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 داخلی دانشجویان دکتزی مدت کوتاه اس فزصت حمایت و جذب شیوه نامه

 گزگان  طبیعی منابع و کشاورسی علوم دانشگاه به میشبانی 

جذب داًطجَیاى سایز داًطگاّْا تزای گذراًذى جْت تحزن تخطی تِ فؼالیتْای پژٍّطی، گستزش رٍاتظ تا سایز داًطگاُ ّا ٍ 

 گزگاى ایي ضیَُ ًاهِ تذٍیي گزدیذ. عثیؼی ٍهٌاتغ وطاٍرسی ػلَم فزغت تحمیماتی وَتاُ هذت خَد در داًطگاُ

 اقدامات دانشگاه -1

گزگاى تِ ػٌَاى هیشتاى فزغت هغالؼاتی وَتاُ هذت داًطجَیاى دوتزی هػون است سهیٌِ  عثیؼی ٍهٌاتغ وطاٍرسی ػلَم داًطگاُ

هزاجؼِ ایي دستِ اس داًطجَیاى را تزای گذراًذى ایي فزغت تِ گًَِ ای فزاّن ساسد تا جْت ارائِ خذهات ػلوی ٍ پژٍّطی تِ 

ّا را جذب ًوایذ. ایي داًطگاُ تا داضتي رضتِ ّای داًطجَیاى دوتزی در رلاتت تا سایز داًطگاُ ّا سْن تیطتزی اس ایي فزغت 

تخػػی وطاٍرسی ٍ هٌاتغ عثیؼی ٍ اهىاًات تی هاًٌذی ّوچَى آسهایطگاُ هزوشی، هشارع اختػاغی، هزوش ضیالتی ًٍیزٍ ٍ هزوش 

 آهَسضی ٍ پژٍّطی دوتز تْزام ًیا  لادر است ایٌگًَِ فزغت ّا را تِ خَتی جذب ًوایذ. 

 علمیهیات  اعضای وظایف  -1-1

تزای ضٌاساًذى اهىاًات ٍ لاتلیت ّای ایي داًطگاُ تِ داًطجَیاى دوتزی سایز داًطگاُ ّا ٍ تْثَد ٍضؼیت اعالع رساًی، اػضای ّیات 

ػلوی هَظفٌذ در ٍتگاُ ضخػی خَد اعالػات ٍ ػاللِ هٌذی ّای ػلوی خَد را تىویل ٍ تِ عَر هزتة تزٍس ًوایٌذ. پس اس ٍرٍد 

گاُ السم است ػضَ ّیات ػلوی ًسثت تِ اختػاظ ٍلت وافی تزای ّذایت داًطجَ، ًظارت تز فؼالیتْای داًطجَی فزغت تِ داًط

 تاییذ اسٌاد هالی الذام ًوایذ. پژٍّطی ٍ تاییذ گشارش ٍ تزرسی ٍ

سیز تؼلك هی  تزای تطَیك اػضای ّیات ػلوی وِ هزجغ تماضا ٍالغ ضًَذ ػالٍُ تز ٍجَُ هتؼلمِ اس سَی ٍسارت ػلَم اهتیاساتی تِ ضزح

 گیزد:

 . هَفمیت آهیش دٍرُ فزغت اًجاماهتیاس تزای استفادُ در سال تؼذ هطزٍط تِ تاییذ  2گزًت پژٍّطی تِ هیشاى -الف

 .  تِ اسای جذب یه داًطجَ دوتزییه داًطجَی ارضذ )در لالة ضیَُ ًاهِ هزتَعِ( تِ ظزفیت سال تؼذ ػضَ ّیات ػلوی افشٍدى  -ب
 

 دانشکدهوظایف گزوه و   -1-2

داًطىذُ ّا ٍ گزٍُ ّای آهَسضی هَظف ّستٌذ ّز سالِ حذاوثز تا اتتذای اردیثْطت هاُ ّز سال، آخزیي فْزست عثمِ تٌذی ضذُ اس  

گلخاًِ ای خَد را در ٍتگاُ داًطىذُ ٍ گزٍُ هزتَعِ لزار  اهىاًات آسهایطگاّی، تحمیماتی، هشرػِ ای، ضیالتی، داهپزٍری ٍ تاؿثاًی ٍ

 هؼزؼ دیذ داًطجَیاى ػاللوٌذ ٍ ٍاجذ ضزایظ لزار گیزد.  دٌّذ تا در

السم است داًطىذُ ٍ تِ تثغ آى هذیز گزٍُ آهَسضی هزتَعِ ٍ هذیز آسهایطگاُ هزوشی، هذیز هشرػِ ٍ سایز هذیزاى در ایي سغح، در 

فْزستی اس اساهی ّیات ػلوی  ضزٍع ّز ًیوسال در تؼاهل تا گزٍُ ّای آهَسضی ّوزضتِ در دیگز هَسسات آهَسش ػالی ٍ تحمیماتی

تِ ّوزاُ سهیٌِ ّای تحمیماتی ٍ ػاللوٌذی ّای آًاى ٍ ًیش فْزست اهىاًات پژٍّطی ٍ آسهایطگاّی خَد را تِ غَرت الىتزًٍیه تِ 

ىاًات دیگز داًطگاُ ّا ارائِ ًوایذ. داًطىذُ هَظف است در حذ اهىاى ًسثت تِ تخػیع فضای استمزار داًطجَ ٍ تسْیل استفادُ اس اه

 داًطىذُ الذام ًوایذ.  

