
 تؼبلي ثسوِ

 وخبگان بىيادملي يظيفٍ وظام خذمت تسهيالت آييهوامٍارائٍ

 مقذمٍ

 ػلوي ظطفيتْبي ثْيٌِ اظ استفبزُ قَا زض كل فطهبًسُ ٍ ضّجطي هؼظن هقبم تبكيسات تحقق هٌظَض ثِ

 تسْيالت اضائِ آييي ًبهِ هلي ًرجگبى، ثٌيبز اسبسٌبهِ 3 هبزُ استٌبز ثِ ٍ كطَض تؼبلي ٍ تَسؼِ ثطاي ًرجگبى

 :هي ضَز اثالؽ ضطح ظيط ثِ ثطتط استؼسازّبي ٍ ًرجگبى ثِ ٍظيفِ ًظبم ذسهت

 ٍ تحقيقبت ػلَم، ٍظاضت ٍظاضتيي، اظ هٌظَض ٍ ًرجگبى هلي ثٌيبز ثٌيبز، اظ آييي ًبهِ هٌظَض ايي زض 1- مادٌ

 .است پعضكي آهَظش ٍ زضهبى ٍظاضت ثْساضت، ٍ فٌبٍضي

 : مشمًالن 2- مادٌ

 589جلسِ  هػَة ًرجگي، ٍ ثطتط استؼسازّبي احطاظ ًبهِ  آييي7ٍ  4 ،3 ،2 هَاز استٌبز ثِ

 : اظ ػجبضتٌس آييي ًبهِ ايي هطوَالى فطٌّگي اًقالة ػبلي  ضَضاي14/6/1385هَضخ 

 .ٍظضاتيي ٍ تبييس ثٌيبز هؼطفي ثب زاًطجَيي كطَضي ٍ ثيي الوللي ػلوي هؼتجط الوپيبزّبي سَم تب اٍل ًفطات -1

ٍ  آهَظش ٍظاضت هؼطفي ثب كطَضي ٍ ثيي الوللي آهَظي زاًص ػلوي هؼتجط الوپيبزّبي سَم تب اٍل ًفطات -2

 .پطٍضش ٍ تبييس ثٌيبز

 ٍ زاذلي هؼتجط ػلوي ّبي جطٌَاضُ ٍ هسبثقبت ًفطات زاضاي هطبضكت هَثط ػلوي زض ططح ّبي ثطگعيسُ -3

 ػلَم جطٌَاضُ ذَاضظهي، جَاى جطٌَاضُ ذَاضظهي، الوللي ثيي جطٌَاضُ قجيل اظ ذبضجي هَضز تبييس ثٌيبز

ٍظاضتيي ٍ  ٍ ثرص فٌبفطيٌي جطٌَاضُ ضيد ثْبيي ثب  هؼطفي فبضاثي جطٌَاضُ ضاظي، ثرص ّبي ضقبثتي پعضكي

 .تبييس ثٌيبز

طجق  (زاضاي هطبضكت هَثط ػلوي زض اذتطاع ٍ اكتطبف )ايطاًي  هرتطػبى ٍ هكتطفبى هيبى اظ ثطگعيسگبى -4

 .ضَاثط ثٌيبز

 ٍ ٍظاضت فطٌّگ ثب هؼطفي الوللي ثيي ٍ زاذلي قطآًي هؼتجط هسبثقبت سَم تب اٍل ًفطات ثطگعيسگبى -5

 .ثٌيبز تبييس ٍ اسالهي اضضبز

 ٍ فٌي، گطٍُ آظهبيطي ضيبضي اٍل ًفط 100 ضبهل كبضضٌبسي هقطغ سطاسطي ّبي آظهَى ثطتط ّبي ضتجِ -6

گطٍُ آظهبيطي  اٍل ًفط 20ٍ اًسبًي گطٍُ آظهبيطي ػلَم اٍل ًفط 50 تجطثي، گطٍُ آظهبيطي ػلَم اٍل ًفط 50

 .ٌّط

زٍ ًفط ثطتط ّط زٍضُ آظهَى جبهغ ػلَم پبيِ پعضكي، زًساًپعضكي ٍ زاضٍسبظي ثب هؼطفي ٍظاضت ثْساضت ٍ - 7

 . (حست آييي ًبهِ اػطبي جَايع تحػيلي ثٌيبز هلي ًرجگبى ثِ زاًطجَيبى ًرجِ ٍ استؼساز ثطتط)تبييس ثٌيبز 

