آییهوامٍ حمایت از پایانوامٍَای کاربردی ي فىايراوٍ داوشگاٌ گیالن
مادٌ .1-مقدمٍ ي َدف:
تِ هٌظَس خْتدّی پایاىًاهِّا ٍ سسالِّا تِ سوت حل هطکالت اخشایی ٍ تطَیق پژٍّصّای کاستشدی ٍ فٌاٍساًِ دس داًطگاُ
گیالى ایي آییيًاهِ تذٍیي ضذُ استّ .وچٌیي ًاظش حسي اًدام ایي آییيًاهِ هعاًٍت پژٍّطی ٍ فٌاٍسی داًطکذُ ریشتط هیتاضذ.
مادٌ .2-تعاریف:
پایاىًاهِ :هٌظَس پایاىًاهِّای کاسضٌاسی اسضذ ٍ سسالِّای دکتشا است کِ دس یکی اص گشٍُّای آهَصضی/پژٍّطی داًطگاُ تِ
تصَیة سسیذُ تاضذ.
کاستشدی :هٌظَس پایاىًاهِّایی است کِ دس ساستای حل یک هطکل هٌطقِایً ،یاص داًطگاُ ،دستگاُ اخشایی ٍ یا تخص
خصَصی تعشیف ٍ هٌدش تِ عقذ قشاسداد حوایت اص پایاىًاهِ اًدام هیضَد( .پایاىًاهِّای هطوَل کسش خذهت سشتاصی ٍ یا تٌیاد
ًخثگاى ًیض ضاهل ایي تعشیف هیضًَذ)
فٌاٍساًِ :هٌظَس پایاىًاهِّایی است کِ دس قالة کاًَىّای ضکَفایی ٍ خالقیت ٍ یا قالةّای هطاتِ هَسد حوایت قشاس
هیگیشًذ.

مادٌ .3-وحًٌ حمایت:
حوایت اص داًطدَیاى دس قالة حوایتّای هادی ٍ هعٌَی تِ ضشح صیش اًدام هیضَد:

 :1.3حوایتّای هادی
 .3اعتثاس خزب ضذُ تشای اًدام پایاىًاهِ کاستشدی تذٍى کسش تاالسشی تِ پایاىًاهِ تعلق هیگیشد.
 .2پایاىًاهِّای کاستشدی ٍ فٌاٍساًِ اص حوایتّای فعلی داًطگاُ اص پایاىًاهِّا ًیض تْشُهٌذ هیضًَذ.
 .1تش اساس هحصَالت ٍ تَلیذات علوی هستخشج اص پایاىًاهِ ٍ هطاتق هادُ ّ 4ویي ضیًَُاهِ هثلغی تِ عٌَاى تطَیقی تِ داًطدَ
تعلق هیگیشد.

 :1.2حوایتّای هعٌَی
 .3تشای داًطدَیاى داسای قشاسداد حوایت اص پایاىًاهِ تِ عٌَاى هدشی داًطدَیی طشح پژٍّطی استثاط تا خاهعِ گَاّی سسوی
صادس هیضَد.
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ً .2وشُ دستاٍسدّای پایاىًاهِ(دٍ ًوشُ اص تیست ًوشُ) ٍ تِ ضشح هادُ  5تِ داًطدَ تعلق هیگیشد.

مادٌ .4-حمایتَای تشًیقی:
حوایتّای صیش تصَست هستقین تَسط هعاًٍت پژٍّطی تِ داًطحَ تعلق هیگیشد ٍ تا یکسال تعذ اص دفاع اص پایاىًاهِ ًیض قاتل
اعوال است.
 .3چاج هقالِ علوی پژٍّطی 3هستخشج اص پایاىًاهِ 2تا قیذ ضواسُ قشاسداد حوایت اص پایاىًاهِ؛سِ هیلیَى سیال.
 .2استقشاس تِ عٌَاى ّستِ فٌاٍس تا هَضَع پایاىًاهِ دس هشکض سضذ داًطگاُ؛ پٌح هیلیَى سیال.
 .1ثثت اختشاع؛ ّفت هیلیَى سیال.
 .4تَلیذ هحصَل یا فشٍش داًص فٌی؛ دُ هیلیَى سیال.
 .5استقشاس تِ عٌَاى ٍاحذ فٌاٍس دس هشکض سضذ داًطگاُ؛ دُ هیلیَى سیال.

تبصرٌ:1تطَیقی ّای هٌذسج دس تٌذّای  2الی  5تِ سایش پایاىًاهِّای داًطگاُ کِ ضاهل ایي آئیي ًاهِ ًیستٌذً،یض تعلق هیگیشد.
تبصرٌ:2تشای استاداى ساٌّوای پایاىًاهِّای کاستشدی دس داًطگاُ گیالى تِ تٌاسة پایاىًاهِ اهتیاص پژٍّطی دس ًظش گشفتِ
خَاّذ ضذ کِ دس ضیًَُاهِ خذاگاًِ تصَیة ٍ تِ اطالع خَاّذ سسیذ.

مادٌ .5-ومرٌ دستايردَای پایانوامٍ:
دس هدوَع حذاکثش تا دٍ ًوشُ اص پایاىًاهِ تِ تطخیص کویتِ داٍساى تِ تٌذّای صیش تعلق هیگیشد:
 .3تٌذّای هٌذسج دس هادُ  4دس هدوَع حذاکثش تا دٍ ًوشُ
.2قشاسداد حوایت اص پایاىًاهِ تا داًطگاُ/استاد ساٌّوا/داًطدَ تا دٍ ًوشُ (قشاسداد تایذ دس دتیشخاًِ هذیشیت کاسآفشیٌی ٍ استثاط
تا خاهعِ ثثت ضَد)
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 .1پایاىًاهِ هَسد حوایت کاًَى خالقیت ٍ ضکَفایی تا دٍ ًوشُ
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برای رشته هبی علوم انسبنی و هنر و علوم ورزشی مقبله حذاقل بب نمبیه  ISCو برای سبیر رشته هب مقبله دارای نمبیه JCR
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مقبله مستخرج از پبیبننبمه مقبله ای است که مبتنی بر یبفتههب و دادههبی پبیبن نبمه ببشذ و نویسنذگبن مقبله صرفب دانشجو و کبدر راهنمبیی و مشبور
بوده ،نویسنذه مسئول استبد راهنمب و نفر اول مقبله دانشجو یب استبد راهنمب ببشذ.
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دستگبه اجرایی تبییذیه پیشرفت کبر را صبدر نموده و یب نمبینذه دستگبه در جلسه دفبعیه پبیبننبمه حضور داشته ببشذ.
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