شیَُ ًاهِ پذيزش داًشجَياى تیي الولل در داًشگاُ گیالى

هقدهِ:
هَضَع آهَظش زضػػط حبضط اظ اًتمبل زاًص ٍ تجطثيبت ًسلي ثِ ًسل زيگط فطاتط ضفتِ ٍ افعٍى ثطآىً ،مص ٍ جبيگبُ پبيساض ٍ اثطگصاض آى زض
فطٌّگ ٍ اضتجبعبت ثطٍى هطظي ،ضٍاثظ زٍلت ّب ٍ تؼبهل فطٌّگي ٍ اضتجبعبت پبيساض هلل ٍ الَام وبضوطزي ضاّجطزي يبفتِ است.
ثطايي اسبس ،ضلبثتي لبثل تَجِ زض ػطغِ ٍسيغ هيبى زٍلت ّب ثطاي جصة ّط چِ ثيطتط ًرجگبى  ،اًسيطوٌساى ٍوبضضٌبسبى سبيط وطَضّب زض
جطيبى است وِ اػغبي ثَضس تحػيلي هْوتطيي ضاّجطز زض ايي ضلبثت گستطزُ هي ثبضس.
زاًطگبُ گيالى ًيع زض ضاستبي اجطاي آييي ًبهِ پصيطش زاًطجَي غيطايطاًي-غيطثَضسيِ زض زاًطگبُ ّب ٍ هطاوع آهَظش ػبلي (اثالؽ ضسُ عي
ًبهِ ضوبضُ  2/147155هَضخ  94/07/20هؼبٍى آهَظضي ٍظاضت ػتف ٍ ثرطٌبهِ ضوبضُ  41/12/49067هَضخ  88/06/03هسيط ول اهَض
زاًطجَيبى زاذل) زض ضاستبي جصة زاًطجَيبى ثيي الوللي ٍ تحمك اّساف سٌس ضاّجطزي ،عجك ضيَُ ًبهِ حبضط السام ثِ پصيطش زاًطجَي
ثيي الولل هي ًوبيس.
تعاريف:
ضَضاي زاًطجَيبى ثيي الولل زاًطگبُ :ايي ضَضا هتطىل اظ هؼبٍى آهَظضي ٍ تحػيالت تىويلي ،هسيط تحػيالت تىويلي ،هسيط اهَض آهَظضي،
هسيط هبلي ،هسيط فطٌّگي ،هسيط پژٍّص ٍ فٌبٍضي ،هسيط زاًطجَيي ،هسيط ّوىبضي ّبي ػلوي ثيي الوللي يب هؼبٍى ايطبى ،سطپطست زاًطجَيبى
ثيي الولل ٍسطپطست هطوع آهَظش ظثبى فبضسي ثطاي غيط فبضسي ظثبًبى ثِ ػٌَاى اػضبي ثبثت ٍ سبيط هسيطاى ٍ ضٍسبي زاًطىسُ ّب حست
هَضزاست ٍ زاضاي اذتيبض تبم جْت پصيطش زاًطجَي ثيي الولل(ضأسأ يب پس اظ وست ًظط زاًطىسُ) ثطاسبس لَاًيي جبضي ضَضا است
تَرس تحصیلي ٍسارت علَم ٪اهىبًبتي است وِ اظ عطيك ٍظاضت ػلَم ثِ زاًطجَيبى هؼطفي ضسُ تَسظ سبظهبى اهَض زاًطجَيبى تؼلك هي
گيطز.
تَرس تحصیلي داًشگاُ :اهىبًبتي است وِ تَسظ زاًطگبُ گيالى ثِ زاًطجَيبى پصيطش ضسُ اػغب هي ضَز.
شْزيِ آهَسشيّ :عيٌِ آهَظش زاًطجَيبى ثيي الولل زض عَل يه تطم است ٍ ضبهل ّعيٌِ غصا ٍ ذَاثگبُ ًوي ضَز.
داًشجَی تَرسیِ ٍسارت :زاًطجَيي است وِ اظ عطيك سبظهبى اهَض زاًطجَيبى ٍظاضت ػتف ثِ زاًطگبُ هؼطفي هي گطزز ٍ سبظهبى ،هتَلي
پطزاذت ضْطيِ ٍ ّعيٌِ ّبي ذَاثگبُ ٍ غيطُ است .زض ايي حبلت زاًطجَ هؼبف اظ پطزاذت ضْطيِ آهَظضي است.
زاًطجَي ثَضسيِ زاًطگبُ :ثِ زاًطجَيبى پصيطش ضسُ تَسظ زاًطگبُ اعالق هي ضَز وِ هَفك ثِ زضيبفت يىي اظ اًَاع ثَضس تحػيلي اظ
زاًطگبُ ضسُ اًس.
داًشجَی غیز تَرسیِ(شْزيِ پزداس) ٪ثِ زاًطجَيبى ثيي الولل وِ ثَضسيِ ٍظاضت ٍ زاًطگبُ ضا وست ًوي وٌٌس ،اعالق هي ضَز.
ّعيٌِ پصيطشّ :عيٌِ ثطضسي زضذَاست پصيطش تحػيلي است وِ تَسظ پصيطفتِ ضسگبى ثيي الوللي ٍ عي فطايٌس ثجت ًبم پطزاذت هي ضَز.
هادُ :١اّداف


