آييه وامه تسهيل ادامه تحصيل داوشجويان ممتاس و استعداد درخشان به مقاطع باالتز
در وسارت بهداشت  ،درمان و آموسش پششكي
مقدمه
در اجزاي ثٌذ  1هبدُ  2آييي ًبهِ ؽَراي ّذايت اعتقذادّبي درخؾبى ٍسارت ثْذاؽت ،درهبى ٍ آهَسػ پشؽىي ٍ ثِ
هٌؾَر تغْيل هغيز آهَسؽي داًؾجَيبى هوتبس در جْت ؽىَفبيي اعتقذادّبي آًبى ،ايي آييي ًبهِ تذٍيي ٍ اجزا هي گزدد.
ماده  – 1تعاريف :
در ايي آييي ًبهِ ٍاصُ ّبي سيز در هقبًي هزثَعِ ثِ وبر هي رٍد.
يسارت  :هٌؾَر ٍسارت ثْذاؽت ،درهبى ٍ آهَسػ پشؽىي اعت.
داوشگاٌ  :هٌؾَر ّزيه اس داًؾگبّْبي فلَم پشؽىي ٍ هَعغبت ٍاثغتِ ثِ ٍسارت ثْذاؽت ،درهبى ٍ آهَسػ پشؽىي
وؾَر ٍداًؾىذُ ّبي فلَم پشؽىي ٍاثغتِ ثِ دعتگبّْبي اجزايي( ؽبّذ ،ثميِ اهلل ،ارتؼ ٍ فلَم ثْشيغتي) هي ثبؽذ.
داوشجً :هٌؾَر وليِ داًؾجَيبى ؽبغل ثِ تحقيل ٍ فبرك التحقيالى داًؾگبّْبي فلَم پشؽىي ٍ هَعغبت ٍاثغتِ ثِ
ٍسارت ٍداًؾىذُ ّبي فلَم پشؽىي ٍاثغتِ ثِ دعتگبّْبي اجزايي( ؽبّذ ،ثميِ اهلل ،ارتؼ ٍ فلَم ثْشيغتي) هي ثبؽذ.
مقطع پاييه تز :هٌؾَر دٍرُ تحقيلي فقلي داًؾجَ اعت.
مقطع تاالتز :هٌؾَر دٍرُ تحقيلي ثالفبفلِ ثقذي داًؾجَ اعت.
ماده  – 2پذيزش بدون آسمون
داًؾجَيبى ٍاجذ ؽزايظ هذوَر در ثٌذ 2-1ايي هبدُ هي تَاًٌذ ثب رفبيت ؽزايظ همزر ،ثذٍى ؽزوت در آسهَى ٍرٍدي ثزاي
تحقيل در دٍرُ ثبالتز در داًؾگبُ ّب پذيزفتِ ؽًَذ.
 – 2-1داًؾجَيبى ثزاي ثزخَرداري اس هشايبي همزر در هبدُ  2ثبيذ داراي ؽزايظ سيز ثبؽٌذ:
الف -مقطع كارداوي:
 -1داًؾجَي هوتبس دٍرُ وبرداًي (پذيزفتِ ؽذُ ثز اعبط آسهَى عبسهبى عٌجؼ آهَسػ وؾَر)وِ رتثٍ ايل را ثب هيبًگيي
ول حذالل  18در ثيي داًؾجَيبى ّن رؽتِ ٍ ّن ٍرٍدي داًؾگبُ هحل تحقيل خَد وغت ًوَدُ ٍ ؽزف هذت
حذاوثز چْبر ًيوغبل تحقيلي داًؼ آهَختِ ؽَد(.ثِ تبييذ هقبًٍت آهَسؽي داًؾگبُ)
 -2داًؾجَي ومًوٍ كشًري گزٍُ پشؽىي در همغـ وبرداًي ثِ تبييذ عتبد اًتخبة داًؾجَي ًوًَِ وؾَري
تجقزُ  :داًؾجَيبى هؾوَل ثٌذ الف 1-تَعظ داًؾگبُ ّبي پذيزػ دٌّذُ (همقذ) ٍ ثز اعبط ضَاثظ هزثَعِ ثِ عبسهبى
عٌجؼ آهَسػ وؾَر هقزفي خَاٌّذ ؽذ ٍ .هقزفي ٍ جبيبثي داًؾجَيبى ًوًَِ وؾَري ثٌذ الف 2-اس عزيك هزوش عٌجؼ
آهَسػ پشؽىي ٍسارت خَاّذ ثَد.

