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 داخلی دانشجویان دکتری مدت کوتاه از فرصت حمایت و جذب نامهشیوه

 گرگان  طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه به میزبانی 

ها برای گذراندن فرصت جذب دانشجویان سایر دانشگاهها و های پژوهشی، گسترش روابط با سایر دانشگاهبخشی به فعالیتجهت تحرک

 نامه تدوین گردید.گرگان این شیوه طبیعی ومنابع کشاورزی علوم تحقیقاتی کوتاه مدت خود در دانشگاه

 اقدامات دانشگاه -1

مم است زمینه گرگان به عنوان میزبان فرصت مطالعاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری مص طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه

ای فراهم سازد تا جهت ارائه خدمات علمی و پژوهشی به مراجعه این دسته از دانشجویان را برای گذراندن این فرصت به گونه

های تخصصی ها را جذب نماید. این دانشگاه با داشتن رشتهها سهم بیشتری از این فرصتدانشجویان دکتری در رقابت با سایر دانشگاه

مانندی همچون آزمایشگاه مرکزی، مزارع اختصاصی، مرکز شیالتی ونیرو و مرکز آموزشی و نابع طبیعی و امکانات بیکشاورزی و م

 ها را به خوبی جذب نماید. گونه فرصتنیا  قادر است اینپژوهشی دکتر بهرام

 هیات علمی اعضای وظایف  -1-1

رسانی، اعضای هیات ها و بهبود وضعیت اطالعدانشجویان دکتری سایر دانشگاههای این دانشگاه به برای شناساندن امکانات و قابلیت

های علمی خود را تکمیل و به طور مرتب بروز نمایند. پس از ورود مندیعلمی موظفند در وبگاه شخصی خود اطالعات و عالقه

های هدایت دانشجو، نظارت بر فعالیت دانشجوی فرصت به دانشگاه الزم است عضو هیات علمی نسبت به اختصاص وقت کافی برای

 تایید اسناد مالی اقدام نماید. پژوهشی و تایید گزارش و بررسی و

 گیرد:برای تشویق اعضای هیات علمی که مرجع تقاضا واقع شوند عالوه بر وجوه متعلقه از سوی وزارت علوم امتیازاتی به شرح زیر تعلق می

 . موفقیت آمیز دوره فرصت انجامامتیاز برای استفاده در سال بعد مشروط به تایید  2گرنت پژوهشی به میزان -الف

   .به ازای جذب یک دانشجو دکترییک دانشجوی ارشد )در قالب شیوه نامه مربوطه( به ظرفیت سال بعد عضو هیات علمی افزودن  -ب
 

 وظایف گروه و دانشکده  -1-2

های آموزشی موظف هستند هر ساله حداکثر تا ابتدای اردیبهشت ماه هر سال، آخرین فهرست طبقه بندی شده از گروهها و دانشکده 

ای خود را در وبگاه دانشکده و گروه مربوطه قرار دهند گلخانه باغبانی و ای، شیالتی، دامپروری،امکانات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، مزرعه

 قمند و واجد شرایط قرار گیرد. تا در معرض دید دانشجویان عال

الزم است دانشکده و به تبع آن مدیر گروه آموزشی مربوطه و مدیر آزمایشگاه مرکزی، مدیر مزرعه و سایر مدیران در این سطح، در 

علمی به رشته در دیگر موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی فهرستی از اسامی هیات های آموزشی همشروع هر نیمسال در تعامل با گروه

های آنان و نیز فهرست امکانات پژوهشی و آزمایشگاهی خود را به صورت الکترونیک به دیگر های تحقیقاتی و عالقمندیهمراه زمینه

ها ارائه نماید. دانشکده موظف است در حد امکان نسبت به تخصیص فضای استقرار دانشجو و تسهیل استفاده از امکانات دانشگاه

 اید.  دانشکده اقدام نم

 معاونت آموزشی -1-3

کلیه مکاتبات اداری و آموزشی مربوط به صدور پذیرش و مجوزهای الزم قبل از ورود دانشجو، حین و پس از انجام دوره فرصت برعهده 

ید باشد. همچنین معرفی دانشجو به دانشکده به همراه حکم بورس، دریافت گزارش، صدور تاییدیه و نهایتا تایمعاونت آموزشی می

گذراندن دوره فرصت و انعکاس آن به وزارت متبوع و دانشگاه مبدا بر عهده  معاونت آموزشی است. معرفی استاد راهنما به معاونت امور 

الزحمه در انتهای دوره، همزمان با تایید و ارسال گزارش دانشجو به وزارت نیز از وظایف معاونت پشتیبانی جهت پرداخت حق مالی و
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بینی شده باشد معاونت آموزشی مدت آموزشی جهت دانشجو پیششد. در صورتی که نیاز به گذراندن درس یا دوره کوتاهباآموزشی می

 دهد.مساعدت الزم را انجام می

 معاونت پژوهشی  -1-4

معاونت پژوهشی دانشگاه در جهت تسهیل استفاده از امکانات پژوهشی نظیر آزمایشگاه مرکزی، کتابخانه مرکزی و مرکز انفورماتیک توسط 

