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 وبؿبى داًـگبُ داًـجَيي ىذُپظٍّـ اػبػٌبهِ
 

 
 

 

 
 1387/02/14ثيبًبت سّجش هعظن اًمالة اػالهى دس ديذاس اػبتيذ ٍ داًـجَيبى داًـگبّْبى ؿيشاص

 

خَة اػت  اػت. ييـٌْبد خَثـٌْبد ؿذ، ثِ ًظش هي پيوِ پ يپظٍّـگبُ داًـجَئ

. اػت يذ؛ فىش خَثوٌٌ يوٌٌذ، ثشسػ يػيذگس يآهَصؽ عبل یهؼئَالى ٍصاستْب

 تَاًٌذ،يوٌٌذ، اگش هياگش ٍلت ه يوبس داًـگبّ ی َلِي همين داًـجَّب دس ايثگزاس

 ی ًجبم دٌّذ؛ ايي ايذُسا ا ييتْبئثِ ًبم پظٍّـگبُ ٍ پظٍّـىذُ، فعبل یدس يه هشوض

 .تَاًذ دًجبل ؿَدياػت ٍ ه يلبثل تَجْ
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 اتيکل: اول فصل

 لبًَى 2هبدُ ة ثٌذ اجشای دسٍ  داًـجَيي ّبیىذُ پظٍّـ تأػيغ ثش هجٌي سّجشی ظنهع همبم هٌَيبت ایاجش ساػتبی دس

 ٍ جَاى ًيشٍّبی پشٍسؽ هٌظَس ثِ ، ٍ( 18/5/1383 هصَة) فٌبٍسی ٍ تحميمبت علَم، ٍصاست تـىيالت ٍ ٍظبيف اّذاف،

 دس افضاسیًشم ًْضت ٍ علوي جْبد تحمك ٍ پظٍّـي ّبیفعبليت ثِ ثخـيذى ػشعت ٍ پظٍّؾ عشصِ دس خالق

 .گشددهي اسائِ داًـجَيي ىذُپظٍّـ تأػيغ اػبػٌبهِ وـَس

 

 :تعاريف( 1ماده

 ،علوي ّبیفعبليت، ػبهبًذّي ٍ استمبء  تمَيت ،توشوض هٌظَس ثِ وِ اػت پظٍّـي ٍاحذ :دانشجويي  پژوهشکده

   .گشدد هي تأػيغ داًـجَيبى یفٌبٍس ٍ پظٍّـي

داًـجَيبى تعشيف ٍ جْت حوبيت هعٌَی ٍ تَػظ  پظٍّـىذُاّذاف  یدس ساػتبعشحي اػت وِ طرح پژوهشي: 

 هصَة ٍ تَػظ داًـجَيبى اجشا هي ؿَد. پظٍّـىذُهبدی دس 

  ثشػذ.ثِ تصَيت  پظٍّـىذُوِ عشح پيـٌْبدی آًْب دس  ػتداًـجَ هتـىل اص تعذادی  :دانشجويي گروه

هي ًظبست ٍ تيّذا ساداًـجَيي  گشٍُيه  ّبیفعبليت اػت وِ پظٍّـي عشح هي هـبٍس اػتبد :د مشاورااست

 یهعٌَ ٍ یهبد بصاتياهت هـوَل ٍ تعييي پظٍّـىذُ یؿَسا هَافمت ٍ عشح یهجش بىيداًـجَ پيـٌْبد ثب ٍ ًوبيذ

  .دَؿ هي يپظٍّـ هعبًٍت حَصُ دس هصَة یّب ًبهِ يييآ ثب هغبثك

 

 :اهداف( 2ماده

 داًـگبُ  اًذاصچـن ػٌذ یساػتب دس ييبسآفشو ٍ ػبصتوذى داًـگبُ تحمك ٍ یافضاسًشم جٌجؾ جْت دس حشوت -1

 يعول یآهَصؿْب ثب آًبى یهْبستْب یاستمب ٍ داًـجَيبى فٌبٍسی ٍ پظٍّؾ تمَيت ٍ ػبصیفشٌّگ تشٍيج، -2

 یفٌبٍس ،يپظٍّـ یّب صهيٌِ دس يداًـجَي یخالليتْب ٍ اػتعذادّب يؿىَفبي ٍ سؿذ ؿٌبػبيي، صهيٌِ ػبختي فشاّن -3

 يٌيفشبسآو ٍ

 تَػظ داًـجَيبى ثٌيبىداًؾ ّبیؿشوت ٍ هؤػؼبت ايجبد ثشای اًگيضؽ افضايؾ ٍ ثؼتشػبصی -4

 یػبصیتجبس دس جْت داًـجَيبى یفٌبٍس ٍ يپظٍّـ علوي، عشحْبیاص  حوبيت یثشا هٌبػت هحيظ وشدى فشاّن -5

