دستُرالعمل اجزايي َاگذاري اختيارات مزبُط بً اوجام امُر اعطاي بُرص تحصيلي داخل بً داوشگاٌٍا ،داوشكدي ٌا،
مزاكش تحقيقاتي َ ساسماوٍاي تابعً َسارت بٍداشت ،درمان َ آمُسش پششكي

عىُان قاوُن:

مته قاوُن:

تٕسط تحقيهي (اص
دستُرالعمل ٌا)

ايٍ دعتٕسانؼًم تّ يُظٕس تفٕيض اختياس اَجاو ايٕس يشتٕط تّ اػغاي تٕسط تحقيهي
داخم تّ داَؾگآْا ،داَؾكذِ ْا ،يشاكض تحميماتي ٔ عاصيآَاي ٔاتغتّ تذٔيٍ گشديذِ
اعت دس ايٍ دعتٕسانؼًم كهيّ داَؾگآْا ،داَؾكذِ ْا ٔ يٕعغات تاتؼّ تحت ػُٕاٌ
داَؾگاِ َاييذِ يي ؽٕد.
يادِ  -1تا تٕجّ تّ ايُكّ ؽشايظ اعتفادِ اص تٕسط داخم تشاعاط ضٕاتظ يُذسج دس آييٍ
َايّ اػغاي تٕسط تحقيهي داخم دٔسِ ْاي دكتشي تخققي (  )Ph.Dيي تاؽذ .نزا كهيّ
داَؾگآْا يهضو تّ سػايت ٔ اجشاي يٕاسد يُذسج دس آييٍ َايّ يي تاؽُذ.
يادِ  -2كهيّ يتماضياٌ اعتفادِ اص تٕسط داخم پظ اص پزيشػ دس آصيٌٕ يشتٕط تّ دٔسِ
ْاي  Ph.Dسؽتّ ْاي ػهٕو پايّ پضؽكي  ،تٓذاؽت ٔ داسٔعاصي تا اعتفادِ اص عًٓيّ
آصاد تايغتي جٓت دسيافت اػالو َياص تّ يكي اص داَؾگآْا يشاجؼّ ًَايُذ.
تثقشِ  :تاتت سؽتّ ْاي دَذاَپضؽكي ٔ سؽتّ ْاي خاؿ تا اػالو َياص داَؾگآْا تش
حغة يٕسد پظ اص تقٕية ؽٕساي اجشايي تٕسط ٔصاست يٕاسد لاتم الذاو يي تاؽذ.
 -1-2پظ اص اسائّ اػالو َياص داَؾگاِ تّ يتماضي ٔ تاييذ آٌ تٕعظ دتيشخاَّ ؽٕساي َظاست
اسصؽياتي ٔ گغتشػ داَؾگآْاي ػهٕو پضؽكي يشاتة دس ؽٕساي اجشايي تٕسط يغشح
ٔ عپظ َتيجّ تّ داَؾگاِ اػالو يي گشدد.
يادِ  -3داَؾگاِ يٕظف اعت َغثت تّ اَجاو يشاحم تشسعي فالحيت ػًٕيي يتماضي
الذاو ًَايذ.
يادِ  -4پظ اص احشاص ؽشايظ گضيُؼ  ،داَؾگاِ َغثت تّ اخز تؼٓذ يحضشي اص يتماضي
الذاو ًَٕدِ (يغاتك ًََّٕ پيٕعت ٔ داَؾجٕ يٕظف تّ سػايت كهيّ يفاد يُذسج دستؼٓذ
َايّ يي تاؽذ تذيٓي اعت دس فٕست تخهف داَؾگاِ يٕظف تّ سعيذگي ٔ تؼييٍ
خغاست ٔ اػالو آٌ تّ حٕصِ يؼأَت آيٕصؽي ٔ ايٕس داَؾگاْي يشكض ايٕس داَؾجٕيي
خٕاْذ تٕد.
يادِ  -5داَؾگاِ پظ اص اَجاو يشاحم فٕق َغثت تّ فذٔس حكى تٕسط تا تٕجّ تّ ؽشايظ
ريم الذاو يي ًَايذ.
 -1-5يذت اعتفادِ اص تٕسط تش اعاط آييٍ َايّ اػغاي تٕسط تحقيهي داخم تا احتغاب
عُٕات تًذيذ تٕسط يجًٕػا چٓاسعال ٔ ؽؼ ياِ يي تاؽذ.
