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ارايه تسهيالت به برگزيدگان علمي براي ورود به  نامه آيين

شوراي هدايت  5/2/0909ي تحصيلي باالتر مصوب ها دوره

 1استعدادهاي درخشان

 مقدمه

ي حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان مصوب  جسهو    ها سياستدر اجراي 

 2بخو    ا  مواد     5و بگود   انقوب  ررهگيوي   عالي شبراي 22/2/77مبرخ  914

مصوب  جسهو     رگاوريتحقيقات و ، وظايف و تشکيبت و ارت عسبم، قانبن اهداف

بوراي شگاسوايي و    ريويي  برنامو  مجسس شبراي اسبمي مبگي بور   11/5/18مبرخ 

ي راهبوردي  هوا  اولبيوت بو  سومت   آنها  حمايت ا  استعدادهاي درخشان و هدايت

 سوال   پوگ  قانبن برنام   11يي در اجراي ماد  هاي مختسف عسبم و ن کشبر در حب  

ي هدرمگد مادي و معگبي ها حمايتپگجم تبسع  جمهبري اسبمي ايران مبگي بر 

تههيل ادام  تحصيل برگييودگان   مگظبر ب و  رگاوريا  نخبيان و نبآوران عسمي و 

 :شبد ميذيل تدوين  نام  آيين، عسمي

 :رود ميکار  ب  نام  آييني  ير در اين ها واژ ، رعايت اختصار مگظبر ب  -0ماده 

 رگاوريتحقيقات و ، و ارت عسبم :وزارت

تحقيقوات  ، شبراي هدايت استعدادهاي درخشان و ارت عسبم :شوراي هدايت

 .رگاوريو 

 .سا مان سگج  آمب ش کشبر :سازمان سنجش

                                                                                                                                                       
 8583/21نامو  شومار     بر اسوا  آيوين   41-42سال اول سال تحصيسي  چگانچ  دانشياهي براي نيم -1

 سال مذکبر ببمانع است. اقدام ب  پذيرش بدون آ مبن نمبد  باشد، صرراً براي نيم 1813/ 81/3مبرخ 
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و پژوهشوي کشوبر    عوالي  آمب شي ها مؤسه و  ها دانشيا هر يک ا   :دانشگاه

درموان و  ، و بهداشوت  رگواوري تحقيقوات و  ، طبق مقررات و ارتين عسوبم  است ک 

 .کگگد ميآمب ش پيشکي رعاليت 

 .دور  تحصيسي رعسي متقاضي :تر پاييندوره 

 .دور  تحصيسي ببراصس  بعدي متقاضي :دوره باالتر

کميت  کارشگاسي مهايل استعدادهاي درخشوان مهوتقر    :کميته کارشناسي

 .شي و ارتدر حب   معاونت آمب 

هاي مذکبر در درترچ  راهگماي انتخا   محل -هر يک ا  رشت  :محل -رشته

 .ي تحصيسي در سال ورود دانشجب ب  دانشيا ها رشت 

ارراد مشمبل يکي ا  مفاد اين ماد  بدون شورکت در آ موبن ورودي    -2ماده 

 .بندش ميجايابي  ها دانشيا براي تحصيل در دور  باالتر تبسط سا مان سگج  در 

 (پيوسته و ناپيوسته) دوره کارشناسي -2-0

مبضبع مصببات ) آمب ي دارندگان نشان طبي کشبري المپيادهاي دان  (الف

 ؛با معرري دبيرخان  المپياد، در رشت  مرتبط( انقب  ررهگيي عالي شبراي

با معرري معاونت دانشوجبيي  ( در دور  کارداني) دانشجبيان نمبن  کشبري ( 

رطي ک  ب  لحاظ ميانيين کل همترا  ا  پوانيد  درصود برتور در بوين     و ارت ب  ش

بوراي ورود بو  دور  کارشگاسوي    ) ورودي خوبد باشوگد   و هوم  رشت  همدانشجبيان 

 ؛(ناپيبست 

ا  قبيول  ) ي معتبور عسموي  هوا  جشوگبار  هاي اول تا سوبم   برگييدگان رتب  (پ

آمب شوي مورتبط بوا     در رشت  يا گورو  ( را ي و رارابي، جبان خبار مي، خبار مي

با معرري دبيرخان  هر ، اند شد ک  در آن برگييد   ييها   ميگطرح ابتکاري خبد يا 

 ؛با مشارکت حداقل سي و پگ  درصد ها جشگبار يک ا  

دانشجبي رتب  اول دور  کارداني ناپيبسوت  بوا معودل کتبوي نهوايي دور        (ت

ورودي  و هوم  رشوت   هوم متبسط  حداقل هفد  ب  شرطي ک  در بوين دانشوجبيان   
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تحصويسي داراي ميوانيين کول     سوال  نويم دانشيا  محل تحصيل خبد پس ا  سو   

