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 (کشور خارج/داخل) مدتکوتاه یقاتیفرصت تحق ییاجرا دستورالعمل  

گرگان یعیو منابع طب یعلوم کشاورز دانشگاه  

 

 مقدمه
 مورخ 572901/4 شماره) کشور از خارج و داخل در مدتکوتاه یقاتیفرصت تحق ییاجرا نامهوهیبا استناد به ش ،ییاجرا دستورالعمل نیا

خود را انتخاب و به  طیواجد شرا انیاز متقاض یتعداد مشخص نامهوهیش نیطبق ا تواندیشده است. دانشگاه م هتهی( 90/59/5922

کشور و منابع موجود، طبق مصوبات  یازمندیدانشگاه همه ساله بر اساس ن هیاز کشور اعزام کند. سهم خارج ایداخل  یفرصت مطالعات

 .شودمی ابالغ هااداره کل بورس به دانشگاه یو از سو نییبورس تع یمرکز یشورا

 

 یمتقاض طی: شرا1 ماده
 .باشد ییاجرا هایو دستگاه یدانشگاه و موسسات آموزش عال هیبورس ایدانشگاه  یروزانه حضور هایدوره وقتتمام یدانشجو( 5

با تقبل  یارز التیتسه زا،ینوبت دوم )شبانه( در صورت اخذ و یدر دوره دکتر لیشاغل به تحص طیواجد شرا انیدانشجوبه : 1 تبصره

 .ردگییتوسط دانشجو تعلق م نهیهز

 .شده باشدنهایی  بیتصو زین یو یرساله دکتر یشنهادیگذرانده و طرح پ تیآزمون جامع خود را با موفق ،یمتقاض( 9

 کیخود از  دکتری رساله موضوع با راستاهم اینهیدر زمخود را  پذیرش مرتبط با موضوع رساله دکتری متقاضی بایستی( 9

های گروه الف )ممتاز( و گروه ب )خوب( یا موسسات وابسته به آن )قابل مشاهده در مورد تایید وزارت )دانشگاهمعتبر  /موسسهدانشگاه

پس از تایید استاد راهنما و گروه تخصصی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،  آموختگان(رسانی اداره کل دانشپایگاه اطالع

 موارد خاص با ذکر دالیل توجیهی از طرف گروه و دانشگاه توسط سازمان امور دانشجویان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. .دیارائه نما

 .از سه سال نگذشته باشد شیب یمتقاض لیاز طرف دانشگاه از شروع به تحص یبه هنگام معرف( 4

 لیخارج از کشور از زمان شروع به تحص یقاتیو خروج از کشور و دوره کوتاه مدت تحق دیحداکثر مدت زمان جهت ارائه رواد: 2 تبصره

 .شودو دوره فرصت تحقیقاتی جزء سنوات تحصیلی مجاز دوره دکتری محسوب می باشدیماه م 44

به تحصیل با رعایت سقف سنوات مجاز تحصیلی  ماه پس از زمان شروع 44حداکثر تا تاریخ شروع فرصت تحقیقاتی داخل  :3تبصره 

 باشد.قابل اقدام می

 باشد. در صورت استفاده از مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی با تایید دانشگاه محل تحصیل، مدت مذکور قابل احتساب می: 4تبصره 

 درصد از نمره زبان 17حدنصاب صت تحقیقاتی خارج در کشورهای انگلیسی زبان ارائه گواهی معتبر مبنی بر احراز حداقل برای فر( 1

اداره کل بورس  صیبه تشخ گریمعتبر د هایمعادل آن از آزمون ای TOLIMO ای  MSRT ،TOFEL ،IELTSهای یکی از آزمون

 .احراز شده باشد

تحقیقاتی خارج در کشورهای غیرانگلیسی زبان، مدرک معتبر زبان آکادمیک موسسات آن کشور به  برای متقاضیان فرصت: 5تبصره 

 تشخیص اداره کل بورس قابل قبول است.

 چنانچه گواهی مذکور در طول دوره دکتری معتبر باشد، قابل قبول است.: 6تبصره 

ره زبان معتبر برای گذراندن آزمون جامع با نظر دانشگاه برای متقاضیان فرصت تحقیقاتی داخل کشور، احراز حدنصاب نم :7تبصره 

 محل تحصیل بالمانع است.