 معاونت آموسشی -1-3

ولیِ هىاتثات اداری ٍ آهَسضی هزتَط تِ غذٍر پذیزش ٍ هجَسّای السم لثل اس ٍرٍد داًطجَ، حیي ٍ پس اس اًجام دٍرُ فزغت تزػْذُ 

ر تاییذیِ ٍ ًْایتا تاییذ هؼاًٍت آهَسضی هی تاضذ. ّوچٌیي هؼزفی داًطجَ تِ داًطىذُ تِ ّوزاُ حىن تَرس، دریافت گشارش، غذٍ

گذراًذى دٍرُ فزغت ٍ اًؼىاس آى تِ ٍسارت هتثَع ٍ داًطگاُ هثذا تز ػْذُ  هؼاًٍت آهَسضی است. هؼزفی استاد راٌّوا تِ هؼاًٍت اهَر 
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یف هؼاًٍت پطتیثاًی جْت پزداخت حك الشحوِ در اًتْای دٍرُ، ّوشهاى تا تاییذ ٍ ارسال گشارش داًطجَ تِ ٍسارت ًیش اس ٍظا هالی ٍ

آهَسضی هی تاضذ. در غَرتی وِ ًیاس تِ گذراًذى درس یا دٍرُ وَتاُ هذت آهَسضی جْت داًطجَ پیص تیٌی ضذُ تاضذ هؼاًٍت 

 آهَسضی هساػذت السم را اًجام هی دّذ.

 معاونت پژوهشی  -1-4

، وتاتخاًِ هزوشی ٍ هزوش اًفَرهاتیه هؼاًٍت پژٍّطی داًطگاُ در جْت تسْیل استفادُ اس اهىاًات پژٍّطی ًظیز آسهایطگاُ هزوشی

 اهتیاس پژٍّطی(. 2تَسظ داًطجَی هْواى ٍ ًیش اػغای گزًت تطَیمی تِ اػضای ّیات ػلوی هزجغ ّوىاری السم را هثذٍل هی ًوایذ )

 معاونت اداری مالی و توسعه منابع -1-5

ٍجَُ تیي داًطگاُ تا ٍسارت ٍ یا تیي داًطگاُ ٍ سایز  هؼاًٍت اداری ٍ هالی داًطگاُ السم است هساػذت وافی در جْت ًمل ٍ اًتمال

 دستَرالؼول ٍسارتی هٌذرج تِ ضزح سیز الذام ًوایذ.  هَسسات را فزاّن ساختِ ٍ هغاتك

( تِ داًطگاُ همػذ ٍاریش هی ضَد 69هیلیَى ریال )هزتَط تِ سال  150هغاتك لاًَى اػغای تَرس داخل تِ داًطجَیاى دوتزی هثلؾ 

درغذ تِ ػٌَاى حك الشحوِ، پس اس اتوام دٍرُ فزغت داًطجَ ٍ تاییذ گشارش آى تَسظ هؼاًٍت آهَسضی ٍ  30ثلؾ وِ اس ایي ه

ٍ اًجام آسهایطات  ِفزؼت ،یّاگطیاهسآ ّشیٌِ تاهیي هَاد% 25درغذ تِ داًطىذُ ) 50تحػیالت تىویلی ایي داًطگاُ، تِ استاد راٌّوا، 

درغذ ًیش تِ ػٌَاى سْن  20ت( وِ تایستی غزف تاهیي هَاد ٍ تجْیشات، ٍ % خزیذ تجْیشا25+  ِتاطه دراَه ٍ فؼالیت ّای هیذاًی

درغذ هثلؾ فَق تز اساس تاییذ استاد راٌّوای همػذ )ػضَ ّیات ػلوی داًطگاُ ػلَم  50داًطگاُ اختػاظ هی یاتذ. ّشیٌِ وزد 

وی پس اس تاییذ هذیز گزٍُ ٍ رییس وطاٍرسی ٍهٌاتغ عثیؼی گزگاى( هطاتِ غَرتجلسِ ّشیٌِ هَاد هػزفی گزًت اػضای ّیات ػل

 داًطىذُ غَرت هی گیزد. فزم غَرت جلسِ ضویوِ است.

