آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز دوره ﻫﺎی
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی Ph.D
ﻣﻘﺪﻣﻪ
در اﺟﺮای ﺑﻨﺪ  2ﻣﺎده  2آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮرای ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺼﻮب ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ
 75/9/6ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﺴﻬﯿﻼت وﯾﮋه آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز
در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی  ، Ph.Dاﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .در اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
وزارت ،ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر "وزارت" و ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺠﺮی دوره ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮی "داﺗﺸﮕﺎه" اﻃﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎده  -1داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دارای ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻤﺘﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛
اﻟﻒ( ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ در ﻫﺮرﺷﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر؛
ب( داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻮدن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد  1و  13آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت آﻣﻮزﺷﯽ وﯾﮋه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز
ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﻧﺪ؛
ج( دارﻧﺪﮔﺎن رﺗﺒﻪ اول در آزﻣﻮن ورودی دوره دﮐﺘﺮی در ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﺶ از  20ﻧﻔﺮ در آزﻣﻮن آن
رﺷﺘﻪ؛
د( داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ دارای  2ﻣﻘﺎﻟﻪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره دﮐﺘﺮی دارای  3ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ -
ﭘﮋوﻫﺸﯽ؛
ه( ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن اﻟﻤﭙﯿﺎدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﮐﺸﻮر )رﺗﺒﻪ ﻫﺎی اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﻫﺮ رﺷﺘﻪ( ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش
ﮐﺸﻮر.
ﺗﺒﺼﺮه -ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  50ﻧﻔﺮ ﭘﺬﺑﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در
ﻫﺮ رﺷﺘﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻣﺘﯿﺎزات ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻤﺘﺎز اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده  -2داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت زﯾﺮ را ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ:
-

اﻋﻄﺎی وام ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  3ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن از ﻣﺤﻞ
ﺻﻨﺪوﻗﻬﺎی رﻓﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن؛

-

اﻋﻄﺎی ﺑﻮرس ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﺧﻞ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز دوره دﮐﺘﺮی از ﺳﻮی وزارت؛

-

ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ؛

-

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﺎﻧﻪ ای ﺑﺎ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎی وﯾﮋه ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت
ﻋﻠﻤﯽ؛

-

در اﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮاردادن اﻣﮑﺎﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ،ﺗﮑﺜﯿﺮ ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ  ،ﺑﻦ ﮐﺘﺎب و ...

ﻣﺎده  -3در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ و آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

ﺗﺒﺼﺮه -داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،ﭘﺲ از اراﺋﻪ
ﮔﺰارش ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﻣﺘﺒﻮع ،از ﻣﺤﻞ ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎرت ﺣﻔﻆ و ﭘﺮورش اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن ﻣﻮرد
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎده  -4داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  1اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﮐﻪ ﻣﻌﺪل ﮐﻞ دروس
آﻧﻬﺎ  17و ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ درﺟﻪ ﻋﺎﻟﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره دﮐﺘﺮی ﺑﺪون ﺷﺮﮐﺖ در آزﻣﻮن
ورودی ﭘﺬﯾﺮش ﮐﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه -ﭘﺬﺑﺮش اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺿﺎﻓﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ وﯾﮋه ای ﺑﺮای
ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺪوﯾﻦ و ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺎده  -5ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﺴﻬﯿﻼت آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻤﺘﺎز از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺣﻔﻆ و ﭘﺮورش
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن و در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن از ﻣﺤﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺎده  -6ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اﺟﺮای آن ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎده  -7اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ در  7ﻣﺎده و  3ﺗﺒﺼﺮه ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ  81/12/19ﺷﻮرای ﻫﺪاﯾﺖ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ وزﯾﺮ ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری رﺳﯿﺪ و از ﺗﺎرﯾﺦ اﺑﻼغ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ.

