
 شرح مختصر فرآیند  پذیرش و  انعقاد قراردادهای بورسیه دکتری) آموزش محور و پژوهش محور(

دانشجویان پذیرفته شده مشروط به بورس شامل )دانشجویان پذیرفته شده و مربیان پذیرفته قراردادهای بورسیه دکتری 

شده( و انجام کلیه امرات مربوط به فرآیند بورسیه دکتری)آموزشی و دکتری پژوهش محور( شامل عقد قرارداد، پیشرفت 

صیلی از طریق ارتباط ب صدور مدرک تح شگاه و  صول مطالبات دان صیلی، و ضعیت تح شکدها و صیالت ، هادان حوزه تح

 باشد:بشرح ذیل می امور آموزشی دانشگاهو  تکمیلی دانشگاه

 

 اخذ مجوز پذیرش دانشجوی دکترا )آموزش محور و پژوهش محور( از شورای گسترش وزارت علوم  -1

سیه دارند در دفترچ -2 شجوی دکتری بور شته و محل های که پذیرش دان ه شرکت در آزمون دوره دکترا) عنوان ر

 راهنمای دوره دکترا درج می شود.

 معرفی دانشجویان پذیرفته شده در بورسیه دکتری از حوزه ت ت دانشگاه به معاونت پژوهشی -3

 تصمیم گیری در خصوص مبلغ بورسیه دانشجویان دکتری -4

 تنظیم قرارداد فیمابین با سازمان بورس کننده)آموزش محور(، و با صنعت)پژوهش محور( -5

ط به اقساط هزینه تحصیلی پیرو ارسال گزارش وضعیت پیشرفت تحصیلی از سوی دانشکده وصول مطالبات مربو -6

 ذیربط.

 انجام مکاتبات الزم برای صدور مدرک دانشجوی موضوع قرارداد. -7

  



 پسا دکتری

حامی مالی : صنننعت، بنیاد ملی نگبگان، صننندوا حمایت از پژوهشننگران و فناوران کشننور، ععننو هی ت علمی 

دهنده به عنوان مجری طرحهای صنعتی) توافقی با پرداخت حق الزحمه و بدون حق الزحمه(، فدراسیون پذیرش 

 سرآمدان علمی کشور

 پسادکتری صنعتی

صی موردنیاز  -1 ص شی خود را در حوزه تگ ستاد میزبان فعالیت پژوه شگر و ا صنعت، پژوه ست  بنابر درخوا

 ود.واحد صنعتی طبق قرارداد منعقده فیمابین اجرا می ش

سب با  -2 ستاد میزبان متنا صله های زمانی مورد توافق پس از ت یید ا شرفت در فا ساس ارائه گزارش پی بر ا

 گزارش پیشرفت پژوهش مبالغ مورد توافق پرداخت می گردد.

آزاد سازی مبالغ پرداخت شده از سوی صنعت د رچارچوب قرارداد درخصوص  سهم باالسری دانشگاه ،               -3

 ه پژوهشگر، گرنت و حق الزحمه استاد میزبان انجام می گردد.حق الزحم

گواهینامه پسا دکتری پیرو ارسال گزارش نهایی و ت یید استاد میزبان و معاونت پژوهشی دانشگاه صادر                   -4

 می گردد.

شگران و  صندوق حمایت از پژوه سادکتری عادی با حمایت بنیاد ملی نخبگان،  شور، پ فناوران ک

 فدراسیون سرآمدان علمی کشور

دریافت درخواسننت اولیه از سننوی دانشننکده ذیربط پیرو برنده شنندن جایزه شننهید دکتر چمران توسننط  -1

محقق و انتگاب اسننتاد میزبان و برنده شنندن جایزه عطمه طباطبایی توسننط اسننتاد میزبان و انتگاب 

 حمایت قرار می گیرد.پژوهشگر توسط استاد مدعو، پژوهشگر مورد 

 معرفی به اداره حراست دانشگاه به منظور تعیین صطحیت و تردد در محیط دانشگاه. -2

ارائه معرفی نامه جهت اسننتداده از امکانات مانند کتابگانه، اینترنت، و اسننتداده احتمالی از خوابگاه بدون  -3

 سوبسید.

 ر نظر گرفته نمی شود.  در این نوع حمایتها حق الزحمه و گرنت جهت استاد میزبان د -4

 معرفی پژوهشگر به بنیاد به منظور دریافت حمایت . -5

 های مربوطه با ت یید استاد میزبان و معاونت پژوهشی به حامی مالی. ارسال گزارش -6

 پرداخت سهم دانشگاه توسط معاونت پژوهشی )گرنت، حمایت معاونت پژوهشی( به پژوهشگر -7

سادکتری ب -8 شی پس از اتمام دوره با صدور و ارائه گواهینامه پ شی و آموز عاء معاونین محترم پژوه ا ام

 ت یید استاد میزبان.



 


