـؼٶيبٱ ٯٶُٜٴذ دس ٯٺ٬ز ٹبي سٔييٲ ؿذٷ دس س٠ٶيٮ داٳـ٨بٹي ثشاي اٳشخابة ٵاكاذ دسػاي ثاٸ ٵاكاذٹبي داٳـا٨بٹي
ٯشثٶًٸ ٯشاػٔٸ ٳٰبيٴذ .
سجلشٷ  :داٳـؼٶيبٳي ٣ٸ دغ اص اٳ٠وبي ٯٺ٬ز سٔييٲ ؿذٷ دس ٯبدٷ  4ٯشاػٔاٸ ٣ٴٴاذ كا ٞاٳشخابة ٵاكاذ دسػاي سا دس آٱ ٳيٰؼاب٩
ٳخٶاٹٴذ داؿز ٫ي٤ٲ دس كٶسر ٯٶا٠ٛز ؿٶساي آٯٶصؿي ٵاكذ داٳـ٨بٹي آٱ ٳيٰؼب ٩ثب سٓبيز ٯبدٷ  48ايٲ آيايٲ ٳبٯاٸ ثاٸ ٓٴاٶاٱ
ٯشخلي سللي٬ي ػضٵ ػٴٶار ٯؼبص آٳبٱ ٯلؼٶة ٯي ٧شدد .دس ايٲ كب ٩داٳـؼٶ ٯٶُ ٚثٸ دشداخز ؿٺشيٸ طبثز سٔييٲ ؿاذٷ ٯاي
ثبؿذ .
هٌع تصصیل ّوضهبى
ٯبدٷ  : 6داٳـؼٶ ٹٰضٯبٱ ك ٞٳب٭ ٳٶيؼي ٵ اداٯٸ سللي ٪دس ثيؾ اص ي ٢سؿشٸ ٵ دس ٹش سؿشٸ ثيؾ اص ي٧ ٢شايؾ دس ي ٢ياب ؿٴاذ
داٳـ٨بٷ يب ٯٶػؼٸ آٯٶصؽ ٓب٫ي دس ٳِب٭ آٯٶصؿي سٰب٭ ٵٟز يب دبسٷ ٵٟز سا ٳخٶاٹذ داؿز دس كاٶسر سخ٬ا ٚاص اداٯاٸ سللاي ٪دس
ي٤ي اص سؿشٸ ٹبي اٳشخبثي ثٸ سـخيق ٰ٣يؼيٶٱ ٯٶاسد خبف آٯٶصؿي ٵ داٳـؼٶيي ػبصٯبٱ ٯش٣اضي ٯلاشٵ٭ ٵ ػاٶاث ٞسللاي٬ي
ٵي دس آٱ سؿشٸ ثبً ٪آال٭ ٯي ؿٶد ٵ داٳـؼٶ ٯٶُ ٚثٸ دشداخز ٹضيٴٸ اٳلشا ٙٯٌبث ٞسٔشٛٸ سٔيٲ ؿذٷ ثٸ داٳـ٨بٷ ٯي ثبؿذ .
دسس پیشٌیبص
دسػي اػز ٣ٸ دس ١ٯٌ٬ت آٱ ثشاي يبد٧يشي دسع يب دسٵع دي٨شي ٣ٸ ٵاثؼشٸ آٱ ٳبٯيذٷ ٯي ؿٶد ٯالصٯٸ داسد ٵ ثبيذ ٟج ٪اص آٱ
دسع يب دسٵع اسائٸ ٧شدد.
 – 1سجلشٷ ٯٺٮ :
داٳـؼٶيبٳي ٣ٸ دسع ديـٴيبص سا ٟجال اخز ٵ ٳٰشٷ ٟجٶ٫ي ٣ؼت ٳٴٰٶدٷ اٳذ ٵ يب ثٸ د٫يٗ ٪يجز دس اٯشلبٱ اياٲ دسع سا كاز ٙٳٰاٶدٷ
اٳذ دس ٳيٰؼب ٩ثٔذدس كٶسر اخز دسع ٵاثؼشٸ كشٰب ثبيذ دسع ديـٴيبص سا ٹٮ ثٸ ًٶس ٹٰضٯبٱ اخز ٳٰبيٴاذ .دس ٗياش ايٴلاٶسر دسع
ٵاثؼشٸ ثذٵٱ اػششداد ؿٺشيٸ كز ٙٯي ٧شدد .
تعذاد ٍاحذّبي دسس
ٯبدٷ  : 19سٔذاد ٵاكذٹبي اٳشخبثي داٳـؼٶي سٰب٭ ٵٟز دس ي ٢ٳيٰؼب ٩سللي٬ي ٳٰي سٶاٳذ اص  12ٵاكذ ٰ٣شاش ٵ اص 20ٵاكاذ ثيـاشش
ثبؿذ .
سجلشٷ  – 4ؿٴبٳـٸ دس سش٭ آخش سللي٬ي داٳـؼٶ ٠ٛي  24ٵاكذ دسػي ثبٟيٰبٳذٷ داؿشٸ ثبؿذ  ،ٵاكاذ داٳـا٨بٹي ٳشٶاٳاذ يا ٢ياب دٵ
دسع ٳِشي آٱ سا ( كذا٣ظش ثٸ سٔذاد  4ٵاكذ ) دس ٳيٰؼب ٩ٯضثٶس اسائٸ ٳٰبيذ ثب ٳِش٧شٵٷ ٵ سٓبيز ٯٜبد سجلشٷ  2ايٲ ٯبدٷ داٳـؼٶ ٯي
سٶاٳذ آٱ دسع يب دسٵع سا دس ٳيٰؼب ٩ثٔذ يب دٵسٷ سبثؼشبٱ ثٸ كٶسر ٯٔشٛي ثٸ اػشبد ث٨زساٳذ .
سجلشٷ  – 5داٳـؼٶيي ٣ٸ ٯيبٳ٨يٲ ٳٰشار ٳيٰؼب ٩اٵ  17يب ثيـشش ثبؿذ ٯـشٵى ثش ايٴ٤ٸ سٔذاد ٵاكذٹبيي ٣ٸ داٳـؼٶ اٳشخبة ٳٰاٶدٷ
ٵدس اٯشلبٳبر دبيبٱ سش٭ آٳبٱ ؿش٣ز ٵ ٳٰشٷ اخز ٣شدٷ اص كذا ٪ٟسٔيٲ ؿذٷ دس آٱ ٳِب٭ آٯٶصؿي ٰ٣شش ٳجبؿذ ٯي سٶاٳذ دس ٳيٰؼب ٩ثٔذ
سب  24ٵاكذ دسػي سا اٳشخبة ٣ٴذ .
دسس هعشف ثِ استبد
ٯبدٷ  – 20ؿٴبٳـٸ داٳـؼٶ دس ي ٢ٳيٰؼب ٩يب دٵسٷ سبثؼشبٱ ثشاي ٛشاٗز اص سللي ٪كاذا٣ظش دٵ دسع ٳِاشي ثاٸ اسصؽ كاذا٣ظش 4
ٵاكذ ثبٟيٰبٳذٷ داؿشٸ ثبؿذ ٯي سٶاٳذ ثشاي ي٤جبس خبسع اص س٠ٶيٮ داٳـا٨بٹي اٳشخابة ٵاكاذ ٳٰاٶدٷ ٵدس ٛشكاشي ٣اٸ اص ًاش٧ ٙاشٵٷ
آٯٶصؿي ٯشثٶى سٔييٲ ٯي ؿٶد دسع يب دسٵع ٯضثٶس سا اص ًشي ٞٯٔشٛي ثٸ اػشبد كذا٣ظش دس ٹٰابٱ ٳيٰؼاب ٩ياب آٱ دٵسٷ سبثؼاشبٳي
ث٨زساٳذ ٵ دس كٶسر ٓذ ٭ ٯٶ٠ٛيز دس ٹش دسع ٳٰشٷ آٱ كز ( ٙثال اطش )ٯي ٧شددٵ ثذٵٱ ٳيبص ثٸ اٳشخبة ٵاكذ ٯؼاذد ٯاي سٶاٳاذ دس
دبيبٱ آٱ ٳيٰؼب ٩ثب ػبيش داٳـؼٶيبٱ اٯشلبٱ دٹذ .
دسٍس ٍصبيبي حضشت اهبم ( سُ ) ٍ آشٌبي ثب لشآى کشين

ٯبدٷ  - 24اٳشخبة دسٵع ٵكبيبي كوشر اٯب٭ خٰيٴي ( سٷ ) ٵ آؿٴبيي ثب ٟشآٱ ٣اشيٮ ٓاالٵٷ ثاش دسٵع ٯٶهاٶّ ٯابدٷ  19ثاشاي ٬٣ياٸ
داٳـؼٶيبٱ اٯ٤بٱ دزيش اػز ٵ دس ػ ٚ٠ٯؼبص ٵاكذٹبي دسػي ي ٢ٳيٰؼب ٩يب دٵسٷ سبثؼشبٱ ٯلبػجٸ ٳٰي ؿٶد ٵ داٳـؼٶ ٯي سٶاٳذ ٓاالٵٷ
ثش دسع يب دسٵع ٳِشي ٯٶهٶّ ٯبدٷ  20آٳٺب سا اٳشخبة ٵ ث٨زساٳذ .
ٯبدٷ  – 25ؿٴبٳـٸ ٟج ٪اص دبيبٱ ٹش ٳيٰؼب ٩ٯٔ٬ٶ٭ ؿٶد داٳـؼٶ دس اٳشخبة ٵاكذ ٹبي دسػي سٓبيز س٠ذ٭ ٵ سبخش ديؾ ٳيابص ٵٹاٮ ٳيابص ياب
ػ ٚ٠دسٵع سا ٳٴٰٶدٷ اػز اداسٷ آٯٶصؽ ٯٶُ ٚاػز ٟج ٪اص ؿشٵّ اٯشلبٳبر آٱ ٳيٰؼب ٩ٳؼجز ثٸ كز ٙدسٵع ٗيش ٯؼبص اٟذا٭ ٳٰبيذ .

حذاکثش هذت هجبص تصصیل
ٯبدٷ  – 28كذا٣ظش ٯذر ٯؼبص سللي ٪داٳـاؼٶي سٰاب٭ ٵٟاز دس دٵسٷ ٹابي ٣ابسداٳي  2.5ػاب ٩ٵ ٣بسؿٴبػاي ٳبديٶػاشٸ  3ػاب٩
٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ  5ػب ٩ٵ د٣ششاي كشٛٸ اي  8ػب٣ ، ٩بسؿٴبػي اسؿذ  3ػب ٩ٵ د٣ششاي سخللي  4 / 5ػب ٩ٯيجبؿذ .
حضَس ٍ غیبة داًشجَ
ٯبدٷ  32ٵ ٗ – 31يجز ٗيش ٯٶػٸ داٳـؼٶ دس ثيؾ اص ػٸ ؿبٳضدٹٮ ػبٓبر ٹش ي ٢اص دسٵع ٳِشي ٰٓ٬ي يب ٳِاشي _ٰٓ٬اي ٣ابس
آٯٶصي ٵ٣بسٵسصي ٵ ٗيجز ٯٶػٸ سب كذ ػٸ دسع دس ًٶ ٩ٳيٰؼب ٩ٯٶػت كز ٙآٱ دسع خٶاٹذ ؿذ ٵ٫ي ٗيجاز ٗياش ٯٶػاٸ ثاشاي
ثيؾ اص ػٸ دسع ٳٰشٷ كٜش دس آٱ دسع يب دسٵع ٯٴِٶس ٯي٨شدد.
سجلشٷ  – 2كز ٙدسع ثش اطش ٗيجز ٯٶػٸ ٵ ٗيجز ٗيش ٯٶػٸ ٯٶهٶّ ٯبدٷ  31ٵ ٯابدٷ  32ٯٶػات ثابص دشداخاز ؿاٺشيٸ دشداخشاي
داٳـؼٶ آٮ اص طبثز يب ٯش٘يش ٳخٶاٹذ ثٶد
سجلشٷ  – 3دس ٯٶسد دسٵػي ٣ٸ ؿبٯ ٪دٵ ٟؼٰز ٳِشي ٵ ٰٓ٬ي ثبؿذ دس كٶسسي٤ٸ ٗيجز داٳـؼٶ اص ػٸ ؿبٳضدٹٮ ػابٓبر ٯشثٶًاٸ
ثٸ ٹشي ٢اص دٵ ٟؼٰز سؼبٵص ٣ٴذ داٳـؼٶ ثشاي سٰب٭ آٱ دسع ٗبيت ٯلؼٶة ٯي ؿٶد .
غیجت دس جلسِ اهتصبى 3
ٯبدٷ ٗ : 35يجز ٯٶػٸ دس ػ٬ؼٸ اٯشلبٱ ٹش دسع ٵ ٳيض ٗيجز ٗيش ٯٶػٸ سب  3دسع ٯٶػت كز ٙآٱ دسع يب دسٵع ٯي ؿٶد .
سجلشٷ  – 2سٔيٲ ٗيجز ٯٶػٸ ٵ ٗيش ٯٶػٸ ثٸ ٓٺذٷ ؿٶساي آٯٶصؿي ٵاكذ داٳـ٨بٹي اػز .
حزف ايغشاسي
ٯبدٷ  : 37داٳـؼٶ ٯي سٶاٳذ سب  5ٹٜشٸ ٟج ٪اص دبيبٱ ٳيٰؼب ٩سللي٬ي ٠ٛي ي٤ي اص دسػٺبي ٳِشي يب ٰٓ٬ي يب ٰٓ٬ي – ٳِشي خاٶد
سا كز٣ ٙٴذ ٯـشٵى ثٸ ايٴ٤ٸ ٵاكذٹبي دسػي ثبٟي ٯبٳذٷ ٵي اص كذا ٪ٟٯؼبص ( دٵسٷ اي  12ٵاكذ – دبسٷ ٵٟز  10ٵاكذ ٵ آٯاٶصؽ
ٯٰٔ٬بٱ  8ٵاكذ ) ٰ٣شش ٳـٶد .
اسصيبث پیششفت تصصیل داًشجَ
ٯبدٷ  – 40ٯٔيبس اسصيبثي ٳٰشٷ اػز ٵ ٳشيؼٸ اسصيبثي داٳـؼٶ دس ٛبك٬ٸ كٜش سب ثيؼز ٟشاس ٯي ٧يشد .
حذالل ًوشُ لجَل
ٯبدٷ  : 41كذا ٪ٟٳٰشٷ ٟجٶ٫ي دس ٹش دسع اصدسٵع ٯ٣ ٌْ٠بسداٳي ( ديٶػشٸ ٵٳبديٶػشٸ) ٣بسؿٴبػي (ديٶػشٸ ٵٳبديٶػاشٸ) ( 10اػاشظٴبئب
دسع آؿٴبيي ثب ٟشآٱ ٣شيٮ  ) 12ٯي ثبؿذ  .داٳـؼٶيي ٣ٸ دس ٹشي ٢اص دسٵع ا٫ضاٯي كذا ٪ٟٳٰشٷ ٟجٶ٫ي سا ٣ؼات ٳ٤ٴاذ ٯ٬اض٭ ثاٸ
س٤شاس آٱ دسع اػز .
اعمم ًوشات
سجلشٷ  – 1دغ اص آال٭ ٳشبيغ داٳـؼٶ ٯي سٶاٳذ كذا٣ظش سب  5سٵص دسخٶاػز سؼذيذ ٳِش دس ٳٰشٷ اٯشلبٳبر خٶد سا ثٸ ٧شٵٷ آٯٶصؿي ٯشثٶى سؼا٬يٮ
٣ٴذ ٵ اػشبد ٯشثٶى ثبيذ كذا٣ظش ُش ٙٯذر ي ٢ٹٜشٸ آال٭ ٳِش ٳٰبيذ  ( .دس ٵاكذ ٯـٺذ آششام اص ًشي ٞػيؼشٮ ٯ٤بٳيضٷ اٳؼب٭ ٯي ؿٶد )
سجلشٷ ٯبدٷ  – 42ٳٰشٷ اٯشلبٳي دغ اص آال٭ ٳٺبيي ثٸ اداسٷ آٯٶصؽ ٵاكذ داٳـ٨بٹي ٯٌ٠٬ب ٟبث ٪س٘ييش ٳيؼز .

ًبم ًَيس هششٍط
ٯبدٷ  : 45ٯيبٳ٨يٲ ٳٰشار داٳـؼٶ دس ٹش ٳيٰؼب ٩ٳجبيذ ٰ٣شش اص  12ثبؿذ دس ٗيش ايٲ كٶسر ٯـشٵى ٯلؼٶة ٵ ٳب٭ ٳٶيؼي داٳـاؼٶ
دس ٳيٰؼب ٩ثٔذ ثٸ كٶسر ٯـشٵى خٶاٹذ ثٶد .
سجلشٷ  – 1داٳـؼٶيي ٣ٸ ثٸ كٶسر ٯـشٵى ٳب٭ ٳٶيؼي ٯي ٣ٴذ ػض دس آخشيٲ ٳيٮ ػب ٩سللي٬ي ك ٞاٳشخابة ثايؾ اص  14ٵاكاذ
دسػي دس آٱ ٳيٰؼب ٩سا ٳذاسد .

داًشجَي هششٍط
ٯبدٷ  : 46داٳـؼٶيبٱ دٵسٷ ٹبي ٣بسداٳي ٵ ٣بسؿٴبػي ٳبديٶػشٸ ٣ٸ دس دٵ ٳيٰؼاب ٩آاٮ اص ٯشاٶا٫ي ياب ٯشٴابٵة ٵ داٳـاؼٶيبٱ دٵسٷ
٣بسؿٴبػي ٣ٸ دس ػٸ ٳيٰؼب ٩ٯشٶا٫ي يب ؿٺبس ٳيٰؼب ٩ٯشٴبٵة ٯـشٵى ؿٶٳذ (( ٯيبٳ٨يٲ ٳٰشار ٳيٰؼب٫ي آٳابٱ ٰ٣شاش اص  12ثبؿاذ ))
اخشاع س٠٬ي ٯي ٧شدٳذ .
 دس خلٶف اداٯٸ سللي ٪ايٲ دػشٸ اص داٳـؼٶيبٱ سٶػٸ داٳـؼٶيبٱ سا ثٸ سجلشٷ ٹبي ٯبدٷ  46ٯٴذسع دس آيايٲ ٳبٯاٸ آٯٶصؿاي

ػ٬ت ٯي ٳٰبيذ .
اًصشاف اص تصصیل
ٯبدٷ  :50داٳـؼٶ دس كٶسر سٰبي ٪ٯي سٶاٳذ دسخٶاػز اٳلشا ٙاص سللاي ٪ٳٰبياذ  .داٳـاؼٶي ٯٴلاش ٙاص سللاي ٪ثبياذ ٹضيٴاٸ
اٳلشا ٙسا ثشاثش آخشيٲ دػشٶسا ٪ٰٔ٫ٯشثٶى ثذشداصد  .داٳـؼٶي اٳلشاٛي ٯيشٶاٳذ ثٸ ٛبك٬ٸ  3ٯبٷ اٳلشا ٙخٶد سا داغ ث٨ياشد دس ٗياش
ايٲ كٶسر ٵاكذ داٳـ٨بٹي ثبيذ ك٤ٮ اٳلشا ٙسا كبدس ٵثٸ داٳـؼٶ اثالٕ ٳٰبيذ ( كذٵس ك٤ٮ اٳلشاٟ ٙج ٪اص ٧زؿز  3ٯبٷ ٠ٛي ثاب
دسخٶاػز ٣شجي داٳـؼٶ ٵ ٵ٫ي اٵ ثال ٯبٳْ اػز )
ٯبدٷ  : 51سش ١سللي ٪يب ٓذ٭ ٯشاػٔٸ داٳـؼٶ ثٸ ٵاكذ داٳـ٨بٹي ( ثذٵٱ اخز ٯشخلاي ) دس يا ٢ٳيٰؼاب ٩اٳلاشا ٙاص سللاي٪
ٯلؼٶة ٯي ؿٶد ٵ داٳـؼٶي ٯٴلش ٙك ٞاداٯٸ سللي ٪سا ٳخٶاٹذ داؿز .
هعبدلسبصي ٍاحذّبي دسس گزساًذُ شذُ لجل پزيشفتِ شذگبى آصهَى ٍسٍدي
ٯبدٷ  : 67ٯٔبد٫ؼبصي ٵاكذٹبي دسػي ٧زساٳذٷ ؿذٷ دزيشٛشٸ ؿذ٧بٳي ٣ٸ ٟجال دسٵػي سا دس ي٤ي اص ٵاكذٹبي داٳـ٨بٹي ٵ ياب ػابيش
ٯٶػؼبر آٯٶصؽ ٓب٫ي ٯٔشجش داخ ٪يب خبسع اص ٣ـٶس ٧زساٳذٷ اٳذ ٯـشٵى ثٸ ؿشايي صيش اػز :
 67 – 1داٳـؼٶ ثب سٶػٸ ثٸ ػٶاث ٞسللي٬ي خٶد ٯؼبص ثٸ سللي ٪دس سؿشٸ ػذيذ ؿٶد
 – 67-2داٳـؼٶ اص ًشي ٞآصٯٶٱ ػشاػشي ٵاسد داٳـ٨بٷ يب ٯٶػؼٸ آٯٶصؽ ٓب٫ي ٟج٬ي ؿذٷ ثبؿذ .
دسٵع ٧زساٳذٷ ؿذٷ ٟج٬ي اص ٳِش سٔذاد ٵاكذ دسػي ٰ٣شش اص سٔذاد ٵاكذ دسػي دٵسٷ ػذيذ ٳجبؿذ
67-3
 -67- 4ٯلشٶاي آٯٶصؿي دسٵع ٧زساٳذٷ ؿذٷ كذا %80 ٪ٟثب ٯلشٶاي دسٵع ٯـبثٸ دس سؿشٸ ػذيذ ٯٌبث٠از داؿاشٸ ٵ ٳٰاشٷ ٹاش
ي ٢اص دسٵع ٰ٣شش اص  12ٳجبؿذ .
– ٹضيٴٸ ٯٔبد٫ؼبصي ٹش ٵاكذ دسػي ٯٌبث ٞثب آخشيٲ دػشٶسا ٪ٰٔ٫ٵ ٯ٠شسار ٯلبػجٸ ٵ اصداٳـؼٶ اخز ٯي ٧شدد .
سٶػٸ  :دس ٹش كٶسر ٯٔبد٫ؼبصي دسٵع ثب ٳِش ٧شٵٷ آٯٶصؿي ٵ ٵ ٞٛثخـٴبٯٸ ٹبي ٯشثٶًٸ خٶاٹذ ثٶد .

