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ی  علمئتی اعضاء هلی ادامه تحصدستورالعمل

 

ثب ػٌبیت ثِ سیبستْبی داًطگبُ ػلَم پضضىی تشثت حیذسیِ هجٌی ثش تَاًوٌذسبصی اػضبی ّیئت ػلوی ضبغل ٍ استمبی سغح 

تحػیلی آًبى ثوٌظَس تأهیي ًیشٍی اًسبًی هتؼْذ ٍ هتخػع ٍ اسائِ خذهبت ًَیي ٍ وبسآهذ ثِ خبهؼِ، دستَسالؼول ریل تذٍیي 

 .یٌذ اداهِ تحػیل  اػضبء ّیئت ػلوی داًطگبُ ثػَستی لبًًَوٌذ سبهبًذّی گشددآتب ػالٍُ ثش حػَل اّذاف هٌذسج، فش

 

 هدف کلی: 1ماده 

 اداهِ تحػیل اػضبی ّیئت ػلوی داًطگبُ ثوٌظَس وست هْبستْبی ضغلی هَسد ًیبص ٍاحذّبی تبثؼِ

 

 اهداف فرعی: 2ماده 

 سشهبیِ گزاسی خْت استمبی تحػیلی اػضبی ّیئت ػلوی ٍ تبهیي ًیشٍی اًسبًی هتؼْذ ٍ هتخػع .1

 لبًًَوٌذ ًوَدى فشایٌذ اداهِ تحػیل اػضبی ّیئت ػلوی داًطگبُ ٍ پیطگیشی اص ثشخَسدّبی سلیمْبی .2

 ّوسَ ًوَدى اًگیضّْبی اداهِ تحػیل اػضبی ّیئت ػلوی ثب ًیبصّبی ٍالؼی داًطگبُ دس وست هْبستْبی وبسضٌبسی .3

 ایدبد سٍحیِ سلبثت دس اػضبی ّیئت ػلوی ثب حوبیت ػولی اص اداهِ تحػیل آًبى .4

 

 شرایط: 3ماده 
دس دٍسّْبیی هذًظش است وِ دس عی آى فشغت الصم خْت ثْشّگیشی  لیتحع اداهِ دستَسالؼول ىیا اسبس ثش .1

اػضبء ّیأت ػلوی داًطگبُ ٍ داًطىذُ ّب ٍاثستِ ، اص دستبٍسدّبی ػلوی پژٍّطی ٍ آضٌبئی آًْب ثب داًص ًَیي ثطشی دس ػشغِ 

. ّبی ػلَم پضضىی  فشاّن،  ٍ اًتمبل ٍ تجبدل اعالػبت ٍ تدبسة حبغلِ دس دٍسُ ّبی ثلٌذ هذت ٍ وَتبُ هذت ایدبد گشدد

پزیشفتْطذگبى هی تَاًٌذ دس غَست داسا ثَدى ضشایظ ػوَهی ٍ اختػبغی هٌذسج دس ایي دستَسالؼول دس همبعغ تحػیالت 

ٍ یب دس دٍسّْبی هذٍى وِ حذالل یه هبُ ثِ عَل  (، تخػع ثبلیٌی، فلَضیپ ٍ یب فَلتخػعPhDدوتشی  )تىویلی 

 .ثیبًدبهذ ٍ هٌتح ثِ اخز گَاّیٌبهِ پبیبى دٍسُ ضَد ضشوت ًوبیٌذ

هؼبًٍت آهَصضی هىلف است  خذاوثش یه هبُ اص تبسیخ تػَیت ایي دستَسالؼول ،ًیبصّبی آهَصضی دس همبعغ :تجػشُ 

 ،فلَضیت ٍفَق تخػع ثشای دٍسُ سِ سبلِ احػبء ٍ پس اص تبییذ ضَسای آهَصضی داًطگبُ  ، دس phd- تحػیلی دوتشی

اختیبس اػضبء ّیبت ػلوی لشاس دّذ ٍ اػضبء ّیبت ػلوی غشفبً هدبص ثِ اداهِ تحػیل دس ایي سضتِ ّب خَاٌّذ ثَد 

 ضشایظ ٍ ضَاثظ ػوَهی :الف 
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 اػضبء ّیبت ػلوی  سسوی ٍ پیوبًی :هطوَلیي -1

سبل سٌَات خذهت ثِ ػٌَاى ػضَ ّیئت ػلوی دس داًطگبُ خْت هبهَسیت آهَصضی ٍ ثَسس ثلٌذ 4داسا ثَدى حذالل  -2

 هذت

 3اػغبی تسْیالت هبهَسیت آهَصضی یب ثَسس هٌَط ثِ ثبلی هبًذى سٌَات خذهت ػضَ ّیئت ػلوی ، حذالل ثِ هیضاى  -3

