
زارت جْاد كشاٍرزي ٍ ٍزارت علَم، تحقيقات ٍ فٌاٍري در ّوكاري ٍ دستَرالعول اجراي تفاّن ًاهِ

 خصَص پاياى ًاهِ ّا ٍ رسالِ ّاي داًشجَئي

ضوي ّوبٌّگي ثب هشاوض  ٍاثؼتِ )ٍاحذّبي تحميمبتي( هَظف ّؼتٌذ وليِ هؤػؼبت/هشاوض هلي تحميمبتي تبثؼِ ٍ -1

ظبيف خَد دس ساػتبي اٍلَيت ّبي ساّجشدي ٍّش ػبلِ )هشداد هبُ( ػٌبٍيي اٍلَيتْبي تحميمبتي هشتجط ثب  ،اػتبًي ريشثط

ثخش وشبٍسصي ٍ ًيبصّبي ثخش اجشا سا دس ػطح پشٍطُ تحميمبتي ثِ تفىيه هلي ٍ اػتبًي ثش اػبع ثشًبهِ ّبي 

ايي هٌظَس  اي وِ تَػط ػبصهبى ثِساّجشدي ٍ گشايش ّبي اػتبًي هشخض ٍ ًؼجت ثِ ٍسٍد ػٌبٍيي دس ػبهبًِ 

ًوبيٌذ تب ثؼذ اص وٌتشل هؼئَل هشثَطِ دس دفتش ّوبٌّگي طشحْبي تحميمبتي ػبصهبى ثِ  طشاحي هي گشدد، الذام

 داًشگبّْب/ داًشىذُ ّبي )ٍاحذ ّبي داًشگبّي ( ريشثط اطالع سػبًي گشدد.

هشاوض  طشف هؤػؼبت،َيتْبي اػالم شذُ اص هشاوض تحميمبت اػتبًْب هي تَاًٌذ ػالٍُ ثش اػالم اٍل : تجظشُ

هلي، حؼت ًيبص ثخش اجشا ٍ دس طَست تبهيي اػتجبس الصم اص هٌبثغ اػتبًي ًؼجت ثِ اسائِ ػٌبٍيي پشٍطُ ّبي 

هشاوض هلي تحميمبتي اسائِ ًشذُ اػت، ثب هالحظبت الصم اص  يت داس اػتبًي وِ دس ليؼت هؤػؼبت،خبص اٍلَ

بهبًِ اطالع سػبًي ػبصهبى الذام ػٌبٍيي پشٍطُ ّب دس ػ شٍطُ، ًؼجت ثِ ٍسٍدجولِ تىشاسي ًجَدى ػٌَاى پ

 ًوبيٌذ.

ثِ هٌظَس ػوليبتي شذى ايي دػتَسالؼول هشاوض ٍ هؤػؼبت حؼت ًضديىي ثب ٍاحذ داًشگبّي هشثَطِ تمؼين ثٌذي  -2

ْب دس جذٍل پيَػت آهذُ شذُ ٍ ثِ ػٌَاى ًمطِ توبع ثب آًْب ثشاي اًتمبل دسخَاػت ّب هي ثبشٌذ وِ ًحَُ تَصيغ آً

 اػت.

تجظشُ: هشاوض ٍهؤػؼبت ًمطِ توبع هَظفٌذ ضوي اخز اٍلَيت ّب ٍ ًيبصّبي وليِ هؤػؼبت، پظٍّشىذُ 

ّب ٍ ػبيش هشاوض ّوبٌّگي الصم سا ثب ٍاحذ داًشگبّي تؼييي شذُ ثؼول آٍسدُ ٍ داًشجَيبى سا ثِ هؤػؼبت 

 شفي ًوبيٌذٍ هشاوض هَسد تَافك ثب ٍاحذ داًشگبّي ّذايت ٍ هؼ

تفبّن ًبهِ، حؼت هلي يب اػتبًي ثَدى اٍلَيت اًتخبثي ثشاي  4الف هبدُ  -1داًشگبّْب/داًشىذُ ّب ثِ هَجت ثٌذ  -3

