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 همذهه

دلیل دس اسٌبد ثبالدستی هَسد  گبُ، جبهؼِ ٍ صٌؼت داسد ٍ ثِ ّویياستجبط هَثش ثیي داًطگبُ ثب جبهؼِ ٍ صٌؼت هٌبفغ هتؼذدی ثشای داًط

تحصیالت تکویلی است. ّب دس هقبطغ  ّب ٍ سسبلِ ًبهِ تبکیذ قشاس گشفتِ است. یکی اص هصبدیق هْن ایي استجبط، کبسثشدی ضذى هَضَع پبیبى

پبسخگَیی ثِ ًیبصّبی جبهؼِ ٍ  ثستشسبصی جْتداًطگبُ اساک ثب سٍیکشد  ّبی تقبضب هحَس ّب ٍ سسبلِ ًبهِ پبیبى حوبیت اص ًبهِ اجشایی آییي

ٍیي ضذُ تذّب ٍ صٌبیغ  ّب، ضشکت جزة ٍ ّذایت اػتجبسات پژٍّطی سبصهبىّوچٌیي ٍ  دس قبلت پبیبى ًبهِ ّبی تحصیالت تکویلی صٌؼت

 است.

 ( تعبریف1هبده 

 هٌظَس داًطگبُ اساک است.دانشگبه:  -1 -1

ّیئت ػلوی توبم ٍقت پیوبًی، سسوی آصهبیطی یب سسوی قطؼی داًطگبُ اساک هٌظَس ّش یک اص اػضبی عضو هیئت علوی:  -1-2

 هیجبضذ.

 .ضَد دکتشی گفتِ هیّبی سسبلِ  کبسضٌبسی اسضذ یب ّبی ًبهِ ثِ پبیبىپبرسب:  -1-3

)اػن اص دٍلتی ٍ خصَصی( است کِ صهیٌِ ّوکبسی ٍ ّن افضایی دس خذهبتی -هٌظَس ّش سبصهبى، ضشکت یب ٍاحذ تَلیذی هتمبضی: -1-4

 حَصُ ّبی هختلف سا ثب داًطگبُ داسد.

َدُ ٍ ضشکت خصَصی ثبضذ، هی ثبیست داسای یک فؼبلیت هطخص تَلیذی ٍ یب خذهبتی ثیک دس صَستی کِ هتقبضی  تبصزه:        

ثِ تبییذ هذیش استجبط ثب  صالحیت آى هی ثبیست سبیت ایٌتشًتی هطخص ثبضذ ٍٍ  ّوچٌیي هی ثبیست داسای تؼذاد پشسٌل هطخص

 جبهؼِ ٍ صٌؼت داًطگبُ ثشسذ.

 .ضَد کِ ثب ّذف حل یک هطکل یب ثشآٍسدُ کشدى یک ًیبص هتقبضی تؼشیف ضذُ ثبضذ ثِ پبسسبیی گفتِ هی پبرسبی تمبضب هحور: -1-5

کٌٌذ دس  هی اجشا سا تبپ سبهبًِ دس پبسسبّبیی کِ ثب ّوبٌّگی ٍصاست صٌؼت، هؼذى ٍ تجبست )صوت( هَضَػبت اػالم ضذُ تبصزه:        

 ضًَذ. صَست تبییذ هکتَة ٍصاست صوت تقبضبهحَس هحسَة هی

 ( انواع پبرسبی تمبضب هحور2هبده 

ع آى پس اص هزاکشُ ٍ سایضًی ػضَ ّیئت ػلوی ثب هتقبضی ٍ ػقذ قشاسداد پبسسبیی است کِ هَضَسغح یک: پبرسبی تمبضب هحور  2-1

 ضَد.  داًطگبُ تؼشیف هیهتقبضی ٍ هبلی ثیي -پژٍّطی

پبسسبیی است کِ ثِ دلیل هحذٍدیت ّبی هبلی هتقبضی، اهکبى ػقذ قشاسداد هبلی ٍجَد ًذاسد اهب سغح دو: پبرسبی تمبضب هحور  2-2

کبفی ثِ داًطگبُ اػالم  دالیلٌبد هثجتِ هجٌی ثش هَسد ًیبص ثَدى هَضَع هزکَس دس سبختبس خَد سا ثب رکش هتقبضی هی تَاًذ گَاّی یب اس

 ًوبیذ. 

