همزرات ٍ آييي ًاهِ ّاي دٍرُ ّاي آهَسش فَق تخػػي
ّذف
ّذف اس تزلزاري دٍرُّاي فَقتخػػي پشضىي  ،تزتيت پشضه فَقتخػع هَرد ًياس وطَر ،تِ هٌظَر ارتماء سغح ػلوي آهَسش
پشضىي ،پژٍّص ٍ خذهات پشضىي ٍ ًيش دستياتي تِ آخزيي يافتِّاي ػلوي پشضىي هيتاضذ.
تؼزيف دٍرُ
دٍرُ فَقتخػػي پشضىي تاليٌي ،تاالتزيي همغغ تحػيالت داًطگاّي پشضىي است .هتماضياى ٍاخذ ضزايظ پس اس هَفميت در آسهَى
پذيزش دستيار (وتثي ٍ ضفاّي) ٍ گذراًذى دٍرُ آهَسش ػلوي ٍ ػولي هػَب ،در يىي اس هزاوش هَرد تاييذ ٍسارت تْذاضت ،درهاى ٍ
آهَسش پشضىي تا دفاع ٍ تاييذ رسالِ ٍ هَفميت در آسهَى ًْايي تِ اخذ داًطٌاهِ فَقتخػػي ًايل هيگزدًذ.
تؼزيف دستيار
دستيار فَقتخػػي تِ فزدي اعالق هيضَد وِ تا داضتي هذرن داًطٌاهِ تخػػي رضتِ پيص ًياس يا گَاّي لثَلي آى ٍ پذيزش در
آسهَى ٍرٍدي  ،تا رػايت وليِ هفاد ايي آييي ًاهِ در هذت سهاى هػَب تِ آهَسشّاي ًظزي  ،وسة هْارتّاي ػولي ٍ فؼاليتّاي
پژٍّطي تپزداسد.
ضزايظ پذيزش
ضزايظ پذيزش دستيار در رضتِّاي فَقتخػػي تاليٌيعثك همزرات دتيز خاًِ ضَراي آهَسش پشضىي ٍ تخػػي ّز سالِ در
سايتْاي هزتَعِ اػالم هيگزدد.
ّز داٍعلة هيتَاًذ تذٍى ضزط سٌي ٍ هحذٍديت در آسهَى فَق تخػػي ضزوت ًوايذ.
ًذاضتي ًمع ػضَ هؤثز حزفِاي تز حسة رضتِ
دتيزخاًِ ضَراي آهَسش پشضىي ٍ تخػػي هَظف است تا ّوىاري ّيأتّاي هوتحًٌِ ،مع ػضَ هؤثز حزفِاي را تز حسة رضتِ
تٌظين ٍ اػالم ًوايذ.
ػذم اضتغال تِ تحػيل در يىي اس رضتِّاي فَقتخػػي پشضىي ٍ دٍرُّاي تىويلي تخػػي (فلَضيپ) ٍ.Ph.D
دارًذگاى هذرن داًطٌاهِ فَقتخػػي ٍ پذيزفتِ ضذگاى آسهَى ًْايي فَق تخػػي در حيي تحػيل هداس تِ ضزوت در رضتِ ّاي
ديگز فَق تخػع ًويثاضٌذ ليىي تزخي اس فارؽ التحػيالى دٍرُ ّاي فَق تخػع عثك اػالم دتيز خاًِ ضَراي آهَسش پشضىي ٍ
تخػػي هيتَاًٌذ در رضتِ ّاي تىويلي تخػػي ( فلَضيپ) ضزوت ًوايٌذ.
آسهَى پذيزش دستيار فَق تخػع
آسهَى پذيزش دستيار فَق تخػع ّز سالِ اس عزيك دتيز خاًِ ضَراي آهَسش پشضىي ٍ تخػػي تزگشار ٍ ًتايح آى خْت ثثت ًام
پذيزفتِ ضذگاى تِ داًطگاّْاي هزتَعِ اػالم هيگزدد.

ثثت ًام پذيزفتِ ضذگاى فَق تخػع
داًطگاُّاي ػلَم پشضىي ٍ خذهات تْذاضتي درهاًي عثك در سهاى اػالم ضذُ اس سَي دتيز خاًِ ضَراي آهَسش پشضىي ٍ تخػػي
ًسثت تِ ثثتًام پذيزفتِضذگاى آسهَى پذيزش دستيار غَرت هي گيزد.
