اطالعیِ
جایضُّایتحصیلیبٌیادهلّیًخبگاىبشایداًشجَیاىًٍَسٍد(داًشجَیاىسالاٍلدٍسُّای

کاسشٌاسی،کاسشٌاسیاسشذٍدکتشی)دسسالتحصیلی 1371-79


تٌ٘اد هلّٖ ًخثگاى تز اساس آٗ٘يًاهٔ «اعطإ خاٗشُّإ تحص٘لٖ تِ داًطدَٗاى صاحة استعذاد تزتز» تسْ٘الت ٍٗژُإ را در قالة
چْار خاٗشٓ تحص٘لٖ ضاهل هَارد هتعذدٕ اس قث٘ل راتثٔ داًطدَٖٗ  ،اعتثار آهَسشٗارٕ  ،اعتثار پژٍّصٗارٕ  ،اعتثار فيٗارٕ ،
اعتثار تَاىهٌذٕ آهَسضٖ  ،اعتثار ارتثاطات علوٖ  ،اعتثار تَاىهٌذٕ مارآفزٌٖٗ ٍ  ...تِ داًطدَٗاى تزتز داًطگاُّا ٍ
پژٍّطگاُّإ مطَر اعطا هٖمٌذ.
ضزاٗط تْزُهٌذٕ اس خَاٗش ٍ هْنتزٗي ًنات آى تِ ضزح سٗز است:
 .1داًطدَٗاى سال اٍل دٍرُّإ مارضٌاسٖ  ،مارضٌاسٖارضذ  ،دمتزٕ حزفهِإ  ،دمتهزٕ تخصصهٖ ّوهٔ رضهتِّها ٍ
دٍرُّإ تخصص ٍ فَقتخصص رضتِّإ علَم پشضنٖ در ّز ٗل اس داًطگاُّها ٍ هزامهش آههَسش عهالٖ ٍاتسهتِ
تِ ٍسارت علَم  ،تحق٘قات ٍ فٌّاٍرٍٕ ،سارت تْذاضت  ،درهاى ٍ آهَسش پشضنٖ ٗها داًطهگاُ آساد اسهالهٖ تحصه٘ل
هٖمٌٌذ ،هٖتَاًٌذ اس اٗي خَاٗش تْزُهٌذ ضًَذ.
 .2تزرسههٖ پزًٍههذٓ داًطههدَٗاى هٌههَ تههِ طثههت ماهههل اطالعههات هتقاعههٖ در سههاهأً اطالعههاتٖ تٌ٘ههاد هلّههٖ ًخثگههاى
( ٍ )soraya.bmn.irسپساًتخابگضیٌة«ششٍعفشایٌذ»دسفشایٌذ«دسخَاستبشسسیپشًٍذُبشایجاایضُّاای
دسخَاستّا»یساهاًِاست.

تحصیلی»دسبخش«

 .3ششطالصم:هتقاع٘اى تزإ تْزُهٌذٕ اس اٗي خَاٗش تاٗذ دارإ دستمن ٗنٖ اس ٍٗژگّٖهإ سٗهز ٍ حهابش ت٘طهتزٗي
اهت٘اس اس فعال٘تّإ ًخثگاًٖ تاضٌذ:
الف.مسة هذال طال ً ،قزُ ٗا تزًش در الوپ٘ادّإ داًصآهَسٕ هلّٖ ٍ خْاًٖ؛
ب .مسة رتثٔ تزتز در آسهَىّإ سزاسزٕ ٍرٍد تِ داًطگاُّإ مطَر؛
ج .مسة رتثٔ اٍل تا سَم در الوپ٘ادّإ هلّٖ داًطدَٖٗ؛
د .مسة رتثٔ تزتز در آسهَىّإ سزاسزٕ علَم پشضنٖ مطَر اعن اس آسهَىّإ خاهع علَم پاِٗ،
پ٘صمارٍرسٕ ،دست٘ارٕ در رضتِّإ پشضنٖ  ،دًذاىپشضنٖ ٍ دارٍساسٕ ٍ دست٘ارٕ فَق تخصصٖ
پشضنٖ؛
ُ .مسة عٌَاى داًطدَٕ هوتاس داًطگاُ؛
ٍ .مسة عٌَاى داًطدَٕ ًؤًَ مطَرٕ؛
س .تزگشٗذُ ضذى در خطٌَارُّإ علوٖ  ،پژٍّطٖ  ،فٌّاٍرأً هَرد تأٗ٘ذ تٌ٘اد؛
ح .تزگشٗذگاى ٌّزٕ  ،ادتٖ ٗا قزآًٖ (تز اساس هقزرات تٌ٘اد)؛

