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مقدمٍ
ًظز ثِ ًقؼ هْن داًؾگبُ ّب ،هزاکش آهَسػ ػبلی ٍ حَسُ ّبی ػلویِ در تَعؼِ ٍ تؼویق هغبلؼِ ٍ پضٍّؼ
در حَسُ عیٌوب ،ضزٍرت ثْزُ گیزی اس تَاى ٍ ظزفیت ثبلقَُ حَسُ ٍ داًؾگبُ ٍ تؾَیق عالة ٍ داًؾجَیبى ثِ اًجبم
پضٍّؼ ّبی کبرثزدی در سهیٌِ هغبئل عیٌوب ٍ فزاّن آٍردى سهیٌِ اعتفبدُ اس ًتبیج تحقیقبت فَرت گزفتِ در ثزًبهِ
ریشی ّب ٍ عیبعتگذاری ّبی ایي حَسُ ،هؼبًٍت تَعؼِ ٍ هغبلؼبت عیٌوبیی عبسهبى عیٌوبیی ٍ اهَرعوؼی ٍ ثقزی
اس پبیبىًبهِّبی حَسٍی ٍ داًؾجَیی در عغح تحقیالت تکویلی ثب گزایؼ ّبی هختلف ػلَم حوبیت هی کٌذ.

اَداف







اعتفبدُ اس ظزفیت ٍ تَاًوٌذی ّبی ػلوی داًؾجَیبى ٍ عالة ػالقوٌذ در حَسُ عیٌوب ٍ آثبر عوؼی ٍ
ثقزی
ّذایت ًظبمهٌذ ٍ ثْزُ ثزداری اس ًتبیج پبیبىًبهِّب در جْت ًیبسّب ٍ اٍلَیتّبی عیٌوبی کؾَر
ایجبد اًگیشُ در داًؾجَیبى ٍ عالة ػالقوٌذ ٍ حوبیت اس ایذُّبی خالقبًِ در سهیٌِ عیٌوب
گغتزػ تجبدل اعالػبت ػلوی هیبى عبسهبى عیٌوبیی ثب هزاکش داًؾگبّی ٍ حَسُ ّبی ػلویِ
ثْزُ هٌذی اس یبفتِ ّبی جذیذ ػلوی ٍ تحقیقبتی ٍ تأهیي ثخؾی اس ًیبسّبی پضٍّؾی عبسهبى عیٌوبیی

معيبرَبي پذيزش


داًؾجَیبى ؽبغل ثِ تحقیل در هقغغ کبرؽٌبعی ارؽذ ٍ دکتزی هزاکش داًؾگبّی ٍ عالة ؽبغل ثِ



تحقیل در عغَح  4ٍ 3حَسُ ّبی ػلویِ هیتَاًٌذ اس تغْیالت ایي ؽیًَُبهِ ثزخَردار ؽًَذ.
هَضَع پبیبىًبهِ ّب ثبیذ هٌغجق ثب اٍلَیتّب ٍ ًیبسّبی پضٍّؾی هؼبًٍت تَعؼِ ٍ هغبلؼبت عیٌوبیی عبسهبى
عیٌوبیی ٍ در چبرچَة سیز ثبؽذ:
 .1در راعتبی اّذاف ٍ عیبعتّبی عبسهبى عیٌوبیی ٍ تجییي آًْب ثبؽذ.
 .2هتٌبعت ثب اّذاف عبسهبى ثَدُ ٍ قبثلیت اجزایی داؽتِ ثبؽٌذ.
 .3در راعتبی اّذاف عبسهبى ،ثب اعتفبدُ اس هغبلؼبت تغجیقی ثب کؾَرّبی پیؾزفتِ الگَی ػولی
هٌبعجی ارائِ ًوبیذ.

