تِ ًام ذسا

«آييهوامٍيدستًرالعملاجرايياعطاءجايزٌعلميشُيذچمرانبىيادمليوخبگانبٍمحققيه
ديرٌَايپسادكترا»
الف-آييهوامٍاعطاءجايزٌعلميشُيذچمرانبىيادمليوخبگانبٍمحققيهديرٌَايپسادكترا
تِ استٌاز هازُ  6آييي ًاهِ احطاظ استعسازّاي تطتط ٍ ًرثگي هصَب جلسِ  589هَضخ  85/6/14ضَضاي عالي اًمالب فطٌّگي
آيييًاهِ ظيط جْت حوايت اظ ًرثگاى ٍ استعسازّاي تطتط زض زٍضُّاي پسا زكتطا تسٍيي هيگطزز.
مادٌ -1مشمًليه:
حائعيي افتراضات هطوَل جَايع علوي ٍ تحصيلي تٌياز تِ ضطط حفظ پَيايي ّط گاُ تا تعييي هَضَع تحميك ٍ استاز ضاٌّواي
تطجستِ اظ يكي اظ زاًطگاُّا ٍ هطاكع آهَظش عالي ٍ پژٍّطي هعتثط كطَض زض زٍضُ پسا زكتطا پصيطش زضيافت كٌٌس ،تا تاييس
تٌياز هلي ًرثگاى اظ جايعُ علوي ضْيس چوطاى تطذَضزاض هيضًَس.
مادٌ-2جًايز:
جايعُ علوي ضْيس چوطاى ضاهل هَاضز ظيط است:
الف -همطضي هاّياًِ حساكثط هعازل حمَق ٍ هعاياي استازياض پايِ يك تط اساس لَاًيي ٍ همطضات
ٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍاسترساهي اعضاي ّيات علوي.
ب -كوك ّعيٌِ ضطكت زض يك ّوايص تييالوللي ٍ زٍ ّوايص هلي.
ج -كوك ّعيٌِ عوطُ هفطزُ عثك ضَاتظ تٌياز.
تبصرٌ-1هست اعغاي جَايع تٌسّاي الف ،ب ٍ ،ج يك سال است كِ زض صَضت زاضتي افتراضات ٍ عولكطز تطجستِ تا تاييس
استاز ضاٌّوا ٍ هَافمت تٌياز تطاي يك زٍضُ يك سالِ زيگط لاتل توسيس است.
تبصرٌ-2ايي جايعُ تا ًظاضت ٍ تاييس استاز ضاٌّوا اعغا ذَاّس ضس.
مادٌ-3دستًرالعملاجرايي:
زستَضالعول اجطايي ايي آيييًاهِ هطتول تط تعساز هطوَليي ،هيعاى كوك ّعيٌِّا ،اٍلَيتّاي ترصيص جايعُ ،ضضتِّاي
هَضز حوايت ،ضطايظ ٍ ضَاتظ اذص پصيطش ٍ سايط هَضَعات ّط سال تِ تصَية ضئيس تٌياز هلي ًرثگاى ذَاّس ضسيس .
ايي آيييًاهِ زض  3هازُ ٍ زٍ تثصطُ زض جلسِ هَضخ  1388/10/9كويسيَى زائوي ّيأت اهٌاي تٌياز تصَية ضس ٍ اظتاضيد
تصَية لاتل اجطاست.

ب -دستًرالعملاجرايياعطاءجايزٌعلميشُيذچمرانبىيادمليوخبگانبٍمحققيهديرٌَاي
پسادكترا
ايي زستَضالعول تِ استٌاز هازُ  3آييي ًاهِ حوايت اظ زٍضُّاي پسا زكتطي هصَب جلسِ  35هَضخ  88/10/9كويسيَى
زائوي ّيات اهٌاء تٌياز تطاي تعييي ضطايظ پصيطش ،اٍلَيتّا ٍ هيعاى كوك ّعيٌِّا تسٍيي هيگطزز.

