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تغِیالت ّیژٍ ای سا تشای « شٌاعایی ّ پشتیثاًی اص داًش آهْختگاى تشتش داًشگاُی»تٌیاد هلّی ًخثگاى تشاعاط آییي ًاهَ 

.  داًش آهْختگاى تشتش داًشگاٍ ُا تشای طّی دّسٍ ًظام ّظیفَ تخصصی اػطا هی کٌذ

اطالعيه 

 

تغِیالت ّیژٍ ای سا تشای « شٌاعایی ّ پشتیثاًی اص داًش آهْختگاى تشتش داًشگاُی»تٌیاد هلّی ًخثگاى تشاعاط آییي ًاهَ 

داًش آهْختگاى تشتش داًشگاٍ ُا تشای طّی دّسٍ ًظام ّظیفَ تخصصی اػطا هی کٌذ کَ تاتْجَ تَ دسخْاعت ُای فشاّاى 

هِن تشیي ًکات ایي تغِیالت تَ ششح صیش .  تغِیل شذٍ اعت1394هتماضیاى ششایظ تِشٍ هٌذی اص آى اص اتتذای هِشهاٍ عال 

: اعت

صشفاً داًش آهْختگاى دّسٍ کاسشٌاعی اسشذ ّ دکتشی تخصصی ّ ًیض داًشجْیاى دّسٍ دکتشی تخصصی کَ اص طشح ًاهَ سعالَ 

. خْد تا هْفمیت دفاع کشدٍ ّ ّاسد هشحلَ پژُّش شذٍ اًذ هی تْاًٌذ اص ایي تغِیالت اعتفادٍ کٌٌذ (پشّپْصال)

داًش آهْختگاى دّسٍ دکتشی حشفَ ای پضشکی هؼادل دّسٍ کاسشٌاعی اسشذ ّ داًش آهْختگاى دّسٍ تخصصی : 1یادآوری 

. پضشکی هؼادل دّسٍ دکتشی تخصصی هحغْب هی شًْذ

 تِشٍ هٌذی داًشجْیاى دّسٍ دکتشی اص ایي تغِیل هٌْط تَ هْافمت اعتاد ساٌُوا ّ تأییذ داًشگاٍ هحل تحصیل :2یادآوری 

. آًِاعت

داًش آهْختگاى هؤعغَ ُای ػلوی داخل کشْس، کَ حذاکثش عَ عال اص صهاى داًش آهْختگی آًاى گزشتَ ّ ّضؼیت فؼلی 

.  آًاى داًش آهْختَ تاشذ هجاص تَ اعتفادٍ اص ایي تغِیالت ُغتٌذ

داًش آهْختگاى هؤعغَ ُای ػلوی خاسج اص کشْس، چٌاًچَ حذاکثش شش عال اص صهاى داًش آهْختگی آًاى : 3یادآوری 

اص تغِیالت ًظام ّظیفَ تخصصی  ( http://international.bmn.ir)گزشتَ تاشذ، هی تْاًٌذ تا هشاجؼَ تَ ّتگاٍ تخش تیي الوللی 

.  داًش آهْختگاِى غیش همین اعتفادٍ کٌٌذ

 soraya.bmn.ir)تشسعی پشًّذٍ داًش آهْختگاى هٌْط تَ ثثت کاهل اطالػات هتماضی دس عاهاًَ اطالػاتی تٌیاد هلّی ًخثگاى 

http//:) اعت ّ ُیچ یک اص هذاسک تَ طْس دعتی تحْیل ًوی شْد .

 ّ هیاًگیي کِل دّسٍ کاسشٌاعی اسشذ ّ ًیض دّسٍ دکتشی آًاى 15هیاًگیي کِل دّسٍ کاسشٌاعِی هتماضیاى تایذ تیش اص : شرط الزم

.  تاشذ16تیش اص 



چٌاًچَ داًش آهْختَ داسای فؼالیت ًخثگاًی تشجغتَ ای اعت لیکي یکی اص ششایظ صیش سا احشاص ًکشدٍ اعت هی : 4یادآوری 

 اسعال کٌذ تا پظ اص تشسعی ّ دسصْست تأییذ تٌیاد، اهکاى دعتشعی ّی تَ research@bmn.irتْاًذ اطالػات خْد سا تَ ًشاًی 

: عاهاًَ هِیا شْد

گزشت تیش اص عَ عال اص تاسیخ داًش آهْختگی هتماضی . 1

ػذم کغة حذ ًصاب هیاًگیي کل  . 2

 اهتیاص دس 180 اهتیاص تشای داًشجْیاى دّسٍ دکتشی، دعت کن 150 داًش آهْختگاى تایذ اّالً حذًصاب الصم، دعت کن :شرط کافی