داًطگاُّاي ػلَم پشضىي ٍ خذهات تْذاضتي درهاًي هَظفٌذ اساهي پذيزفتِضذگاًي را وِ در هَػذ همزر ثثتًام ًٌوَدُ ٍ يا در هْز هاُ
سال تحػيلي ضزٍع دٍرُ اًػزاف دٌّذ ،در هَػذ همزرتِ دتيزخاًِ ضَراي آهَسش پشضىي ٍ تخػػي اػالم ًوايٌذ.
دتيزخاًِ ضَراي آهَسش پشضىي ٍ تخػػي ّزسال تحػيلي ( در سهاى تؼييي ضذُ) ًسثت تِ هؼزفي خايگشيي افزاد ي وِ اًػزاف
دادُ اًذ ٍ ًيش افزادي وِ غالحيت ػوَهي آًاى هَرد تاييذ لزار ًگزفتِ الذام هيًوايذ.
وساًي وِ در هزاوش آهَسضي يا تْذاضتي-درهاًي هسؤٍليت اداري ٍ اخزايي دارًذً ،ويتَاًٌذ تِ عَر ّوشهاى تِ تحػيل تپزداسًذ ٍ
تٌْا تا ارائِ حىن هاهَريت آهَسضي يا هزخػي تذٍى حمَق تِ تحػيل اداهِ دٌّذ.
تؼْذات
ثثتًام پذيزفتِ ضذگاى ،هٌَط تِ ارائِ سٌذ تؼْذًاهِ هحضزي تِ هيشاى تؼييي ضذُ اس سَي دتيز خاًِ ضَراي آهَسش پشضىي ٍ
تخػػي هيتاضذ.
اخذ تؼْذ اس پذيزفتِضذگاى آساد دٍرُّاي فَقتخػػي تػَرت خاظ هيتاضذ ٍ هحل اًدام تؼْذ خذهت ايي دستِ اس پذيزفتِ ضذگاى
تزاساس ًياس داًطگاّْاي ػلَم پشضىي ٍ خذهات تْذاضتي درهاًي وطَر تَسظ هؼاًٍت آهَسضي ٍسارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش
پشضىي تؼييي ٍ لثل اس پذيزش در اختيار داٍعلثاى لزار هيگيزد.
دستياراى فَق تخػػي وِ در استخذام سايز ًْادّا ٍ ٍسارتخاًِ ّا ّستٌذ هلشم تِ سپزدى تؼْذ تِ هحل استخذام خَد هيثاضٌذ ٍ ساسهاى
هزتَعِ هَظف تِ پزداخت ضْزيِ ٍ وليِ ّشيٌِ ّاي تحػيلي تزاتز ضَاتظ ٍسارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضىي هيثاضذ.
ضزٍع دٍرُ
پذيزفتِضذگاى تخػػي پشضىي فارؽ التحػيل سالْاي لثل هَظفٌذ پس اس اًدام ثثتًام ،دٍرُ دستياري خَد را اس اٍل ضْزيَر هاُ ٍ
پذيزفتِ ضذگاى دًذاًپشضىي ٍ دارٍساسي ٍ فارؽ التحػيالى پشضىي تا پاياى ضْزيَر هاُ ّواى سال هَظفٌذ اس اٍل هْز هاُ دٍرُ
دستياري را ضزٍع ًوايٌذ.
عَل دٍرُ رضتِّاي دستياري فَق تخػػي  42تا  63هاُ واهل است وِ تٌا تِ پيطٌْاد ّيأت هوتحٌِ تز حسة تزًاهِ آهَسضي رضتِ
هزتَعِ تَسظ ضَراي آهَسش پشضىي ٍ تخػػي تؼييي ٍ تِ اخزا گذاضتِ هيضَد.
دستياراى هَظفٌذ ٍظايف آهَسضي ،پژٍّطي ٍ درهاًي ،اػن اس آهَسش دٍرُّاي پايييتز ،تزگشاري والسّاي ًظزي ،وارآهَسيّاي
تيوارستاًي ٍ درهاًگاّي ٍ وطيه را هغاتك تزًاهِ گزٍُ آهَسضي هزتَعِ اًدام دٌّذ.

