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 یجیترو یها یکرس یبرگزار شیوه نامه
دانشگاه آزاد  یدستگاه یمرکز تهیمصوب کم «یدانشگاه آزاد اسالم یجیو ترو یتخصص یها یکرس یبرگزار»نامه  نییآ 16 و 8 ادومموضوع )

 (20/02/1397مورخ  یاسالم

 شورای کرسی های تخصصی و ترویجی واحد در ارسال طرح نامه جهت بررسی  .1

 به این منظور، الزم است مراحل زیر انجام شود:

)شورای  «واحد یجیو ترو یتخصص یها یکرس یشورا رخانهیدب»به توسط برگزارکننده ( 1فرم شماره ) یلیارسال طرح نامه تکم. 1.1

 یاعضا ژهی)و ینی)رزومه( و حکم کارگز علمی کارنامهارائه  نامه، همراه با طرح. (korsy@mshdiau.ac.ir) لیمیا آدرسبه واحد( 

  .الزامی است نقد مورد ادعا ای ینوآور ای هینظر یحاو ۀمقال اینسخه کامل از کتاب  کی(، یعلم اتیه

موضوع کرسی برگرفته از پایان نامه باشد. به این منظور، الزم است  ،متقاضی برگزاری کرسی ترویجی یدانشجویان دکترا درخصوص

 (3فرم شماره )فرم چک لیست و همراه با راهنما رسانده محترم به امضا اساتید را ( 2فرم شماره کرسی ) یهتاییدفرم دانشجوی محترم 

  ند.کمی ارائه دبیرخانه  بهتکمیلی 

 نهایی. بیتصوبررسی و جهت  «واحد یجیو ترو یتخصص یها یکرس یشورا» یو ارسال آن برا یکرس رخانهیمدارک در دب یبررس. 1.2

 واحد یشورا یاز سو یبرگزارنهایی صدور مجوز  .2

هت جتوسط دبیرخانه  یبه ارائه دهنده کرسمراتب اطالع و واحد  یشورا ی توسطشنهادیپ نیناقد دییو تا. تصویب طرح نامه 2.1

 جلسه،  یبرگزار

  ،رخانهیتوسط ارائه کننده و سپردن آن نزد دب( 4فرم شماره )تعهدنامه  لیتکم. 2.2

  .رخانهیجلسه توسط دب ریمد نییتع. 2.3

 (یمجاز ای) یبه صورت حضورترویجی  یکرس یبرگزار .3

 دست کم یک هفته پساز طریق هماهنگی مجری با ناقدین و مدیر محترم جلسه تعیین می گردد و الزم است تاریخ برگزاری . 1نکته 

 باشد. به دبیرخانهاز زمان تکمیل و سپردن تعهدنامه توسط ارائه کننده 

 می گیرد. مربوط صورت مدیر محترم گروه هماهنگیکرسی توسط ارائه کننده و با مکان برگزاری تعیین . 2نکته 

پیام  سالر، ادر دانشکده پس از تعیین زمان برگزاری، الزم است اطالع رسانی به روش های مختلف چون نصب پوستر کرسی. 3نکته 

 صورت گیرد. رسانی مربوط یا سایت کرسی هادر فضای مجازی و گروه های اطالع 

 ی ترویجیابی به اهداف مورد نظر، کرسی هاآیین نامه کرسی های تخصصی و ترویجی و دستی 17در راستای اجرای ماده . 4نکته 

درصورت اقتضای ضرورت، امکان برگزاری مجازی کرسی با ترجیحا به صورت حضوری و پس از اعالن عمومی برگزار می شوند. 

از سوی ( به این منظور adobe connectسامانه ادوبی کانکت ) وجود دارد. ،ارائه درخواست کتبی برگزارکننده با ذکر دلیل به دبیرخانه

می توانند  گرانیارائه دهنده  و داست. ( http://Adobe.mshdiau.ac.ir/korsy) ها یکرس نکیآدرس ل پیش بینی شده است.دانشگاه 

 شوند. جلسه مجازی وارد( guest)استفاده از گزینه با 

mailto:korsy@mshdiau.ac.ir
http://adobe.mshdiau.ac.ir/korsy
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 1401زاد اسالمی واحد مشهد، بهار دانشگاه آ یجیو ترو یتخصص یها یکرس یشورا رخانهیدب