 آًْب

 تمبضبهحَس ٍ یاسؿتِ هيبى یّب صهيٌِ دس ثَيظُ ييٌبسآفشو ٍ یفٌبٍس ،يپظٍّـ ،يعلو یّبگشٍُ سؿذ ٍ ايجبد  -6

 هـتشن ثغَس هذصاآدس یوبسثشد یعشحْب اًجبم ٍ يپظٍّـ تعبهالت دس داًـجَيبى ٍ اػبتيذ ثيي استجبط تمَيت  -7

 ّبپشٍطُ اًجبم جْت يخصَص یؿشوتْب ٍ يدٍلت یػبصهبًْب ٍ ّب ٍصاستخبًِ ثب داًـجَيبى استجبط تمَيت  -8

 

 :انشجوييد پژوهشکده وظايف( 3ماده

 فٌبٍسی ٍ پظٍّـي علوي، ّبی فعبليت ثِ ًؼجت سغجت ٍ اًگيضُ ايجبد ٍ خالق ٍ عاللوٌذ داًـجَيبى جزة .1
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 داًـجَيبى ّبی عشح اجشای ثش ًظبست ٍ ّضيٌِ تبهيي ،تصَيت ثشسػي، فشاخَاى، .2

 تشغيت اػبتيذ ٍ داًـجَيبى تحصيالت تىويلي ثشای ساٌّوبيي ٍ هـبٍسُ عشحْب .3

 اص اعضبی ّيبت علوي داًـگبُ وبؿبى داؿتِ ثبؿذ. هـبٍسيه اػتبد حذالل ح ثبيذ ّش عش:  1تبصره  

هعبًٍت  فشٌّگي َاثظ ٍ آييي ًبهِ ّبیضدس توبهي هشاحل ثبيذ ثش اػبع عشحْبی داًـجَيي اجشای  :2تبصره 

 ثبؿذ. داًـگبُ وبؿبى فشٌّگي

 

 :فعاليت محل( 4ماده

 .بؿذثهي وبؿبى داًـگبُدس  پظٍّـىذُ فعبليت هحل

 0361-5912167 :فىغ 0361-5912168: تلفي

 pd@kashanu.ac.ir :الىتشًٍيىي پؼت

 30006000900066ؿوبسُ پيبهه: 

 :التيتشک و ارکان : دوم فصل

ٍ حىن سيبػت داًـگبُ ثشای  يداًـگبُ ثِ پيـٌْبد هعبٍى پظٍّـ اص هيبى اعضبی ّيبت علوي پظٍّـىذُسئيغ  (5ماده

 ٍ اًتخبة هجذد ٍی ثالهبًع اػت.ؿَد هيػبل هٌصَة  دٍهذت 

 

هٌصَة  ثِ هذت يىؼبل وِ ثب حىن سيبػت داًـگبُ ثبؿذيل هيثِ ؿشح ر پظٍّـىذُ یت ؿَسايتشو (6ماده

 ذ.ًگشد هي

 )دثيش ؿَسا( پظٍّـىذُسئيغ  .1

  يهذيش پظٍّـ .2

 هذيش هشوض سؿذ .3

  يٍ استجبعبت علو یهذيش فٌبٍس .4

 وي داًـگبُ ثِ اًتخبة هعبٍى پظٍّـييب يىي اص اعضبی ّيبت عل ييٌبسآفشهشوض و هذيش .5

 هذيش اػتعذادّبی دسخـبى .6

 ٍ تبييذ هعبٍى پظٍّـي پظٍّـىذُيىي اص داًـجَيبى تحصيالت تىويلي ثِ پيـٌْبد سئيغ  .7

 

 :پژوهشکده رئيس وظايف( 7ماده

 .ريشثظ آييي ًبهِ ّب ٍ همشسات ٍ اػبػٌبهِ چْبسچَة دس اهَس ثْتش ّشچِ اًجبم ثشای پظٍّـىذُ ّذايت ٍ اداسُ .1

 .داًـگبُ همشسات ٍ ضَاثظ چْبسچَة دس پظٍّـىذُ  اداسی ٍ هبلي اػٌبد ٍ لشاسدادّب ثش ٍ ًظبست اهضب .2

