
 

 

 

ايه  ي ثلًچستبن دس اخشاي فعبليت َبي پژيَطي مًثش ي معتجش مىذسج دسثٍ مىظًس ايدبد تطًيق ي اوگيضٌ، اعضبي َيبت علمي داوطگبٌ سيستبن 

 تطًيقي ثٍ ضشح صيش اعغب مي گشدد: ، پبيٍ 21/10/33آييه وبمٍ ي عجق مصًثٍ َيبت امىبي داوطگبٌ ثٍ تبسيخ 

 ثٍ افشاد ياخذ ضشايظ ريل، َش سبل يك پبيٍ تطًيقي تًسظ معبيوت پژيَطي داوطگبٌ اعغب مي ضًد. :1ماده 

آئيه وبمٍ استقبء ثبضذ. اسصيبثي امتيبصَب، ثش اسبس آخشيه مصًثٍ  3-1امتيبص پژيَطي اص ثىذ  20عضً َيبت علمي ثبيذ حذاقل داساي :1تبصره

 َيبت مميضٌ ي دستًسالعمل َبي حًصٌ معبيوت پژيَطي صًست مي گيشد.

امتيبص اص مقبالت ومبيٍ ضذٌ  10اعضبي َيبت علمي، كست حذاقل  ثٍ مىظًس افضايص وسجت تعذاد مقبالت معتجش ثيه المللي ثٍ تعذاد: 2تبصره

 دس يثگبٌ َبي معتجش ثيه المللي مشتجظ ثب گشايص تخصصي متقبضي ضشيسي است.

 كست كىىذ.  IFداساي  ISCامتيبص  ضشيسي سا اص  مقبالت  10تًاوىذ َبي ادثيبت فبسسي ي ادثيبت عشة ي الُيبت ميسضتٍ :3تبصره

 ثبضذ. ضتٍدا ثعىًان وًيسىذٌ مسئًل دس گشايص تخصصي خًد 2تجصشٌ يك مقبلٍ اص  حذاقل ثبيستمي علمي عضً َيبتَش  :4تبصره 

ثٍ مقبالت مستخشج اص پبيبن وبمٍ كبسضىبسي اسضذ ي يب دكتشي عضً َيبت علمي كٍ مىدش ثٍ اخز مذسک عضً َيبت علمي ضذٌ  :5تبصره 

 ثبضذ، َيچگًوٍ امتيبصي تعلق ومي گيشد.

دس وًثت چبح مقبالتي كٍ وبمٍ پزيشش داضتٍ ي يب ثٍ پژيَطي چبح ضذٌ تعلق مي گيشد ي  -امتيبص پژيَطي تىُب ثٍ مقبالت علمي :6تبصره 

 ثبضىذ امتيبصي تعلق ومي گيشد.

وبم داوطگبٌ سيستبن ي ثلًچستبن ثٍ عىًان محل ي آدسس اضتغبل عضً َيأت علمي ثبيذ ثٍ يكي اص صوًستُبي ريول دس مقبلوٍ دسج     : 7تبصره

 ضذٌ ثبضذ:

 University of Sistan and Baluchestan داوطگبٌ سيستبن ي ثلًچستبن
 

 و اعطاي پايه تشويقي : نحوه ارزيابي2ماده 

 متقبضي دسيبفت پبيٍ تطًيقي مي ثبيست دس فشم دسخًاست تمبم مطخصبت مًسد ويبص سا اسائٍ دس غيش ايىصًست پشيوذٌ يي ثشسسي ومي ضًد. 2-1

َيبت كميتٍ مىتخت پژيَطي داوطگبٌ مًظف است، دس ايل مُشمبٌ ي اسفىذمبٌ َش سبل فشم دسخًاست ي مستىذات مشثًط ثٍ اعضبي  2-2

 علمي سا ثشسسي ي وسجت ثٍ اعالم وتبيح حذاكثش ظشف مذت يك مبٌ اقذام ومبيذ.

كٍ اعضبي آن اص ثيه معبيويه پژيَطي )اص َش ضبخٍ يك وفش( مي ثبضىذ علمي دس كميتٍ مىتخت ضًساي پژيَطي دسخًاست عضً َيبت  2-3

 مغشح ي ثش اسبس آييه استقبء مًسد اسصيبثي قشاس مي گيشد.

 معبيوت پژيَطي ثبيذ ثعذ اص تصًيت پبيٍ پژيَطي تطًيقي امتيبصات )ضشيسي ي غيش ضشيسي( سا ثٍ تفكيك ثٍ متقبضي اعالم ومبيذ.حًصٌ  2-4

اسبمي اعضبي َيبت علمي كٍ مًفق ثٍ دسيبفت پبيٍ تطًيقي پژيَطي ضذٌ اوذ َمضمبن ثب گشاميذاضت َفتٍ پژيَص دس ييژٌ وبمٍ مشثًعٍ  2-5

 اعالم مي گشدد.

در هيأت رئيسه دانشگاه مطرح و مصوب گرديده است و از  27/2/44در شوراي پژوهشي دانشگاه و در تاريخ  31/1/44آئين نامه در تاريخ اين 

 قابل اجرا است.  1/3/44تاريخ 

 

 

 

 

 
 

 

 اي هيات علمي ـي اعضـويقي پژوهشـدستور العمل اعطاي پايه تش

 )دانشگاه سيستان و بلوچستان(
 

 حوزه معاونت پژوهش و فناوري



 

 

 

 مراحل دريافت پايه تشويقي توسط عضو هيات علمي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيٍ تطًيقي پتكميل فشم دسخًاست 
 تًسظ عضً َيبت علمي

 

تحًيل فشم ثٍ َمشاٌ مستىذات ثٍ 
 معبيوت پژيَطي داوطكذٌ

 

 

اسسبل مذاسک ثٍ معبيوت پژيَص ي 
داوطگبٌ دس عي صمبن َبي  فىبيسي

 تعييه ضذٌ

 

ثشسسي مذاسک اعضبي َيبت علمي دس 
پژيَطي داوطگبٌ  كميتٍ مىتخت ضًساي

 ثش اسبس آييه وبمٍ استقب

 

ضشيسي ي  ) اعالم امتيبصات ثٍ تفكيك
ثٍ َش عضً َيبت علمي  (غيشضشيسي

 تًسظ معبيوت پژيَطي داوطگبٌ
 

 

اعالم اسبمي اعضبي َيبت علمي 
َمضمبن ثب گشاميذاضت َفتٍ پژيَطي 

 دس ييژٌ وبمٍ مشثًعٍ 
 