 .4هتٌبعت ثب اّذاف عبسهبى ،ثزای رعیذى ثِ عیٌوبی هغلَة ٍ تَلیذ فیلن خَة ،هؾخقبت
ثَهی ٍ جغزافیبیی ٍ هٌبثغ اًغبًی ،قَهی ،دیٌی ،هٌغقِای ٍ هلی را هَرد ثبسؽٌبعی ٍ ٍاؽکبفی قزار
دٌّذ.
در اثتذای ّز عبل اٍلَیتّب ٍ ًیبسّبی پضٍّؾی ٍ هَضَػبت هَرد حوبیت خَد در سهیٌِ پبیبىًبهِّب اػالم

هیؽَد.


هَضَع پبیبى ًبهِ ٍ هغبلت هغزٍحِ ثبیذ در چبرچَة قَاًیي جوَْری اعالهی ایزاى ثبؽذ ٍ هَارد سیز را
درثزداؽتِ ثبؽذ:
 الگَّب ،فزایٌذّب ٍ رًٍذّبی عیٌوبیی هَجَد در ثخؼّبی دٍلتی ٍ غیزدٍلتی
 هغبئل ٍ هَضَػبت هزثَط ثِ عیٌوب در حَسُّبی؛ اقتقبد ٍ فٌؼت ،تَعؼِ عزهبیِّبی
اًغبًی ،عیبعتگذاری ٍ هذیزیت ،آیٌذُپضٍّی ،هغبلؼبت ًظزی ٍ ثیٌبرؽتِای ،راثغِ ثب
فزٌّگ ٍ توذى جبهؼِ ،ارتجبط ثب دیگز رعبًِّب(تلَیشیَى ٍ رعبًِّبی هجبسی) ،سیزعبخت-
ّب ٍ فٌبٍریّب ،هزاٍدات ثیي الوللی ٍ هبًٌذ ایٌْب.
 هؼزفی ٍ ارسیبثی عیبعت ّبی جبری ٍ ؽبخـّبی هَجَد عیٌوبیی در کؾَرّبی هٌغقِ
ٍ فبحت عیٌوب.

ميشان حمبيت مبلی
هؼبًٍت تَعؼِ فٌبٍری ٍ هغبلؼبت عیٌوبیی ثزای عبل تحقیلی  1397-98اس  55پبیبًٌبهِ (ؽبهل  35پبیبًٌبهِ
کبرؽٌبعی ارؽذ ٍ  25پبیبًٌبهِ دکتزی) در  6داًؾگبُ حوبیت خَاّذ کزد .اس ّز پبیبًٌبهِ کبرؽٌبعی ارؽذ هجلغ
 3505550555ریبل ٍ اس ّز پبیبًٌبهِ دکتزی هجلغ  5505550555ریبل حوبیت ثِ ػول خَاّذ آهذ.

