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مصوبات شوراهای پژوهشی و آیین نامه های کمیته تحقیقات دانشجویی در خصوص 

، طرح های فناورانه و چاپ طرح تحقیقاتی، شرکت در کنگره ها و برگزاری کارگاهها

 کتاب

 

 الف( طرحهای تحقیقاتی

 .اصلی اجرا گرددهیئت علمی بعنوان همکار  قیقاتی حتما باید زیر نظر یک نفرطرح تح  -1

 50) فقط دانشجججاویانی      توانند همزمان دو طرح تحقیقاتی جهت اجرا اختیار نمایند دانشجججاویان نمی  -2

درصجد امتیاز بند       ییی  نام    تهجهی آ یموز،جیژ هشوهشجی و رفاهی ویشت ااجتعداد هاش درخشجان  را 

وهشجی  میت  تحقیقاآ دانشجاویی دانشج ات  هج  نمایند در صجورآ ارا   مهجتنداآ  ز  و تایید ،جوراش هش

 شاویی را بعنوان مارش ارا   دهند.توانند همزمان دو طرح تحقیقاتی دانمی

،جانزدت و براش   (PH.D،جر  معد  براش ارا   طرح تحقیقاتی دانشجاویی براش مق د د ترش تصیجیجی )  -3

 با،د.میبقی  مقاطد تحییلی هانزدت 

ارگجاههجاش مربو  بج  هروهوزا  نویهجججی و روق تحقی  براش ارا ج  طرح گجررانجدن واحجد هجاش دراجججی یجا  ج -4

 با،د.تحقیقاتی دانشاویی الزامی می

 با،د.ارا   طرح تحقیقاتی تواط دانشاوش تر  یخر مقاطد تحییلی مقدور نمی -5

دو مجات بلجا از فجارل التحیجججیلی گزارق نهجایی طرح تحقیقجاتی را بج   میتج  تحقیقجاآ    بجایجد دانشجججاویجان    -6

 دانشاویی جهت اتما  طرح ارا   دهند.



تهجوی  حهجاد دانشجاویی منو  ب  ارا   گزارق نهایی براش هایان طرح یا ارا   مقال   اد ،جدت ب  جاش   -7

 با،د.گزارق نهایی می

تی غیر هایان نام  از طری   میت  تحقیقاآ دانشججاویی ههججتند در دانشججاویانی    مارش طرح تحقیقا  -8

صجججورآ عد  ارا   خروجی مورد تعهد از طرح تحقیقاتی ) مانند گزارق نهایی تایید ،جججدت و یا مقال  علمی( 

 با،ند.جهت تهوی  حهاد موظف ب  عودآ مللغ دریافتی از طرح تحقیقاتی می

 ب  تفکیک مق د تحییلی علارتند از:  اقف ملالغ با ،ر  ارا   گزارق نهایی -9

 براش مقاطد  ار،ناای یک و نیم میلیون تومان -

 براش مقاطد  ار،ناای ار،د و د تراش عمومی دو میلیون تومان  -

 نیم میلیون تومان  ( دو وPH.Dبراش مقاطد د تراش تصییی و ) -

قکیق  مقع   سقققف ملقالا بقا شققره ارالقه مققالقه  امیف رلقا اح فقار  التحصققیای( بقه ت

 تحصیای  لارتند اح:

 براش مقاطد  ار،ناای  هار میلیون تومان -

 براش مقاطد  ار،ناای ار،د و د تراش عمومی هنج میلیون تومان -

 ( ،ش میلیون تومانPH.Dبراش مقاطد د تراش تصییی و ) -

امتیجاز بر   32/0ء هر یجک میلیون تومجان هزینج  هرداخجت ،جججدتژ  ز  بج  ک ر ااجججت برون دت مورد انتظجار بج  ازا

امتیازژ هاد   ISI     2ااجا  ،جاخه هاش ارزیابی معاونت تحقیقاآ و ف  یورش میلا،جد )مقال  نمای  ،جدت در  

 امتیاز( .  1امتیاز و ااکوهو   1.5مد 

( ب  Student Research Committeeدر مقال  منتج از طرحژ بایهججتی  میت  تحقیقاآ دانشججاویی )

عنوان یدر  نویهجندت مقال  )مارش طرح( و تامی   نندت مالی طرح در بهجمت تشجکر و بدردانی با ک ر  د 

 طرح ک ر گردد.

 

 ب( شرکت در سمینار ها و کنگره ها

هزار   200اجقف هرداخت  مک هزین  ،جر ت در  ن رت دانشجاویی براش  ن رت هاش داخا  شجور تا اجقف    -

 تومان میلا،د.



میلیون    2اججقف هرداخت  مک هزین   ،ججر ت در  ن رت دانشججاویی براش  ن رت هاش خارجی تا اججقف   -

 تومان میلا،د.

