شیوه نامه اجزایی باسدیدهای علمی
ماده  - 1تعاریف
 ) 1- 1ببسدیذ علوی :ببسدیذّبی یک ٍ یب چٌذ رٍسُ داًشجَیی تخصصی اس هحل صٌبیع
 ) 2- 1هسئَل ببسدیذ :یکی اس اعضبی ّیئت علوی (استبد درس) ٍ یب یکی اس کبرشٌبسبى آسهبیشگبُّبی داًشکذُ
 ) 3- 1سزپزست ببسدیذ :اس داًشجَیبى داًشکذُ بب هعزفی دبیز اًجوي علوی داًشجَیی داًشکذُ ٍ بب تأییذ هذیز داًشجَیی
ماده - 2اهداف
 ) 1- 2آشٌبیی ّز چِ بیشتز داًش جَیبى بب آخزیي دستبٍردّبی صٌعتی ٍ فٌبٍریّبی ًَیي در جْت ارتقبی سغح علوی ٍ عولی
داًشجَیبى
 ) 2- 2هشبّذُ هستقین داًشجَیبى بب پذیذُّبیی کِ صزفبً در درٍس ًظزی بِ آى اشبرُ شذُ است.
 ) 3- 2گستزش ارتببط داًشگبُ بب صٌعت ٍ جبهعِ
 ) 4- 2رشذ ٍ تَسعِ هْبرتّبی داًشجَیبى اس عزیق هشبّذات هستقین
 ) 5- 2شٌبسبیی ًیبسّبی صٌعت
 ) 6- 2هقبیسِ پزٍصُ ّبی تئَری ٍ عولی
 ) 7- 2قزار گزفتي در فضبی کبر ٍ آهبدگی بزای حضَر در صٌعت
ماده  - 3روند اخذ مجوس بزگشاری باسدیدهای علمی
 - 1- 3سزپزست ببسدیذ هی ببیست فزم درخَاست هجَس ببسدیذ را تکویل ٍ  11رٍس قبل اس سهبى ببسدیذ بِ ادارُ کل اًجويّبی علوی
داًشجَیی ٍ اهَر الوپیبدّب تحَیل دّذ.
 - 2- 3پس اس بزرسی درخَاست تَسظ ادارُ کل اًجويّبی علوی ٍ در صَرت تأ ییذ ببسدیذ هَرد ًظز ،سز پزست ببسدیذ هَظف است
اسبهی شزکت کٌٌذگبى در ببسدیذ را یک رٍس قبل اس ببسدیذ بِ ادارُ خذهبت ٍ ًقلیِ ارائِ ًوبیذ.
ماده  - 4س زپزست ببسدیذ هَظف است هفبد آییي ًبهِ ببسدیذّبی داًشجَیی هصَبِ ٍسارت علَم ،تحقیقبت ٍ فٌبٍری ٍ دستَرالعولّبی
اجزایی را دقیقبً رعبیت ًوبیذّ .نچٌیي فزم گشارش ببسدیذّبی ّذفوٌذ ٍ بزگِّبی ًظزسٌجی را در اختیبر شزکتکٌٌذگبى قزار دادُ ٍ
پس اس تکویل ،جوعآٍری ًوبیذ .پس اس داٍری ٍ رتبِ بٌذی گشارشّب تَسظ یکی اس اسبتی ذ ٍ یب داًشجَیبى تحصیالت تکویلی ،بِ ّوزاُ
گشارش ببسدیذ ٍ ًتبیج ًظزسٌجی ،حذاکثز ظزف هذت دُ رٍس پس اس بزگشاری ببسدیذ بِ ادارُ کل اًجويّبی علوی داًشجَیی ٍ اهَر
الوپیبدّب تحَیل دّذ.
تبصزُ :تسَیِ هبلی ببسدیذ ،هٌَط بِ ارائِ گشارش تَسظ سزپزست ٍ توبهی شزکت کٌٌذگبى هی ببشذ ٍ در صَرت عذم ارائِ گشارشّب،
بزگشاری ببسدیذّبی بعذی اهکبىپذیز ًویببشذ.
ماده  - 5توبهی شزکتکٌٌذگبى در ببسدیذّبی درسی هَظف ّستٌذ گشارش ببسدیذّبی ّذفوٌذ ٍ ًظزسٌجی را بِ سزپزست ببسدیذ
ارائِ دٌّذ.
ماده  - 6ادارُ کل اًجويّبی علوی داًشجَیی ٍ اهَر الوپیبدّب پس اس بزرسی گشارشّبی ارائِ شذُ ٍ رًٍذ داٍری آىّب ،گشارش بزتز
را اًتخبة هی ًوبیذ.
ماده  - 7جبیشُ ًقذی ،لَح تقذیز ٍ تخفیف  51درصذی بزای شزکت در ببسدیذ بعذی داًشکذُ بزای ًفز بزگشیذُ در ًظز گزفتِ شذُ
است.
ماده  - 8بزگشاری توبهی ببسدیذّبی چٌذ رٍسُ فقظ بِ صَرت تک جٌسیتی هَرد تأ ییذ است.
ماده  - 9بزگشاری ببسدیذّبی یک رٍسُ بِ صَرت هختلظ فقظ بب حضَر یکی اس اعضبی هحتزم ّیئت علوی ٍ یب ک برشٌبسبى داًشکذُ
هزبَط ،هجبس هیببشذ.

ماده  - 11دریبفت تٌخَاُ ببسدیذّبی درسی داًشکذُ ٍ تسَیِ هبلی ببسدیذّبی درسی بز عْذُ هسئَل هبلی اًجوي علوی داًشجَیی
داًشکذُ هی ببشذ.
تبصزُ  : 1بزگشاری ّز ببسدیذ هٌَط بِ تسَیِ هبلی ببسدیذ قبلی آى داًشکذُ هی ببشذ.

