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با توجه به آخرین شییوه نامه ررداخ  ح  اتششوی  و ررن  رووششی مااتبا  ییادی ای سوی شمکارا  جه  اصح  برخی   -9

 موارد اصح  رردند:  درخواس  رردد تا ون  رووششی امع ای ای موارد به صور  ییر مار  شد که مقرر رردید طی نامه ای 

 باشد.  توما   و یلیم کی JCRکف ررداخ  مقاال   -اتف

 دایندمی ررد و تجهیزا  اشی دارند و باتابع شزینه ییادی برای تامین مواو یا کاررفعاتی  آیمایشییگاشی که  ییشارروهبرای  -ب

 می باشد. میو ن کیحداقل ریشنهادی  بیضر د.ررداعمال آنا    در ررن یبیضر

  شودشزار توما   ۰۵۵مبلغ حداقل  ISCمقاال    یتشو ح  -ج

ه تعداد ب بسشهارشد  یدکشرا و کارشناس یدارنده دانشجو یعلم ئ یش یاعضیا  یبرا  یشحقات ح ررن  شییوه نامه   بر طب  -د

ثاب  در نظر درصیید  ۰۵حداقل  یعلماعضییای شیا   یبرا  یکه ررداخ  ح  اتشحق دیمقرر ررد و تذا ابدییدانشییجو کاشم م

در تر باال بیضر مواجه شسشند ارشد یدکشرا و کارشناس یدانشجوبا کمبود یا عدم که  یعلم ئ یش یاعضیا  یررفشه شیود و برا 

 . منظور رردد نامهشیوه 

ی شدایاو مناسب  شا  گریو ددر ماه مبارک رمضا   ایشدا صیسیال و با توجه به عدم تص   ا یشید  به را  کیتوجه به نزد با -۰

 ئ یش یبر دوش اعضییا مظاعف یاقش یاد  فشیار ی یندری و  شا نهیشز یچند برابر میدر روی معلم و افزادور ای شیا  شمکارا   

شه داشسال  ا یرا اداشر هب یاوهیکه نگاه و دردردانشگاه درخواس    سیاای رطی نامه ای تا  دیدررر مقر ،در سیال اخیر  یعلم

   موارد ییر به صور  ریشنهاد در نامه ذکر رردند: .باشند

 میدشد، در اخشیار کاالشا را یاقساط دیکه امکا  خر دیآسا  خر رینظ یشیحما یبسشه شا شاشا و اررا دانشگاه گرید مانند -اتف

 شمکارا  قرار ریرد

 میلو  تومانی برای شمکارا  درنظر ررفشه شود. 9راداش رایا  سال حداقل  -ب

در ررداخ  شا مشصص  یلیتکم ح یتح  ندهینما ایو  یوراد ،دکشرا ارشید و  ینامه شا ا یررداخ  ح  اتزحمه را ا یجزئ  -9

 این جزئیا  مانند رذششه مشصص رردد. درخواس  شود مقرر رردید طی نامه ای . تذاباشد نمی

درخواسیی  شییود تا امکا   وجود ندارد، دیدر ررتال اسییات سیح  اتشدر زا یو م یموظف زا یم  یامکا  رو نکهیبا توجه به ا -4

 مانند رذششه ایجاد شود.

ارجاع به موقع  عدمکه عل  آ  شم  شودیم جادیا یارشید و دکشر  یکارشیناسی   ینامه شا ا یدر ررداخ  را ریمشاسیفانه تخخ  -۰

 یشاررداخ برای انجام نامه شا  ا یرا نیا وسشهیو بر ارسال مداوم و رنامه ای تهیه شود باشد تذا  یم یمات یآنها به معاون  ادار

 تاکید ررددبه موقع 

شرم مح ندهیبا نما ای جلسه در راسشای تحش شا و ریگیری شا برای افزایم حقوق و شمسا  سایی ویارتین دیبر آ  ررد قرار -6

 تا شمکارا  مسشقیما مشکح  و دشواری شای خود را بیا  نمایند.   رردد نییشهرسشا  تع


