
 دستورالعمل انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه

 

ضٌاسایی زاًطجَیاى فؼال زض ػطصِ پژٍّص ٍ تطَیق هحققاى جَاى، هؼاًٍت پژٍّطی تا تِ هٌظَض 

ّوکاضی زاًطکسُ ّا اقسام تِ اًتراب زاًطجَیاى پژٍّطگط ًوًَِ زض هقاطغ کاضضٌاسی، کاضضٌاسی اضضس 

 هی ًوایس.طثق ضَاتط شیل ٍ زکتطی 

زاًطجَیاى ٍ زاًص آهَذتگاى هقاطغ کاضضٌاسی، کاضضٌاسی اضضس ٍ زکتطی کِ ظهاى ضطٍع تِ  .1ماده

 5سال ٍ 3سال،  5 تحصيل ایطاى زض هقاطغ هصکَض ًسثت تِ اتتسای هْطهاُ ّط سال تِ تطتية حساکثط 

 .سال تاضس هی تَاًٌس زض ططح اًتراب پژٍّطگط ًوًَِ آى سال ضطکت ًوایٌس

ایطاى زض طَل زٍضُ تحصيلی  تایسفؼاليت پژٍّطی زاًطجَیاى ضطکت کٌٌسُ زض هقاطغ یاز ضسُ  .2ماده

 اًجام ضسُ تاضس.

 کليِ فؼاليت ّای پژٍّطی تایس هطتثط تا ضضتِ ٍ هقطغ تحصيلی زاًطجَ تاضس.:  1تبصره 

 هالک تاضید اضسال هقالِ ذَاّس تَز. ،پصیطفتِ ضسُ یاتطای کتة یا هقاالت چاج ضسُ . 3ماده

 پصیطش هقاالت جْت چاج زض هجالت ػلوی تِ ّط تؼساز قاتل قثَل است. .4ماده

 پژٍّطگط ًوًَِ زاًطجَیی:ضطایط اًتراب . 5ماده

اهتياظ  10اهتياظ، ٍ  5هقطغ کاضضٌاسی، کاضضٌاسی اضضس ٍ زکتطی تایستی تِ تطتية حساقل  زاًطجَیاى

حساقل یک ٍ زٍ زاضا تَزى  پژٍّطی کسة ًوایٌس. ّوچٌيي زض هقاطغ تحصيالت تکويلیاهتياظ  15 ٍ 

مصوبه پژوهشی مورخ   ).زض هقطغ کاضضٌاسی اضضس ٍ زکتطی الظم هی تاضس تِ تطتية  ISIػلوی پژٍّطی یاهقالِ 

32/9/99 ) 

 ًطسُ تاضس. زاًطجَ زض سالْای قثل تؼٌَاى زاًطجَی پژٍّطگط ًوًَِ زض ایي هقطغ هؼطفی .6ماده

هالک اهتياظ ّط فؼاليت آئيي ًاهِ اضتقا تَزُ ٍ زض ّط فؼاليت زاًطجَ تؼٌَاى ًفط اصلی هحسَب  .7ماده

 گطزز.

کِ تيص اظ یک زاًطجَ هطاضکت زاضتِ تاضدس اٍلديي زاًطدجَ تؼٌدَاى ًفدط اصدلی       ی یفؼاليت ّازض :  2تبصره 

 .هحسَب هی ضَز

ضا ّوطاُ تا هساضک کافی زض اذتياض هؼاًٍت پژٍّطی  پيَست. زاٍطلثيي تایس فطم تکويل ضسُ ی 8ماده

 هطتَطِ قطاض زٌّس. یا پژٍّطکسُ زاًطکسُ



، زاًطجَ یا زاًطجَیاى فؼاليت ّای زاٍطلثييپس اظ تطضسی  یا پژٍّطکسُ ضَضای ّط زاًطکسُ. 9ماده

تِ ، اًتراب ٍ تا ػٌایت تِ سْويِ هطتَطِ کِ تَسط ضَضای پژٍّطی تؼييي هی گطززپژٍّطگط ًوًَِ ضا 

 هؼاًٍت پژٍّطی زاًطگاُ هؼطفی هی ًوایس.

ضا تِ  زّط سال زاًطجَی پژٍّطگط ًوًَِ ذَهاُ  تا پایاى آتاىحساکثط  یا پژٍّطکسُ ّط زاًطکسُ. 11ماده

 .ذَاّس ًوَزهؼاًٍت پژٍّطی زاًطگاُ هؼطفی 

 فاقس تطم هططٍطی تاضٌس. یستیزاًطجَیاى هؼطفی ضسُ تا : 3تبصره 

اضسال تکويل ضسُ فطم ّوطاُ تا ًسرِ ای اظ آثاض ٍ هساضک هطتَط تِ زاًطجَی هؼطفی ضسُ تِ . 11ماده

 هؼاًٍت پژٍّطی زاًطگاُ العاهی است.

پس اظ تایيس هَضَع پژٍّطی زاًطگاُ، زاًطجَیاى هؼطفی ضسُ اظ سَی زاًطکسُ ّا ضا  تهؼاًٍ. 12ماده

زض هطاسن ّفتِ پژٍّص هؼطفی « ًطگاُ کاضاىزاًطجَی پژٍّطگط ًوًَِ زا» تؼٌَاى زض ضَضای پژٍّطی 

 .ذَاّس ًوَزٍ تقسیط 

ضَضای پژٍّطی زاًطگاُ هَضز  22/7/1322زض جلسِ هَضخ تثصطُ  سٍِ هازُ  12ایي زستَضالؼول زض 

 تطضسی ٍ تصَیة قطاض گطفت ٍ اظ تاضید تصَیة الظم االجطاست.