آيیي ًبهالالِ ًظالبم آهالَصش پالالبسُ ٍلت
ٯبدٷ  : 5دس ٳِب٭ آٯٶصؽ دبسٷ ٵٟز داٳـؼٶ ٯي سٶاٳذ كذا 10 ٪ٟٵاكذ ٵ كذا٣ظش  20ٵاكذ دسػي سا دس ٹش ٳيٰؼب ٩سللي٬ي اٳشخابة
٣ٴذ .
سجلشٷ  – 1دس ٯٶاسدي ٣ٸ ٯيبٳ٨يٲ سشٯي داٳـؼٶ كذا 17 ٪ٟثبؿذ داٳـؼٶ ٯي سٶاٳذ ثب ٳِش ٧شٵٷ آٯٶصؿي ري سثاي ثاشاي ٳيٰؼاب٩
ثٔذ  24ٵاكذ دسػي سا اٳشخبة ٣ٴذ .
ٯبدٷ  : 6كذا٣ظش ٯذر ٯؼبص سللي ٪ثشاي دٵسٷ ٣بسداٳي  4ػب ٩ٵ ثشاي دٵسٷ ٣بسؿٴبػي  8ػب ٩اػز .
سجلشٷ ً:ج ٞآال٭ اداسٷ ٵُيٜٸ ٰٓٶٯي ٳبػب ًٶ ٩ٯذر سللي ٪ثشاي اٛشادي ٣ٸ اص ٯٔبٛيز سللي٬ي داٳـ٨بٷ اػاشٜبدٷ ٯاي ٳٰبيٴاذ
ثشاي دٵسٷ ٣بسداٳي  3ػب ٩ٵ ثشاي دٵسٷ ٣بسؿٴبػي  6ػب ٩ٯي ثبؿذ ٵ ٟبث ٪سٰذيذ ٳٰي ثبؿذ.
خمصِ هَاسد هْن آيیي ًبهِ آهَصش سشتِ ّبي عشح آهَصپ هعلوبى
ٯبدٷ  : 1دس كب ٩كبهش سؿشٸ ٹبي سللي٬ي ًشف اٯٶصؽ ٯٰٔ٬بٱ داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي دس دٵسٷ ٣بسداٳي ٓجبسسؼز اص آٯاٶصؽ
اثشذايي ٓ٬ٶ٭ سؼشثي صثبٱ ٵ ادثيبر ٛبسػي – سيبهي – ديٴي ٵ ٓشثي ٵ آٯٶصؽ صثبٱ اٳ٬٨يؼي ٵ دٵسٷ ٣بسؿٴبػي ٳاب ديٶػاشٸ

سؿشٸ ٹبي دثيشي آٯٶصؽ اثشذايي ٓ٬ٶ٭ سؼشثي – صثبٱ ٵ ادثيابر ٛبسػاي – سيبهاي – ا٫ٺيابر ٵ ٯٔابس ٙاػاالٯي ٵ صثابٱ
اٳ٬٨يؼي اػز .
ٯبدٷ  : 3ٹش ػب ٩سللي٬ي دس ايٲ ًشف ٯش٣ت اص دٵ ٳيٰؼب ٩ٵ ي ٢سش٭ سبثؼشبٳي اػز .
سجلشٷ  – 1سـ٤ي ٪سش٭ سبثؼشبٳي دس ًشف آٯٶصؽ ٯٰٔ٬بٱ ثٸ اػشظٴبي آٱ سٔذاد اص ٵاكذٹبي داٳـا٨بٹي ٣اٸ اػابٯي آٳٺاب دس
دٛشش ؿٸ ساٹٴٰبي آصٯٶٱ ٟيذ ٧شديذٷ اػز ا٫ضاٯي اػز ٵ ًٶ ٩ٯذر آٱ  6ٹٜشٸ اػز .
سجلشٷ  – 2سش٭ سبثؼشبٳي دس ٵاكذٹبي داٳـ٨بٹي اص ٳِش ٯشخلي ٹٰبٳٴذ ٳيٰؼب٫ٺبي اٵ ٩ٵ دٵ٭ ػب ٩سللي٬ي ٯلؼٶة ٯاي
٧شدد ٵ ٓذ٭ ؿش٣ز داٳـؼٶ دس ايٲ سش٭ ٗيجز س٠٬ي خٶاٹذ ؿذ .
ٯبدٷ  : 8كذا ٪ٟٯٺ٬ز سللي ٪دس ٹش ي ٢اص دٵسٷ ٹبي ٣ابسداٳي ٵ ٣بسؿٴبػاي ٳبديٶػاشٸ ًاشف آٯاٶصؽ ٯٰٔ٬ابٱ  2ػاب ٩ٵ
كذا٣ظش  4ػب ٩ٯي ثبؿذ .
يبد آٵسي ً :ٶ ٩ٯذر سللي٬ي ثشاي داٳـؼٶيبٱ ٯـٰٶ ٩ٳِب٭ ٵُيٜٸ ٣ٸ اص ٯٔبٛيز سللي٬ي داٳـ٨بٷ اػاشٜبدٷ ٯاي ٳٰبيٴاذ
ًج ٞثخـٴبٯٸ  40/39122ٯٶسخٸ  85/2/25كذا 2 ٪ٟٵ كذا٣ظش  3ػب ٩ٯي ثبؿذ
ٯبدٷ  : 9اػشٜبدٷ اص ٯشخلي سللي٬ي كذا٣ظش  3ٳيٰؼب ٩دس ؿٴذ ٳيٰؼب ٩ٯشٶا٫ي ثالٯبٳْ اػز  .ثب ايٲ ٹٰٸ داٳـاؼٶ ٯٶُا ٚاػاز
ثشاي ٹش ٳيٰؼب ٩دسخٶاػز خٶد سا ٯٌبث ٞايٲ آئيٲ ٳبٯٸ ػذا٧بٳٸ ثٸ ٵاكذ داٳـ٨بٹي ريشثي سؼ٬يٮ ٳٰاٶدٷ ٵ ٯٶا٠ٛاز الص٭ سا ثاشاي
ٯشخلي سللي٬ي دس ٹٰبٱ ٳيٰؼب٣ ٩ؼت ٣ٴذ .
سجلشٷ  :1ٯذر ٯشخلي سللي٬ي ػضٵ كذا٣ظش ٯذر ٯؼبص سللي٬ي داٳـؼٶ دس ٹش دٵسٷ ٯلؼٶة ٯي ؿٶد .
ٯبدٷ  : 12داٳـؼٶيبٱ ايٲ ًشف دس كٶسر ٯـشٵًي دس  2سش٭ ٯشٶا٫ي ٵ يب ٯشٴبٵة ؿٴبٳـٸ ٯيبٳ٨يٲ ٰ٣ ٪٣شض اى ٣ 10ؼات ٳٰبيٴاذ
اخشاع ٯي ؿٶٳذ .
آشٌبي ثب ثخشْبي اص آئیي ًبهِ ًمل ٍ اًتمبالت 3
ثشاثش آئيٲ ٳبٯٸ اٳش٠بالر ٵ ػذٵ ٩ٹٰش شاصي ٵاكذ ٹبي داٳـ٨بٹي داٳـؼٶيبٱ ايٲ داٳـ٨بٷ ٯي سٶاٳٴذ س٠بهبي اٳش٠ب ٩ٯٶٟز ( ٯيٺٰبٱ
) يب اٳش٠ب ٩دائٮ ثٸ ٵاكذ ٹبي دي٨ش داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ٣ٸ ثٸ ٯٔٴي س٘ييش ٯل ٪سللي ٪داٳـؼٶ دس ٹٰابٱ سؿاشٸ ٵ ٹٰابٱ ٯٌ٠اْ
سللي٬ي اػز ثب ؿشايي ري ٪ٵ آخشيٲ دػشٶسا ٪ٰٔ٫ٯشثٶى ثٴٰبيٴذ  .اداٯٸ سللي ٪ٯش٠بهي اص ٫لبٍ ٯ٠شسار آٯٶصؿي دس ٵاكاذ ٯجاذؤ
ثال ٯبٳْ ثبؿذ .
ٯش٠بهي اٳش٠ب ٩دائٮ ٵ يب ٯيٺٰبٱ دس كٶسر داؿشٲ داليٟ ٪بثٟ ٪جٶ ٩ٯيشٶاٳذ دغ اص ٧زؿز ي ٢ٳيٮ ػب ٩اص طجز ٳب٭ دس ٵاكذ ٯجاذؤ
س٠بهبي خٶد سا دس ٯٶٓذ ٯ٠شس ثٸ داٳـ٨بٷ ٯل ٪سللي ٪خٶد ػٺز ثشسػي اسائٸ دٹٴذ .
آال٭ ٳِش ٳٺبيي ٯٴٶى ثٸ ٯٶا٠ٛز ٵاكذ ٯجذؤ  ،ٵاكذ ٯ٠لذ ٵ ػبصٯبٱ ٯش٣ضي داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ًي ٯشاك ٪اداسي آٱ ٯي ثبؿذ .

هعبًٍت پژٍّص ٍفٌبٍري
٧ؼششؽ ٵ ديـجشد اٯٶس سل٠ي٠بسي ٵ دظٵٹـي اص ٯٺٰششيٲ اٹذا ٙاٵ٫يٸ داٳـ٨بٷ ٯي ثبؿاذ ٣اٸ اياٲ ٯٔبٵٳاز دس ػٺاز
٧ؼششؽ ٵ سٶػٔٸ ايٲ ٔٛب٫يشٺب اٟذا٭ ٵ ثش اػشاي آٳٺب ٳِبسر ٯي ٣ٴذ .
ٔٛب٫يشٺبي كٶصٷ ٯٔبٵٳز دظٵٹـي دس ػٸ ثخؾ :
الف 3هذيش کل اهَس پژٍّش ة  -اداسُ کل فٌبٍسي اعمعبت ٍ استجبعبت ج  -دفتش عشح ٍ ثشًبهالِ
ثَدجِ اٳؼب٭ ٯي ٧شدد ٣ٸ دس صيش ؿشف ٯخشلشي اص ٵُبي ٚٵ ٔٛب٫يشٺبي آٳبٱ آٵسدٷ ؿذٷ اػز :

الف _  :1مذيز کل امًر پژيَطي :

 _1ثشسػي  ،سلٶيت ٵ ٳِبسر ثش اػشاي ًشكٺبي سل٠ي٠بسي اسائٸ ؿذٷ اص ًش ٙآوبء ٹيإر ٰٓ٬ي داٳـا٨بٷ ًجا ٞهاٶاثي ٵ آئايٲ
ٳبٯٸ ٹبي ٯشثٶًٸ ٵ سـٶي ٞٵاكذٹب ثشاي ٧ؼششؽ ٔٛب٫يشٺبي سل٠ي٠بسي
 _2دزيشؽ  ،ثشسػي  ،سلٶيت ٵ ٳِبسر ثش ؿبح ٣شبثٺبي ديـٴٺبدي آوبي ٹيإر ٰٓ٬ي ٵ داٳـؼٶيبٱ ًج ٞهاٶاثي ٵ آئايٲ ٳبٯاٸ
ٹبي ٯشثٶًٸ ٵ ٳِبسر ثش ٯذيشيز ٳٰبيـ٨بٷ ٵ ٛشٵؿ٨بٷ ٣شبة داٳـ٨بٷ
 _ 3سإييذ ٵ ٳِبسر ثش ػٜشٹبي آوبء ٹيإر ٰٓ٬ي ٵ داٳـؼٶيبٱ ثبؿ٨بٷ دظٵٹـ٨شاٱ ػٶاٱ ػٺز اسائاٸ ٯ٠ب٫اٸ دس ٣ٴٜاشاٳغ ٹابي
داخ ٪ٵ خبسع ٣ـٶس
 _ 4ؿش٣ز دس ػـٴٶاسٷ ٹبي ٰٓ٬ي ٵ ٳٰبيـ٨بٹٺب ( اسائٸ دػشبٵسدٹبي دظٵٹـي آوبء ٹيإر ٰٓ٬ي ٵ داٳـؼٶيبٱ)
 _ 5ثش٧ضاسي ٣بس٧بٹٺبي آٯٶصؿي ثشاي آوبء ٹيإر ٰٓ٬ي ػٺز اسس٠بء ٰٓ٬ي ٵ سٶاٳبيي ٹبي دظٵٹـي آٳبٱ
 _ 6ٳِبسر  ،ؿبح ٵ اٳشـبسار ٯؼالر ٰٓ٬ي دظٵٹـي ٯلٶة ٵاكذ
 _ 7ايؼبد اسسجبى ثب ٵاكذٹبي كٴٔشي ثٸ ٯٴِٶس ٛشاٹٮ آٵسدٱ صٯيٴٸ ٹٰ٤بسي ٹبي ٯش٠بث ٪داٳـ٨بٷ ٵ كٴٔز اص ػٰ٬اٸ ػازة داشٵطٷ
ٹبي سل٠ي٠بسي ٵ دسيبٛز ػٺٰيٸ ٣بسآٯٶصي ثشاي داٳـؼٶيبٱ  ،ٹذايز ُشٛيز ٹبي ٯخش ٚ٬داٳـا٨بٷ ثاشاي سٛاْ ٳيبصٹابي كاٴٔز
ًج ٞهٶاثي ٯشثٶًٸ
 _ 8ٳِبسر ثش كؼٲ اٳؼب٭ ٵاكذٹبي ٣بسآٯٶصي ٵ دشٵطٷ دٵسٷ ٹبي ٣بسؿٴبػي ٵ ٣بسداٳي ٵ دبيبٱ ٳبٯٸ ٹابي دٵسٷ ٹابي ٣بسؿٴبػاي
اسؿذ ٵ د٣ششي ًج ٞآئيٲ ٳبٯٸ ٹبي ٯشثٶًٸ .
 _ 9ٹٰبٹٴ٨ي ٵ كذٵس ٯؼٶص ػٺز اٳؼب٭ ثبصديذٹبي ٰٓ٬ي داٳـؼٶيبٱ دسٵٱ ٵ ثشٵٱ ؿٺشي ٵ خبسع اص اػشبٱ .
 - 10سبييذ ٵ ٳِبسر ثٸ ثش٧ضاسي ٯؼبث٠بر ٰٓ٬ي دس داٳـ٤ذٷ ٹب
 - 11كٰبيز ٵ ٳِبسر ؿش٣ز سيٮ ٹبي

الف _  : 2ادارٌ تجُیش ي راٌ اوذاسی ي تعمیزات آسمايطگاَي
 – 1سؼٺيض ٵ ساٷ اٳذاصي آصٯبيـ٨بٹٺب ٵ ٣بس٧بٹٺب ٵ ٣بٛي ٳز ٹب ٵ ػٰٔي ثلشي ٹبي ٯٶسد ٳيبص ٧شٵٷ ٹبي ٯخش ٚ٬آٯٶصؿي
 – 2سٰ٤ي ٪ٵ ثشٵص سػبٳي سؼٺيضار ٯٶسد ٳيبص  119ٯل ٪آصٯبيـ٨بٹي  76 ،ٯل٣ ٪بس٧بٹي  22 ،ٯل٣ ٪ابٛي ٳاز ٵ  115ٯلا٪
ػٰٔي ثلشي دس داٳـ٤ذٷ ٹبي ٯخشٚ٬
 – 3سٺيٸ ٵ سبٯيٲ ٯٶاد ٵ ٫ٶاص٭ ٯلشٛي ثشاي ٬٣يٸ آصٯبيـ٨بٹٺب – ٣بس٧بٹٺب – ٣بٛي ٳز ٹب ٵ ػٰٔي ثلشي ٹبي داٳـ٨بٷ
 – 4سٺيٸ ٵ سبٯيٲ ٵ سٶصيْ ػيؼشٮ ٹبي ػخز اٛضاسي ( ٣بٯذيٶسش ٵ ٫ٶاص٭ ػبٳجي ) ٯٶسد ٳيبص ٧شٵٹٺبي ٯخش ٚ٬آٯٶصؿي ٵ اداسي
 – 5ٳ٨ٺذاسي ٵ دـشيجبٳي ٵ سٰٔيش سؼٺيضار ٯؼش٠ش دس ٬٣يٸ آصٯبيـ٨بٹٺب ٵ ...
 – 6ثبصديذ ٵ اسصيبثي ٬٣يٸ آصٯبيـ٨بٹٺب ٵ ٣بس٧بٹٺب دس ًٶ ٩ػب٩
 – 7اٳٔ٠بد ٟشاسداد خشيذ سؼٺيضار آصٯبيـ٨بٹي ٵ ٣بس٧بٹي ٵ ٣بٯذيٶسشي ثب ؿش٣ز ٹبي ٯخشً ٚ٬ج ٞٯ٠شسار ك٠ٶٟي داٳـ٨بٷ
 -8ثشسػي دسخٶاػز داٳـؼٶيبٱ ٣بسؿٴبػي اسؿذ ٵ د٣ششي ثبثز  ٢ٰ٣ٯاب٫ي ثاٸ دبيابٱ ٳبٯاٸ ٹابي ٛابسٕ ا٫شللاي٬ي آٳٺاب ًجاٞ
ثخـٴبٯٸ ػبصٯبٱ ٯش٣ضي
 - 9اخز ٳِش داٳـؼٶيبٱ دس ساثٌٸ ثب سؼٺيضار ٯٶػٶد دس آصٯبيـ٨بٹٺب ٵ ٣بس٧بٹٺب
 - 10ٯذيشيز اٯٶس ٯشثٶى ثٸ آصٯبيـ٨بٹٺب ٵ ٣بس٧بٹٺب ػٺز اسائٸ خذٯبر ثٺشش ثٸ داٳـؼٶيبٱ
 – 11اسس٠بء ػٌق ٣يٜي ٵ ٰ٣ي آصٯبيـ٨بٹٺب ٵ ٣بس٧بٹٺب ثش اػبع اػشبٳذاسدٹبي ISO

الف _  : 3باضگاٌ پژيَطگزان جًان ي وخبگان :
ثبؿ٨بٷ دظٵٹـ٨شاٱ ػٶاٱ ٵ ٳخج٨بٱ دس ػب 1378 ٩ثب ٹذ ٙػزة ٵ ي٤ذبسؿٸ ػبصي داٳؾ دظٵٹبٱ ٵ ٯجش٤شيٲ ٵ ٯخششٓيٲ ػٶاٱ ٵ
ٳخجٸ ٵ ايؼبد سؼٺيالر ٵ اٯ٤بٳبر دس ػٺز ػشٓز ثخـيذٱ ثٸ ؿ٤ٶٛبيي خالٟيشٺب ٵ ٳجٶٕ ػٶاٳبٱ ايٲ ٯشص ٵ ثاٶ٭ سبػايغ ٧شدياذ
.دٵسٷ ٓوٶيز دس ايٲ ثبؿ٨بٷ ثٸ ٯذر دٵ ػب ٩اػز ٵ دس كٶسر اكشاص ؿاشايي دظٵٹـا٨شاٱ ػاٶاٱ ٵ ٳخج٨ابٱ دس ًاي يا ٢دٵسٷ
ٓ وٶيز ٟبث ٪سٰذيذ خٶاٹذ ثٶد ؿشايي ٓوٶيز داؿشٲ كذا ٪ٟٯٔذ ٩ٯٴذسع دس آئيٲ ٳبٯٸ ٓوٶيز ثبؿ٨بٷ ثب سٶػٸ ثٸ سؿشٸ سللاي٪
ٵ يب داؿشٲ ػٶاث ٞسل٠ي٠ي – ٰٓ٬ي – دظٵٹـي ٵ ؿبح ٯ٠بالر دس ٯؼالر ٯٔشجش ٰٓ٬ي داخ٬ي ٵ خبسػي ٯي ثبؿذ .
ثبؿ٨بٷ دظٵٹـ٨شاٱ ػٶاٱ دس ػٺز سـٶي ٞداٳؾ دظٵٹبٱ ػٶاٱ دس ساػشبي سػيذٱ ثٸ اٹذاٛ ٙٶ ٝثش اػبع آئايٲ ٳبٯاٸ سؼاٺيالر
ثبؿ٨بٷ ٣ٸ ًج ٞػذٵ ٩اسصيبثي ٯٴذسع دس آئيٲ ٳبٯٸ ٓ ،وٶ ٔٛب ٩ؿٴبخشٸ ؿٶٳذ  ،سؼٺيالسي اص ٟجي ٪اٹذاء ػ٤ٸ اػاشٜبدٷ اص ايٴششٳاز ٵ

ثٲ ٣شبة  ،سخٜي ٚؿٺشيٸ  ،ٯٔشٛي ػٺز آضا٭ ثٸ ػٜش كغ اػشاي ًشكٺبي دظٵٹـي  ،سـٶي ٞؿبح ٯ٠ب٫ٸ دس ٯؼالر ٯٔشجش ٰٓ٬اي
ٵ  ٢ٰ٣ٹضيٴٸ ؿش٣ز دس ٣ٴٜشاٳؼٺبي ٯ٬ي ٵ ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي سا ٛشاٹٮ ٯي آٵسد .

هشاحل ٍ هذاسن الصم ثشاي عضَيت شبهل3
– 1ٯٌبٔ٫ٸ دٟي ٞآئيٲ ٳبٯٸ ٓوٶيز ٯٴذسع دس ػبيز ثبؿ٨بٷ دظٵٹـ٨شاٱ ػٶاٱ ٵ ٳخج٨بٱ ( .) www.bpj.iau.ir
 – 2سٺيٸ ٛبي ٪ٹبي ٓ٤غ دشػٴ٬ي  ،كٜلبر ؿٴبػٴبٯٸ  ،ٯذس ١سللي٬ي يب سيض ٳٰشار سللي٬ي ٵ ثبس٧زاسي آٳٺب دس ػبيز ثبؿ٨بٷ
( .) www.bpj.iau.ir
 – 3دسع ٯ٠بالر ؿبح ؿذٷ دس ٯؼالر ٯٔشجش ٰٓ٬ي  ،يب اسائٸ ؿذٷ دس ٣ٴٜشاٳغ ٹبي ٯٔشجاش ٰٓ٬اي دس ػابيز ثبؿا٨بٷ ثاٸ اٳواٰب٭
ثبس٧زاسي كذا ٪ٟكٜلٸ اٵ ٩ٳؼخٸ  pdfٯ٠بالر .
 – 4دسع ػبيش ٔٛب٫يز ٹبي اٳؼب٭ ؿذٷ يب اٛشخبسار دظٵٹـي ٣ؼت ؿذٷ دس ػبيز ثبؿ٨بٷ .
ٯش٠بهيبٳي ٣ٸ ًج ٞػذاٵ ٩ٯٴذسع دس آئيٲ ٳبٯٸ ٓوٶيز ٯٶ ٞٛثٸ ٣ؼت كذا 20 ٪ٟاٯشيبص دظٵٹـي ؿٶٳذ ٵ يب داساي اٛشخبسار ٵياظٷ
ًج ٞػذٵ ٩ؿٰبسٷ  4ٯٴذسع دس آئيٲ ٳبٯٸ ٓوٶيز ثبؿٴذ ٯي سٶاٳٴذ ثٸ ٓوٶيز ثبؿ٨بٷ دظٵٹـ٨شاٱ ػٶاٱ ٵ ٳخج٨بٱ ٯـٺذ دسآيٴذ .

