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 معايوت محترم پشتيباوي
 

 

 سالم عليكن

تطكيل ٍ  20/12/86قا ًَى خذهت پضضكاى ٍ پيشاپضضكاى دس تاسيخ  آييي ًاهِ اجشايي 3ٍ 2احتشاها كوسيَى هَضَع هَاد 

 اعطايي تِ استعذادّاي دسخطاى تصويوات صيش اتخار گشديذ :دس خصَظ تسْيالت 

 داسٍساصي :   -دًذاًپضضكي  –اصهَى ٍسٍدي هقاطع تاالتش دس سضتِ ّاي پضضكي اهكاى ضشكت دسآ (1

 اصهَى دٍسُ ّايساصي اجاصُ داسًذ فقط يك ًَتت دسآالف( داًطجَياى تشم اخش سضتِ پضضكي دًذاًپضضكي ٍ داسٍ

 ضشكت ًوايٌذ.تخصصي 

هاُ تعذ اص فشاغت اص تحصيل خذهات  3داسٍساصي كِ حذاكثش  –دًذاى پضضكي  –ب( فاسغ التحصيالى سضتِ ّاي پضضكي 

 قا ًَى خذهت پضضكاى ٍپيشاپضضكاى سا ضشٍع ًوَدُ اًذ هجاصًذ دس اصهَى ّاي تخصصي ضشكت ٍ دس صَستهشتَط تِ 

اداهِ دٌّذ . تذيْي است ايي گشٍُ تاقيواًذُ خذهات سا  پزيشش دس اصهَى هكلفٌذ خذهات خَد سا تا ضشٍع دٍسُ دستياسي

 پس اص فشاغت اص تحصيل دس هقاطع تاالتش اًجام خَاٌّذ داد. 

اصهَى ّاي ٍسٍدي هقاطع تاالتش ضشكت اپضضكي تَى هحذٍديت هي تَاًٌذ دسآفاسغ التحصيالى سضتِ ّاي پيش (2

 ًوايٌذ .

هَصضي ٍ... تحت زكش سا دس هشاكض تْذاضتي دسهاًي آع  قا ًَى فَق ال(هطوَليي ايي آييي ًاهِ اجاصُ داسًذ خذهات هَض3َ

 ضيشاص ٍاصفْاى ( اًجام دٌّذ. -هطْذ -تثشيض-پَضص ٍصاست هتثَع يا ساصهاى ّاي ٍاتستِ دس ضْشّاي غيش هجاص ) تْشاى

 

ركَس هكلفٌذ يكسال  هادُ يك قاًَى خذهت پضضكاى ٍ پيشاپضضكاى ٍ پضضكاى عوَهي 4تا عٌايت تِ هفاد تثصشُ  : تبصرٌ

اٍل خذهات سا دس هشاكض تْذاضتي دسهاًي سٍستايي اًجام دٌّذ لزا دس سال دٍم خذهت هي تَاًٌذ اص اهتياصات ايي تٌذ 

 استفادُ ًوايٌذ . 

 



ايه كمسيًن در خصًص استعدادَاي درخشان بٍ شرح ذيل  41/8/81الزم بٍ ذكر است معافيتُاي مًضًع مصًبٍ 

 دٌ ي مرجع صدير آن كما في السابق دفتر مديريت مىابع اوساوي يزارت بُداشت مي باشد :يٍ قًت خًد باقي بً

 

سي تِ تاييذ ٍصاست  ضيوي ٍصيست ضٌا –فيضيك  –ًجَم  –الف ( تشًذگاى هذال طالي كطَسي اص الوپياد ّاي سياضيات 

 اهَصش ٍپشٍسش 

 

 اى سٌجص اهَصش كطَس ب( ًفشات اٍل تا دّن كٌكَس سشاسشي گشٍُ تجشتي تِ تاييذ ساصه

 

ج( افشاد داساي اتذاع يا اختشاع ثثت ضذُ دس صهيٌِ علَم پضضكي تِ تاييذ هعاًٍت تحقيقات ٍ فٌاٍسي ٍصاست تْذاضت 

 دسهاى ٍ اهَصش پضضكي

 

پيص كاسٍسصي ٍ ٍسٍدي  –داسٍساصي  -دًذاًپضضكي -د ( ًفشات اٍل تا سَم اصهَى ّاي جاهع علَم پايِ پضضكي

 پضضكي دًذاًپضضكي تِ تاييذ هشكض سٌجص اهَصش پضضكي دستياسي تخصصي

 

 

 اص : شايان ذكر است افراد ياجد شرايط مًضًع ايه مصًبٍ عبارتىد

 