وحًٌ حمبيت مبلی
ثزای اًجبم حوبیت ایي اقذاهبت فَرت هیگیزد:
 -1تشکيل کميتٍ بزرسی پبيبنوبمٍَب در شًراي پژيَشی :
ثزای ثزرعی پبیبىًبهِّب در ؽَرای پضٍّؾی هؼبًٍت تَعؼِ فٌبٍری ٍ هغبلؼبت عیٌوبیی کویتِای
تؾکیل هیؽَد کِ ایي کویتِ هزکت اس هؼبًٍت ،هذیز ادارُ کل آهَسػ ٍ پضٍّؼ ،هؼبٍى ایي ادارُ کل ،هذیز
اهَر پضٍّؾی ٍ یک کبرؽٌبط هیثبؽذ .ایي ؽَرا ،در ّوبٌّگی ثب ؽَرای اًتخبة داًؾگبُّب خَاّذ ثَد کِ هجتٌی
ثز تَافقٌبهِ فیوبثیي ثزقزار خَاّذ گزدیذ.
يظبيف کميتٍ بزرسی پبيبنوبمٍَبي شًراي پژيَشی:
 تذٍیي هَضَػبت پیؾٌْبدی ٍ اػالم هَضَػبت هَرد ًیبس عبسهبى عیٌوبیی عی فزاخَاى. تْیِ فزاخَاى در خقَؿ ؽزایظ پذیزػ پبیبى ًبهِّب ٍ هَضَػبت هَرد قجَل ٍ ؽزایظ دریبفت پیؼعزحّبی تحقیقبتی (پزپَسال).
 ثزرعی پیؼ عزحّبی اٍلیِ دریبفتی ٍ اػالم ًظز در هَرد هَافقت یب ػذم هَافقت ثب پیؼ عزح ثزرعیؽذُ ٍ هجبلغی کِ ثزای تحقیق ٍ ارایِ آى اػالم هیگزدد.
 ثزرعی پبیبى ًبهِّب عی هزاحل هختلف اػالم ًظزدر ّز هَرد تب رعیذى ثِ هزحلِ پبیبًی عزح. هؼزفی ًوبیٌذُ ثزای حضَر در ؽَراّبی اًتخبة داًؾگبُّب. در هَاردی کِ داًؾگبُ خَد اقذام ثِ هؼزفی داًؾجَ هیکٌذ ،ؽَرای پضٍّؾی ،ػٌَاى پبیبًٌبهِ یب رعبلِ ٍعپظ ًغخِ ًْبیی آى را تبییذ خَاّذ کزد.
 -2تشکيل دبيزخبوٍ حمبيت اس پبيبنوبمٍَب:
ایجبد دثیزخبًِای جْت ّوبٌّگ کزدى کبرّب ،ارعبل فزاخَاى در خقَؿ ؽزایظ پذیزػ پبیبىًبهِ ٍ
هَضَػبت هَرد قجَل ٍ ؽزایظ ارعبل ٍ دریبفت پیؼ عزحّبی تحقیقبتی کِ هزتجظ ثب هَضَع ثبؽذ ٍ اػالم ًظز
کبرؽٌبعبى ثِ پضٍّؾگزاى ،هکبتجبت السم جْت پیگیزی اهَر ،تْیِ فزمّبی هزثَعِ(پیؼ عزحّب ،قزاردادّب)...ٍ ،
ٍ پیگیزی هزاحل کبر.

 -3تعييه مسئًل مبلی :
هغئَل اهَر هبلی ثزای ثغتي قزاردادّب جْت اًجبم اهَر هزتجغِ ٍ پزداختّب تؼییي هیؽَد.
 -4پزداخت طی سٍ مزحلٍ صًرت خًاَد گزفت:
هزحلِ اٍل :هؼبدل  %35درفذ پظ اس ارائِ پیؼ عزح اٍلیِ تحقیق(پزپَسال) ثِ هؼبًٍت تَعؼِ فٌبٍری ٍ
هغبلؼبت عیٌوبیی ٍ کغت تبییذ ؽَرای پضٍّؾی.
هزحلِ دٍم  %35 :درفذ پظ اس رعیذى گشارػّبی ثؼذی ٍ رعیذى تب هزحلِ هیبًی تحقیق ثب تبییذ ٍ
ًظز کویتِ ػلوی.
هزحلِ عَم %35:درفذ پظ اس دریبفت ٍ تأییذ گشارػ ًْبیی( دفبػیِ ) ٍ هغتٌذات السم دال ثز ارائِ
پبیبى ًبهِ ٍ تبییذ ؽَرای پضٍّؾی.
* پزداخت هقغغ عَم کوک ّشیٌِ ثِ پضٍّؾگز در فَرت اتوبم کبهل پزٍصُ خَاّذ ثَد.
*  %15ثبقی هبًذُ ثؼٌَاى حغي اًجبم کبر ثِ پضٍّؼ کِ کلیِ ؽزایظ خَاعتِ ؽذُ ایي هؼبًٍت را داؽتِ
ثبؽذ ٍ عی سهبى هؾخـ ؽذُ تکویل ؽذُ ثبؽذ ،ثؼذ اس هزحلِ عَم  ،پزداخت خَاّذ ؽذ.

