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  محور راهبري رساله دکتري پژوهش اعضاي کمیتهالزحمه العمل پرداخت حقدستور
  )اساتید مدعو-اعضاي هیأت علمی(

  
هیأت  18/8/92محور مصوب نامه پذیرش و فرایند تحصیلی دانشجویان دکتري پژوهششیوه 10ماده در اجراي 

العمل فرآیند ، دستور24/12/92محور مصوب دکتري پژوهشنامه نظارت بر اجراي دوره شیوه 8رئیسه دانشگاه و ماده 
  .شودمحور به شرح ذیل ابالغ میراهبري رساله دکتري پژوهش اعضاي کمیتهالزحمه پرداخت حق

  
الزحمه ایشان طبق این و فرآیند پرداخت حقتنظیم نسخه  4قرارداد دانشگاه با اعضاي کمیته راهبري در  :1ماده 

داور و نمایندگان معاونت آموزشی و /مشاور/اساتید راهنما/استادپرداختی به  هنگام انعقاد قرارداد ،روازاین. دستورالعمل است
  . گیردصورت نمیپژوهشی 

  

ل تحصیلی دانشجو و قرارداد با سایر اعضاي کمیته راهبري، اساتید سال اواساتید راهنما در نیم/قرارداد با استاد :2ماده 
سال تحصیلی که جلسه دفاع دانشجو ثبت گردیده است، منعقد در نیم نمایندگان معاونت آموزشی و پژوهشیو  داور/مشاور

  .شودمی

  

پیشرفت تحصیلی رساله دکتري دانشجو  ارزیابی کاربرگسه پس از تکمیل  و مرحله سه در الزحمه استاد راهنماحق :3ماده 
دفاع (واحد و در مرحله سوم  30واحد از  5/7درصد معادل  25هر کدام ل و دوم که در مرحله اوطوريبه. پذیردصورت می

  . شودواحد پرداخت می 30واحد از  15درصد معادل  50) نهایی دانشجو

 40استاد راهنماي دوم به واحد و  18درصد معادل  60ل به استاد راهنماي اودر صورت وجود دو استاد راهنما،  :تبصره
  .شودخت میواحد پردا 12معادل  ،درصد

  

  .التدریس استواحد حق 3الزحمه استاد مشاور معادل حق :4ماده 

  .است التدریسحق واحد 6جمعاً  التدریس وحق واحد 3 استادالزحمه هر در صورت وجود دو استاد مشاور، حق :تبصره
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نمایندگان معاونت آموزشی و الزحمه حق التحقیق وساعت حق 30معادل  الزحمه داوران داخلی و خارجیحق: 5ماده 
  .التحقیق استساعت حق 10پژوهشی دانشگاه، هر کدام معادل 

  

  :اساتید راهنما به شرح ذیل است/الزحمه استادحقفرآیند پرداخت : 6ماده 

  پردیس /به شوراي دانشکدهاساتید راهنما /از طرف استادتأیید کاربرگ ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو ارائه و )الف

  به معاونت پژوهشی دانشگاه جهت تأیید گزارش پردیس/از شوراي دانشکده ارسال گزارش و مستندات کاربرگ )ب

  ئیدیه کاربرگ به انضمام نامۀ پوششی معاونت پژوهشی به معاونت اداري و مالیارسال تأ )پ

  پرداخت معاونت اداري و مالی به مدیریت امور مالی  ارسال دستور )ت

  به معاونت پژوهشی جهت ثبت در سوابق دانشجو و استاد راهنما از طرف مدیریت امور مالی پرداخت ارسال تأییدیه )ث

  

  :استبه شرح ذیل داور و نمایندگان معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه /الزحمه اساتید مشاورحقفرآیند پرداخت  :7ماده 

  معاونت پژوهشی به معاونت اداري و مالی از طرفارسال صورتجلسۀ دفاع نهایی دانشجو  )الف

  ارسال دستورپرداخت معاونت اداري و مالی به مدیریت امور مالی  )ب

داور /به معاونت پژوهشی جهت ثبت در سوابق دانشجو و اساتید مشاور از طرف مدیریت امور مالی پرداخت ارسال تأییدیه )ج
  و نمایندگان معاونت آموزشی و پژوهشی
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 و آخرین حکم کارگزینی عضو هیأت علمی منوط به ارائهمدعو داور /مشاور/اساتید راهنما/الزحمه استادپرداخت حق :8ماده 
  .استالزحمه براي گروه آزاد جهت پرداخت حقیا آخرین مدرك تحصیلی 

  

درسی محاسبه شده ، واحدهاي 24/12/1392نامه نظارتی معاونت پژوهشی دانشگاه مصوب شیوه 6مطابق با تبصره  :9ماده 
التدریس است و اعتبار آن از نامه حقمطابق با آئین ،براي تمامی اعضاي کمیته راهبري رساله، مازاد بر ساعات تدریس استاد

  .شودمحور تأمین میمحل درآمدهاي اختصاصی دانشگاه حاصل از شهریه دانشجویان پژوهش

  .ی رسیددانشگاه عالمه طباطبائ أت رئیسهبه تصویب هی 18/9/94تاریخ در  دو تبصرهو  ماده 9این دستورالعمل در 