خذهت دستيار تِ عَر توام ٍلت (حذالل اس ساػت  8غثح لغايت  ٍ )63تز اساس تزًاهِ گزٍُ آهَسضي هيتاضذ .دستياراى در عَل دٍرُ
آهَسش حك ّيچگًَِ اضتغال خارج اس تزًاهِ گزٍُ آهَسضي هزتَعِ اس خولِ عثاتت در هغة را ًذارًذ.
اضتغال دستياراى در رضتِ هزتَعِ در وليٌيه ٍيژُ ،تِ ضزط هَافمت تخص آهَسش دٌّذُ حذاوثز دٍ رٍس در ّفتِ تالهاًغ است ٍ
پزداخت حكالشحوِ ايي گزٍُ اس دستياراى تزاتز همزرات وليٌيه ٍيژُ هيتاضذ.
اس تيي لثَل ضذگاى آسهَى ًْايي فَقتخػػي در رضتِّايي وِ ووتز اس ً 5فز داٍعلة داضتِ تاضذ فمظ رتثِ اٍل ٍ در غَرتي وِ تيي
ً 5-9فز داٍعلة داضتِ تاضذ رتثِّاي اٍل ٍ دٍم ٍ چٌاًچِ ً 61فز ٍ يا تيطتز داٍعلة داضتِ تاضذ رتثِّاي اٍل تا سَم هداس ّستٌذ پس
اس اتوام دٍرُ آهَسضي همزر ٍ لثَلي در آسهَى ًْايي فَقتخػػي ٍ تا وسة هَافمت داًطگاُ هحل استخذام در هَرد افزادي وِ تا
هاهَريت آهَسضي تحػيل وزدُاًذ ،لثل اس فارؽ التحػيلي حذاوثز تِ هذت يه سال در هزاوش آهَسضي خارج اس وطَر وِ هَرد تأييذ
ّيأت هوتحٌِ ٍ هٌغثك تا همزرات ٍسرات تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضىي تاضذ تحػيل ًوايٌذ .ايي دستِ اس دستياراى پس اس هزاخؼت
تِ وطَر ٍ عي هزاحل تأييذ غحت غذٍر ٍ تؼلك ٍ تاييذ ارسش ػلوي گَاّي اخذ ضذُ تَسظ ّيأت هوتحٌِ رضتِ هزتَعِ تزاي عي
هزاحل فارؽ التحػيلي هؼزفي هيضًَذ.
دستياراًي وِ تا هأهَريت آهَسضي تِ دٍرُّاي فَقتخػػي ٍارد هيضًَذ هطوَل وليِ همزرات ٍ ضَاتظ دٍرُ آهَسضي هزتَعِ
هيتاضٌذ.
هزخػي
دستياراى هيتَاًٌذ اس هزخػيّاي سالياًِ  ،استؼالخي ٍ سايواى حسة هَرد استفادُ ًوايٌذ.
دستياراى هيتَاًٌذ تا رػايت همزرات ،در ّز سال تحػيلي حذاوثز پاًشدُ رٍس اس هزخػي سالياًِ استفادُ ًوايٌذ .هذت هذوَر خشء
دٍرُ آهَسضي هحسَب هيگزدد.
دستياراًي وِ ّوسز آًاى تا استفادُ اس فزغت هغالؼاتي يا دٍرُ تىويلي تِ تأييذ ٍسارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضىي ٍ يا ٍسارت
فزٌّگ ٍ آهَسش ػالي ػاسم خارج اس وطَر ّستٌذ هيتَاًٌذ تا هَافمت داًطگاُ هحل تحػيل ٍ هَافمت دتيز خاًِ ضَراي آهَسش
پشضىي ٍ تخػػي حذاوثز اس يه سال هزخػي تذٍى دريافت حك الشحوِ ٍ تٌْا تزاي يه تار استفادُ ًوايٌذ.
دستياراى هيتَاًٌذ تا ارائِ گَاّي پشضىي تأييذ ضذُ اس سَي ضَراي پشضىي داًطگاُ هحل تحػيل اس هزخػي استؼالخي تزاتز
همزرات استفادُ ًوايٌذ.
تثػزُ :در غَرتي وِ هذت هزخػي استؼالخي دستيار اس  3هاُ تداٍس وٌذ اداهِ دٍرُ دستياري هٌَط تِ ًظز گزٍُ آهَسضي هزتَعِ
هيتاضذ ٍ تٌا تِ درخَاست داًطگاُ دتيزخاًِ هيتَاًذ ًسثت تِ هؼزفي فزد خايگشيي تا رػايت همزرات الذام ًوايذ.
