
 اداره بورس داخل

 (Ph.D)آئين نامه اعطاي بورس تحصيلي داخل دوره هاي دكتراي تخصصي 

  هذف

ثِ هٌظَس تبهيي ًيبصّبي آهَصضي ٍ تخػػي داًطگبّْبي ػلَم پضضكي ٍ خذهبت ثْذاضتي، دسهبًي ٍ هَسسبت آهَصضي ٍاثستِ ٍ ثِ 

( سضعتِ ّعبيي كعِ    Ph.Dاخل دس همطعغ دكتعشاي تخػػعي     ٍيژُ دس هٌبطك هحشٍم كطَس اص طشيك تشثيت داًطجَ دس داًطگبّْبي د

اهكبى تشثيت آًْب دس داخل ٍجَد داسد ٍ ثْشُ گيشي اص ايي ًيشٍي اًسعبًي دس اهعَس آهَصضعي ٍ تحميمعبتي هعَسد ًيعبص كطعَس ٍ ًْبيتعب          

سصي ٍ ًفَر فشٌّگ كبّص تؼذاد داًطجَي اػضاهي دس همطغ فَق الزكش ثِ خبسج اص كطَس دس جْت جلَگيشي اص غشف ّضيٌِ ّبي ا

غيش اسالهي، ٍصاست ثْذاضت دسهبى ٍ آهَصش پضضكي ّوِ سبلِ تؼذادي اص پزيشفتِ ضذگبى سْويِ آصاد آصهعَى دٍسُ ّعبي دكتعشاي    

 ( سا ثِ ثَسس تحػيلي داخل اختػبظ هيذّذ.Ph.Dتخػػي  

 شرايط استفاده از بورس تحصيلي داخل:

( دس سضتِ ّبي تخػػي ػلَم پبيعِ پضضعكي، ثْذاضعت ٍ تخػػعي ٍ     Ph.D پزيشش داًطجَ دس همطغ دكتشاي تخػػي  : 1ماده 

ّبي تخػػي داسٍسبصي پس اص ضشكت دس آصهَى ثب تَجِ ثِ سْويِ ّبي تؼييي ضذُ اص طشف هؼبًٍت آهَصضعي اًجعبم خَاّعذ     دٍسُ

 طَد، تؼييي هيگشدد.پزيشفت ٍ غالحيت ػوَهي هتمبضيبى ثش اسبس ضَاثط آصهَى كِ ثب ًظبست دثيشخبًِ ّبي هزكَس اجشا هي

تجػشُ: هشثيبى پزيشفتِ ضذُ ٍصاست هتجَع ثب تَجِ ثِ ضَاثط ٍ همشسات هَجَد هي تَاًٌذ اص هبهَسيت آهَصضي اسعتفبدُ ًوبيٌعذ. ضعوٌب     

سْويِ سصهٌذگبى طجك لبًَى هػَة دس كليِ سْويِ ّبي تؼييي ضذُ اص طشف دثيشخبًِ ضَساي آهَصش ػلَم پبيِ پضضعكي ثْذاضعت ٍ   

 ٍ آهَصش داسٍسبصي ٍ تخػػي اػوبل هي ضَد.تخػػي 



سبل هي ثبضذ كِ ثب احتسبة دٍسُ خذهت ًظبم ٍظيفِ ٍ ًيش خذهت داٍطلجبًعِ   53حذاكثش سي جْت استفبدُ اص ثَسس داخل  : 2ماده 

 سبل توبم هي ثبضذ. 04دس ججِْ ّبي ًجشد حك ػليِ ثبطل 

ٌَات هجبص دٍسُ تحػيلي هػَة ضَساي ػبلي ثشًبهِ سيضي خَاّذ ثَد هذت استفبدُ اص ثَسس تحػيلي ثش اسبس حذاكثش س : 3ماده 

 ٍ طععي هععذت فععَق ّععش صهععبًي كععِ طععشف تؼْععذ تؼيععيي كٌععذ هَظععي ثععِ اسا ععِ گععضاسش تحػععيلي ٍ پيطععشفت كععبس خععَد                

 هي ثبضذ.

كعض دٍلتعي، ًْبدّعب ٍ    آى دستِ اص هتمبضيبى ثَسس كِ اص سْويِ آصاد پزيشفتِ هي ضًَذ ٍ ّيچگًَعِ ساثطعِ اسعتخذاهي ثعب هشا     : 4ماده 

سبصهبًْبي ديگش ًذاسًذ دس لجبل سپشدى تؼْذ هحضشي هتؼْذ هيگشدًذ پس اص اتوبم تحػيل ثِ هيضاى دٍ ثشاثش هعذت اسعتفبدُ اص ثعَسس    

دس يكي اص داًطگبّبي ػلَم پضضكي ٍ خذهبت ثْذاضتي دسهبًي ٍ يب سبصهبًْبي ٍاثسعتِ كعِ تَسعط هؼبًٍعت آهَصضعي ٍصاست تؼيعيي       

 ذهت ًوبيٌذ.هيگشدد، خ

تجػشُ: هذت تؼْذ خذهت افشادي كِ ثذٍى استفبدُ اص همشسي ثَسس تحػيل ًوَدُ اًعذ، يعب ثشاثعش هعذت تحػعيل  تؼْعذ آهعَصش        

 سايگبى( هي ثبضذ ٍ ايي اهش دس سٌذ تؼْذ هحضشي جذاگبًِ اي ليذ گشديذُ است.