 اهتیاص دس دّسٍ کاسشٌاعی اسشذ، سا اص فؼالیت ُای ًخثگاًی تَ دعت آّسًذ ّ ثاًیاً حائض تیشتشیي اهتیاص دس تیي 130دّسٍ دکتشی ّ 

. عایش هتماضیاى دس دّسٍ تشسعی تاشٌذ

چٌاًچَ فشد هشوْل دس حیي خذهت ًظام ّظیفَ تخصصی دس همطغ تحصیلی جذیذ پزیشفتَ شْد، هی تایذ اًصشاف : 5یادآوری 

تِشٍ هٌذی اص هضایای ایي تغِیالت تشای ایي دعتَ اص افشاد دس پایاى . خْد سا اص تغِیالت خذهت ًظام ّظیفَ تخصصی اػالم کٌذ

. همطغ جذیذ، هٌْط تَ احشاص هجذد ششایظ فْق تشای آى همطغ هی شْد

: هِن تشیي هصادیك فؼالیت ُای ًخثگاًی تَ ششح صیش اعت

 (...آهْصشی، پژُّشی، فٌّاّساًَ ّ )هْفمیت ُای ػلوی دس داًشگاٍ . الف

کغة جایضٍ ُای تحصیلی تٌیاد . ب

تشگضیذٍ شذى دس جشٌْاسٍ ُای ػلوی،پژُّشی، فٌّاّساًَ هْسد تأییذ تٌیاد  . ج 

 تشگضیذٍ شذى دس جشٌْاسٍ ُای هؼتثش ادتی ّ ٌُشی یا فؼالیت ُای لشآًی هْسد تأییذ تٌیاد . د

 (...اختشاػات تشگضیذٍ ّ ) فؼالیت ًْآّساًَ .ُ 

 (ّ ًَ صشفاً داشتي همالَ)داًش آهْختگاى تشاعاط اهتیاص حاصل اص هجوْع فؼالیت ُای ًخثگاًی دس صهاى تحصیل : یادآوری مهم

. هی تْاًٌذ اص تغِیالت ًظام ّظیفَ تخصصی تِشٍ هٌذ شًْذ

:  تاتْجَ تَ ایٌکَ اهتیاصُای داًش آهْختگاى تَ کوک ًشم افضاس تخصصی هحاعثَ هی شْد الصم اعت

. تذیِی اعت تا تکویل ًِایی اطالػات، فشایٌذ تشسعی آغاص ًوی شْد. ُوَ اطالػات تَ طْس کاهل دس عاهاًَ تاسگزاسی شْد. 1-7

 سّص اعت ّ صشفاً پظ اص پایاى ایي صهاى، اهکاى پاعخگْیی 45دس عاهاًَ  (اص صهاى تکویل ًِایی پشًّذٍ)صهاى تشسعی پشًّذٍ . 2-7

. ّجْد خْاُذ داشت



 

 چٌاًچَ دس ُش هشحلَ اص تشسعی هشخص شْد هتماضی اطالػاتی خالف ّالغ سا تاسگزاسی کشدٍ اعت، هتماضی ًَ :یادآوری مهم

فمظ اص ایي دسخْاعت تلکَ اص تواهی تغِیالت تٌیاد هحشّم هی شْد ّ ػذم صذالت ّی تَ دعتگاٍ ُای ری ستظ اػالم ّ تَ لحاظ 

. حمْلی هْضْع پیگیشی هی شْد

دس هحذّدٍ )چٌاًچَ تا دسخْاعت هتماضی هْافمت ًشْد، هتماضی هجاص اعت تا استمای فؼالیت ُای ًخثگاًی خْد یک تاس دیگش 

، دسخْاعت خْد سا دس عاهاًَ تاسگزاسی کٌذ ّ تاسگزاسی دسخْاعت ُای دیگش تٌِا پظ اص شش هاٍ اص (هجاص پظ اص داًش آهْختگی

.  صهاى آخشیي دسخْاعت ّی اهکاى پزیش اعت

اًجام  (ّ تَ شکل غیشحضْسی)تواهی استثاطات تٌیاد تا هخاطثاى تشای اعتفادٍ اص تغِیالت ًظام ّظیفَ، صشفاً اص طشیك شثکَ 

دسخْاعتی دستاسٍ ایي هْضْع داشتَ تاشٌذ تایذ تا هشاجؼَ تَ تخش / اص ایي سّ چٌاًچَ هتماضیاى پشعش. خْاُذ پزیشفت

، دسخْاعت خْد سا اسعال کٌٌذ تا هْسد ( www.ask.bmn.ir:تَ ًشاًی)دس ّتگاٍ تٌیاد « پاعخگْیی تَ دسخْاعت ُای شوا»

. تشسعی لشاس گیشد

 