اضتمبي جبيگبُ ثيي الوللي زاًطگبُ گيالى



گستطش ظثبى ٍ ازثيبت فبضسي ٍ ايجبز ٍ تمَيت وطسيّب ٍ گطٍُّبي ظثبى ٍ ازثيبت فبضسي،



گستطش ضٍاثظ ػلوي ٍ فطٌّگي ثب زاًطگبُ ّبي جْبى،



حوبيت اظ جَاًبى هستؼس وطَضّبي اسالهي،

شیَُ ًاهِ پذيزش داًشجَياى تیي الولل در داًشگاُ گیالى



گستطش ضٍاثظ ػلوي ٍ فطٌّگي ثيي زاًطگبّي،



هؼطفيً ،طط ٍ تَسؼِ فطٌّگ ايطاًي اسالهي ٍ الليوي،



تٌَع ثرطي ثِ هٌبثغ زضآهسي زاًطگبُ گيالى

هادُ  ٪٢اركاى تصوین گیزی
الف  -زفتط ّوىبضيْبي ػلوي ٍ ثيي الوللي زاًطگبُ وِ هسئَليت زضيبفت ٍ ثطضسي پطًٍسُ ّب ضا ثطػْسُ زاضز.
ة -ضَضاي زاًطجَيبى ثيي الولل وِ هسئَليت پصيطش ٍ تؼييي ًَع ثَضس پصيطفتِ ضسگبى ضا ثطػْسُ زاضز.
هادًُ :٣حَُ اخذ تقاضا
هسيطيت ّوىبضي ّبي ػلوي ثيي الوللي( اظ عطيك پست الىتطًٍيه يب هىبتجِ ػبزي يب سبهبًِ پصيطش زاًطجَي ثيي الولل ،لطاضزازّبي حبغل
اظ تفبّن ًبهِ ّب ٍ غيطُ ) السام ثِ زضيبفت تمبضبّب هي ًوبيس.
هادُ  ٪٤شزايظ عوَهي پذيزش
الفً :ساضتي هٌغ لبًًَي ازاهِ تحػيل زض ايطاى
ة :زاضتي هسضن تحػيلي همبعغ تحػيلي هبلجل هَضز تبييس هطاجغ شيػالح زض وطَض هحل تحػيل
ج :زاضتي تبئيسيِ اظ ًوبيٌسگي جوَْضي اسالهي ايطاى زض وطَض هجسا يب ٍظاضت اهَض ذبضجِ جوَْضي اسالهي ايطاى زض هَضز غالحيت زاٍعلت
ز :زاضتي گَاّي ًبهِ هؼتجط سالهت جسوي ٍ ضٍاًي ثِ تبئيس ًوبيٌسگي جوَْضي اسالهي ايطاى زض وطَض هتجَع زاٍعلت.
هادُ  ٪٥شزايظ اختصاصي
ضطايظ اذتػبغي پصيطش زض ّط يه اظ همبعغ ثِ ضطح شيل هي ثبضس:


وبضضٌبسي :زاضتي زيپلن هتَسغِ وِ ثِ تبييس ٍظاضت آهَظش ٍ پطٍضش زض وطَض هطثَط ضسيسُ ثبضس.