الف _:4دفتز ارتباط با صىعت ي جامعٍ :
 - 1ثشسػي  ،سلٶيت ٵ ٳِبسر ثش اػشاي ًشف ٹبي سل٠ي٠اابسي اسائٸ ؿذٷ اص ًش ٙآوبء ٹيبر ٰٓ٬ي داٳـ٨بٷ ًج ٞهٶاثي ٵ آئيٲ
ٳبٯٸ ٹبي ٯشثٶًٸ ٵ سـٶي ٞآوبي ٹيبر ٰٓ٬ي ٵ داٳـؼٶيبٱ سلليالر سٰ٤ي٬ي ثشاي ٧ؼششؽ ٔٛب٫يشٺبي سل٠ي٠بسي
 - 2ثش٧ضاسي دٵسٷ ٹب ٵ ٣بس٧بٹٺبي آٯٶصؿي ٣ٶسبٷ ٯذر ثشاي آوبي ٹيبر ٰٓ٬ي  ،داٳـؼٶيبٱ ٵ ؿابٗ٬يٲ داٳـا٨بٷ ػٺاز اسس٠ابء
ٰٓ٬ي ٵ سٶاٳبيي ٹبي دظٵٹـي آٳبٱ
 - 3ايؼبد اسسجبى ثب ٵاكذٹبي كٴٔشي ثٸ ٯٴِٶس ٛشاٹٮ آٵسدٱ صٯيٴٸ ٹٰ٤بسي ٹبي ٯش٠بثٰ٬ٓ ٪ي ٵ ٛٴي داٳـ٨بٷ ٵ كاٴٔز اص ػٰ٬اٸ
ػزة دشٵطٷ ٹبي سل٠ي٠بسي ٵ دسيبٛز ػٺٰيٸ ٣بسآٯٶصي ثشاي داٳـؼٶيبٱ  ،ٹذايز ُشٛيز ٹبي ٯخش ٚ٬داٳـ٨بٷ ثشاي س ْٛٳيبصٹبي
كٴٔز ًج ٞهٶاثي ٯشثٶًٸ ٵ ٳيض ايؼبد ٰ٣يشٸ ٹبي سخللي ٯشـ ٪٤اص ٯؼئٶ٫يٲ  ،كبكجبٱ كٴبيْ ٵ ٣بسؿٴبػبٱ داٳـ٨بٷ
 - 4ثؼششػبصي ٣بسآٯٶصي ثشاي داٳـؼٶيبٱ ٵ ٳِبسر ثش كؼٲ اٳؼب٭ ٵاكذٹبي ٣بسآٯٶصي ٵ دشٵطٷ دٵسٷ ٹبي ٣بسؿٴبػي ٵ ٣بسداٳي ٵ
دبيبٱ ٳبٯٸ ٹبي دٵسٷ ٹبي ٣بسؿٴبػي اسؿذ ٵ د٣ششي ًج ٞآئيٲ ٳبٯٸ ٹبي ٯشثٶًٸ
ٯٔبٵٳز اٯٶس ثيٲ ا ٪٬ٰ٫ػبصٯبٱ ٯش٣ضي داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي .
 - 5ثشآٵسد ٳيب صٹب  ،ٯـ٤الر ٵ ٯؼبي ٪ػبصٯبٱ ٹبي دٵ٫شي  ،خلٶكي ٵ كٴٔز  ،ٹٰـٴيٲ ثشسػي اٯ٤بٳبر ٯٶػٶد دس ػبصٯبٱ ٹب ٵ
كٴبيْ ػٺز سل٠ي٠بر داٳـ٨بٹي
 - 6ايؼبد ثبٳ ٢اًالٓبسي اص دشبٳؼي ٪ٹبي ٯٶػٶد دس داٳـ٨بٷ ٵ ٹٰـٴيٲ ػبصٯبٱ ٹب ٵ كٴبيْ
 - 7ثش٧ضاسي ٣ٴ٨شٷ ٹب  ،ػٰيٴبسٹب  ،ٹٰبيؾ ٹب ٵ ٣ٴٜشاٳغ ٹبي ٰٓ٬ي ٯـشش ١ثب ػبصٯبٱ ٹب ٵ كٴبيْ
 -8اًالّ سػبٳي اٯٶس ٵ اسسجبى ٯؼبصي ثب ٯخبًجبٱ اص ًشيا ٞٵة ٧ابٷ ( ٵة ػابيز ) دٛشاش اسسجابى ثاب كاٴٔز ٵ ػبٯٔاٸ داٳـا٨بٷ
www.cwis.mshdiau.ac.ir
ٛ - 9شاٹٮ ٳٰٶدٱ ثٺشٷ ثشداسي اص ػيؼشٮ ٯ٤بٳيضٷ ػبٯْ داٳـ٨بٷ دس ديـجشد ٯبٯٶسيز ٹب
 - 10سٔبٯ ٪ثب ػبصٯبٱ ٹب ٵ اٳٔ٠بد سٜبٹٮ ٳبٯٸ ٵ ٟشاسدادٹبي ٹٰ٤بسي ٰٓ٬ي دظٵٹـي
 - 11كٰبيز اصٳٶآٵساٱ ٵ سالؽ ثشاي طجز سؼبسي ػبصي اثذآبر ٵ اخششآبر

اًجوي ّبي علو هصَة ٍ دس حبل فعبلیت ٍاحذ هشْذ ثِ تشتیت تبسیس 3
 -1ثيٶ٫ٶطي ٣بسثشدي  - 2سيبهي  - 3ٳبٳٶس٤ٴٶ٫ٶطي ٛ - 4ٴبٵسي اًالٓبر  - 5ؿيٰي  - 6آٯبس  - 7صٯيٲ ؿٴبػي ٣ - 8ـابٵسصي
٣ - 9بٯذيٶسش - 10ك٠ٶ - 11 ٝٹٴش ٵ ٯٰٔبسي  - 12ٯ٤بٳي - 13 ٢ثش - 14 ٝكؼبثذاسي  - 15سٵثبسي - 16 ٢صثبٱ اٳ٬٨يؼاي 17
 صثبٱ ٛشاٳؼٸ  - 18ٯذيشيز دٵ٫شي ٰٓ - 19شاٱ  - 20ٯٺٴذػي دضؿ٤ي ٠ٛ - 21ٸ ٵ ٯجبٳي ك٠ٶ ٝاػالٯي  - 22سابسيخ ٵ سٰاذٱٯ ٪٬اػالٯي ٬ٓ - 23ٶ٭ ػيبػاي  - 24دضؿا٤ي ٛ- 25يضياً - 26 ٢شاكاي كاٴٔشي ٬ٓ - 27اٶ٭ ٵسصؿاي  - 28ػ٘شاٛياب - 29
ؿٺشػبصي  - 30صثبٱ ٵ ادثيبر ٛبسػي  - 31ديشادضؿ٤ي  - 32ٯشب٫ٶطي ٵ ػشاٯي٢
اٳؼٰٲ ٹبي ٰٓ٬ي ٵاكذ ثشٳبٯٸ ٹبي ديـٴٺبدي سا اص ػٰ٬ٸ  :ثش٧ضاسي ٣بس٧بٷ ٣ ،الع  ،ثبصديذ ٰٓ٬ي  ،ٹٰبيؾ ٰٓ٬ي  ،ػاٰيٴبس ،
اٳشـبس ٳـشيٸ ٰٓ٬ي ٵ  ...دس ٟب٫ت ٛش٭ ٹبي ٯلٶة ٯٶػٶددس ػبيز ٯٔبٵٳز دظٵٹـي دغ اص سلٶيت ٰ٣يؼايٶٱ ٯش٣اضي اٳؼٰاٲ

ٹبي ٰٓ٬ي  ،ثٸ اػشا ٧زاؿشٸ ٵ ٓالٵٷ ثش ٣ؼت اٯشيبص  ،ثٸ ٓٴٶاٱ ي ٢اٳؼٰٲ ٔٛابٰ٬ٓ ٩اي داٳـا٨بٷ آصاد اػاالٯي  ،ثاٸ سٔابٯالر
ٰٓ٬ي – دظٵٹـي ثب ػبيش ٯشا٣ض ٰٓ٬ي ثذشداصٳذ .

الف –  : 5ادارٌ امًر کتابخاوٍ َا :
ٯذيشيز اٯٶس ٣شبثخبٳٸ ٹب ثب ي ٢ٯش٣ض ػشبدي ( ٯش٣ض خذٯبر ٛٴي ٣شبة ) ٵ ٣ 15شبثخبٳٸ داٳـ٨بٷ ثاٸ ػاٜبسؽ  ،خشياذ ٛ ،ٺشػاز
ٳٶيؼي  ،اسػب ، ٩اٯبٳز ٣شبة  ،ٯٌجٶٓبر ٵ ٛشآٵسدٷ ٹبي ديذاسي ٵ ؿٴيذاسي ٯـا٘ٶ ٩اػاز  .ٹٰـٴايٲ دس ٟب٫ات ٹٰ٤ابسي ٯيابٱ
داٳـ٨بٷ ٵ ثيٰبسػشبٱ ٹبي ٛبساثي ٵ ٹٜذٷ ؿٺشيٶس  ،داٳـ٨بٷ ٯٴبثْ ٣شبثخبٳٸ اي سا ثشاي آٱ ثيٰبسػشبٱ ٹب سإٯيٲ ٳٰٶدٷ ٵ دس ٟجاب ٩آٱ
ثيٰبسػشبٳٺب ٳيض دس صٯيٴٸ ٣بسٵسصي داٳـؼٶيبٱ دضؿ٤ي داٳـ٨بٷ سا يبسي ٯي ٳٰبيذ .
دس كب ٩كبهش ٓ 272604ٴٶاٱ ٣شبة ثب  84360ٳؼخٸ ثٸ ؿشف ػذٵ ٩ري ٪دس ٯؼٰٶٓٸ ٣شبثخبٳٸ ٹبي داٳـ٨بٷ ٵػٶد داسد .
٣شبثخبٳٸ ٹبي داٳـ٨بٷ ثاب ثشٳبٯاٸ سايبٳاٸ اي اٯاٶس
ًسخالالالالالِ
عٌالالالالَاى
٣شبثخبٳٸ ٹب ٵ ؿج٤ٸ ػٺبٳي ايٴششٳشي ٯشسجي ٹؼشٴذ
8320
3300
کتت فبسس هشجع
ٵ اٯ٤بٱ ػؼشؼٶي ٯٴبثْ ٣شبثخبٳاٸ اي ٯٶػاٶد دس
238245
87773
کتت غیش هشجع فبسس
٣ ٪٣شبثخبٳٸ ٹبي داٳـ٨بٷ دس ٹش ي ٢اص ٣شبثخبٳٸ
4920
2444
کتت التیي هشجع
ٹب ٛشاٹٮ ٯي ثبؿذ ثخؾ ٹابي ٳـاشيبر ٵ دبيابٱ
64:944
7;5;3
کتت التیي غیش هشجع
ٳبٯٸ ٹب ٳيض  ،ثٸ ثشٳبٯاٸ ٹابي سايبٳاٸ اي ٣شبثخبٳاٸ
469<9
<74
هجمت التیي
اٛضٵدٷ ؿذٷ اػز ٣ٸ دس ايٲ ثخؾ ٯؼٰٶٓب 1410
73<;4
;5:4
هجمت فبسس
ٓٴٶاٱ ٯؼالر ٔٛاب ٩ٵ ٗياش ٔٛاب ٩داخ٬اي 407 ،
ٓٴٶاٱ ٯؼالر خبسػي ٔٛب ٩ٵ ٗيش ٔٛب ٩ٵػٶد داسد ٣ٸ اص ايٲ سٔذاد ثب اكشؼبة اؿششآ ١ٴبٵيٲ  580ٯؼ٬ٸ داخ٬ي ٔٛب ٩ٯٶػٶد ٯاي
ثبؿذ .
ٯؼالر خبسػي ثٸ د٫ي ٪ٯـ٤الر ٟشاسداد سٺيٸ ٳـذٷ اػز ٵ ثؼابي آٱ كاذٵد ٓ 10000ٴاٶاٱ ٯؼاالر خابسػي ا٤٫ششٵٳي٤اي سا اص
ًشي٣ ٞشبثخبٳٸ ديؼيشب٫ي ٯـشش ١ٹؼشيٮ .

کتبثخبًِ ديجیتبل:
ٹٮ ا٣ٴٶٱ ثب ساٷ اٳذاصي ٛبصدٵ٭ ٣شبثخبٳٸ ديؼيشب ، ٩اٯ٤بٱ دػششػي ثٸ ٹضاساٱ ٣شبة ا٤٫ششٵٳي٤ي E -BOOKدس ٣شبثخبٳٸ
ديؼيشب ٩داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ٛشاٹٮ ٧شديذٷ اػز .
٣شبثخبٳٸ ديؼيشب ٩داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ثب ٯذيشيز ٯش٣ض ٯٌبٔ٫بر اػششاسظي ٢ػٺز اػشٜبدٷ ٬٣يٸ ٵاكذٹبي
داٳـ٨بٷ داساي سؿشٸ ٣بسؿٴبػي اسؿذ ٵ د٣ششي ساٷ اٳذاصي ٧شديذٷ اػز.
ايٲ ٣شبثخبٳٸ ٯي سٶاٳذ ٳ٠ؾ ٬٣يذي دسديـشٛز ٰٓ٬ي ٵ سل٠ي٠بسي داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ايٜب ٳٰبيذ.
ثب ساٷ اٳذاصي ايٲ ٣شبثخبٳٸ ديؼيشب ٩دس كب ٩كبهش اػشبٳذاسد دػششػي ثٸ اًالٓبر ٰٓ٬ي سٵصآٯذ دس داٳـ٨بٷ آصاد
اػالٯي ٟبث ٪ٯ٠بيؼٸ ثب ديـشٛشٸ سشيٲ داٳـ٨بٹٺبي دٳيب ٯي ثبؿذ.

دفتش فٌبٍسي اعمعبت ٍ استجبعبت3
ٯش٣ض اًالٓبر  ،آٯبس ٵ ٣بٯذيٶسش اثشذا دس ػب 1368 ٩سلز ٓٴٶاٱ دٛشش خذٯبر ٣بٯذيٶسشي ٔٛب٫يز خٶد سا آٗبص ٳٰٶد .
ايٲ ٯش٣ض دس كب ٩كبهش سلز ٳب٭ دٛشش ٛٴبٵسي اًالٓبر ٵ اسسجبًبر ٯـ٘ٶٔٛ ٩ب٫يز ٹبي صيش ٯي ثبؿذ .
 - 1ايؼبد ٵ سٶػٔٸ ػيؼشٮ ٹبي ي٤ذبسؿٸ ٯ٤بٳيضٷ دس ساػشبي ًشف ػبٯْ ٯ٤بٳيضاػيٶٱ داٳـ٨بٷ (  67ػيؼشٮ ٯ٤ابٳيضٷ ) ٵ  7ػيؼاشٮ
ٯ٤بٳيضٷ سٶ٫يذ ؿذٷ سٶػي ػبصٯبٱ ٯش٣ضي ٵ ثخؾ خلٶكي ٵ ػٰٔب  74ػيؼشٮ ٯ٤بٳيضٷ
 - 2سبٯيٲ ػبخشبسٹبي اسسجبًي اخشلبكي ايٴششاٳز داٳـ٨بٷ ثيٲ داٳـ٤ذٷ ٹب ٵ اداسار ٵ ؿج٤ٸ ػٺبٳي ايٴششٳز
 - 3خذٯبر اًالّ سػبٳي ٵ ايؼبد ػبيز ٹبي ايٴششٳشي داٳـ٨بٷ (  81ػبيز )
 - 4اسائٸ خذٯبر اص ًشي ٞايٴششٳز اص ًشي ٞدٶسسب٫ٺبي داٳـؼٶيي  ،اػبسيذ ٵ ٯذيشاٱ
 - 5دـشيجبٳي ٵ ٳ٨ٺذاسي سؼٺيضار ٣بٯذيٶسشي داٳـ٨بٷ ( ٣ 2500بٯذيٶسش )
 - 6سٶػٔٸ ٵ ديبدٷ ػبصي ػيؼشٮ ٹبي ٯ٤بٳيضٷ دس ٯشا٣ض ٵ ٵاكذٹبي داٳـ٨بٹي ٯٴٌ٠ٸ ٵ ػبيش ٵاكذٹبي داٳـ٨بٷ آصاد اػاالٯي ( 34
ٵاكذ ٵ ٯش٣ض داٳـ٨بٹي )

 اسائٸ خذٯبر ػٺز ٯـشش٣يٲ ٵ داٳـؼٶيبٱ ٵاػبسيذ ثشاي اػشٜبدٷ اص ؿج٤ٸ ػٺبٳي ايٴششٳز ٵ ػبٯبٳذٹي ٣ 22بٛي ٳز دس داٳـا٤ذٷٹب ٵ خٶاث٨بٹٺبي داٳـؼٶيي
سٶهيق ايٴ٤ٸ  ،ايٲ ٯش٣ض دس ػب 1390 ٩ثيٲ  400ٵاكذ داٳـ٨بٹي ٯ٠ب٭ اٵ ٩سا دس كٶصٷ ٛٲ آٵسي اًالٓبر ٵ اسسجبًبر ٣ؼت ٳٰٶد.

مزکش رضذ ياحذَای فىايری داوطگاٌ آساد اسالمي مطُذ
ايٲ ٯش٣ض ثب ٹذ ٙكٰبيز اص ٵاكذٹبي ٛٲ آٵس ٯشـ ٪٤اص ٛبسٕ ا٫شلليالٱ ٵ داٳـؼٶيبٱ داٳـ٨بٷ ثٸ ٯٴِٶس دشٵسؽ ٵ آٯابدٷ ػابصي
ثشاي ٵسٵد ثٸ ثبصاس ٔٛب٫يز ٹبي اٟشلبدي داٳؾ ٯلٶس ساٷ اٳذاصي ٧شديذٷ اػز .
ٯش٠بهيبٱ ٵسٵد ثٸ ايٲ ٯش٣ض الص٭ اػز ٹؼشٸ ٹبيي ٯشـ ٪٤اص ٛبسٕ ا٫شلليالٱ ٵ داٳـؼٶيبٱ ثاب سخلاق ٹابي ٯشثاٶى ثاٸ اياذٷ
ٯلٶسي ًشف خٶد سـ٤ي ٪دادٷ ٵ ٯشاست سا ػٺز ثشسػي اٵ٫يٸ ثٸ ٯذيشيز ايٲ ٯش٣ض سؼ٬يٮ ٳٰبيٴذ  .دغ اص ثشسػاي ٹابي اٵ٫ياٸ ثاٸ
٫لبٍ ٰٓ٬يبسي ٵ اٟشلبدي ثٶدٱ ٵ ٳيض ٟشاسداؿشٲ دس اٵ٫ٶيز ٹبي ٯش٣ض  ،ٯشاست ػٺز سلٰيٮ ٧ياشي ٳٺابيي دس ؿاٶساي ٛاٲ آٵسي
ٯش٣ض سؿذ ثشسػي خٶاٹذ ؿذ .
ٔٛب٫يز ٹبي ٵاكذ ٛٲ آٵس دس دٵ ٛبص سؿذ ٯ٠ذٯبسي ٵ سؿذ ثشٳبٯٸ سيضي ٯي ٧شدد  .دسدٵسٷ سؿذ ٯ٠ذٯبسي ٣ٸ  6ٯبٷ ثاٸ ًاٶ ٩خٶاٹاذ
٣ـيذ ٵاكذ ٛٲ آٵس هٰٲ دشٵسؽ ايذٷ ٵ سالؽ دس ػٺز اخز ٯؼٶصٹب ٵ ٯٶا٠ٛز ٳبٯٸ ٹبي الص٭ ثشاي سٶ٫يذ ٯللٶ ٩يب اسائٸ خذٯز
ٵ ٳيض اٳؼب٭ ثبصاسيبثي ٵ ٓ٠ذ ٟشاسدادٹبي اٵ٫يٸ ثشاي ٛشٵؽ ٯللٶ ٩ٳؼجز ثٸ طجز ؿش٣ز اٟذا٭ خٶاٹذ ٳٰٶد .
دس اٳشٺبي ايٲ دٵسٷ ٵاكذ ٛٲ آٵس هٰٲ اسائٸ ًشف ٰٓ٬يبسي ٣ؼت ٵ ٣بس ( )Bpدسخٶاػز ٵسٵد ثٸ دٵسٷ سؿذ ٵ اػشٜبدٷ اص سؼاٺيالر
ايٲ دٵسٷ سا اسائٸ خٶاٹذ داد ٣ٸ ٯشاست دس ؿٶساي ٛٲ آٵسي ٯش٣ض سؿذ ثشسػي ٵ دس كٶسر سلٶيت ثٸ ايـبٱ اث ٖ٬خٶاٹذ ؿذ .
ًٶ ٩ايٲ دٵسٷ  3ػب ٩ٯي ثبؿذ ٵ دس دبيبٱ دٵسٷ دغ اص ثشسػي ٔٛب٫يز ٹبي اٳؼب٭ ؿذٷ ٵ اٳٌجب ٝثب اٹذا ٙديؾ ثيٴي ؿذٷ دس ًاشف
٣ؼت ٵ ٣بس اسائٸ ؿذٷ ٧ ،ٶاٹي ٛبسٕ ا٫شللي٬ي اص ٯش٣ض سؿذ ثٸ ؿش٣ز آٌب خٶاٹذ ؿذ .
ثشاي ٵاكذٹبي ٛٲ آٵسي ٣ٸ ٵسٵد آٳٺب ثٸ ٯش٣ض سؿذ ثٸ سلٶيت ؿٶساي ٛٲ آٵسي ثشػذ  .كٰبيز ٹبيي اص ٟجي ٪سبٯيٲ ٛوب ٵاٯ٤بٳبر
دٛششي  ،ايٴششٳز ،ػشٵيغ ايبة رٹبة ٵ ٳيض  ٢ٰ٣ٯب٫ي ثٸ ؿ ٪٤ٵا٭ سخليق خٶاٹذ يبٛز .
ٓالٰٟٴذاٱ ٯي سٶاٳٴذ ػٺز ٣ؼت اًالٓبر ثيـشش ٵ دسيبٛز ٛش٭ دزيشؽ ٹٰٸ سٵصٷ اص ػبٓز ٘٫ 8 / 30بيز  13ثاٸ ٳـابٳي اثشاذاي
ػبدٷ ؿٺش ١كٴٔشي سٶع  ،ؿٺشٛ ١ٴبٵسي ٗزايي  ،ٯش٣ض سؿذ ٛٴبٵسي داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ً،ج٠ٸ دٵ٭ ٯشاػٔٸ ٳٰٶدٷ ٵ يب ثب سٜ٬اٲ
ٹبي  5424530ٵ  5424531سٰبع كبك ٪ٳٰبييذ  .آدسع ػبيز http//trc.mshdiau.ac.ir :

واحدهاي فن آور مستقر در مركس رشد
سديٚ
1
2
3
4
5

ٳب٭ ؿش٣ز /ٵاكذ ٛٲ آٵس
د٫شب ثبٵسد صٯشد
ػجض سشاؿٸ ثيؼشٶٱ
خٶس ٧ؼششاٱ ػجض دبط
ثذيْ كٴٔز ؿشٝ
كٴبيْ ٯبؿيٴٺبي ٹٶؿٰٴذ

سبسيخ ٵسٵد
90 / 3 / 29
90 / 3/29
90 / 8 / 19
90 / 9 / 8
91 / 3 / 22

ايذٷ ٯلٶسي
٣ٴشش ٩ٹٶؿٰٴذ سٵؿٴبيي
ثٺيٴٸ ػبصي ٯلش ٙاٳشطي
ٛـشدٷ ػبصي صثب٫ٸ اص ٯجذا
٣الؽ ٵ سٔٶين دٳذٷ سثبسي٢
ٯبؿيٲ ٹبي ٹٶؿٰٴذ

ٯذيش  /ٳيشٵي ٯلٶسي
ٯلٌٜي كبدٟي
ٵكيذ ثيبر
ثبث ٢ٵاط٠ي
ػٶاد ػيذ كؼيٴي
ٯٺذي ٜٗٶسيبٱ

ٵهٔيز
سؿذ
سؿذ ٯ٠ذٯبسي
سؿذ ٯ٠ذٯبسي
سؿذ ٯ٠ذٯبسي
سؿذ ٯ٠ذٯبسي

هعبًٍت تَسعِ ٍ هديريت هٌببع
كٶصٷ ٯٔبٵٳز سٶػٔٸ ٵ ٯذيشيز ٯٴبثْ داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي دس صٯيٴٸ ٹبي اػشاي دٟيا ٞهاٶاثي اداسي  ،اػاشخذاٯي ٵ
سٛبٹي ٹٰـٴيٲ ٳِبسر ثش دسيبٛز دسآٯذٹب ٵ كش ٙٹضيٴٸ ٹب ٵ اٳؼب٭ خاذٯبر سٛابٹي ثاشاي داٳـاؼٶيبٱ  ،اػابسيذ ٵ

٣بس٣ٴبٱ  ،ك َٜٳِٮ ٵ آساٯؾ ٵ سبٯيٲ ٯبيلشبع آٯٶصؿي  ،دظٵٹـي ٵ دشػٴ٬ي  ،سٰٺيذار الص٭ سا ثٰٴِٶس سل ٞ٠آسٯبٳٺب
ٵ اٹذا ٙثضس ٥داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ٛشاٹٮ ٯي آٵسد .
ادارٌ کل امًر مالي
ٳِبسر ثش ؿ٨ٶٳ٨ي دسيبٛز دسآٯذٹب ٵ كش ٙٹضيٴٸ ٹب  ،ٳ٨ٺذاسي ٵ اػشٜبدٷ ثٺيٴٸ اص اٯٶا ٩داٳـ٨بٷ سا ٓٺذٷ داساػز ٵ ؿبٯ ٪اداسار
ري ٪ٯيجبؿذ :
ا )ٚ٫اداسٷ دشداخز ٵ سػيذ٧ي ثٸ اػٴبد
ة) اداسٷ اٯٶس دٛششداسي ٵ سٴِيٮ كؼبثٺب
ع)اداسٷ اٯٶا٩
د) اداسٷ دساٯذ ٵ ؿٺشيٸ
ٷ)كٴذٵ ٝسٛبٷ داٳـؼٶيبٱ