دانشگاه از  صیاست که به تشخ یانیاعزام با دانشجو تیاولو یمساو طشرای در ها،دانشگاه ایهیسهم تیبا توجه به محدود :8 تبصره

 .برخوردارند یبهتر یپژوهش یسوابق علم

 فرصت داخل دانشجو انتخاب شود.  یبه عنوان استاد راهنما تواندیرساله نم و مشاور استاد راهنما :9 تبصره
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ماه از زمان شروع به  49داخل کشور  انیمتقاض یماه و برا 93خارج از کشور  انیمتقاض یپرونده برا لیحداکثر زمان تشک :11 تبصره

 (.شود یپرونده محسوب نم لیبدون احتساب در سنوات جزو مدت مجاز تشک یلیتحص ی)مرخص باشد یم لیتحص

فرصت دارد  ل،یماه از شروع تحص 44 انیتوسط وزارت، دانشجو تا پا نیالت یمال تیپرونده و صدور نامه حما لیپس از تشک: 11 تبصره

 .دیو خروج از کشور اقدام نما دیجهت اخذ رواد

 .شود یتوسط دانشجو در سامانه سجاد وزارت عتف، بارگذار یستیمدارک فرصت با هیدانشگاه مبدا، کل یپس از موافقت قطع :12 تبصره

 .است یالزام برد،یداخل/خارج به سر م یقاتیکه دانشجو در فرصت تحق هاییسالمیثبت نام و اخذ واحد رساله در ن: 13 تبصره

 التیو تحص یمعاونت آموزش قیاز طر یستیفرصت با دیتمد یگزارش اختتام و تقاضا رش،یمکاتبات در خصوص پذ هیکل :14 تبصره

 .ندینما خودداری مؤسسات و هابا دانشگاه رشپذی اخذ جهت مکاتبات گونه هر انجام از ها. لذا دانشکدهردپذی انجامدانشگاه  یلیتکم

 

 یی: روند اجرا2 ماده
و به  هیرا ته یقاتیفرصت تحق انیاعزام متقاض یبرا ازیمدارک مورد ن ریمراحل ز یو ط نامهوهیمواد ش هیکل تیضمن رعا دیبا دانشگاه

 :اداره کل بورس ارسال کنند

 ای یمعاونت آموزش نامهیو همراه با معرف لیتکم یاستفاده از فرصت مطالعات یمتقاض انیدانشجو هیکاربرگ اطالعات مربوط به کل( 5

 .دانشگاه به اداره کل بورس ارسال گردد ندهینما قیدانشگاه در اول و پانزدهم هر ماه از طر یپژوهش

و  فهیخدمت نظام وظ گان،یکه در آن عالوه بر ضرورت عمل به تعهدات مربوط به آموزش را یمنتخب تعهد محضر انیاز دانشجو( 9

ذکر شده  یبرابر مدت زمان استفاده شده از فرصت مطالعاتانجام خدمت در داخل کشور به مدت دو  ،یلیاستفاده از بورس تحص

 .شود خذسازمان ا یدفتر حقوق صیباشد، به تشخ

 .ردیقرار گ دییسازمان مورد تا یتوسط دفتر حقوق یستیاسناد تعهد ماخوذه با :1 تبصره

 2برای فرصت تحقیقاتی داخل یک نفر ضامن و برای فرصت تحقیقاتی خارج سه نفر ضامن طبق شرایط ضامنین )تبصره  :2تبصره 

 باشد.( الزامی می9ماده 

 سپردن وثیقه ملکی برای فرصت تحقیقاتی خارج از کشور وفق مقررات دفتر حقوقی سازمان بالمانع است. :3تبصره 

 به بورس کل اداره طرف از هانامه نیا هی. کلشودیم افتیاز اداره کل بورس در ،یمال تیوزارت امور خارجه و حما یالزم برا هاینامه( 9

 .ستین رپذیامکان اندانشجوی به هانامه لیارسال خواهد شد و تحو هادانشگاه ندگانینما قیاز طر انیدانشجو لتحصی محل دانشگاه

سازمان و نامه اخذ مجوز  یو با مراجعه دانشجو به امور مال دیارز پس از اخذ رواد افتیبه بانک به منظور در ینامه معرف: 4 تبصره