مادٌ -1هطوَليي زٍضُّاي پسا زكتطي تٌياز هلي ًرثگاى هيتَاًٌس تطاي يكثاض زض فاصلِ حساكثط  3سال تعس اظ اتوام زٍضُ
زكتطي اظ تسْيالت آيييًاهِ اعغاء جايعُ علوي ضْيس چوطاى تٌياز هلي ًرثگاى تطذَضزاض ضًَس.
مادٌ -2هتماضياى تايس تِ صَضت توام ٍلت زض زاًطگاُ يا هَسسِ پژٍّطي هطتَعِ هطغَل تكاض تاضٌس ٍ ًويتَاًٌس زض عَل
زٍضُ پسا زكتطاي ذَز فعاليتّاي ذاضج اظ زاًطگاُ يا هَسسِ پژٍّطي زاضتِ تاضٌس.
تبصرٌ:زاضتي زضآهس زض چاضچَب فعاليتّاي آهَظضي ٍ پژٍّطي زض زاًطگاُ ٍ هَسسِ پژٍّطي هطتَعِ هجاظ است.

مادٌ -3هتماضياى تماضاي ذَز ضا تِ ّوطاُ پيطٌْاز تحميماتي كِ تِ تاييس زاًطگاُ يا هَسسِ پژٍّطي ضسيسُ تاضس ٍ
پصيطش استاز ضاٌّوا تِ تٌياز اضائِ هيًوايٌس.
مادٌ-4همطضي هاّياًِ تطاتط حمَق ٍ هعاياي استازياض پايِ يك زض اتتساي ّواى سال تحصيلي است .حساكثط
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ضْيس چوطاى زض سال لاتل اعغاء ذَاّس تَز.
مادٌ -5پيطٌْاز تحميماتي هتماضياى تا تَجِ تِ هالكْاي ظيط زض كويتِ زاٍضي ايي جايعُ هَضز تطضسي لطاض هيگيطًس.
الف -اّويت ٍ تَجيِ پصيطي پيطٌْاز زض اضتثاط تا سياستْاي علن ٍ فٌاٍضي كالى كطَض
ب-زستاٍضزّاي پژٍّطي ٍ ًَاٍضيّاي هتماضي لثل اظ زٍضُ پسا زكتطي
تبصرٌ :اعضاء كويتِ زاٍضي ايي عطح حسالل ً 3فط ّستٌس كِ تَسظ هعاٍى پژٍّص ٍ تطًاهِضيعي تٌياز اًتراب هيضًَس.

مادٌ-6همطضي هاّياًِ هحمك پسا زكتطي پس اظ تصَية زض تٌياز ٍ آغاظ زٍضُ ،زض  3هاِّ اٍل تصَضت هاّياًِ زض ٍجِ هحمك
پطزاذت هيضَز .ازاهِ پطزاذت همطضي هاّياًِ زض  3هاِّّاي تعسي هٌَط تِ اضائِ تاييسيِ فعاليتّاي علوي ٍ تحميماتي
تَسظ استاز ضاٌّوا ٍ تاييس زاًطگاُ يا هَسسِ پژٍّطي شيطتظ ذَاّس تَز.

مادٌ -7كوك ّعيٌِ ضطكت زض ّوايصّا ٍ كٌفطاًسّاي تيي الوللي تا سمف  15هيليَى ضيال ٍ ّوايصّا ٍ كٌفطاًسّاي
زاذلي تِ هيعاى زٍ هيليَى ضيال هيتاضس .كِ حسة تماضاي هحمك پسا زكتطي ٍ اضائِ اسٌاز هثثتِ ضطكت زض ّوايص ٍ تاييس
هعاٍى پژٍّص ٍ تطًاهِضيعي تٌياز زض ٍجِ ٍي تَسظ تٌياز پطزاذت ذَاّس ضس.

ايي زستَضالعول زض  7هازُ ٍ  2تثصطُ زض هَضخ  89/1/31تِ تصَية ضياست تٌياز هلي ًرثگاى ضسيسُ ٍ اظ ايي تاضيد لاتل
اجطاء هيتاضس.

