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 فیشزی صٌعت داًشگاُ تکویلی تحصیالت ٍ آهَسشی هعاًٍت اطالعیِ

 8991-99 دٍم ًیوسال در آهَسشی هقزرات اس بزخی هَقت تغییزات

 پزدیس کیش یدکتز ٍ ارشد کارشٌاسی هقاطع در

 ) کزًٍا بیواری شیَع اس ًاشی هشکالت دلیل بِ (

 

ُ  ٍ کطَض ّایزاًطگاُ آهَظضی ّای تطًاهِ زض ضا تغییطاتی کطًٍا؛ تیواضی ضیَع اظ جلَگیطی ضاستای زض کطَض جاضی ّایسیاست  زاًطگگا

 ٍ ضاسگتا  ّویي زض. است تَزُ غیطحضَضی ٍ هجاظی آهَظش ّایضٍش اظ استفازُ ٍ اضاػِ آى جولِ اظ کِ زاضتِ زًثال تِ ضطیف غٌؼتی

ِ  ٍ فٌگاٍضی  ٍ تحقیقگات  ػلَم، ٍظاضت آهَظضی هحتطم هؼاًٍت 99 فطٍضزیي 11 هَضخ اتالغیِ پیطٍ ِ  ًحگَُ  تگطای  ضٌّوَزّگایی  اضائگ  ازاهگ

 ذگاظ  ضگطایظ  تِ تَجِ تا 99-99 تحػیلی زٍم ًیوسال زض ّازاًطگاُ زاًطجَیاى تطای تسْیالتی گطفتي ًظط زض ٍ آهَظضی ّایفؼالیت

 ضگطایظ  تِ تَجِ تا ٍ گطفت قطاض تطضسی هَضز زاًطگاُ تکویلی تحػیالت ضَضای ٍ آهَظش ضَضای جلسِ چٌسیي زض هَضَع آهسُ، پیص

 آهَظضگی  هقطضات هَضز زض ظیط هَقت تغییطات زاًطگاُ ایي زاًطجَیاى آهَظضی هطکالت ضفغ ضاستای زض ٍ ضطیف غٌؼتی زاًطگاُ ذاظ

 .ضسیس تػَیة تِ ظیط ضطح تِ هرتلف هقاعغ

 ضگطایظ  ضسى ػازی غَضت زض ٍ ضسُ ًظطگطفتِ زض 1399-99 تحػیلی سال زٍم ًیوسال تطای غطفاً تغییطات ایي کِ است شکط تِ الظم

 .تَز ًرَاٌّس هَثط تؼس ّایسال ًین زض غالحشی هطاجغ تطریع تِ

  آى درٍس حذف ٍ تکویلی تحصیالت ّایدٍرُ کلیِ با هزتبط تغییزات

 91-99 تحصیلی سال دٍم سالًین بزای

َ  هجگاظ  سگٌَات  عگَل  زض ٍ هستسل ٍ هَجِ زالیل تا غطفا ًیوسال احتساب تسٍى حصف یا ٍ زضس یک اظ تیص حصف .1  زاًطگج

 هگَاضز  کویسگیَى  تاییس ٍ زاًطگاُ تکویلی تحػیالت هسیطیت هَافقت تِ هٌَط آى هَضز زض گیطی تػوین ٍ تَزُ تطضسی قاتل

 زاضگت  ذَاٌّگس  هْلت 1399 اضزیثطْت 11 تاضید تا حساکثط تکویلی تحػیالت زاًطجَیاى ضوٌا. تَز ذَاّس زاًطگاُ ذاظ

 حگصف  اسگت،  تگسیْی . ًوایٌگس  تحَیل پطزیس تکویلی تحػیالت زفتط تِ ضا هاظاز زضسِ یک حصف تط هثٌی ضا ذَز زضذَاست

ِ  است زاًطجَ اذتیاضات اظ کواکاى هقطض هَػس زض تکسضس ٍ  هؼگاٍى  ٍ ضاٌّوگا  اسگتاز  تاییگس  هسگتلعم  کگ  تحػگیالت  آهَظضگی 