وِ ثِ  هَضَع سػبلِ يب پبيبى ًبهِ، ثِ تشتيت ػٌبٍيي سا ثِ ّوشاُ ظشفيتْبي خَد ثِ هؤػؼِ هلي ٍ هشوض اػتبًي

 اػالم خَاٌّذ ًوَد. ػٌَاى ًمطِ توبع هؼشفي شذُ اًذ

ي راّبردي هي باشٌذ بِ دٍ يت ّاي هشخض شذُ در برًاهِ ّاَلٍيي تحقيقاتي كِ در زهرُ اٍعٌا -4

 ين هي گردًذ كِ در زير چگًَگي ّوكاري تعييي گرديذُ است:ًَع تقس

 اٍلَيت ّاي تحقيقاتي فاقذ پرٍژُ هصَب:  -الف 

 تي سا پَشش دّذ.يت تحميمبَلٍپشٍطُ داًشجَئي ثبيذ لؼوتي يب توبم ا -1

تجْيضات ٍ ّضيٌِ ّبي آصهبيشگبُ، ػوليبت طحشايي ثشآٍسد ٍ ثِ ول ّضيٌِ پشٍپَصال اػن اص ًيشٍي اًؼبًي،  -2

تفىيه ّضيٌِ ّبي ًمذي ٍ غيش ًمذي هَسد تَافك ػْن ٍاحذ داًشگبُ ٍ ٍاحذ تحميمبتي ثِ تفىيه دس پشٍپَصال 

 دسج هي گشدد.



سًذ، دس پشٍپَصال داًشجَئي ليذ هي تحميمبتي وِ دس پشٍطُ هشبسوت داهشخظبت ّوىبساى ٍاحذ داًشگبّي ٍ  -3

 .گشدد

ٍپَصال ّبي هؼتخشج اص اٍلَيت ّبي فَق الزوش ثبيذ لجل اص تظَيت دس ٍاحذ داًشگبّي هشثَطِ ثِ تبئيذ پش -4

 سئيغ يب ًوبيٌذُ ٍاحذ تحميمبتي هشثَطِ ثشػذ.

بهِ/سػبلِ ايٌگًَِ طشح ّب ثش اػبع هيضاى هشبسوت ًَع ّوىبسي ػضَ ّيبت ػلوي ٍاحذ تحميمبتي دس پبيبى ً -5

ػلوي ٍ هبلي ػضَ ّيبت ػلوي ٍ ٍاحذ تحميمبتي دس اجشاي پبيبى ًبهِ/سػبلِ اص اػتبد ساٌّوب، اػتبد ساٌّوبي 

 هشتشن ٍ هشبٍس هتغيش خَاّذ ثَد.

ي ثب تؼبهل هيضاى ّضيٌِ ٍ ًحَُ ّوىبسي ٍاحذ داًشگبّي ٍ تحميمبتي، چگًَگي هشبسوت اػضبي ّيئت ػلو -6

تؼييي ٍ طي لشاسدادي ثِ اهضب سئيغ ٍاحذ تحميمبتي ٍ ٍاحذ داًشگبّي هي سػذ. دس ػيي حبل ٍضؼيت حمَق 

هبدي ٍ هؼٌَي هشبسوت وٌٌذگبى دس ايٌگًَِ پشٍطُ ّب ثِ ًؼجت ػْن هشبسوت آًْب تؼييي ٍ دس لشاسداد ليذ 

 خَاّذ گشديذ.

 دار(:اٍلَيت ّاي تحقيقاتي داراي پرٍژُ هصَب )كذ –ب 

 ثخشي اص پشٍطُ ّبي هظَة هي تَاًذ ثِ ػٌَاى هَضَع پبيبى ًبهِ اًتخبة شَد. .1

دس ايي حبلت ثِ هٌظَس حفظ حمَق هبدي ٍ هؼٌَي هجشي ٍ هؤػؼِ هشثَطِ، هجشي طشح ثبيذ ثِ  -1تجظشُ 

 ؼييي گشدد.اػتبد ساٌّوب يب ساٌّوبي هشتشن ت ػٌَاى

هجذد پشٍپَصال پبيبى ًبهِ ّب يب سػبلِ ّبي هؼتخشج اص  دس ايي گًَِ هَاسد ضشٍستي ثِ تظَيت -2تجظشُ 

ًِ پشٍپَصال ّب طشفب اهضبء اػتبد . ثشاي ايٌگَطشح/پشٍطُ تحميمبتي هظَة دس ٍاحذ تحميمبتي هشثَطِ ًيؼت

 ساٌّوبّبي هٌتخت اص ٍاحذ تحميمبتي ٍ ٍاحذ داًشگبّي ثِ هٌضلِ تبئيذ هَػؼِ ٍ داًشگبُ خَاّذ ثَد.

