
 

 های ترویجیشیوه نامه برگساری کرسی

پردازی، ًمذ ٍ ًظریِ ّایای تَلیذ علن ٍ برگساری ورسیّای اجرایی داًطگاُ ارٍهیِ در راستجْت تعییي ٍ تصَیب برًاهِ

 :گرددهی تعریفهراحل زیر  داًطگاُ ارٍهیِ از وویتِ دستگاّی ترٍیجی برگساری ورسی برای ،هٌاظرُ

 )ترویجی( برگساری کرسیدرخواست . 1ماده 

1 گرٍُ آهَزضی جْت عرح در گرٍُ؛ بِ آى ارائِ  (فرم شماره ) ّای ترٍیجیٌاهِ ورسی. تىویل عرح1.1

ضَرای  بِ (فرم شماره ) آهَزضی گرٍُ تاییذیِ فرم ّوراُ. در صَرت هَافمت گرٍُ ارسال عرحٌاهِ بِ 1.1 2

 پژٍّطی داًطىذُ هربَعِ؛

رسالِ برگرفتِ از  ،دوترای هتماضی برگساری ورسی ترٍیجی، الزم است هَضَع ورسیدرخصَظ داًطجَیاى . 3.1

3( را بِ اهضا اساتیذ فرم شماره فرم تاییذیِ اساتیذ راّبر ) بایستهی داًطجَی هحترم باضذ. بِ ایي هٌظَر هتماضی

بِ هذیرگرٍُ  3.1ٍ  1.1جْت عی هراحل  (فرم شماره ) تىویلی هحترم راٌّوا رساًذُ ٍ ّوراُ با فرم چه لیست 4

 ؛وٌذ ارائِ هربَعِ

اعالع رساًی بِ ریاست هحترم داًطىذُ جْت ، (فرم شماره ) در صَرت هَافمت ضَرای پژٍّطی داًطىذُ. 4.1 5

در  بررسی ٍ تصَیب ًْایی بِ هٌظَرپردازی، ًمذ ٍ هٌاظرُ ًظریِّای ورسی ارسال بِ دبیرخاًِ وویتِ دستگاّی

 «.ّای داًطگاُورسیجلسِ وویتِ دستگاّی »

 کمیته دستگاهی  دانشگاهصدور مجوز نهایی برگساری کرسی از سوی . 2ماده 

ٍ  در جلسِ وویتِ دستگاّی ریاست هحترم داًطىذُ هربَعًِالذیي پیطٌْادی تَسظ  هعرفیٌاهِ ٍ عرحتببیي . 1.1

 ؛هربَعِ ٍ درج در صَرتجلسِ ٍ ابالغ بِ داًطىذُ وویتِ دستگاّیتَسظ تصَیب یا رد برگساری ورسی 

 ی.وویتِ دستگاّ پیطٌْادی در جلسِتعییي هذیر جلسِ در صَرت تصَیب، . 1.1

  



 برگساری کرسی ترویجی. 3ماده 

گردد ٍ الزم است لذیي ٍ هذیر هحترم جلسِ تعییي هی. تاریخ برگساری از عریك ّواٌّگی ارائِ وٌٌذُ با ًا 1.3

هعاًٍت هحترم پژٍّطی تَسظ ارائِ وٌٌذُ بِ  صذٍر هجَز ًْایی برگساری ورسیدست ون یه ّفتِ پس از 

 اعالم گردد؛ داًطىذُ

6 بِ هعاًٍت هحترم پژٍّطی داًطىذُ؛تحَیل  ٍ وٌٌذُ ارائِ تَسظ (  فرم شماره) تىویل تعْذًاهِ. 1.3

ط صَرت هربَ هعاًٍت هحترم پژٍّطی داًطىذُتعییي هىاى برگساری ورسی تَسظ ارائِ وٌٌذُ ٍ با ّواٌّگی  .3.3

 ؛گیردهی

چَى ًصب پَستر ورسی در  . پس از تعییي زهاى برگساری، الزم است اعالع رساًی بِ رٍش ّای هختلف4.3

