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 فػل اٍل

 ٍضٍزضطايط 
 : 1هبزُ 

 زٍضُ زوتطي ثِ ضطح ظيط است:ضَاثط ٍضٍز ثِ 

ثط اسبس ضَاثط )ػووَهي ٍ اذتػبغوي(    الف( زاضتي ضطايط ػوَهي ٍضٍز ثِ آهَظش ػبلي

 هٌسضج زض زفتطچِ سبظهبى سٌجص 

وبضضٌبسي اضضس )فَق ليسبًس( يب زوتطاي حطفِ اي يب ثبالتط، هتٌبسوت ثوب   هسضن ة( زاضتي 

اذل يب ذبضج وطَض وِ حست هَضز ثوِ  ضضتِ تحػيلي هَضز تمبضب، اظ يىي اظ زاًطگبّْبي ز

تبئيس ٍظاضت ػلَم، تحميمبت ٍ فٌبٍضي، يب ٍظاضت ثْساضت، زضهبى ٍ آهَظش پعضىي ضسويسُ  

 ثبضس.

احطاظ غالحيت ػلوي )هَفميت زض آظهَى وتجي ٍ هػبحجِ( ثط اسبس آئويي ًبهوِ آظهوَى    ج( 

 ّبي ًيوِ هتوطوع ٍ هتوطوع ٍضٍزي زوتطي هػَة ٍظاضت تؼييي هي ضَز.

 : 1تجػطُ 

زاٍطلت پس اظ زضيبفت پصيطش اظ زاًطگبُ، احطاظ غالحيت ػوَهي ٍ ًوبم ًَيسوي زض زٍضُ   

 زوتطي، زاًطجَي زٍضُ زوتطي ضٌبذتِ هي ضَز.
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 فػل زٍم

 طَل زٍضُ ٍ ضَاثط تحػيل
 : 2هبزُ 

سبل ٍ حوساورط   5/3حسالل  پژٍّطي -زض ضيَُ آهَظضي هست هجبظ تحػيل زض زٍضُ زوتطي

اسوت. تحػويالت تىويلوي     سوبل  4ٍ حوساورط  سبل  3ٍ زض ضيَُ پژٍّطي حسالل  لسب 5/4

زاًطگبُ، هي تَاًس زض هَاضز استرٌبيي ثِ پيطٌْبز استبز ضاٌّوب ٍ تأييس زاًطىسُ، حساورط تب يه 

  اضبفِ وٌس.زض ّط زٍ ضيَُ طجَ ًيوسبل تحػيلي ثِ هست هجبظ تحػيل زاً

 : 2تجػطُ 

ػللي ذبضج اظ اذتيبض ذَز ٍ يب ثطٍظ هطىالت غيوط لبثول پويص     زض غَضتي وِ زاًطجَ ثٌب ثِ

ٍ ضاٌّوب  ثِ پيطٌْبز استبز )استبزاى( ثيٌي، زض حساورط هست هجبظ هَفك ثِ اتوبم تحػيل ًطَز،

ثوب حووَض اسوتبز     وويسيَى ثطضسي هَاضز ذوبظ ، ضَضاي تحػيالت تىويلي زاًطگبُتأييس 

، زض ٍيفؼبليتْوبي ػلووي   ويوت ٍ ويفيوت   ب وضاٌّوب، ٍضؼيت زاًطجَ ضا ثطضسي ٍ هتٌبست ث

ثوِ ّوط   تػوين گيطي لطؼي ذَاّس ًوَز.  زاًطجَج هَضز هست ٍ ًحَُ ازاهِ تحػيل يب اذطا

حبل زاًطجَ اظ ًيوسبل ًْن ثِ ثؼس اظ هعايبي آهَظش ضايگبى ثطذَضزاض ًرَاّس ثَز ٍ ثبيسوتي  

 م ًوبيس.هطبثك هػَثبت ّيبت اهٌبي زاًطگبُ ًسجت ثِ پطزاذت ضْطيِ السا

  :3هبزُ 
ض زٍضُ زوتطي ثِ طَض توبم ٍلت ثَزُ ٍ زاًطجَ هَظوف اسوت زض طوي ايوي زٍضُ     زتحػيل 

ضوي ثِ اًجبم ضسبًسى فؼبليت ّبي آهَظضي ٍ پژٍّطي ذَز ظيط ًظوط اسوتبز ضاٌّووب، وليوِ     

ضَاثط ٍ همطضات جبضي زاًطگبُ زض حَظُ ّبي هرتلف آهَظضي ٍ پژٍّطي ضا زليمبً ضػبيوت  

ثبالذع ثب تَجِ ثِ ضأى ٍ جبيگبُ زٍضُ زوتطي زض وسوت ثوبالتطيي اسوتبًساضزّبي    ًوَزُ ٍ 

 پژٍّطي ٍ ضػبيت غحيح ٍ زليك اذالق پژٍّطي ٍ حطفِ اي ثىَضس.
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 : 4هبزُ 

 ضَز: زض هَاضز ظيط زاًطجَ اظ ازاهِ تحػيل زض زٍضُ زوتطي هحطٍم هي

 16ووتوط اظ  11ضػبيوت هوبزُ   زضسْبيي وِ زاًطجَگصضاًسُ است، ثوب    الف( هيبًگيي ول ًوطُ

 ضَز.

پوس اظ زٍ اضظيوبثي جوبهغ    پژٍّطوي   ضسويفؼبليت  آغبظة( غالحيت ػلوي زاًطجَ ثطاي 

 احطاظ ًطَز.