ب -مقطع كارشىاسي:

 -1داًؾجَي هوتبس دٍرُ وبرؽٌبعي ًبپيَعتِ وِ رتثٍ ايل را ثب هيبًگيي ول حذالل 17در ثيي داًؾجَيبى ّن رؽتِ ٍ ّن
ٍرٍدي داًؾگبُ هحل تحقيل خَد وغت ًوَدُ ٍ ؽزف هذت حذاوثز چْبرًيوغبل تحقيلي داًؼ آهَختِ ؽَد ٍ در دٍرُ
وبرداًي ثِ لحبػ هيبًگيي جشء  %10ثزتز فبرك التحقيالى ّن رؽتِ ثب ٍرٍدي هؾتزن ثبؽذ.
 -2داًؾجَي هوتبس دٍرُ وبرؽٌبعي پيَعتِ وِ رتثٍ ايل را ثب هيبًگيي ول حذالل  17در ثيي داًؾجَيبى ّن رؽتِ ٍ ّن
ٍرٍدي داًؾگبُ هحل تحقيل خَد وغت ًوَدُ ٍ ؽزف هذت حذاوثز ّؾت ًيوغبل تحقيلي داًؼ آهَختِ ؽَد .
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داًؾجَي ومًوٍ كشًري گزٍُ پشؽىي در همغـ وبرؽٌبعي ثِ تبييذ عتبد اًتخبة داًؾجَي ًوًَِ وؾَري

 - 2-2هقزفي داًؾجَيبى هؾوَل ثٌذّبي )ة) ٍ(1-ة) ٍ(2-ة (3-در رؽتِ هزتجظ ثِ داًؾگبُ تَعظ هزوش عٌجؼ
آهَسػ پشؽىي ٍسارت اًجبم خَاّذ ؽذ ٍ عْويِ داًؾجَيبى ًوًَِ وؾَري جذا اس عْويِ داًؾجَيبى هوتبس( ثٌذ ة) 2ٍ1-
خَاّذ ثَد.
داًؾگبُ ثبيذ رتجِ ّبي اٍل فبرك التحقيل ثب ٍرٍدي هؾتزن در همغـ وبرؽٌبعي را وِ ٍاجذ ؽزايظ آييي ًبهِ هي
ثبؽٌذ(هؾوَليي ثٌذّبي ة ٍ1-ة ) 2 -ثز اعبط جذٍل تخقيـ اهتيبس هزثَعِ ،اهتيبس ثٌذي ًوَدُ ٍ ثب تَجِ ثِ ؽزفيت رؽتِ
ّب ٍ اهتيبس وغت ؽذُ ،هتمبضيبى را اٍلَيت ثٌذي ٍ ثب هغتٌذات هزثَعِ حذاوثز تب پبيبى هزدادهبُ ّز عبل ثِ هزوش عٌجؼ
آهَسػ پشؽىي هقزفي ًوبيذٍ پذيزػ داًؾجَ ثز اعبط اهتيبسات هىتغجِ ٍ اٍلَيت اًتخبة رؽتِ/هحل ٍ هٌَط ثِ افالم آى
هزوش خَاّذ ثَد .هقزفي هتمبضيبى ٍاجذ ؽزايظ جْت ثْزُ هٌذي اس تغْيالت ايي هبدُ ثز فْذُ هقبًٍت آهَسؽي داًؾگبُ ثَدُ
ٍ در فَرت اثجبت فذٍر گَاّي خالف ٍالـ پظ اس پذيزػ داًؾجَ  ،لجَلي فزد وبى لن يىي ؽٌبختِ ؽذُ ٍ هغئَليت آى ثز
فْذُ هقبًٍت آهَسؽي داًؾگبُ هي ثبؽذ.
