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معاونت تحقیقات و فناوری

شيوه نامه اعطاي پژوهانه به دانشجويان دكتراي پژوهش محور دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي
ايي ضيَُ ًبهِ جْت ايجبز ٍحست ضٍيِّ ،وسبى سبظي ،سَْلت ٍ ّوبٌّگي زض اجطاي عطح اػغبي پژٍّبًِ ثط اسبس آئيي ًبهِ اجطايي
عطح يبز ضسُ ثِ ضوبضُ

/1/11161ظ هَضخ  ٍ 88/8/26اثالؽ ًبهِ ضوبضُ  11/27456هَضخ  1391/3/7هؼبًٍت ػلوي ٍ كٌبٍضي

ضيبست جوَْضي هجٌي ثط هَاكقت زض پطزاذت پژٍّبًِ ثِ زاًطجَيبى زمتطاي ترصصي پژٍّطي تسٍيي ضسُ ٍ اظ تبضيد اثالؽ الظم االجطا
هي ثبضس .
هَاضز اثالؽ ضسُ زض ضيَُ ًبهِ عطح اػغبي پژٍّبًِ ضسبلِ ثِ زاًطجَيبى زمتطي زاًطگبّْب ٍ هؤسسبت آهَظضي ٍ پژٍّطي ثِ ضوبضُ
/1/248ح89ظ هَضخ  1389/4/23ثِ جع ثٌس  5هبزُ الق ٍ ثٌس  ٍ 1ثٌس  6هبزُ ج آى ضيَُ ًبهِ  ،زض هَضز زاًطجَيبى زمتطاي پژٍّص
هحَض ًيع هصسام زاضز ّن چٌيي هَاضز ظيط زض ضطايظ اػغبي پژٍّبًِ ثِ زاًطجَيبى زمتطاي پژٍّص هحَض لحبػ هي گطزز:
.1

زاًطجَيبى زمتطاي پژٍّص هحَض پس اظ گصضت زٍ ًيوسبل تحصيلي ( يل سبل تقَيوي) اظ ضطٍع تحصيل زض هقغغ زمتطي
پژٍّص هحَض زض صَضت اتوبم ٍاحس ّبي زضسي ٍ زكبع (تصَيت) اظ پيطٌْبز ضسبلِ ثب تبييس هؼبٍى پژٍّطي زاًطگبُ هطثَط ،
ٍاجس ضطايظ قلوساز هي ضًَس ٍ زاًطگبُ ثبيس هطرصبت ايي زاًطجَيبى ضا ثِ ٍظاضت ثْساضت اػالم ًوبيس.

.2

زاًطجَيبى ٍاجس ضطايظ ثبيس حسامثط ظطف ً 6يوسبل تحصيلي ( سِ سبل تقَيوي) ثؼس اظ تصَيت پيطٌْبز ضسبلِ ،اظ ضسبلِ ذَز
زكبع ًوبيٌس تب توبهي اقسبط پژٍّبًِ ثِ آًْب پطزاذت ضَز  ،ثِ عَضي مِ حسامثط عي ً 8يوسبل تحصيلي ( چْبض سبل تقَيوي)
هقغغ زمتطي پژٍّطي ضا ثب هَكقيت سپطي ًوبيٌس.

.3

زاًطجَ ًجبيس ثَضسيِ  ،هأهَض ثِ تحصيل ٍ يب ضبؿل توبم ٍقت زستگبّْب ثبضس .

.4

زاًطجَيبًي مِ ضاثغِ استرساهي آًْب زض قبلت ّبي ضسوي ،پيوبًي ٍ يب قطاضزاز هؼيي ثب سبظهبى هطثَط قغغ ًطسُ گطچِ زض
عَل گصضاًسى ضسبلِ زمتطي اظ هطذصي ثسٍى حقَم ٍ يب هأهَضيت آهَظضي استلبزُ مٌٌس ،ضبؿل هحسَة ضسُ ٍ ٍاجس ضطايظ
اػغبي پژٍّبًِ ًوي ثبضٌس.

.5

ثِ گًَْبي ثطًبهِ ضيعي ضَز مِ هطرصبت توبهي زاًطجَيبى ٍ ،اجس ضطايظ زض ّط هطحلِ ،زض ّوبى هطحلِ ثِ عَض جساگبًِ
اػالم گطزز .ثسيْي است هسئَليت تأذيط زض اػالم هطرصبت زاًطجَيبى هطوَل پژٍّبًِ حست هَضز هستقيوبً هتَجِ زاًطگبُ
يب پژٍّطنسُ شي ضثظ يب زاًطجَ هي ثبضس.

.6

هطجغ ٍ هأذص استٌبزي زاًطگبُ ّب ثطاي اجطاي صحيح عطح ،آئيي ًبهِ اجطايي ٍ ضيَُ ًبهِ اثالؿي است .تْيِ ٍ هالك قطاض
زازى ضيٌَّبهْْبي زاذلي ًويتَاًس زليل هَجْي ثطاي ّطگًَِ هـبيطت اجطايي احتوبلي قلوساز ضَز.