 اضظيبثي ضَز.« غيط لبثل لجَل» ( ٍ زفبع هجسز، 26ج( ضسبلِ زاًطجَ )ثب ضػبيت تجػطُ 

 ( ثِ پبيبى ثطسس.2طُ ( هست هجبظ تحػيل زاًطجَ )ثب ضػبيت تجػز

 : 3 ُتجػط

، ثوب ضػبيوت   يزض غَضت هحطٍم ضسى يب اًػطاف زاًطجَ اظ ازاهوِ تحػويل زض زٍضُ زوتوط   

ِ  "غوطفب   ضَاثط ٍ همطضات هطثَط، زض ثطاسوبس وبضًبهوِ تحػويلي زاًطوجَ      "يا گَاّيٌبهو

ٍ زض اذتيوبض ٍي لوطاض   غبزض ٍ ثٌب ثِ زضذَاست زاًطجَ زاًطگبُ  هسيطيت تحػيالت تىويلي

 هي گيطز.
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 سَم فػل

 استبز ضاٌّوب ٍ وويتِ ػلوي ضسبلِ
 

  :5هبزُ 

استبز ضاٌّوب ثِ پيطٌْبز زاًطجَ ٍ هَافمت استبز ضاٌّوبي پيطٌْبزي ٍ تبييس گطٍُ آهَظضوي ٍ  

تػَيت ضَضاي تحػيالت تىويلي زاًطىسُ حساورط تب پبيبى ًيوسبل اٍل تحػيلي اًتربة هي 

 . گطزز

 : 6هبزُ  

حوسالل زاضاي هطتجوِ   ٍ زاًطوگبُ زاهاوبى ثوَزُ    ضسووي  لوي استبز ضاٌّوب ثبيس ػوَ ّيأت ػ

سبل سبثمِ تسضيس يب تحميوك زض زٍضُ ّوبي تحػويالت     3استبزيبضي يب استبزيبض پژٍّطي ثب 

زاضتي  ،ثبضس. ّوچٌيي ثطاي ًرستيي ثبض ٍ ًيع ضاٌّوبيي زٍ پبيبى ًبهِ وبضضٌبسي اضضستىويلي 

ثِ ػٌَاى هسئَل همبلوِ  پژٍّطي  -الت ػلوييه همبلِ )غيط هسترطج اظ ضسبلِ زوتطي( زض هج

ضطايط تؼييي استبز ضاٌّوب زض ضيَُ پژٍّطي ثِ جوبي زٍ سوبل    زض سِ سبل اذيط العاهي است.

سبثمِ تسضيس، ثِ پبيبى ضسبًسى زٍ ططح پژٍّطي ثِ ػٌَاى هجطي هي ثبضس ووِ حوسالل يوه    

 بضس. ططح آى ثبيس پژٍّص تمبضب هحَض ذبتوِ يبفتِ ٍ يب زض زست السام ث

 : 4تجػطُ 

 ٍضووؼيت آًْووب ثووِ   تجووسيلاػوووبي ّيووأت ػلوووي پيوووبًي زض غووَضتي وووِ پطًٍووسُ    

  6هوبزُ  آظهبيطي زض وويتِ هٌترت زاًطىسُ تػَيت ضسُ ثبضس ٍ زاضاي زيگط ضطايط  -ضسوي

 ثبضٌس هي تَاًٌس ضاٌّوبيي زاًطجَ ضا ػْسُ زاض ضًَس.

 : 5تجػطُ 

َضاي تحػويالت تىويلوي زاًطوىسُ، هسوئَليت     ض ٍزض غَضت ًيبظ، ثب تأييس گطٍُ آهَظضي 

 ضاٌّووووبيي ضسوووبلِ زاًطوووجَ ثوووِ زٍ اسوووتبز ضاٌّووووب ثطوووَض هطوووتطن ٍاگوووصاض     
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ضا ثطوَض وبهول    6هي ضَز. زض ايي غَضت ثبيستي يىي اظ اسبتيس ضاٌّوب ضطايط هَضَع هبزُ 

توطي ٍ  زاضا ثَزى هسضن زو :زاضا ثَزُ ٍ استبز ضاٌّوبي زيگط حسالل ضطايط ظيط ضا زاضتِ ثبضس

ػوَيت ّيأت ػلوي زض زاًطگبُ زاهابى ثب سبثمِ ضاٌّوبيي حسالل يه پبيبى ًبهِ وبضضٌبسوي  

ي، زاضا ثَزى يه همبلوِ  اضضس، زٍ سبل سبثمِ تسضيس يب تحميك زض زٍضُ ّبي تحػيالت تىويل

 ISIيوب زٍ همبلوِ   ثب ًوبيوِ هؼتجوط   پژٍّطي  -غيط هسترطج اظ ضسبلِ زوتطي زض هجالت ػلوي

 رطج اظ ضسبلِ زوتطي.هؼتجط هست

 : 6تجػطُ 

 ضوَضاي ٍ تأييوس    5تجػوطُ  زض ضطايط ذبظ، اًتربة استبز ضاٌّووبي هطوتطن ثوب ضػبيوت     

 تحػيالت تىويلي زاًطگبُ اظ ذبضج اظ زاًطگبُ زاهابى ثالهبًغ است.