 ثشاثش هذت استفبدُ اص ثَسسیِ ٍ یب هبهَسیت آهَصضی ،پیص اص ثبصًطستگی خَاّذ ثَد

 هبُ ثب تػَیت ضَسای 6 سبل هی ثبضذ ٍ دس هَاسد استثٌبء حذاوثش دٍثبس ٍ ّش ثبس ثوذت 4سمف هأهَسیت آهَصضی  -4

 .آهَصضی داًطگبُ لبثل توذیذ هی ثبضذ

 

ثَسس وَتبُ هذت ٍ یب هبهَسیت آهَصضی دس خبسج یب داخل وطَس وِ حذاوثش اص یىسبل تدبٍص ًٌوبیذ ثِ اػضبی ّیئت  -5

ػلوی توبم ٍلت خغشافیبیی اػغب هی گشدد ٍ دس هَاسد خبظ اػضبء ّیئت ػلوی غیش توبم ٍلت اص هضایبی ایي ثٌذ ثب 

 تػَیت ضَسای داًطگبُ ثْشُ هٌذ خَاٌّذ ضذ

 سضتِ تحػیلی هتمبضی ٍ داًطگبُ هحل تحػیل هی ثبیست هَسد تبییذ داًطگبُ ٍ ٍصاست هتجَع ثبضذ -6

سپشدى تؼْذ  هحضشی ثِ داًطگبُ خْت اًدبم خذهت ثوذت سِ ثشاثش هذت استفبدُ اص هبهَسیت آهَصضی یب ثَسس، پس  -7

 اص پبیبى تحػیالت ، ثشاسبس فشهت اسسبلی اص سَی دفتش حمَلی ٍصاست هتجَع

 داًطگبُ ّیچگًَِ تؼْذی دس هَسد اختػبظ پست سبصهبًی هتٌبست ثب هذسن تحػیلی اسائِ ضذُ اص سَی ػضَ ّیئت  -8

 .ػلوی ًخَاّذ داضت ٍ هتٌبست ثب لَاًیي ٍ همشسات ٍ سیبست ّبی داًطگبُ، دس صهبى فبسؽ التحػیلی ػول خَاّذ ضذ

ثِ ػضَ ّیئت ػلوی دس ٌّگبم استفبدُ اص هبهَسیت آهَصضی یب ثَسس هشخػی استحمبلی تؼلك ًوی گیشد ٍ پس اص  -9

 ثشگطت اص دٍسُ هشثَعِ تب اتوبم تؼْذات ًوی تَاًذ اص هشخػی ثذٍى حمَق استفبدُ ًوبیذ

 اًػشاف اص ثَسس یب هبهَسیت آهَصضی  پس اص اًدبم ثخطی اص آى ثؼٌَاى یىجبس استفبدُ اص هبهَسیت یب ثَسس هحسَة  -10

ٍ دس غَست ػذم هَافمت داًطگبُ ثب دالیل اًػشاف، هی ثبیست هدوَػِ ّضیٌِ ّبی تحویل ضذُ ثِ داًطگبُ اص سَی 

 ػضَ ّیبت ػلوی هستشد گشدد

 ضشایظ اختػبغی خْت اداهِ تحػیل: ة

 پزیشش دس سضتِ ّبی تحػیلی هَسد ًیبص داًطگبُ -1

 ثشاسبس هؼیبس ّبی وِ اص سَی هؼبًٍت آهَصضی ٍ پژٍّطی تْیِ ٍ ثِ 16داضتي حذالل ًوشُ ویفیت آهَصش ثبالی  -2

 تػَیت ضَسای داًطگبُ خَاّذ سسیذ
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 سبل 2 اهتیبص پژٍّطی اص همبالت حذالل ایٌذوس اسىَپَس ثش اسبس هؼیبسّبی آییي ًبهِ استمب دس 10داضتي حذالل  -3

 آخش خذهت

 ، خْت ضشوت دس آصهَى دوتشی تخػػی،  ٍ ضَسای آهَصضی داًطگبُاخز هَافمت سسوی گشٍُ، داًطىذُ -4

 فلَضیت ٍ فَق تخػع، لجل اص ثجت ًبم ٍ ضشوت دس آصهَى 

اػالم ػذم اختالل دس ٍظبیف آهَصضی ٍ پژٍّطی داًطگبُ دس عَل دٍساى هبهَسیت آهَصضی یب ثَسس هتمبضی، اص  -5

 سَی گشٍُ آهَصضی ٍ داًطىذُ هحل خذهت 

  هبِّ ثِ داًطگب6ُاسائِ گضاسش پیطشفت تحػیلی ٍ سیض ًوشات  ثِ غَست  -6

 اسائِ گضاسش خبهؼی اص فؼبلیت ّبی ػلوی ٍ پژٍّطی حذاوثش دٍ هبُ اص تبسیخ اتوبم هغبلؼبت خَد -7