حبطل اص ايٌگًَِ پشٍطُ ّب )ثِ اػتثٌبي همبلِ وِ هشتشوب هٌتشش خَاّذ شذ( هتؼلك ثِ  حمَق هبدي ٍ هؼٌَي .2

ٍاحذ تحميمبتي هي ثبشذ ٍ ثبيذ ايي هَضَع ثطَس ٍاضح دس همذهِ اليٌفه پبيبى ًبهِ/سػبلِ ليذ گشدد. هيضاى 

ٍاحذ تبثؼِ  تبثؼِ، چگًَگي هشبسوت اػضبي ّيبت ػلوي ػبصهبى ٍّضيٌِ ٍ ًحَُ ّوىبسي ٍاحذ تحميمبتي 

ضوي تؼبهل ثب ٍاحذ داًشگبّي ريشثط تؼييي ٍ طي لشاسدادي ثِ اهضب سئيغ ٍاحذ تحميمبتي ٍ سئيغ داًشگبُ 

 هي سػذ.

 

 1390لبًَى ثَدجِ ػبل  108ثٌذ الف هبدُ ًذ اص هحل اثخشي اص  هٌبثغ اػتجبسي هَسدًيبص ايٌگًَِ پشٍطُ ّب هي تَ  -5

ػتگبّْبي اجشايي وِ اهىبى دسيبفت پشٍطُ اص آًْب ٍجَد داسد تبهيي ػبيش دت ٍصاست جْبد وشبٍسصي ٍ يب اػتجبسا

گشدد. ّوچٌيي ثخشي اص ّضيٌِ اجشاي پشٍطُ ّبي تحميمبتي وِ دس لبلت سػبلِ دوتشي ٍ پبيبى ًبهِ داًشجَئي ثِ 

ٍسصي ٍ ٍصاست تفبّن ًبهِ ّوىبسي ثيي ٍصاست جْبد وشب 4جضء الف هبدُ  3اجشا دس هي آيٌذ هي تَاًذ اصهحل ثٌذ 

ػلَم، تحميمبت ٍ فٌبٍسي تبهيي گشدد وِ الصم اػت دس ايي خظَص پيگيشي همتضي تَػط هَػؼبت ٍ هشاوض 

 هحل اجشاي پشٍطُ ثؼول آيذ.



ٍ سًٍَشت آى ثشاي ٍاحذ تحميمبتي  ساٌّوب ٍ هشبٍس تَػط ٍاحذ داًشگبّي هشثَطِ طبدس خَاّذ گشديذحىن اػبتيذ  -6

 هشثَطِ اسػبل خَاّذ شذ.

ت هٌظَس اػتفبدُ داًشجَ اص تجْيضا اص ػمذ لشاسداد، ٍاحذ تحميمبتي ًؼجت ثِ طذٍس هجَصّبي الصم ثِپغ  -7

 آصهبيشگبّي، ايؼتگبّي ٍ تؼْيالت هؤػؼِ/هشوض هتٌبػت ثب پشٍپَصال الذام خَاّذ ًوَد.

بة جْت تحَيل اػتبد ساٌّوب يب هشبٍس هَظف اػت پغ اص اتوبم ػوليبت پشٍطُ، داًشجَ سا ثْوشاُ فشم تؼَيِ حؼ -8

 ٍ داًشگبّي هشثَطِ هؼشفي ًوبيٌذ يه ًؼخِ اص پبيبى ًبهِ ٍ تؼَيِ حؼبة ًْبيي ثِ ٍاحذ تحميمبتي


