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 داًطگبُ کبضبى

 

 

 

 1ٍیشایص  ضیَُ ًبهًَِع سٌذ: 

 22/10/1398تبسیخ اثالؽ:  ضوبسُ ًبهِ اثالؽ: 

 9911 سال در دانشگاه نمونه پژوهشگر دانشجوی انتخاب نامه شیوه

 

 اقذام کننذگان:

 امضا سازمانیواحذ  نام و نام خانوادگی اقذامات 

 هؼصَهِ ثلَسی تهیه کننذه

 حسي خذاضٌبس

 دکتش سؼیذ سلطبًی هحوذی

 داًطجَیبى پژٍّطیخذهبت کبسضٌبس 

 سئیس اداسُ خذهبت پژٍّطی

 هذیش پژٍّطی

 

  ضَسای پژٍّطی داًطگبُ دکتش هجیذ هٌؼن صادُ کننذه تصویة

 

 

 

 

 مورخ امضا نام خانوادگی نگهذاریثبت و 

 پژٍّطیخذهبت کبسضٌبس 

 داًطجَیبى

 22/10/1398  هؼصَهِ ثلَسی
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ضٌبسبیی داًطجَیبى فؼبل دس ػشصِ پژٍّص ٍ تطَیق هحققبى جَاى، هؼبًٍت پژٍّطی ثب ثِ هٌظَس 

ّوکبسی داًطکذُ ّب اقذام ثِ اًتخبة داًطجَیبى پژٍّطگش ًوًَِ دس هقبطغ کبسضٌبسی، کبسضٌبسی اسضذ 

 هی ًوبیذ.طجق ضَاثط ریل ٍ دکتشی 

 تعاریف: 

ّبیی کِ ثیص اص یک داًطجَ داًطجَ ثِ ػٌَاى ًفش اصلی هحسَة هی گشدد. دسفؼبلیت فؼبلیت ّش دس اصلی: ًفش 

 .خَاّذ ثَداٍلیي داًطجَ ثؼٌَاى ًفش اصلی  هطبسکت داضتِ ثبضذ

اهتیبص دّی ثِ فؼبلیت ّبی طوَل اهتیبص دس آییي ًبهِ ه دستبٍسدّبیکلیِ هٌظَس فؼبلیت پژٍّطی: 

 است. پژٍّطی جْت استفبدُ دس پژٍّبًِ

 : شرایط عمومی فعالیت های پژوهشی 1ماده 

 ثبضذUniversity of Kashan)  ( آدسس ًَیسٌذُ دس کلیِ کبسّب، داًطگبُ کبضبى -1

داضهتِ  ، استبد ساٌّوبی داًطجَ ثِ ػٌَاى ًَیسٌذُ هسئَل هقبلهِ حوهَس   ثبیستی کبسّب %70حذاقل دس  -2

 ثبضذ.

تجصشُ: دس داًطکذُ ّبی ػلَم اًسبًی ٍ ادثیبت ٍ صثبى ّبی خبسجی دس صهَست کسهت سضهبیت اسهتبد ساٌّوهبی      

ػذم اجشای ایي ثٌذ ثب ضَسای داًطکذُ یب ثشای هقبالت هَجَد دس پشًٍذُ، تصوین گیشی دس خصَظ اجشا  داًطجَ

 است

ًفهش اصهلی   % کبسّبی اسائِ ضذُ 70دس حذاقل  ثبیذداًطجَ ثشاسبس تؼشیف اسائِ ضذُ دس ایي ضیَُ ًبهِ،  -3

 . ثبضذفؼبلیت پژٍّطی 

 ثبضذ. داٍطلت هقطغ تحصیلیًیض کلیِ فؼبلیت ّبی پژٍّطی ثبیذ هشتجط ثب سضتِ ٍ  -4

 ثبضذ.پس اص آغبص تحصیل دس هقطغ هَسد اسصیبثی  تبسیخ اسسبل فؼبلیت پژٍّطی )هقبلِ، کتبة ٍ...( -5

 ثبضذ. فؼبلیت پژٍّطی دس هشحلِ پزیشش، اًتطبس آًالیي یب چبح  -6

 سِ هقبلِ هی ثبضذ. پژٍّطی-ِ ػلوییًطشّش هحذٍدیت پزیشش هقبلِ دس ّش کٌفشاًس ٍ  -7

آئیي ًبهِ اهتیبص دّی ثِ فؼبلیت ّبی پژٍّطی جْت استفبدُ دس  ،تجصشُ: هالک هحبسجِ اهتیبص ّش فؼبلیت

 پژٍّبًِ هی ثبضذ.
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 ایط اختصاصی داوطلبین: شر2ماده 

وجبطی داًطجَیی یب ثشسسی تخلفبت هتقبضی ًجبیذ هطوَل احکبم صبدسُ تَسط کویتِ  -1 ّبی ًا

 پژٍّطی ثبضذ. 

