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 مقدمه:

بِ هٌظَس فشاّن وشدى صهیٌِ تحمیمبت هؤثش بب اػتفبدُ اص پظٍّـگشاى داخل  ٍ خلبسا اص وـلَس بلشاع سفلغ       

ًبهِ الذام بِ پزیشؽ پظٍّـگش اص طشیك  تَاًٌذ دس چبسچَة ایي آییي ًیبصّبع جبهؼِ، اػضبع ّیأت ػلوی داًـگبُ هی

 ًوبیٌذ.بش اػبع ضَابط داًـگبُ  دوتشاّبع پؼب ع دٍسُافشاخَاى بش 

 

بِ دٍسُ پظٍّـلی پلغ اص دوتلشاع     ؿَد( ًبهیذُ هی« دٍسُ»ًبهِ  آییيدوتشا )وِ اص ایي پغ دس ایي پؼبدٍسُ  :1ماده 

 ؿَد. ( اطالق هیPhDتخصصی )

شًظش وبدس ّیأت ػلوی پزیشًلذُ  ؿَد( صی ًبهیذُ هی« پظٍّـگش»ًبهِ  یي آییيادوتشا )وِ اص ایي پغ دس پؼبپظٍّـگش 

 ًوبیذ. ؿَد( ایي دٍسُ سا ػپشع هی ًبهیذُ هی« اػتبد»ًبهِ  پظٍّـگش )وِ دس ایي آییي

 

 ؿَد: ببؿذ، گفتِ هی ؿشایط ری  هی پظٍّـگش بِ فشدع وِ داساع :2ماده 

 هؼتبش داخ  یب خبسا ببؿذ. ّبعُ داساع هذسن دوتشاع تخصصی اص یىی اص داًـگب الف(

یلب   ISIولِ دس  دس هجالت هؼتبش ػلوی ل پظٍّـلی   وِ حذال  دٍ همبلِ آى  همبلِ چبپ ؿذُ چْبسع حذال  داسا ب(

Scopus  ِهمبلِ آى  2ٍ حذاوثش  ؿذُ اػت، ببؿذًوبیISC ببؿذ. 

 بیؾ اص ػِ ػبل اص صهبى اخز هذسن دوتشع پظٍّـگش ًگزؿتِ ببؿذ. ج(

 تشع پظٍّـگش گزؿتِ ببؿذ، الصم اػلت بلِ اصاه ّلش ػلبل    چٌبًچِ بیؾ اص ػِ ػبل اص تبسیخ اخز هذسن دو تثصزه:

 ؿَد، هٌتـش وشدُ ببؿذ. ًوبیِ هی Scopusیب  ISIحذال  دٍ همبلِ دس هجالت هؼتبش ػلوی ل پظٍّـی وِ دس  هبصاد

 

 ؿَد: ببؿذ، گفتِ هی ؿشایط ری  هی اػتبد بِ فشدع وِ داساع :3ماده 

 ببؿذ.اػتبدع تبِ شداساع ه الف(

ّ هم 6حذال   ب( اص تلب   3 حلذال  دس ػِ ػبل اخیش بِ چبپ سػبًذُ ببؿذ ٍ  دس ـیبلِ دس هجالت هؼتبش ػلوی ل پظٍ

 .( ببؿذCorresponding Authorهؼئَل ) اٍل ٍ یب ًَیؼٌذُ ٌذُایي همبالت ًَیؼ

بلِ   ّبع خبسا اص داًـگبُ بب بَدجِ وبفی دس دػت اجشا داؿتِ ببؿذ حذال  یه طشح تحمیمبتی بب یىی اص ػبصهبى ج(

بتَاًذ حمَق فشد یب افشاد پزیشفتِ ؿذُ دس دٍسُ پؼلبدوتشا سا   ،ًحَع وِ بجض اجشاع طشح ٍ پشداخت ببالػشع داًـگبُ

 .یببذ، ببؿذ ّبع سػوی وـَس وِ بِ ّویي هٌظَس تخصیص هی ٍ یب داساع گشًت اص یىی اص جـٌَاسُ بپشداصد

 التحصی  ًوَدُ ببؿذ. فبسؽ داًـجَع وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ یه داًـجَع دوتشع سا 5حذال   د(



 

 پذیزش نحوه: 4ماده 

اص طشیلك ػملذ    ولِ هٌلببغ هلبلی آى    ّبع تحمیملبتی  پشٍطُجْت  تَػط اػتبد پظٍّـگش اػالم ظشفیت پزیشؽالف( 

 .گشدد هیتأهیي  ّب، هؤػؼبت ٍ دػتگبّْب لشاسداد بب ػبصهبى

 .دسیبفت ؿَد هحشهبًِ َصیِ ًبهٍِ حذال  دٍ ت CVّوشاُ ببیؼتی بصَست وتبی بِ  دسخَاػت پظٍّـگش ب(

ٍ  گیشع اسػلبل هلی   ًتیجِ بشسػی پشًٍذُ هتمبضیبى تَػط اػتبد بِ گشایؾ هشبَطِ جْت تصوین ج( اص  پلغ  گلشدد 

هجَص ؿشٍع بِ وبس پظٍّـگش تَػط هؼبٍى پلظٍّؾ ٍ فٌلبٍسع داًـلگبُ     بخؾ، داًـىذُ ٍ هؼبًٍت پظٍّـیهَافمت 

 .ؿَد هیصبدس 

 

 : طول دوره5ماده 

 ببؿذ. ؿذُ هیطُ تحمیمبتی تؼشیف ٍسُ حذال  یه ػبل ٍ حذاوثش دٍػبل بصَست توبم ٍلت بش سٍع پشٍطَل د