 ؛صَرت گیرداعالع رساًی  داًطىذُ هربَعِسایت از عریك یا ٍ ارسال پیام ، داًطىذُ

ضروت اعضای  با ٍبِ صَرت حضَری  ّای ترٍیجی ترجیحاًدستیابی بِ اّذاف هَرد ًظر، ورسیدر راستای  .5.3

صَرت ضرٍرت، اهىاى برگساری هجازی  ضًَذ. دربرگسار هیّیات علوی ٍ یا داًطجَیاى دوترای ّواى گرٍُ 

در صَرت ، ٍجَد دارد. وویتِ دستگاّی ورسی با ارائِ درخَاست وتبی برگساروٌٌذُ با رور دلیل بِ دبیرخاًِ

پیص بیٌی  تَسظ هعاًٍت هحترم پژٍّطی داًطىذُبِ ایي هٌظَر هَافمت دبیرخاًِ وویتِ دستگاّی ّواٌّگی الزم 

 ؛ضذخَاّذ 

صَرت وتبی ٍ با رور دالیل  از برگساری ورسی، الزم است ارائِ دٌّذُ هراتب را بِ هجری صَرت اًصراف . در6.3

 هعاًٍت هحترم پژٍّطی داًطىذُ اعالم ٍ هعاٍى هحترم داًطىذُ بِ حذالل یه ّفتِ لبل از زهاى برگساری بِ

 ؛عالع دّذاوویتِ دستگاّی دبیرخاًِ 

 

 کمیته دستگاهیدبیرخانه معاونت محترم پژوهشی دانشکده جهت ارسال به تکمیل مدارک و ارائه آن به . 4ماده 

 پس از برگساری کرسی  هاکرسی

هحترم پژٍّطی هعاًٍت  بِ هذیرجلسِ تَسظ ضذُ تىویل (ه فرم شمار) . ارسال صَرت جلسِ ورسی1.4 7

 ؛(برگساروٌٌذُ پیگیری با) داًطىذُ

8 پیگیری با) هعاًٍت هحترم پژٍّطی داًطىذُ بِ ًالذیي تَسظ تىویلی (فرم شماره ) . ارسال فرم اهتیازدّی1.4

 ؛(یدوتر داًطجَیاى ٍیژُ) (جلسِ هحترم هذیر

https://mashhad.iau.ir/file/download/page/1656739981-f7.xlsx


فایل صَتی   تَسظ ارائِ دٌّذُ عبارتٌذ از: بِ هعاًٍت هحترم پژٍّطی داًطىذُبرای تحَیل  . هذارن الزم3.4

9 هطخصات ضاهل (فرم شماره پَستر یا دعَت ًاهِ ورسی ٍ فایل اوسل )، جلسِ، اصل همالِ یا خالصِ سخٌراًی

 ؛(دٌّذُ ارائِ ٍ ًالذیي هذیرجلسِ، ترتیب بِ سغر چْار در ضذُ تىویل) اصلی حاضریي ٍ ًطست

 هحترم داًطىذُ هربَعِ. ریاست. ارسال تواهی هذارن تىویل ضذُ فَق بِ دبیرخاًِ وویتِ دستگاّی تَسظ 5.3

جهت صدور گواهی  پردازی، نوآوری و مناظرههای نظریههیات حمایت از گرسیارسال مستندات به دبیرخانه . 5ماده 

 برگساری کرسی

ٌّذُ، ًالذیي ٍ ّای برگسار ضذُ تَسظ اعضای ّیات علوی، گَاّی برگساری برای ارائِ د. درخصَظ ورسی5.1

 گردد.هذیرجلسِ صادر هی

گَاّی صادر  ًالذیي ٍ هذیرجلسِ، . در ورسی برگسار ضذُ تَسظ داًطجَی دوترا، برای داًطجَی برگسار وٌٌذ5.1ُ

 هی ضَد.

پردازی، نوآوری و های نظریهگرسیبٌذ در اٍلیي جلسِ وویتِ دستگاّی   11هادُ ٍ  5ًاهِ در ایي ضیَُ

مطرح و به تصویب اعضای محترم کمیته دستگاهی رسید و از تارید تصویب  11/08/1401مناظره مورخ 

 باشد.االجرا میالزم

 


