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 به نام خدا

 رساله /نامهپایانمشاور دستورالعمل انتخاب 

نامننتسلیصنن فست د ننجستان ننصعیا سلمصنن بهسل ر یننیستننتسا  ننا س  نن هسآینن د»اینندستوننلعما در ستمسل ر نن س

لننیایدسنامننت/سموننا تستنن ا سلد نن دسم نناامس ایننا سهسمئ سننتستان نن ا س  نن س2/9/1400مصننع س«س یرننیستان نن ا 

سگ تیی ساوج:
 

 هیأت علمی مشاور -1ماده 

 نا سمدلرن سااتسنلتستنتسا امهس لنوسیناسا امهست یامنج ستممنا ساسسسسسسسسس ناسیناس ها  ن ا سسستان ن ا س  س  عس  اهس یریس

کاممااونیساممنیساسسسسنامنتس اینا سم ناامسسلعاننیستنتس انعا ساونلاتسسسسسمنیسآمع شس زمن یستناسانیام سم لرنتساونلاتیام سسسسسس

ستکل  سانلیا سمعت.سموا تس

سنناهسآمننع شسمؤو ننا سآ ات سر  انلدننا یساساوننلدات سا سمننیماهسم نناام سا  ننا س  نن هس یرننیستان نن ا  تبصرر:ه 

سدقطستمسصعملیسمصا ساوجسکتسم لرتس یریس  ع ستان  امستتستاالستامی. ا یسر  تا لیس
 

 مشاور صنعتی -2ماده 

مننار ستمسا سم ننا سملیصصننا سمنناماسا ستان نن ا سنامننت/سموننا تس:سم نناامسصننادلیس ایننا صررنعتیتع:یررم مشرراور 

استنتس   نا اتساونلاتسما ارناساسل ی نیسسسسسسمن لرطسسسونا سوناتقتسکنامسسسس10اممنیساسسستاسانیام سمنیمکسکاممااونیسسسصادجس

سمعت.میس سآمع میس ها  یستان  ی سانلیا گ ا ساسمعما

س:سسسش:ایط همکاری مشاور صنعتی

سس.ادجسلعوطسم اامسصادلیسا زامیساوجنامتسموریسا سصمد دیامائتسس-

ستماسمعا یسمی.«سم اامسصادلی»نامت/سموا تسلمجس اعا ستمس ایا سم اامسصادلینامسس-

 منا سساستنتسصنعمهس ن سسسسدوتمسانیاکر سس نا س ن سونا سسسسا سامات لعاننیسس  سیکسا سملیصصنا ساادنیسمن ایط سمنیسسسسس-

س.ی ر ام سنرای اامسصادلیس اعا سمموا تسلمص بهسل ر ییستتسسنامت/ ایا سسهایاکر ستمس

سیکسم اامسصادلیسن زستاملتستامی.اسبسن ا سلعانیسنامت/سموا تسمی  س ایا س-
 

 مشاور پسادکت:ا -3ماده 

اننیام سمنن امتاتسددننا سیننکسوننا تساسینناسونناتقتسیننکسوننا سمنن کجستمستام س نن س ها  نن  س سنناتکل ا ستان نن ا ستنناس

لعاننیستنتس انعا سم ناامسینکسسسسسسمنیس سل ی نیسمدااننجس ها  نیستان ن ا سسسسونا سگشمنلتستناسسسسسسه ستان  ا ستمس ساتکل ا

ستکل اسانلیا سمعت.سموا تنامتساممیساسیکس ایا 
س

ساستاد مشاور خارجی -4ماده 

   ننا اتسمنناماسا سک ننعمستنناسینناس ها  ننیسمدلرنن س نناساسمؤوسنناهسآمننع شس ننا یس نن س  ننعس  نن هس یرننیستان نن ا 

نامننتستننتس اننعا سم نناامسیننکس ایننا سسلعانننیسمننی ها  ننیستان نن ی سس-مننعما سآمع مننیل ی ننیساوننلاتسما ارنناساس

سموا تستکل اسانلیا سمعت.ممیساسیکساکاممااوی
س
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سررای:  پژوهشرری-آموزشرری سسرراتمؤاز  ت علمرریهیررأغی:از متخصصرری   مشرراور -5مرراده 