بوراي ورود  )   شبدآمبخت دان  سال نيمحداقل هيجد  باشد و حداکثر ظرف چهار 

 ؛(ب  دور  کارشگاسي ناپيبست 

اببغي   براسا  پذيرش دانشجبيان رتب  اول دور  کارداني پيبست  -0تبصره 

اي انجوام   و ا  طريوق دانشويا  رگوي و حررو      19/3/49موبرخ   41315/21شمار  

 .شبد مي

هاي  ي دانشجبيي آمب شکد ها مهابق هاي اول تا سبم مرحس  کشبري  رتب  (ث

اي ک  ب  لحاظ ميانيين کل دور  کارداني جيو د  درصد برتر در بين  رگي و حرر 

بو  دور  کارشگاسوي   بوراي ورود  ، ورودي خوبد باشوگد   و هوم  رشت  همدانشجبيان 

دانشويا  جوامع   ، اي هواي رگوي و حررو     کاربردي در آمب شکد  -ناپيبست  مهارتي

ي مجري دور  کارشگاسي ناپيبست  بوا معرروي   ها دانشيا کاربردي و ساير  -عسمي

 .ها مهابق دبيرخان  اين 

 کارشناسي ارشددوره  -2-2

دانشوجبيي   -هاي عسميهاي اول تا پانيدهم نهايي المپياد برگييدگان رتب  (الف

 ؛ي مرتبط با معرري دبيرخان  المپيادها رشت برگييد  يا رشت   براي ورود ب  همان

سا مان سگج  مبظف است حداکثر بيهت درصود ا  ظرريوت دور     -تبصره

اولبيوت عسموي و نتواي  کهو       براسا  را ها رشت در هر يک ا   کارشگاسي ارشد

 بر اختصاص دهد.ب  برگييدگان مذک، شد  در المپيادها

بووا معررووي معاونووت  ( دور  کارشگاسووي در) دانشووجبيان نمبنوو  کشووبري  ( 

دانشجبيي و ارت ب  شرطي ک  ب  لحاظ ميانيين کل همترا  ا  پانيد  درصد برتور  

 ؛ورودي دردانشيا  متقاضي باشگد و هم رشت  همدر بين دانشجبيان 

ا  قبيول  ) ر عسموي ي معتبو هوا  جشوگبار  هاي اول تا سوبم   برگييدگان رتب  (پ

در رشت  يا گورو  آمب شوي مورتبط بوا     ( را ي و رارابي، جبان خبار مي، خبار مي

با معرري دبيرخان  هر ، اند شد ي ک  در آن برگييد  يها   ميگطرح ابتکاري خبد يا 

 ؛با مشارکت حداقل سي و پگ  درصد ها جشگبار يک ا  
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 سوال  نويم ذرانودن شو    ک  پس ا  گ، دانشجبيان دور  کارشگاسي پيبست  (ت