 تَز ذَاّس سیپطز تکویلی

 .تَز ذَاّس پصیط اهکاى زاًطجَیاى تطای تکسضس حصف قالة زض آظهایطگاُ ٍ ػولی زضٍس حصف .2

 ازاهِ تاتستاى زض تَاًٌس هی ضطایظ، ضسى فطاّن غَضت زض سیپطز ٍ زضس استاز تطریع تِ تٌا آظهایطگاّی، ٍ ػولی زضٍس .3

 تػگَضت  تَاًٌگس هی زضٍس ایي ایٌػَضت غیط زض. گطزز اقسام آًْا ًوطات اضسال تِ ًسثت تؼسی ًیوسال ضطٍع اظ قثل تا ٍ یافتِ

 .گطزًس حصف 99-2 زضسی تطًاهِ اظ زاًطگاُ تَسظ یا ٍ یاتٌس ازاهِ تؼسی ًیوسال زض ٍ زضج زاًطجَ کاضًاهِ زض توام ًا
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ُ  تکویلگی  تحػگیالت  ٍ آهَظضگی  هؼاٍى تطریع تا زضٍس ایٌگًَِ ًگطزًس، تطکیل ػلت ّط تِ ّاییکالس چٌاًچِ .4  اظ زاًطگگا

 .گطزیس ذَاّس حصف زاًطجَیاى کاضًاهِ اظ زضٍس ایي زض ًام ثثت ٍ ضسُ حصف 99-2 آهَظضی تطًاهِ

 91-99 تحصیلی سال دٍم سالًین بزای ارشد کارشٌاسی دٍرُ صزفاً با هزتبط تغییزات

 حگصف  تگا  ،زاًطگگاُ  ذگاظ  هَاضز کویسیَى تطریع تِ کِ تَز ذَاّس پصیطاهکاى غَضتی زض فقظ هجاظ سٌَات سقف افعایص .1

 .تاضس ضسُ هَافقت ًیوسال حصف یا ٍ زضس یک اظ تیص

 ضگَضای  ٍ ًوگَزُ  فگطاّن  ضا حضگَضی  غیگط  تػگَضت  زفاع جلسات تطگعاضی تطای الظم ّایساذت ظیط زاًطگاُ ایٌکِ تِ تَجِ تا .2

 تطگگعاضی  زض تؼَیگ   لگصا  اسگت،  غگازضًوَزُ  ضا حضگَضی  غیط تػَضت زفاع جلسات تطگعاضی هجَظ زاًطگاُ تکویلی تحػیالت

 تگا  غگطفا  ذگاظ،  هَاضز کویسیَى هػَب سٌَات ٍ تحػیلی هجاظ سٌَات اظ ذاضج اضضس کاضضٌاسی ًاهِ پایاى اظ زفاع جلسات

 .تَز ذَاّس زاًطگاُ ذاظ هَاضز کویسیَى تاییس ٍ تطریع تِ ًْایتا ٍ تَزُ تطضسی قاتل هستسل ٍ هَجِ زالیل

 ذگطزاز  پایگاى  تگا  حگساکثط  زاًطگگاُ  ذگاظ  هَاضز کویسیَى حکن هغات  کِ 1391 ٍضٍزی اضضس کاضضٌاسی زاًطجَیاى :1 تبصره

ِ  پایاى اظ تیطهاُ پایاى تا اکثط حس تاتستاًی تطم ًام ثثت تا تَاًٌسهی اًس،زاضتِ زفاع هْلت 1399  زض ٍ ًوایٌگس  زفگاع  ذگَز  ًاهگ

 .گطزیس ذَاٌّس هؼاف تاتستاًی تطم ضْطیِ پطزاذت اظ ایٌػَضت

 تَجگَز  ضطایظ ٍ هیساًی کاض اًجام لعٍم یا ٍ تجطتی هاّیت زلیل تِ 91 ٍضٍزی اضضس کاضضٌاسی زاًطجَیاى غَضتیکِ زض :2 تبصره

