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فعبلیت داوشجًیبن سبیز داوشگبَُب در آسمبیشگبَُبی داوشکذٌ کشبيرسی در جلسبت شًرای آمًسشی ي پژيَشی  وحًٌمًضًع 

پیشگیزی اس ایجبد َز گًوٍ مشکالت احتمبلی ثٍ لحبظ قبوًوی ي ویش تبمیه َشیىٍ ثٍ مىظًر داوشکذٌ ثحث ي ثزرسی شذ. در وُبیت 

 .داوشجًیبن در آسمبیشگبَُب ي محیط داوشکذٌ شزایط السم ثٍ شزح سیز تعییه شذَبی حضًر 

 .متقبضی ثبیذ داوشجًی داوشگبَُبی ديلتی ثبشذ (1

. داوشجًی تحت مشبيرٌ ی َیبت علمی داوشکذٌ کشبيرسی ثبشذداوشجً ثبیذ تحت راَىمبیی کبمل یب مشتزک یکی اس اعضب (2

 عضً َیبت علمی داوشکذٌ ومی تًاوذ در آسمبیشگبَُبی داوشکذٌ مستقز ي فعبلیت ومبیذ.

تبمیه تمبمی مًاد مصزفی مًرد ویبس داوشجً ثٍ عُذٌ داوشجً یب استبد راَىمب می ثبشذ ي گزيٌ َیچ مسئًلیتی در خصًص  (3

 شجً وذارد.مًاد مًرد ویبس داو

ثٍ   (مبَیبوٍ) Bench fee یب میشکبرَشیىٍ حضًر ي فعبلیت داوشجًیبن متقبضی در دي ثخش َشیىٍ يريد )ثبثت( ي َشیىٍ  (4

 تفکیک داوشجًیبن کبرشىبسی ارشذ ي دکتزی ثٍ شزح سیز می ثبشذ:

 ثبشذ. یَشار تًمبن م 633زی َشار تًمبن ي ثزای داوشجًیبن دکت 333الف( َشیىٍ يريد ثزای داوشجًیبن کبرشىبسی ارشذ 

َشار تًمبن در مبٌ می ثبشذ ي داوشجً ثستٍ  153ي دکتزی  ذ( ثزای داوشجًیبن کبرشىبسی ارشBench feeمیشکبر )ة( َشیىٍ 

درآمذَبی پژيَشی داوشگبٌ را ثٍ حسبة مجمًع َشیىٍ َبی ثبثت ي مبَیبوٍ ثٍ تعذاد مبَُبی حضًر در آسمبیشگبٌ ثبیستی 

 ياریش ومبیذ.

پس اس تبییذ ي تصًیت درخًاست متقبضی در شًرای گزيٌ ي شًرای پژيَشی داوشکذٌ ي ياریش َشیىٍ َب ثٍ حسبة داوشگبٌ  (5

معبين پژيَشی داوشکذٌ داوشجً را ثٍ آسمبیشگبٌ گزيٌ مزثًطٍ، آسمبیشگبٌ مزکشی، سبیت کبمپیًتز داوشکذٌ ي حزاست 

 داوشگبٌ معزفی می ومبیذ.

  امکبوبت داوشکذٌ ثزخًردار ثبشذ.تمبمی داوشجً می تًاوذ اس زداخت َشیىٍ َب پس اس تصًیت درخًاست ي پ (6

ثزخًرداری اس داوشجً ثزای َیچگًوٍ مسئًلیتی در خصًص اسکبن ي غذای داوشجً وذارد، يلی در صًرت امکبن داوشکذٌ  (7

صًرت امکبن داوشجً اس خذمبت خذمبت مًرد ویبس ثٍ معبيوت َبی مزثًطٍ داوشگبٌ معزفی می شًد تب مطبثق قبوًن در  سبیز

 مًجًد ثُزٌ مىذ شًد.

درصذ در اختیبر معبيوت پژيَشی داوشکذٌ قزار خًاَذ  33درصذ در اختیبر گزيٌ آمًسشی مزثًطٍ ي  73اس درآمذ حبصل   (8

 گزفت.

 ملسم به رعایت و اجرای این دستورالعمل می باشند. 1/4/1931تمامی گروههای آموزشی از تاریخ 