  :7تجػطُ 

زاًطوجَ العاهوي    اًتربة استبز ضاٌّوبيزضج ًسجت ّوىبضي زض فطم  ،زض هَضز اسبتيس ّوىبض

ي زض غوَضت  ست. ػسم زضج ًسجت هطرع، ثِ هؼٌي ًسجت هسبٍي هبثيي اسبتيس ضاٌّوبست.ا

 -هسئَليت ّسايت ٍ اهَض آهَظضيزٍ استبز ضاٌّوب اظ ذبضج زاًطگبُ زاهابى ثبضس، وِ يىي اظ 

 ازاضي ضسبلِ ثط ػْسُ استبز ضاٌّوبي ػوَ ّيئت ػلوي زاًطگبُ زاهابى هي ثبضس.

 :7هبزُ 

ضاٌّوب ٍ ثب تأييس گطٍُ آهَظضوي ٍ ضوَضاي تحػويالت تىويلوي     )استبزاى( ثِ پيطٌْبز استبز  

اسوتبز   "اػوبي ّيأت ػلوي يب سبيط هترػػوبى ثوِ ػٌوَاى    ثيي ًفط اظ زٍزاًطىسُ، حساورط 

 (PhDترػػوي )  هطبٍض ثبيس زاضاي هوسضن زوتوطي  . استبز هي ضَز ضسبلِ تؼييي  "هطبٍض

 ثبضس.

 : 8هبزُ 

ثِ ضوطح ظيوط    ٍي اٌّوبيي ّط استبز ثط اسبس ضتجِ زاًطگبّيحساورط تؼساز زاًطجَي تحت ض

تؼوساز زاًطوجَيبى   ضووٌبً   زاًطوجَ؛  3زاًطجَ؛ استبزيبض،  4زاًطجَ؛ زاًطيبض،  5است: استبز، 

ططح زض غَضت زاضتي ًػف زض ًظط گطفتِ هي ضَز.  ،استبز ضاٌّوبي هطتطنتحت ضاٌّوبيي 



 8 

ثوِ اظا  ّوط طوطح، ًوين ٍ     ذبضج زاًطوگبُ،   ثب هطاوع هطتجط ثب ضسبلِ زوتطي زاًطجَ پژٍّطي

الظم ثِ شوط است وِ اضبفِ هي گطزز.  استبز هطثَطِ ييه ًفط ثِ سمف تؼساز زاًطجَحساورط 

تػوين گيطي افعايص سمف تؼساز زاًطجَ زض ضطايط ذوبظ ثوط ػْوسُ ضوَضاي تحػويالت      

 تىويلي زاًطگبُ هي ثبضس.
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 فػل چْبضم

 هطحلِ آهَظضي
 : 9ُ هبز

ِ ٍاحس است  36 اهجوَع ٍاحسّبي زٍضُ زوتط   18توب    12 زض ضويَُ آهَظضوي پژٍّطوي،    وو

ٍ زض ضويَُ پژٍّطوي   هي ثبضس ٍاحس آى ضبهل ضسبلِ  24تب  18 ٍ زضسيٍاحس ّبي ٍاحس آى 

ٍاحس آى  32تب  28ٍاحسّبي زضسي ٍ هطتجط ثب هَضَع ضسبلِ زاًطجَ ٍ  ،ٍاحس آى 8تب  4ًيع 

ّوط  زاًطىسُ ّب ثبيس ثطاي ت وِ زض ثطًبهِ هػَة ّط ضضتِ تؼييي هي ضَز. هطثَط ثِ ضسبلِ اس

ثوط   ٍاحسّبي زضسي ثوِ هٌظوَض تسولط   ضضتِ تؼساز ٍاحس زضسي ٍ ضسبلِ ضا هطرع ًوبيٌس. 

تَاى ػلوي زاًطجَ ثطاي اجطاي فؼبليتْبي پژٍّطوي ثوب ًظوط    هفبّين ًَيي ّط ضضتِ ٍ تمَيت 

طوَل هوست هجوبظ    هػَة ّط ضضتِ اًتربة هي ضَز. زضسي استبز ضاٌّوب ٍ ثطاسبس ثطًبهِ  

ًيوسبل است وِ گصضاًسى زضس ّبي هَضز ًيوبظ   4 زض ضيَُ آهَظضي پژٍّطي آهَظضيهطحلِ 

ٍ گصضاًسى اهتحبى جوبهغ   زوتطيزٍضُ زوتطي، احطاظ ضطايط ظثبى ذبضجي هَضز ًيبظ زض زٍضُ 

 ثبيس زض ايي هست غَضت گيطز. 

 : 8تجػطُ 

ي اظ ٍاحسّبي زضسي الظم ضا زض زٍضُ وبضضٌبسي اضضس ًگصضاًسُ ثبضس، اگط زاًطجَيي، تؼساز

طىسُ، ووجَز ٍاحوسّبي زضسوي ذوَز ضا زض هطحلوِ آهَظضوي      هَظف است، ثِ تطريع زاً

، ٍ حسالل ًوطُ لجوَلي زض ّوط زضس ججطاًوي،    6ججطاى وٌس. حساورط تؼساز ٍاحسّبي ججطاًي 

 (1)ست.ا 20اظ  14ثسٍى احتسبة زض هيبًگيي ول زاًطجَ، 

_________________________ 
زض ذػَظ زضٍس ججطاًي ثسٌسُ وطزى ثِ حسالل هوىي تَغيِ هوي ضوَز. ايوي تَغويِ      (1)

هجتٌي ثط ايي ٍالؼيت است وِ زاًطجَيبى زٍضُ زوتطي ثب آهَظضْبيي وِ زض زٍضُ وبضضٌبسوي  
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ثوب اسوتفبزُ اظ   زاًص ٍ تجطثِ ضسيسُ اًس وِ هي تَاًٌس ضرػوبً ٍ   ظاًس ثِ سطحي ا اضضس زيسُ