 .زاًطجَيبى ًوًَِ كطَضي ثب هؼطفي ٍظاضتيي ٍ تبييس ثٌيبز- 8

ِ اي ٍ- 9  . تبييس ثٌيبزثطگعيسگبى هسبثقبت هلي ٍ ثيي الوللي هْبضت ثب هؼطفي سبظهبى آهَظش فٌي ٍ حطف



 ضطايط ٍاجس كِ كطَض فٌبٍضي زاذل- پػٍّطي - زاًص آهَذتگبى ثطتط آهَظضي هيبى اظ ثطگعيسگبى -10

 .ظيط ثبضٌس جسٍل زض هٌسضج
 

 

 ًقبضي، ٌّطّبي هَسيقي، ّبي حَظُ زض ٌّطي اضظًسُ ٍ ثسيغ آثبض آفطيٌٌسگبى هيبى اظ ثطگعيسگبى- 11

 .ثٌيبز اًتربة ٍ هطاجغ شيطثط هؼطفي ثب غيطُ ٍ هؼوبضي ًوبيطي، ٌّطّبي تجسوي،

شرايط هقطغ

 
 كبضضٌبسي

 .  دز دٍزُ كازضٌاسي يا داًص آهَختِ زتبِ اٍل زضت17ِهعدل حداقل  -1

 . عضَ ّيات علوي داًطكدُ هحل تحصيل با زتبِ حداقل استاديازي2ازائِ تَصيِ ًاهِ اش  -2

 :احساش يكي اش ضسايط شيس -3

 هَزد ٍهطازكت هَثس دز اًتطاز يا پريسش ًْايي حداقل يك هقالِ دز هجالت دازاي ًوايِ هعتبس - 3-1
 .تأييد بٌياد

داضتي ًقص هَثس دز حل يك هعضل زاّبسدي ٍ يا كازبسدي ٍ هَزد ًياش كطَز با اعالم داًطگاُ ٍ - 3-2
 .تأييد هساجع ذيصالح ٍ بٌياد

 
كبضضٌبسي 

 اضضس

 .  دز دٍزُ كازضٌاسي ازضد يا داًص آهَختِ زتبِ اٍل زضت17ِ دز دٍزُ كازضٌاسي ٍ حداقل 16هعدل حداقل  -1

ازائِ يك  تَصيِ ًاهِ اش استاد زاٌّواي دٍزُ كازضٌاسي ازضد ٍ يك  تَصيِ ًاهِ اش يك عضَ ّيات  علوي  -2
 .داًطكدُ هحل تحصيل با زتبِ حداقل داًطيازي

 :احساش يكي اش ضسايط شيس -3

اًتطاز يا پريسش ًْايي يك هقالِ كاهل بِ عٌَاى ًفس اصلي هستبط با پاياى ًاهِ كازضٌاسي ازضد دز هجالت - 3-1
 هَزد تأييد بٌياد دازاي ًوايِ هعتبس ٍ

 .هطازكت دز ًظسيِ پسداشي با اعالم هساجع ذيصالح ٍ تاييد بٌياد-  3-2
داضتي ًقص هَثس دز حل يك هعضل زاّبسدي ٍ يا كازبسدي هْن ٍ  هَزد ًياش كطَز دز پاياى ًاهِ خَد با      - 3-3             

                      اعالم داًطگاُ ٍ تاييد هساجع ذيصالح ٍ بٌيادٍ

 
 زكتطي

 . دز دٍزُ كازضٌاسي ازضد ٍ دٍزُ دكتسي17هعدل حداقل  -1

ازائِ يك تَصيِ ًاهِ اش استاد زاٌّواي دٍزُ دكتسي ٍ يك  تَصيِ ًاهِ اش يك عضَ ّيات علوي با زتبِ  -2
 .استادي

 :احساش يكي اش ضسايط شيس -3

اًتطاز يا پريسش ًْايي دٍ هقالِ كاهل هستبط با زسالِ دكتسي دز هجالت دازاي ًوايِ هعتبس ٍ هَزد تأييد -  3-1
 .بٌياد كِ حداقل دز يك هقالِ بِ عٌَاى ًفس اصلي باضد

 .هطازكت  هَثسدز ًظسيِ پسداشي با اعالم هساجع ذيصالح ٍ تاييد بٌياد-  3-2
داضتي ًقص بسجستِ دز حل يك هعضل زاّبسدي ٍ يا كازبسدي هْن  ٍ هَزد ًياش كطَز دز زسالِ خَد با -  3-3

