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 14/7/97معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی، تاریخ 

  علمی تأهیاعضاء  کمیته منتخب ارتقاءمقطع دکتری و مدعو داوران الزحمه حقپرداخت نامه شیوه

-در راستای تسهیل و تسریع پرداخت حقدانشگاه و  سهیرئئتیه 1396آبان  12التدریس مصوب حق نامهشیوهبا استناد به 

ارزیابی پیشنهادیه و دفاع از رساله دکتری و جلسات رگزاری ب ها و همچنین تکریم اساتید مدعو جهتدهی پرداختالزحمه، سامان

 نامه تدوین گردید.این شیوه یعلمتأیهارتقاء اعضای های منتخب نیز کمیته

و  هرسالهکه  باشدمیثابتی  مبلغاز پایه،  نظرصرفو  علمی مرتبه بر اساسنامه موضوع این شیوه مدعوینالزحمه پرداخت حق -1ماده 

 گردد.ها اعالم میبه دانشکدهو تحصیالت تکمیلی ع سال تحصیلی توسط معاونت آموزشی پیش از شرو

توسط و  1در جدول  مندرجنرخ  بر اساس پرداخت، محاسبه و یعلمتأیه ءارتقاء اعضا های منتخبکمیتهمدعوین  در خصوص -1تبصره 
 انجام خواهد شد. ابالغیاز محل اعتبارات  ،ربطیذ دانشکده

و توسط  2مطابق جدول و پیشنهادیه رساله دکتری دکتری  رسالهحاضر در جلسات دفاع از  مدعو انداورالزحمه پرداخت حق -2تبصره 
 .انجام خواهد شد ابالغیاز محل اعتبارات  ،ربطیذ دانشکده

و  1یب )مندرج در جداول ا ضرب الزحمهحقکیلومتر باشد،  150بیشتر از  گرگان تا مدعوینفاصله شهر محل خدمت  کهیدرصورت -3تبصره 
  گردد.می( پرداخت 2

مجازی و از طریق  صورتبه و پیشنهادیه رساله دکتریدکتری  رسالهحضور داوران مدعو در جلسات دفاع از  کهیدرصورت -4تبصره 
 . شد توسط دانشکده و بدون ضریب پرداخت خواهد الزحمهحقباشد،  دئوکنفرانسیو
 

  مرتبه علمی بر اساس یعلمتأیهاعضاء  ارتقاءهای منتخب کمیته مدعوینالزحمه . حق1جدول 

 
 استاد دانشیار

 بیبا ضر بدون ضریب با ضریب بدون ضریب

 400 300 350 250 های منتخبحضور در کمیته

 .تنظیم شده است 97-98 تحصیلی و برای سال باشدمبالغ برحسب هزار تومان می*

 

  مرتبه علمی بر اساس قطع دکتریداوران مدعو مالزحمه . حق2جدول 

 
 استاد دانشیار استادیار

 با ضریب بدون ضریب با ضریب بدون ضریب با ضریب بدون ضریب

 400 300 350 250 300 200 داور رساله دکتری

داور پیشنهادیه 

 رساله دکتری
80 120 100 150 120 180 

 تنظیم شده است. 97-98باشد و برای سال تحصیلی *مبالغ برحسب هزار تومان می
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مدارک اخذ در قبال را مدعو  استاد ایاب و ذهاب نهیهز الزحمه وحق با هماهنگی عامل مالی، موظف استکارپرداز دانشکده  -2ماده 

دگاه به گرگان عزیمت نمایند، هزینه افراد از شهرهای دور و دارای فرو کهیدرصورت نماید.پرداخت  بعد از برگزاری جلسه ، بالفاصلهمربوطه
 پرواز توسط دانشکده پرداخت خواهد شد.

 .شودمیانجام  ربطیذ توسط دانشکده (نیاز در صورت) ییرایاقامت و پذ دعوت اساتید و به مربوطهای و هماهنگیالحظات م -3ماده 

تعداد احتمالی جلسات دفاع رساله و یا پرونده  بر اساس نامههالزحمه اساتید مدعو موضوع این شیواعتبارات مربوط به پرداخت حق -4ماده 

 اعتباراتدر  و توسعه منابع مالی و توسط معاونت اداری بینی شده وو تحصیالت تکمیلی پیش معاونت آموزشی ارتقاء در هر دانشکده توسط
 دانشکده قرار خواهد گرفت.

اداری به معاونت در قالب یک سند مستقل را  کرد نهیهزم مدارک و مستندات مالی دانشکده موظف است در انتهای هر تر عامل -5ماده 

 ارسال نماید.دانشگاه  و توسعه منابع مالی

 دانشکده رئیسنامه بر عهده موضوع این شیوهاساتید الزحمه ای پرداخت حقبر بندی فرآیندهاو زمان نظارتمسئولیت اجرا،  -6ماده 

 خواهد بود.
 

جلسه در شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه تصویب و  14/7/1397 تبصره در جلسه مورخ 4ماده و  6قالب  درنامه این شیوه 
 باشد.االجرا میالزم 97-98از نیمسال اول سال تحصیلی دانشگاه رسید و  شورای دیتائبه  16/7/1397مورخ  ،نودونهشماره یکصدو 

  

 

 


