
  

  یار پژوهشیدست طرح

  تاريخ:

  شماره:

  ۲از  ۱صفحه: 

 

  

  ۰۱شماره بازنگري:     F-R234-01/01كد فرم:

  --------------- سرکار خانم /يجناب آقا

  --------------- مدير محترم گروه

با شماره  يمقطع دکتر يدانشجو ---------------سرکار خانم  /يجناب آقا لهين وسيبد، نامه طرح پژوههآيينسالم؛ نظر به  يبا اهدا

 --------ماهيانه  ينه پژوهشيکمک هزبا از تاريخ   /   /     ماه  ---مدت  يبرابه عنوان دستيار پژوهشي  ------------- ييدانشجو

       رد.يصورت گ يخواهشمند است اقدام مقتض .گردد يم يمعرفميليون ريال 

  

  -------------: استاد راهنما ينام و نام خانوادگ                  

 امضا و تاريخ                                   

  

  --------------- سرکار خانم /يجناب آقا

  --------------- دانشکده يش و فناورهمحترم پژو معاون /معاون

  اقدام الزم صورت گيرد. توسط دانشجو،شرايط  احرازباشد. خواهشمند است در صورت يسالم؛ درخواست مذکور مورد تاييد گروه م يبا اهدا

  

-----------------  

  -------------مدير گروه                              

  امضا و تاريخ 
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  باشد.يميليون ريال م  ------------ استاد راهنما يپژوهه سال جاراعتبار  

 باشد.يميليون ريال م  ------------ استاد راهنما يمانده اعتبار پژوهه سال جار 

  باشد.يميليون ريال م  ------------ استاد راهنما يپژوهه سال جار٪ ۰۲از محل مانده اعتبار 

 کسر گرديد. استاد راهنما هاز پژوه يدستيار پژوهشميليون ريال به عنوان اعتبار طرح   ------------مبلغ 

  گردد.يموافقت مط فوق يبا شرا يار پژوهشيطرح دست يبا اجرا ،استاد راهنماتوسط دانشجو و شرايط  احرازبا توجه به 

  

----------------- 

  -----------دانشکده  يمعاون پژوهش و فناور

  امضا و تاريخ                                  

  

   

  ---------------- نام و نام خانوادگي:

  تاريخ امضا و

  



  

  یار پژوهشیدست طرح

  تاريخ:

  شماره:

  ۲از  ۲صفحه: 

 

  

  ۰۱شماره بازنگري:     F-R234-01/01كد فرم:

  د:يآيل به اجرا در ميبا مشخصات ذ يار پژوهشي، طرح دستنامه طرح پژوههآيينبه استناد 

  :استاد راهنمامشخصات 

  دانشکده:  گروه آموزشي:  مرتبه علمي:  نام و نام خانوادگي:

  :)يدکتر ي(دانشجو يدستيار پژوهش مشخصات

  :يرشته تحصيل  :ييشماره دانشجو  خانوادگي:نام و نام 

  يرخ      يبل  آزمون جامع را با موفقيت گذرانده:   :هاي علمي پژوهشيتعداد مقاله  تعداد واحد گذرانده:
  

 فعاليت نمايد يپژوهشتواند به عنوان دستيار يفاقد هر گونه مشکل آموزشي) مو غير بورسيه و غيرشاغل ( ،شاغل به تحصيل يرانيا دانشجوي دکتري. 

 :طرحموضوع 

  ر:يبه شرح ز استاد راهنماشده از سوي توسط دستيار پژوهشي مطابق برنامه تعيين يپژوهش يهاتيانجام فعال

۱ .-------------------------------                                 ۳ .-------------------------------  

۲ .-------------------------------                                 ۴ .-------------------------------  

  :طرحو مدت  اعتبار

  باشد.مي ماه ----به مدت  /   /      از تاريخ  آن ياجرا زمانو  ريال ونيليم ---------- طرح کل اعتبار

که به  باشديمدر هفته)  يهمکارساعت  ۲۰حداقل  ي(به ازاريال در ماه  و پانصد هزار ميليون دودستيار پژوهشي  ينه پژوهشيحداکثر کمک هز تذکر:

هاي ارائه گزارش مکتوب از فعاليت باشود. پرداخت هر مرحله پرداخت مي استاد راهنماساليانه نوع الف صورت سه ماهه و از محل اعتبار پژوهه 

 ونت پژوهش و فناوري دانشکده انجام خواهد شد.  ، مدير گروه و معااستاد راهنماتاييد  وشده انجام

  طرح: يشرايط اجرا

 باشد.استاد راهنما ملزم به تعيين برنامه فعاليت پژوهشي دستيار پژوهشي و نظارت بر نحوه فعاليت وي مي .۱

شود رفتار نموده و تحت نظر ايشان به فعاليت اي که از طرف استاد راهنما براي او تعيين ميطبق برنامه دينمايتعهد مدستيار پژوهشي  .۲

 پژوهشي بپردازد.

 تواند نتايج را نشر دهد.هاي پژوهشي توسط استاد راهنما خواهد بود و دستيار پژوهشي نميانتشار نتايج و دستاوردهاي فعاليت .۳

باشد يم استاد راهنما در اختيار او قرار داده شده است دانشگاه و داري اطالعات و امکاناتي که توسطنگه به حفظ و ملزمدستيار پژوهشي  .۴

 د.يتواند وفق مقررات و ضوابط اقدام نمايو در صورت احراز تخلف، دانشگاه م

 نمايد، يوظايف و تعهدات خود کوتاهدر انجام ) استاد راهنما و تاييد گروهکه دستيار پژوهشي بدون عذر موجه (به تشخيص در صورتي .۵

 گردد.ياقدام م يبا و ينسبت به خاتمه همکار

  گردد. يکسر م استاد راهنمااز پژوهه  کل اعتبار طرحتصويب طرح،  هنگام .۶

 د.ينمايم تخاذارا  ييم نهايدانشگاه تصم يمعاونت پژوهش و فناورن تعهدنامه، ير مفاد ايدر صورت بروز اختالف و ابهام در تفس .۷
 

 
-------------------  

  دستيار پژوهشي

------------------  

  استاد راهنما

-----------------  

  معاون پژوهش و فناوری دانشکده عاون/م

  
  

  دانشكده يمعاونت/ معاونت پژوهش و فناور نسخه دوم:، استاد راهنما نسخه اول:
  