اًحشاف هعياس تاالتش اص هياًگيي تا هعشفي ساصهاى  5/2تشگضيذگاى آصهَى سشاسشي گشٍُ تجشتي تا كسة ًوشُ  (1

 سٌجص اهَصش كطَس 

 داسًذگاى هذال طال ًقشُ ٍ تشًض كطَسي اص الوپياد ّاي علوي داًص اهَصي تا هعشفي ٍصاست آهَصش ٍ پشٍسش (2

 

جطٌَاسُ ّاي خَاسصهي  ٍ جَاى خَاسصهي ) دس  –تشگضيذگاى حائض ستثِ ّاي اٍل تا سَم ًْايي جطٌَاسُ ساصي  (3

 صهيٌِ علَم پضضكي ( تا هعشفي دتيش خاًِ ّاي هشتَطِ 

 

 اٍسي ٍصاست تْذاضت دسهاى ٍ اهَصش پضضكي ذُ تا تاييذ هعاًٍت تحقيقات ٍ فٌع يا اختشاع ثثت ضهالكاى اتذا (4

 

اهَصش گشٍُ پضضكي تا هعشفي هشكض خذهات آهَصضي ٍصاست تْذاضت دسهاى ٍآداًطجَياى ًوًَِ كطَسي  (5

 پضضكي 

 



دًذاى  –پايِ پضضكي دسصذ پزيشفتِ ضذگاى تشتش كطَسي دس ّش يك اص آصهَى ّاي هتوشكض جاهع علَم  5/2 (6

ًفش  3پزيشش دستياس پضضكي ٍ دًذاى پضضكي ) حذاقل  –جاهع پيص كاسٍسصي پضضكي  –پضضكي ٍ داسٍ ساصي 

 ًفش دس ّش آصهَى ( تا هعشفي هشكض سٌجص آهَصش ٍصاست هتثَع 40ٍ حذاكثش تا سقف 

 

تا   PHDكاسضٌاسي اسضذ ٍ  ستثِ ّاي تشتش پزيشفتِ ضذگاى دس آصهَى ّاي ٍسٍدي دٍسُ ّاي تحصيالت تكويلي (7

 هعشفي هشكض سٌجص آهَصش پضضكي ٍصاست هتثَع تِ ضشح صيش : 

 

ًفش پزيشفتِ ضذُ دس ّش  50ًفش تا  1ًفش پزيشفتِ ضذُ دس ّش سضتِ  20دس آصهَى ّاي ٍسٍدي كاسضٌاسي اسضذ : تا  -

 ًفش  3ًفش تاضذ دس هجوَع  50ًفشٍ دس صَستيكِ تعذاد پزيشفتِ ضذگاى تيص اص  2سضتِ 

 

 

ًفش  2ًفش پزيشفتِ ضذُ دس ّش سضتِ  10ًفش تا  1ًفش پشيشفتِ ضذُ دس ّش سضتِ  5: تا PHDدس آصهَى ّاي ٍسٍدي  -

 ًفش  3ًفش تاضذ دس هجوَع  10ٍ دس صَستيكِ تعذاد پزيشفتِ ضذگاى يثيص اص 

 

دٍسُ كاسداًي تا  يك دسصذ داًطجَياى تشتش ّش سضتِ ٍسٍدي ّش سال تحصيلي داًطگاُ ٍ حذاقل يك داًطجَي (8

يا تيطتش  17يا تيطتش تشاي هقاطع تاالتش هعذل  18سي تا هعذل  يا تيطتش يك داًطجَي  هقطع كاسضٌا 5/18هعذل 

 الضاهي است . تا هعشفي داًطگاُ فشاغت اص تحصيل 

 

دتيش داًطجَياى پژٍّطگش تشجستِ تِ پيطٌْاد ضَساي استعذادّاي دسخطاى داًطگاُ ٍ تائيذ ضَساي پژٍّطي ٍ  (9

 خاًِ ضَسا ٍاقع دس هشكض هطالعات ٍ تَسعِ آهَصش پضضكي ٍصاست هتثَع

 

ًفش پزيشفتِ ضذُ يك  20ستثِ ّاي تشتش پزيشفتِ ضذُ دس ّش سضتِ دس آصهَى ًْايي داًطٌاهِ تخصصي : تِ اصاي ّش  (10

دس هجوَع سِ ًفش  ًفش تاضذ 50ًفش پزيشفتِ ضذُ دٍ ًفش ٍ دس صَستي كِ تعذاد پزيشفتِ ضذگاى تيص اص  50ًفش تا 

 تا هعشفي هشكض سٌجص آهَصضي پضضكي ٍصاست هتٌثَع

 عسيس الٍ حاجعليسادٌ

 سرپرست دفتر مديريت مىابع اوساوي

 
   

 