 - 2-3در فَرتي وِ در ثيي هتمبضيبى ٍاجذ ؽزايظ ثزاي پذيزػ در همغـ وبرؽٌبعي ارؽذ در يه رؽتِ/هحل ،اهتيبسات
هىتغجِ يىغبى ثبؽذ هقذل ثبالتز در اٍلَيت خَاّذ ثَد ٍ در فَرت ثزاثزي اهتيبسات ٍ هقذل ولّ ،ز دٍ ًفز پذيزػ خَاٌّذ
ؽذ.
 - 2-4درفَرتي وِ ثِ فلت ًحَُ ارائِ ٍاحذ ّبي درعي تَعظ داًؾگبُ ّب هذت سهبى تحقيل داًؾجَيبى يه دٍرُ ،
افشايؼ يبثذ ثب ارائٍ تاييديٍ اسمعاين آمًسشي داوشگاٌ يه ًيوغبل تحقيلي ثِ حذاوثزدٍراى تحقيل اضبفِ خَاّذ ؽذ.
 - 2-5در هَاردي وِ سهبى فبرك التحقيلي هتمبضي ثِ داليل هَجِ وِ هَرد تبييذ هقبًٍت آهَسؽي داًؾگبُ ثبؽذ(اس لجيل
ثيوبري يب هزخقي سايوبى ٍ  )....ثِ تقَيك افتذ حذاوثز تب يه ويم سال تحقيلي ثِ عٌَات آهَسؽي اٍ اضبفِ هي گزدد ٍ در ايي
فَرت ًيوغبل فزاغت اس تحقيل هالن فول ثَدُ ٍ رتجِ ٍي ثب گزٍّي وِ ّوشهبى فبرك التحقيل ؽذُ اًذ هحبعجِ ٍ همبيغِ
هي گزدد.
 - 2-6داًؾگبُ ّب هَؽفٌذ حذاوثز  % 10اس ؽزفيت پذيزػ عْويِ آساد ّز يه اس رؽتِ /هحل ّبي وبرؽٌبعي ًبپيَعتِ ٍ
وبرؽٌبعي ارؽذ ًبپيَعتِ هَجَد در داًؾگبُ ّب در ّز دٍرُ را ثِ فَرت هبساد ثِ داًؾجَيبى هوتبس همغـ پبييي تز اختقبؿ
دٌّذ .در فَرتي وِ دُ درفذ هحبعجِ ؽذُ در ّزيه اس رؽتِ  /هحل ّبي هَرد پذيزػ فذد فحيح ًجبؽذ گزد وزدُ فلوي
آى هالن فول خَاّذ ثَدٍ در هَرد رؽتِ ّبي ثب پذيزػ ووتز اس ً 5فز ،حذالل يه ًفز پذيزفتِ هي ؽَد.

 - 2-7اداهِ تحقيل داًؾجَيبى هوتبس هؾوَل ايي آييي ًبهِ در همغـ وبرؽٌبعي ارؽذ ًبپيَعتِ ،در ّوبى داًؾگبُ هحل
تحقيل داًؾجَ هي ثبؽذ ٍلي در فَرت ٍجَد عْويِ ثيؼ اس يه ًفز در ّز داًؾگبُ ،حذالل يه عْويِ ثِ داًؾجَيبى هوتبس
داًؾگبّْبي ديگز اختقبؿ هي يبثذ ٍ اٍلَيت پذيزػ ثب داًؾجَيي اعت وِ اهتيبس هىتغجِ ٍي ثيؾتز ثبؽذ.