همکاری آموزشی و پژوهشی با دانشگاه در طول مدت ماموریت آموزشی و یا بورس بر اساس شرایط اعالمی از سوی  -8

 معاونت آموزشی و پژوهشی

نحوه اجرا : 4ماده 

ثوٌظَس سیبستگضاسی ٍ تغبثك ضشایظ ثب هفبد ایي دستَسالؼول ٍ ّوچٌیي همشسات ٍ لَاًیي اثالغی، ضَسای آهَصش  .1

 ٍ دس هَاسدی وِ هفبد ایي دستَسالؼول ثب آییي ًبهِ اداسی ٍ داًطگبُ هسئَل پیگیشی هفبد ایي دستَسالؼول خَاّذ ثَد

استخذاهی اػضبء ّیبت ػلوی هغبیشت داضتِ ثبضذ ،هؼبًٍت آهَصضی ٍ پژٍّطی داًطگبُ ، هىلف ثِ اخشای هَاد پیص ثیٌی 

 ضذُ دس آییي ًبهِ اداسی ٍ استخذاهی اػضبء ّیبت ػلوی ٍ دستَسالؼول ّبی هػَة ّیبت اهٌبء هی ثبضذ

ولیِ  (اػن اص ثلٌذ هذت ٍ وَتبُ هذت)دس غَست هَافمت ضَسای آهَصضی داًطگبُ ثب هبهَسیت آهَصضی ٍ ثَسس  .2

ّضیٌِ ّبی آى ثشاثش آییي ًبهِ اداسی ٍ استخذاهی اػضبء ّیئت ػلوی ٍ دس سمف اػتجبسات داًطگبُ لبثل پشداخت هی ثبضذ  

ثشای لبًًَوٌذ ضذى فشآیٌذ ، فشد هتمبضی ثبیذ سضتِ، گشایص ٍ داًطگبُ هحل تحػیل خَد سا ثب دلت دس فشم ضوبسُ  .3

ثیبى ٍ دالیل تَخیْی خَد سا هغشح ٍ سَاثك ػلوی،  (وِ اص سَی هؼبًٍت آهَصضی ٍ پژٍّطی داًطگبُ تْیِ خَاّذ ضذ)یه

سپس گشٍُ آهَصضی ٍ داًطىذُ هشثَعِ پس اص دسیبفت، فشم ضوبسُ یه ، ًسجت . پژٍّطی ٍ اخشایی خَد سا هطخع ًوبیذ

دس صهیٌِ ضشٍست هَضَع ٍ  (وِ اص سَی هؼبًٍت آهَصضی ٍ پژٍّطی داًطگبُ تْیِ خَاّذ ضذ )ثِ تىویل فشم ضوبسُ دٍ

. غالحیت هتمبضی ثشای اداهِ تحػیل الذام ًوبیذ

وِ اص سَی هؼبًٍت )، 3هستٌذات ثذست آهذُ ثِ ّوشاُ ًظشات تخػػی هؼبٍى آهَصضی داًطگبُ دس لبلت فشم ضوبسُ  .4

دس ضَسای آهَصضی داًطگبُ هغشح ٍ دس خػَظ دسخَاست هتمبضیبى  (آهَصضی ٍ پژٍّطی داًطگبُ تْیِ خَاّذ ضذ

هتمبضیبى هیتَاًٌذ تمبضبّبی خَد سا دس لبلجْبی صیش اسایِ ًوبیٌذ . تػویوگیشی خَاّذ ضذ
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 آییي ًبهِ اداسی ٍ استخذاهی اػضبء ّیئت ػلوی ٍ 99دس سمف پیص ثیٌی ضذُ دس ثٌذ د هبدُ )هشخػی ثذٍى حمَق 

 (تجػشُ آى 

 تمبضبی ثَسسیِ یب هبهَسیت آهَصضی 

 ایي دستَسالؼول هطوَل فشغت ّبی هغبلؼبتی ًخَاّذ ثَد ٍ اػضبء ّیئت ػلوی داًطگبُ خْت ثْشُ هٌذی اص :5ماده 

فشغت هغبلؼبتی تبثغ فػل پٌچن آییي ًبهِ اداسی ٍ استخذاهی اػضبء ّیئت ػلوی خَاٌّذ ثَد 

 

  ّیبت سئیسِ داًطگبُ ثِ تػَیت 2/07/1396ایي دستَسالؼول ثِ پیطٌْبد هؼبًٍت آهَصضی ٍ پژٍّطی داًطگبُ دس خلسِ هَسخِ

 .سسیذ ٍ اص تبسیخ تػَیت لبثل اخشا هیجبضذ

      