ادارٌ کل امًر اداری
ؿبٯ ٪اداسٷ ٣بس٧ضيٴي ٵ سٛبٷ ٹٰـٴيٲ دثيشخبٳٸ ٵ ثبي٨بٳي ٯيجبؿذ ٵ اٹذا ٙآٱ ؿبٯ: ٪
سٴِيٮ ٵكذٵس ٬٣يٸ اك٤ب٭ ٣بس٧ضيٴي ؿبٯ :٪ك٠ٶ ٝٵ ٯضايب ،ٯبٯٶسيز ٹب ،اسس٠بء٧شٵٹٺب ٵ.....
اٳؼب٭ ٯشاك ٪سٰ٤ي ٪دشٵٳذٷ ٣بس٣ٴبٱ،ٹٰـٴيٲ سٴِيٮ ٵ كذٵس ٟشاسدادٹبي ٹٰ٤بسي
اٳؼب٭ ٯشاك ٪اداسي اخز ٯؼٶصٹبي اػشخذاٯي ٣بس٣ٴبٱ
٣ٴشش ٩كوٶس ٵ ٗيبة  ،طجز ٵ ٧ضاسؽ ػبٓبر ٹٰ٤بسي ٣بس٣ٴبٱ داٳـ٨بٷ  ،اٳؼب٭ اٯٶس سٛبٹي ٣بس٣ٴبٱ ٵ آوبء ٹيز ٰٓ٬ي

اٳؼب٭ ٯشاك ٪اداسي ٬٣يٸ ٯ٤بسجبر داٳـ٨بٷ اص ًشي ٞدثيشخبٳٸ

مذيزيت تذارکات
ايٲ اداسٷ ؿبٯ ٪اداسٷ ٣بسدشداصي ٵ اداسٷ اٳجبسٹب ٯي ثبؿذ.
 -1ثش٧ضاسي ٬٣يٸ ٯٴبٟلٸ ٹبي ٰٓٶٯي دس ساثٌٸ ثب خشيذ سؼٺيضار آصٯبيـ٨بٹي٣،بس٧بٹي،ٯلب٫ق ػابخشٰبٳي ٫،اٶاص٭ اداسي ،سٔيايٲ
ديٰبٳ٤بساٱ(ٯٔبٯالر ٰٓذٷ)
 -2سٺيٸ ٵ خشيذ ٬٣يٸ اٟال٭ ٯٶسد ٳيبص داٳـ٨بٷ ؿبٯ ٪ٯٶاد ٯلشٛي ػ ٚ٬ػشٵيغ ٹب ،خٶاث٨بٹٺب ،ثخـٺبي ٯخش ٚ٬اداسي ٵ كاٶصٷ
ٹبي آٯٶصؿي
 -3دي٨يشي ػ٬ؼبر ٰ٣يؼيٶٱ ٯٔبٯالر (آٯبدٷ ػبصي ٬٣يٸ ٯشاك ٪اٵ٫يٸ ثب ٹٰبٹٴ٨ي ٵ اسسجبى ثب ٧شٵٹٺبي آٯٶصؿي كاٶصٷ ٯٔبٵٳاز
ٹبي دظٵٹـي ٰٓ،شاٳي ٵ اػشاي ٯلٶثبر ٰ٣يؼيٶٱ)
 -4ثش٧ضاسي ٯضايذٷ ٹبي ٰٓٶٯي ثب اخز ٯؼٶص
 -5ٳِبسر ،ثبصديذ ٵ ٣ٴشش ٩ثش ٬٣يٸ ٯشاك ٪خشيذ  ،اٳجبس ٵ سٶصيْ.
 -6ثشآٵسد ٯٶاد ٯلشٛي دس ٟب٫ت ؿبسطٹبي ػب٫يبٳٸ اص ًشي ٞاداسٷ اٳجبسٹب .
 -7سلٶي٬٣ ٪يٸ سؼٺيضار ٵ اٟال٭ خشيذاسي ؿذٷ ثٸ اٳجبسٹب -ٳ٨ٺذاسي ٵ سٶصيْ آٱ ثٸ ٵاكذٹبي دسخٶاػز ٣ٴٴذٷ ٵ ٳِابسر ٣بٯا٪
ثش ٳلٶٷ ٳ٨ٺذاسي ٯٶاد ٗزائي.

ادارُ اهَر عوراًي
ثٰٴِٶس دػشيبثي ثٸ ٳِب٭ ٯٌ٬ٶة آٯٶصؽ ٓب٫ي ٵ ثب ٹاذ ٙسٶػأٸ ٵ ٧ؼاششؽ ٛوابٹبي آٯٶصؿاي  ،دظٵٹـاي  ،اداسي
ٵخذٯبسي ٵ ٹٰـٴيٲ ثٺشٷ ثشداسي ثٺيٴٸ اص ػبخشٰبٱ ٹب ٵ سبػيؼبر صيش ثٴبيي  ،كٶصٷ ٯٔبٵٳز ٰٓشاٳي اص اٵاخش ػاب72 ٩
دس ٵاكذ ٯـٺذ سـ٤ي ٪ؿذ ٣ٸ اص ٳِش ػبصٯبٳي ٵ داساي ٯذيشيز اٯٶس ٛٴي ٵ ٯٺٴذػي  ،ٯـشٰ ٪ثش ػٸ اداسٷ ثـشف ريا٪
ٯي ثبؿذ.
ٯخشلشي اص ٵُبي ٚايٲ اداسٷ ٹب ٓجبسسؼز اص :

 – 1ادارٌ طزاحي :
 آضا٭ ٣بسؿٴبع ػٺز ثبصديذ اص اساهي ٯٶسد ٳيبص ثشاي اكذاص ٯؼشْٰ داٳـ٨بٹي ٵ سٺياٸ ٧اضاسؽ ثٰٴِاٶس اسائاٸ ثاٸٯٔبٵٳز ٰٓشاٳي داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي.
 سٺيٸ ٵ اسائٸ اًالٓبر ٯٶسد ٳيبص ًشكٺبي ػبٯْ اص ٟجي ٪ؿشايي ػ٘شاٛيبيي ٛ ،شٹٴ٨ي  ،اػشٰبٓي .، سٺيٸ ٳ٠ـٸ ٹبي اػشايي دشٵطٷ ٹبي ػبخشٰبٳي سب ػ 5000 ٚ٠ٯشش ٯشثْ صيشثٴب ػٺز سبييذ ٯٔبٵٳاز ٰٓشاٳاي ػابصٯبٱٯش٣ضي.
-2ادارٌ اجزا ي وظارت
 ٛشاٹٮ ٳٰٶدٱ ٯ٠ذٯبر اػشاي دشٵطٷ ٹب ٵ ًشكٺاب ،اٳؼاب٭ ٯٌبٔ٫ابر الص٭ ثاٸ ٯٴِاٶس دٓاٶر اص ديٰبٳ٤ابساٱ كابكتكالكيز  ،اٳشخبة ٳٜشار ثٸ سشسيت اٵ٫ٶيز دس ؿٺبسؿٶة هٶاثي داٳـ٨بٷ ثب سٴِايٮ كٶسسؼ٬ؼاٸ  ،اسػاب ٩ٯاذاس ١ثاٸ
ٯٔبٵٳز ٰٓشاٳي ػبصٯبٱ ٯش٣ضي ػٺز اخز سلٰيٮ
 اخز ٳِش ٰ٣يؼيٶٱ ٯٔبٯالر ٵاكذ ٵ ػبصٯبٱ ٯش٣ضي دس ٯٶسد ٯيضاٱ دشٵطٷ ٹب ٵ ًشف ٹب ثشاػبع ٯ٠شسار ٯشثٶًٸ سٴِيٮ ٟشاسداد دس ؿبسؿٶة ٯشٲ سبئيذ ؿذٷ ػبصٯبٱ ٯش٣ضي داٳـ٨بٷ -ٳِبسر ثش اػشاي دشٵطٷ ٹب ٵ ًشف ٹب ٵ ثشسػي ٯ٠بديش ٣بس ٵ كٶسر ٵهٔيشٺبي اسائٸ ؿذٷ اص ًش ٙديٰبٳ٤بساٱ ٵ سبئيذ آٱ

 ٳِبسر ثش سٺيٸ ٯلب٫ق ٯٶسد ٳيبص دشٵطٷ ٛشاٹٮ ٳٰٶدٱ اٯ٤بٳبر ٣بسي ٵ ٵػبئ ٪ٵ اثضاس ٯٶسد ٳيبص ٣بس٧بٹٺب ثشآٵسد ٹضيٴٸ ٹبي دشٵطٷ ثٸ ٯٴِٶس ديؾ ثيٴي ٵ سبٯيٲ آشجبس اص ٯٴبثْ ٯب٫ي ٯٶسد ٳِش ٛشاٹٮ ٳٰٶدٱ اٯ٤بٳبر ٳ٠ـٸ ثشداسي  ،آصٯبيـبر ٛٴي ٵ ٯ٤بٳي ٢خب ١ٯٶسد ٳيبص دشٵطٷ ٹبي ٰٓشاٳي ثبصديذ ٵ آال٭ ٳِش ٣بسؿٴبػي اٯال٣ ١ٸ ٵاكذ ٟلذ خشيذ يب اػبسٷ آٳشا ثشاي سٶػٔٸ ٛوبي ٯٶسد ٳيبص خٶد داسد ٵ اسائٸآٱ ثٸ ٯشاػْ ريشثي
 – 3ادارٌ تعمیزات يوگُذاری:
 سذٵيٲ ػيؼشٮ ساٹجشي ٵ ٳ٨ٺذاسي كليق ٵ اكٶ٫ي اص ػبخشٰبٳٺب ٵ سبػيؼبر سلز دٶؿؾ داٳـ٨بٷ اسائٸ خذٯبر ٛٴي ٵ سخللي ثٸ ػبيش ٟؼٰشٺبي داٳـ٨بٷ اٳؼب٭ سٰٔيشار ٵ ٯشٯز ثٸ كؼت ٳيبص سٺيٸ ٯـخلبر ٛٴي ٵ اػشٔال٭ ػٺز اٳؼب٭ سٰٔيشار اػبػي دػش٨بٷ ٹبي ٯجشد ٵ ػيؼشٮ ٹبي دي ٦ثخبس ٵ آة ٧ش٭ٵ ٗيشٷ ...

ادارٌ اوتظامات
اداسٷ اٳشِبٯبر داٳـ٨بٷ ٓالٵٷ ثش ٣ٴشش ٩ٵسٵد ٵ خشٵع اٛشاد ٵ اٯاٶا ٩ٵ كٜبُاز اص اٯاب٣ٲ ٵ اٯاٶا ٩ٵ سبػيؼابر داٳـا٨بٷ  ،ثٰٴِاٶس
ثشٟشاسي ٵ ك َٜٳِٮ ٵ آساٯؾ ٵ ديـ٨يشي اص كٶادص اكشٰب٫ي ٹٰـٴيٲ  ٢ٰ٣ثٸ اػاشاي كاليق هاٶاثي ٛشٹٴ٨اي ٵ ٯشاػاٮ ثاٸ
كٶسر ؿجبٳٸ سٵص دس ٬٣يٸ داٳـ٤ذٷ ٹب ٵ ػبخشٰبٳٺبي داٳـ٨بٷ ٯؼش٠ش ٵ خاذٯبر اٳشِبٯابسي ٵ اٯٴيشاي ثاٸ داٳـاؼٶيبٱ ٣ ،بس٣ٴابٱ ٵ
اػبسيذ ٯلشش٭ اسائٸ ٯي ٳٰبيذ .

مذيزيت امًر عمًمي
الف -اداسُ ًملیِ 3

 ػشٵيغ دٹي ثٸ داٳـؼٶيبٱ دس ٯؼيشٹبي داٳـؼٶيي ،ثبصديذٹبي ٰٓ٬ي ٰٓ٬يبر كلشائي اسدٵٹبي ٰٓ٬ي ٵ ٛشٹٴ٨اي
٣الػٺبي ٰٓ٬ي ٵٳِبسر ثش اٳؼب٭ آٱ.
 ػشٵيغ دٹي ٯبٯٶسيز ٹبي دسٵ ٱ ؿٺشي ٵ ثشٵٱ ؿٺشي ٣بس٣ٴبٱ ٵ ٯذيشاٱ ٵ ٯٔبٵٳشٺبي داٳـ٨بٷ ٵ ٳِبسر ثش اٳؼاب٭
آٱ .
 سٺيٸ ٫ٶاص٭ يذ٣ي ٵ سٰٔيش ٵػشٵيغ ٵ ٳ٨ٺذاسي خٶدسٵٹبي داٳـ٨بٷ ٵ ثبصديذ ٯؼشٰشاص آٳٺب.
 سٔٶين ٵػبي٨ضيٴي خٶدسٵٹبي ٛشػٶدٷ داٳـ٨بٷ ٯٌبث ٞهٶاثي
ة  -اداسُ خذهبت 3
 ٳِبسر ثش٣بس سٵصاٳٸ دشػٴ ٪خذٯبر
 ػٶاث٨ٶيي ثٸ سٜ٬ٲ ٹبي اسثبة سػٶّ سٶػي سٜ٬ٴـي ٹبي ٹش داٳـ٤ذٷ
 آٯبدٷ ػبصي ٯ٤بٳٺبي ثش٧ضاسي ٹٰبيؾ ٹب،ػ٬ؼبر،اسدٵٹبي ساٶػيٺي داٳـاؼٶيبٱ  ،ػـاٲ ٹابي ٛابسٕ ا٫شللاي٬ي ٵ
اصدٵاع داٳـؼٶيي
 دي٨يشي طجز ٳب٭ سٜ٬ٲ ٵ طجز ٟجٶم آة ٵ ثش٧، ٝبص ٵ سٜ٬ٲ داٳـ٨بٷ ػٺز دشداخز سٶػي اٯٶس ٯب٫ي

هعبًٍت برًبهِ ريسي ٍ اهَر اقتصبدي داًص
بٌیبى

اّذاف ٍ هبهَسيت ّب
 ٯذيشيز سلٶ ،٩ٳٶػبصي ٵ ٯٌبٔ٫بر ٣بسثشدي ثب ٓٴبيز ثٸ ػٴذ ؿـٮ اٳذاص ثيؼز ػب٫ٸ ٣ـٶس– ٳٺبديٴٸ ػبصي ٛشٹٴ ٦ثشٳبٯٸ سيضي ٵ اخز ٧ضاسؽ ثلٶسر ؿؾ ٯبٹٸ اص كٶصٷ ٹبي ٯخش ٚ٬ثش اػبع ثشٳبٯٸ ؿـٮ.
 -ثؼشش ػبصي سٶػٔٸ ٵ ٧ؼششؽ اٟشلبد داٳؾ ثٴيبٱ.

 ثؼشش ػبصي سٶػٔٸ ٵ ٧ؼششؽ ؿش٣ز ٹبي ػشٯبيٸ ٧زاسي دس داٳـ٨بٷ. سٶػٸ ثٸ اٟشلبد ٯ٠بٵٯشي ٵ ثشسػي ساٹ٤بسٹب ٵ اٟذاٯبر اػشايي دس ايٲ خلٶف. ثشٳبٯٸ سيضي دس خلٶف سٶػٸ ثٸ اٯٶس سٛبٹي ٳيشٵي اٳؼبٳي دس ػٺز ثٺجٶد ٣يٜيز سهبيز اص صٳذ٧ي ٣بسي. ٯذيشيز ٰٓ٤٬شد ػبصٯبٳي ٵ اسصيبثي ثٸ س٤ٜي ٢كٶصٷ ٹبي ٯخش ٚ٬دس ػٺز سٶػٔٸ ٵ سٔب٫ي داٳـ٨بٷ. اكالف سٵيٸ ٹب ٵ ٛشايٴذٹبي داٳـ٨بٷ  ،اص ًشي٧ ٞؼششؽ ٵ ثٺجٶد ٛٴبٵسي اًالٓبر. سٶاٳٰٴذ ػبصي ٣بس٣ٴبٱ ٵ سٶػٔٸ دٵسٷ ٹبي آٯٶصؿي ٣ٶسبٷ ٯذر ٵ سخللي. ثشسػي ٵ ؿٴبػبيي ٵ اٯ٤بٱ ػٴؼي ثشٵٱ ػذبسي ٵاكذٹبي داٳـ٨بٷ. ؿٴبػبيي ٳيشٵٹبي سٶاٳٰٴذ دس كٶصٷ ٹبيي ٣ٸ اٯ٤بٱ ثشٵٱ ػذبسي آٳٺب ٵػٶد داسد ٵ سـٶي ٞايٲ ٳيشٵٹب ثٸ سللي ٪دسسخلق ٹبي ٯٶسد ٳيبص داٳـ٨بٷ ٣ٸ دس آيٴذٷ ثب ٰ٣جٶد ٳيشٵ ٯٶاػٸ خٶاٹذ ؿذ.
 ايؼبد ٳِب٭ ثشٳبٯٸ سيضي ٵ ثٶدػٸ سيضي ٯجشٴي ثش ٰٓ٤٬شد. ساٷ اٳذاصي ٵ اػشاي ػبٯبٳٸ دبيؾ ثشٳبٯٸ ٹبي ساٹجشدي ٵ ٰٓ٬يبسي داٳـ٨بٷ. سٶػٸ ثٸ ؿبث ٢ػبصي ٵ اكالف ٳٰٶداس ػبصٯبٳي  ،ثب سٶػٸ ثٸ ثبصٳـؼش٨ي صيبد ٣بس٣ٴبٱ دس ػب٫ٺبي آيٴذٷ سٶػٸ ثٸؿبث ٢ػبصي ٵ اكالف ٳٰٶداس ػبصٯبٳي.
 اسس٠بء ٰٓ٤٬شد ٵ سٶاٳٰٴذي ٵ اٳش٠ب ٩داٳؾ دس ٬٣يٸ ػٌٶف ٯذيشيشي ٵ ٣بسؿٴبػي سٜ٬ي ٞٯبٯٶسيز ٹب ٵ ايؼبد ٹٰ٨شايي دس ثيٲ ٯٔبٵٳز ٹبي دي٨ش دس ساػشبي اٹذا ٙٵ ٯبٯٶسيز ٹبي داٳـ٨بٷ ٵ اػٴبدثبال دػشي
 ٯٰبٳٔز اص دشا٣ٴذٷ ٣بسي ٵ اسخبر ػيبػز ٹب ٵ ثشٳبٯٸ ٹب ٵ سٵؽ ٹبي ٵا٧شايبٳٸ دس ٔٛب٫يز ٹبي ثخـي دس كٶصٷٹبيٯخش ٚ٬داٳـ٨بٷ
 ًشاكي ٵ سذٵيٲ ثشٳبٯٸ ٹبي ساٹجشدي ،ث٬ٴذٯذر ،ٯيبٱ ٯذر ٵ ٰٓ٬يبسي دس داٳـ٨بٷ ثش ٯجٴبي ػيبػشٺب ٵاػٴبد ثبالدػشي
 ثشٳبٯٸ سيضي ٵ دي٧يشيِ سخليق ٵ ثٸ ٣بس٧يشي ٯٴبثْ دس داٳـ٨بٷ اسائة ٧ضاسؽ ٹبي ادٵاسي ٵ ٯٶسدي اص ٰٓ٤٬شد ٟؼٰز ٹبي ٯخش ٚ٬داٳـ٨بٷ. ٧شدآٵسيً ،ج٠ٸ ثٴذي ،سؼضيٸ ٵ سل٬ي ٪ٵ اسصيبثي ٰ٣ي ٵ ٣يٜي ٰٓ٤٬شد داٳـ٨بٷ دس ٯ٠بيؼٸ ثب ثشٳبٯٸ ٹب ثشسػي ٵ ثٸ ٣بس٧يشي سٵؿٺبي سٔب٫ي ػبصٯبٳي ثشاي ثٺجٶد ٵ اٛضايؾ ثٺشٷٵسي دس داٳـ٨بٷ دي٨يشي ٵ ٳِبسر ثشكؼٲ اػشاي دػشٶسا٬ٰٔ٫ٺب ،ثخـٴبٯٸ ٹب ،اػشبٳذاسدٹب ،ٳشخٺب ٵ ؿبخق ٹبي اثالٗي داٳـ٨بٷ آصاداػالٯي ٵ ٵصاسر ٓ٬ٶ٭ ،سل٠ي٠بر ٵ ٛٴبٵسي
 ثشسػي ٵ ؿٴبػبيي ٳيبصٹبي داٳـ٨بٷ دس خلٶف ػيؼشٰٺبي اًالٓبسي ٵ ٰٓ٬يبسي ٵ اسائة ديـٴٺبد ًشاكي ٵ سٶػٔةايٲ ػيؼشٰٺب
 -كٰبيز اص ؿش٣ز ٹبي ػشٯبيٸ ٧زاسي ٵ ٯٶػؼٸ ٹبي داٳؾ ثٴيبٱ .

دفتز مطالعات يآمًسش ویزيی اوساوي
ٟٶر ٧شٛشٲ ايٲ اٳذيـٸ ٣ٸ ٯٺٰششيٲ ػشٯبيٸ اسصؿٰٴذ ٹش ٣ـٶس ٳيشٵي اٳؼبٳي آٯٶصؽ دياذٷ  ،ٯابٹش  ،خاال ٝٵ داساي
س٤ٜش ٯٴٌ٠ي اػز ٯٶػت ٰ٣شٳ ٦ؿذٱ ٳِشيٸ ػٴشي ٯجشٴي ثشيبد٧يشي آٯٶصؿٺب ٵ ٯٺبسسٺبي ٯٶسد ٳيابص ٟجا ٪اص صٯابٱ
اؿش٘ب ٩ٵ يب سؼذيذ ٳِش دس ٳِشيٸ سب ٣يذ ثش آٯٶصؽ ٯٶسد ٳيبص ٛاشد ٵ ػبٯٔاٸ اص دٵساٱ ٣اٶد٣ي ساب ػاٶاٳي ؿاذٷ اػاز ،
ثٌٶسي٤ٸ اٯشٵصٷ ٯٜبٹيٰي ٹٰـٶٱ يبد٧يشي ٯبدا٭ أٰ٫ش  ،يبد٧يشي خٶدسٹجش ٵ آٯٶصؿٺبي ٯذاٵ٭ ثٔٴٶاٱ ثخؾ ٯٺٰي اص
ٳيبصٹبي ٛشدي ٵ اػشٰبٓي ٯٔٴي ديذا ٣شدٷ اػز .ٯؼٰ٬ب داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ٳيض ثٸ ٓٴٶاٱ ي ٢ٳٺبد ٰٓ٬ي ا ٛشٹٴ٨اي
٣ٸ ػبي٨بٷ ٯٔشجشي دس آٯٶصؽ ٓب٫ي ٣ـٶس داسد ثٸ ٯٴِٶس دػز يبثي ثٸ اٹذا ٙداٳـ٨بٷ ٯي ثبيؼز اص ػبي٨بٷ ٵاالئاي اص

آٯٶصؿٺبي ٯذاٵ٭ ثشاي اػبسيذ ٵ ٣بس٣ٴبٱ خٶد ثشخٶسداس ثبؿذسب ثشٶاٳذ ٧بٯٺبي خذٯز سػبٳي ٰٓ٬ي ٵٛشٹٴ٨ي خٶد سا ثاٸ
داٳـ٨بٷ ٵ ثٸ ػبٯٔٸ ثب اٛضايؾ سٶاٳٰٴذي اػبسيذ  ،ٯذيشاٱ ٵ٣بس٣ٴبٱ  ،ثٺشش ٵ ٯٶطش سش ثٸ اٳؼب٭ سػبٳذ.دس ايٲ ساػاشب دٛشاش
ٯٌبٔ٫بر ٵآٯٶصؽ ٳيشٵي اٳؼبٳي ٯـٺذ ثب ثش٧ضاسي دٵسٷ ٹبي ٣ٶسبٷ ٯذر ثشاي اػبسيذ ،ٯذيشاٱ ٵ٣بس٣ٴابٱ داٳـا٨بٷ دس
ػٺز اسس٠بء ػٌق ٣يٜي آٳبٱ ٵ ثٸ ٹٴ٨ب٭ ؿذٱ ٓ٬ٶ٭ ايـبٱ ٧ب٭ ثشٯي داسد.