 - 2-8داًؾجَي هوتبس ّز رؽتِ تحقيلي هجبس اعت فمظ در همغـ ثبالتز اس ّوبى رؽتِ ثِ تحقيل ثپزداسد ٍ در فَرتي وِ
در همغـ وبرؽٌبعي ارؽذ رؽتِ ّوٌبم رؽتِ تحقيلي همغـ لجلي ٍجَد ًذاؽتِ ثبؽذ ثز اعبط هقَثبت ؽَراي فبلي ثزًبهِ
ريشي فلَم پشؽىي خَاّذ ثَد.
 - 2-9در فَرتي وِ داًؾجَ اس رؽتِ پذيزفتِ ؽذُ اًقزاف دّذ  ،هؾوَل هحزٍهيت يىغبلِ هٌـ ؽزوت در آسهَى ًخَاّذ
ؽذ ٍلي ًوي تَاًذ هجذداً اس تغْيالت ثب آسهَى يب ثذٍى آسهَى ٍيضُ اعتقذادّبي درخؾبى اعتفبدُ ًوبيذ.
 - 2-10داًؾجَيبى هؾوَل هبدُ  2در همغـ وبرداًي فمظ يىجبر ٍ در همغـ وبرؽٌبعي ًيش فمظ يه هزتجِ ٍ آى ّن فزفبً
ثزاي عبل ٍ دٍرُ تحقيلي ثالفبفلِ ثقذي خَد هي تَاًٌذ اس تغْيالت آهَسؽي هَضَؿ ايي هبدُ در همغـ ثبالتز اعتفبدُ ًوبيٌذ
.
ماده  - 3پذيزش با آسمون
داًؾجَيبى ٍاجذ ؽزايظ هذوَر در ثٌذ  3-1هي تَاًٌذ ثب رفبيت ديگز ؽزايظ همزر در ايي هبدُ ٍ ثب ؽزوت در آسهَى ٍرٍدي
ثزاي تحقيل در دٍرُ ثبالتز در داًؾگبُ ّب پذيزفتِ ؽًَذ.
 -3-1داًؾجَيبى ٍاجذ ؽزايظ فجبرتٌذ اس:
الف  -ثزگشيذگبى آسهَى عزاعزي گزٍُ آسهبيؾي فلَم تجزثي ثب وغت رتجِ وؾَري هغبٍي ٍ ووتزاس (500ثب هقزفي
عبسهبى عٌجؼ آهَسػ وؾَر)
ب  -دارًذگبى هذال عالً ،مزُ ٍ ثزًشوؾَري اس الوپيبدّبي فلوي داًؼ آهَسي (ثب هقزفي ٍسارت آهَسػ ٍ پزٍرػ)
جً -فزات اٍل تب عَم اًفزادي ٍ رتجِ اٍل تيوي وؾَري الوپيبدفلوي داًؾجَيبى فلَم پشؽىي وؾَردر ّز يه اس عِ حيغِ
الوپيبد هذوَر (ثِ ؽزط آًىِ ّز يه اس افضبي تين در هزحلِ فزدي ً %80وزُ ًفز عَم اًفزادي ّوبى حيغِ را وغت ًوَدُ
ثبؽٌذ( ثب هقزفي دثيزخبًِ الوپيبد فلوي ٍسارت
د  -ثزگشيذگبى حبئش رت جِ ّبي اٍل تب عَم وؾَري جؾٌَارُ راسي ٍ جؾٌَارُ ّبي خَارسهي ٍ جَاى خَارسهي(در سهيٌِ
فلَم پشؽىي) ثب هقزفي دثيزخبًِ ّبي هزثَعِ
َـ  -هبلىبى اثذاؿ يب اختزاؿ ثجت ؽذُ در سهيٌِ فلَم پشؽىي ثب تبئيذ هقبًٍت تحميمبت ٍ في آٍري ٍسارت ثز اعبط ضَاثظ
هزثَعِ