  عتم وزارت به های اج:ایی دولتی غی:وابستهدستگاه

 لننوستنناساننیام سسسا امهسر  ااتسننلتستننتس ننا ساد ایننیسوننای ستوننل ا س ها  ننی-آمع مننیسوسنناهؤم نن س  ننعس

م ناامسینکسسستنتس انعا سسسلعاننیسس ها  نیستان ن ی سمنیسسسس-منعما سآمع منیسسگن ا سم تنعوساسسستاسل ی یسمیمکستکل  ساس

ساممیساسیکسموا تستکل اسانلیا سمعت.نامتسکاممااوی ایا 
س

 سای: مواردس-6ماده 

تن ا سسر ن سصنادلیسسسانیاکر سینکسم ناامسسسسمنیسلعاننیس نبا ستن سینکسم ناامسصنادلی سسسسسسسسنامنت/سمونا تسسس ایا س  س-1-6

 ت ا سموا تستکل  ستاملتستامی.سر  سصادلیسنامتسکاممااویساممیساستاسم اامس ایا 

سسمعنی.دزءسکر لتس ات سممسع سمی  سیکسا سم اامیدسدعقستمسمقطعستکل  سا س ما سلصعیب س -2-6

تمسام ینناتیستوننلاامت ا س ها  ننیساسلد نن دسونن  سنعیسننایگا ستنن ا ست موننیسکدایننجستوننلاامت ا سسسسسسسسس-3-6

تان ننصع سنننامساوننال یسم نناامساا نن سا ساوننلاتسم نناامسصننادلیسینناسر  صننادلی ساساوننال یسما ارنناسا سد  وننجسسسسسسسسس

سنعیسایگا ساشفسمعا یسمی.س

 ننا سلمصنن بهسسنامننت ننا/س ایننا سمطنناتمسمصننعتاهس  نن هساماننا ستمسصننعمهس ر ننام سم نناامستمسموننا تسسسسس-4-6

سا لیمیسساولاتسما اراسکس سمعا یسمی.ل ر ییسا سااایسمدات سام

ما سمطناتمسدنیا س ین سانصنامسمنیسمنعت.ستنیی یساونجستمصنعمهس نیمسل ی نیسسسسسسسسسسسسم اا سل ی یسمنیامکسم نااسس -5-6

س ساولدات سا سمیماهسای ا ستتس اعا سم اامسمالدیسمعا یستعت.م اا  اامس   ا ات ستمس  سیکسا سم

س

 م:حله سوم م:حله دوم م:حله اول عنوان مشاور ردیم

1 
 مشاور هیأت علمی

 )داخلی یا خارجی(

س-معما سآمع می

س ها  یستان  ی 
س-سا لیمیستدل سام

 پسادکت:امشاور  2
س-معما سآمع می

  ها  یستان  ی 
س-سا لیمیسامتدل س

 سای: مشاوری  3
س-معما سآمع می

  ها  یستان  ی 
تت  مانتسدش سا  ا س

س   هس یری
سا لیمیستدل سام

امائتسا ن سکنامگزیایس  نعس  ن هس یرنیستامینیساسمنامدیسیناساحب ناهسصندمتسمیصنیس  نعس  ن هس یرنیسسسسسسسسسسسسسسسس

سمامدیستمستان  ا سم تعحتستا ست   عیجسا ستتس اعا س   هس یریسض ام ساوج.

سامائتسم امتاتس ساتکل استاستان  ا سیاسل ی ییتسمداانجس ها  یستان  ا سض ام ساوج.س

تممعاوننجسلد نن دساوننلاتسم نناامستان ننصعستایننیساننیاکر سلنناسمرنن سا ساموننا ساا نن دسمقا ننتسمسننلی اسا سسسسسسس-6-6

حنتسلقنیی سسستان نصع سلعونطساونلاتسما ارناستنتسگن ا سآمع منیسم تعسسسسسسسستکلن  سمونا تسسکاممااونیساممنیسیناسسسسسنامت ایا 

سمی ساسوپسستتسل ی یسگ ا سآمع میساسمعما سآمع می/ ها  یستان  ی سمو ی ستامی.

گ نن  ستننتسلنن ر  سنرنن  سام ینناتیس رننتسم ننااما سی سننا سمعا ننیستننعتساسنرنن  سآنننا ستمسلصر ننعساسم ننان  دسس -7-6

س ر ا سنر اهسوای سا  ا سکر لتس ات ستتسحعمسمؤر ستمسنظ سگ دلتسمعا یسمی.

س

س