ی  نام   تههی آ یموز،یژ هشوهشی و درصد بند     یی  50براش  ن رت هاش خارجی ب  دانشاویانی       -

رفاهی ویشت ااجتعداد هاش درخشجان  را  هج  نمایند. در صجورآ ارا   مهجتنداآ  ز  و تایید ،جوراش هشوهشجی 

 میلیون تومان خواهد بود. 3 میت  تحقیقاآ دانشاویی دانش اتژ حمایت ها تا اقف 

هریرد    در یدر  نویهجندگان  میت   می  تنها ب  مقا تی صجورآ  ی ب  مقا آ  اد ،جدتاختیجا  تشجویق  -

و مللغ هرداختی برابر با ییی  نام  ( ک ر گردد  Student Research Committeeتحقیقاآ دانشجاویی )

 هرداخت تشویقی معاونت هشوهشی دانشکدت علو  هز،کی خلصا  می با،د.

هاش داخلی و خارجی منو  ب  ک ر یدر   میت     اختیججا  تشججویقی ب  مقا آ هریرفت  ،ججدت در  ن رت -  

تیجویر خ صج   ژ درهمایشتیجویر گواهی ،جر ت  ) می با،جد   اما مهجتنداآتحقیقاآ دانشجاویی و با ارا    

فا تور مربو  ب  ااججکان در مکان ژ فیش هزین  ،ججر ت در همایشژ مقال   اد ،ججدت در  تاب   همایشژ  

گشجت و تیجویر برپ هااجتورآ داراش مهر خرو  و ورود ب   شجور بر  واصجا  ،ج  بلیط رفت   ن رت مورد نظرژ  

  .مقید همایش مورد نظر و ایران(

 ج( برگزاری کارگاهها

درخوااجججت برگزارش  جارگجاههجاش مرتلط بجا هشوهش فقط از طرو دبیر و بجا همجاهن ی اجججرهراجججت  میتج    -

تازریخ برگزارش  ارگات نام  مات بلا از    1تحقیقاآ دانشججاویی دانشججکدت بابا برراججی ااججت ب  ،ججر  اینک   

درخوااجت ین از طری  اتومااجیون ب  اجرهراجت  میت  تحقیقاآ دانشجاویی اراجا  ،جود. درغیر ای  صجورآ 

  میت  تحقیقاآ دانشاویی هی  ون  مهئولیتی در بلا  ین نصواهد دا،ت.

 هد گرفت.( اناا  خواRDCCبرگزارش تما   ارگات ها با مشار ت مر ز تواع  و هماهن ی هشوهش) -

 

 طرح های فناورانه فثلت اختراع( -د

یوران  براش تما  مقاطد تحیجیلی هنج میلیون ریا  بودت و همانند طرح  اجقف مللغ طرح هاش تحقیقاتی ف  -

هاش تحقیقاتی یک اجو  مللغ برارداد ه  از تیجوی  در ،جوراش مر زش  میت  تحقیقاآ و اخر  د اخ ز از 

دواجججو  بجابی مجانجدت منو  بج  ارا ج  گواهی الجت اخترا  بجا یدر   میتج  تحقیقجاآ   میتج  اخ ز دانشجججکجدت و 

 دانشاویی می با،د. در صورآ عد  ارا   گواهی الت اخترا  مللغ هرداختی باید عودآ دادت ،ود.



 

 

 چاپ کتاب  -ت 

دانشجاویانی    بیجد  اد  تاد از طری  انتشجاراآ دانشجکدت علو  هز،جکی خلصا  یا انتشجاراآ مورد تایید  -

دانشججکدت دارند ابتدا باید هیش نوی   تاد مورد نظر را ب  ،ججوراش هشوهشججی  میت  تحقیقاآ ارا   دادت و 

علو  هز،جججکی خلصا  و یر  دانشجججکدت  در   درصجججورآ تایید عنوان  تاد ابدا  ب  ن ارق نمایند. هم نی  

 میت  تحقیقاآ دانشجاویی بر روش جلد  تاد و نیز ک ر  میت  تحقیقاآ دانشجاویی در یدر  نویهجندگان 

 ضرورش می با،د.

ب   تاد هایی    بدون داورش و تنها با یدر   میت  تحقیقاآ دانشجاویی خلصا  ب   اد راجیدت با،جندژ  -

در صججورآ تایید مشججمو  دریافت تشججویقی  اد  تاد )ا هزین  هاش ا اد و نشججر اختیججا  نمی یرد و تنه

بر ااجا  ییی  نام  هرداخت تشجویقی  تاد دانشجکدت علو  (  ،جوراش هشوهشجی دانشجکدت علو  هز،جکی خلصا  

 خواهند ،د.هز،کی خلصا  

 