مزاحل پذيزش پبيبن وبمٍ َب







داًؾجَ ثبیذ پیؾٌْبد ًبهِ (پزٍپَسال) پبیبىًبهِ ٍ تأییذیِ تقَیت آى در هحل تحقیل خَد را ثِ ّوزاُ ثزگِ
درخَاعت حوبیت اس پبیبى ًبهِ ثِ دثیزخبًِ کویتِ ثزرعی پبیبىًبهِّب تحَیل ًوبیذ(ایي پیؾٌْبدًبهِ ثبیذ
پیؼ اس ایي ثِ تقَیت ًْبیی هزکش هحل تحقیل رعیذُ ثبؽذ).
هتقبضی ثبیذ اس هحل تحقیل خَد ًبهِ ای هجٌی ثز ثالهبًغ ثَدى دریبفت کوک هبلی اس عبسهبى عیٌوبیی
ارائِ ًوبیذ.
داًؾجَ ثبیذ یک ثزگ کپی اس کبرت هلی ٍ کبرت داًؾجَیی خَد ثِ دثیزخبًِ ارائِ ًوبیذ.
کویتِ ثبیذ ظزف هذت یک هبُ اس تبریخ دریبفت پیؾٌْبدًبهِ داًؾجًَ ،غجت ثِ ثزرعی آى اس ًظز هغبثقت ثب
ایي آییيًبهِ ،رٍػ اجزا ٍ کبرثزدی ثَدى ًتبیج ٍ تؼییي هجلغ حوبیت اس پبیبى ًبهِ اقذام ًوبیذ.



هزجغ تؼییي ؽذُ ثزای حوبیت هبلی ،اس داًؾجَ جْت تَافق ًْبیی ٍ ػقذ قزارداد دػَت ثِ ػول هیآٍرد کِ



ضزٍری اعت هتقبضی ثِ ّوزاُ کلیِ هذارک ٍ ضوبًتّبی السم جْت ػقذ قزارداد هزاجؼِ ًوبیذ.
ارائِ هذرک هزثَط ثِ دفبع ٍ پذیزػ پبیبىًبهِ در داًؾگبُ هحل تحقیل ثِ ّوزاُ تأییذیِ اعتبد راٌّوب ،ثزای
اًجبم هزاحل پزداخت ًْبیی ضزٍری اعت.

تعُدات متقبضی بزاي دريبفت حمبيت مبلی







هتقبضی ًجبیذ اس حوبیت هبلی دیگزعبسهبى ّب ٍ دعتگبُ ّبی دٍلتی ٍ ػوَهی کِ ثِ ًَػی اس ثَدجِ ّبی
دٍلتی اعتفبدُ هی ًوبیٌذ ،ثزخَردار ؽَد.
هتقبضی ثبیذ هجَس ًؾز الکتزًٍیک پبیبى ًبهِ خَد را ثِ عبسهبى عیٌوبیی ٍاگذار ًوبیذ.
داًؾجَ هَظف اعت ػجبرت «ایي پبیبى ًبهِ ثب حوبیت هبلی -ػلوی عبسهبى عیٌوبیی ٍ اهَر عوؼی ٍ ثقزی
اًجبم ؽذُ اعت» را ثز رٍی جلذ ٍ در ففحِ اٍل پبیبى ًبهِ خَد درج ًوبیذ.
داًؾجَ هَظف اعت در پبیبى کبر یک هجلذ اس پبیبىًبهِ (گبلیٌگَر) را ثِ ّوزاُ لَح فؾزدُ (ًغخِ
الکتزًٍیکی  ) Pdfٍ Wordثِ دثیزخبًِ کویتِ حوبیت اس پبیبى ًبهِ ّبی داًؾجَیی در هؼبًٍت تَعؼِ



فٌبٍری ٍ هغبلؼبت عیٌوبیی تحَیل دّذ.
داًؾجَ هَظف اعت یک هقبلِ ػلوی – پضٍّؾی اس هَضَع پبیبى ًبهِ خَد را ثِ فَرت فبیل ًزم افشاری

 Pdf ٍWordثِ دثیزخبًِ کویتِ حوبیت اس پبیبىًبهِّبی داًؾجَیی در هؼبًٍت تَعؼِ فٌبٍری ٍ هغبلؼبت
عیٌوبیی ارائِ ًوبیذ .