 _ 8دفتز طزح ي بزوامٍ ي بًدجٍ
ايٲ دٛشش ثب ٵُبي ٚٯـخق ري ٪دس ػٸ ٧شٵٷ ٔٛب٫يز ٯي ٳٰبيذ .
الف  -گشٍُ ًظبست ٍ اسصيبث
 – 1ٳِبسر ثش اٯٶس اػشايي داٳـ٨بٷ (ثبصديذ يب ٳِش ػٴؼي ؿبٯ ٪ٯٶاسد ري) : ٪
 – 1 – 1ٳِش ػٴؼي اص داٳـؼٶيبٱ ديشاٯٶٱ اٳشخبة ٵاكذ ٵسل٬ي ٪آٱ
 – 2 – 1ٳِش ػٴؼي اص ٯذيشاٱ ٧شٵٹٺب دس ٯٶسد اٳشخبة ٵاكذ ٵ سل٬ي ٪آٱ
 – 3 – 1ٳِشػٴؼي دس ٯٶسد طجز ٳب٭ ٵسٵدي ٹبي ػذيذ ٵ سل٬ي ٪آٱ
 – 4 – 1ٳِشػٴؼي داٳؾ اٯٶصي اص ٯذاسع ػٰب ٵ سل٬ي ٪آٳٺب
 – 5 – 1اسصيبثي ٰٓ٤٬شد دٛبسش ٛشٹٴ ٦اػالٯي
 – 6 – 1ٳِشػٴؼي اص داٳـؼٶيبٱ ثٸ ٯٴِٶس دػششػي ثٸ ٵهٔيز ٣يٜيز آٯٶصؿي ٵ اٯٶس سٛبٹي داٳـؼٶيبٱ اص ػٰ٬ٸ ػ ٚ٬ػشٵيغ
ٵ خٶاث٨بٹٺبي داٳـؼٶيي ٵ ...
 – 2اسصيبثي ػب٫يبٳٸ ٧شٵٹٺبي آٯٶصؿي  ،آوبء ٹيبر ٰٓ٬ي ثب سٶػٸ ثٸ ؿبخق ٹبي سٔييٲ ؿذٷ ٵ اسصيبثي ٹبي داٳـؼٶيي
 – 3اسصيبثي ػب٫يبٳٸ ٣بس٣ٴبٱ اداسي داٳـ٨بٷ
 – 4ايؼبد ٳِب٭ اسصيبثي دس ٵاكذ ٵ اػشٜبدٷ اص ٳشبيغ آٱ ػٺز اسس٠بء ٣يٜيز آٯٶصؿي دس ٧شٵٹٺبي آٯٶصؿي
 – 5اسصيبثي ٯذاسع سلز دٶؿؾ ػٰب ثب سٶػٸ ثٸ ؿبخق ٹبي سٔييٲ ؿذٷ ٵ ٳِش ػٴؼي ٹبي داٳؾ آٯٶصي
ٟ - 6شاسدادٱ ٯذاس ١ٯٶسد ٳيبص ٣بس٧ضيٴي ٹيبر ٰٓ٬ي ثشاي اسس٠بءٵسجذي ٪ٵهٔيز اػشخذاٯي آوبء ٹيبر ٰٓ٬ي ٵاكذ
 –7ثشسػي ٵهٔيز ٵاكذٹبي اٳشخبثي ٧شٵٹٺبي آٯٶصؿي
 -8سسجٸ ثٴذي ٧شٵٹٺبي آٯٶصؿي اص ٳِش ٯيضاٱ ٟجٶ٫ي دس ٯ٠بًْ سلليالر سٰ٤ي٬ي
ة  -گشٍُ ثشًبهِ سيضي
 - 1سٺيٸ ٵ سذٵيٲ ثشٳبٯٸ ٹبي ث٬ٴذ ٯذر
 - 2اٳؼب٭ ثشسػي ٹبي الص٭ ثٸ ٯٴِٶس ؿٴبػبيي ٯـ٤الر اػشايي دا ٳـ٨بٷ ٵ اكالف سٵيٸ ثب سٶػٸ ثٸ ٳيبصٯٴذيٺبي ٯٶػاٶد دس كاٶصٷ
ٹبي ٯخشٚ٬
 - 3اخشلبف دؼز ػبصٯبٳي ثٸ ٣بس٣ٴبٱ ثب سٶػٸ ثٸ ػبخشبس ٵ دؼز ٹبي ػبصٯبٳي ٵ ؿشايي اكشاص
 - 4سٴِيٮ ثشٳبٯٸ ٹبي ٣ٶسبٷ ٯذر ( ي٤ؼب٫ٸ ) ٵ ث٬ٴذ ٯذر ( ثشٳبٯٸ اػششاسظي) ٢
 -5سٺيٸ ٵ سذٵيٲ اًالٓبر ٯٶسد ٳيبص دس خلٶف سؼذيذ ٳِش اٯشيبصثٴذي داٳـ٨بٷ
 - 6سؼذيذ ٳِش دس ػبصٯبٱ ٣بس ٵ دؼز ٹبي داٳـ٨بٷ  ،ثيٰبسػشبٱ ٹب  ،ٯٔبٵٳز ػٰب ٵ ٯشا٣ض آٯٶصؿي ٵاثؼشٸ
 - 7اسصيبثي ٰٓ٤٬شد ثشٳبٯٸ ٹبي داٳـ٨بٷ ( ث٬ٴذ ٯذر ٵ ٣ٶسبٷ ٯذر )
 - 8ٯـبس٣ز ٵ ٹٰ٤ٜشي دس سلٰيٮ ٧يشي ٹبي ٯشثٶى ثٸ دزيشؽ داٳـؼٶ ٧ ،ؼششؽ ٛوب ٵ ٔٛب٫يز ٹب
 - 9سـ٤ي ٪ػ٬ؼبر ٯذاٵ٭ ٵ ادٵاسي ثب سٰب٭ ٯٔبٵٳز ٹب دس ساػشبي سٵٳذ اػشاي ثشٳبٯٸ ٹب ٵٰٓ٤٬شدٹب
 - 10ثشسػي ٵ اكالف سٵيٸ ٹب دس كٶصٷ ٹبي ٯخشٚ٬
ج – گشٍُ ثَدجِ
 - 1سٺيٸ ٵ سٴِيٮ ثٶدػٸ ػب٫يبٳٸ داٳـ٨بٷ ثب ٹٰ٤بسي ٵاكذٹبي ريشثي .
 - 2ا ثالٕ ثٶدػٸ ٯلٶة ثٸ ٵاكذٹبي داٳـ٨بٷ ٵ ٳِبسر ٯؼشٰش ثش ٳلٶٷ ٰٓ٤٬شد ثٶدػٸ اي ثٸ ٯٴِٶس ػ٬ٶ٧يشي اص اٳلشاٛابر ثٶدػاٸ
اي .

 - 3اػشاي ػيبػشٺبي ثٶدػٸ اي سٔييٲ ؿذٷ اصػٶي ػبصٯبٱ ٯش٣ضي ٵ ثشسػي ٵاسصيبثي ٰٓ٤٬شد ثٶدػٸ ٵ ٯ٠بيؼٸ آٱ ثب ثشٳبٯٸ ٹابي
ٵاكذ .
 - 4ثشسػي ٵ سل٬ي ٪ثٶدػٸ ديـٴٺبدي ٵاكذٹبي ٯخش ٚ٬ٵ سٜ٬ي ٞثٶدػٸ ديـٴٺبدي دس ؿبسؿٶة اٹاذا ٙٵ هاٶاثي داٳـا٨بٷ ػٺاز
سٺيٸ ثٶدػٸ  ٪٣داٳـ٨بٷ .
 - 5ثشآٵسد ٯيضاٱ آشجبسار الص٭ ثشاي ًشكٺب اص ًشي ٞاسائٸ ٧ضاسؽ ديـشٛز ٣بس .
 - 6سؼضيٸ ٵ سل٬ي٤٬ٰٓ ٪شد ثٶدػٸ اي ػب٫ٺبي ٧زؿشٸ ٵ سٴِيٮ ٧ضاسؿبر ٯ٠بيؼٸ اي ثب ٵهٔيز ٬ٔٛي ٯٶػٶد .
 - 7ثشسػي ٵ ؿ٨ٶٳ٨ي اػشٜبدٷ اصآشجبسار ٣ٶسبٷ ٯذر ٵ ث٬ٴذ ٯذر ثبٳ٤ي ٵسؼضيٸ ٵ سل٬ي ٪ػيبػشٺبي ٯب٫ي ػٺاز ثبصدشداخاز آٳٺاب
ٵسٌجي ٞثب ثشٳبٯٸ ٹبي ديؾ ثيٴي ؿذٷ .
 - 8ٹٰ٤بسي دس اٯش سٺيٸ ٵ سٴِيٮ ثٶدػٸ ديـٴٺبدي ٯشا٣ض ٵاثؼشٸ ( ثيٰبسػشبٱ  22ثٺٰٲ  ،ثيٰبسػشبٱ آسياب  ،ٯٔبٵٳاز اٯاٶس ػاٰب ٵ
ٯش٣ض سٛبٹي ٛشٹٴ٨ي ) .
 - 9سل٠ي ٞٵ دظٵٹؾ دس ػٺز ثشٳبٯٸ سيضي ٵ ث٤بس٧يشي سٵؿٺبي ٳٶيٲ ثٶدػٸ سيضي .

هعبًٍت آهَزش ّبي عوَهي ٍ هْبرتي
ٯش٣ض آٯٶصؿي ٵ ٛشٹٴ٨ي ػٰب ٯـٺذ دس ػب 1371 ٩ثب ساٷ اٳذاصي دٵ ٯذسػٸ ثب  165داٳؾ آٯٶص ٣بس خٶد سا آٗبص ٣شد ٵ دغ اص
٧زؿز  21ػب ٩ا٣ٴٶٱ داساي دٵ آٯٶصؿ٤ذٷ ٛٴي ٵ كشٛٸ اي ثب ٯؼٰٶّ  3200داٳـؼٶ 12 ،ٯذسػٸ ٗيشاٳشٜبٓي ثب ثيؾ اص 2400
داٳؾ آٯٶص اص ديؾ دثؼشبٳي سب دثيشػشبٱ ٵ  4آٯٶصؿ٨بٷ صثبٳٺبي خبسػي ثب  2244صثبٱ آٯٶص ٯي ثبؿذ.سٔذاد ٣بس٣ٴبٱ سػٰي ٵ
ٟشاسدادي ؿبٗ ٪دس ػٰب ٯـٺذ  107ٳٜش ٵ سٔذاد اػبسيذ ٹيبر ٰٓ٬ي  32ٳٜش ٯي ثبؿذ.
آدسع ٵ سٜ٬ٲ كٶصٷ ٯٔبٵٳزٟ :بػٮ آثبد خيبثبٱ اديت ٳجؾ اديت  - 19سٜ٬ٲ6629805-6 :
آدسع ػبيز كٶصٷ ٯٔبٵٳز www.sama.mshdiau.ac.ir :ػبيز سٵاثي ٰٓٶٯي ػٰبprsama.mshdiau.ac.ir :

آهَصشکذُ ّبي فٌ ٍ حشفِ اي سوب
آٯٶصؿ٤ذٷ ٛٴي ٵ كشٛٸاي ػٰب ٯـٺذ ثب صيشثٴبي  16300ٯششٯشثْ ثضس٥سشيٲ ٯؼشْٰ آٯٶصؿي دس ثيٲ آٯٶصؿ٤ذٷ ٹبي ػٰب دس ػٌق
٣ـٶس اػز .دس ايٲ آٯٶصؿ٤ذٷ سٔذاد  32اػشبد ٹيئز ٰٓ٬ي ٵ ثيؾ اص  280اػشبد ٯٺٰبٱ ،ثٸ٣بس ٓ٬ٮ آٯٶصي ٵ سشثيز س٤ٴيؼيٲ
ٯيدشداصٳذ .دس كب ٩كبهش ثيؾ اص  3200داٳـؼٶي دخشش ٵ دؼش دس  13سؿشٸ ٣بسداٳي دس ايٲ آٯٶصؿ٤ذٷ ٯـ٘ٶ ٩ثٸ سللي ٪ٹؼشٴذ.
ايٲ آٯٶصؿ٤ذٷ داساي ٣بس٧بٷٹب ٵ آصٯبيـ٨بٷٹبي سخللي دس ٧شٵٷ ثش٣( ٝبس٧بٷٹبي ا٤٫ششٵٳيٰٓ ٢ٶٯي ،ثش ٝٵ آصٯبيـ٨بٷٹبي
ٯبؿيٲ٣ ،ٴشش ٩كٴٔشي ،ٹيذسٵ٫ي ٢ٵ دٴٶٯبسي ،٢ػيٮديـي ،PLC ،ٯذاس ٛشٯبٱ ،ٯذاس ،ا٤٫ششٵٳي ٢كٴٔشي ٵ اٳذاصٷ٧يشي)٧ ،شٵٷ
ٯ٤بٳي ٢خٶدسٵ٧ ،شٵٷ ٳ٠ـٸثشداسي٧ ،شٵٷ ػبخشٰبٱ (آصٯبيـ٨بٷٹبي ثشٲ ٵ خب ،)١آس٬يٸٹبي ٧شٵٷ ٯٰٔبسي ٵ ٧شٵٷ ٧شاٛي ،٢ٵ
٣بس٧بٷٹبي سػٮ اػز .ٹٰـٴيٲ ايٲ آٯٶصؿ٤ذٷ داساي ػبيزٹبي ٯؼٺض ٣بٯذيٶسش ٵ ٣شبثخبٳٸاي ٯـشٰ ٪ثش  14000ػ٬ذ ٣شبة اػز.

رضتِ ّب ٍ گرايطْبي هَجَد در آهَزضكدُ ّبي سوب
سديف

سشِ ّب ٍ گشايشْبي دايش

همغع

هذيش گشٍُ

6

كؼبثذاسيٰ٬ٓ -ي ٣بسثشدي كؼبثذاسي

٣بسداٳي ديٶػشٸ

آٟبي سهبيي

2

سشثيز ثذٳي

٣بسداٳي ديٶػشٸ

آٟبي د٣شش كؼبصي

5

ػبخشٰبٱ

٣بسداٳي ديٶػشٸ

آٟبي ٯٺٴذع ٹبسٜي

٣بسداٳي ديٶػشٸ

آٟبي ٯٺٴذع ؿ٤ٶٷ كبسٯي

٣بسداٳي ديٶػشٸ

سؿشٸ سبصٷ سبػيغ

٣بسداٳي ديٶػشٸ

آٟبي د٣شش سئٶ ٙؿيجبٳي
آٟبي د٣شش سئٶ ٙؿيجبٳي

4

٣بٯذيٶسش ٳش٭ اٛضاس
سثبسي٢

1

ا٤٫ششٵٳي ٢ا٤٫ششٵٳيٰٓ ٢ٶٯي
ا٤٫ششٵس٤ٴي(٢ثش ٝكٴٔشي)

٣بسداٳي ديٶػشٸ

1

ا٤٫ششٵس٤ٴي -٢سبػيؼبر ا٤٫ششي٤ي

٣بسداٳي ديٶػشٸ

آٟبي د٣شش سئٶ ٙؿيجبٳي

3
1
2

آػبٳؼٶس ٵ د٬ٸ ثشٟي

٣بسداٳي ديٶػشٸ

سؿشٸ سبصٷ سبػيغ

66

ٯ٤بٳي ٢خٶدسٵ

٣بسداٳي ديٶػشٸ

آٟبي ٯٺٴذع ثيبر

66

ٯٰٔبسي

٣بسداٳي ديٶػشٸ

آٟبي ٯٺٴذع ٛبساثي

62

٧شاٛي٢

٣بسداٳي ديٶػشٸ

آٟبي ٯٺٴذع ٛبساثي

65

ٳ٠ـٸ ثشداسي

٣بسداٳي ديٶػشٸ

آٟبي ٯٺٴذع ٹبسٜي

ضوبرُ تلفٌْبي آهَزضكدُ ّبي فٌي ٍ حرفِ اي سوب
سديف

سوت

ًبم ًٍبم خبًَادگ

تلفي

6

سيبػز آٯٶصؿ٤ذٷ ثشادساٱ

آٟبي ٯٺٴذع ٯشسوي ٓ٬ٶي

36618710

2

سيبػز آٯٶصؿ٤ذٷ خٶاٹشاٱ

خبٳٮ ٯٺٴذع سيلبٳٸ ٯٔبس ٙدٵػز

36618710

5

ٯٔبٵٱ آٯٶصؿي ٵ دظٵٹـي آٯٶصؿ٤ذٷ ثشادساٱ

آٟبي ٯٺٴذع ٯؼيذ ػبالسي

36614169

4

ٯٔبٵٱ آٯٶصؿي ٵ دظٵٹـي آٯٶصؿ٤ذٷ خٶاٹشاٱ

خبٳٮ ٯٺٴذع طشيب س٤ٜش

36614169

3

ٯذيش ٧شٵٷ سشثيز ثذٳي

آٟبي د٣شش ٯلٰٶد كؼبصي

 3 6631002-34داخ٬ي 147

1

ٯذيش ٧شٵٷ ٣بٯذيٶسش

آٟبي ٯٺٴذع ٛشيجشص ؿ٤ٶٷ كبسٯي

 3 6631002-4داخ٬ي 148

1

ٯذيش ٧شٵٷ كؼبثذاسي

آٟبي ػٶاد سهبيي

 3 6631002-4داخ٬ي 140

1

ٯذيش ٧شٵٷ ػبخشٰبٱ

آٟبي ٯٺٴذع ٓ٬ي ٹبسٜي

3 6642610

2

ٯذيش ٧شٵٷ ٯٰٔبسي ٧،شاٛي٢

آٟبي ٯٺٴذع ٯٺذي ٛبساثي

 3 6631002-4داخ٬ي 145

66

ٯذيش ٧شٵٷ ٯ٤بٳي ٢خٶدسٵ

آٟبي ٯٺٴذع سهب ثيبر

3 6642610

66

ٯذيش ٧شٵٷ سؿشٸ ا٤٫ششٵٳي،٢ا٤٫ششٵس٤ٴي ٢ٵسإػيؼبر ا٤٫ششي٤ي

آٟبي د٣شش ٹبٳي سئٶ ٙؿيجبٳي

3 6617990

62

ٯذيش ٧شٵٷ دسٵع ٰٓٶٯي

آٟبي ٓ٬ي اك٘ش خٴذاٱ

3 6615033

آدسس سبيت آهَصشکذُ 3آدسس پست الکتشًٍیک آهَصشکذُ scm@mshdiau.ac.ir3

آدسع ٵ سٜ٬ٲ آٯٶصؿ٤ذٷ(ثشادساٱ ٵ خٶاٹشاٱ) ٟ :بػٮ آثبد ث٬ٶاس اديت ٯ٠بث ٪اديت  22سٜ٬ٲ 3 6631002-4 :

هدارس غیر اًتفبعي سوب
هجتوع آهَصش
هجتوع آهَصش شوبسُ (6دختشاًِ)

هجتوع آهَصش شوبسُ (2دختشاًِ)
هجتوع آهَصش شوبسُ (5پسشاًِ)

ًبم آهَصشگبُ سوب

تلفي

آدسس

ديؾ دثؼشبٳي ٵ دثؼشبٱ دخششاٳٸ ػٰب()4

3 8695612

ٵ٣ي ٪آثبد ( 59ٯٔ٬ٮ  )66خيبثبٱ ؿشي3 ٚ

ٯشٶػٌٸ  1دخششاٳٸ ػٰب
ٯشٶػٌٸ  2دخششاٳٸ ػٰب
ديؾ دثؼشبٳي ٵ دثؼشبٱ دخششاٳٸ ػٰب()6
ٯشٶػٌٸ  1دخششاٳٸ ػٰب
ٯشٶػٌٸ  2دخششاٳٸ ػٰب
ديؾ دثؼشبٱ ٵ دثؼشبٱ دؼشاٳٸ ػٰب()3

3 8686161
3 8695611
3 6625840
3 6620749
3 6614995
3 6612411

ٟبػٮ آثبد-اٯبٯيٸ 30
ٟبػٮ آثبد ث٬ٶاس اديت -سٵثشٵي اديت 22
ٟبػٮ آثبد خيبثبٱ اػشبديٶػٜي ثيٲ  25ٵ 27

هجتوع آهَصش شوبسُ (4پسشاًِ)

ٯشٶػٌٸ  1دؼشاٳٸ ػٰب
ٯشٶػٌٸ  2دؼشاٳٸ ػٰب
دثؼشبٱ دؼشاٳٸ ػٰب()1
ٯشٶػٌٸ  1دؼشاٳٸ ػٰب
ٯشٶػٌٸ  2دؼشاٳٸ ػٰب

3 6631012
3 6631011
3 8403940
3 7276171
3 7262755

اكٰذآثبدٓ -ذا٫ز 20
ث٬ٶاس ػبصٯبٱ آة -ؿٺيذ كبدٟي 7

mashhad.samaschools.ir

آهَزضگبّْبي زببًْبي خبرجي سوب
سديف

ًبم آهَصشگبُ

آدسس

6
2
5
4

آٯٶصؿ٨بٷ صثبٳٺبي خبسػي دخششاٳٸ ػٰب ()1

ٟبػٮ آثبد اٯبٯيٸ 30

3 6613699

آٯٶصؿ٨بٷ صثبٳٺبي خبسػي دخششاٳٸ ػٰب ()2

ٵ٣ي ٪آثبد ( 59ٯٔ٬ٮ  )66خيبثبٱ ؿشي3 ٚ

3 8695613

آٯٶصؿ٨بٷ صثبٳٺبي خبسػي دؼشاٳٸ ػٰب ()1

ٟبػٮ آثبد اػشبديٶػٜي ثيٲ 25ٵ 27
اكٰذآثبدٓ -ذا٫ز 20

3 6627070

آٯٶصؿ٨بٷ صثبٳٺبي خبسػي دؼشاٳٸ ػٰب ()1

تلفي

3 8414647

بسیج داًطجَيي داًطگبُ آزاد اسالهي هطْد
ايٲ سـ ٪٤داٳـؼٶيي داساي ٟبٳٶٱ ٯلٶة ٯؼ٬غ ٵ دٵ٫ز ٯي ثبؿذ ٣ٸ ًج ٞٯلٶثٸ  1377 / 9 / 22ٯؼ٬غ ؿاٶساي
اػالٯي ٵ اثالٕ سيبػز ػٰٺٶسي ٟبٳٶٱ سـ٤ي ، ٪س٠ٶيز ٵ سٶػٔٸ ثؼيغ داٳـؼٶيي اػشا ؿذ ٵ آئيٲ ٳبٯٸ اػشاياي آٱ دس
 1379 / 11 / 12سٶػي سيبػز ٯلشش٭ ػٰٺٶسي ٵٟز اثالٕ ٧شديذٷ اػز  .ثؼيغ داٳـؼٶيي دس صٯيٴٸ ٰٓ٬ي ٛ ،شٹٴ٨ي
ٵ ػيبػي ٔٛب٫يز ٯي ٳٰبيذ ٵ دس ٬٣يٸ داٳـ٤ذٷ ٹب ٔٛب ٩ٵ آٯبدٷ ٓوٶ ٧يشي ٯي ثبؿذ .
ٳ٤شٸ  :ثؼيغ داٳـؼٶيي ثٸ ٹيؾ سـ ٪٤ػيبػي ٵاثؼش٨ي ٳذاسد ٵ سٰب٭ سالؽ آٱ دس ػٺز ك َٜٳِب٭ ػٰٺٶسي اػالٯي
ٵ ايؼبد ي ٢ٯليي سٵؿٲ ٵ ؿٜب ٙدس ػٺز ؿٴبخز داٳـؼٶيبٱ اص ػشيبٳبر ٯخش ٚ٬ػيبػي ٣ـٶس ٵ ٳ٠ذ آٳٺب ٯي ثبؿذ .