 .اعالم داًطگاُ ٍ تاييد هساجع ذيصالح ٍ بٌياد
 



 تبييس ثطتط، ثب استؼسازّبي ٍ ًرجگي احطاظ ًبهِ آييي چبضچَة زض هطوَالى ذبظ، ضطايط زض  -1تبصرٌ

 .ضًَس هي اًتربة ًرجگبى ضَضاي

 زاًص آهَذتگبى ّط هقطغ تب زٍ سبل ثؼس اظ فبضؽ التحػيلي ثب ضَاثط آى هقطغ ٍ ثؼس اظ آى ثب -2تبصرٌ

 .ضَاثط هقطغ ثؼسي اضظيبثي ذَاٌّس ضس

 . زض اضظيبثي هقبالت زاًطجَيبى ًبم اسبتيس ضاٌّوب ٍ هطبٍض حصف هي ضَز-3تبصرٌ

زاًص آهَذتگبى ذبضج اظ كطَض ًيع كِ ظطف هست حساكثط سِ سبل پس اظ زاًص آهَذتگي زض -4تبصرٌ

 .كطَض هطغَل ثِ تحػيل يب كبض ضسُ ثبضٌس ثب تأييس ثٌيبز هطوَل ايي ثٌس هي ضًَس

 هطوَالى ثبيس حساقل زاضاي هسضك كبضضٌبسي ثَزُ ٍ زض ظهبى زضذَاست استفبزُ اظ ايي -5تبصرٌ

 . تسْيالت زاضاي ضطايط پَيبيي هٌسضج زض ضَاثط ثٌيبز ثبضٌس

 : يظيفٍ وظام تسهيالت -3مادٌ

 . هي  ضَز گصضاًسُ هطوَل تَسط كِ تحػيلي هقبطغ توبهي زض تحػيلي هؼبفيت -1

 ثطاي پطٍغُ تحقيقبتي قبلت زض پػٍّص اضبفِ ثِ ًظبهي آهَظش زٍضُ اًجبم ثب ٍظيفِ ًظبم ذسهت طي -2

 .ذسهت پبيبى كبضت زضيبفت ٍ كطَض ًيبظ هَضز هَضَػبت يب هسلح ًيطٍّبي

 ٍظيفِ ذسهت ًظبم هست سقف تب تحقيقبتي ّبي پطٍغُ اًجبم ثطاي الظم ظهبى هست ٍ هَضَع -1 تبصرٌ

 ّوكبضي يب ّسايت ثب ػلوي هطوَالى، سَاثق ٍ تحػيلي ضضتِ ثِ تَجِ ثب هسلح ًيطٍّبي كل ستبز تَسط

 .ضَز هي تؼييي زاًطگبّي هجطظ ٍ هترػع استبزاى

تحػيالت تكويلي ٍ  زٍضُ زض تحػيل ثب ّوعهبى هطوَالى تَسط تحقيقبتي ّبي پطٍغُ  اًجبم-2 تبصرٌ

 .است هجبظ ضاٌّوب استبز تبييس ضطط ثِ

 .است هيعثبى هجبظ استبز تبييس ضطط ثِ پسبزكتطي زٍضاى طَل زض تحقيقبتي ّبي پطٍغُ  اًجبم-3 تبصرٌ

 .ٍزيؼِ سپطزى ثسٍى ػلوي هسبثقبت ٍ ّوبيطْب زض ضطكت ثطاي كطَض اظ ذطٍج هجَظ - 3

زكتطي پس اظ  زاًطجَيبى هطبلؼبتي فطغت زٍضُ طي سپطزى  ٍزيؼِ ثطاي ثسٍى كطَض اظ ذطٍج هجَظ- 4

 . تػَيت ضسبلِ

 .زاٍطلجبى ثبيس هطَْض ثِ ضػبيت ضئَى زاًطجَيي ٍ اذالقي ٍ اضظش ّبي ػلوي ٍ اسالهي ثبضٌس-4مادٌ

 اهٌبي زائوي ّيأت كويسيَى  چْل ٍ يكويي جلسِ زض تجػطُ ّطت ٍ هبزُ چْبض زض ايي آييي ًبهِ

 .اجطا است قبثل تػَيت تبضيد اظ ٍ ضسيس تػَيت ثِ 19/3/1389هَضخ  ًرجگبى هلي ثٌيبز

            