 .107، اولین ساختمان سمت راست، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد مشهد، طبقه اول، اتاق 42مشهد، امامیه : نشانی 

 (Korsy@mshdiau.ac.irرایانامه : ) -( 18)داخلی  36217522-36224822-36229760شماره تماس :

 ارائه دهنده مراتب را به دبیرخانه اعالم دارد. الزم است درصورت انصراف از برگزاری کرسی، . 5نکته 

 واحدکرسی های تخصصی و ترویجی  شورایبه دبیرخانه مدارک و ارائه آن  لیتکم .4

 ( تکمیلی توسط مدیرجلسه به دبیرخانه )با پیگیری برگزارکننده(.5فرم شماره ی )کرسصورت جلسه ارسال . 4.1

 (کتراد انیدانشجو ژهیو) به دبیرخانه )با پیگیری مدیر محترم جلسه(. نیتوسط ناقد ( تکمیلی6فرم شماره ) یازدهیفرم امت ارسال. 4.2

 ،(صفحه 10)حداقل  یخالصه سخنران ایجلسه، اصل مقاله  یصوت لیفامدارک الزم برای تحویل توسط ارائه دهنده عبارتند از: . 4.3

 به ترتیبدر چهار سطر  تکمیل شده)اصلی  نیحاضرو  نشستمشخصات شامل  (7فرم شماره )اکسل  لیفاو  یکرس دعوت نامهیا پوستر 

 .ارائه دهنده( و ، ناقدینلسهمدیرج

  یکرس یبرگزار یصدور گواه جهتتهران دبیرخانه کمیته مرکزی دستگاهی در به مستندات ارسال  .5

 صادر می  رجلسهیو مد نیارائه دهنده، ناقد یبرابرگزار شده توسط اعضای هیات علمی، گواهی برگزاری  های کرسی درخصوص

 گردد.

  صادر می شود.گواهی در کرسی برگزار شده توسط دانشجوی دکترا، برای دانشجوی برگزار کننده 
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 *ویژه اعضای هیات علمی امتیاز کرسی ها

 نوع کرسی
 ارائه کننده 
 )امتیاز پژوهشی(

 ناقد  –داور 
 مدیرجلسه 
 )امتیاز فرهنگی(

جی
روی

ت
 

 عرضه و نقد دیدگاه علمی
در واحد  امتیاز 4 تا 2

 کار یا نیم سال
 امتیاز فرهنگی 2تا  1 امتیاز  2تا  1

 مناظره

صی
ص

تخ
 

 امتیاز فرهنگی 2تا  1 امتیاز  2تا  1 7تا  3 نقد

 امتیاز فرهنگی 2تا  1 امتیاز  2تا  1 7تا  3 نوآوری
 امتیاز فرهنگی 2تا  1 امتیاز  2تا  1 12تا  7 پردازی هینظر

 یدانشگاه آزاد اسالم یدستگاه یمرکز تهیمصوب کم «یدانشگاه آزاد اسالم یجیو ترو یتخصص یها یکرس یبرگزار»نامه  نییآ 20و  18* مواد 

 .20/02/1397مورخ 

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی 

    (. 3ماده  1-3جدول  14 و بند 1ماده  1جدول  8 )بند 01/07/1395الزم االجرا شده از تاریخ  18/12/1394مورخ 

 

 *دانشجویان دکترا ویژهکرسی ها ارائه دهنده امتیاز 

 )نوع کرسی( عنوان دستاورد پژوهشی
حداکثر امتیاز دستاورد 

 پژوهشی

وم معاونت عل دییمعتبر و تا یپردازی( با ارائه گواه هی)نظر یتخصص یکرس

 و هنر یانسان
7 

و  یمعاونت علوم انسان دییمعتبر و تا ی( با ارائه گواهنوآوری) یتخصصی کرس

 هنر
6 

 4 و هنر یمعاونت علوم انسان دییمعتبر و تا ی( با ارائه گواهنقد) یتخصصی کرس

 2 و هنر یمعاونت علوم انسان دییمعتبر و تا یبا ارائه گواه رویجیتی کرس
 15تا  12)بند  یدانشگاه آزاد اسالم یتخصص یو دفاع از رساله دکتر یابیارز طیبا موضوع شرا 07/12/1398مورخ  79534/10بخشنامه شماره * 

 (.3فرم شماره  2جدول 

 