ب  لحواظ ميوانيين کول جويو د      ( واحد درسي 199با گذراندن حداقل ) تحصيسي

ورودي خبد باشگد و حداکثر در مدت هشت  و هم رشت  همدرصد برتر دانشجبيان 

 ؛  شبندآمبخت دان تحصيسي  سال نيم

 سوال  نويم ک  پس ا  گذرانودن شو    ، دانشجبيان دور  کارشگاسي پيبست  (ث

ب  لحاظ ميانيين کل جيو بيهت ( واحد درسي 199با گذراندن حداقل ) تحصيسي

ورودي خبد ببد  و حداکثر در مودت هشوت    و هم رشت  همدرصد برتر دانشجبيان 

هواي کشوبري  يور در آ موبن        شبند و داراي رتب آمبخت دان تحصيسي  سال نيم

 :باشگد ميسراسري سگج  

 ريييک؛در گرو  آ مايشي رياضي و  199رتب   ير  -1

 در گرو  آ مايشي عسبم تجربي؛ 199رتب   ير  -2

 ؛عسبم انهانيدر گرو  آ مايشي  59رتب   ير  -8

 در گرو  آ مايشي هگر و  بان. 29رتب   ير  -9

 رشوت   همدانشجبي رتب  اول دور  کارشگاسي ناپيبست  در بين دانشجبيان  ( 

اي ميانيين تحصيسي دار سال نيمورودي دانشيا  محل تحصيل ک  پس ا  س   و هم

  شوبد و  آمبخت دان تحصيسي  سال نيمکل حداقل هفد  باشد و حداکثر در چهار 

 .در دور  کارداني ب  لحاظ ميانيين کل جيو د  درصد برتر باشد

تحصيسي  سال نيمک  در طبل ش  « ت»در بگد  مگدر  دانشجبيان -0تبصره 

ا اد بر ظرريوت در  صبرت م با معرري دانشيا  محل تحصيل ب ،   شبندآمبخت دان 

 دور  باالتر جايابي خباهگد شد.

در هموان رشوت    ، اولبيت ادام  تحصيل اروراد مشومبل ايون مواد      -2تبصره 

بو   ) متقاضوي  تور  پوايين ي تحصيسي مرتبط با رشت  تحصويسي  ها رشت تحصيسي يا 

و دانشيا  محل تحصيل دانشجب است ولي در ( تشخيص معاونت آمب شي دانشيا 

 ها دانشيا  ساير ادام  تحصيل اين دانشجبيان در، دانشيا  پذيرند صبرت مبارقت 

 ببمانع است.( دولتي آ اد و اعم ا )
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 چگانچ  طبل مدت تحصيل دانشجب ب  داليسي خار  ا  اختيار خبد -9تبصره 

بي  ا  مدت مجوا  موذکبر در   (  ايمان، يت والدين يا همهرمأمبر، مانگد بيماري)

، اين صبرت مبارد ا  سبي معاونت آمب شي دانشويا  مبود    در، شبد نام  آييناين 

توا پوس ا  بررسوي و در     شوبد  موي ب  دبيرخان  شبراي هدايت اعوبم   تأييدپس ا  

بتبانگد با رعايت سواير شورايط ا    ، نهايي کميت  کارشگاسي در و ارت تأييدصبرت 

 شبند. مگد بهر تههيبت مرببط 

ورودي حايي شرايط  و هم رشت  همان محاسب  د  درصد ا  دانشجبي -9تبصره 

و مجموبع  ، ورودي سوال  نويم  براسوا   ،و بواالتر  تور  پوايين ي ها دور در هر يک ا  

 .شبد ميمحاسب  ( شبان ) ي دور  رو ان  و نببت دومها ظرريت

ي تحصيسي ها دور درصد محاسب  شد  در هر يک ا   ک  صبرتيدر  -5تبصره 

گرد شد  آن عدد با تقري  اضواري موب    ، اشدعدد صحيحي نب ،يا باالتر تر پايين

 عمل خباهد ببد.

ظرريت پذيرش ارراد مشمبل اين ماد  ما اد بور ظرريوت پوذيرش     -6تبصره 

ي هوا  رشوت  مگودر  در درترچو  راهگمواي انتخوا      ) دانشجب در هر رشوت  محول  

 است.( تحصيسي

صبب  طبق مآنها  يي ک  برنام  درسيها رشت برگييدگان عسمي در  -7تبصره 

ي کارداني و کارشگاسوي ناپيبسوت  بوراي پوگ      ها دور در  رييي برنام  عالي شبراي

تحصويسي تودوين و تصوبي      سوال  نيمو دور  کارشگاسي پيبست  براي ن   سال نيم

 شبند. مگد بهر ا  تههيبت مرببط  گدتبان ميشد  است 

ر و مجوا ي د  حضوبري  نيمو  ي هوا  دور يان رتبو  اول  آمبخت دان  -8تبصره 

با رعايت شورايط دانشويا     ها دور در همان  گدتبان ميصرراً  ،صبرت داشتن شرايط

 شبند. مگد بهر پذيرند  ا  تههيبت پذيرش بدون آ مبن 

معاونوت   تأييود ي بيرگ و راهبردي پس ا  ار يوابي و  ها طرحبراي  -0تبصره 

ايون   2-2و  1-2« پ»درصد مذکبر در بگدهاي ، و ارت متببع رگاوريپژوهشي و 
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کميتو  کارشگاسوي قابول     تأييود ماد  با پيشگهاد مرجع برگيارکگگود  جشوگبار  و   

 کاه  است.

