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هجوَػِ جلسات ّن اًذيطي ٍ تشپايي سِ دٍسُ ًطست دس تشگضاسي  ّن اًذيطي آهَصش هؼواسي تا قذسضٌاسي اص پيص قذهي ٍ اّتوام تٌياد هؼواسي هيشهيشاى حلقِ

 :ساّثشدّاي صيش سا پيطٌْاد هي ًوايذاستقا آهَصش ػالي هؼواسي دس ايشاى صهيٌِ ّايي تشاي تِ هٌظَس ايجاد  ؛ ٍ" آهَصش هؼواسي " هحَسيتتا  "هؼواس ضة  "تخصصي 

 

آهَصضْاي تَجِ تِ جاهؼيت ٍ گستشدگي آهَصش هؼواسي اص هشاحل پيص اص داًطگاُ تا هقاطغ پس اص فاسؽ التحصيلي ٍ لضٍم هطاسكت تواهي ًْادّاي هتَلي  -1

پشٍسش، سساًِ ّاي جوؼي ٍ ًْادّاي حشفِ اي دس كٌاس ًظام سسوي آهَصش ػالي تِ هٌظَس ًْاديٌِ ساختي سسوي ٍ غيش سسوي ًظيش ٍصاست آهَصش ٍ 

 هؼواسي تِ ػٌَاى جضيي اص فشٌّگ ػوَهي.
صهَى ّاي هَسد ًياص تشاي تحصيل دس ايي سضتِ اص طشيق آتاصًگشي دس ًحَُ پزيشش داٍطلثاى ٍسٍد تِ سضتِ هؼواسي تِ هٌظَس احشاص حذاقل تَاًوٌذي -2

 .اختصاصي ٍ يا سٍضْاي ديگش

 .جزب داًطجَياى هقطغ كاسضٌاسي اسضذ هؼواسي اص سضتِ ّاي غيش هشتثط يِسٍ تجذيذ ًظش دس -3

ّا ٍ تا هيضاى آهَصش ظشفيت هقطغ كاسضٌاسي تٌاسة ػذم دليلِ ت تِ كاسضٌاسي اسضذ پيَستِ كاسضٌاسيسضتِ هؼواسي اص  پزيشش پايِ هقطغ دس ًظش تجذيذ -4

 فؼاليت تشاي پيَستِ اسضذ ،كاسضٌاسي فٌي فؼاليت تشاي كاسداًي هقطغ دٍ تِ پايِ پزيششهقاطغ  تثذيلٍ  هَسد ًياص جْت ٍسٍد تِ حشفِ هؼواسي ّايهْاست
 . اي حشفِ

تِ  ،جايگضيٌي ٍاحذّاي دسسي غيش هشتثط تا ٍاحذّاي تخصصي هَسد ًياص ٍ سيالتس)ضشح دسٍس( هقاطغ هختلف سضتِ هؼواسي ٍ تِ سٍصسساًيتاصًگشي  -5

ّاي ًَيي ساياًِ اي دس ، داًص فٌي سٍص دس حَصُ ساختواى، كاستشد في آٍسيتا اًذيطِ ّاي ًَيي جْاى هؼواسي آضٌايي ايشاًي، هؼواسي اسصضْاي هٌظَس ضٌاخت

 .تقَيت ًگاُ هياى سضتِ اي  ٍ هؼواسي

ٍيل اختصاصي اص تشًاهِ هالك ػول آهَصش هؼواسي تا ّذف دستياتي تِ تٌَع تجاسب أًسثي تِ ٍاحذّاي داًطگاّي ريصالح دس خصَظ اسائِ تتفَيض اختياس  -6

 .آهَصش هؼواسي 

 .جْت ٍسٍد تِ حشفِتيطتش داًص آهَختگاى هؼواسي  تَاًوٌذيتشاي اي تِ هٌظَس دستياتي تِ الگَّاي كاسآهذ ًظام آهَصش ػالي تا جاهؼِ حشفِتؼاهل هَثش  -7

هٌذاى سضتِ هؼواسي تِ هٌظَس استقا ٍ اػتالي پايذاس آهَصش تا تذًِ كاسضٌاسي ٍ تخصصي هذسسيي، صاحثٌظشاى ٍ حشفِتؼاهل هذاٍم ًظام آهَصش ػالي  -8

 .هؼواسي دس كطَس

 

 

 حلقِ ّن اًذيطي آهَصش هؼواسي
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