 َز ضا زض زضٍس ججطاًي هطتفغ سبظًس.اهىبًبت فطاگيط هَجَز، ووجَز زاًص ًظطي ذ

 :9تجػطُ 

تحػويالت تىويلوي    ضوَضاي زضٍس ججطاًوي تَسوط    ييوي ؼزاًطىسُ هَظف است پوس اظ ت 

زاًطوگبُ  تحػويالت تىويلوي   هوسيطيت  هَاضز ضا جْت زضج زض پطًٍسُ زاًطجَ ثِ  ،زاًطىسُ

سبل فْطست هطثَطِ ثِ هؼٌبي ػسم ًيبظ ثِ گصضاًسى زضٍس ججطاًي ذَاّوس  اضسبل وٌس. ػسم اض

تب پبيبى ًيوسبل زٍم تحػيلي زاًطجَ گصضاًوسُ   ثبيس زضٍس ججطاًيالظم ثِ شوط است وِ  ثَز.

 ًرَاّس ضس. زاًطجَ ثبػث افعايص طَل زٍضُ هجبظ تحػيلضَز ٍ گصضاًسى ايي زضٍس 

  گصضاًسى وليِ زضٍس ججطاًي العاهي است.

 : 10هبزُ 

ٍ زض غوَضت زاضوتي   ٍاحس زضسوي   9تب  6زاًطجَ هَظف است زض ّط ًيوسبل تحػيلي ثيي 

 6اًتربة ٍ ثجت ًبم وٌس، هگوط آًىوِ ووتوط اظ    ٍاحس زضسي ضا  12زضٍس ججطاًي حساورط تب 

  ٍاحس زضسي ثبلي هبًسُ ثبضس.

 : 11هبزُ 

ل لبثل لجَل زض زٍضُ آهَظضي ٍ حسالل هيبًگيي و 20اظ  14 ،حسالل ًوطُ لجَلي زض ّط زضس

 پيطوٌْبز ثبضس، زاًطجَ هجبظ ذَاّس ثَز ثوب   16است. چٌبًچِ هيبًگيي ول ووتط اظ  20اظ  16

زض سمف سٌَات هجوبظ  ، حساورط زض يه ًيوسبل تحػيلي، ٍ تبييس گطٍُ آهَظضي استبز ضاٌّوب

 .زضسْبيي ضا ػالٍُ ثط سمف ٍاحسّبي زضسي، ثطاي ججطاى هيبًگيي ول ثگصضاًس
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 فػل پٌجن

 اضظيبثي جبهغ
 : 12هبزُ

ٍ ثوطاي اسوتوطاض   آهَظضوي ٍ پژٍّطوي زاًطوجَ     ْوبي لبثليت اضظيبثياضظيبثي جبهغ ثِ هٌظَض 

زض ضويَُ پژٍّطوي، احوطاظ     اًجبم هي گيوطز.  زض ضيَُ آهَظضي  پژٍّطي فؼبليتْبي پژٍّطي

زاًطجَ ثط اسبس ضًٍس پيططفت فؼبليت ّبي پژٍّطي زاًطجَ است وِ لبثليت ّبي پژٍّطي 

زض پبيبى ّط زٍ ًيوسبل تحػيلي اظ سَي وويتوِ ضاّجوطي )هتطوىل اظ هوسيط گوطٍُ، هؼوبٍى       

 پژٍّطي ٍ وبضفطهب يب ًوبيٌسُ ٍي( سٌجيسُ هي ضَز.

 : 13هبزُ 

% ًووطُ ضوفبّي   40% ًوطُ وتجي ٍ 60اهتحبى جبهغ ضبهل ثرطْبي وتجي ٍ ضفبّي ثب احتسبة 

ٍ اضايوِ گوَاّي لجوَلي هوَضز      هي ثبضس. اضظيبثي جبهغ پس اظ لجَلي زض آظهَى ظثبى اًگليسي

ٍ حوساورط توب پبيوبى     9ثط اسبس هوبزُ  ٍاحسّبي زضسي زٍضُ  وليٍِ گصضاًسى  تبييس زاًطگبُ

 ًيوسبل چْبضم تحػيلي، طجك تطريع ٍ ثطًبهِ زاًطىسُ ثطگعاض هي ضَز.

 :10 تجػطُ

يططفت فؼبليت ّبي پژٍّطي زاًطجَ زض ضيَُ پژٍّطي ثِ غَضت لبثل لجوَل ٍ غيوط   هيعاى پ 

لبثل لجَل سٌجيسُ هي ضَز. زض غَضت احطاظ زضجِ لبثول لجوَل اظ سوَي وويتوِ ضاّجوطي،      

 زاًطجَ هي تَاًس ثِ فؼبليت ّبي پژٍّطي ذَز ازاهِ زّس.