 .تصَيت جْتؿَسا  ثِ يتفصيل ٍ ػبالًِ ثَدجِ پيـٌْبد ٍ تٌظين .3

 .آًْب ثِ ؿَسا جْت تصَيت اسائِ ٍ پظٍّـىذُ داخلي ّبی ًبهِ آييي ٍ تـىيالت عشح پيـٌْبد ٍ تْيِ .4
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 ٍ آهَصؿي هؤػؼبت ثب تحميمبتي ٍ علوي ّوىبسيْبی پيـٌْبد ٍ استجبط ثشلشاسی جْت الصم ّبی ٌِصهي ايجبد .5

 .هشتجظ هشاوض ٍ پظٍّـي

 .ٍ اجشای هصَثبت آى پظٍّـىذُ َسایؿ تـىيل .6

  پظٍّـي هعبٍى ثِ ـىذُپظٍّ ػبالًِ عولىشد گضاسؽ اسائِ .7

 

 :دانشجويي کدهپژوهش شوراي وظايف( 8ماده

 آى یّب ًبهِ آييي تصَيت ٍ پظٍّـىذُ ّبیفعبليت اسیضػيبػتگ .1

 داًـجَيبى  یػَ اص ؿذُ اسائِ یعشحْبٍ  ثَدجِ تبهيي ٍ تصَيت ثشسػي، .2

 پظٍّـىذُ ّبی فعبليت وليِ اجشای حؼي ثش ًظبست .3

 هصَة داًـجَيي عشحْبی ًتبيج اسصيبثي .4

  پظٍّـىذُ تجْيضاتي ٍ پظٍّـي ،تشٍيجي ًيبصّبی تصَيت ٍ ثشسػي .5

 يٌيبسآفشو ٍ یفٌبٍس ،يپظٍّـ ،يعلو هؼبثمبت دس بىيًـجَدا ؿشوت اص تيحوب .6

 يهل فشا ٍ يهل يعلو هجبهع دس داًـگبُ یثشا آٍسًبم بىيداًـجَ ثِ هٌبػت یهـَلْب اسائِ .7

 

 و منابع مالي عمومي مقررات: سوم فصل

چبسچَة  وـَسی ٍ دسٍصاست علَم تحميمبت ٍ فٌبٍسی داًـجَيي ثشاػبع لَاًيي ٍ همشسات  پظٍّـىذُ (9ماده

صيش ًظش هعبًٍت پظٍّـي داًـگبُ،  یفٌبٍس -پظٍّـي -دس حيغِ علوي بًٍ صشف ولي همشسات داًـگبُ اداسُ خَاّذ ؿذ

 .وٌذفعبليت هي

 

 :مالي منابع( 11ماده

 ّبی صيش تبهيي هي گشدد. هحل اص ایػشهبيِ ّبی داسايي توله ٍ جبسی اعتجبسات اص اعن پظٍّـىذُ هبلي هٌبثع

 حَصُ هصَة یّبًبهِ يييآ هغبثك یوبسثشد یعشحْب ٍ پظٍّـي لشاسدادّبی عمذ اص بؿيً ّبیدسآهذ .1

 يپظٍّـ

 اثالغي سديفْبی .2

 هشوض سؿذ( یٍ هشوض سؿذ داًـگبُ )ثب ًظش ؿَسا يهعبًٍت پظٍّـ يهبلثَدجِ تخصيصي اص  .3

  ؿذُ تٌظين تفصيلي ّبی ثَدجِ ٍ ّب ًبهِ هَافمت دس هٌذسج داًـگبُ هصَة اعتجبسات .4

 ُ.داًـگب همشسات چبسچَة دس حمَلي ٍ حميمي اؿخبف جَايض ٍ ّذايب ب،ووىْ .5

 داًـگبُ وبؿبى هي ثبؿذ. هعبهالتي ٍ هبلي ًبهِ آييي هـوَل هبلي همشسات ًظش اص پظٍّـىذُ: تبصره

 

 :تغييرات( 11ماده
 پزيشاهىبى وبؿبى ـگبُداًت سئيؼِ أّي ييذأت ثب ٍ پظٍّـىذُ ؿَسای پيـٌْبد ثِ اػبػٌبهِ ايي هفبد دس تغييش ّشگًَِ

 .اػت
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 :انحالل( 12ماده

 اهىبى پزيش اػت.  داًـگبُت سئيؼِ أّي تبييذ ٍ پظٍّـىذُ ؿَسای پيـٌْبد ثب پظٍّـىذُ اًحالل

 

 ٍ سػيذ وبؿبى داًـگبُؼِ يبت سئيّ تصَيت ثِ 1390/  7/  14خ  يتبس دس تجصشُ 2 ٍ هبد13ُدس اػبػٌبهِ ايي (13ماده

 .اػت جشااالالصم يآصهبيـ صَست ثِ ػبل يه هذت ثِ


