شیًٌ وامٍ اجرایی حقالسحمٍ راَىمایی پایانوامٍ َای تحصیالت تکمیلی

ایه ضیًٌوبمٍ دس ساستبی آییهوبمٍ خُتدَی پبیبنوبمٍَبی تحػیالت تکمیلی مػًة َ 96/12/8یأت امىبی داوطگبٌ گیالن ي ثب َذف
چگًوگی پشداخت حك الضحمٍ پبیبنوبمٍ َبی تحػیالت تکمیلی مشثًط ثٍ آییهوبمٍ مزکًس تذيیه ضذٌ است.
الف -دس مًسد سسبلٍ َبی دکتشی َفتبد دسغذ ياحذ مؼبدل حك التذسیس دس سٍ مشحلٍ ثش اسبس گضاسش مؼبين آمًصضی ي تحػیالت
تکمیلی لبثل پشداخت خًاَذ ثًد کٍ مشحلٍ وخست آن پس اص دفبع داوطدً اص پیطىُبد تحمیك( پشيپًصال) خًاَذ ثًد.
ب -دس مًسد َمٍ پبیبن وبمٍ َب سی دسغذ ثبلیمبوذٌ ي تطًیمی ثش اسبس فشایىذ ریل پشداخت می ضًد:
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شرایط احراز

 -1-1دس خػًظ پبیبن وبمٍَبی کبسثشدی ،وظشی ي تًسؼٍ ای ي َمچىیه پبیبن وبمٍ َبی ثذیغ مالن پشداخت حك الضحمٍ ،مستىذات
تبییذ ضذٌ دس سبمبوٍ دادٌ پشداصی پژيَص داوطگبٌ است.
 -1-2دس خػًظ پبیبنوبمٍَبی تمبضب محًس دس غًست داضته حذالل یکی اص ضشایظ ریل  %30ثبلیمبوذٌ حك الضحمٍ پشداخت
خًاَذ ضذ:
 -1-2-1اسائٍ ػمذ لشاسداد ثب مشاکض ثیشين داوطگبٌ ،سبصمبنَب ،دستگبٌَبی اخشایی ي غىبیغ (ديلتی یب غیش ديلتی)
 -2-2-1تبییذیٍ سسمی اص ثبالتشیه ممبم مسئًل متمبضی مجىی ثش ايلًیت تحمیك
 -3-2-1اسائٍ ػمذ لشاسداد اص مذیشیت کبسآفشیىی ي استجبط ثب خبمؼٍ دس خػًظ تحمیمبت اودبم ضذٌ ثش مجىبی ویبص داوطگبٌ
 -4-2-1اسائٍ اسىبد اص سبصمبنَبی حمبیت کىىذٌ پبیبنوبمٍ مبوىذ غىذيق حمبیت اص پژيَطگشان ،غىذيق تًسؼٍ ملی ي ...
 -5-2-1پبیبن وبمٍ َبیی کٍ خىجٍ تًلیذ محػًل/فىبيساوٍ داسوذ (ثشاسبس تجػشٌ مبدٌ  4آئیه وبمٍ خُت دَی پبیبن وبمٍ َبی
تحػیالت تکمیلی داوطگبٌ)
 -6-2-1کشسی َبی وظشیٍ پشداصی مغبثك ثب آییه وبمٍ "حمبیت اص کشسی َبی وظشیٍ پشداصی ،ومذ ي مىبظشٌ" مػًة آرس 1387ضًسای
ػبلی اومالة فشَىگی
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تعریف محصًل :ومًوٍ کبال ي یب فشایىذی کٍ ضشایظ يسيد ثٍ ثبصاس یب ػشضٍ ثٍ ػمًم سا کست ومًدٌ ي یب ثشای تًلیذ ویمٍ غىؼتی یب
غىؼتی آمبدٌ ثبضذ.
تثصرٌ :1دس خػًظ مستىذات مبدٌ  1ایه ضیًٌ وبمٍ گشيٌ ریشثظ مشخغ تبییذ کىىذٌ دسخًاست است .گشيٌ مدبص است دس غًست
غالحذیذ اص وظشات مشاخغ ریػالح ثیشيوی استفبدٌ ومبیذ.