ي -داًؾجَيبى ًوًَِ وؾَري گزٍُ پشؽىي در ّز همغـ ثب هقزفي عتبد اًتخبة داًؾجَي ًوًَِ وؾَري
س % 2/5 -پذيزفتِ ؽذگبى ثزتزوؾَري درّز يه اس آسهًَْبي هتوزوش جبهـ فلَم پبيِ پشؽىي ،دًذاًپشؽىي ٍ دارٍعبسي ؛
جبهـ پيؼ وبرٍرسي پشؽىي (حذالل عِ ًفز ٍحذاوثز تب عمفً40فز در ّز آسهَى)

ح  -رتجِ ّبي ثزتز پذيزفتِ ؽذگبى در آسهَى ٍرٍدي دٍرُ ّبي تحقيالت تىويلي وبرؽٌبعي ارؽذ :تب ً 20فز پذيزفتِ
ؽذُ در ّز رؽتِ ًفز اٍل وؾَري ،تب ً 50فز پذيزفتِ ؽذُ در ّز رؽتِ دٍ ًفزاٍل وؾَري ٍ درفَرتي وِ تقذاد پذيزفتِ
ؽذگبى ثيؼ اس ً 50فز ثبؽذ در هجوَؿ عِ ًفز اٍل وؾَري.
ط % 10 -ثزتز فبرك التحقيالى ّز رؽتِ ثب ٍرٍدي هؾتزن در همبعـ وبرؽٌبعي ٍ ثبالتز در ّز داًؾگبُ(حذالل يه ًفز)ثب
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تثصزٌ :در هَاردي وِ سهبى فبرك التحقيلي هتمبضي ثِ داليل هَجِ وِ هَرد تبييذ هقبًٍت آهَسؽي داًؾگبُ ثبؽذ(اس لجيل
ثيوبري يب هزخقي سايوبى ٍ  )....ثِ تقَيك افتذ حذاوثز تب يه ًين عبل تحقيلي ثِ عٌَات آهَسؽي اٍ اضبفِ هيگزدد ٍ در ايي
فَرت ًيوغبل فزاغت اس تحقيل هالن فول ثَدُ ٍ رتجِ ٍي ثب گزٍّي وِ ّوشهبى فبرك التحقيل ؽذُ اًذ هحبعجِ ٍ همبيغِ
هي گزدد.
ي -داًؾجَيبى پضٍّؾگز ثزجغتِ ثِ تبييذ ؽَراي پضٍّؾي داًؾگبُ ٍثز اعبط دعتَر القول اجزايي وِ اس عَي هقبًٍت
تحميمبت ٍ في آٍري ٍسارت تذٍيي ٍ ثِ داًؾگبّْب اثالك گزديذُ اعت.
 -3-2داًؾجَيبى اعتقذاد درخؾبى هؾوَل ّز يه اس هَارد هذوَر در ثٌذ()3-1در همبعـ تحقيلي وبرؽٌبعي ٍ ثبالتز ثزاي
اعتفبدُ اس هشايبي همزر در ايي هبدُ هجبسًذ فمظ يه ًَثت در آسهَى ٍرٍدي همغـ ثبالتز ؽزوت وٌٌذ ٍ ثزاي فبرك التحقيالى
حبئش ؽزايظ  ،آخزيي هقَثبت وويغيَى هَضَؿ هَاد  3ٍ2لبًَى خذهت پشؽىبى ٍ پيزاپشؽىبى هالن فول خَاّذ ثَد.
 -3-3داًؾجَيبى ٍاجذ ؽزايظ ّز يه اس هَارد هذوَر در ثٌذ 3-1در همغـ وبرؽٌبعي ثبيذ در پبيبى دٍرُ هقذل ول حذالل
 ٍ 17در همبعـ وبرؽٌبعي ارؽذ ٍثبالتزدر پبيبى دٍرُ هقذل ول حذالل 16را وغت ًوبيٌذ .
