طرح دستيار پژوهشي

معاونت پژوهش و فناوري

به استناد آيين نامه طرح پژوهه ،طرح دستيار پژوهشي با مشخصات ذيل به اجرا در مي آيد:

مشخصات استاد راهنما :
نام و نام خانوادگي :

مرتبه علمي :

مشخصات دستيار پژوهشي )دانشجوي دكتري( :
نام و نام خانوادگي :

تعداد واحد گذرانده .................... :

شماره دانشجويي :

دانشكده :

گروه آموزشي:
رشته تحصيلي :

تعداد مقاله هاي علمي پژوهشي  ................. :آزمون جامع را با موفقيت گذرانده :

بله

*دانشجوي دكتري ايراني شاغل به تحصيل ،غيربورسيه و غيرشاغل )و فاقد هرگونه مشكل آموزشي( مي تواند به عنوان دستيار پژوهشي فعاليت نمايد.

خير

موضوع طرح :

انجام فعاليت هاي پژوهشي توسط دستيار پژوهشي مطابق برنامه تعيين شده از سوي استاد راهنما به شرح زير :
.١
.٢

............................................................................. .٣

.............................................................................

.............................................................................. .٤

..........................................................................

اعتبار و مدت طرح :

كل اعتبار طرح  .............................................ميليون ريال و زمان اجراي آن از مورخ  ...................................به مدت  ..........ماه مي باشد.

*تذكر  :حداكثر كمك هزينه پژوهشي دوميليون و پانصد هزار ريال در ماه )به ازاي حداقل  ٢٠ساعت همكاري در هفته( مي باشد كه به صورت  ٣ماهه و از

محل اعتبار پژوهه ساليانه نوع الف استاد راهنما پرداخت مي شود .پرداخت هر مرحله با ارائه گزارش مكتوب از فعاليت هاي انجام شده و تاييد استاد راهنما،
مدير گروه و معاونت پژوهش و فناوري دانشكده انجام خواهد شد.

شرايط اجراي طرح:
.١

استاد راهنما ملزم به تعيين برنامه فعاليت پژوهشي دستيار پژوهشي و نظارت بر نحوه فعاليت وي مي باشد.

.٣

انتشار نتايج و دستاوردهاي فعاليت هاي پژوهشي توسط استاد راهنما خواهد بود و دستيار پژوهشي نمي تواند نتايج را نشر دهد.

.٢
.٤
.٥
.٦
.٧

دستيار پژوهشي تعهد مي نمايد طبق برنامه اي كه از طرف استاد راهنما براي او تعيين مي شود رفتار نموده و تحت نظر ايشان به فعاليت پژوهشي
بپردازد.

دستيار پژوهشي ملزم به حفظ و نگهداري اطلاعات و امكاناتي كه توسط دانشگاه و استاد راهنما در اختيار او قرار داده شده است مي باشد و در
صورت احراز تخلف ،دانشگاه مي تواند وفق مقررات و ضوابط اقدام نمايد.

در صورتي كه دستيار پژوهشي بدون عذر موجه)به تشخيص استاد راهنما و تائيد گروه( در انجام وظايف و تعهدات خود كوتاهي نمايد ،نسبت به
خاتمه همكاري با وي اقدام مي گردد.

هنگام تصويب طرح ،كل اعتبار طرح از پژوهه استاد راهنما كسر مي گردد.

در صورت بروز اختلاف و ابهام در تفسير مفاد اين تعهدنامه ،معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه تصميم نهايي را اتخاذ مي نمايد.
دستيار پژوهشي

استاد راهنما

مدير پژوهشي دانشگاه

طرح دستيار پژوهشي

معاونت پژوهش و فناوري

جناب آقاي  /سركار خانم .....................

مدير محترم گروه .........................

با اهداي سلام ،نظر به آيين نامه طرح پژوهه ،بدين وسيله سركار خانم  /جناب آقاي  ..................................دانشجوي مقطع دكتري با شماره دانشجويي

 ...........................به عنوان دستيار پژوهشي براي مدت  ..........ماه از تاريخ  .........................با كمك هزينه پزوهشي ماهيانه  .................................ريال معرفي

مي گردد .خواهشمند است اقدام مقتضي صورت گيرد.

نام و نام خانوادگي استاد راهنما
امضاء و تاريخ

جناب آقاي  /سركار خانم .....................

معاون  /معاون محترم پژوهش و فناوري دانشكده .........................

با اهداي سلام ،درخواست مذكور مورد تائيد گروه مي باشد .خواهشمند است در صورت احراز شرايط توسط دانشجو  ،اقدام لازم صورت گيرد.
مدير گروه .......................
امضاء و تاريخ

اين قسمت توسط

اعتبار پژوهه سال جاري استاد راهنما  .................................ميليون ريال مي باشد.

كارشناس پژوهش

مانده اعتبار پژوهه سال جاري استاد راهنما  ...................................ميليون ريال مي باشد.

تكميل مي گردد

مبلغ  ............................................ميليون ريال به عنوان اعتبار طرح دستيار پژوهشي از پژوهه استاد راهنما كسر گرديد.

و فناوري دانشكده

مانده اعتبار از محل  %٢٠پژوهه سال جاري استاد راهنما  ................................ميليون ريال مي باشد.

نام و نام خانوادگي

با توجه به احراز شرايط توسط دانشجو و استاد راهنما ،با اجراي طرح دستيار پژوهشي با شرايط فوق موافقت مي گردد.

امضاء و تاريخ

معاون پژوهش و فناوري دانشكده
امضاء و تاريخ

