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ّش سبلهسئَلیت اجشاییّشسبل سٌَات خذهتهذسک تحػیلی

عضَیت دس کویتِ ّب، 

کویسیَى، ّیبت ّب ٍ 

کبسگشٍُ ّبی تخػػی 

ٍ ضَساّبی هػَة

1ستجِ 2ستجِ 3ستجِهْبستی

6کبسضٌبس هسئَل8دیپلن

7هعبٍى اداس14ُکبسداًی

8سئیس اداس17ُکبسضٌبسی

9هعبٍى هذیش20اسضذ

10هذیش25دکتشی

1ستجِ ستجِ 3ستجِهْبستیعٌَاى

فشاگیشی یب اسائِ دٍسُ ّبی آهَصضی

آهَصش ثِ ّوکبس

هیضاى تسلظ ثِ ًشم افضاسّب

هیضاى تسلظ ثِ صثبًْبی خبسجی

تَسعِ فشدی

1ستجِ 2ستجِ 3ستجِهْبستی

داهٌِ اهتیبص پیطٌْبد عجق آییي ًبهِ ًظبم 

پیطٌْبدّب

31-50

51-70

71-90

91-100

اهتیبص ٍ دس غَست عذم ٍجَد پست سبصهبًی دس سبختبس سبصهبًی ٍ غذٍس اثالغ اص عشیق % 100       دس غَست ٍجَد پست هػَة ثالتػذی هعبدل 

.اهتیبص سٌَات هذیشیتی هحبسجِ خَاّذ ضذ% 80اهَس اداسی یب سیبست داًطگبُ 

 اهتیبص150حذاکثش سقف ثشای هسئَلیت اجشایی 

اهتیبص سا کست خَاٌّذ % 50ٍ سبیش ًفشات % 80اهتیبص ٍ دس فعبلیت ّبی هطتشک، ًفش اٍل % 100اًفشادی : دس کلیِ فعبلیت ّبی علوی، پژٍّطی* 

.ًوَد

حذاقل اهتیبص هَسد ًیبص

.دس دٍسُ ّبی آهَصضی قبثل هحبسجِ ًوی ثبضذ (ICDL)سبعتْبی فشاگیشی هْبستْبی ّفتگبًِ : تجػشُ

ثِ اصای ّش پیطٌْبد هٌبست ٍ اثشثخص کِ ثبعث کبّص ّضیٌِ ّب، استقبء کیفیت ٍ سشعت اسائِ خذهبت گشدد، پس اص عی فشایٌذ ًظبم پیطٌْبدّب 

عجق جذٍل ریل اهتیبصدّی خَاّذ ضذ

7

اهتیبص قبثل هحبسجِ پیطٌْبد ثشای 

استقبء ستجِ

8

9

1399ضیَُ ًبهِ ًحَُ تخػیع اهتیبصات هشثَط ثِ اجضای ضبخع ّبی عَاهل استقبی ستجِ ٍ داهٌِ اهتیبصات اعضبی غیش ّیبت علوی داًطگبُ غٌعتی اسٍهیِ تب پبیبى سبل 

170تب 120تب 

( اهتیبص50حذاکثش )اسائِ پیطٌْبدّبی ًَ ٍ اثتکبسی - 1

10

اهتیبصدّی ثِ پیطٌْبدّبی اسائِ ضذُ قجل اص ساُ اًذاصی ًظبم : تجػشُ

.پیطٌْبدّب ثب تطخیع کوتیِ هٌتخت ٍ تأییذ ّیأت اجشایی خَاّذ ثَد

هَضَع

( اهتیبص 20حذاکثش تب )هطبسکت دس فعبلیت ّبی فشٌّگی - 12

( اهتیبص30حذاکثش تب )تکشین اسثبة سجَع - 10

( اهتیبص20 ٍ حذاکثش تب 5گضاسش ٍ اقذام خالقبًِ هتٌبست ثب ٍظبیف ضغلی، ّش هَسد )اقذاهبت فٌبٍساًِ - 13

ثشای هقبالت غیشهشتجظ ثب سضتِ  - ( اهتیبص ثشای ّشهَسد10  ٍ ثیي الوللی تب 6داخلی تب )اسائِ هقبلِ هشتجظ ثب سضتِ ضغلی دس سویٌبسّبی علوی - 4

اهتیبص% 50اسائِ ثػَست پَستش -  اهتیبص 10 ٍ سقف 5ّش هقبلِ تب : ضغلی

( اهتیبص30حذاکثش تب ) 15، داًطگبُ 30کست عٌَاى عضَ ًوًَِ کطَسی - 9

( اهتیبص30 ٍ حذاکثش 10ّش گضاسش فشاتش اص ٍظبیف ضغلی تب )اسائِ گضاسش ّبی هَسدی قبثل استٌبد -7