وبضضٌبسي اضضس :زاضتي هسضن وبضضٌبسي هؼتجط ثطاي ٍضٍز ثِ زٍضُ وبضضٌبسي اضضس ضطٍضي است.



زوتطي ترػػي  :زاضتي هسضن وبضضٌبسي اضضس هؼتجط ثطاي ٍضٍز ثِ زٍضُ زوتطي ضطٍضي است.

 تثصزُ  :زضيبفت اغل هسضن ٍ اغل تطجوِ ضسُ آى ثِ يىي اظ ظثبًْبي اًگليسي يب فبضسي وِ ثِ تبييس ٍظاضت اهَض ذبضجِ ايطاى ٍ يب ًوبيٌسگي
جوَْضي ا سالهي ايطاى زض وطَض هتجَع ٍ وٌسَل آى وطَض زض ايطاى ضسيسُ ثبضس زض ظهبى ثجت ًبم ،العاهي است ٍ ًيبظي ثِ استؼالم تبييسيِ
تحػيلي ثطاي هسضن يبزضسُ ًيست.
هادُ ّ ٪٦شيٌِ تحصیل در داًشگاُ گیالى
ّ -1عيٌِ پصيطشّ :عيٌِ پصيطش ثِ هٌظَض پَضص زازى ّعيٌِ ثطضسي پطًٍسُ ّب ٍ سبيط اهَض هطتجظ ،هغبثك ثب هػَثِ ّيبت
اهٌبي زاًطگبُ هحبسجِ ٍ زضيبفت هي ضَز.
 -2ضْطيِ آهَظضي ٍ ذَاثگبُ زض زاًطگبُ گيالى ثطاي ّط ًيوسبل هغبثك هػَثِ ّيبت اهٌب ذَاّس ثَز.

شیَُ ًاهِ پذيزش داًشجَياى تیي الولل در داًشگاُ گیالى

هادُ  ٪٧شزايظ پذيزش داًشگاُ گیالى
 - ١-٧پذيزش داًشجَ تحت عٌَاى تَرسیِ داًشگاُ ًَع اٍل (هعاف اس پزداخت كل شْزيِ آهَسشي)٪

ايي ًَع پصيطش غطفأ زض زٍضُ ّبي وبضضٌبسي اضضس ٍ زوتطي اًجبم هي ضَز ٍ ًحَُ ترػيع آى ثط اسبس ثطضسي پطًٍسُ ػلوي هتمبضي ،ثب
العام زاضتي حسالل هؼسل  16زض همغغ وبضضٌبسي ضضتِ ّبي ػلَم اًسبًي ،تطثيت ثسًيٌّ ،ط ،وطبٍضظي ٍ هٌبثغ عجيؼي ٍ  15زض همغغ
وبضضٌبسي سبيط ضضتِ ّب ثطاي هتمبضيبى تحػيل زض زٍضُ وبضضٌبسي اضضس ٍ حسالل هؼسل  17زض همغغ وبضضٌبسي اضضس ضضتِ ّبي ػلَم
اًسبًي ،تطثيت ثسًيٌّ ،ط ،وطبٍضظي ٍ هٌبثغ عجيؼي ٍ  16زض همغغ وبضضٌبسي اضضس سبيط ضضتِ ّب ثطاي هتمبضيبى تحػيل زض زٍضُ زوتطي
است .ترػيع ايي ًَع ثَضسيِ ضلبثتي ٍ ثط اسبس ًظط ضَضاي زاًطجَيبى ثيي الولل است.
تجػطُ :ترػيع ثَضسيِ ًَع اٍل ثطاي اػضبي ّيبت ػلوي زاًطگبُ ّبي هؼتجط ثيي الوللي ثب تبييس ضَضاي زاًطجَيبى ثيي الولل ثسٍى ضػبيت
هؼيبض فَق اهىبى پصيط است.
 -٢-٧پذيزش داًشجَ تحت عٌَاى تَرسیِ داًشگاُ ًَع دٍم (هعاف اس پزداخت پٌجاُ درصد اس شْزيِ آهَسشي)٪