 هبی پبرسبهبی تمبضبهحور ( هشوق3هبده  

کِ دس سبل ( 2ٍ  1)سطح ی ثِ تؼذاد پبسسبّبی تقبضبهحَساػضبی ّیبت ػلوی ظشفیت پزیشش داًطجَی تحصیالت تکویلی  -3-1

 بثذ.ی افضایص هی ص پبسسبی خَد ثب هَفقیت دفبع ًوَدُ اًذگزضتِ ا

 گشدد. اهتیبص پژٍّبًِ )گشًت( پبسسبّبی تقبضبهحَس هطبثق جذٍل صیش هٌظَس هی  -3-2
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 ًَع پبسسب ًبهِ پژٍّبًِ اهتیبص دس آییي

 ًبهِ کبسضٌبسی اسضذ غیش تقبضبهحَس پبیبى 2

 ًبهِ کبسضٌبسی اسضذ تقبضبهحَس سطح دٍ پبیبى 4

 ًبهِ کبسضٌبسی اسضذ تقبضبهحَس سطح یک پبیبى 6

 سسبلِ دکتشی غیش تقبضبهحَس 4

 سسبلِ دکتشی تقبضبهحَس سطح دٍ 8

 سسبلِ دکتشی تقبضبهحَس سطح یک 12

هؼبدل پبسسبی تقبضبهحَس سطح 

 یک

ّبی هؼتجش  پبسسبی هطتشک ثب اسبتیذ داًطگبُ

 (555کوتش اص  QSخبسجی )

 

 گشدد: التذسیس پبسسبّبی تقبضبهحَس هطبثق جذٍل صیش هٌظَس هی حق 3-3

 ًَع پبسسب التذسیس ًبهِ حق ٍاحذ دس آییي

 ًبهِ کبسضٌبسی اسضذ غیش تقبضبهحَس پبیبى 4.5

 ًبهِ کبسضٌبسی اسضذ تقبضبهحَس سطح دٍ پبیبى 5

 ًبهِ کبسضٌبسی اسضذ تقبضبهحَس سطح یک پبیبى 6

بدل پبسسبی تقبضبهحَس سطح هؼ

 یک

ّبی هؼتجش  پبسسبی هطتشک ثب اسبتیذ داًطگبُ

 (555کوتش اص  QSخبسجی )

 

)ایي ثٌذ هطشٍط ثِ تصَیت دس  یبثذثِ ػضَ ّیئت ػلوی ساٌّوبی پبسسبی تقبضبهحَس هطبثق ثب جذٍل صیش پبیِ تطَیقی تخصیص هی 3-4

 :هی ثبضذ( 1451ّیبت اهٌبی داًطگبُ دس هشداد هبُ 

 

 ًَع پبسسب تؼذاد پبسسب جْت اخز پبیِ تطَیقی

 ًبهِ کبسضٌبسی اسضذ تقبضبهحَس سطح یک پبیبى 4

 سسبلِ دکتشی تقبضبهحَس سطح یک 2

ّبی هؼتجش  پبسسبی هطتشک ثب اسبتیذ داًطگبُ هؼبدل پبسسبی تقبضبهحَس سطح یک

 (555کوتش اص  QSخبسجی )

 

سا جْت استفبدُ ػضَ ّیأت ػلوی ٍ داًطجَ صبدس تقبضبهحَس پبسسبی گَاّی دس پبیبى فشآیٌذ،  هؼبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍسی داًطگبُ -3-5   

 هی ًوبیذ.

 نحوه اجزا (4هبده 
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 جضئیبت اجشای فشآیٌذ اص اثتذا تب اًتْب دس فلَچبست ریل ًوبیص دادُ ضذُ است: -4-1

 

 

 

 

 هوکبری و هشخص شذى هوضوع هتمبضیهذاکزه عضو هیئت علوی بب 

یک نسخه اس و تحویل دانشگبه هتمبضی و : تنظین و اهضبی لزارداد توسظ 1 سغح

 پزونذه تشکیلبه هعبونت پژوهشی جهت لزارداد 

هتمبضی و تبییذ توسظ هذیز ارتببط بب صنعت و صذور گواهی هثبته توسظ : 2 سغح

 پزونذه جهت تشکیل و تحویل به هعبونت پژوهشیدانشگبه  جبهعه

 دانشکذه  ب پزوپوسال هزبوعه در شورای گزوه وتصوی

 بب اعوبل ضزایب حك التذریس هزتبظ گلستبىسبهبنه در  ثبت پبرسب

 ()اختیبری به صالحذیذ هتمبضی هحل استمزار هتمبضیدفبع نهبیی در 

و ارائه یک نسخه فزم دفبع به هعبونت  و تبییذ هذیز ارتببط بب صنعت و جبهعه دفبع نهبیی در دانشگبه

 جهت تکویل پزونذه پژوهشی دانشگبه

 وارد نوودى اعالعبت در سبهبنه پژوهش توسظ عضو هیبت علوی

هنوب و دانشجو صذور گواهی پبرسبی تمبضب هحور جهت استفبده استبد را

 توسظ هعبونت پژوهش و فنبوری