ِ  پایگاى  اظ هاُ تیط پایاى اظ قثل تا ًتَاًٌس کطًٍا، تیواضی ضیَع اظ ًاضی آهسُ  11 تگاضید  تگا  اکثگط  حگس  ًوایٌگس،  زفگاع  ذگَز  ًاهگ

 تکویگل  ٍ سیپگطز  آهَظش ساهاًِ عطی  اظ سٌَات توسیس تط هثٌی ضا ذَز زضذَاست زاضت ذَاٌّس هْلت 1399 اضزیثطْت

 سال زٍم ًیوسال زض زاًطجَ چٌاًچِ هَاضز ایٌگًَِ زض. ًوایٌس اضسال "تکویلی تحػیالت هسیطیت اظ زاًطجَ زضذَاست" فطم

 حگصف  هطوَل تَاًٌس هی ذاظ هَاضز کویسیَى تطریع تِ تٌا تاضس، زاضتِ ًام ثثت ًاهِ پایاى زض فقظ 1399-99 تحػیلی

 .گطزز ًیوسال

 پیطگٌْاز  تػَیة ٍ عطح ًوایٌس تالش ضاٌّوا استاز تا هجاظی جلسات تطگعاضی تا تایس 99 ٍضٍزی اضضس کاضضٌاسی زاًطجَیاى .3

 تگا  ًوایٌس اقسام آهَظضی ساهاًِ زض آى زضج تِ ًسثت تحػیل سَم ًیوسال ضطٍع اظ قثل تا ٍ ًوَزُ پیگیطی ضا ذَز ًاهِ پایاى

ِ  پایگاى  هَضگَع  تػَیة اهکاى هَجِ زالیل تِ چٌاًچِ. ًوایٌس ًام ثثت ًاهِ پایاى زض تحػیلی سَم ًیوسال زض تتَاًٌس  تگا  ًاهگ

 سگَم  ًیوسال زض ًاهِ پایاى زض تاذیط تا ًام ثثت زضذَاست است الظم تاضس، ًساضتِ ٍجَز سَم وسالیً ًام ثثت هْلت اظ قثل

 تکویلگی  تحػگیالت  هگسیطیت  تِ تطضسی تطای سیپطز آهَظضی ساهاًِ عطی  اظ گطٍُ ٍ ضَضای آهَظضی پطزیس هَافقت اظ تؼس

 .گطزز اضسال زاًطگاُ

 

 91-99 تحصیلی سال دٍم سالًین بزای دکتزی دٍرُ صزفا با هزتبط تغییزات

ِ  ًگام  ثثت زکتطی ضسالِ یا ٍ پژٍّطی پیطٌْاز جاهغ، اهتحاى زضٍس زض فقظ 99-2 ًیوسال زض کِ زکتطی زاًطجَیاى .1  زاضگت

ِ  زستطسگی  ػگسم  یا ٍ جاهغ اهتحاى تطگعاضی ػسم هاًٌس) هَجِ زالیل زاضتي غَضت زض تَاًٌسهی تاضٌس،  سگرت  اهکاًگات  تگ

ِ  ًیوسگال  حگصف  تط هثٌی ضا ذَز زضذَاست( ضسالِ پیطثطز یا سٌجیاهکاى تطای آظهایطگاّی ٍ افعاضی  تحػگیالت  زفتگط  تگ

 .تاضٌس پطزیس آهَظضی هؼاٍى ٍ ضاٌّوا استاز هَافقت ٍ تاییس تا تایس زضذَاستْا کلیِ. ًوایٌس پطزیس تکویلی
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 زاضتِ ًام ثثت زیگطی زضٍس زض پژٍّطی پیطٌْاز یا جاهغ اهتحاى زضٍس تط ػالٍُ 99-2 ًیوسال زض کِ زکتطی زاًطجَیاى .2