ايي ًَع پصيطش غطفأ زض زٍضُ ّبي وبضضٌبسي اضضس ٍ زوتطي اًجبم هي ضَز ٍ ًحَُ ترػيع آى ثط اسبس ثطضسي پطًٍسُ ػلوي هتمبضي ،ثب
العام زاضتي حسالل هؼسل  15زض همغغ وبضضٌبسي ضضت ِ ّبي ػلَم اًسبًي ،تطثيت ثسًيٌّ ،ط ،وطبٍضظي ٍ هٌبثغ عجيؼي ٍ  14زض همغغ
وبضضٌبسي سبيط ضضتِ ّب ثطاي هتمبضيبى تحػيل زض زٍضُ وبضضٌبسي اضضس ٍ حسالل هؼسل  16زض همغغ وبضضٌبسي اضضس ضضتِ ّبي ػلَم
اًسبًي ،تطثيت ثسًيٌّ ،ط ،وطبٍضظي ٍ هٌبثغ عجيؼي ٍ  15زض همغغ وبضضٌبسي اضضس سبيط ضضتِ ّب ثطاي هتمبضيبى تحػيل زض زٍضُ زوتطي
است .ترػيع ايي ًَع ثَضسيِ ضلبثتي ٍ ثط اسبس ًظط ضَضاي زاًطجَيبى ثيي الولل است.
تجػطُ :ترػيع ثَضسيِ ًَع زٍم ثطاي اػضبي ّيبت ػلوي زاًطگبُ ّبي هؼتجط ثيي الوللي ثب تبييس ضَضاي زاًطجَيبى ثيي الولل ثسٍى ضػبيت
هؼيبض فَق اهىبى پصيط است.
 -٣-٧پذيزش تحت عٌَاى داًشجَی غیزتَرسیِ(شْزيِ پزداس)٪

ًحَُ پصيطش ثط اسبس ثطضسي پطًٍسُ ػلوي هتمبضي ثِ ضطط زاضا ثَزى ضطايظ ػوَهي ٍ اذتػبغي پصيطش ٍ تػوين ضَضاي زاًطجَيبى ثيي
الولل است.
تثصزُ ٪١زض ضطايظ ذبظ ،ضَضاي زاًطجَيبى ثيي الولل زضذػَظ ًَع ثَضس تػوين گيطي ذَاّس وطز.
تثصزُ  : ٢ثِ هٌظَض جلت زاًطجَيبى هستؼس ،اهىبى تغييط ًَع ثَضسيِ زاًطجَيبى ثب پيططفت تحػيلي ثب ًظط ضَضاي زاًطجَيبى ثيي الولل ٍجَز
زاضز.
تثصزُ  ٪٣هتمبضيبًي وِ زض ثٌسّبي  1-7تب  3-7زستِ ثٌسي ًوي ضًَس هي تَاًٌس يه تطم ثِ غَضت هططٍط ٍ غيطثَضسيِ (ضْطيِ پطزاظ) تحػيل
ًوبيٌس .زض غَضت پيططفت تحػيلي ،ضَضاي زاًطجَيبى ثيي الولل زض هَضز اهىبى ازاهِ تحػيل ٍ يب تؼييي ًَع ثَضس ايطبى تػوين گيطي
ذَاّس وطز.
تثصزُ  ٪٤پصيطش زض زٍضُ وبضضٌبسي فمظ ثِ غَضت غيطثَضسيِ (ضْطيِ پطزاظ) غَضت هي گيطز.

شیَُ ًاهِ پذيزش داًشجَياى تیي الولل در داًشگاُ گیالى

هادُ  ٪٨وليِ پصيطفتِ ضسگبى ثيي الولل زاًطگبُ گيالى وِ پس اظ ضطوت زض آظهَى تؼييي سغح ،تَاًبيي الظم زض ظثبى فبضسي ضا ًساضتِ ثبضٌس،
هلعم ثِ گصضاًسى زٍضُ ظثبى فبضسي زض هطوع ظثبى فبضسي زاًطگبُ گيالى (آظفب) ٍ اذص هسضن ثسٌسگي ظثبى فبضسي (سبهفب) اظ ايي هطوع تب پبيبى
زٍضُ تحػيل ذَز ّستٌس.
تثصزُ ٪١