 : 14هبزُ 

تَسوط  ضوسُ  گصضاًوسُ  ضُ زوتوطي  زٍزضس  3 حوسالل  ثبيس ضبهلاضظيبثي لبثليتْبي آهَظضي 

زض غوَضتي ووِ طجوك     زاًطىسُ ثِ ػوول آيوس.  ٍ تػَيت  گطٍُ آهَظضيپيطٌْبز زاًطجَ، ثِ 

همبطغ لجلي ثطاي اضظيبثي جبهغ زض ًظط گطفتِ ضَز، وف  ي اظزضٍسزضس يب  ،تػوين زاًطىسُ

 زضس زٍضُ زوتطي وبّص يبثس. 2تؼساز زضٍس هي تَاًس ثِ 
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 : 15هبزُ 

اظ  16حوسالل   هيوبًگيي وسوت  ، زض ضويَُ آهَظضوي پژٍّطوي    اضظيبثي جبهغ ضطط لجَلي زض

هي ثبضس. زض غَضت ػوسم هَفميوت زض اضظيوبثي جوبهغ زض     آظهًَْبي وتجي ٍ ضفبّي هجوَع 

ثوسيْي اسوت زض   زاًطجَ هلعم ثِ ضطوت زض اضظيبثي جوبهغ ثؼوسي هوي ثبضوس.     اٍليي ًَثت، 

 زٍضُ زوتطي هحطٍم ذَاّس ضس. غَضت ػسم لجَلي هجسز، زاًطجَ اظ ازاهِ تحػيل زض

تجػطُ: چٌبًچِ هيعاى پيططفت فؼبليت ّبي پژٍّطي زاًطجَ زض ضيَُ پژٍّطي اظ سَي وويتِ 

ضاّجطي غيط لبثل لجَل سٌجيسُ ضَز، تٌْب يه ًيوسبل ثِ ٍي فطغت زازُ ذَاّس ضس تب ضًٍوس  

  َ ضت، اظ ازاهوِ  فؼبليت ّبي پژٍّطي ذَز ضا ثِ سطح لبثل لجَل اضتمب  زّس. زض غيط ايوي غو

 تحػيل هحطٍم ذَاّس ضس.

 : 16هبزُ 

ٍ  ّيأت اضظيبثي جبهغ هتطوىل   ثِ پيطٌْبز گطٍُ آهَظضي ٍ تػَيت زاًطىسُ تؼييي هي گوطزز 

زاضاي حوسالل هطتجوِ   )اػووبي ّيوأت ػلووي    ثويي  ٍ سوِ زاٍض اظ   اظ استبز )استبزاى( ضاٌّوب

ترػع هطثَطوِ(   الت تىويليسبل سبثمِ تسضيس ٍ يب تحميك زض همطغ تحػي 3استبزيبضي ثب 

 ٍ ًيع يه ًوبيٌسُ تحػيالت تىويلي ثِ اًتربة ضَضاي تحػيالت تىويلي زاًطىسُ هي ثبضس.

 ثطگعيسُ ضَز.ذبضج زاًطگبُ اظ  اىزاٍضي اظ يىثْتط است تطجيحبً 

 : 11تجػطُ 

 زض جلسِ اضظيبثي جبهغ العاهي ًيست.حوَض استبز ضاٌّوبي زٍم 

 : 17هبزُ 

الظم زض يىي اظ آظهًَْبي ظثبى ذوبضجي هوَضز تأييوس ضوَضاي تحػويالت      احطاظ حس ًػبة 

ٍ زض زض اهتحبى جبهغ  پيص ًيبظ ضطوت زاًطجَزض ضيَُ آهَظضي پژٍّطي،  ،تىويلي زاًطگبُ

ذَاّس ثَز. ايي پژٍّطي زاًطگبُ ضيَُ پژٍّطي، پيص ًيبظ پصيطش ططح پژٍّطي زض ضَضاي 

 هَاضز زض حبل حبضط ثِ ضطح ظيط ّستٌس:
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 : 12 تجػطُ

زض ضيَُ آهَظضي % ّط يه اظ حسًػبة ّبي فَق ضا وست ًوبيس، 90زض غَضتي وِ زاًطجَ 

ٍ زض ضيَُ پژٍّطي، طوطح   حبى جبهغ ضطوت ًوبيسهي تَاًس ثِ طَض هططٍط زض اهتپژٍّطي، 

زض ايي ضوطايط، زاًطوجَ   . ذَاّس ثَز ثطضسي زض ضَضاي پژٍّطي زاًطگبُ پژٍّطي ٍي لبثل

زفبع اظ ضسوبلِ ذوَز    زضذَاست هَظف است وِ ًوطُ لجَلي آظهَى ظثبى ضا حساورط تب لجل اظ

   اضائِ ًوبيس.

 :13تجػطُ 

هسضن هؼتجط اظ ّط يه اظ آظهًَْبي  زوتطي زض زاًطگبُ، ثسٍ ثجت ًبم همطغچٌبًچِ زاًطجَ زض 

زض ضيَُ آهَظضي ضطوت زاًطجَ زض آظهَى جبهغ سالل يىسبل اػتجبض ضا اضائِ ًوبيس، فَق ثب ح

 ثالهبًغ است.پژٍّطي ٍ تػَيت ططح پژٍّطي زض ضيَُ پژٍّطي 
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TOLIMO 005 

 
TOEFL 

Paper based 055 

Internet based 05 
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 :18هبزُ 

 هجلِ چبح ضسُ زض يه  پصيطفتِ يب )همبالت(بلِ زض غَضتي وِ زاًطجَي زوتطي زاضاي هم

ضَضاي تطريع ثٌب ثِ  ،ثبضسشيل ثب ضطايط  ISCيب  ISIثب ًوبيِ هؼتجط پژٍّطي  -ػلوي

هي تَاًس هتمبضي ضَضاي تحػيالت تىويلي زاًطگبُ  تبييسزاًطىسُ ٍ تحػيالت تىويلي 

ٍ  ضفبّي% ًوطُ 40% ًوطُ همبلِ )همبالت( پژٍّطي، 20 حساورط ثب احتسبةاضظيبثي جبهغ 

 گطزز: مي ًوطُ وتجيهبث

هَضَع همبلِ ثبيس زض گطايص تحػيلي زٍضُ زوتطي زاًطجَ ثبضس ٍ هسترطج اظ پبيبى ًبهِ  -1

 وبضضٌبسي اضضس ٍي ًجبضس.