 -2-5ػُأيٍ يشتٕط تّ پشداختٓاي تؼييٍ ؽذِ دس حكى تٕسط تؾشح ريم يي تاؽذ:
يمشسي تحقيهي تشاعاط حمٕق يشتي پايّ يك داَؾگاِ يحم تؼٓذ خذيت(ياْاَّ) حك تاْم ٔ ػائهّ يُذي كّ تشاعاط يثانغ ثانث دس احكاو اعتخذايي تؼييٍ ؽذِاعت(.ياْاَّ)
 ْضيُّ كتاب (عانياَّ) (تشاعاط يثهغ يقٕب ؽٕساي اجشايي تٕسط ٔصاست يتثٕع) ْضيُّ پاياٌ َايّ( تشاعاط يثهغ يقٕب ؽٕساي اجشايي تٕسط ٔصاست يتثٕع) -3-5كهيّ احكاو تٕسط پظ اص فذٔس تايغتي تّ ايضاي سياعت يحتشو داَؾگاِ سعيذِ ٔ
عپظ سَٕٔؽت آٌ جٓت اعالع ٔ الذاو تؼذي تّ يؼأَت آيٕصؽي ٔ ايٕس داَؾگاْي-
يشكض ايٕس داَؾجٕيي اسعال گشدد.
 -4-5تا تٕجّ تّ ايُكّ يمشسي تحقيهي ياْاَّ داَؾجٕياٌ تٕسعيّ داخم تشاعاط حمٕق
يشتي پايّ يك داَؾگاِ يحم تؼٓذ خذيت يي تاؽذ ،نزا داَؾگاِ يشتٕعّ پظ اص
كغٕسات لإََي تايغتي سلى خانـ پشداختي دس ًْاٌ عال سا دس حكى تٕسط دسج
ًَايُذ.
ْ -5-5ضيُّ كتاب عانياَّ تّ يثهغ  1/000/000سيال ٔ ْضيُّ پاياٌ َايّ  2/500/000سيال
يي تاؽذ كّ يثهغ  1/500/000سيال آٌ پظ اص گزساَذٌ ايتحاٌ جايغ ٔ ثثت پاياٌ َايّ ٔ
ياتمي ايٍ يثهغ پظ اص اسائّ فٕستجهغّ دفاع اص پاياٌ َايّ كّ داساي يذت ٔ تاسيخ دفاع
تٕدِ ٔ تّ ايضاي اعاتيذ يشتٕعّ سعيذِ تاؽذ لاتم پشداخت اعت.
 -6-5داَؾگاِ يٕظف اعت َغثت تّ فذٔس احكاو افضايؼ يمشسي داَؾجٕياٌ تٕسعيّ
خٕد اص اتتذاي ْش عال ياني پظ اص اَجاو كغش كغٕسات لإََي الذاو ٔ سَٕٔؽت آٌ سا
تّ يؼأَت آيٕصؽي ٔ ايٕسداَؾگاْي  -يشكض ايٕس داَؾجٕيي اسعال ًَايُذ.
تثقشِ :دس فٕستيكّ داَؾجٕ دس حيٍ اعتفادِ اص تٕسط يتاْم يا يتكفم گشدد ،فذٔس احكاو
يشتٕعّ ٔ اسعال يك َغخّ اص آٌ انضايي يي تاؽذ.
يادِ  -6عايش الالو لاتم پشداخت ؽايم يٕاسد ريم يي تاؽذ:
 -1-6دس ْشعال تاتت ؽشكت دس عًيُاس ْاي داخهي (اسائّ يمانّ تقٕست ؽفاْي) تا
عمف 500/000سيال تشاتش تا اعُاد يثثتّ ٔ َيض تاتت ؽشكت دس عًيُاسْاي خاسجي (يكثاس
دس عٕل يذت اعتفادِ اص تٕسط) يثهغ  3/500/000سيال تا اسائّ گٕاْي ؽشكت دس عًيُاس
كّ تّ تاييذ داَؾگاِ يحم تحقيم سعيذِ تاؽذ پشداخت يي گشدد.
 -2-6ياْياَّ يثهغ 450/000سيال تاتت كًك ْضيُّ اجاسِ يغكٍ دس تٓشاٌ ٔ َيض يثهغ
30/000سيال دس ؽٓشعتاٌ پشداخت يي گشدد ٔ يشاتة پظ اص تاييذ يؼأَت آيٕصؽي