تطكلْبي اسالهي سیبسي داًطگبُ آزاد اسالهي هطْد
دس دي اػشاي ٯلٶثٸ ؿٶساي ٓب٫ي اٳ٠الة ٛشٹٴ٨ي دس ٵاكاذ ٯـاٺذ داغ اص سٶػاٸ ٵ اٹشٰاب٭ ثاٸ ٛوبػابصي ٯٴبػات
دسخلٶف سـٶي ٞٵ سشٗيت داٳـؼٶيبٱ ٓالٰٟٴذ ثٸ ٔٛب٫يز ٹبي ػيبػي اػاالٯي دس ساٷ اٳاذاصي ٵ ايؼابد سـا٬٤ٺبي
داٳـؼٶيي ٵ ثب آال٭ اكٶ ٩ساٹجشدي دثيشخبٳٸ سـ٬٤ٺبي ٵاكذ ،سـ٬٤ٺبي داٳـؼٶيي ري ٪ٯٶ ٞٛثٸ اخز ٯؼٶص اصٹيابر
ٳِبسر ثش سـ٬٤ٺبي داٳـؼٶيي ٵاكذ ٯـٺذ ٧شديذٷ ٵ دس كب ٩كبهش ٯـ٘ٶٔٛ ٩ب٫يز ٹبي ػيبػي ٵ ٯزٹجي ٯي ثبؿٴذ .
سـ٬٤ٺبي ػيبػي ٯلٶة ٹيبر ٳِبسر داٳـ٨بٷ :
 – 1اٳؼٰٲ اػالٯي داٳـؼٶيبٱ داٳـ٤ذٷ ٯٺٴذػي ػب ٩سبػيغ 1379
 – 2ػبٯٔٸ اػالٯي داٳـؼٶيبٱ داٳـ٤ذٷ ا٫ٺيبر ػب ٩سبػيغ 1380
 – 3اٳؼٰٲ اػالٯي داٳـؼٶيبٱ داٳـ٤ذٷ ك٠ٶ ٝٵٓ٬ٶ٭ ػيبػي ٵ صثبٳٺبي خبسػي ػب ٩سبػيغ 1384
 – 4ٯؼْٰ اػالٯي داٳـؼٶيبٱ داٳـ٤ذٷ ك٠ٶ ٝٵ ٓ٬ٶ٭ ػيبػي ٵصثبٳٺبي خبسػي ػب ٩سبػيغ 1385
 – 5اٳؼٰٲ اػالٯي داٳـؼٶيبٱ ٯؼشْٰ ٓ٬ٶ٭ اٳؼبٳي – ػب ٩سبػيغ 1387
 – 6اٳؼٰٲ اػالٯي داٳـؼٶيبٱ ٯؼشْٰ آٯٶصؿي ٬٧جٺبس – ػب ٩سبػيغ 1387
 – 7اٳؼٰٲ اٳذيـٸ ٹبي داٳـؼٶيي داٳـ٤ذٷ ٯٺٴذػي – ػب ٩سبػيغ 1393
هٰٴب سٔذاد دي٨شي اص سـ٬٤ٺبي داٳـؼٶيي دس كب ٩ؿ٧ ٪٤يشي ٯي ثبؿٴذ .

داٳـؼٶيبٱ ٓالٰٟٴذ ثٸ ٔٛب٫يز دس سـ٬٤ٺبي اػالٯي ػيبػي ٯي سٶاٳٴذ ثب ٯشاػٔٸ ثٸ دٛبسش ايٲ سـا٬٤ٺب ٓواٶ سـا٪٤
د٫خٶاٷ ؿٶٳذ ٵ يب ثٸ ٯٴِٶس سـ٤ي ٪سـ ٪٤ػذيذ ثٸ دثيشخبٳٸ سـ٬٤ٺبي داٳـؼٶيي ٯؼش٠ش دس ػشبد ٹٰابٹٴ٨ي داٳـا٨بٷ
آصاد اػالٯي خشاػبٱ سهٶي ٯشاػٔٸ ٳٰبيٴذ .

دفتر تحصیالت تكویلي
داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ٯـٺذ دس ثٔذ ٰٓ٬ي ٵ آٯٶصؿي ٵاسد ٓلش ػذيذ ٵ ٹٰشاٷ ثب ؿب٫ؾ ٹبي ٧ٶٳاب٧ٶٱ ثاشاي سٶػأٸ ٵ
خذٯبر آٯٶصؿي ثشسش دس سدٷ ٹبي ٯ٬ي ٵ ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي ؿذٷ اػز  .ثٸ ٯٴِٶس آٯبدٷ ػبصي اٵ٫يٸ ًي ٚٵػئي اص ٧شٵٷ ٹبي
داٳـؼٶيي ٵ ٛبسٕ ا٫شلليالٱ ٣ٮ ٳِيش  ،خال ، ٝٵ اص ٳِش كشٛاٸ اي ٵ اػشٰابٓي ٯؼائٶ ٩اٯ٤ابٱ اسائاٸ سللايالر
سٰ٤ي٬ي سؿشٸ ٹبي ٣51بسؿٴبػي اسؿذ ٵ دٵ٧بٳٸ د٣ششاي سخللي ٵ د٣ششاي كشٛاٸ اي ٛاشاٹٮ ٧شدياذٷ اػاز  .دٛشاش
سلليالر سٰ٤ي٬ي دس كذد سذٵيٲ ٵ سٶػٔٸ ثشٳبٯٸ ٹبيي اػز ٣ٸ ٳيبص ٛٴي  ،كشٛٸ اي ٵ اػشٰبٓي ٣ـٶس ٓضيضٯبٱ ايشاٱ
ٵ ثٸ خلٶف اػشبٱ خشاػبٱ سا ٛشاٹٮ ػبصد  .ايٲ دٛشش ثب ٹذ ٙايؼبد ٧ؼششؽ دٵسٷ ٹبي سللايالر سٰ٤ي٬اي آاٮ اص
٣بسؿٴبػي اسؿذ  ،د٣ششي كشٛٸ اي  ،د٣ششاي سخللي) (Ph.Dٵ ٳِبسر ثش كؼٲ اػاشاي اياٲ دٵسٷ ٹاب اص صٯؼاشبٱ
 1378ؿشٵّ ثٸ ٣بس ٳٰٶدٷ اػز ٵ سب ٣ٴٶٱ ثٸ ٹٰز ٯؼئٶالٱ داٳـ٨بٷ سلليالر سٰ٤ي٬ي ٧ؼششؽ يبٛشٸ ٵ سؿشٸ ٹبي
دي٨شي دس كب ٩سبػيغ ٯيجبؿذ .
ٵُبي ٚسلليالر سٰ٤ي٬ي
 -1ثشٳبٯٸ سيضي ٧ؼششؽ دٵسٷ ٹبي سلليالر سٰ٤ي٬ي دس داٳـ٨بٷ
 -2اداسٷ ٬٣يٸ اٯٶس آٯٶصؿي دٵسٷ ٹبي سلليالر سٰ٤ي٬اي آاٮ اص ٳِابسر ثاش ثش٧اضاسي اٯشلابٱ ػابٯْ ثاب
ٹٰبٹٴ٨ي ٯٔبٵٳز آٯٶصؿي .
 -3ٳِبسر ثش اػشاي ٯ٠شسار ٵ آييٲ ٳبٯٸ ٹب ي آٯٶصؿي دٵسٷ ٹبي سلليالر سٰ٤ي٬ي ثش اػبع ثخـٴبٯٸ ٹبي
ٯٶػٶد .
 -4ٳِبسر ثش ؿٶساي سلليالر سٰ٤ي٬ي ٧شٵٷ ٹب ٵ داٳـ٤ذٷ ٹب .
 -5ٳِبسر ثش ثش٧ضاسي اٯشلبٱ ػبٯْ
 -6ٳِبسر ثش ػ٬ؼبر دٛبّ اص دبيبٱ ٳبٯٸ ٹب .
 -7ٳِبسر ثش كؼٲ اػشاي ثشٳبٯٸ ٹب ٵ ٔٛب٫يز ٹبي آٯٶصؿي دٵسٷ ٹبي سخللي ٵ اسصيبثي آٱ ٵ اسائٸ ٧اضاسؽ
ثٸ ٯٔبٵٳز آٯٶصؿي .
 -8سٴِيٮ ثشٳبٯٸ ػ٬ؼبر ؿٶساي سلليالر سٰ٤ي٬ي داٳـ٨بٷ .
 -9سٔييٲ اسصيبة ٵ ٯٔشٛي آٳٺب ػٺز سلٶيت سؿشٸ ٹبي ٯٴٌ٠ٸ ٳٸ .

هعــرفي داًطكدُ ّبي داًطگــبُ آزاد اسالهي هطْد
1ـ داًطكدُ علَم پبيِ
آدسع  :خيبثبٱ ساٹٴٰبيي-ثيٲ ساٹٴٰبيي24ٵ 26سٜ٬ٲ3 8417015 -3 8416015 -384235000 :

2ـ داًطكدُ حقَق ٍ علَم سیبسي ٍ زببى ّبي خبرجي
آدسع ٟ :بػٮ آثبد-ث٬ٶاس اٯبٯيٸ-خيبثبٱ اػشبد يٶػٜي سٜ٬ٲ3 6635064-5:

3ـ داًطكدُ پسضكي
آدسع  :خيبثبٱ آصادي –٣ٶؿٸ ػشاة سٜ٬ٲ3 2250041-5:

4ـ داًطكدُ پیراپسضكي
آدسع  :ث٬ٶاس ٯ ٢٬آثبد-خيبثبٱ ٛشٹبد سٜ٬ٲ3 7630098:

5ـ هجتوع آهَزضي قبسن آببد :
آدسع ٟ :بػٮ آثبد-ث٬ٶاس اٯبٯيٸ-خيبثبٱ اػشبد يٶػٜي سٜ٬ٲ3 6613000-2 :

ؿبٯ :٪الف  3داًشکذُ هٌْذس
ٵٯذيشيز))

ة  3هجتوع علَم اًسالبً

(( داٳـا٤ذٷ ا٫ٺيابر ٵٯٔابس ٙاػاالٯي – داٳـا٤ذٷ كؼابثذاسي

ج 3داًشکذُ هعوبسي ٌٍّش د 3گشٍُ تشثیت ثذً ٍ علَم ٍسصش

-6گرٍُ علَم تربیتي
آدسع  :ا٫ٺيٸ-ٳجؾ ٯلٰذيٸ-23

-7پرديس بیي الولل گلبْبر
آدسع ٣ :ي٬ٶٯشش 30ػبدٷ ٯـٺذٟ-ٶؿبٱ ؿٺش ػذيذ ٬٧جٺبس  -دشديغ داٳـ٨بٷ آصاد اػالٯي ٯـٺذ  -سٜ٬ٲ38325560 - 2 :

داًطكــدُ علــَم ٍ علَم تربیتي
داٳـ٤ذٷ ٓ٬ٶ٭ ثب صيشثٴبيي ثشاثش ثب  13770ٯشش ٯشثْ دس  2ػبخشٰبٱ سب ػب ٩سللي٬ي ػبسي داساي 4245داٳـاؼٶ ٯاي ثبؿاذ ٣اٸ دس
ٯ٠بًْ ٣بسداٳي ٣ ،بسؿٴبػي ٣ ،بسؿٴبػي اسؿذ ٵ د٣ششاي سخللي ٯـ٘ٶ ٩ثٸ سللي ٪ٯي ثبؿٴذ ٧شٵٹٺبي آٯٶصؿي ٯؼش٠ش دس اياٲ
داٳـ٤ذٷ ؿبٯ٧ ٪شٵٷ سيبهي  ,آٯبس ٛ ،يضي ، ٢ؿيٰي ٬ٓ ،ٶ٭ سؼشثي ,صيؼز ؿٴبػي ٵصٯيٲ ؿٴبػي اػز .
اخشلبف ٛ 29وبي آٯٶصؿي ثٸ ٯٴِٶس سـ٤ي ٪آصٯبيـ٨بٷ  ،ٳٰبصخبٳٸ ٣ ،شبثخبٳٸ اخشلبكي ثب  35086ٳؼخٸ ٣شابة ٵ … اص ػٰ٬اٸ
اٯ٤بٳبر ٯٶػٶد دس ايٲ داٳـ٤ذٷ اػز .

رضتــِ ّبي داًطكــدُ علــَم ٍ علَم تربیتي
سديٚ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17

سؿشٸ ٹبي دايش ٵ٧شايؾ

ٯٌْ٠

ٯذيش ٧شٵٷ

سيبهي ٯلن  -آٳب٫يض
سيبهي ٯلن  -ػجش
سيبهي ٣بسثشدي
سيبهيبر ٵ ٣بسثشدٹب
آٯبس  -سيبهي
اٯٶصؽ سيبهي
اٯبس ٵ ٣بسثشدٹب
صيؼز ؿٴبػي ا ٓ٬ٶ٭ ػبٳٶسي
صيؼز ؿٴبػي ا ٓ٬ٶ٭ ٧يبٹي
صيؼز ؿٴبػي ٰٓٶٯي
صيؼز ؿٴبػي –ثيٶ ٛيضي٢
صيؼز ؿٴبػي دثيشي
صيؼز ؿٴبػي ػ٬ٶ٫ي ٵ ٯٶ٤٫ٶ٫ي – ثيٶؿيٰي ٵ ٛٴبٵسي
صيؼز ؿٴبػي ػ٬ٶ٫ي ٵ ٯٶ٤٫ٶ٫ي – ٯي٤شٵثيٶ٫ٶطي
ٛيضي٢
ٛيضي – ٢اسٰي ٵ ٯٶ٤٫ٶ٫ي ٵ كب٫ز ػبٯذ
ؿيٰي  -ؿيٰي آ٫ي

د٣ششي ٣-بسؿٴبػي اسؿذ
د٣ششي٣ -بسؿٴبػي اسؿذ
٣بسؿٴبػي اسؿذ ٵ ٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ
٣بسؿٴبػي
٣بسؿٴبػي اسؿذ
٣بسؿٴبػي ٳب ديٶػشٸ

اٟبي د٣شش طيبٱ سهبيي
اٟبي د٣شش طيبٱ سهبيي
اٟبي د٣شش طيبٱ سهبيي
اٟبي د٣شش طيبٱ سهبيي
اٟبي د٣شش طيبٱ سهبيي
اٟبي د٣شش طيبٱ سهبيي
اٟبي د٣شش طيبٱ سهبيي
خبٳٮ د٣شش ٳخٔي ٯ٠ذ٭
" "
" "
" "
" "
" "
" "
آٟبي د٣شش ك ٞديٰب
" "
آٟبي د٣شش دشد٩

٣بسؿٴبػي اسؿذ
٣بسؿٴبػي اسؿذ
٣بسؿٴبػي
٣بسؿٴبػي اسؿذ
٣بسؿٴبػي
٣بسؿٴبػي
٣بسؿٴبػي
٣بسؿٴبػي
٣بسؿٴبػي اسؿذ
د٣ششي ٵ ٣بسؿٴبػي اسؿذ

.18

ؿيٰي – ؿيٰي ٛيضي٢

د٣ششا ٵ ٣بسؿٴبػي اسؿذ

" "

.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29

ؿيٰي – ؿيٰي سؼضيٸ
ؿيٰي – ؿيٰي ٯٔذٳي
صيؼز ؿٴبػي ػ٬ٶ٫ي ٵ ٯٶ٤٫ٶ٫ي  -ثيٶؿيٰي
صيؼز ؿٴبػي ػ٬ٶ٫ي ٵ ٯٶ٤٫ٶ٫ي – ثيٶٛيضي٢
ؿيٰي ٣بسثشدي
ؿيٰي ٯلن
صٯيٲ ؿٴبػي
صٯيٲ ؿٴبػي  ،ؿيٴٸ ؿٴبػي ٵ ٛؼي ٪ؿٴبػي
صٯيٲ ؿٴبػي ،ػٴ ٦ؿٴبػي سػٶثي ٵ سػٶة ؿٴبػي
صٯيٲ ؿٴبػي -صيؼز ٯليٌي
آٯٶصؽ ٵدشٵسؽ اثشذايي

د٣ششا ٵ ٣بسؿٴبػي اسؿذ
٣بسؿٴبػي اسؿذ
٣بسؿٴبػي
٣بسؿٴبػي اسؿذ
٣بسؿٴبػي – ٣بسؿٴبػي اسؿذ
٣بسؿٴبػي
٣بسؿٴبػي
٣بسؿٴبػي اسؿذ
٣بسؿٴبػي اسؿذ
٣بسؿٴبػي اسؿذ

" "
" "
خبٳٮ د٣شش ٳخٔي ٯ٠ذ٭
خبٳٮ د٣شش ٳخٔي ٯ٠ذ٭
آٟبي د٣شش دشد٩
آٟبي د٣شش دشد٩
آٟبي د٣شش ػٶاٱ ثخز
" "
" "
" "
خبٳٮ د٣شش ٛشيجشصي

.30

آٯٶصؽ ٵدشٵسؽ ديؾ دثؼشبٳي

خبٳٮ د٣شش ٛشيجشصي

.31

ٯذيشيز آٯٶصؿي

خبٳٮ د٣شش ٛشيجشصي

.32

ٯـبٵسٷ

خبٳٮ د٣شش ٛشيجشصي

گـرٍُ آهـَزش ابتدائي
ػبخشٰبٱ ايٲ ٧شٵٷ ثب  1200ٯشش ٯشثْ ٛوبي آٯٶصؿي دس ؿٺبس ًج٠ٸ سب ػب ٩سللي٬ي ػبسي دازيشاي  300داٳـاؼٶ دس
سؿشٸ آٯٶصؿي اثشذائي دس ٯ٣ ٌْ٠بسداٳي ٵ ٣بسؿٴبػي ٳبديٶػشٸ اػز ٣شبثخبٳٸ ايٲ ٧شٵٷ داساي 8965ٳؼخٸ ٣شابة ٯاي
ثبؿذ.

داًطكدُ حقَق – علَم سیبسي ٍ زببى ّبي خبرجِ
داٳـ٤ذٷ ك٠ٶ٬ٓ ، ٝٶ٭ ػيبػي ٵ صثبٱ ثب صيشثٴبي ثشاثش ثب  5047ٯشش ٯشثْ سب ػاب ٩سللاي٬ي ػابسي داساي  2300ٳٜاش
داٳـؼٶ ٯي ثبؿذ ٣ٸ دس ٯ٣ ٌْ٠بسؿٴبػي ٵ ٣بسؿٴبػي اسؿذ ٯـ٘ٶ ٩ثٸ سللي ٪ٯي ثبؿٴذ ٣ .شبثخبٳٸ اخشلبكي اياٲ
داٳـ٤ذٷ داساي 31908ٳؼخٸ ٣شبة اػز .

رضتِ ّبي داًطكدُ حقَق ،علَم سیبسي ٍ زببى
سديٚ
1
2

سؿشٸ ٹبي دايشٵ٧شايؾ
ك٠ٶ ٝػضا ٵ ػش٭ ؿٴبػي
ك٠ٶ ٝخلٶكي

ٯٌْ٠
٣بسؿٴبػي اسؿذ
٣بسؿٴبػي اسؿذ

ٯذيش ٧شٵٷ
آٟبي د٣شش ٯ٤٬ي صادٷ
" "

3

ك٠ٶٟ ٝوبئي

٣بسؿٴبػي

" "

4
5
6
7
8
9
10
11

ٓ٬ٶ٭ ػيبػي
ٓ٬ٶ٭ ػيبػي
صثبٱ اٳ٬٨يؼي ا دثيشي
صثبٱ اٳ٬٨يؼي ا دثيشي
ٯششػٰي صثبٱ ٛشاٳؼٸ
اٯٶصؽ صثبٱ اٳ٬٨يؼي
سشثيز دثيش صثبٱ اٳ٬٨يؼي
ك٠ٶٝ

٣بسؿٴبػي
٣بسؿٴبػي اسؿذ
٣بسؿٴبػي
٣بسؿٴبػي ٳبديٶػشٸ
٣بسؿٴبػي
٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ
٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ
٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ

آٟبي د٣شش ػٔيذي ػٶادي
" "
آٟبي د٣شش ثٶسي
" "
د٣شش ػٔذي ػٜٔشي

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ك٠ٶ ٝخلٶكي
ك٠ٶ٣ ٝيٜشي ٵ ػش٭ ؿٴبػي
ٓ٬ٶ٭ ػيبػي –ٯؼبي ٪ايشاٱ
ادثيبر ٛشاٳؼٸ
ٓ٬ٶ٭ ػيبػي اٳذيـٸ ٹبي ػيبػي
اٳذيـٸ ٹبي ػيبػي دس اػال٭
اٯٶصؽ صثبٱ اٳ٬٨يؼي
ك٠ٶ ٝثيٲ ا٪٬ٰ٫
ك٠ٶ ٝطجز اػٴبد ٵ اٯال١
ك٠ٶٰٓ ٝٶٯي
سٵاثي ثيٲ اٯ٪٬
صثبٱ ٵادثيبر ٛشاٳؼٸ

د٣ششا
د٣ششا
د٣ششا
د٣ششا
د٣ششا
اسؿذ
اسؿذ
اسؿذ
اسؿذ
اسؿذ
اسؿذ
اسؿذ

داًطكــدُ پــسضكي
داٳـ٤ذٷ دضؿ٤ي دس صٯيٴي ثٸ ٯؼبكز  4684ٯشش ٯشثْ ثب صيشثٴبئي ثشاثش  5939ٯشش ٯشثْ ثب ٳب٭ داٳـ٤ذٷ دضؿا٤ي د٣شاش
ؿبٹيٲ ٛش دس ٯش٣ض ؿٺش ٯـٺذ ٟشاس داسد ٵ سٔذاد داٳـؼٶيبٱ ايٲ داٳـ٤ذٷ سب ػب ٩سللي٬ي ػبسي  1520ٳٜش اػز ٣اٸ
دس ٯ٠بًْ ٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ ٵ د٣ششاي كشٛٸ اي ٯـ٘ٶ ٩ثٸ سللي ٪ٯي ثبؿٴذ  .اخشلبف  8ٯ٤بٱ ثٸ ٯٴِاٶس سـا٤ي٪
آصٯبيـ٨بٹٺبي ٯخش ، ٚ٬اػشٜبدٷ آٯٶصؿي اص ثيٰبسػشبٳٺبي آسياب  ،ثيؼاز ٵدٵ ثٺٰاٲ  17 ،ؿاٺشيٶسٛ ،ابساثي اص ػٰ٬اٸ
اٯ٤بٳبر آٯٶصؿي ايٲ داٳـ٤ذٷ اػز .
ٳٰبصخبٳٸ ٣ ،شبثخبٳٸ اخشلبكي ثب  23356ٳؼخٸ ٣شبة  ،ػب٫ٲ ٳٺبسخٶسي ٵ ٗيشٷ ثٸ ٯٴِٶس اػشٜبدٷ داٳـاؼٶيبٱ دس اياٲ
داٳـ٤ذٷ ايؼبد ٧شديذٷ اػز  ،ٯؼالر ٯٶػٶد دس ٣شبثخبٳٸ داٳـ٤ذٷ ٵ ثيٰبسػشبٱ آسيب ٵ  22ثٺٰٲ ؿبٯٓ 45 ٪ٴٶاٱ ٯؼ٬ٸ
خبسػي ٵ ٓ 12ٴٶاٱ ٯؼ٬ٸ ٛبسػي اػز  .سٔذاد ٣شت ٯٶػٶد دس ثيٰبسػشبٳٺبي آسيب ٵ  22ثٺٰٲ ثٸ سشسيت ؿابٯ 6574 ٪ٵ
ٓ 9098ٴٶاٱ ٣شبة اػز .