 هتقبضی ثبیذ داسای کبسًبهِ آهَصضی قبثل قجَلی ثَدُ ٍ فبقذ تشم هطشٍطی ثبضذ. -2

 دس صَست تبئیذ ضَسای داًطکذُ قبثل اقوبض است.طشٍطی تشم اٍل تجصشُ: ه

کِ  فبسؽ التحصیالى هقبطغ تحصیلی کبسضٌبسی، کبسضٌبسی اسضذ ٍ دکتشا ٍ ًیض داًطجَیبى -3

 5سبل ٍ  3سبل،  5ثِ تشتیت حذاکثش هشثَطِ  اٍل هْشهبُ سبلضشٍع ثِ تحصیل آًْب تب تبسیخ 

 .ضشکت ًوبیٌذ آى سبل هی تَاًٌذ دس طشح اًتخبة داًطجَی پژٍّطگش ًوًَِ سبل ثبضذ

 ضَد. ثذٍى احتسبة داًطجَیبى ثِ صهبى ّبی ایي هبدُ افضٍدُ هیتجصشُ: هذت سٌَات 

 ثبضذ.داًطجَ دس سبلْبی قجل ثؼٌَاى پژٍّطگش ًوًَِ دس ایي هقطغ هؼشفی ًطذُ  -4

اهتیبص ثِ تشتیت ثشای داًطجَیبى هقطغ کبسضٌبسی، کبسضٌبسی اسضذ  15ٍ  10، 5کست حذاقل  -5

 الضهی است. 1ٍ دکتشی اص فؼبلیت ّبی پژٍّطی حبئض ضشایط هبدُ 

ثِ تشتیت ثشای  Scopusیب  ٍصاستیي پژٍّطی-داسا ثَدى حذاقل یک ٍ دٍ هقبلِ ػلوی -6

 داًطجَیبى هقطغ کبسضٌبسی اسضذ ٍ دکتشی

 

 : فرآیند اجرا4ماده 

 یب پژٍّطکذُ سا ّوشاُ ثب هذاسک کبفی دس اختیبس هؼبًٍت پژٍّطی داًطکذُهشثَطِ داٍطلجیي فشم  -9

 .اسسبل کٌٌذ

، داًطجَ یب داًطجَیبى فؼبلیت ّبی داٍطلجیيپس اص ثشسسی  یب پژٍّطکذُ ّش داًطکذُضَسای  -2

ثِ ثب ػٌبیت ثِ سْویِ هشثَطِ کِ تَسط ضَسای پژٍّطی تؼییي هی گشدد، اًتخبة ٍ پژٍّطگش ًوًَِ سا 

 هؼبًٍت پژٍّطی داًطگبُ هؼشفی هی ًوبیذ.

سا ثِ  دّش سبل داًطجَی پژٍّطگش ًوًَِ خَهبُ  تب پبیبى آثبىحذاکثش  یب پژٍّطکذُ ّش داًطکذُ -9

 .خَاّذ ًوَدهؼبًٍت پژٍّطی داًطگبُ هؼشفی 
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تکویل ضذُ فشم ّوشاُ ثب ًسخِ ای اص آثبس ٍ هذاسک هشثَط ثِ داًطجَی هؼشفی ضذُ ثِ  اسسبل -4

 هؼبًٍت پژٍّطی داًطگبُ الضاهی است.

پس اص تبییذ هَضَع دس پژٍّطی داًطگبُ، داًطجَیبى هؼشفی ضذُ اص سَی داًطکذُ ّب سا  تهؼبًٍ -5

ٍ دس هشاسن ّفتِ پژٍّص هؼشفی « داًطجَی پژٍّطگش ًوًَِ داًطگبُ کبضبى» ثؼٌَاى ضَسای پژٍّطی 

 .خَاّذ ًوَدتقذیش 

به تصویب رسییذ و  پژوهش و فناوری  ورایشدر  9/10/1991در مورخ  بنذ 11ماده و  4بخش مشتمل بر  6این شیوه نامه در 

 .استفاده خواهذ شذ  1999برای برگزاری مراسم هفته پژوهش در سال 

 