زضغَضتي وِ هتمبضي لجل اظ اذص پصيطش اظ زاًطگبُ گيالى ،هَفك ثِ گصضاًسى زٍضُ ظثبى فبضسي زض يىي اظ هطاوع هؼتجط زاذل وطَض

ضسُ ثبضس ،هسضن اضائِ ضسُ هَضز تبييس ذَاّس ثَز .گَاّي ّبي غبزضُ اظ هطاوع هؼتجط زاذل وطَض ،حساوثط تب زٍ سبل زاضاي اػتجبض ّستٌس.
تثصزُ  ٪٢پصيطفتِ ضسگبًي وِ لجالً يه همغغ تحػيلي ضا زض وطَض جوَْضي اسالهي ايطاى تحػيل وطزُ ثبضٌس ،هطوَل هبزُ  ٍ 8تجػطًُ 1وي ثبضٌس.

هادُ  ٪٩ضْطيِ زٍضُ ظثبى فبضسي ثطاي وليِ پصيطفتِ ضسگبى هغبثك آييي ًبهِ پصيطش هطوع ظثبى فبضسي زضيبفت هي ضَز.
هادُ  ٪١1هطاحل پصيطش
 -1پس اظ اػالم ًْبيي ليست پصيطفتِ ضسگبى تَسظ زفتط ّوىبضيْبي ػلوي ثيي الوللي زاًطگبُ ٍ اًجبم هىبتجبت تَسظ ايي زفتط ،ازاضُ
وٌسَلي ٍظاضت ػتف عجك ضٍال هطسَم ًسجت ثِ اهَض هطثَط ثِ غسٍض ضٍازيس تحػيلي آًبى السام ذَاّس ًوَز.
 -2حساوثط هْلت ضطٍع ثِ تحػيل پصيطفتِ ضسگبى 12 ،هبُ پس اظ تبضيد تػَيت زض ضَضاي زاًطجَيبى ثيي الولل است ٍ زض غَضت
ػسم ضطٍع زض هست يبز ضسُ هجَظ پصيطش لغَ هي ضَز.
تثصزُّ ٪ط زاٍعلت حساوثط  3ثبض هي تَاًس ثطاي يه همغغ زضذَاست پصيطش زاضتِ ثبضس.
هادُ  : ١١تسْيالت زاًطجَيبى ثَضسيِ زاًطگبُ
.1

وليِ زاًطجَيبى اظ اهىبًبت ذَاثگبُ ٍ تغصيِ زاًطجَيي ٍ ذسهبت ٍضظضي ٍ هطبٍضُ اي ثب ّعيٌِ ّبي هػَة زاًطجَيي ثْطُ هٌس
هي ضًَس.

 .2وليِ زاًطجَيبى اظ ثيوِ ذسهبت زضهبًي ثطذَضزاضهي ثبضٌس.
 .3تغييط ضضتِ ،اًتمبل ٍ هْوبًي زاًطجَيبى ثيي الولل پصيطش ضسُ ثب ًظط ضَضاي زاًطجَيبى ثيي الولل زاًطگبُ ٍ حست همطضات
آهَظضي ٍظاضت ػتف ،اًجبم ذَاّس ضس.
 .4وليِ زاًطجَيبى سبليبًِ يه ًَثت تحت هؼبيٌِ پعضىي لطاض هي گيطًس ّ .وبٌّگي ّبي الظم زض ايي ذػَظ تَسظ زفتط ّوىبضيْبي
ػلوي ٍ ثيي الوللي ٍ هؼبًٍت زاًطجَيي زاًطگبُ اًجبم ذَاّس ضس .ضطٍع ثِ تحػيل زاًطجَيبى ثيي الولل ثسٍى اًجبم هؼبيٌِ
پعضىي هوٌَع است.
ايي ضيَُ ًبهِ زض  11هبزُ ٍ  10تجػطُ تَسظ ّيبت ضئيسِ هحتطم زاًطگبُ زض تبضيد  98/ 10/09ثِ تػَيت ضسيس ٍ اظ ايي تبضيد ثِ هست زٍ
سبل ثِ غَضت آظهبيطي الظم االجطاست.
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