 .شود افتیداخل در انیاز اداره کل امور دانشجو یعموم فهیخروج از کشور به اداره وظ

 :باشدیم لیداخل کشور( به شرح ذ ایخارج از کشور و  ی)متقاض انیدانشجو هیکل یبرا ازیمدارک مورد ن: 5 تبصره

  در متن نامه مذکور رشی)ماه و سال( پذ خیتار قیبا سربرگ دانشگاه مقصد با ذکر دق یلیتحص رشیاصل پذ( 5

 یملک قهیوث یتعهد محضر ای نیبرابر اصل شده ضامن ینیبه همراه احکام کارگز یتعهدنامه محضر( 9

 (575( )فرم شماره یکاربرگ اطالعات دانشجو )به فارس لیتکم( 9

 (579)فرم شماره  الیارز و ر یافتیکاربرگ تعهدنامه استرداد اضافه در لیتکم( 4

 (یدکتر اندانشجوی خارج/داخل ماهه 3 مدتکوتاه یقاتیفرصت تحق یادار ندی)فرا 571فرم  لیتکم( 1

 دانشجو یصفحات شناسنامه و کارت مل ریتصو( 3

 (ستیقابل قبول ن هیدییفرصت داخل/خارج )تا یاعتبار برا خیاز مراجع معتبر با تار یسیکارنامه نمره زبان انگل ریتصو( 0

 نهیوزارت عتف )در صورت عدم ارائه حکم بورس، در کاربرگ اطالعات دانشجو گز هیبورس انیدانشجو یحکم بورس برا ریتصو( 4

 (.انتخاب گردد هیربورسیغ

 (کوتاه مدت داخل/خارج کشور یقاتیفرصت تحق شنهادهی)طرح پ 573فرم  لیتکم( 2



 

3 

 

 .ندیارائه نما یستیبا زیرا ن لیاعزام به خارج عالوه بر مدارک بند الف مدارک ذ انیدانشجو انیدانشجو: 6 تبصره

 صفحه اول گذرنامه ریتصو( 5

 (579کاربرگ اطالعات مربوط به گذرنامه )فرم شماره  لیتکم( 9

 آن به حراست دانشگاه لیکاربرگ خروج از کشور و تحو لیتکم( 9

 (و کانادا کایآمر یکشورها ی)برا یهیتوج لیکاربرگ دال لیتکم( 4

)داشتن حداقل سه سال  یدکتر نامهوهیطبق ش یدکتر یدانشجو رشیپذ طیشرا یستیفرصت داخل با یاستاد راهنما :7 تبصره

 .ارشد( را داشته باشد یکارشناس دانشجوی سه حداقل کردن آموختهو دانش یلیتکم التیدر دوره تحص سیسابقه تدر

 .دینما لیرا به دانشکده تحو یفوق به استثناء تعهدنامه محضر یمستندات/مدارک بندها هیکل یستیدانشجو با: 8 تبصره

 :باشدیم ریبه شرح ز نیضامن طیشرا: 9 تبصره

 لیاز قب یمامور به خدمات عموم ینهادها زیو ن هایشهردار لیاز قب یردولتیغ یعموم یدولت و نهادها یقطع یکارمند رسم ( 5

 .باشند رهیو هالل احمر و غ یاجتماع نیسازمان تام

آنها  یایحقوق و مزا یافتیخالص در نکهیمشروط بر ا یو دولت یخصوص هایبانک یتمام لیعام از قب یسهام هایکارکنان شرکت( 9

 .مربوطه باشد قهیمبلغ وث 97/5حداقل  ینیحکم کارگز نیبرحسب آخر

که دارای  ( وکالی دادگستری، پزشکان و مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی، کارشناسان رسمی دادگستری، حسابداران رسمی9

 پروانه کار معتبر در زمان ارائه باشند.