.7

مبضضٌبس ضاثظ ٍ هسئَل پژٍّبًِ زض زاًطگبُ ّب هسئَليت ايي گطٍُ اظ زاًطجَيبى ضا ًيع ثط ػْسُ ذَاّس زاضت ٍ هَظق است
اسبهي زاًطجَيبى زمتطاي پژٍّص هحَض ضا ثِ عَض هجعا ٍ جساگبًِ اظ ليست زاًطجَيبى زمتطاي ترصصي (  ٍ PhDزستيبضي)
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هؼطكي ًوبيسّ .ط هَسسِ مِ ضاثظ پژٍّبًِ هؼطكي ًٌوَزُ  ،الظم است يل ًلط مبضضٌبس هسئَل ثِ ػٌَاى ضاثظ ّوبٌّگي ٍ
اعالع ضسبًي پژٍّبًِ جْت اضتجبط ثب ٍظاضت ثْساضت هؼطكي ًوبيس .
.8

ثط اسبس اثالؿيِ ضوبضُ  11/21618هَضخ  1390/11/5زاًطگبُ ّبي زٍلتي هطوَل عطح آهَظش ضايگبى ٍاثستِ ثِ زستگبُ ّب
ي زٍلتي ٍ ؿيط زٍلتي( ثِ ؿيط اظ ٍظاضت ذبًِ ّبي ػلَم  ،تحقيقبت ٍ كٌبٍضي ٍ ثْساضت ٍ زضهبى ٍ آهَظش پعضني) ٍاجس
ضطايظ اػغبي پژٍّبًِ ًوي ثبضٌس ٍ صطكب" زاًطگبّْبي ٍاثستِ ثِ ٍظاضتيي يبز ضسُ مِ هطوَل عطح آهَظش ضايگبى ثَزُ ٍ
هٌحصطا" اظ ثَزجِ ٍ اهنبًبت آى ٍظاضتربًِ ّب استلبزُ هي ًوبيٌس زض چتط حوبيتي عطح پژٍّبًِ قطاض هي گيطًس .

.9

هؼبًٍت پژٍّطي ٍ كٌبٍضي هؤسسِ هَظق است ضوي ًظبضت ثط مليِ هطاحل اجطاي عطح ٍ پطزاذت پژٍّبًِ  ،زض صَضتي مِ
زاًطجَي هطوَل پس اظ زضيبكت قسوتي اظ پژٍّبًِ ثِ ّط زليل ًسجت ثِ پيطجطز ثوَقغ اجطاي عطح پژٍّطي ذَز اقسام ًٌوَز
 ،اظ پطزاذت هبثقي پژٍّبًِ ثِ ٍي ذَززاضي ًوَزُ ٍ ضوي اًؼنبس هَضَع ثِ ٍظاضت ثْساضت ،هجلؾ ثبقيوبًسُ ضا زض سط جوغ
اػتجبضات هؤسسِ هٌظَض ًوَزُ ٍ زض پبيبى ّط ًيوسبل آى ضا ثِ ٍظاضت ثْساضت گعاضش زّس.

 .10هؼبًٍت پژٍّطي هؤسسِ هَظق است ّطگًَِ تـييط يب تَقق زض ضسبلِ پژٍّطي ً ،ظيط اًصطاف  ،اذطاج يب كَت زاًطجَ ضا ثِ
ٍظاضت ثْساضت گعاضش زّس.
 .11مليِ زاًطجَيبى هَظلٌس جْت زضيبكت پژٍّبًِ اعالػبت ذَز ضا زض سبهبًِ جبهغ هسيطيت اعالػبت پژٍّطي ثِ آزضس
 http://research.ac.irتنويل ٍ زض ايي سبهبًِ ػضَ ضًَس  .پس اظ زضيبكت مس مبضثطي ٍ ضهع ػجَض ًسجت ثِ تنويل ٍ اضبكِ
ًوَزى كطم ّبي هطثَط ثِ اػغبي پژٍّبًِ (كطم الق

– ة )ٍ اعالػبت پبيبى ًبهِ زض سبهبًِ هصمَض اقسام ًوبيٌس  .هؼبًٍت

پژٍّطي زاًطگبُ  /پژٍّطنسُ هَظق است كطم هطثَط ثِ اػغبي پژٍّبًِ ٍ پبيبى ًبهِ ضا ثطضسي ٍ زض صَضت احطاظ ضطايظ الظم
،آى ضا تأييس ٍ اضسبل ًوبيس .
 .12هؼبًٍت پژٍّطي زاًطگبُ  /پژٍّطنسُ هَظق است ّوبٌّگي ٍ اعالع ضسبًي هٌبست ضا ثب هؼبًٍت پژٍّطي زاًطنسُ/پژٍّطنسُ
ّبي تبثؼِ ثطاي اجطاي ًينَي عطح ثِ ػول آٍضز .هسئَليت ًظبضت ثطصحت ٍ حسي اجطاي ايي ضيٌَّبهِ ثب هؼبًٍت پژٍّطي
زاًطگبُ  /پژٍّطنسُ هيجبضس.
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