در درترچ   مگدر  سا مان سگج  مسيم است عبو  بر ظرريت اصسي -9ماده 

د  درصود ا  برگييودگان عسموي    ) آ مبن حداکثر بيهت درصد ا  ظرريت پوذيرش 

ي دور  بواالتر  هوا  رشوت  هور يوک ا    ( ها دانشيا همان دانشيا  و د  درصد ا  ساير 

 اختصاص دهد. تر پايينمبجبد را ب  برگييدگان عسمي دور  

در هر  شرايط مگدر با رعايت ) 2تحصيل ارراد مذکبر در ماد   ادام  -9ماده 

ي رو انو  يوا   هوا  دور در ) ي دولتوي ها دانشيا ي تحصيسي باالتر در ها دور در ( بگد

مجا  بو    ها دانشيا د دانشجبيان دور  رو ان  است و صبرت راييان و مانگ ب ( شبان 

 دريارت شهري  ا  دانشجبيان مذکبر نيهتگد.

پوس ا   سوال   يوک  توا  گود تبان موي  نام  آييناين  2ارراد مشمبل ماد   -5ماده 

در هور دور  تحصويسي ا  تهوهيبت مربوبط      بوار  يک برايصرراً  يي وآمبخت دان 

 شبند. مگد بهر 

 نامو   آيوين در ايون   شورايط مگودر   مسيم ههتگد با رعايت  اه دانشيا  -6ماده 

نهبت ب  اعبم اسامي دانشوجبيان متقاضوي پوذيرش بودون آ موبن بو  سوا مان        

تحصيسي هفوتم اقودام کگگود و سوا مان سوگج        سال نيمقبل ا  شروع ، سگج 

اسوامي نهوايي   ، آ مبن سراسوري سوال بعود    شدگان پذيررت مبظف است همرا  با 

 اعبم کگد. ها دانشيا را ب   نشدگا پذيررت 

ارراد حايي شرايط  ير در صبرت شرکت در آ مبن سراسري ورود بو    -7ماده 

تبسوط سوا مان سوگج  بو      ، درهر بگد مگدر  دور  باالتر که  حدنصا  عسمي

 -هاي مبرد تقاضا با تبج  ب  نمر  اکتهوابي و ظرريوت رشوت     محل -يکي ا  رشت 

 .شبند ميمحل معرري 

 (پيوسته و ناپيوسته) ره کارشناسيدو -7-0

مبضبع ) آمب ي نقر  و برني کشبري المپيادهاي دان ، دارندگان نشان طب (الف
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و که  حدنصوا    ربط ذيبا معرري مراجع ( انقب  ررهگيي عالي شبرايمصببات 

 درصد نمر  آخرين ررد پذيررت  شد ؛ 19عسمي برابر 

با معرري معاونت دانشوجبيي  ( انيدر دور  کارد) دانشجبيان نمبن  کشبري ( 

درصد نمر  آخورين رورد پذيررتو  شود       49و ارت و که  حدنصا  عسمي برابر 

 براي ورود ب  دور  کارشگاسي ناپيبست ؛

، ا  قبيل خوبار مي ) ي معتبر عسميها جشگبار هاي اول تا سبم نهايي  رتب ( پ

کهو  حدنصوا     درصد و 89با مشارکت حداقل ( را ي و رارابي، جبان خبار مي

درصد نمر  آخرين ررد پذيررت  شد  براي ورود ب  دور  کارشگاسي  49عسمي برابر 

 پيبست  و ناپيبست ؛

 رشت  هم  رتب  اول دور  کارداني ناپيبست  در بين دانشجبيان آمبخت دان  (ت

 49تحصويسي و کهو  حدنصوا  عسموي برابور       سال نيمورودي پس ا  چهار  و هم

 (.براي ورود ب  دور  کارشگاسي ناپيبست ) رد پذيررت  شد درصد نمر  آخرين ر

 ناپيوسته کارشناسي ارشددوره  -7-2

هاي اول تا سبم المپيادهاي عسمي دانشجبيي بوا معرروي    برگييدگان رتب  (الف

درصد نمر  آخرين ررد پذيررت   19دبيرخان  المپياد و که  حدنصا  عسمي برابر 

 (؛درهمان رشت  آ مبن) شد 

بووا معررووي معاونووت  ( در دور  کارشگاسووي) دانشووجبيان نمبنوو  کشووبري  ( 

درصود نمور  آخورين رورد      49دانشجبيي و ارت و که  حدنصوا  عسموي برابور    

 پذيررت  شد ؛

، ا  قبيل خوبار مي ) ي معتبر عسميها جشگبار هاي اول تا سبم نهايي  رتب ( پ

با مشارکت ، ناپيبست  دردور  کارشگاسي پيبست  يا( را ي و رارابي، جبان خبار مي

درصود نمور  آخورين رورد      49درصد و که  حدنصوا  عسموي برابور     89حداقل 

 پذيررت  شد ؛

  رتبوو  اول دور  کارشگاسووي پيبسووت  در بووين دانشووجبيان آمبختوو دانوو ( ت

تحصويسي و کهو     سوال  نويم ورودي ظورف مودت حوداکثر هشوت      و هم رشت  هم
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 پذيررت  شد ؛ درصد نمر  آخرين ررد 49حدنصا  عسمي برابر 