موسسات، توان  یتر حقوقدف صیبه تشخ نکهیتجار و کسبه با ارائه پروانه کسب معتبر مشروط بر ا لیدارندگان مشاغل آزاد از قب( 9

 .پرداخت خسارت را داشته باشند

 یبرا یکه مقرر است در روز معرف ییها نهیهز 91/5کسر از حقوق به مبلغ  یبا ارائه گواه یعموم یو نهادها یبازنشستگان کشور( 4

 .از بستگان درجه اول و دوم دانشجو باشند نکهیدانشجو انجام شود، مشروط بر ا

 .نهاد مربوطه است یضمانت موکول به معرف رشیمسلح پذ یروهایکارکنان و بازنشستگان ندرخصوص ( 1

 .شهر مربوطه هیحوزه علم تیریمرکز مد یبا گواه ونیو روحان هیطالب حوزه علم( 3

 یکیحداقل که  یکشاورزان در صورت نیو همچن یاجتماع نیتام شدگانمهیو ب عام یسهام هایاز شرکت ریغ هاییکارکنان شرکت( 0

 .بستگان درجه اول و دوم دانشجو باشند نیاز ضامن

بستگان درجه اول مورد  ینبودن صرفا برا ی. در صورت رسمیرانتفاعیغ هایدانشگاه یرسم یعلم ئتیه یو اعضا یکارکنان رسم( 4

 .قبول است

  .موسسات، ضمانت مورد قبول خواهد بود ایدانشگاه و  یضمانت توسط دفتر حقوق دییازموارد فوق در صورت تا ریغ( 2

 .گردد دیدر سند تعهد ق الیر 777/777/517هر مقطع مبلغ  یارشد، برا یو کارشناس یکارشناس یلیمدارک تحص یآزادساز یبرا: 11 تبصره

و مبلغ تعهد فرصت  الیر 777/777/177/5 و غیربورسیه هیبورس انیدانشجو یخارج برا یقاتیفرصت تحق  نهیمبلغ تعهد هز :11 تبصره

 .گردد میتنظ ییسند تعهد تحت عنوان تعهد دانشجو شودیم هی. توصباشد یم الیر 777/777/977داخل  یقاتیتحق

 ندهینما قیاز طر یلیمدرک تحص یآزادساز یها و نامه یمال تیبر حما یمبن نیها از وزارت شامل نامه الت پاسخ نامه :12 تبصره

 .شودیدانشگاه از وزارت عتف به دانشگاه ارسال م

 دینشود، با یقاتتحقی مدتموفق به استفاده از فرصت کوتاه یلیکه دانشجو پس از ارسال مدارک به هر دل یدر صورت :13 تبصره

 .مراحل لغو سند تعهد انجام شود د،ییتا پس از تا دیدانشگاه اعالم نما یلیتکم التیو تحص یانصراف خود را به معاونت آموزش

و نامه دانشگاه  575الزم است فرم  ابد،ی رییخروج از کشور تغ خیتار یلیچنانچه به هر دل ،یمال تینامه حما افتیپس از در: 14 تبصره

استاد راهنما و معاون دانشکده گردد و به همراه  دییبا تا دیدرخواست جد مهیضم یقبل یمال تیمقصد، اصالح شده و نامه حما

  .دانشگاه مکاتبه گردد یلیتکم التیو تحص یبا معاونت آموزش جدداشده، م دتایی جلسهصورت
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 شدهلیو فرم تکم طیبل زا،یگذرنامه، و ریتصو یستیبا ،یمال تینامه حما افتیاستفاده از فرصت خارج پس از در انیمتقاض: 15 تبصره

دانشگاه به  ی. مدارک فوق از سوندینما لیدانشگاه تحو یلیتکم التیو تحص یشماره حساب را به معاونت آموزش دیبا ق 579شماره 

 افتیبه بانک جهت در یمعرف هاینامه ان،یبا مراجعه به سازمان امور دانشجو تواندیشده و دانشجو م ارسال انیسازمان امور دانشجو

 .ندینما افتیرا در نهیکمک هز

 

 ای: مزا3 ماده
 :صورت خواهد گرفت ریبه نحو ز نامه،نییمنتخب بر اساس موارد مندرج در آ انیدانشجو یایمزا ریو سا هانهیهز پرداخت

 یالیر نهیانضمام کمک هزهب رانیمحترم وز ئتیمصوبات ه زانیبه م ،یارز یشش ماه مقرر افتیحواله در هیبورس انیبه دانشجو( 5

پرداخت خواهد شد. الزم  شود،یم نییبورس تع یمرکز یکه از طرف شورا مهیرفت و برگشت و ب طیبل نهیاز هز یبابت جبران بخش

 .شودیم میاز جانب سازمان به بانک کارگزار تسل یارز یمقرر یالیبه ذکر است که معادل ر

 .است یالزام یالیر نهیحساب کمک هز هیجهت تسو یرفت و برگشت و گواه طیارائه الشه بل: 1 تبصره