رضتــِ ّبي داًطكــدُ پـسضكي
سديٚ
1
2
3

سؿشٸ ٹبي دايشٵ٧شايؾ
دضؿ٤ي
دشػشبسي
ٯبٯبئي

ٯٌْ٠
د٣ششاي كشٛٸ اي
٣بسؿٴبػي
٣بسؿٴبػي

ٯذيش ٧شٵٷ
آٟبي د٣شش ػشاٛشاص يضدي
خبٳٮ سٶ٬٣ي
خبٳٮ اسد٣بٳي

داًطكـدُ پیــراپسضكي
ايٲ داٳـ٤ذٷ دس ػب 84 ٩سبػيغ ٵ دس  3سؿشٸ ٹٶؿجشي ،اسب ٪ٰٓ ٝٵ ٓ٬ٶ٭ آصٯبيـ٨بٹي ٯ٣ ٌْ٠بسؿٴبػي ٵ ثٺذاؿاز
ٯذاسع دس ٯ٣ ٌْ٠بسداٳي ػزة داٳـؼٶ ٯي٤ٴذ .اٯٶصؽ ٳِشي داٳـؼٶيبٱ دس ٣ 7الع ػٰٔيٶثليشي ٵ اٯٶصؽ ٰٓ٬اي
دس ٣ 9بس٧بٷ سخللي  skill lab, operating theater room,ٵ ٣بس٧بٷ  CPRٵ  ٢ٰ٣ٹبي اٵ٫يٸ٣ ،بس٧ابٷ
آٳبسٶٯي ٵ آصٯبيـ٨بٷ ٧شٵٷ ٓ٬ٶ٭ آصٯبيـ٨بٹي ٵ ٹٰـٴيٲ آصٯبيـ٨بٷ ٹبي ٓ٬ٶ٭ دبيٸ دضؿ٤ي آٯٶصؽ دادٷ ٯي ؿٶد .ثاٸ
ٯٴِٶس آٯٶصؽ ثب٫يٴي ٳيض اص ثيٰبسػشبٳٺبي آسيب ٵ  22ثٺٰٲ ٵ ػبيش ثيٰبسػشبٱ ٹبي ػٌق ؿٺش اػشٜبدٷ ٯي ؿٶد.

سديٚ
1
2
3

سؿشٸ ٹبي دايشٵ٧شايؾ
اسب٪ٰٓ ٝ
ٹٶؿجشي
ٓ٬ٶ٭ آصٯبيـ٨بٹي

ٯذيش ٧شٵٷ
خبٳٮ ٧ٶاٹي
خبٳٮ ا٣جشي
د٣شش يضداٳٜش

ٯٌْ٠
٣بسؿٴبػي
٣بسؿٴبػي
٣بسؿٴبػي

هجتوع آهَزضي قبسن آببد
ايٲ ػبيز آٯٶصؿي دس صٯيٴي ثٸ ٯؼبكز  72000ٯشش ٯشثْ ثب صيش ثٴبيي كذٵد  64484ٯشش ٯشثْ اكذاص ٧شديذٷ اػز .دس
ايٲ ٯؼشْٰ آٯٶصؿي ا : ٚ٫داٳـ٤ذٷ ٛٴي ٯٺٴذػي ة  :ٯؼشْٰ ٓ٬ٶ٭ اٳؼبٳي ع :داٳـ٤ذٷ ٯٰٔبسي ٵ ٹٴش د٧ :شٵٷ سشثيز
ثذٳي ٵ ٓ٬ٶ٭ ٵسصؿي ٯؼش٠ش ٯي ثبؿٴذ .الص٭ ثٸ ر٣ش اػز ٣ٸ دشٵطٷ ٯؼٰٶٓٸ ٛشٹٴ٨ي داٳـ٨بٷ ؿابٯ ٪ٯؼاؼذ ٵ آٯٜاي
سأسش ٵ ٛوبٹبي ػٴجي ؿبٯ ٪ٳٰبيـ٨بٷ  ،ػب٫ٲ دزيشايي ٵ ثخـٺبي ٛشٹٴ٨ي ثب صيشثٴبيي ٯٔبد 6386 ٩ٳيض دس ايٲ ٯؼشْٰ
اكذاص ٧شديذٷ اػز.
دبس٣يٴ ٦ػشدٶؿيذٷ ٵ سٵثبص ثٸ ٯؼبكز 7554ٯششٯشثْ -ػ ٚ٬ػشٵيغ ثب ٯؼابكز  2760ٯشاش ٯشثاْ –  2ػاب٫ٲ ػاش
دٶؿيذٷ ٵسصؿي ثب ٯؼبكز 2562ٯشش ٯشثْ  -صٯيٲ ؿٰٲ ٛٶسجب ٩ثب ٯؼبكز 8200ٯشش ٯشثْ – ؿٔجٸ ثبٳ ٢ٯ٬ي ٵ .....
اص ػٰ٬ٸ اٯ٤بٳبر ٵ سؼٺيالسي اػز ٣ٸ ػٺز اػشٜبدٷ داٳـؼٶيبٱ دس ايٲ داٳـ٤ذٷ اكذاص ٧شديذٷ اػز

داًشکذُ هٌْذس 3
ايٲ داٳـ٤ذٷ ثب صيش ثٴبيي ٯٔبد 30000 ٩ٯشش ٯشثْ دس سش٭ ػبسي دزيشاي  8000ٳٜش داٳـؼٶ دس ٧شايـٺبي ٯخش ٚ٬سؿشٸ
ٹبي ٯ٤بٳيٰٓ – ٢شاٱ – ثش٣ – ٝبٯذيٶسش – ٯٺٴذػي دضؿ٤ي ٛ -ٴبٵسي اًالٓبر –ٯشب٫ٶطي – ػشاٯي ٢ٵ ٯ٤بٳي٢
خٶدسٵ دس ٯ٣ ٌْ٠بسداٳي ديٶػشٸ و ناپیوسته– ٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ ٵ ٳبديٶػشٸ و ٣بسؿٴبػي اسؿذ ٯي ثبؿذ.
دس ايٲ داٳـ٤ذٷ  37ٯ٤بٱ ثٸ ٯٴِٶس سـ٤ي 89 ٪آصٯبيـ٨بٷ ٵ ٣بس٧بٷ ثشاي سؿشٸ ٹبي ٯخش ٚ٬سللي٬ي اخشلابف دادٷ
ؿذٷ اػز ٣ .شبثخبٳٸ اخشلبكي ايٲ داٳـ٤ذٷ ثٸ ٯؼبكز  600ٯشش ٯشثْ داساي  43000ٳؼخٸ ٣شبة ٯي ثبؿذ ٣ٸ ٯٶسد
اػشٜبدٷ داٳـؼٶيبٱ ٟشاس ٯي ٧يشد .
ٯوبٛب ايٴ٤ٸ ايٲ داٳـ٤ذٷ داساي ػب٫ٲ ٯٌبٔ٫ٸ خٶاٹشاٱ ثب ٯؼبكز  70ٯشش ٯشثْ ٵ ػب٫ٲ ٯٌبٔ٫ٸ ثشادساٱ  160ٯششٯشثْ ثب
اٯ٤بٱ دػششػي ثٸ ايٴششٳز ٵايش٫غ ٵ ٣شبثخبٳٸ ديؼيشب ٩ٵ ػبيز اسؿذ ثٸ ٯؼبكز  120ٯشش ٯشثْ ٵ ٣بٛي ٳز خاٶاٹشاٱ
ٵ ثشادساٱ  165ٯششٯشثْ ٯيجبؿذ .
ٹٰـٴيٲ ٯش٣ض دشداصؽ ػشيْ داٳـ٤ذٷ (  )HPCدزيشاي دشداصؿٺبي كؼيٮ داٳـاؼٶيبٱ ٯٌ٠اْ سللايالر سٰ٤ي٬اي
ٯيجبؿذ  .دس ًٶ ٩دٵسٷ سللي٬ي داٳـؼٶيبٱ سؿشٸ ٹبي ٯخش ٚ٬ثشاي ٔٛب٫يز ٹبي ٰٓ٬ي ٵ دظٵٹـي ٯيشٶاٳٴذ دس ي٤ي اص
اٳؼٰٲ ٹبي ٰٓ٬ي ٣بٯذيٶسش ٰٓ ،شاٱ  ،ٯ٤بٳي ، ٢ٯ٤بٳي ٢خٶدسٵ ٛ ،ٴبٵسي اًالٓبر  ،ٯشب٫ٶسطي ٵ سثبسيٓ ٢وٶ ؿٶٳذ ٵ
اص ٯضايبي آٳٺب اػشٜبدٷ ٳٰبيٴذ .
سٔذاد آوبي ٹيئز ٰٓ٬ي سٰب٭ ٵٟز  110ٳٜش ٵ ٳيٰٸ ٵٟز  12ٳٜش ٵ اػبسيذ ٯذٓٶ ثب ٖ٫ثش  250ٳٜش ٯيجبؿذ .

رضتــِ ّب ٍ گرايص ّبي داًطكـدُ هٌْـدسي
سؿشٸ ٹبي دايش ٵ ٧شايؾ

ٯٌْ٠

ٯذيش ٧شٵٷ

سٜ٬ٲ

سديٚ
.1

ٯٺٴذػي ٣بٯذيٶسش ٳش٭ اٛضاس

د٣ششا

د٣شش ػٶاديبٱ

36641816

.2

ٯٺٴذػي ٯ٤بٳي ٢سجذي ٪اٳشطي

د٣ششا

د٣شش ٓالٯشيبٱ

36624813

.3

ٯٺٴذػي ثش ٝا٤٫ششٵٳي٢

د٣ششا

د٣شش ٓالٯشيبٱ

36624813

.4

ٯٺٴذػي ثش٣ ٝٴشش٩

د٣ششا

د٣شش صكٰش٤ؾ

36625046

.5

ٯٺٴذػي ثش ٝٯخبثشار

د٣ششا

د٣شش صكٰش٤ؾ

36625046

.6

ٯٺٴذػي دضؿ٤ي ثيٶا٤٫ششي٢

د٣ششا

د٣شش صكٰش٤ؾ

36625046

.7

ٯٺٴذػي ٰٓشاٱ ػبصٷ

د٣ششا

خبٳٮ د٣شش ٵيؼي

36622815

.8

ثش _ ٝٯخبثشار

٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ

د٣شش ػٶاديبٱ

36641816

.9

ثشٟ _ ٝذسر

٣بسؿٴبػي ٳبديٶػشٸ

د٣شش ػٶاديبٱ

36641816

.10

ثش٣ _ ٝٴشش٩

.11

ٰٓشاٱ

د٣شش ٓالٯشيبٱ

36624813

.12
.13
.14

ٰٓشاٱ _ ػبصٷ
ٰٓشاٱ _ ػبصٷ ٹبي ٹيذسٵ٫ي٤ي

٣بسؿٴبػي اسؿذ ٳبديٶػشٸ
٣بسؿٴبػي ( ديٶػشٸ _
ٳبديٶػشٸ )
٣بسؿٴبػي اسؿذ ٳبديٶػشٸ
٣بسؿٴبػي اسؿذ ٳبديٶػشٸ

د٣شش ػٶاديبٱ

36641816

د٣شش ٓالٯشيبٱ
د٣شش ٓالٯشيبٱ

36624813
36624813

ػبخشٰبٱ

٣بسداٳي ديٶػشٸ

د٣شش ٓالٯشيبٱ

36624813

.15

ٰٓشاٱ _٣بسٹبي ٰٓٶٯي ػبخشٰبٱ

٣بسداٳي

د٣شش ٓالٯشيبٱ

36624813

.16

ٛٴبٵسي اًالٓبر

٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ

د٣شش ؿب٣شي

36622789

.17

٣بٯذيٶسش _ ػخز اٛضاس

٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ

خبٳٮ د٣شش ٵيؼي

36622815

.18

٣بٯذيٶسش _ ٹٶؽ ٯلٴٶٓي

٣بسؿٴبػي اسؿذ ٳبديٶػشٸ

خبٳٮ د٣شش ٵيؼي

36622815

.19

٣بٯذيٶسش _ ٳش٭ اٛضاس

٣بسداٳي ديٶػشٸ ٵ ٳبديٶػشٸ

د٣شش ػال٫ي

36632465

.20

٣بٯذيٶسش _ ٳش٭ اٛضاس

٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ ٵ ٳبديٶػشٸ

د٣شش ػال٫ي

.21

٣بٯذيٶسش _ ٳش٭ اٛضاس

٣بسؿٴبػي اسؿذ ٳبديٶػشٸ

د٣شش ػال٫ي

36622815

.22

ٯ٤بٳي _ ٢كشاسر ٵ ػيبالر

٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ ٵ ٳبديٶػشٸ

د٣شش صكٰش٤ؾ

36625046

.23
.24
.25
.26

ٯ٤بٳيً _ ٢شاكي ٵ ػبٯذار
ٯٺٴذػي ٯ٤بٳي٢
ٯ٤بٳي _ ٢سجذي ٪اٳشطي
ٯ٤بٳيً _ ٢شاكي ٣بسثشدي
ٯ٤بٳي ( ٢ٯٺٴذػي ػيؼشٰٺبي اٳشطي _س٤ٴٶ٫ٶطي
اٳشطي )
ٯ٤بٳي ( ٢ٯٺٴذػي ػيؼشٰٺبي اٳشطي _ػيؼشٰٺبي
اٳشطي )

٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ ٵ ٳبديٶػشٸ
٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ
٣بسؿٴبػي اسؿذ ٳبديٶػشٸ
٣بسؿٴبػي اسؿذ ٳبديٶػشٸ

د٣شش صكٰش٤ؾ

د٣شش صكٰش٤ؾ

36625046
36625046
36625046
36625046

٣بسؿٴبػي اسؿذ ٳبديٶػشٸ

د٣شش صكٰش٤ؾ

36625046

٣بسؿٴبػي اسؿذ ٳبديٶػشٸ

د٣شش صكٰش٤ؾ

36625046

.29

ٯٺٴذػي دضؿ٤ي _ ثب٫يٴي

٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ

د٣شش ٯلٰذ ٯٺذي خ٬ي٪
صادٷ

36629467

.27
.28

د٣شش صكٰش٤ؾ
د٣شش صكٰش٤ؾ

.30

ٯٺٴذػي دضؿ٤ي _ ثيٶا٤٫ششي٢

.31

ٯٺٴذػي دضؿ٤ي _ ثيٶا٤٫ششي٢

٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ
٣بسؿٴبػي اسؿذ ٳبديٶػشٸ

د٣شش آرسٳٶؽ
د٣شش آرسٳٶؽ

36629467
36629467

.32

ٯٺٴذػي دضؿ٤ي _ ثيٶٯ٤بٳي٢

٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ

د٣شش ٛيشٵصي

36629467

.33

ٯٺٴذػي ٯشب٫ٶطي ٵ ٯٶاد _ ػشاٯي٢

٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ

د٣شش ُٺٶس ٵكيذ ٣شيٰي

36641925

.34

ٯٺٴذػي ٯشب٫ٶطي ٵ ٯٶاد _ ٯشب٫ٶطي اػشخشاػي

٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ

د٣شش ُٺٶس ٵكيذ ٣شيٰي

36641925

.35

ٯٺٴذػي ٯشب٫ٶطي ٵ ٯٶاد _ ٯشب٫ٶطي كٴٔشي

٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ

د٣شش ُٺٶس ٵكيذ ٣شيٰي

36641925

.36

ٯٺٴذػي س٤ٴٶ٫ٶطي ٯشب٫ٶطي _رٵة ٬ٛضار

٣بسؿٴبػي ٳبديٶػشٸ

د٣شش ُٺٶس ٵكيذ ٣شيٰي

36641925

.37

ٯٺٴذػي ٯٶاد-سـخيق ٵاٳشخبة

اسؿذ

د٣شش ٯؼٔٶد ٯيشصايي

36641925

.38

ٯشب٫ٶطي

٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ

د٣شش ُٺٶس ٵكيذ ٣شيٰي

36641925

.39

ٯ٤بٳي ٢خٶدسٵ

٣بسؿٴبػي ٳبديٶػشٸ

د٣شش ث٠بييبٱ

36628455

.40

ٯ٤بٳي ٢خٶدسٵ

٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ

د٣شش ث٠بييبٱ

36628455

.41

ثشٟ ٝذسر

اسؿذ

.42

ٯٺٴذػي ثش ٝاٛضاسٹبي ٯي٤شٵ ٳبٳٶ ا٤٫ششي٢

اسؿذ

داًطكدُ هعوبري ٌٍّر
ايٲ داٳـ٤ذٷ دس ػبخشٰبٳي ثب صيشثٴبي  1337ٯشش ٯشثْ دس ػب ٩سللي٬ي ػبسي داساي  4640ٳٜش داٳـؼٶ دس سؿشٸ ٹابي
ٯٺٴذػي ٯٰٔبسي – ٯٺٴذػي ؿٺشػبصي ٵ ًشاكي كٴٔشي ٵٳ٠بؿي ٯي ثبؿذ ٣ٸ دس ٯ٣ ٌْ٠بسؿٴبػي اسؿذ٣ -بسؿٴبػي
ديٶػشٸ ٵٳبديٶػشٸ ٵ ٣بسداٳي ديٶػشٸ ٵ د٣ششي ٯـ٘ٶ ٩ثٸ سللي ٪ٯي ثبؿٴذ.
ٯٌْ٠
د٣ششي
اسؿذ ٵ ٣بسؿٴبػي
٣بسؿٴبػي اسؿذ
٣بسؿٴبػي ٳب ديٶػشٸ
٣بسداٳي
د٣ششي٣-بسؿٴبػي اسؿذ
٣بسؿٴبػي اسؿذ٣-بسؿٴبػي
٣بسؿٴبػي اسؿذ٣-بسؿٴبػي
٣بسؿٴبػي
٣بسؿٴبػي
٣بسؿٴبػي

سؿشٸ ٹبي دايش ٵ ٧شايؾ
سديٚ
ٯٰٔبسي-ٯٰٔبسي
1
ٯٰٔبسي -ٯٺٴذػي ٯٰٔبسي
2
ٯٰٔبسي-ٯذيشيز دشٵطٷ ٵ ػبخز
3
ٯٰٔبسيٰ٬ٓ-ي ٣بسثشدي
4
ٯٰٔبسي –ٳ٠ـٸ ٣ـي ٯٰٔبسي
5
ؿٺشػبصي-ؿٺشػبصي
6
ؿٺشػبصيً-شاكي ؿٺشي
7
ؿٺشػبصي-ثشٳبٯٸ سيضي ؿٺشي
8
ؿٺشػبصي-ٯٺٴذػي ؿٺشػبصي
9
ًشاكي كٴٔشي
10
ٳ٠بؿي
11
رئيس داوشكذٌ :آقبي دكتر مُذي ويب
معبين امًزشي داوشكذٌ :خبوم دكتر ليال زمبوي آقبيي
مذير پژيَشي داوشكذٌ :خبوم دكتر سعيذي مفرد
مذير گريٌ معمبري(ارشذ ي دكتري) :آقبي دكتر يحيذ احمذي
مذير گريٌ معمبري(كبرشىبسي ي كبرداوي) :آقبي دكتر مُذي صحراگرد
مذير گريٌ شُرسبزي :دكتر تكتم حىبيي
مذير گريٌ طراحي صىعتي ي وقبشي :خبوم مُىذس وگيه خًشبختي
مسئًل آمًزش :آقبي ابراَيم َبشمي

گرٍُ تربیت بدًي ٍ علَم ٍرزضي

ٯذيش٧شٵٷ

ايٲ ٧شٵٷ دس ػبخشٰبٳي ثبصيشثٴبي  2495ٯشش ٯشثْ دس ػب ٩سللي٬ي ػبسي داساي  700ٳٜش داٳـاؼٶ ٯاي ثبؿاذ ٣اٸ دس
ٯ٠بُْ ٣بسؿٴبػي اسؿذ ٵ ٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ ٵ ٳب ديٶػشٸ ٯـ٘ٶ ٩ثٸ سللي ٪ٯي ثبؿٴذ٣.شبثخبٳٸ اخشلبكي ايٲ داٳـ٤ذٷ
داساي  7628ٳؼخٸ ٣شبة ٯي ثبؿذ.
سديٚ

سؿشٸ ٹبي دايش ٵ ٧شايؾ

ٯٌْ٠

ٯذيش ٧شٵٷ

1

سشثيز ثذٳي ٵ ٓ٬ٶ٭ ٵسصؿي

٣بسؿٴبػي اسؿذ ٵ ٣بسؿٴبػي

آٟبي د٣شش ٯيظٮ سهبيي

2

سشثيز ثذٳي ٵ ٓ٬ٶ٭ ٵسصؿي -ٯذيشيز ٵسصؿي

٣بسؿٴبػي اسؿذ

"

"

3

سشثيز ثذٳي ٵ ٓ٬ٶ٭ ٵسصؿي – ٛيضيٶ٫ٶطي ٵسصؿي

٣بسؿٴبػي اسؿذ

"

"

4

سشثيز ثذٳي ٵ ٓ٬ٶ٭ ٵسصؿي – سٛشبس كش٣شي

٣بسؿٴبػي اسؿذ

"

"

سشثيز ثذٳي ٵٓ٬ٶ٭ ٵسصؿي ٯذيشيز ٵسصؽ

د٣ششا

"

"

ٯذيشيز ٵسصؽ

د٣ششا

"

"

ٯذيشيز ٵسصؽ-ٯذيشيز ساٹجشدي دس ػبصٯبٱ ٹب

د٣ششا

"

"

سٛشبس كش٣شي سؿذ كش٣شي

اسؿذ

"

"

سٛشبس كش٣شي يبد٧يشي ٵ ٣ٴشش ٩كش٣شي

اسؿذ

"

"

ٛيضيٶ٫ٶطي ٵسصؽٛ-يضيٶ٫ٶطي ٔٛب٫يز ٹبي ٵسصؿي ٯلن

اسؿذ

"

"

ٛيضيٶ٫ٶطي ٵسصؽٛ-يضيٶ٫ٶطي ٵسصؽ ٣بسثشدي

اسؿذ

"

"

ٯذيشيز ٵسصؽ

اسؿذ

"

"

ٯذيشيز ٵسصؽ-ٯذيشيز اٵٟبر ٛشاٗز ٵ ٵسصؿٺبي سٜشيلي

اسؿذ

"

"

ٯذيشيز ٵسصؽ-ٯذيشيز ثبصاسيبثي دس ٵسصؽ

اسؿذ

"

"

ٯذيشيز ٵسصؽ-ٯذيشيز ساٹجشدي دس ػبصٯبٱ ٹبي ٵسصؿي

اسؿذ

"

"

گرٍُ هعبرف اسالهي ( هستقر در داًطكدُ هٌْدسي )
سديٚ
1

سؿشٸ ٹبي دايش ٵ ٧شايؾ
دسٵع ٰٓٶٯي ( ٯٔبس ٙاػالٯي )

ٯٌْ٠
٣بسداٳي ٵ ٣بسؿٴبػي

ٯذيش ٧شٵٷ
كؼز االػال٭ داسيٴي

هجتوــع علــَم اًسـبًي
ؿبٯ ٪دٵ داٳـ٤ذٷ ا٫ٺيبر ٵٯٔبس ٙاػالٯي ٵ كؼبثذاسي ٵ ٯذيشيز ٯي ثبؿذ,ايٲ ٯؼشْٰ ثب  10118ٯشاش ٯشثاْ صياش ثٴاب دس ً 4ج٠اٸ
اكذاص ٧شديذٷ ٵ سٔذاد  5800داٳـؼٶ دس ٯ٠بًْ ٣بسداٳي – ٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ ٵ ٳبديٶػشٸ – ٣بسؿٴبػي اسؿاذ ٵ د٣شاشاي سخللاي
سللي ٪ٯي ٳٰبيٴذ .
ايٲ ٯؼشْٰ داساي ٣شبثخبٳٸ اخشلبكي ثب  65000ٳؼخٸ ٣شبة ٵ 4000دبيبٱ ٳبٯٸ ٵ  2ػب٫ٲ ٯٌبٔ٫ٸ ( خاٶاٹشاٱ ٵ ثاشادساٱ )ٵ ٳياض 2
٣بٛي ٳز داٳـؼٶيي ثب خذٯبر دٹي ساي٨بٱ ٯي ثبؿذ

رضتِ ّبي داًطكدُ الْیـبت ٍ هعـبرف اسالهي
سديٚ
.1
.2

سؿشٸ ٹبي دايش ٵ ٧شايؾ

ٯٌْ٠

ٯذيش ٧شٵٷ

آٟبي د٣شش اسدؿيش اػذثي٨ي
آٟبي د٣شش سصٯي

٣بسؿٴبػي ٣ ،بسؿٴبػي اسؿذ ٵ د٣ششي
٣بسؿٴبػي ٣ ،بسؿٴبػي اسؿذ ٵ د٣ششي

ا٫ٺيبر ٵ ٯٔبس ٙاػالٯي – سبسيخ ٵ سٰذٱ ٯ ٪٬اػالٯي
ا٫ٺيبر ٵ ٯٔبس ٙاػالٯي – ٠ٛٸ ٵ ٯجبٳي ك٠ٶ ٝاػالٯي