  رتبو  اول دور  کارشگاسوي ناپيبسوت  در بوين دانشوجبيان      آمبختو  دان ( ث

تحصويسي و کهو  حود     سوال  نيمورودي ظرف مدت حداکثر چهار  و هم رشت  هم

 درصد نمر  آخرين ررد پذيررت  شد ؛ 49نصا  عسمي برابر 

ر د) و مجوا ي  حضوبري  نيمو  ي هوا  دور   رتب  اول کارشگاسي آمبخت دان (  

در بوين دانشوجبيان   ( ا  طريق آ مبن سراسوري پذيررتو  شود  باشوگد     ک  صبرتي

تحصويسي بوراي دور     سوال  نويم ورودي ظرف مدت حوداکثر چهوار    و هم رشت  هم

تحصيسي بوراي دور  کارشگاسوي پيبسوت  و     سال نيمکارشگاسي ناپيبست  و هشت 

 .درصد نمر  آخرين ررد پذيررت  شد  49که  حدنصا  عسمي برابر 

ارراد مبضبع اين ماد  مجا ند حداکثر طي دو سال تحصيسي پس ا   -0تبصره 

 شبند. مگد بهر ا  تههيبت اين ماد   بار يک برايصرراً  يي وآمبخت دان  مان 

 -نفر در هر رشت  8سا مان سگج  مبظف است حداکثر تا سقف  -2تبصره 

اختصاص  7در ماد   گدر شرايط مي باالتر را ب  ارراد حايي ها دور محل ا  ظرريت 

 دهد.

بدون شرکت در آ مبن نيمو    کارشگاسي ارشديان دور  آمبخت دان  -8ماده 

 هوا  دانشويا  بو    گدتبان ميمتمرکي دور  دکتراي تخصصي ا  يکي ا  دو طريق ذيل 

 :معرري شبند

ياني کو  بو  لحواظ ميوانيين کول دور  بوا احتهوا  نمور          آمبخت دان  -1-1

هاي اول تا سوبم دانشوجبيان    جيو رتب ( با درج  عالي نام  پايان دراع ا ) نام  پايان

بودون  ، در صبرت داشوتن يکوي ا  شورايط  يور    ، ورودي خبد باشگد و هم رشت  هم

ا  سوبي سوا مان   ، دور  دکتوراي تخصصوي   متمرکوي  نيم شرکت در آ مبن کتبي 

 :شبند ميمعرري  ها دانشيا سگج  در قال  چگد برابر ظرريت ب  

پذيررت  شد  يا چاپ شود   ، نام  پايانراي حداقل دو مقال  مهتخر  ا  دا( الف

 ي پژوهشيها طرحي يا المسس بينيا مسّي  پژوهشي با نماي  معتبر -در مجبت عسمي

 ؛کارشگاسي ارشددر دور  تحصيسي ( انجام شد  تبسط دانشجب)
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داراي حوداقل يوک    کارشگاسوي ارشود  دانشجبيان نمبن  کشبري در دور  (  

