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  مؤسسات آموزشی و پژوهشی  ها و دانشگاه دکتراي پژوهش محوردانشجویان  به پژوهانهاعطاي شیوه نامه 

  

اجراي طرح اعطاي پژوهانه بر اساس آئین نامه اجرایی  ایجاد وحدت رویه، همسان سازي، سهولت و هماهنگی در این شیوه نامه جهت     

معاونت علمی و فناوري ریاست  7/3/1391مورخ  27456/11و ابالغ نامه شماره    26/8/88ص  مورخ  /11161/1طرح یاد شده به شماره  

  .الزم االجرا می باشد  تدوین شده و از تاریخ ابالغ  جمهوري مبنی بر موافقت در پرداخت پژوهانه به دانشجویان دکتراي تخصصی پژوهشی 

 ها و  مؤسسات آموزشی و پژوهشی به شمارهدانشجویان دکتري دانشگاهطرح اعطاي پژوهانه رساله به  موارد ابالغ شده در شیوه نامه

در مورد دانشجویان دکتراي پژوهش ماده ج آن شیوه نامه ،   6و بند  1ماده الف و بند  5 به جز بند 23/4/1389ص مورخ 89پ/248/1

  :لحاظ می گردد تراي پژوهش محور در شرایط اعطاي پژوهانه به دانشجویان دک موارد زیر هم چنین  محور نیز مصداق دارد

تحصیل در مقطع دکتري از شروع ) یک سال تقویمی(  تحصیلی دو نیمسالپس از گذشت  دکتراي پژوهش محوردانشجویان  .1

از پیشنهاد رساله با تایید معاون پژوهشی دانشگاه مربوط ، واجد ) تصویب(اتمام واحد هاي درسی و دفاع در صورت  محور پژوهش

  .اد می شوند و دانشگاه باید مشخصات این دانشجویان را به  وزارت بهداشت اعالم نمایدشرایط قلمد

از رساله خود بعد از تصویب پیشنهاد رساله ،) سه سال تقویمی( نیمسال تحصیلی  6دانشجویان واجد شرایط باید حداکثر ظرف  .2

چهار سال ( نیمسال تحصیلی  8ه حداکثر طی دفاع نمایند تا تمامی اقساط پژوهانه به آنها پرداخت شود ، به طوري ک

 .مقطع دکتري پژوهشی را با موفقیت سپري نمایند )تقویمی

  .باشد دستگاهها  بورسیه ، مأمور به تحصیل و یا شاغل تمام وقت  نباید انشجو د .3

ط قطع نشده گرچه در طول دانشجویانی که رابطه استخدامی آنها در قالب هاي رسمی، پیمانی و یا قرارداد معین با سازمان مربو .4

گذراندن رساله دکتري از مرخصی بدون حقوق و یا مأموریت آموزشی استفاده کنند، شاغل محسوب شده و واجد شرایط اعطاي 

 .پژوهانه نمی باشند

اعالم  به طور جداگانه واجد شرایط در هر مرحله، در همان مرحله ، اي برنامه ریزي شود که مشخصات تمامی دانشجویانبه گونه .5

یا ولیت تأخیر در اعالم مشخصات دانشجویان مشمول پژوهانه حسب مورد مستقیماً متوجه دانشگاه بدیهی است مسئ. گردد

 .ذي ربط یا دانشجو می باشدپژوهشکده 

دادن  تهیه و مالك قرار. مرجع و مأخذ استنادي دانشگاه ها براي اجراي صحیح طرح، آئین نامه اجرایی و شیوه نامه ابالغی است .6

 .تواند دلیل موجهی براي هرگونه مغایرت اجرایی احتمالی قلمداد شودهاي داخلی نمینامهشیوه
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 ز دانشجویان را نیز بر عهده خواهد داشت و موظف استکارشناس رابط و مسئول پژوهانه در دانشگاه ها مسئولیت این گروه ا .7

  )و دستیاري PhD(از لیست دانشجویان دکتراي تخصصی  مجزا و جداگانهاسامی دانشجویان دکتراي پژوهش محور را به طور 

یک نفر کارشناس مسئول به عنوان رابط هماهنگی و  ، الزم استهر موسسه که تاکنون رابط پژوهانه معرفی ننموده . معرفی نماید

 .  اطالع رسانی پژوهانه جهت ارتباط با وزارت بهداشت  معرفی نماید 

 دانشگاه هاي دولتی مشمول طرح آموزش رایگان وابسته به دستگاه ها ي 5/11/1390مورخ  21618/11شماره  بر اساس ابالغیه .8

واجد شرایط ) از وزارت خانه هاي علوم ، تحقیقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به غیر ( دولتی و غیر دولتی

از  "به وزارتین یاد شده که مشمول طرح آموزش رایگان بوده و منحصرادانشگاههاي وابسته  "صرفاو اعطاي پژوهانه نمی باشند 

 .در چتر حمایتی طرح پژوهانه قرار می گیرند بودجه و امکانات آن وزارتخانه ها استفاده می نمایند 

ب پیشنهاد رساله، مربوط را پس از تصوی) ب  –فرم الف (دانشجویان متقاضی پژوهانه، فرم تعهدنامه، فرم مربوط به اعطاي پژوهانه  .9

پژوهشکده موظف است /معاونت پژوهشی دانشکده . پژوهشکده مربوطه تحویل می نمایند/ تکمیل و  به معاونت  پژوهشی دانشکده

  .فرم مذکور را بررسی و در صورت احراز شرایط الزم ،آن را تأیید و به معاونت پژوهشی ارسال نماید 

ضمن نظارت بر کلیه مراحل اجراي طرح و پرداخت پژوهانه ، در صورتی که  معاونت پژوهشی و فناوري مؤسسه موظف است .10

دانشجوي مشمول پس از دریافت قسمتی از پژوهانه به هر دلیل نسبت به پیشبرد بموقع اجراي طرح پژوهشی خود اقدام ننمود ، 

مبلغ باقیمانده را در سر جمع  ،بهداشتاز پرداخت مابقی پژوهانه به وي خودداري نموده و ضمن انعکاس موضوع به وزارت 

 .اعتبارات مؤسسه منظور نموده و در پایان هر نیمسال  آن را به وزارت بهداشت گزارش دهد

معاونت پژوهشی مؤسسه موظف است هرگونه تغییر یا توقف در پژوهش و رساله را نظیر انصراف ، اخراج یا فوت دانشجو را به  .11

 .وزارت بهداشت گزارش دهد

-پژوهشکده/معاونت پژوهشی دانشکده موظف است هماهنگی و اطالع رسانی مناسب را باپژوهشکده / هشی دانشگاه معاونت پژو  .12

می پژوهشکده / دانشگاه نامه با معاونت پژوهشی حسن اجراي این شیوهنظارت بر .راي اجراي نیکوي طرح به عمل آوردهاي تابعه ب

 .باشد

                                                                                                                دکتر مصطفی قانعی        
  تحقیقات و فناوريمعاون     