 -3-4داًؾجَيبى ٍاجذ ؽزايظ ّز يه هَارد هذوَر در ثٌذ 3-1وِ در همغـ وبرؽٌبعي ًبپيَعتِ ثيؼ اس يه تزم هقذل
ووتز اس  ،16در همغـ وبرؽٌبعي پيَعتِ ثيؼ اس دٍ تزم هتَالي يب هتٌبٍة هقذل ووتز اس ، 16در همغـ وبرؽٌبعي ارؽذ ثيؼ
اس يه تزم هقذل ووتز اس ٍ 15در همغـ دوتزاي حزفِ اي ثيؼ اس عِ تزم هقذل ووتز اس  15وغت ًوبيٌذ هؾوَل آييي ًبهِ
ٍ تغْيالت هزثَعِ ًخَاٌّذ ؽذ .
 -3-5ؽزط هقذل هذوَر ثبيذ در ول دٍراى تحقيل خَاُ لجل يب ثقذ اس ؽوَل آييي ًبهِ حفؼ ؽذُ ثبؽذ.
 -3-6داًؾجَيبى حبئش ؽزايظ همزردر ايي هبدُ هي تَاًٌذ ثِ ؽزط ؽزوت در آسهَى ٍ وغت ً %90وزُ آخزيي ًفز پذيزفتِ
ؽذُ آساد در رؽتِ /هحل هَرد تمبضب ٍ حذاوثزتب  10درفذ اس ؽزفيت پذيزػ عْويِ آساد پذيزفتِ ؽًَذ.
الف -ايي ؽزفيت  ،هبساد ثز ؽزفيت رعوي پذيزػ داًؾجَ در ّز رؽتِ /هحل (هٌذرج در دفتزچِ پذيزػ داًؾجَ)
اعت.
ب -در فَرتي وِ دُ درفذ هحبعجِ ؽذُ در ّزيه اس رؽتِ  /هحل ّبي هَرد پذيزػ فذد فحيح ًجبؽذ گزد وزدُ
فلوي آى هالن فول خَاّذ ثَدٍ در هَرد رؽتِ ّبي ثب پذيزػ ووتز اس ً 5فز حذالل يه ًفز پذيزفتِ هي ؽَد.
ج -وغت ً %90وزُ آخزيي ًفز پذيزفتِ ؽذُ آساد،وف ًوزُ ثَدُ ٍ پذيزػ داًؾجَي اعتقذاد درخؾبى ثز هجٌبي اٍلَيت
ًوزُ ٍ اٍلَيت هحل ٍ ّوچٌيي ؽزفيت پذيزػ تقييي ؽذُ خَاّذ ثَد.

د -پذيزػ ٍ هقزفي داًؾجَيبى ٍاجذ ؽزايظ ثِ داًؾگبُ ّب تَعظ هزوش عٌجؼ آهَسػ پشؽىي فَرت هي گيزد.
َـ  -ثزاي اعتفبدُ اس عْويِ هبساد در پذيزػ دعتيبر پشؽىي ٍ دًذاًپشؽىي ٍ  Ph.Dدارٍعبسي ،وغت حذالل  40اهتيبس
اس حيغِ ّبي آهَسؽي  ،پضٍّؾي ،فزدي ٍ اجتوبفي السم اعت وِ ثبالتزيي اهتيبس وغت ؽذُ هالن فول خَاّذ ثَد.
ي -چگًَگي هحبعجِ اهتيبسات فَق الذوز در ؽيَُ ًبهِ اي وِ تَعظ دثيزخبًِ ّبي ثزگشار وٌٌذُ آسهَى تذٍيي ؽذُ
اعت ارائِ خَاّذ ؽذ.