استفادُ دستياراى خاًن اس ضص هاُ هزخػي سايواى تزاي يه تار در عَل دٍرُ دستياري تالهاًغ است.
هذت سهاى هزخػيّاي استؼالخي ٍ سايواى خشء دٍرُ آهَسش هحسَب ًطذُ ٍ تِ عَل دٍرُ افشٍدُ هيضَد.

تغييز رضتِ،اًتمال ٍ هيْواًي
پذيزفتِ ضذگاى فَق تخػع هداس تِ تغييز رضتِ ًويتاضٌذ.
اًتمال پذيزفتِ ضذگاى دستياري فَق تخػع هوٌَع هيثاضذ.
خاتدايي هحل تحػيل دستياراى فَق تخػػي در  3هاِّ اٍل دٍرُ تِ ضزط هَافمت گزٍُ يا تخص آهَسضي ٍ تأييذ داًطگاُ ّاي هثذأ ٍ
همػذ تالهاًغ است .
الف -درغَرت لغَ غالحيت تخص آهَسش دٌّذُ تزاتز آييي ًاهِ ارسضياتي تخصّا ،اًتمال دستياراى فَقتخػػي پذيزفتِ ضذُ تِ
سايز تخطْاي هَرد تأييذ ،تا ًظز ّيأت هوتحٌِ ٍ هَافمت داًطگاُ همػذ تالهاًغ است.
ب  -درغَرتيوِ تزاتز آييي ًاهِ ارسضياتي تخصّا غالحيت تخص آهَسضي فَقتخػػي تِ غَرت هَلت لغَ گزدد ،اًتمال دستياراى
تِ سايز تخصّاي هَرد تأييذ ،تا احزاس هدذد غالحيت آهَسضي تا ًظز ّيأت هوتحٌِ ٍ هَافمت داًطگاُ همػذ تالهاًغ است .
هيْواى ضذى دستياراى حذاوثز تِ هذت  3هاُ تا هَافمت داًطگاُّاي هثذأ ٍ همػذ تالهاًغ است.
دستياراًي وِ دٍرُ آهَسضي آًْا تزاتز تزًاهِ آهَسضي هػَب رضتِ هزتَعِ تِ غَرت چزخطي اًدام هيضَد اس ضوَل همزرات
اًتمال ٍ هيْواًي هستثٌي ّستٌذ.
اهَر رفاّي
حك الشحوِ دستياراى آساد وِ داراي تؼْذ خذهت تِ ٍسارت تْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضىي هيتاضٌذ ،هؼادل  %81حمَق ٍ فَق الؼادُ
ضغل استاديار پايِ يه ٍ  %51هشاياي عزح توام ٍلتي اس هحل درآهذّاي اختػاغي داًطگاُ هحل تحػيل ٍ تا تػَية ّيأت اهٌاء هيتاضذ.
هيشاى ػيذي ٍ افشايص سٌَاتي ووه ّشيٌِ تحػيلي دستياراى هؼادل استادياراى پايِ يه هيتاضذ.
دستياراى در هذت هزخػي استحمالي ٍ سايواى اس حك الشحوِ دستياري تزخَردار هيتاضٌذ.
در هذت هزخػي استؼالخي تيص اس سِ هاُ ،تِ دستياراى حك الشحوِ تؼلك ًويگيزد.
حك الشحوِ دستياراى هيْواى تَسظ داًطگاُ هثذا پزداخت هيضَد.
تِ دستياراى ّيات ػلوي وِ تا هأهَريت آهَسضي در دٍرُّاي فَقتخػػي ضزوت هيوٌٌذ حك الشحوِ تؼلك ًويگيزد ٍ حمَق ٍ
هشاياي آًاى تَسظ هحل استخذام ٍ تزاساس همزرات هزتَعِ پزداخت هيضَد.پزداخت حك الشحوِ تِ دستياراى غيز ّيات ػلوي وِ تا
هاهَريت آهَسضي در دٍرُ ّاي فَق تخػع ضزوت هيىٌٌذ تِ هيشاًي وِ هدوَع دريافتي آًاى تا دريافتي داٍعلثاى آساد هؼادل تاضذ
هٌَط تِ تػَية ّيات اهٌاي داًطگاُ خَاّذ تَد.

