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دارد

باسمه تعالی
جناب آقای دکتر حسین عندلیب

نائب رئیس محترم مرکز بین المللی توسعه علم، فرهنگ و عقالنیت
با سالم واحترام؛

بازگشت به نامه مورخ ۹۹/۱۱/۱۳ آقای علی اکبر محمدزاده به این ادره کل  و بازگشت به نامه شماره ۴۱۲ مورخ ۹۹/۱۱/۷ آن 

مرکز به معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسالمی در خصوص اجرای فرایند برگزاری کرسی های علمی ترویجی برای دانشجویان 

دکتری در راستای ردیف ۱۲ الی ۱۵ جدول ۲ فرم ۳ بخشنامه شماره ۱۰۷۹۵۳۴ مورخ ۹۸/۱۲/۷ جهت امتیازدهی به دانشجویان 

دکتری برگزار کننده کرسی های علمی ترویجی در دانشگاه آزاد اسالمی و اعالم آمادگی آن مرکز در برگزاری کرسی های علمی 

ترویجی با هدف مساعدت و همکاری با دانشگاه آزاد اسالمی و با توجه به پی نوشت معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد 

اسالمی مبنی بر اینکه هر کرسی برگزار شده که به تایید شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده شده باشد مورد تایید این معاونت نیز می 

باشد، به استحضار می رساند شیوه نامه برگزاری کرسی های تخصصی و ترویجی جهت برگزاری کرسی ها توسط اعضای 

محترم هیات علمی و دانشجویان دکتری جهت دفاع از رساله اشان در تاریخ ۹۹/۱۲/۱۲ با شماره نامه ۶۶۵۳۰ به روسای 
محترم مراکز استان ها و واحدهای جامع و مستقل دانشگاه آزاد اسالمی ابالغ گردیده است، خواهشمند است در این خصوص 

دستورات الزم را صادر فرمایید.

ضمناً رعایت موارد زیر در برگزاری و ارسال مدارک و مستندات جهت صدور گواهی برگزاری کرسی علمی ترویجی و بهره مندی 

دانشجویان دکتری الزامی است:

صورتجلسه تصویب برگزاری کرسی علمی ترویجی دانشجویان دکتری در معاونت پژوهش و فناوری یا معاونت علمی واحد  -
دانشگاهی

- متن مکتوب(خالصه و چکیده ای از رساله دکتری(۸تا ۱۰ صفحه))

فایل صوتی یا تصویری(فیلم) از کرسی علمی ترویجی برگزار شده -

تکمیل فایل اکسل و مستندات فایل پیوست -

صورتجلسه پس از برگزاری کرسی علمی ترویجی که به امضای دانشجو، ناقد و مدیر جلسه و به تایید معاونت پژوهش و  -
فناوری و یا معاونت علمی واحد دانشگاهی رسیده باشد.

ارسال مجوز برگزاری کرسی علمی ترویجی صادر شده از سوی شورای عالی انقالب فرهنگی(هیات حمایت از کرسی های  -
نظریه پردازی، نقد و مناظره و یا ارسال گواهی صادر شده از آن شورا.

رونوشت:
سرکار خانم دکتر حمیدی فر مدیر محترم دفتر تدوین و بازنگری برنامه درسیجهت استحضار -


