
 

  تمام وقت و مدعواساتید : هدف گروه                                           کدفرایند :                

 

 معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی حوزه :                           
 

 

 

  اعضای هیات علمی داوری حق الزحمه محاسبهنام فرایند :                   

   ترکیب هر دو -دستی  - نرم افزار  انجام فرایند به وسیله :                

 اعضای هیات علمی داوری  حق الزحمه محاسبه خروجی اصلی فرایند :              

 

کمیتاه   عضاوتت در اعضاای هیاات علمای در ازای     ،ارتقاء سطح کیفیت پژوهش در دانشگاه در راستای شرح فرایند :          

تحقیاق رسااله دکتاری و رسااله دکتاری دانشا وتان       ، طار   کارشناسی ارشاد   در جلسات دفاع از پاتان نامهداوری و حضور 

 مشمول درتافت حق الزحمه داوری و تا حق التحقیق می شوند. مشاور(،د راهنما و )به استثنای اساتی دانشگاههای کشور

 نحوه اجرا :          

 )فرم تعیین داور( آموزشی پیشنهاد و معرفی داور توسط استاد راهنما به رئیس گروه .1

 و اعالم موضوع به رئیس دانشکده )فرم تعیین داور( آموزشی بررسی و تاتید توسط مدتر گروه .2

 )فرم تعیین داور( دانشگاه بررسی و تاتید موضوع و استعالم از معاونت آموزشی .3

 )فرم تعیین داور(   دانشگاه صالحیت داور توسط معاونت آموزشی بررسی و تاتید .4

 ارسال تک نسخه از پاتان نامه دانش و به همراه دعوتنامه به داور جهت اطالع رسانی زمان و مکان جلسه .5

 ارسال صورت لسه دفاع دانش وتان به کارشناس دانشکده   .6

 دانشکده ورود اطالعات داور به سامانه آموزشی گلستان توسط کارشناس .7

اعالم برنامه زمان بندی ارسال داوری اعضای هیات علمی تمام وقت و مدعو در نیمسال خاتماه تافتاه باه     .8

 دانشگاه دانشکده توسط معاونت آموزشی

ارسال فرم تکمیل شده مشخصات فعالیت به همراه حکم کارگزتنی داوران خارجی )اعضای هیاات علمای    .9

 دانشگاهمعاونت آموزشی  دتگر دانشگاهها و موسسات آموزشی( به

بررسی و تطبیق اطالعات و مدارک ارسالی با اطالعات مندرج در اتوماسایون آموزشای توساط کارشاناس      .10

 دانشگاه معاونت آموزشی

تکمیل فرم اطالعات داوری پاتان نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتری، امتحان جامع، دفاع از طر  تحقیق  .11

 دانشگاهرساله دکتری توسط کارشناس معاونت آموزشی 

 دانشگاه توسط معاونت آموزشی دانشگاه بررسی و تاتید فرم اطالعات تهیه شده به معاونت اداری و مالی  .12

 ی توسط کارشناس امور مالی دانشگاهمحاسبه حق الزحمه داور .13

 

 

 مورد نیازمدارک 

 

 معاونت آموزشی دانشگاه –فرایندها 

 

 



 

 تمام وقت و مدعوعضو هیات علمی  کارگزتنی احکام 

   فرم تعیین داور 

 مصوبه هیات امناء دانشگاه در خصوص تعیین مبلغ داوری 

 

 

 

 : واحددانشگاه                          یلیتکم التیو تحص ی: معاونت آموزشندیصاحب فرا

 