ى دٍسُ تحػيل ثب تَجِ ثِ همشسا ت آهَصضعي داًطعگبُ هحعل    چٌبًچِ ثَسسيِ اص اًجبم تؼْذ هحضشي اهتٌبع ٍسصد ٍ يب دس پبيب : 5ماده 

تحػيل ًتَاًذ ثِ اخز دسجِ داًطگبّي هَسد ًظش ًبيل آيذ ٍ يب اص ثَسس اًػشاف ًوبيذ خعَد ٍ يعب ضعبهي ٍي هَظعي اسعت دٍ ثشاثعش       

 يذ.ّضيٌِ ّبي هػشٍفِ اػن اص ّضيٌِ تحػيلي  ضْشيِ( ٍ همشسي تحػيلي سا يكجب ثِ حسبة ٍصاست پشداخت ًوب

( ثَسسيِ داخل ثشاثش هشثي پبيِ يب دس تْشاى خَاّذ ثَد لزا چٌبًچِ Ph.Dهمشسي تحػيلي داًطجَيبى دكتشاي تخػػي   : 6ماده 

 ّش گًَِ افضايطي دس حمَق هزكَس غَست گيشد ايي تغييش ثب ًظش ضَساي اجشايي ثَسس اًجبم هي پزيشد.



يش ٍصاستخبًعِ ّعب ٍ هسسسعبت دٍلتعي كعِ اص هبهَسيعت آهَصضعي اسعتفبدُ         پزيشفتِ ضذگبى ثَسس تحػيلي ٍ هستخذهيي سعب  : 7ماده 

سعبػت دس ّفتعِ ثعِ اهعش      5كٌٌذ دس طَل تحػيل خَد ثطَس توبم ٍلت دس اختيبس داًطگبُ هحل تحػعيل ثعَدُ ٍ هَظفٌعذ حعذاكثش      هي

 سبػت ثِ كبس ػولي ٍ آصهبيطگبّي دس گشٍُ آهَصضي هحل تحػيل ثپشداصًذ. 6تذسيس تئَسي يب 

چٌبًچِ اداهِ تحػيل ثَسسيِ ثِ داليل هٌذسج دس آ يي ًبهِ اًضجبطي داًطجَيبى جوْعَسي اسعالهي ايعشاى هػعَة ضعَساي       : 8 ماده

ػبلي اًمالة فشٌّگي ًبهطلَة تطخيع دادُ ضَد ثَسس ٍي لطغ ٍ ًبهجشدُ هَظي ثِ پشداخت دٍ ثشاثش ّضيٌِ ّعبي هػعشٍفِ اػعن اص    

 خَاّذ ثَد.ّضيٌِ تحػيلي  ضْشيِ( ٍ همشسي تحػيلي 

كليِ داًطجَيبى ثَسسيِ هي تَاًٌذ دس طَل سبل اص يب هبُ هشخػي استفبدُ ًوبيٌذ ٍ دس غعَست ًيعبص ثعِ هشخػعي ثعيص اص       : 9ماده 

يب هبُ ٍ ًيض ّش گًَِ فؼل ٍ اًفؼبل ثبيستي اص طشيك اداسُ كل ثَسسْب ٍ داًطجَيبى خبسج الذام ًوبيٌذ ٍ پس اص اتوبم تحػيل هَظعي  

 ل تؼْذ خذهت ضشٍع ثكبس ًوبيٌذ.ّستٌذ دس هح

( Ph.Dهمشسي تحػيلي هستخذهيي ٍصاستخبًِ ّب ٍ هسسسعبت دٍلتعي غيشداًطعگبّي كعِ دس همطعغ دكتعشاي تخػػعي          : 11ماده 

پزيشفتِ هي ضًَذ ٍ اص هبهَسيت آهَصضي استفبدُ هي ًوبيٌذ هؼبدل حمَق ٍ هضايبيي است كِ طجك همشسات استخذاهي خبظ آًْب تؼلك 

 ٍ تبهيي آى توبهب  ثِ ػْذُ ٍصاستخبًِ يب هَسسِ دٍلتي هطلت هي ثبضذ.  هي گيشد

 تجػشُ ثِ پيطٌْبد ضَساي اجشايي ثَسس ثِ تػَيت سسيذ. 2هبدُ ٍ  04ايي آ يي ًبهِ دس 

 