به نرخ  یارز یمقرر یالیدرصد معادل ر 17(، به عالوه 5)به شرح بند  یارز یشش ماه مقرر افتیحواله در هیربورسیغ انیبه دانشجو( 9

 .شودی( پرداخت م5)به شرح بند  یالیر هاینهیدرصد کمک هز 17و  یرسم

کوتاه مدت در داخل کشور، به منظور  یقاتیبه فرصت تحق یدکتر انیاعزام دانشجو یخوابگاه برا نهیپژوهش و هز نهیکمک هز( 9

 یشورا بی( با تصوهیربورسیو غ هیبورس انیدانشجو یبرا کیهمه ساله )به تفک ،یو خوابگاه و قاتیتحق هاینهیاز هز یبخش نیتام

 قاتیموسسه محل انجام تحق ایاداره کل بورس به دانشگاه  یاز سو ل،یاز دانشگاه محل تحص یواهو با ارائه گ نییبورس تع یمرکز

 .گرددیپرداخت م

 ژهیطبق حکم و یالیر یمقرر ،یو لیاز محل تحص ریداخل در هر شهر غ یقاتیدر طول مدت استفاده دانشجو از فرصت تحق :2 تبصره

 یدانشگاه ل،یکه دانشگاه محل تحص یصورت . درشودیپرداخت م قیبورس موسسه محل تحق یمقرر یبر مبنا یقاتیفرصت تحق

 .قابل پرداخت است یالیر یدرصد مقرر 17اما در همان شهر باشد، تنها  قیاز محل تحق ریغ

مندرج در لیست مقرری  یمقرر زانیوزارت نباشد به م هیبورس انیدانشجو یمقرر ستیکه در ل یقاتیمحل تحق یبرا یمقرر: 3 تبصره

 شود.در همان شهر یا استان محل تحقیق پرداخت میدانشجویان بورسیه وزارت 

در صورتی که محل انجام تحقیقات داخل کشور از میان موسسات غیروابسته به وزارت باشد، موافقت دانشگاه محل تحصیل  :4تبصره 

 در مورد واریز مبلغ کمک هزینه پژوهشی به حساب موسسه محل تحقیق الزامی است. 

 استاد با مشترک مقاله چاپ به منجر دانشجو کشور از خارج مدتکوتاه یقاتیتفاده از دوره فرصت تحقاس کهیدر صورت: 5 تبصره

 عنوانبه الیر ونیلیم 97، مبلغ باشد Q1دارای رتبه  JCR بندیسطح یمجله برمبنا کهیخارج از کشور شود و در صورت زبانمی

 .به دانشجو تعلق خواهد گرفت یقتشوی

 

 حساب هیو تسو دی: تمد4 ماده
 یقاتیو تحق یعلم یهاتیاز فعال یضمن اعالم مراجعت، گزارش کامل یقاتیموظف هستند پس از بازگشت از فرصت تحق انیدانشجو( 5

شده به اداره کل  دییتا یقاتی. ارائه خالصه گزارش فرصت تحقندیباشد، به دانشگاه ارائه نما دهیاستاد راهنما رس دییخود را که به تا

 .است یالزام یینها حساب هیتسو یبرا زیبورس ن

فرصت و نامه  یاستاد راهنما دییانجام شده توسط دانشجو پس از تا قاتیحساب فرصت داخل، گزارش تحق هیجهت تسو: 1 تبصره

 .دانشجو( ارسال شود لیموسسه محل انجام فرصت داخل به دانشگاه مبدا )محل تحص ایدانشگاه 

رفت و  طیفرصت خارج از کشور، بل یانجام شده از استاد راهنما قاتیتحق دییحساب فرصت خارج، گزارش و تا هیجهت تسو: 2 تبصره

 .دانشگاه ارائه شود یلیتکم التیو تحص یو گذرنامه با مهر ورود و خروج به معاونت آموزش زایو ریتصو مه،یپرداخت ب دیبرگشت، رس



 

5 

 

رساله،  یاستاد راهنما دتایی جهت مقصد موسسه/دانشگاه از وصول از پس 570 فرم قالب در خارج/داخل فرصتگزارش : 3 تبصره

 .گروه و دانشکده ارسال خواهد شد

سازمان مبالغ  یاداره کل بورس با اداره کل امور مال صیکمتر از شش ماه، به تشخ قاتیدانشجو موظف است در صورت انجام تحق( 9