 جَ زض همبلِ، زاًطگبُ زاهابى ثبضس.ًطبًي زاًط -2

  .زض زٍضُ زوتطي ثبضسٍ ثجت ًبم لجَلي  س اظتبضيد اضسبل همبلِ ثِ هجلِ پ -3

زض زاًطگبُ زاهابى )ٍ ًِ ثوب ّوىوبضي    ٍياستبز ضاٌّوبي زاًطجَ ٍ س ثب ّوىبضي همبلِ ثبي -4

. زض ايوي همبلوِ،   ٍ استبز ضاٌّوب ًَيسٌسُ هسوئَل همبلوِ ثبضوس   زاًطجَيبى زيگط( ًگبضش يبفتِ 

 .اػوبي ّيبت ػلوي ثالهبًغ است سبيط هطبضوت

ًطوىسُ ٍ تبييوس ضوَضاي    % ًوطُ اضظيبثي جبهغ ثوِ پيطوٌْبز زا  10ّط همبلِ زاضاي حساورط  -5

  % ثطاي ول همبالت هي ثبضس.20تحػيالت تىويلي زاًطگبُ ٍ حساورط تب 

 :14تجػطُ 

 . ذَاّس ثَزلجل اظ ثطگعاضي اهتحبى جبهغ ، ِ پصيطش همبلِظهبى اضائِ ًبه

 :15تجػطُ 

همبلِ فَق الصوط ًوي تَاًس جبيگعيي ّيچ يه اظ همبالت الظم ثطاي فبضؽ التحػيلي زاًطجَ 

 زز.گط
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 فػل ضطن

 زفبع اظ پيطٌْبز پژٍّطي

 :19هبزُ 

اظ ًيوسبل زٍم تحػيلي ثوط ضٍي هَضوَػي ووِ     زض ضيَُ آهَظضي پژٍّطي، ثبيستيزاًطجَ 

تَسط استبز ضاٌّوب ثطاي اٍ هطرع ضسُ هطبلؼِ وطزُ ٍ پيطٌْبز پژٍّطي ذَز ضا تْيِ وٌوس.  

اظ پيطوٌْبز   پوٌجن ى ًيوسوبل  پس اظ لجَلي زض اهتحبى جوبهغ ٍ توب پبيوب   هَظف است زاًطجَ 

َز زض حوَض ّيأت زاٍضاى زفبع وٌس. زض ضيَُ پژٍّطي، اظ ططح ّوبي پژٍّطوي   پژٍّطي ذ

تمبضبهحَض ّوعهبى ثب پصيطش، هَضَع ضسبلِ ذَز ضا ثب ّوبٌّگي استبز ضاٌّوب تؼييي ٍ پوس  

 اظ تػَيت زض ضَضاي پژٍّطي زاًطگبُ، فؼبليت پژٍّطي ذَز ضا آغبظ ًوبيس.

 :16تجػطُ 

ػجبضتٌس اظ استبز )استبزاى( ضاٌّووب، اسوتبز )اسوتبزاى(    ّيبت زاٍضاى زفبع اظ پيطٌْبز پژٍّطي 

ثب زضجِ حسالل استبزيبضي ثب  ِهطبٍض، زٍ زاٍض زاذلي اظ اػوبي ّيأت ػلوي زض ظهيٌِ هطثَط

سبل سبثمِ تسضيس ٍ تحميك زض زٍضُ ّبي تحػيالت تىويلي ثِ اًتربة ضَضاي تحػيالت  3

زض غَضت ًيبظ يه زاٍض ذبضجي )ذبضج اظ زاًطگبُ زاهابى( ثوِ پيطوٌْبز   ٍ اًطىسُ تىويلي ز

  .استبز ضاٌّوب ٍ تأييس گطٍُ آهَظضي

 :17تجػطُ 

هسئَل ثطگعاضي جلسِ زفبع اظ پيطٌْبز پژٍّطي ضسوبلِ زوتوطي ّوط زاًطوجَ، هوسيط گوطٍُ        

جلسِ هصوَض العاهوي  حوَض استبز ضاٌّوبي زٍم ٍ استبز )استبزاى( هطبٍض زض ٍ  هطثَطِ است

 ًيست.

 :18تجػطُ 

 زاًطگبُ هَظف است پصيطش ٍ ثجت پيطٌْبز پژٍّطي زاًطجَ ضا وتجبً ثِ ٍي اثالؽ ًوبيس.
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 :19تجػطُ 

هوي تَاًوس    زض زاًطىسُ، هبُ پس اظ تػَيت پيطٌْبز پژٍّطي ضسبلِ 12زفبع اظ ضسبلِ حسالل 

 غَضت پصيطز.