 معاونت دانشجویی -1-6

هؼاًٍت داًطجَیی ػالٍُ تز تاهیي خَاتگاُ ٍ فزاّن وزدى اهىاى استفادُ اس سلف سزٍیس تزای داًطجَ ّواًٌذ داًطجَیاى ایي داًطگاُ  

 ایي ضیَُ ًاهِ، ّوىاری السم را هثذٍل هی ًوایذ.  3پیص تیٌی ضذُ در تٌذ  تسْیالتدرسهیٌِ اػغای 

 نحوه تقاضا  متقاضیان و شزایط -2

داًطجَیاى دوتزی وِ لػذ گذراًذى دٍرُ فزغت وَتاُ هذت در ایي داًطگاُ را دارًذ تایذ ضزایظ اٍلیِ ٍسارت ػلَم )هغاتك ضیَُ ًاهِ 

 دارا تاضٌذ.اجزایی وِ ّز سالِ اتالؽ هی ضَد( را 

داًطجَیاى ؿیزدٍلتی ًیش چٌاًچِ اس ًظز هالی تتَاًٌذ ّشیٌِ ّای فزغت را تزاتز تا داًطگاّْای دٍلتی تاهیي ًوایٌذ هی تَاًٌذ  تبصزه:

 هتماضی گذراًذى فزغت در ایي داًطگاُ تاضٌذ.

ز راجغ تِ جشییات هَضَع پژٍّطی لاتل اًجام داًطجَ تا هغالؼِ سهیٌِ ّای تحمیماتی اساتیذ ایي داًطگاُ ٍ تواس تا استاد هَرد ًظ

اهىاًات گزٍُ آهَسضی یا داًطىذُ تماضای خَد را راساً ٍ یا اس عزیك هؼاًٍت آهَسضی یا  پس اس هغالؼِ ضزایظ ٍ تثادل ًظز وزدُ ٍ

ى اس سَی داًطىذُ، هؼاًٍت پژٍّطی هَسسِ هتثَع خَد تزای اخذ پذیزش تِ ایي داًطگاُ ارائِ هی ًوایذ. پس اس تزرسی تماضا ٍ تاییذ آ

تزای هتماضی غادر هی ًوایذ وِ هثٌای پیگیزی سایز هزاحل در داًطگاُ هثذا ٍ ٍسارت  "پذیزش"آهَسضی داًطگاُ ًاهِ ای تا ػٌَاى 

هذت سهاى ایي دٍرُ در غَرت داضتي فؼالیت ّای ضزٍع ٍ عَل هذت فزغت در ًاهِ پذیزش لیذ هی ضَد.  .هتثَع خَاّذ تَد

 .هاُ لاتل توذیذ هی تاضذ 6تا  داًطگاُ هثذا ٍ تاییذ ادارُ تَرس لثَلَرد پژٍّطی ه

تثػزُ: داًطجَ هتؼْذ هی ضَد تِ ًحَ همتضی در اًتطار ولیِ دست آٍردّای ػلوی حاغل اس فزغت گذراًذُ در ایي داًطگاُ ًام استاد 

 هحل اًجام تحمیك لیذ ًوایذ. گزگاى را تِ ػٌَاى عثیؼی ٍهٌاتغ وطاٍرسی ػلَم راٌّوای هیشتاى ٍ داًطگاُ
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 تسهیالت قابل ارائه -3
سیز را تزای داًطجَیاًی وِ داًطگاُ ػلَم وطاٍرسی ٍ هٌاتغ عثیؼی گزگاى را تِ ػٌَاى هیشتاى فزغت داخل  تسْیالتایي داًطگاُ 

 اًتخاب ًوایٌذ در ًظز هی گیزد:

 استفادُ رایگاى اس خذهات اًفَرهاتیه ٍ وتاتخاًِ داًطگاُ -

 ایي داًطگاُ دُ اس اهىاًات خَاتگاُ ٍ ؿذاخَری داًطگاُ هغاتك ضزایظ داًطجَیاى ضاؿل تِ تحػیل دراستفا -

استفادُ اس ولیِ ظزفیت ّا ٍ اهىاًات آسهایطگاّی ٍ لجستیىی سایز تخطْا ٍ گزٍّْای آهَسضی داًطگاُ هغاتك ضزایغی وِ تزای  -

 داًطجَیاى ضاؿل تِ تحػیل در ایي داًطگاُ ٍجَد دارد. 

لاتل اجزا هی  تزای ولیِ داًطجَیاىهَرد تػَیة لزار گزفت ٍ  2/7/69ّیات رئیسِ داًطگاُ هَرخ سِ لجتٌذ در  3ایي ضیَُ ًاهِ در 

 تاضذ.

 