ِ  زستطسگی  ػگسم  یا ٍ جاهغ اهتحاى تطگعاضی ػسم هاًٌس) هَجِ زالیل زاضتي غَضت زض تَاًٌسهی تاضٌس،  سگرت  اهکاًگات  تگ

 ثثگت  ًوگَزى  ذگاضج ) زضس حگصف  تط هثٌی ضا ذَز زضذَاست هستٌسات اضسال ٍ(  سٌجیاهکاى تطای آظهایطگاّی ٍ افعاضی

 ٍ تاییس تا تایس ّازضذَاست گًَِ ایي. ًوایٌس اضائِ پطزیس تکویلی تحػیالت زفتط تِ ضا پژٍّطی یا ٍ جاهغ اهتحاى تطای( ًام

َ  ًگام  ثثگت  زضذَاسگت،  تا هَافقت غَضت زض. تاضس ضَضای ضَضای آهَظضی پطزیس ٍ ضاٌّوا استاز هَافقت  سگایط  زض زاًطگج

 هَافقگت  پژٍّطگی  پیطگٌْاز  اظ زفاع یا جاهغ اهتحاى تطگعاضی زض تؼَی  تا ٍ هاًسُ تاقی کاضًاهِ زض 99-2 ًیوسال زض زضٍس

 .گطزیس ذَاّس

 ٍ حضگَضی  تػگَضت  زکتگطی  ّای ضسالِ اظ زفاع جلسات تطگعاضی تا اٍلَیت زاًطگاُ، تکویلی تحػیالت ضَضای هػَتِ هغات  .3

ِ  فقظ زکتطا ّای ضسالِ اظ زفاع جلسات. تاضسهی کطًٍا تیواضی ضیَع اظ ًگطاًی ضفغ اظ تؼس تِ آى ًوَزى هَکَل  تطگریع  تگ

 ذگاظ  ضطایظ زلیل تِ زفاع جلسِ تطگعاضی زض تؼَی  اهکاى ػسم غَضت زض ٍ ٍ پطزیس زاًطکسُ تکویلی تحػیالت ضَضای

ِ  ایي. گطزًس تطگعاض حضَضی غیط تػَضت تَاًٌس هی زاًطجَ، ُ  تکویلگی  تحػگیالت  ضگَضای  هػگَت ِ  غگَضت  زض زاًطگگا  ازاهگ

 .گطفت ذَاّس قطاض تاظًگطی هَضز ضَضا ایي تَسظ هجسزا تیطهاُ، اتتسای تا کطًٍا تیواضی ضیَع اظ ًگطاًی

 ذگَز  آظهایطگاّی ٍ تجطتی ترص زاًطجَ یا ٍ ًساضتِ آظهایطگاّی ٍ تجطتی جٌثِ ایطاى زکتطای ضسالِ کِ زاًطجَیاًی تطای .4

ِ  آًْا هجاظ تحػیلی سٌَات ٍ ضساًسُ پایاى تِ قثال ضا  11 زکتگطی  زٍضُ زض تحػگیل  هجگاظ  سگٌَات ) تاضگس  ضسگیسُ  پایگاى  تگ

 هثٌگی  ذگَز  زضذَاست تاکٌَى ٍ اًس ًطسُ 99-2 ًیوسال زض ًام ثثت تِ هَف  کٌَى تا زلیلی ّط تِ چٌاًچِ ،(است ًیوسال

ِ  سالیاًِ پیططفت گعاضش اضائِ تا است الظم اًس؛ًٌوَزُ اضسال آهَظش پطزیس تطای ضا تاذیط تا ًام ثثت تِ ِ  اػضگای  تگ  کویتگ

ُ  جگاضی  ًیوسگال  زض تاذیط تا ًام ثثت زضذَاست اضسال تِ ًسثت( هجاظی تػَضت) هوتحٌیي ِ  هسگتٌسات  تْوگطا  اظ هطتَعگ

 .ًوایٌس اقسام( 99 اسفٌس 19 هَضخ اعالػیِ هغات ) پطزیس آهَظش ساهاًِ عطی 
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