شرایط تشکیل هسته و طرح پژوهشی در اوجمه پژوهشگران جوان
حًزٌ معايوت پژيَش ي فىايری

شرایط تشکیل َستٍ ي طرح پژيَشی در اوجمه پژيَشگران جًان :
 -1عٌَاى ّستِ کَتبُ ٍ حذاکثر  3کلوِ ببشذ .عٌَاى ّستِ ٍ عٌَاى عرح ًببیذ یکی ببشذ.
 -2داًشجَی ارشذ فقظ تب پبیبى ترم  2تحصیلی ٍ دکتری تب پبیبى ترم  4هی تَاًذ بعٌَاى هجری ّستِ در خَاست تشکیل ّستِ بذّذ.
 -3هجری(ً 1فر) ّوکبراى (ً 2فر) کِ ببیذ عضَ اًجوي بَدُ ٍ هشبٍرُ عرح (ً 1فر) کِ ببیستی ار اعضبی ّیئت علوی داًشگبُ سیستبى ٍ
بلَچستبى ببشذ.
 -4عرح ّبی ارسبلی در شَرای اًجوي بررسی شذُ ٍ پس از عرح در شَرای پژٍّشی داًشگبُ  ،در صَرت تبییذ بب هجری عرح (داًشجَ) قرار
داد ّوکبری هٌعقذ هی گردد.
 -5پس از تبییذ فرم قرارداد،اسبهی هجریبى عرح بِ هعبًٍت آهَزشی داًشگبُ ارسبل گشتِ ٍ از فبرغ التحصیلی آًْب قبل از تسَیِ حسبة بب اًجوي
جلَگیری هی شَد.
 -6داًشجَ ببیستی عبق قرارداد گسارش ّبی پیشرفت خَد را پس از تبییذ استبد هشبٍر بِ هعبٍى پژٍّشی داًشکذُ ارسبل ٍ پس از تبییذ بِ دبیر
خبًِ اًجوي تحَیل گردد.
 -7گسارش ًْبیی صحب فی شذُ (رًگ جلذ آبی) ٍ هقبلِ چبپ شذُ هستخرج از عرح یب گَاّی شرکت در کٌفراًس یب سویٌبر داخلی داًشگبُ ٍ cd
گسارش ًْبیی ًیس ضویوِ ببشذ.
 -8پس از تبییذ فرم قرارداد اهکبى تغییر در عٌَاى ّستِ ،عرح پژٍّشی ،هجری ،اسبهی ّوکبراى ٍ استبد هشبٍر ٍجَد ًذارد.
 -9تْیِ گسا رش ببیستی عبق فرهت عرحْبی درٍى سبزهبًی اًجوي یب داًشگبُ صَرت گرفتِ ٍ توبهی ًکبت ًگبرشی ،علوی ٍ هرجع ًَیسی بِ
عَر کبهل رعبیت شَد،گسارش ًْبیی شبهل عٌَاى ،چکیذُ ،هقذهِ ،هَاد ٍ رٍش ّب ،بحث ٍ حتی الوقذٍر فرهت اًجوي (در سبیت)رعبیت شَد.
ّ -11ر داًشجَ فقظ هی تَاًذ هجری یک عرح ٍ ّستِ پژٍّشی را عْذُ دار ببشذ .حضَر هجری فقظ در یک عرح پژٍّشی دیگر بعٌَاى
ّوکبر بال هبًع هی ببشذ.
 -11اسبتیذ هشبٍری کِ در عرح ّبی قبلی گسارش پیشرفت داًشجَیبى را بِ هَقع ،عبق فرم قرار داد ارسبل ًٌوَدُ اًذ ٍ یب قرارداد آًْب فسخ
شذُ ببشذ در اٍلَیت قرار ًوی گیرًذ.
ّ -12ر استبد ّوسهبى فقظ هی تَاًذ هشبٍر یک عرح را عْذُ دار ببشذ .هشبٍرُ در عرح جذیذ هٌَط بِ تسَیِ حسبة عرح قبلی هی ببشذ.
 -13عرح ّبی ارسبلی ًببیذ بب پبیبى ًبهِ داًشجَ یب پبیبى ًبهِ ّبی سبیر داًشجَیبى ّن ًبم ببشذ ٍ داًشجَیبى هلسم بِ تْیِ تبییذیِ از گرٍُ در
ایي زهیٌِ هی ببشٌذ.
 -14ایي فرم از سبیت اًجوي داًلَد شذُ ٍ تَسظ هجری ٍ استبد هشبٍر اهضب شَد.

تمامی شرایط باال مًرد تایید می باشد.
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