
 دستورالعمل اجرايي طرح هاي پژوهشي پژوهشكده دانشجويي

 مقدمه:

ثِ هٌظَس اسائِ عشح ّبي پژٍّطي تَسظ داًطجَيبى داًطگبُ مبضبى ًٍيض تحقق اّذاف پژٍّطنذُ داًطجَيي    

 دستَس الؼول اجشايي ريل تْيِ ٍ تذٍيي هي گشدد.

 ( تعريف طرح پژوهشي:1ماده

دس  ساستبي اّذاف پژٍّطنذُ تَسظ داًطجَيبى تؼشيف ٍ پس اص تػَيتثِ عشحي اعالق هي گشدد مِ دس 

 تَسظ داًطجَيبى اجشا هي ضَد. ،پژٍّطنذُضَساي 

 (اركان طرح پژوهشي2ماده

        اػضبي گشٍُ( هجشي ٍ ّونبساى عشح( 

        هطبٍس 

        ًبظش 

 هجشيبى عشح ثبيذ اص داًطجَيبى داًطگبُ مبضبى ثبضٌذ  ( 1تبصره

 ّش عشح ثبيذ حذاقل يل هطبٍس اص اسبتيذ داًطگبُ داضتِ ثبضذ.(  2تبصره

 .هشجغ تػوين گيشي دس خػَظ هَاسد استثٌبيي ضَساي پژٍّطنذُ هي ثبضذ( 3تبصره

 ًبظش عشح تَسظ ضَساي پژٍّطنذُ اًتخبة هي گشدد. (4تبصره

داًطجَيبى ثشاي اسائِ عشح ثِ پژٍّطنذُ داًطجَيي، فشم پيطٌْبد عشح پژٍّطي سا ثِ ( نحوه ارائه طرح : 3ماده

اسسبل ٍ يل  PD@kashanu.ac.irغَست تبيپي تنويل ًوَدُ ٍ  ثِ آدسس ايويل  پژٍّطنذُ داًطجَيي 

ثِ دفتش پژٍّطنذُ تحَيل دٌّذ. دس غَست ًيبص ثِ تَضيحبت ثيطتش، جذاٍل  ٍ ُدًَوپشيٌت ٍ اهضبء  ساًسخِ 

 .ضَدسا گستشش دادُ يب هذاسك پيَست 

 

  

http://nava.kashanu.ac.ir/OfficeAS/UI/index.php


 (تعهدات مجري طرح:4ماده

  هجشي عشح پس اص ضشٍع ثبيذ ثش اسبس تقَين صهبى ثٌذي ضذُ، گضاسش پيطشفت عشح ٍ ًتبيج حبغلِ      .1

 سا دس ّش هشحلِ تْيِ ٍ پس اص تبييذ استبد هطبٍس ٍ ًبظش ثِ دفتش  پژٍّطنذُ داًطجَيي تحَيل دّذ.

چنيذُ آى سا غحبفي ضذُ ٍ ثِ ّوشاُ يل ًسخِ  هجشي ثبيذ پس اص پبيبى عشح، گضاسش چبح ضذُ ٍ      .2

َيي تحَيل دّذ تب ضَساي ضبهل مليِ ًتبيج ٍ دستبٍسدّب ٍ هحػَالت آى ثِ دفتش  پژٍّطنذُ داًطج  CDسٍي 

 پژٍّطنذُ پس اص ثشسسي ٍ تبييذ خبتوِ عشح سا تػَيت ًوبيذ.

مِ هٌجش ثِ تَليذ هحػَل، خذهبت، ثجت اختشاع است اٍلَيت پژٍّطنذُ حوبيت اص عشحْبي مبسثشدي  (5ماده

 ٍ يب ضشمت دس هسبثقبت هلي ٍ ثيي الوللي گشدد،يب ًيبصي اص جبهؼِ سا ثشعشف مٌذ.

 حْبي غيش مبسثشدي اٍلَيت ًذاسًذ.عش (1تبصره

ثشاي دسيبفت ّشگًَِ مول هبلي ثشاي عشح ّبي مبسثشدي، هجشي ٍ ّوِ ّونبساى عشح  ثبيذ جذٍل  (2تبصره

 .قشاسداد سا اهضب ًوبيٌذ 3هبدُ 

 ثبضٌذ. ثِ غَست جذاگبًِ اػضبي ّش گشٍُ غشفب ثبيذ هتطنل اص ثشادساى يب خَاّشاى (6ماده

 .د استثٌبء ثش ػْذُ ضَساي پژٍّطنذُ استتطخيع هَاس  (1تبصره

 ّش داًطجَ ثغَس ّوضهبى ًوي تَاًذ دس ثيص اص يل عشح هطبسمت ًوبيذ. (2تبصره 

توبهي حقَق،دسآهذ ٍ ًتبيج عشحْبيي مِ ّضيٌِ آى اص هحل اػتجبسات داًطگبُ مبضبى پشداخت ضذُ است  (7ماده

 هتؼلق ثِ داًطگبُ مبضبى هي ثبضذ. 

ٍ تبييذ ضَساي فٌبٍسي داًطگبُ ژٍّطنذُ ثب پيطٌْبد ضَساي پٍاگزاسي حقَق هؼٌَي عشح ثِ هجشيبى  (1تبصره

 اهنبى پزيش است. 

پيطٌْبد ّش گًَِ تغييش دس ػٌَاى، هجشي، ّونبساى اغلي، ّضيٌِ ّب، ٍ ًحَُ اجشاي عشح هٌَط ثِ (8ماده

 تػَيت هجذد عشح دس ضَساي پژٍّطنذُ خَاّذ ثَد. 

ضَساي پژٍّطنذُ داًطجَيي ٍ ثِ تػَيت  22/3/99 تجػشُ دس تبسيخ 9 هبدُ ٍ 9دستَسالؼول ثب  ايي(   9 ماده

 ّيئت سئيسِ داًطگبُ سسيذُ است ٍ اص ّوبى تبسيخ الصم االجشاست.ثِ تػَيت  22/3/99دس تبسيخ 