 : 20هبزُ 

ِ   توبم فؼبليت ّبي ػلوي ٍ پژٍّطي  ثبيوس ثوب    ،زاًطجَ زض هطحلِ پژٍّطوي ٍ توسٍيي ضسوبل

 .ّسايت ٍ ًظبضت استبز ضاٌّوب غَضت گيطز

  :20تجػطُ 

طوطح هوصوَض، پوس اظ    اظ  ّط گًَِ تاييط زض ػٌَاى ٍ جعئيبت ططح پيطٌْبزي زض جلسِ زفبع

ٍ ضوَضاي  هطثَطوِ  زاًطوىسُ  تبييوس  ، پصيطش استبز ضاٌّوب )ثِ ػٌَاى هسوئَل اًجوبم طوطح(   

  لبثل اًجبم ذَاّس ثَز. تىويلي زاًطگبُ تحػيالت
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 فػل ّفتن

 ثرص پژٍّطي ٍ تسٍيي ضسبلِ
 :21هبزُ 

 پس اظ لجَلي زض اهتحبى جوبهغ زض ضيَُ آهَظضي پژٍّطي ثجت ًبم زاًطجَ زض ضسبلِ زوتطي، 

غوَضت هوي    وهشوي دانشوهاه  طرح پژوهشي در شوورا  پژ و در شيوه پژوهشي پس از تصوية 

استبز ضاٌّوبي ضسوبلِ زض پبيوبى ّوط ًيوسوبل      تَسط ،ولىطز زاًطجَ زض اًجبم ضسبلِپصيطز. ػ

لصا، زاًطوجَ   ٍي ثجت هي گطزز. پطًٍسُ آهَظضيتحػيلي ثِ غَضت هطلَة يب ًبهطلَة زض 

هَظف است زض ّط ظهبًي وِ استبز ضاٌّوب تؼييي وٌس ًتيجِ تحميمبت ذَز ضا ثوِ ٍي گوعاضش   

   ًوبيس.

 :22هبزُ 

ضطط وفبيت زستبٍضزّبي ػلوي ضسبلِ  اظ تسٍيي ضسبلِ ٍ تأييس استبز ضاٌّوب ٍ ثِ زاًطجَ پس

 زض حوَض ّيأت زاٍضاى اظ ضسبلِ ذَز زفبع وٌس.ثبيس 

 :23هبزُ 

هسوترطج اظ   همبلِ تحميمي وبهل يهثطگعاضي جلسِ زفبع هٌَط ثِ اضائِ پصيطش چبح حسالل 

زض ًطوطيبت ازٍاضي زاضاي   پژٍّطوي  ٍ زٍ همبلِ زض ضويَُ زض ضيَُ آهَظضي پژٍّطي  ضسبلِ

ثوِ تطوريع ضوَضاي تحػويالت تىويلوي       ( ISCيوب   ISIًوبيِ هؼتجط ثيي الوللي )هجالت 

حساورط ًوطُ زفبع اظ ضسبلِ زاًطجَ ثب تَجِ ثِ  س.هي ثبضٍ زاضتي يىي اظ ضطايط ظيط زاًطىسُ 

 ضت ظيط هي ثبضس:ثِ ضطيت تبثيط هيبًگيي ثِ غَ )همبالت( ضطيت تبثيط همبلِ (هجوَع) ًسجت

ثبضس، حساورط ًوطُ ضسوبلِ   75/0وَچىتط اظ  ٍ 5/0اگط ًسجت فَق ثعضگتط يب هسبٍي  -

 ذَاّس ثَز. 17

 18ثبضس، حساورط ًوطُ ضسبلِ  1وَچىتط اظ  ٍ 75/0ًسجت فَق ثعضگتط يب هسبٍي اگط  -

 ذَاّس ثَز.   
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-  ِ َُ زض ضويَُ آهَظضوي پژٍّطوي ٍ زٍ همبلوِ زض ضوي      زض غَضتي وِ تٌْب يه همبلو

 19ثبضس، حساورط ًوطُ ضسوبلِ   1ًسجت فَق ثعضگتط يب هسبٍي  اضائِ ضَز ٍ پژٍّطي

 ذَاّس ثَز.

زض ضيَُ آهَظضي پژٍّطي ٍ ثويص اظ زٍ همبلوِ زض   زض غَضتي وِ ثيص اظ يه همبلِ  -

 20ثبضس، ًوطُ ضسوبلِ اظ   1 يب هسبٍيثعضگتط  ًسجت فَقاضائِ ضَز ٍ ضيَُ پژٍّطي 

 هحبسجِ هي ضَز.

  :21 تجػطُ

هٌظَض اظ ضطيت تبثيط هيبًگيي زض هَاضز فَق، ضطيت تبثيط هيبًگيي ضضتِ/ گوطايص تحػويلي   

 زاًطجَ هي ثبضس.

 :22تجػطُ 

 اهتيبظ ّط همبلِ جْت اذص هجَظ زفبع فمط ثطاي زاًطجَي ًفط اٍل هحسَة هي ضَز.

 :23 تجػطُ

ي، ثجت اذتوطاع،  زض ضطايط ذبظ ٍ زض غَضتي وِ زاًطجَيبى ّط زٍ ضيَُ اظ تَليس زاًص فٌ 

، آثبض ثسيغ ٌّوطي،  "اضظيبثي ٍ تبييس ضسُ تَسط هطاجغ شيػالح ػلوي"اوتطبف ٍ ًَآٍضي ثب 

ثطذَضزاض ثبضٌس، پس اظ تبييوس ّيوبت    "هَضز تبييس زستگبُ هتمبضي"وتبة تبليفي ٍ تػٌيفي 

ف هؼوب  جْت هجَظ زفبع اظ ضسبلِ زاٍضاى ٍ ضَضاي تحػيالت تىويلي زاًطگبُ اظ اضائِ همبلِ

 هي ثبضس. 20حساورط ًوطُ ضسبلِ ايي زاًطجَيبى اظ  ذَاٌّس ثَز.

