شیًٌ وامٍ اجرایی حقالسحمٍ راَىمایی پایانوامٍ َای تحصیالت تکمیلی

ایه شیًٌوبمٍ دس ساستبی آییهوبمٍ خُتدَی پبیبنوبمٍَبی تحظیالت تکمیلی مظًة َ 96/12/8یأت امىبی داوشگبٌ گیالن ي ثب َذف
چگًوگی پشداخت حك الضحمٍ ( %30ثبلیمبوذٌ ي تشًیمی) پبیبنوبمٍ َبی تحظیالت تکمیلی مشثًط ثٍ آییهوبمٍ مزکًس تذيیه شذٌ است.
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شرایط احراز

 -1-1دس خظًص پبیبن وبمٍَبی کبسثشدی ،وظشی ي تًسؼٍ ای ي َمچىیه پبیبن وبمٍ َبی ثذیغ مالن پشداخت حك الضحمٍ ،مستىذات
تبییذ شذٌ دس سبمبوٍ دادٌ پشداصی پژيَش داوشگبٌ است.
 -1-2دس خظًص پبیبنوبمٍَبی تمبضب محًس دس طًست داشته حذالل یکی اص ششایط ریل  %30ثبلیمبوذٌ حك الضحمٍ پشداخت
خًاَذ شذ:
 -1-2-1اسائٍ ػمذ لشاسداد ثب مشاکض ثیشين داوشگبٌ ،سبصمبنَب ،دستگبٌَبی اخشایی ي طىبیغ (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 خظًص تحمیمبت اودبم شذٌ ثش مجىبی ویبص داوشگبٌ
 -4-2-1اسائٍ اسىبد اص سبصمبنَبی حمبیت کىىذٌ پبیبنوبمٍ مبوىذ طىذيق حمبیت اص پژيَشگشان ،طىذيق تًسؼٍ ملی ي ...
 -5-2-1پبیبن وبمٍ َبیی کٍ خىجٍ تًلیذ محظًل/فىبيساوٍ داسوذ (ثشاسبس تجظشٌ مبدٌ  4آئیه وبمٍ خُت دَی پبیبن وبمٍ َبی
تحظیالت تکمیلی داوشگبٌ)
 -6-2-1کشسی َبی وظشیٍ پشداصی مطبثك ثب آییه وبمٍ "حمبیت اص کشسی َبی وظشیٍ پشداصی ،ومذ ي مىبظشٌ" مظًة آرس 1387شًسای
ػبلی اومالة فشَىگی
تعریف محصًل :ومًوٍ کبال ي یب فشایىذی کٍ ششایط يسيد ثٍ ثبصاس یب ػشضٍ ثٍ ػمًم سا کست ومًدٌ ي یب ثشای تًلیذ ویمٍ طىؼتی یب
طىؼتی آمبدٌ ثبشذ.
تبصرٌ :1دس خظًص مستىذات مبدٌ  1ایه شیًٌ وبمٍ گشيٌ ریشثط مشخغ تبییذ کىىذٌ دسخًاست است .گشيٌ مدبص است دس طًست
طالحذیذ اص وظشات مشاخغ ریظالح ثیشيوی استفبدٌ ومبیذ.
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تبصرٌ :2تشخیض استجبط مًضًػی ي تؼذاد پبیبنوبمٍ مستخشج اص طشح پژيَشی ثش ػُذٌ گشيٌ ریشثط ي سپس مؼبين پژيَشی
داوشکذٌ مشثًطٍ است.
 -2زمان ارائٍ مستىدات در ذصًص پایان وامٍ َای تقاضا محًر
حذاکثش صمبن اسائٍ دسخًاست  6مبٌ پس اص تظًیت پیشىُبد پبیبنوبمٍ دس داوشکذٌ ي ثب اسائٍ یکی اص اسىبد ثىذَبی  1-2-1الی 4-2-1
می ثبشذ.
تبصرٌ  :1ثب تًخٍ ثٍ تجظشٌ  1ثىذ  3-3آئیهوبمٍ خُتدَی پبیبنوبمٍَبی تحظیالت تکمیلی حذاکثش فشطت ثشای ثجت مستىذات
مشثًط ثٍ دستبيسدَبی پبیبنوبمٍ دس سبمبوٍ دادٌپشداصی پژيَش تب  2/5سبل ثؼذ اص تبسیخ دفبع اص پبیبن وبمٍ اسشذ ي یب سسبلٍ
دکتشی میثبشذ.
 -3شیًٌ بررسی تقاضا ي مراحل اوجام کار
 -1-3الصم است کلیٍ مستىذات مشثًط ثٍ آییهوبمٍ خُتدَی پبیبنوبمٍَب دس سبمبوٍ دادٌپشداصی پژيَش داوشگبٌ دس لسمت مستىذات
مستخشج اص پبیبن وبمٍ مشثًط ثٍ دفبع اص پبیبنوبمٍ اسشذ یب سسبلٍ دکتشی ثجت شًد.
 -2-3مذیش گشيٌ آمًصشی ي مؼبين پژيَشی داوشکذٌ مًظف است پس اص ثجت دسخًاست استبد ساَىمب دس سبمبوٍ دادٌ پشداصی پژيَش،
وتبیح ي اسىبد مشثًطٍ سا ثشسسی ي وتیدٍ سا دس سبمبوٍ ثجت ومبیذ.
تبصرٌ  : 1پبیبن وبمٍ َبی داوشدًیبن ثیه المللی( کبسشىبسی اسشذ ي دکتشی) ي َمچىیه اسبتیذ ساَىمب ي مشبيسان مشثًطٍ مشمًل آییه
وبمٍ " خُت دَی پبیبن وبمٍ َبی تحظیالت تکمیلی داوشگبٌ گیالن" مظًة َ 96 /12 /08یأت امىبی داوشگبٌ گیالن وخًاَىذ شذ.
تبصرٌ  :2تبییذ وُبیی خُت پشداخت حك الضحمٍ (  30دسطذ ثبلیمبوذٌ ي تشًیمی) ثش ػُذٌ مؼبين آمًصشی ي تحظیالت تکمیلی داوشگبٌ
است.
ایه شیًٌوامٍ طی  3مادٌ 10 ،بىد ي  5تبصرٌ در جلسٍ مًرخ  1331/00/13شًرای پژيَشی داوشگاٌ ي جلسٍ مًرخ 31 /10 /11
َیات رئیسٍ داوشگاٌ تصًیب ي از تارید  1331/1/1بٍ مدت  3سال بٍ صًرت آزمایشی قابل اجرا میباشد.
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