س -در فَرت فذم پذيزػ داًؾجَيبى اعتقذاد درخؾبى ٍاجذ ؽزايظ تَعظ داًؾگبُ ّب ثِ فَرت عْويِ هبساد ،دثيزخبًِ
هجبس اعت حذالل يه ًفز اس ؽزفيت پذيزػ آساد رؽتِ/هحل هَرد تمبضب ون ًوَدُ ٍ آى را ثِ داًؾجَيبى اعتقذاد درخؾبى
اختقبؿ دّذ.
 -3-7داًؾجَيبى حبئش ؽزايظ همزردر ايي هبدُ هي تَاًٌذدر ّز يه اس همبعـ تحقيلي فمظ يه هزتجِ( افن اس لجَلي يب فذم
لجَلي) هؾزٍط ثز ايٌىِ ثيؼ اس دٍ عبل اس سهبى فبرك التحقيلي آًْب ًگذؽتِ ثبؽذ اس ايي تغْيالت ثْزُ هٌذ گزدًذ.
 -3-8فبرك التحقيالى رؽتِ ّبي گزٍُ پشؽىي داًؾگبُ آساد اعالهي وِ هغبثك ثٌذّبي ج – َـ -س -ي در هبدُ 3آييي ًبهِ"
رتجِ وغت ًوَدُ اًذ ثب رفبيت عبيز ؽزايظ آييي ًبهِ هي تَاًٌذ اس تغْيالت ايي هبدُ ثْزُ هٌذ ؽًَذ.
ماده  -4داًؾجَيبًي وِ داراي حىن هحىَهيت لغقي اس وويتِ اًضجبعي داًؾگبُ يب ّيئت ثذٍي تخلفبت آسهَى ّب (هجٌي ثز
تخلف آهَسؽي يب اخاللي) ثبؽٌذ هؾوَل ايي آييي ًبهِ ٍ تغْيالت هزثَعِ ًخَاٌّذ ؽذ.
ماده -5هتمبضيبى اعتفبدُ اس تغْيالت اعتقذاد درخؾبى ،در ّز يه اس همبعـ تحقيلي ثبيذ ؽزايظ آييي ًبهِ را احزاس ًوَدُ
ثبؽٌذ ٍ ثزاي اعتفبدُ اس تغْيالت اداهِ تحقيل در همغـ ثبالتز وغت فٌَاى اعتقذاد درخؾبى در همغـ پبييي تز الشاهي اعت.
تثصزٌ :هتمبضيبى ٍاجذ ؽزايظ هجبسًذ فمظ اس يه ًَؿ اس تغْيالت(ثب آسهَى يب ثذٍى آسهَى)ثزاي پذيزػ اعتفبدُ ًوبيٌذ ٍ
اعتفبدُ اس ّز دٍ رٍػ ثزاي پذيزػ در يه عبل اهىبًپذيز ًوي ثبؽذ .اهب هي تَاًٌذ ثِ فَرت آساد در آسهَى ؽزوت ًوبيٌذ.
ماده ً -6حَُ اجزاي ايي آييي ًبهِ ثِ هَجت دعتَرالقولي اعت وِ تَعظ هزوش عٌجؼ آهَسػ پشؽىي تذٍيي ٍ تٌؾين هي
گزدد.
ماده ً -7ؾبرت ثزحغي اجزاي ايي آييي ًبهِ ثزفْذُ معايوت آمًسشي ٍسارت ثَدُ ٍ در ؽزح ٍ تفغيز هفبد آىً ،ؾز
هقبًٍت آهَسؽي هَرد اعتٌبد خَاّذ ثَد.
ايه آييه وامٍ كٍ مشتمل تز يك مقدمٍ  7،مادٌ ي 3تثصزٌ است در تاريخ  89/10/21تٍ تصًية شًراي َدايت
استعدادَاي درخشان رسيد ي جايگشيه مصًتات قثلي ادامٍ تحصيل داوشجًيان ممتاس ي استعداد درخشان(يريدتدين
آسمًن ي تا آسمًن) مي گزدد ي تزاي پذيزش داوشجً اس سال تحصيلي  1390-91تٍ تعد قاتل اجزا مي تاشد.