جْت افضایؾ طَل دٍسُ بشاع یىؼبل دیگش، هَضَع بِ ؿَساع پظٍّـی داًـلگبُ جْلت    دس هَاسد اػتثٌبیی تثصزه:

  گشدد. گیشع اسجبع هی تصوین

 

 پژوهشگزالشحمه  ها و حق هشینه: 6ماده 

الضحوِ لبب  پشداخت بب تَافك طشفیي ٍ سػبیت حذال  دػتوضد دس للبًَى ولبس اص هحل  اػتبلبسات      حذاوثش حك الف(

 ؿَد. پشٍطُ هشبَطِ تؼییي هی

اص هحل  بَدجلِ   ؼلتی  ببی هیّبع تحمیمبتی اص جولِ آصهبیـگبُ، هَاد هصشفی، بیوِ، تىثیش ٍ غیشُ  توبهی ّضیٌِ (ب

 دد.طشح تحمیمبتی هصَة هشبَطِ پشداخت گش

ولِ اص هحل  بَدجلِ طلشح تحمیملبتی       داًـگبُ ؿیشاص حمَق اػتبدیبس پبیِ یه% 68-08حمَق پظٍّـگش  هیضاى ج(

 .ببؿذ ّب هٌؼمذ ؿذُ، لبب  پشداخت هی ّب، دػتگبُ اػتبد بؼتِ بِ تَافك وِ بِ صَست لشاسداد بب ػبصهبى

ٍّؾ ٍ فٌلبٍسع داًـلگبُ ٍ هؼلبٍى اداسع ٍ    ببیؼتی بِ اهضبه اػتبد، هؼبٍى پلظ  لشاسداد پزیشؽ پظٍّـگش هی تثصزه:

 هبلی داًـگبُ بشػذ ٍ هَضَع بیوِ، هبلیبت ٍ ًحَُ پشداخت ّضیٌِ هَاد هصشفی دس لشاسداد هـخص ؿَد.

 

 : تعهدات پژوهشگز7ماده 

َست ّش ؿؾ هلبُ بلِ صل   حذاوثش ّبع تحمیمبتی ٍ پظٍّـی خَد سا  پظٍّـگش هَظف اػت ًتبیج ػلوی فؼبلیتالف( 

 گضاسؽ ًوبیذ. ػتبدهىتَة بِ ا

ّـی خَد سا دس پبیبى دٍسُ بِ صَست گلضاسؽ هىتلَة   ّبع پظٍ ؿَد ًتبیج حبص  اص فؼبلیت پظٍّـگش هتؼْذ هی ب(

سػیذُ ببؿذ، بِ هؼبًٍت پظٍّـی داًـگبُ اسائِ ًوبیذ تب  شا( وِ بِ تأییذ اػتبدًبهِ داًـجَیبى دٍسُ دوت )بب فشهت پبیبى

 تؼَیِ حؼبة ًْبیی اًجبم پزیشد.



بب روش  ّبع پظٍّـی خَد سا ًتبیج حبص  اص فؼبلیتهشبَطِ،  اػتبدتأییذ دسخَاػت ٍ گشدد بب  هتؼْذ هی پظٍّـگش ج(

 ذ.داخ  یب خبسا اص وـَس هٌتـش ًوبیدس هجالت هؼتبش ػلوی ل پظٍّـی  ًبم داًـگبُ

غیلش  اختیبس افشاد ٍ هؤػؼبت ؿَد وِ بِ ّیچ ػٌَاى اطالػبت ٍ ًتبیج حبص  اص تحمیك سا دس  پظٍّـگش هتؼْذ هی د(

 ذّذ.ًلشاس 

ؿَد وِ دس طَل دٍسُ صشفبً بش سٍع طشح تحمیمبتی هشبَطِ ٍ بِ صَست توبم ٍلت هـغَل  پظٍّـگش هتؼْذ هی هـ(

 بِ فؼبلیت ببؿذ.

 ّبع داًـگبُ اػتفبدُ ًىٌذ. خَابگبّْب ٍ ػلف ػشٍیغ ؿَد وِ اص پظٍّـگش هتؼْذ هی و(

ّبع داًـلگبّی ٍ وـلَسع    هؼیبسّبع اخالق پظٍّـی ٍ صیؼتی، لَاًیي ٍ ػیبػت اصؿَد وِ  پظٍّـگش هتؼْذ هی س(

 پیشٍع ًوبیذ.

 

 : تعهدات استاد 8ماده 

 ّب ّب ٍ دػتگبُ اص هح  بَدجِ طشح تحمیمبتی هٌؼمذؿذُ بب هؤػؼبت، ػبصهبى ببیؼتی هی پظٍّـگشالضحوِ  حك الف(

 .پشداخت گشدد

 پشداخت گشدد. ِ پظٍّـگش ٍ غیشُ اص هح  بَدجِ طشح تحمیمبتیّضیٌِ آصهبیـبت، خذهبت پظٍّـی، بیو ب(

ِ  ت پظٍّـگش اص جولِ دفتش، سایبًِفضب ٍ اهىبًبت الصم بشاع ؿشٍع فؼبلی ج(  ٍ غیشُ بب ّوبٌّگی گشٍُ ٍ بخؾ هشبَطل

 فشاّن گشدد.

 اػالم گشدد. پبیبى تحمیك بِ گشٍُ، بخؾ ٍ داًـىذُ ٍ هؼبًٍت پظٍّـی داًـگبُ د(

 اسػبل گشدد. ًْبیی بِ گشٍُ، بخؾ، داًـىذُ ٍ هؼبًٍت پظٍّـی داًـگبُگضاسؽ  هـ(

 

تاشد که تعداً ته تصویة شـورای   ای می نامه نامه تز اساس شیوه : ضواتط و مقزرات اجزایی این آیین9ماده 

 پژوهشی دانشگاه خواهد رسید.


