اًتخبة استبد ساٌّوب ٍ هشبٍس

داًشجَ لجل اص ّوبٌّگی ثب استبداى ساٌّوب ٍ هشبٍس هَظف است اص تؼذاد پبیبى ًبهِ ّبی دس دست ساٌّوبیی ٍ هشبٍسُ
ایشبى اعالع حبصل ًوبیذ ٍ ّوچٌیي اسبتیذ ساٌّوب ٍ هشبٍس ًیض هَظف ّستٌذ لجل اص اهضبی فشم ثِ سمف پزیشش
خَد تَجِ ًوَدُ ٍ دس صَست تىویل ثَدى ظشفیت پزیشش ،اص دس ًَثت لشاس دادى ٍ ایجبد ٍلفِ دس وبس داًشجَ جذا "
پشّیض ًوبیٌذ .ثذیْی است دس صَست ػذم سػبیت هَاصیي هشثَعِ هسئَلیت تبخیش دس اسائِ پشپَصال ٍ ػَالت وبس هتَجِ
استبداى هشثَعِ ٍ داًشجَ خَاّذ ثَد.
ششایظ استبداى ساٌّوب ٍ هشبٍس اًتخبثی ثشای پبیبى ًبهِ ّبی وبسشٌبسی اسشذ :
الف ) ششایظ استبد ساٌّوب:
 -1داشتي هذسن دوتشی تخصصی ٍ حذالل هشتجِ استبدیبسی ثشای اػضبء ّیبت ػلوی داًشگبّْب یب هَسسبت
تحمیمبتی هؼتجش
 -2هشثیبى ثشجستِ ثب داشتي هذسن وبسشٌبسی اسشذ ٍ سبثمِ تذسیس یب تحمیك دس هشاوض داًشگبّی یب
تحمیمــبتی (دس صَست ًجَدى استبدیبس ثِ تؼذاد وبفی ٍ ثب تبییذ گشٍُ تخصصی)
تجصشُ :دس صَستی وِ استبد ساٌّوـــب ػضَ ّیبت ػلوــی ًجبشذ  ،داشتي هذسن دوتشی تخصصی ثِ هٌظَ
ّذایت پبیبى ًبهِ وبسشٌبسی اسشذ ثشای ٍی الضاهی است (اًتخبة استبد ساٌّوبی غیش ّیبت ػلوی صشفب
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صَست شبغل ثَدى دس هَسسبت تحمیمبتی یب سبصهبًْب ٍ ًْبدّبیی وِ ثِ گًَِ ای اهىبًبت یب اعالػبت دس اختیبس
داًشجَیبى لشاس دٌّذ ثب تبییذ گشٍُ تخصصی اهىبى پزیش خَاّذ ثَد)
ًحَُ اًتخبة استبد ساٌّوب :
استبد ساٌّوب ثِ پیشٌْبد داًشجَ ٍ هَافمت وتجی استبد هشثَعِ ٍ تبییذ گشٍُ تخصصی عجك ششایظ ثٌذ الف تؼییي
هی گشددّ .وچٌیي حىن تفَیض ٍی جْت ساٌّوبیی پبیبى ًبهِ اص سَی گشٍُ هشثَعِ صبدس هی گشدد.
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ة) ششایظ استبد هشبٍس:
 -1داسا ثَدى ششایظ هٌذسج دس ثٌذ الف ٍ تجصشُ ریل آى
 -2هشثیبى ثشجستِ ثب داشتي هذسن وبسشٌبسی اسشذ ٍ سبثمِ تذسیس یب تحمیك دس هشاوض داًشگبّی یب
تحمیمــبتی (دس صَست ًجَدى استبدیبس ثِ تؼذاد وبفی ٍ ثب تبییذ گشٍُ تخصصی)
 -3وبسشٌبسبى اسشذ غیش ّیبت ػلوی ثشجستِ شبغل دس هشاوض تحمیمبتی یب صٌؼتی (دس صَستی وِ داًشجَ اص
اهىبًبت یب اعالػــبت آى هشاوض دس پبیبى ًبهِ استفبدُ هی ًوبیذ ) ثِ ػٌَاى استبد هشبٍس دٍم ثِ ششط اخز تبییذ
هشاتت تَسظ گشٍُ تخصصی.
ًحَُ اًتخبة استبد هشبٍس:
ثِ پیشٌْبد استبد ساٌّوب یه ًفش اص اػضبی ّیبت ػلوی یب هتخصصبى ٍ هحممبى ثشجستِ ثب سػبیت ششایظ هٌذسج دس
ثٌذّبی الف ٍ ة ٍ پس اص تبییذ دس گشٍُ تخصصی هشثَعِ ،ثِ ػٌَاى استبد هشبٍس تؼییي هیشَد ّ .وچٌیي حىن ٍی اص
سَی گشٍُ هشثَعِ صبدس هی گشدد.

تزوش هْن :اسسبل سصٍهِ وبمل تحصیلی آهَصشی ٍ پژٍّشی ٍ ،تصَیش آخشیي هذسن تحصیلی دس ّشیه اص هَاسد فَق
ثشای استبداى ساٌّوب ٍ هشبٍسی وِ ثشای اٍلیي ثبس ثب ٍاحذ ّوىبسی هی ًوبیٌذ الضاهی است  .هغبثك ثب همشسات سبصهبى
تأهیي اجتوبػی ثبیستی تصَیش وبست هلی ،صفحِ اٍل شٌبسٌبهِ ،صفحِ اٍل دفتشچِ ثینُ ،آخشیي حىن وبس گضیٌی
ایي دستِ اص اسبتیذ ثِ وبسشٌبس تحصیالت تىویلی تحَیل دادُ شذُ ٍ ّوچٌیي جْت پشداخت حك الضحوِ شوبسُ
حسبة ثبًىی ایشبى اػالم گشدد .
ًحَُ اًتخبة استبداى هذػَ :
دس صَستی وِ گشٍّبی تخصصی ثب ووجَد استبداى ساٌّوب ٍ هشبٍس سٍثشٍ شًَذ هذیشاى گشٍ ُ هَظف ّستٌذ ًسجت ثِ
سفغ ووجَد اسبتیذ الذام ًوبیٌذ:
 اػضبی ّیئت ػلوی توبم ٍلت ٍ ًیوِ ٍلت سبیش داًشگبُ ّب ٍ هَسسبت آهَصش ػبلی
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