 امتیاز پژوهشی(. 2نماید )تا همکاری الزم را مبذول میدانشجوی مهمان و نیز اعطای گرنت تشویقی به اعضای هیات علمی مرجع 

 ی و توسعه منابعمعاونت اداری مال -1-5

معاونت اداری و مالی دانشگاه الزم است مساعدت کافی در جهت نقل و انتقال وجوه بین دانشگاه با وزارت و یا بین دانشگاه و سایر 

 دستورالعمل وزارتی مندرج به شرح زیر اقدام نماید.  موسسات را فراهم ساخته و مطابق

شود ( به دانشگاه مقصد واریز می0011میلیون ریال )مربوط به سال  051کتری مبلغ مطابق قانون اعطای بورس داخل به دانشجویان د

خدمات  واد و تجهیزات مصرفی آزمایشگاهی،م)خدمات  درصد 01به استاد راهنما،  گرنتدرصد به عنوان  01از این مبلغ که 

کرد مسکن و خوابگاه درصد هزینه 21، و خدمات گردد تجهیزات ،( که بایستی صرف تامین موادو سایر خدمات مورد نیاز انفورماتیک

)در صورت استفاده دانشجو از خوابگاه در اختیار معاونت دانشجویی قرار گرفته و در غیراینصورت پس از ارائه مستندات از طریق 

اختصاص  ی امور دانشجودرصد هزینه هدایت و راهبر 01و  درصد به عنوان سهم دانشگاه 01 ،شود(دانشگاه به دانشجو پرداخت می

مشابه  ،و خدماتراهنمای مقصد )عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان( پرداخت مبلغ گرنت استاد یابد. می

پس از اتمام دوره فرصت دانشجو و و تایید مدیر گروه و رییس دانشکده  باصورتجلسه هزینه مواد مصرفی گرنت اعضای هیات علمی 

ها در هرصورت تعیین سهم و نسبت هزینهگیرد. صورت مید گزارش آن توسط معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی این دانشگاه تایی

 بر عهده معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی است.

خرید، تعمیر یا اهی اعتبار فوق می تواند به بخش گتامین مواد مصرفی آزمایش : در صورت عدم نیاز به صرف هزینه در بخش0تبصره 

 ساخت تجهیزات تعلق گیرد.

 معاونت دانشجویی -1-6

معاونت دانشجویی عالوه بر تامین خوابگاه و فراهم کردن امکان استفاده از سلف سرویس برای دانشجو همانند دانشجویان این دانشگاه  

 نماید. مبذول مینامه، همکاری الزم را این شیوه 0پیش بینی شده در بند  تسهیالتزمینه اعطای  در

 نحوه تقاضا  متقاضیان و شرایط -2

دانشجویان دکتری که قصد گذراندن دوره فرصت کوتاه مدت در این دانشگاه را دارند باید شرایط اولیه وزارت علوم )مطابق شیوه نامه 

 ( را دارا باشند.سازمان امور دانشجویاناجرایی 

ن دانشگاه و تماس با استاد مورد نظر راجع به جزییات موضوع پژوهشی قابل انجام های تحقیقاتی اساتید ایدانشجو با مطالعه زمینه

امکانات گروه آموزشی یا دانشکده تقاضای خود را از طریق معاونت آموزشی یا پژوهشی  پس از مطالعه شرایط و تبادل نظر کرده و

بررسی تقاضا و تایید آن از سوی دانشکده، معاونت آموزشی  نماید. پس ازموسسه متبوع خود برای اخذ پذیرش به این دانشگاه ارائه می

نماید که مبنای پیگیری سایر مراحل در دانشگاه مبدا و وزارت متبوع خواهد برای متقاضی صادر می «پذیرش»ای با عنوان دانشگاه نامه

 شروع و طول مدت فرصت در نامه پذیرش قید می شود.  .بود

آوردهای علمی حاصل از فرصت گذرانده در این دانشگاه نام استاد ه نحو مقتضی در انتشار کلیه دستتبصره: دانشجو متعهد می شود ب

 گرگان را به عنوان محل انجام تحقیق قید نماید. طبیعی منابع و کشاورزی علوم راهنمای میزبان و دانشگاه



 

3 

 

 تسهیالت قابل ارائه -3
گاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را به عنوان میزبان فرصت داخل زیر را برای دانشجویانی که دانش تسهیالتاین دانشگاه 

 انتخاب نمایند در نظر می گیرد:

 استفاده رایگان از خدمات انفورماتیک و کتابخانه دانشگاه -

 این دانشگاه استفاده از امکانات خوابگاه و غذاخوری دانشگاه مطابق شرایط دانشجویان شاغل به تحصیل در -

های آموزشی دانشگاه مطابق شرایطی که برای ها و گروهها و امکانات آزمایشگاهی و لجستیکی سایر بخشاده از کلیه ظرفیتاستف -

 دانشجویان شاغل به تحصیل در این دانشگاه وجود دارد. 

 

-الزم از تاریخ ابالغمورد تصویب قرار گرفت و  02/12/0011 هیات رئیسه دانشگاه مورخ 300سه لجبند در  0نامه در این شیوه -4
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