 :24هبزُ

 است: ظيطثِ ضطح زض ّط زٍ ضيَُ آهَظضي پژٍّطي ٍ پژٍّطي تطويت ّيأت زاٍضاى 

 الف( استبز )استبزاى( ضاٌّوب

 ة( استبز )استبزاى( هطبٍض

 لل استبزيبضي ثِاضضتِ هطثَطِ ثب زضجِ حسگطايص يب ج( سِ ًفط اظ اػوبي ّيأت ػلوي زض 

سبل سبثمِ تسضيس ٍ  3تحػيالت تىويلي زاًطىسُ ثب اًتربة ضَضاي پيطٌْبز استبز ضاٌّوب ٍ 
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اظ هَسسِ ّبي ذبضج تحميك زض زٍضُ ّبي تحػيالت تىويلي وِ ثبيس حسالل يه ًفط اظ آًْب 

 ثبضس. يزاًطيبض زاضاي حسالل هطتجِاظ زاًطگبُ ٍ

 ُ ثِ ػٌَاى ًبظط ٍ ثسٍى حك ضاي.ىسي زاًطي ضَضاي تحػيالت تىويلز( ًوبيٌسُ

 :24 تجػطُ

زض ضيَُ پژٍّطي، زستگبُ هتمبضي هي تَاًس يه ًفط ضا ثِ ػٌَاى استبز هطبٍض هؼطفي ًوبيس وِ 

هطبٍض زاًطجَ زض زفبع ٍ زاٍضي ّب ثبضس ٍ ثِ ػٌَاى ػوَ ّيبت زاٍضاى زض جلسبت حوَض 

 زاضتِ ثبضس.

 :25تجػطُ 

ّيأت زاٍضاى، چگًَگي زفبع اظ ضسبلِ ٍ احطاظ وفبيت  ًحَُ تطىيل ٍ ضطح ٍظبيف

زستبٍضزّبي ػلوي ضسبلِ، تبثغ زستَضالؼولي است وِ ثِ تػَيت ضَضاي تحػيالت تىويلي 

 زاًطگبُ ضسيسُ ثبضس.

 :25هبزُ 

اضظيبثي ضسبلِ ثط اسبس ويفيت ػلوي پژٍّص اًجبم ضسُ، هيعاى ًَآٍضي، چگوًَگي زفوبع اظ   

ُ ًگبضش ضسبلِ اًجبم هي ضَز ٍ ًتيجِ آى ثوِ يىوي اظ زٍ غوَضت    يبفتِ ّبي پژٍّطي ٍ ًحَ

 ظيط تؼييي هي ضَز:

 الف( لجَل )زض يىي اظ سطَح: ػبلي، ثسيبضذَة، ذَة(

 : ػبلي 20تب  19ًوطُ اظ  -

 : ثسيبض ذَة 99/18تب  18ًوطُ اظ  -

 : ذَة99/17تب  16ًوطُ اظ  -

 ة( غيط لبثل لجَل

 : غيطلبثل لجَل16ًوطُ ووتط اظ  -
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 :26ُ تجػط

اضظيبثي ضَز، ثٌب ثِ تطريع ّيوأت زاٍضاى، زاًطوجَ   « غيط لبثل لجَل»چٌبًچِ ضسبلِ زاًطجَ 

هجبظ است طي حساورط ضص هبُ، ثِ ضطط ايٌىِ اظ حساورط هست هجبظ تحػيل ثيطوتط ًطوَز،   

 اغالحبت الظم ضا زض ضسبلِ ثِ ػول آٍضز ٍ غطفبً ثطاي يه ثبض زيگط اظ آى زفبع وٌس.

 :26هبزُ 

اظ ضسبلِ ذَز ثوِ زضيبفوت    "للجَ"گصضاًسى ٍاحسّبي زضسي ٍ وست زضجِ جَ پس اظ زاًط

ًبئل هي ضَز ٍ هسضن زٍضُ زوتوطي حسوت هوَضز ثوب شووط ضويَُ )آهَظضوي         يزضجِ زوتط

 پژٍّطي يب پژٍّطي( غبزض هي ضَز.

 

 فػل ّطتن

 سبيط همطضات
 :27هبزُ 

ٍّطي ذَز هتمبضي اسوتفبزُ اظ  زاًطجَيبى زٍضُ زوتطي هي تَاًٌس پس اظ تػَيت پيطٌْبز پژ

فطغت هطبلؼبتي ثبضٌس. سٌَات تحػيلي زاًطجَيبى زٍضُ زوتطي هتمبضي استفبزُ اظ فطغوت  

 سبل گصضتِ ثبضس. 3هطبلؼبتي ًجبيس اظ 

 :28هبزُ 

يي ًبهِ تػطيح ًطسُ است، هطجغ تػوين گيطي ٍ ًيع تفسويط هفوبز   ئزض هَاضز اجطايي وِ زض آ

 ت تىويلي زاًطگبُ ذَاّس ثَز.يي ًبهِ ضَضاي تحػيالئايي آ

 :29هبزُ 

تجػطُ ٍ ثط هجٌبي آئيي ًبهِ زٍضُ زوتطي ٍظاضت ػلَم،  26هبزُ ٍ   29ايي آئيي ًبهِ هطتول ثط 

زاًطگبُ زاهابى  ضَضايٍ زض  تْيِ گطزيس 17/9/1389تحميمبت ٍ فٌبٍضي اثالؽ ضسُ زض تبضيد 

تػَيت اظ تبضيد زاًطجَيبى وليِ ثطاي ثِ تػَيت ًْبيي ضسيس. ايي آئيي ًبهِ  28/3/92هَضخ 

 لبثل اجطا هي ثبضس. ،ًْبيي