 .دینما هیرا تسو یافتیدر یاضاف

فرصت کوتاه مدت داخل  یو برا قیحساب فرصت خارج از کشور مدت اقامت دانشجو در محل تحق هیمالک عمل جهت تسو :4 تبصره

 .باشدیم قیمدت اقامت در دانشگاه محل تحق

نسبت به  نصورتیرایدر غ ندیحداکثر ظرف شش ماه به کشور مراجعت نما قاتیدوره تحق انیموظف هستند پس از پا انیدانشجو( 9

 .شودیانجام شده و خسارات وارده طبق تعهد ماخوذه اقدام م هاینهیاسترداد هز

در صورت تمدید دوره تحصیلی دانشجو برای نیمسال نهم، این مدت بدون پرداخت هزینه تا یک سال با رعایت سقف سنوات : 5تبصره 

 مجاز تحصیلی قابل افزایش است.

بعد از بازگشت دانشجو به کشور به نرخ روز بازگشت محاسبه و  یو ارز یالیبه صورت ر ،یفرصت مطالعات دیتمد هاینهیهز: 6 تبصره

 .بودجه الزم است صیتخص زیفرصت و ن دیپرداخت آن منوط به موافقت اداره کل بورس با تمد

 یقاتیتحق هاینهیهز افتیاداره کل بورس در مهلت مقررر موفق به در صیو به تشخ لیبه هر دل یقاتیتحق هیبورس یچنانچه دانشجو (1

مراجعت در صورت  خیارز تار یبه نرخ رسم رانیدر ا یو یارز هایمعوقه یالیمراجعت کند، معادل ر رانینگردد و به ا یاستحقاق

 .است رداختوجود اعتبار قابل پ

 ه با تصویب شورای مرکزی بورس بالمانع است.بینی نشده و غیرمترقبهای پیشپرداخت هزینه: 7تبصره 

دانشجو موظف است در طول فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی به طور تمام وقت، بر مبنای موضوع رساله خود به پژوهش بپردازد.  -3

ی و درصورت عدم رعایت این تکلیف و مبادرت به امور غیرپژوهشی حمایت مالی وی قطع شده و مکلف به استرداد وجوه دریافت

 پرداخت خسارت با تشخیص اداره کل بورس خواهد بود.

وقفه به دانشگاه محل تحصیل خود مراجعت و ضمن معرفی دانشجو موظف است پس از اتمام فرصت کوتاه مدت پژوهشی، بی -0

رساند و پس از های پژ.هشی و نتایج آن ارائه و به تایید استاد راهنما و موسسه محل تحصیل بخویش، گزارش جامعی از فعالیت

 تایید به اداره بورس ارسال خواهد شد.

با توجه به متفاوت بودن ماهیت تعهد خدمت ناشی از فرصت تحقیقاتی با تعهد آموزش رایگان، لذا دانشجویان طبق تعهد و تضمین  -4

از فرصت مذکور را پس از  اند موظفند پس از اتمام فرصت تحقیقاتی به کشور مراجعت و دو برابر مدت استفادهمحضری که سپرده

های پژوهشی از قبیل دستیار پژوهشی یا گذراندن دوره التحصیلی مطابق ضوابط، در داخل کشور خدمت نمایند. ضمنا فعالیتفارغ

وفق سند تعهد ماخوذه و قوانین و شود. در غیر اینصورت پسادکتری داخل با تایید دانشگاه نیز به منزله انجام تعهدات محسوب می

 پذیرد.مقررات حاکم، اقدام قانونی صورت می

 باشد.مزایای مندرج در این دستورالعمل امتیاز اعطایی سازمان بوده و صرفا در صورت تامین اعتبار قابل پرداخت می -2

 انجام هاژوهشگاهپ و هاخود به دانشگاه ندگانیبا اعزام نما انیتوسط سازمان امور دانشجو ،دستورالعمل نیا یبر حسن اجرا نظارت -57

 .شد خواهد

 

 :5ماده 
 خیو از تار دیرس بیبه تصو 59/79/5477 دانشگاه مورخ سهیرئ ئتیه 049تبصره در جلسه  45ماده و  1مشتمل بر  دستورالعمل نیا

  .باشدمی االجراابالغ الزم