تثصرٌ :2تطخیع استجبط مًضًػی ي تؼذاد پبیبنوبمٍ مستخشج اص عشح پژيَطی ثش ػُذٌ گشيٌ ریشثظ ي سپس مؼبين پژيَطی
داوطکذٌ مشثًعٍ است.
 -2زمان ارائٍ مستىدات در خصًص پایان وامٍ َای تقاضا محًر
حذاکثش صمبن اسائٍ دسخًاست  6مبٌ پس اص تػًیت پیطىُبد پبیبنوبمٍ دس داوطکذٌ ي ثب اسائٍ یکی اص اسىبد ثىذَبی  1-2-1الی 4-2-1
می ثبضذ.
تثصرٌ  :1ثب تًخٍ ثٍ تجػشٌ  1ثىذ  3-3آئیهوبمٍ خُتدَی پبیبنوبمٍَبی تحػیالت تکمیلی حذاکثش فشغت ثشای ثجت مستىذات
مشثًط ثٍ دستبيسدَبی پبیبنوبمٍ دس سبمبوٍ دادٌپشداصی پژيَص تب  2/5سبل ثؼذ اص تبسیخ دفبع اص پبیبن وبمٍ اسضذ ي یب سسبلٍ
دکتشی میثبضذ.
 -3شیًٌ تررسی تقاضا ي مراحل اوجام کار
 -1-3الصم است کلیٍ مستىذات مشثًط ثٍ آییهوبمٍ خُتدَی پبیبنوبمٍَب دس سبمبوٍ دادٌپشداصی پژيَص داوطگبٌ دس لسمت مستىذات
مستخشج اص پبیبن وبمٍ مشثًط ثٍ دفبع اص پبیبنوبمٍ اسضذ یب سسبلٍ دکتشی ثجت ضًد.
 -2-3مذیش گشيٌ آمًصضی ي مؼبين پژيَطی داوطکذٌ مًظف است پس اص ثجت دسخًاست استبد ساَىمب دس سبمبوٍ دادٌ پشداصی پژيَص،
وتبیح ي اسىبد مشثًعٍ سا ثشسسی ي وتیدٍ سا دس سبمبوٍ ثجت ومبیذ.
تثصرٌ  : 1پبیبن وبمٍ َبی داوطدًیبن ثیه المللی( کبسضىبسی اسضذ ي دکتشی) ي َمچىیه اسبتیذ ساَىمب ي مطبيسان مشثًعٍ مطمًل آییه
وبمٍ " خُت دَی پبیبن وبمٍ َبی تحػیالت تکمیلی داوطگبٌ گیالن" مػًة َ 96 /12 /08یأت امىبی داوطگبٌ گیالن وخًاَىذ ضذ.
تثصرٌ  :2تبییذ وُبیی خُت پشداخت حك الضحمٍ (  30دسغذ ثبلیمبوذٌ ي تطًیمی) ثش ػُذٌ مؼبين آمًصضی ي تحػیالت تکمیلی داوطگبٌ
است.
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تثصرٌ  :3ثب تًخٍ ثٍ صمبن تػًیت آییه وبمٍ خُت دَی پبیبن وبمٍ َب تًسظ َیأت امىب محتشم داوطگبٌ ي اثالؽ آن ثٍ اػضبی محتشم
َیأت ػلمی  ،ایه ضیًٌ وبمٍ ي آییه وبمٍ مشتجظ ثشای پبیبن وبمٍ َبی کبسضىبسی اسضذ ي سسبلٍ دکتشی کٍ پشيپًصال یب پیطىُبد آوُب اص
تبسیخ  1398 /01 /01ثٍ ثؼذ ثٍ تػًیت می سسذ لبثل اخشا خًاَذ ثًد ي حك الضحمٍ پبیبن وبمٍ َبیی کٍ پشيپًصال آوُب لجل اص تبسیخ
مزکًس تػًیت ضذٌ ثبضذ ثٍ ضیًٌ گزضتٍ پشداخت می ضًد.
ایه شیًٌوامٍ در جلسٍ مًرخ  1331/60/13شًرای پژيَشی داوشگاٌ ي جلسٍ مًرخ َ 31 /16 /11یات رئیسٍ داوشگاٌ تصًیة ي در
جلسٍ مًرخ َ 33 /12 /11یأت رئیسٍ اصال ح شد
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