داَؾگاِ يحم تؼٓذ خذيت ٔ اػالو آٌ تّ يشاكض ايٕس داَؾجٕيي لاتم الذاو يي تاؽذ.
الصو تّ ركش اعت كّ دس فٕست تغييش يثانغ ػُٕاٌ ؽذِ يشاتة پظ اص تقٕية ؽٕساي
اجشايي تٕسط تّ داَؾگآْا ٔ يشاكض يشتٕعّ اػالو يي گشدد.
يادِ  -7تغييشات دس احكاو تٕسط:
 -1-7چُاَچّ داَؾجٕي تٕسعيّ يتماضي تًذيذ يذت تٕسط خٕد تاؽذ اتتذا تايغتي
اعتؼالو ٔضؼيت تحقيهي داَؾجٕ اص داَؾگاِ يحم تحقيم فٕست گيشد ٔ پظ اص تاييذ
داَؾگاِ يحم تحقيم تا دسَظش گشفتٍ ضٕاتظ يٕجٕد ٔ عمف يجاص اعتفادِ اص تٕسط داخم
تشاعاط آييٍ َايّ اػغاي تٕسط تحقيهي داخم َغثت تّ تًذيذ دس دٔ َٕتت ؽؼ ياّْ
الذاو ٔ يشاتة ساتّ يشكض ايٕس داَؾجٕيي  ،داَؾجٕي تٕسعيّ ،داَؾگاِ يحم تحقيم
اػالو ًَايُذ.
 -2-7جٓت داَؾجٕياَي كّ تاتت اعتفادِ اص يك دٔسِ تكًيهي تّ خاسج اص كؾٕس اػضاو
يي ؽَٕذ اص تاسيخ تشلشاسي يمشسي اسصي يمشسي سياني يي تايغت لغغ ؽٕد.
ْ -3-7شگَّٕ تغييش دس يحم تؼٓذ خذيت يُٕط تّ كغة يٕافمت داَؾگآْاي يثذا ٔ
يمقذ ،يؼأَت آيٕصؽي ٔ ايٕس داَؾگاْي ييثاؽذ.
 -4-7داَؾگاِ يٕظف اعت دس ْش عال ياني يك َٕتت دس پاياٌ فشٔسديٍ ياِ ٔ يك َٕتت تا
عي او آتاًَاِ آياس تؼذاد داَؾجٕياٌ تٕسعيّ خٕد ٔ كهيّ احكاو اتالغيّ ْا سا تّ يشكض
ايٕس داَؾجٕيي اسعال ًَٕد تا ٔصاست َغثت تّ اختقاؿ اػتثاس الصو الذاو يمتضي تؼًم
آٔسد .تذيٓي اعت پظ اص تاسيخ يزكٕس يشاتة لاتم الذاو ًَي تاؽذ ٔ آخشيٍ يٓهت اسعال
كهيّ اتالغيّ ْا تا پاياٌ آرسياِ ْش عال يي تاؽذ .ايٍ دعتٕسانؼًم دس 7يادِ ٔ  2تثقشِ
تذٔيٍ ٔ دس تاسيخ  ...تّ ايضا سعيذ.
دكتش يغؼٕد پضؽكياٌ ٔصيش
 - ١٢:١٧چٓاسؽُثّ  ٢٧خشداد ١٣٨٨
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