 .تزگشٗذُ ضذى در هساتقِّإ هلّٖ ٍ خْاًٖ هْارت؛
ٕ .طثت اختزاع تزگشٗذُ تز اساس آٗ٘يًاهٔ ضٌاساٖٗ ٍ پطت٘ثاًٖ اس اختزاعّإ تزگشٗذُ.
 .4ششطکافی:داًطدَٗاى تاٗذ اٍالً حذًصاب هَرد تأٗ٘ذ تٌ٘اد را اس فعال٘تّإ ًخثگهاًٖ (ضهاهل فعال٘هتّهإ فٌّاٍراًهِ ،
پژٍّطٖ ٍ آهَسضٖ) تِدست آٍرًذ ٍ طاً٘اً دارإ ت٘طتزٗي اهت٘اس در ت٘ي ساٗز هتقاع٘اى تاضٌذ.
یادآٍسی:تزرسٖ داضتي حذ ًصاب السم ٍ مسة ت٘طتزٗي اهت٘اس در ت٘ي هتقاع٘اى ،تز اساس فعال٘تّإ ًخثگاًِٖ اعالهِٖ
هتقاعٖ ،تَسط ساهأً اطالعاتٖ تٌ٘اد هحاسثِ ٍ ًت٘دٔ آى اس طزٗق ساهاًِ تِ هتقاعٖ اعالم هٖضَد.
 .5هصادٗق فعال٘تّإ ًخثگاًٖ دارإ اهت٘اس تِ ضزح سٗز است:
الف .هَفق٘تّإ علوٖ در داًطگاُ (آهَسضٖ  ،پژٍّطٖ  ،فٌّاٍراًِ ٍ )...؛
ب .مسة رتثٔ تزتز در آسهَىّإ علوٖ (هاًٌذ مٌنَر ،آسهَىّإ سزاسزٕ علَم پشضنٖ  ،الوپ٘ادّإ داًطدَٖٗ
ٍ )...؛
ج  .تزگشٗذُ ضذى در خطٌَارُّإ علوٖ  ،پژٍّطٖ  ،فٌّاٍرأً هَرد تأٗ٘ذ تٌ٘اد (هاًٌذ خطٌَارُّإ خَارسهٖ  ،راسٕ ،
فاراتٖ  ،رٍٗص ٍ )...؛
د .تزگشٗذُ ضذى در خطٌَارُّإ هعتثز ادتٖ ٍ ٌّزٕ ٗا فعال٘تّإقزآًٖ هَرد تأٗ٘ذ تٌ٘اد.
 .6تاتَخِ تِ اٌٗنِ اهت٘اسّإ داًطدَٗاى تِ مول ًزمافشار تخصصٖ هحاسثِ هٖضَد السم است:
ّ .1-6ؤ اطالعات تِ طَر ماهل در ساهاًِ تارگذارٕ ضَد.
 .2-6فشصتًْاییبشایتكویلپشًٍذٍُاسائِدسخَاست،اصتاسیخ1371/9/1تا1371/9/20است ٍ عزٍرٕ است
داًطدَٗاى اطالعات خَد را تِ ّوزاُ هذارك هثثتِ حذامثز تا اٗي تارٗخ در ساهأً اطالعاتٖ تٌ٘اد تارگذارٕ مٌٌذ ٍ
دسخَاستبشسسیپشًٍذُبشایجایضُّایتحصیلی»دسبخش

سپسگضیٌة«ششٍعفشایٌذ»سادسفشایٌذ«
دسخَاستّا»یساهاًِاًتخابکٌٌذ .

«
یادآٍسیهْن:چٌاًچِدسّشهشحلِاصبشسسیهشخصشَدهتقاضیاطالعاتیخالفٍاقعساباسگازاسیکاشدُاسات،
هتقاضیًِفقطاصایيجایضُبلكِاصتواهیتساْیال بٌیاادهحاشٍمهایشاَدٍعاذمصاذاقتٍیباِ
بِلحاظحقَقیپیگیشیهیشَد .

ّایریسبطاعالمٍهَضَع


دستگاُ

یادآٍسیهْن:تحَٗهل اطالعهات  ،تزرسهٖ اطالعهات ٍ اعهالم ًتهاٗح صهزفاً اس طزٗهق سهاهأً اطالعهاتٖ تٌ٘هاد ٍ تهِ ضهنل
النتزًٍ٘نٖ صَرت هٖپذٗزد.