.3
.4
.5
.6
.7
.8

آٟبي د٣شش سصٯي

٣بسؿٴبػي اسؿذ

ؿٴبخز اٳذيـٸ اٯب٭ خٰيٴي

آٟبي د٣شش كؼيٲ سػت صادٷ

٣بسؿٴبػي ٵ ٣بسؿٴبػي اسؿذ

ٓ٬ٶ٭ ٟشآٱ ٵ كذيض

آٟبي ٯلٰذكؼٲ ثذاٗي

٣بسؿٴبػي

ٓ٬ٶ٭ اػشٰبٓي – ثشٳبٯٸ سيضي اػشٰبٓي

آٟبي ٯلٰذكؼٲ ثذاٗي

٣بسؿٴبػي اسؿذ

ٓ٬ٶ٭ اػشٰبٓي – دظٵٹـ٨شي اػشٰبٓي

آٟبي ٯلٰذكؼٲ ثذاٗي

٣بسؿٴبػي اسؿذ

ٓ٬ٶ٭ اػشٰبٓي – ػبٯٔٸ ؿٴبػي ٵسصؽ

آٟبي ٯلٰذكؼٲ ثذاٗي

٣بسؿٴبػي اسؿذ

ٓ٬ٶ٭ اػشٰبٓي – ػبٯٔٸ ؿٴبػي اٳ٠الة اػالٯي

رضتِ ّـبي داًطكـدُ حسببـداري ٍ هديـريت
سديٚ
.1

سؿشٸ ٹبي دايش ٵ ٧شايؾ
1كؼبثذاسي
1
2كؼبثشػي
كؼبثذاسي دٵ٫شي
كؼبثذاسي ٯب٫يبسي
3ٯذيشيز دٵ٫شي
ٯذيشيز ثبصس٧بٳي
ٯذيشيز كٴٔشي
ٯذيشيز ٯب٫ي
5ٯذيشيز دٵ٫شي – ٯذيشيز ػيؼشٰٺبي اًالٓبسي
6ٯذيشيز دٵ٫شي – ٯذيشيز ٯب٫ي ٵ دٵ٫شي
7ٯذيشيز دٵ٫شي – سـ٤يالر ٵ سٵؽ ٹب
8ٯذيشيز دٵ٫شي – ٯذيشيز سلٶ٩
9ٯذيشيز دٵ٫شي – ٯٴبثْ اٳؼبٳي
1ػ٘شاٛيب ٵ ثشٳبٯٸ سيضي سٵػشبيي
1
1ػ٘شاٛيبي ًجئي – طئٶٯٶسٛٶ٫ظي دس ثشٳبٯٸ سيضي ٯليٌي
2
1ػ٘شاٛيب ٵ ثشٳبٯٸ سيضي ؿٺشي
3
1ػ٘شاٛيبي اٳؼبٳي ( ؿٺشي )
3
ػ٘شاٛيب ٵثشٳبٯٸ سيضي سٵػشبيي-ثشٳبٯٸ سيضي ٛوابي
٣بسآٛشيٴي
ػ٘شاٛيب ٵثشٳبٯٸ سيضي سٵػشبيي-ثشٳبٯٸ سيضي ٣ب٫جذي

د٣ششا

" "

اسؿذ

" "

 .20ػ٘شاٛيب ٵثشٳبٯٸ سيضي سٵػشبيي-ٯذيشيز سٶػٔٸ دبيذاس

اسؿذ

" "

 .21ٯذيشيز دٵ٫شي-ثٶدػٸ ٵ ٯب٫يٸ ٰٓٶٯي

اسؿذ

" "

 .22ٯذيشيز دٵ٫شي-خي ٯـي ٧زاسي

اسؿذ

" "

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

ٯٌْ٠

ٯذيش ٧شٵٷ

٣بسؿٴبػي اسؿاذ – ٣بسؿٴبػاي ديٶػاشٸ ٵ ٳبديٶػاشٸ ٵ
٣بسداٳي

آٟبي د٣شش ٯشادي ( اسؿذ
) آٟبي ػبسي

٣بسؿٴبػي

د٣شش ػبسي

٣بسؿٴبػي

" "
" "

٣بسؿٴبػي
" "
" "
" "

د٣شش سهبيي ٛش

٣بسؿٴبػي

"
"
"
"
"
"
"
"

"
"
"
"
"
"
"
"

٣بسؿٴبػي اسؿذ
٣بسؿٴبػي اسؿذ
٣بسؿٴبػي اسؿذ
٣بسؿٴبػي اسؿذ
٣بسؿٴبػي اسؿذ
د٣ششي ٵ ٣بسؿٴبػي اسؿذ

د٣شش اكٰذيبٱ

٣بسؿٴبػي اسؿذ

" "

د٣ششي

" "

٣بسؿٴبػي

" "

 .23ٯذيشيز دٵ٫شيً-شاكي ػبصٯبٱ ٹبي دٵ٫شي

اسؿذ

" "

 .24ٯذيشيز دٵ٫شي-ٯذيشيز ٳيشٵي اٳؼبٳي

اسؿذ

" "

ٰ٬ٓ .25ي ٣بسثشدي كؼبثذاسي

٣بسؿٴبػي ٳبديٶػشٸ

" "

 .26دثيشي ادثيبر ٛبسػي

٣بسؿٴبػي

" "

هجتوع آهَزضي داًطگبُ در ضْر جديدگلبْبر
ثب سٶػٸ ثٸ ٧ؼششد٧ي سٵصاٛضٵٱ داٳـ٨بٷ ٵ سؿذ ػٰٔيز داٳـؼٶيبٱ ً ،شف ػبٯْ داٳـ٨بٷ دس ؿٺش ػذيذ ٬٧جٺبس دس صٯيٴي ثٸ ٯؼابكز
 200ٹ٤شبس دس دػشٶس ٣بس ٟشاس ٧شٛز .
صيشثٴبي  ٪٣دشٵطٷ  46ٹضاس ٯشش ٯشثْ اػز ٣ٸ ٛبص اٵ ٩آٱ ثب  20067ٯشش ٯشثْ اػشا ؿذٷ ٵٛبص دٵ٭ آٱ ٳيض دس دػز اػشا ٯي ثبؿذ .
ػبخشٰبٱ ٯؼشْٰ آٯٶصؿي ٬٧جٺبس (ٛبص اٵ ) ٩دس ً 4ج٠ٸ ًشاكي ٵ اػشا ٧شديذٷ اػز ٣ٸ ٣الػٺبيي ثب ُشٛيز  30 ، 24ٵ  60ٳٜشٷ ثاٸ
سٔذاد ٣ 15الع  12 ،آصٯبيـ٨بٷ  ،ػب٫ٲ ٗزاخٶسي خٶاٹشاٱ ٵ ثشادساٱ دس ًج٠ٸ ٹٰ ٚ٤ديؾ ثيٴي ؿذٷ اػز .
٣ 15الع دسع  ،آصٯبيـ٨بٷ ٵ ٣بٛي ٳز  ،اسبٟٺبي اػابسيذ ٵ ٯاذيشاٱ ٧اشٵٷ دس ًج٠اٸ اٵ٫ ٩لابٍ ؿاذٷ ٵ ٣الػاٺبي  100ٳٜاشٷ ،
٣شبثخبٳٸ  ،ٳٰبصخبٳٸ  ،ثخؾ اداسي دس ًج٠ٸ  2ايٲ ٯؼشْٰ ٯؼش٠ش ؿذٷ اٳذ .
ًج٠ٸ ػٶ٭ ؿبٯ ٪آٯٜي سبسش ثب ُشٛيز  561ٳٜش  ،اسبٰ٣ ٝيؼيٶٳٺبي سخللي ٵ ٛوبٹبي ػبٳجي ٯي ثبؿذ .
آؿذضخبٳٸ ثب ُشٛيز  1500ٳٜش ٵ ػشخبٳٸ ٵ ٯٶسٶسخبٳٸ ٯش٣ضي دس ًج٠ٸ صيشصٯيٲ ًشاكي ٧شديذٷ اػز .
ثب سٶػٸ ثٸ ديؾ ثيٴي ٹبي كٶسر ٧شٛشٸ ايٲ ٯؼشْٰ دس ٯشك٬ٸ اٵ 13500 ٩ٳٜش ٵ دس ٯشك٬ٸ دٵ٭  12150ٳٜش اص ػٰٔيز داٳـاؼٶيي
ٵاكذ ٯـٺذ سا دس خٶد ػبي خٶاٹذ داد .
ٹٰـٴيٲ ايٲ ٯش٣ض ٹٮ ا٣ٴٶٱ داساي صٯيٴي ٵسصؿي ثٸ ٯؼبكز  10000ٯشش ٯشثْ ٵ ػب٫ٲ ػشدٶؿيذٷ ٵسصؿي ثٸ ٯؼابكز  1013ٯشاش
ٯشثْ ٵ ٣شبثخبٳٸ اخشلبكي ثب  41452ٳؼخٸ ٣شبة ٵ  32آصٯبيـ٨بٷ ٯؼش ٪٠دزيشاي  2000ٳٜش داٳـؼٶ دس سؿاشٸ ٹابي ٣ـابٵسصي ،
سشثيز ثذٳي  ،سبػيؼبر  ،ػبخز ٵ سٶ٫يذ  ،كٴبيْ ٬ٛضي ٵ ٯليي صيؼز ٵ ٳ٠بؿي ٯي ثبؿذ .
رضتـِ ّــبي هجتوـع آهــَزضي گلبْــبر
سديٚ

سؿشٸ ٹبي دايشٵ٧شايؾ

ٯٌْ٠

ٯذيش ٧شٵٷ

1

ٯٺٴذػي ٣ـبٵسصي ا صسآز

٣بسؿٴبػي اسؿذ

آٟبي د٣شش كذسآثبدي

2

ٯٺٴذػي ٣ـبٵسصي ا ؿٴبػبيي ٵ ٯجبسصٷ ثب ٜٓ٬ٺبي ٹشص

٣بسؿٴبػي اسؿذ

" "

3

ٯٺٴذػي ٣ـبٵسصي – ٓ٬ٶ٭ ٵ س٤ٴٶ٫ٶطي ثزس

٣بسؿٴبػي اسؿذ

" "

4

ٯٺٴذػي ٛوبي ػجض -

٣بسؿٴبػي

آٟبي د٣شش سٶػ٬ي

5

ٯٺٴذػي ٣ـبٵسصي -ا٣ٶ٫ٶطي٢

٣بسؿٴبػي اسؿذ

آٟبي د٣شش كذسآثبدي

6

ٯٺٴذػي ٣ـبٵسصي٬ٓ -ٶ٭ داٯي

٣بسؿٴبػي ٵ ٣بسؿٴبػي اسؿذ

آٟبي د٣شش ػٔيذ ػجلبٳي ساد

7

ٯٺٴذػي ٣ـبٵسصي  -اٟشلبد ٣ـبٵسصي

٣بسؿٴبػي

آٟبي د٣شش ثخـي

8

ٯٺٴذػي ٣ـبٵسصي (صسآز ٵ اكالف ٳجبسبر )

٣بسؿٴبػي ٵ ٣بسؿٴبػي ٳبديٶػشٸ

آٟبي د٣شش كذسآثبدي

9
10
11
12

س٤ٴٶ٫ٶطي سٶ٫يذار ٧يبٹي
اٯٶس صسآي ٵ ثبٗي
س٤ٴٶ٫ظي ٯليي صيؼز
سشثيز ثذٳي ٵ ٓ٬ٶ٭ ٵسصؿي

٣بسداٳي
٣بسداٳي ديٶػشٸ
٣بسداٳي
٣بسداٳي ديٶػشٸ ٵ ٣بسؿٴبػي ديٶػشٸ ٵ ٳبديٶػشٸ

آٟبي د٣شش كذسآثبدي
آٟبي د٣شش كذسآثبدي
آٟبي د٣شش كذسآثبدي
آٟبي د٣شش ٯيظٮ سهبيي

13

سشثيز ثذٳي ٵ ٓ٬ٶ٭ ٵسصؿي  -ٯذيشيز ٵ ثشٳبٯاٸ سياضي سشثياز
ثذٳي
سإػيؼبر

٣بسؿٴبػي ٳبديٶػشٸ

" "

٣بسداٳي ديٶػشٸ

15

ػبخز ٵ سٶ٫يذ

٣بسداٳي ديٶػشٸ

آٟاابي ٯٺٴااذع ديٰاابٱ ثبؿااي
ؿٺبثي
آٟبي ٯٺٴذع كجـي

14

اسبهي هسئَلیي داًطگبُ آزاد اسالهي هطْد

رديف

.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.59

سوت

سيبػز داٳـ٨بٷ
سئيغ دٛشش سيبػز داٳـ٨بٷ
ٯٔبٵٳز آٯٶصؿي ٵسلليالر سٰ٤ي٬ي
ٯٔبٵٳز دظٵٹؾ ٵٛٴبٵسي
ٯٔبٵٳز داٳـؼٶيي ٵٛشٹٴ٨ي
ٯذيش ٰٓشاٳي
ٯٔبٵٳز ٯذاسع ٗيشاٳشٜبٓي ػٰب
ٯذيش سٵاثي ٰٓٶٯي
ٯذيش  ٪٣اٯٶس آٯٶصؿي ٵسلليالر سٰ٤ي٬ي
ٯذيش  ٪٣اٯٶس داٳـؼٶيي
ٯذيش اٯٶس ٛشٹٴ٨ي
ٯذيش دٛشش ٛٲ آٵسي اًالٓبر
ٯذيش سذاس٣بر
ٯذيش اٯٶس ٣شبثخبٳٸ ٹب
ٯذيش ٯٌبٔ٫بر ٵدظٵٹـٺبي ٛشٹٴ٨ي
ٯٔبٵٱ ٯذيش  ٪٣آٯٶصؽ
سئيغ اداسٷ اٳشِبٯبر
سئيغ اداسٷ ٳ٬٠يٸ
سئيغ اداسٷ ٣بس٧ضيٴي
سئيغ دٛشش اٯٶس ك٠ٶٟي
سئيغ اداسٷ ٛٶ ٝثشٳبٯٸ سشثيز ثذٳي
سئيغ ثبؿ٨بٷ دظٵٹـ٨شاٱ ػٶاٱ
سئيغ كٴذٵ ٝسٛبٷ داٳـؼٶيي
سئيغ ٣بٳٶٱ ٛبسٕ ا٫شلليالٱ
سئيغ اداسٷ اٯٶس ثيٲ ا٪٬ٰ٫
سئيغ دٛشش ٯـبٵسٷ ٵ ساٹٴٰبيي
سئيغ دٛشش اًالٓبر ٵ آٯبس
سئيغ اداسٷ دسيبٛز ٵ دشداخز
سئيغ اداسٷ دثيشخبٳٸ اداسي
سئيغ اداسٷ طجز ٳب٭
سئيغ اداسٷ اٯٶس سٛبٹي ٣بس٣ٴبٱ
.58سئيغ اداسٷ دثيشخبٳٸ ٵ ثبي٨بٳي ٵ آٯٶصؽ

ًبم ًٍبم خبًَادگي

آٟبي د٣شش ًبٹشي السي
آٟبي ػٜٔشي
آٟبي د٣شش ئ٠ٶثي
آٟبي د٣شش خيشخٶاٷ
آٟبي د٣شش كجيجي
آٟبي د٣شش سهٶاٳي
آٟبي د٣شش ٣جيشي
آٟبي خب٠٫ي
آٟبي د٣شش ثٺشٷ دٶس
آٟبي د٣شش ثٶسي
كؼز االػال٭ ػٌ٬بٳي
آٟبي د٣شش ػال٫ي
آٟبي ا٫ٺيبٱ
خبٳٮ ٣بسدٹي ٯ٠ذ٭
كؼز االػال٭ سػٶ٫ي
آٟبي ٳٶايي
آٟبي ؿشيٜي ٛش
آٟبي ٯلٰذ صادٷ
آٟبي ٛٴٶٳي
آٟبي ٓ٬يضادٷ
آٟبي ٯشؼذد
آٟبي د٣شش ثٺشٷ دٶس
آٟبي ػٺبٳي
آٟبي ٯٺٴذع دب٣ذ٫يبٱ
آٟبي د٣شش ٯٴِشي
خبٳٮ د٣شش ػٶاٳجخز
آٟبي ٳ٠بثي
آٟبي ثٺـشي ٳيب
آٟبي ػبٹذ
آٟبي اثٺشي
آٟبي خبٵسي
آٟبي كيذسي

.60

سئيغ اداسٷ خٶاث٨بٹٺب

آٟبي كبٯذ

.61

سئيغ اداسٷ س٘زيٸ ٵ ػ ٚ٬ػشٵيغ ٹب

آٟبي كشي

.62
.63
.64
.65
.66
.67
.68

ٯؼئٶ٣ ٩بٳٶٱ ٟشآٱ ٵٓششر
ٯؼئٶ ٩ثؼيغ داٳـؼٶيي
سئيغ داٳـ٤ذٷ ا٫ٺيبر ٵ ٯٔبس ٙاػالٯي
ٯٔبٵٱ داٳـ٤ذٷ ا٫ٺيبر ٵ ٯٔبس ٙاػالٯي
ٯذيش اٯٶس دظٵٹـي داٳـ٤ذٷ ا٫ٺيبر
سئيغ داٳـ٤ذٷ دضؿ٤ي
ٯٔبٵٱ آٯٶصؿي ٵ ثب٫يٴي

آٟبي سٯوبٳٔ٬ي ٓذا٫شخٶاٷ
آٟبي ٣بؿبٳي
آٟبي د٣شش يؼبٟي
آٟبي د٣شش ػيذ ٯبٹيبس ؿشئز دٴبٹي
خبٳٮ د٣شش كذس ٳجٶي
آٟبي د٣شش ػشاٛشاص يضدي
آٟبي د٣شش سهب خضآي

.69
.70

ٯٔبٵٱ دسٯبٱ داٳـ٤ذٷ دضؿ٤ي
ٯٔبٵٱ آٯٶصؿي ٓ٬ٶ٭ دبيٸ داٳـ٤ذٷ دضؿ٤ي

آٟبي د٣شش اٟجب٫ي
آٟبي د٣شش خضايي

.71

ٯذيش اٯٶس دظٵٹـي داٳـ٤ذٷ دضؿ٤ي

آٟبي د٣شش اثٌلي

.72
.73

ٯؼئٶ ٩دٛشش ٛشٹٴ ٦اػالٯي داٳـ٤ذٷ دضؿ٤ي
سئيغ اداسٷ آٯٶصؽ داٳـ٤ذٷ دضؿ٤ي

كؼز االػال٭ ٯلشـٰي
آٟبي اطٴي ٓـشي

.74
.75
.76
.77
.78

ٯؼئٶ ٩دـشيجبٳي داٳـ٤ذٷ دضؿ٤ي
سئيغ ثيٰبسػشبٱ آسيب
ٯذيش داخ٬ي ثيٰبسػشبٱ آسيب
سئيغ ثيٰبسػشبٱ  22ثٺٰٲ
ٯذيش داخ٬ي ثيٰبس ػشبٱ  22ثٺٰٲ

آٟبي ِٓيٰي
آٟبي د٣شش ٯٜ٘شسي
آٟبي د٣شش ٟيٌبٟي
آٟبي د٣شش ٓيؼي دٶس
خبٳٮ خضايي

.79
.80
.81
.82
.83
.84
.85
.86
.87
.88
.89

سئيغ داٳـ٤ذٷ ديشادضؿ٤ي
ٯؼئٶ ٩دٛششٛشٹٴ ٦اػالٯي داٳـ٤ذٷ ديشادضؿ٤ي
سئيغ داٳـ٤ذٷ ٯٰٔبسي ٵٹٴش
ٯٔبٵٱ آٯٶصؿي داٳـ٤ذٷ ٯٰٔبسي ٵ ٹٴش
ٯذيش دظٵٹـي داٳـ٤ذٷ ٯٰٔبسي ٵ ٹٴش
ٯذيش٧شٵٷ ؿٺشػبصي
ٯذيش ٧شٵٷ ًشاكي كٴٔشي
سئيغ داٳـ٤ذٷ كؼبثذاسي ٵٯذيشيز
ٯٔبٵٱ داٳـ٤ذٷ كؼبثذاسي ٵٯذيشيز
ٯذيش اٯٶس دظٵٹـي داٳـ٤ذٷ كؼبثذاسي ٵٯذيشيز
سئيغ داٳـ٤ذٷ ك٠ٶ ٝٵٓ٬ٶ٭ ػيبػي ٵصثبٱ ٹبي خبسػي

خبٳٮ ػٶئذي
خبٳٮ ٣بسي
آٟبي د٣شش ٯٺذي ٳيب
٫يال صٯبٳي آٟبيي
خبٳٮ ػٔيذي ٯٜشد
س٤شٮ كٴبيي
ٳ٨يٲ خٶؿجخشي
آٟبي د٣شش ًبٹشي السي
آٟبي د٣شش ٓٴبيشي
آٟبي د٣شش ساٛشي
آٟبي د٣شش صاٹذيبٱ

.90
.91
.92
.93
.94
.95
.96
.97
.98
.99
.100
.101
.102
.103
.104
.105

ٯٔبٵٱ داٳـ٤ذٷ ك٠ٶ ٝٵ ٓ٬ٶ٭ ػيبػي ٵ صثبٱ
ٯذيش اٯٶس دضٵٹـي داٳـ٤ذٷ ك٠ٶٝ
ٯؼئٶ ٩آٯٶصؽ داٳـ٤ذٷ ك٠ٶٝ
سئيغ داٳـ٤ذٷ ٓ٬ٶ٭
ٯٔبٵٱ آٯٶصؿي ٵداٳـؼٶئي داٳـ٤ذٷ ٓ٬ٶ٭
ٯذيش اٯٶس دظٵٹـي داٳـ٤ذٷ ٓ٬ٶ٭
ٯؼئٶ ٩آٯٶصؽ داٳـ٤ذٷ ٓ٬ٶ٭
ٯؼئٶ ٩دـشيجبٳي داٳـ٤ذٷ ٓ٬ٶ٭
سئيغ داٳـ٤ذٷ ٯٺٴذػي
ٯٔبٵٱ آٯٶصؿي ٵداٳـؼٶيي داٳـ٤ذٷ ٯٺٴذػي
ٯٔبٵٱ دظٵٹـي داٳـ٤ذٷ ٯٺٴذػي
سئيغ دٛشش ٛشٹٴ ٦اػالٯي داٳـ٤ذٷ ٯٺٴذػي
ٯؼئٶ ٩دـشيجبٳي داٳـ٤ذٷ ٯٺٴذػي
سئيغ ٯؼشْٰ ٓ٬ٶ٭ اٳؼبٳي
سئيغ دٛشش ٛشٹٴ ٦ٯؼشْٰ ٓ٬ٶ٭ اٳؼبٳي
سئيغ آٯٶصؽ ٯؼشْٰ ٓ٬ٶ٭ اٳؼبٳي

آٟبي د٣شش ػٶاٳـيشيبٱ
آٟبي د٣شش ٜٗٶسي
آٟبي ػ٬يٰبٳي
آٟبي د٣شش ػٔيذي
آٟبي د٣شش كؼٴي
خبٳٮ آرسٳٶؽ ػٜٔشي
آٟبي ٣بُٰي
آٟبي ٳؼ ٚصادٷ
آٟبي د٣شش خب٭ ؿيٲ
آٟبي ٯٺٴذع ٣شٯي ٳظاد
آٟبي د٣شش ٵٛبيي ػٺبٱ
كؼز االػال٭ ٯٶكذي ساد
آٟبي سشثيز
آٟبي د٣شش ػٜٔشي
خبٳٮ اسا٭
آٟبي اكٰذصادٷ