( اهتیبص٪50 اهتیبص ٍ غیشهشتجظ ثب سضتِ تحػیلی 10 ٍ تشجوِ 20تبلیفی )تبلیف ٍ تشجوِ کتبة - 5

( اهتیبص60 اهتیبص ثشای ّش هَسد ٍ حذاکثش 15تب )اسائِ، هطبسکت ٍ ّوکبسی دس عشحْبی پژٍّطی ٍ هغبلعبتی - 6

، (10)، هعبٍى اداسی ٍ پطتیجبًی داًطگبُ (15)،  سئیس داًطگبُ ٍ هعبًٍیي ٍصیش (20)،  ٍصیش (30)سئیس جوَْس : دسیبفت لَح تطَیق ٍ تقذیش اص- 8

 ثشای 60 ٍ 2 ثشای ستجِ 40، 3 ثشای ستجِ 30 اهتیبص ثشای هْبستی، 20حذاکثش تب )،  (6)سبیش هعبًٍیي داًطگبُ، سٍسبی داًطکذُ ّب ٍ هذیشاى داًطگبُ

(1ستجِ 

هحل اخز هذسک تحػیلی

. تقسین هی گشدد20 تب هعذل10اهتیبص ایي سدیف ثِ تٌبست ًوشُ هعذل فشد هتقبضی، ثیي هعذل

( اهتیبص 20حذاکثش تب )تعظین ضعبئش اسالهی ٍ هزّجی - 11

 سبل 20-25) -( اهتیبص24 سبل سبثقِ 20-16) - ( اهتیبص16 سبل سبثقِ 15-10) - ( اهتیبص8 سبل سبثقِ 10-5) - ( سبل سبثقِ غفش اهتیبص5-0)       

( اهتیبص40 سبل 25ثبالی  - ) ( اهتیبص32سبثقِ 

( اهتیبص70 ٍ حذاکثش 25ّش هَسد )اکتطبفبت، اختشاعبت ٍ کبسّبی ٌّشی - 2

170 تب 12040 تب 30

( اهتیبص٪50 اهتیبص ٍ  غیشهشتجظ ثب سضتِ ضغلی 10، تشٍیجی تب  20، ثیي الوللی تب 15داخلی ّش هَسد تب )اًتطبس هقبالت دس هجالت هعتجش - 3

( 20، کبسداًی30، کبسضٌبسی40، کبسضٌبسی اسضذ50دکتشی) اهتیبص 50

385 تب 110

عَاهل اهتیبص آٍس

هذسک تحػیلی

(1/25دٍسُ ّبی تخػػی ثب ضشیت ) اهتیبص 150 اهتیبص ٍ حذاکثش 15 سبعت 100ّش 

( اهتیبص ٍ ثِ تٌبست سبثقِ خذهت 40حذاکثش  ) ثب پیطٌْبد هذیش ٍ تبییذ ّیبت اجشایی 

220 تب 55

استجبط سضتِ تحػیلی ثب ضغل هَسد تػذی

(ثب اسائِ گَاّی هعتجش اص هشاکض هَسد تبئیذ ) اهتیبص 70 گبًِ 7هْبستْبی 

 اهتیبص ٪80 ، سبیش داًطگبّْب ٪90، داًطگبّْبی پیبم ًَس ٍ آصاد هشاکض استبًْب %100داًطگبّْبی سشاسشی 

سَاثق آهَصضی

 دسغذ اهتیبص آصهًَْبی یبدضذُ اص حذاکثش اهتیبص 50 دس غَست کست حذاقل TOEFL ، MSRT، MCHE، IELTS ٍ TELPداسًذگبى هذسک 

. دس ایي ثخص ثشخَسداس خَاٌّذ ضذ50

490 تب 140

( اهتیبص30حذاکثش تب  ) 10، تَاًبیی کبس ثب دستگبُ خبظ ّش هَسد 15ّش ًشم افضاس تخػػی 

280تب 220تب 

داهٌِ اهتیبصات

داهٌِ اهتیبصات

280 تب 70

سدیف

 فعبلیتْبی علوی، پژٍّطی ٍ فشٌّگی ثش اسبس عولکشد هتقبضی دس دٍسُ تَقف ثشای استقبء ثِ ستجِ ثبالتشهحبسجِ 12 ٍ 11، 10اهتیبص  ثٌذّبی *

.خَاّذ ضذ

سَاثق اجشایی ٍ 

تجشثی

ّش سبل عضَیت دس 

 اهتیبص ٍ 3یک کویتِ 

 اهتیبص60حذاکثش 

290 تب 21085 تب 60

فعبلیتْبی علوی، 

پژٍّطی ٍ 

فشٌّگی

سَاثق تحػیلی


