تاررخ............................................. :
شاار .......................................... :
معاونت آموزش و تحصيالت تكميلي
دستورالعمل پرداخت پژوهانه اعضاء هيأت علمي

مقدهم:
بر اساس مواد  2و  3نظامنامه مباني مديررر و ودوابا ااراردي بوداده سدا  22دانشداا و در راسداا ماارد و
بهر گير از ظرفي
مرك

دانشجوران دور ها تحصيالت تكايلي ،در اارا هر چه بهادر ردرو هدا دانشداا بده ورده

در مرزها دانش و فناور ها نوظهور و اه

تسهيل در اارا ررو ها دانشاا در نظام اسااد -دانشجو،

اعابار به شرح ذرل و رس از تأريي معاون آموزش و تحصيالت تكايلي به مجااع /دانشكي ررداخ ميشود.

ماده  .1شرايط و ضوابط رپداخت ژپواههن:
الف) تصورب ريشنهادره رساله در شورا تحصيالت تكايلي مجااع /دانشكي دور دكار تدا راردان نياسدا دوم
تحصيلي دانشجو؛
ب) تكايل كاربرگها الزم و ارسا آنها به هارا ريشنهادره تصورب شي به ادار كل تحصيالت تكايلي دانشاا ؛
ج) ثب اطالعات مربوط به رساله در سامانه گلساان توسا مجااع/دانشكي .

ماده  .2تأمين اعتبار ژپواههن:
اعابار مربوط به رهوهانه در ابايا هر سا مالي تعيين و توسا رراس دانشاا ابالغ ميگردد.

ماده  .3ميزان رپداخت ژپواههن رب اساس نوع رساهل:
الف) رسالهها مساخرج از ررو ها مصوب مجااع /دانشكي  ،تا سقف  %011رهوهانه ررداخ ميشود.
ب) برا رسالهها مساخرج از ررو ها مجااع /دانشكي ها كه بر اساس نياز به مجاادع درادر اراداد شدي
اس  %01 ،سقف رهوهانه ررداخ

ميگردد .مابقي %01بارساي از مجااع /دانشكي اراداد دهندي ردرو تدأمين

شود.
ج) برا رسالههاري كه اارا آنها مساقيااً توسا صنارع دفاعي ماار ميشود (به غير از ررو هدا تعامدل بدا
صنارع) تا سقف  %01رهوهانه تعلق ميگيرد.

ماده  .4نحوه رپداخت ژپواههن:
 %01رس از راران ترم او با ارائه عنوان راراننامه و  %00رس از تصدورب رارداننامده و برگداار دفاعيده رروردوزا و
برگاار السه دفاد از رروروزا (ريشنهادره رساله) %20 ،رس از تأريي ريشرف  %01رساله (اامع رهوهشي %20 ،)0
رس از تأريي ريشرف  %01رساله (اامع رهوهشي )2و  %20رس از برگاار السه دفاعيه.

ماده  .5نحوه زهينه كرد ژپواههن:
رهوهانه در اخايار مقام مجاز قرار گرفاه و با نظر اسااد /اساتيي راهناا برا موارد زرر هارنه ميشود.
 -0-0كاك هارنه شرك در ساينارها و هاارشها و ارائه مقاالت توسا دانشجو و اسااد راهناا (مياكثر تا سقف
 %20رهوهانه)
 -2-0ررداخ مقالاماه رساله و دكار با تشخيص اسااد راهناا (مياكثر تا سقف  %20رهوهانه)
 -3-0هارنهها تهيه رساله (شامل تارپ ،تكثير و صحافي) (مياكثر تا سقف )%01
 -4-0خرري مواد مصرفي و اقالم سرمارها  ،سداخ قععدات ،انجدام آنالياهدا و سدارر هارندههدا اادرا رسداله
(باقيااني رهوهانه)
تبصرره :1درصورت راهنااري رساله به صورت مشارك ،اعابار رهوهانه به نسب

قيرالسهم راهنااري در اخايدار اسداتيي مربدوط

قرار ميگيرد.
تبصرره :2مجااع/دانشكي مجاز به ررداخ

را كسر مبلغ رهوهانه ،باب

هارنهها سربار را فيش مقوقي اعضاء هيدأت علادي

نايباشي.
تبصره :3درصورت تشخيص اسااد راهناا ،رهوهانه چني دانشجو ميتواني تجايع شي و در ارجاد زررساخ ها تحقيقاتي مورد
نظر اسااد مربوطه ،هارنه شود.

اين آئينانهم رد اقلب يك مقدهم و  5ماده و  3تبصره رد اترخي  92/4/9هب تصويب رياست دااگشنه رسیده و از اترخي تصويب ،اح كام آن رباي كليه واحداهي دااگشنهي الزماالجراست.
*******