 -پذيررتو  شود  يوا چواپ شود  در مجوبت عسموي       ، نامو   پايانال  مهتخر  ا  مق

انجام شد  تبسط ) ي پژوهشيها طرحي يا المسس بينيا مسّي  پژوهشي با نماي  معتبر

 ؛کارشگاسي ارشددر دور  تحصيسي ( دانشجب

کارشگاسوي  دانشوجبيي يوا آ موبن سراسوري      -رتب  اول المپيادهاي عسمي( پ

پذيررت  شد  يا چاپ شد  در ، نام  پايانيک مقال  مهتخر  ا   داراي حداقل ارشد

ي پژوهشوي  هوا  طورح ي يا المسس بينيا مسّي  پژوهشي با نماي  معتبر -مجبت عسمي

 ؛کارشگاسي ارشدانجام شد  تبسط دانشجب در دور  تحصيسي 

داراي  کارشگاسووي ارشوود  رتبوو  اول در دور  کارشگاسووي و آمبختوو دانوو ( ت

پذيررت  شد  يوا چواپ شود  در مجوبت     ، نام  پايانل  مهتخر  ا  حداقل يک مقا

ي پژوهشي انجام شد  ها طرحي يا المسس بينيا مسّي  پژوهشي با نماي  معتبر -عسمي

 ؛کارشگاسي ارشدتبسط دانشجب در دور  تحصيسي کارشگاسي و 

مبضبع مصوببات  ) آمب ي دارندگان نشان طبي کشبري المپيادهاي دان ( ث

، نامو   پايوان داراي حوداقل يوک مقالو  مهوتخر  ا      ( انقب  ررهگيي اليع شبراي

يوا  مسّوي   پژوهشي بوا نمايو  معتبور    -پذيررت  شد  يا چاپ شد  در مجبت عسمي

 ي پژوهشي انجام شد  تبسط دانشجب؛ها طرحي يا المسس بين

داراي حداقل يک مقال   2ماد   2-2بخ  « ث»در بگد  مگدر  دانشجبيان(  

پژوهشوي بوا    -پذيررت  شد  يا چاپ شد  در مجبت عسمي، نام  پايان  مهتخر  ا

 ي پژوهشي انجام شد  تبسط دانشجب؛ها طرحي يا المسس بينيا مسّي  نماي  معتبر

، ا  قبيول خوبار مي  ) ي معتبر عسميها جشگبار هاي اول تا سبم نهايي  رتب ( چ

ا مشارکت حداقل سوي  ب کارشگاسي ارشددر دور  ( را ي و رارابي، جبان خبار مي

پذيررت  يا چاپ شود    نام  پايانداراي حداقل يک مقال  مهتخر  ا  ، و پگ  درصد

ي با رعايت مفاد تبصر  المسس بينيا مسّي  پژوهشي با نماي  معتبر -در مجبت عسمي

کارشگاسوي  در دور  ( انجام شد  تبسط دانشجب) ي پژوهشيها طرحيا  2ماد   11

 .ارشد
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ما اد بر ظرريت پوذيرش دانشوجبيان    1ارراد مشمبل ماد   پذيرش -0تبصره 

 .شبد مياجرايي مصب  شبراي آمب شي دانشيا  انجام  نام  شيب آ اد و طبق 

بر اسا  ) و طرح پژوهشي تقاضامحبر تأليفاثر بديع يا ، طرح مسّي -2تبصره 

اي يک ب  ج دتبان مي، و ارت رگاوريمعاونت پژوهشي و  تأييدبا ( نيا  يک دستيا 

 جايييين شبد. 1مقال  در هر يک ا  بگدهاي ماد  

نخبيوان  مسّي  ياني ک  مشمبل مقررات دريارت ببر  بگيادآمبخت دان  -1-2

ضبابط و معيارهواي مصوب     براسا  ،در دور  تحصيسي دکتراي تخصصي ههتگد

، تا در صوبرت قبوبلي در مصواحب  تخصصوي     شبند ميمعرري  ها دانشيا و ارت ب  

ما اد بر ظرريت تعيين شد  پذيررت  و مبرد حمايت بگيواد موذکبر قورار     صبرت ب 

 گيرند.

بور عهود     نامو   آيوين مهؤوليت حهن اجرا و نظارت بر اجوراي ايون    -0ماده 

نظور آن معاونوت موبرد    ، معاونت آمب شي و ارت است و در شورح و تفهوير مفواد   

 استگاد خباهد ببد.

د  مواد  و پوانيد  تبصور  در    ، دمو  مشتمل بر يک مق نام  آييناين  -09ماده 

، شبراي هودايت اسوتعدادهاي درخشوان در و ارت عسوبم     تصبي  ب  5/2/49تاريخ 

ارايو  تهوهيبت بو      نامو   آيوين »رسويد و جوايييين مصوبب      رگواوري تحقيقات و 

اببغيوو  شوومار  ) «ي تحصوويسي بوواالترهووا دور برگييوودگان عسمووي بووراي ورود بوو  

مام مصببات مرببط ب  پذيرش بودون آ موبن و بوا    و ت( 81/3/13مبرخ  8583/21

 41-42و براي پذيرش دانشجب ا  سال تحصيسي  شبد ميآ مبن برگييدگان عسمي 

 قابل اجراست.
 

کامران دانشجب -رگاوريتحقيقات و ، و ير عسبم  


