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 ات دانشجویی قآیین نامه جامع کمیته تحقی

 مقدمه: 

ی در حقیقات دانشجویاهمیت فعالیتهای کمیته تو گسترش پژوهش و فن آوری در دانشگاه و نقش دانشجویان در توسعه با توجه به 

ی برای طراحی علم هیئتضای محترم به منظور تشویق و ترغیب دانشجویان و اعارزشیابی های ساالنه عملکرد پژوهشی دانشگاه و 

 تدوین شده است. "دانشجویی تحقیقات کمیته جامع نامه آیین"و اجرای پژوهش های کاربردی در دانشگاه، 

 دانشجویی طرحهای پژوهشیتعریف 

دانشجویی محسوب می شوند که مصوبه کمیته تحقیقات دانشجویی  طرحهایی به عنوان طرحهای تعریف طرحهای دانشجویی:

 باشد.آمده رداد طرح در قرا ن مرکز یا یکی از مراکز مورد نظره و نام کمیته تحقیقات دانشجویی به عنواانشگاه را داشتد

تا مبلغ  با راهنمایی یک هیات علمی به عنوان استاد راهنمابدون برون داد  دانشجویی طرح های سقف تفویض اختیار -1ماده 

پس از تصویب  د ونی قرار می گیرتحقیقات دانشکده مورد بررسته پژوهشی کمی که در شورای ریال می باشد 000/000/11

 راهنما استاد باقرارداد  جهت انعقادبه معاونت تحقیقات و فن آوری  ،دانشگاهتحقیقات پژوهشی کمیته جلسه شورای  نهایی در

 ه می گردد.ارائ

 

معاونت  1/10/83مورخ  / د000/ 8383شماره  مهدر نا آیین نامه کشوری کمیته اخالق یهاصالح بر اساس: 1 صرهتب

پیوست آن نامه وابط خاص مندرج در ضشرایط و طبق  با دانشجوتحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، انعقاد قرارداد 

 باشد. و طرف قراردادبه عنوان مجری اول می تواند  تنها در آن شرایطو دانشجو می گیرد صورت 

 باو فرم ترجمان دانش نهایی گزارش  نداشته و تحقیقاتی طرح ناظر به نیاز بدون برون داددانشجویی  های طرح: 2 تبصره

می  ارسال معاونت حوزه بهو شورای پژوهشی کمیته دانشگاه، دانشگاه  دانشجویی تحقیقات کمیته سرپرست هایین تایید

 .گردد

)اعم از داخلی ت ر مجالو سای ISIو  Scopus ،Pubmedپژوهشی، -مختلف علمی مجالت در شده چاپ : مقاالت8تبصره 

دانشجو کمیته تحقیقات  یشن اوللیدر صورتیکه اف، که جزء لیست مجالت ممنوعه وزارت بهداشت نباشندو خارجی( 

 ,Student Research Committee, Golestan University of Medical Sciences)دانشجویی باشد 

)Iran, Gorgan  نهایی گزارش جایگزین د به عنوانمی توان باشد،ول  ده مسئهنما نویسند رااستاو و دانشجو اسم اول 

  مورد پذیرش قرار گیرند. ادبروندبدون  دانشجویی طرحهای

 

)طرحهای با برونداد( به عنوان طرحهای باالی سقف تفویض ریال  000/000/11یی باالتر از مبلغ  طرح های دانشجو -2ماده 

مطابق با آنها همانند تمامی طرحهای باالی سقف  و همچنین تسویه حساب یبتصوو بررسی و  اختیار کمیته تحقیقات بوده

 "آیین نامه تخصیص اعتبار پژوهشی به پژوهشگران" و همچنین "ح های تحقیقاتیبررسی و تصویب طر های عملدستورال"

 خواهد بود.

 

مورد بط مراکز تحقیقاتی مرت رداین طرحها ت سابهتر  در صورت تمایل استاد راهنما به عنوان مجری اصلی،: 1تبصره

مشترك با کمیته  به عنوان طرح مصوبتحقیقاتی مربوطه، پس از تصویب در مرکز  و ندرار گیرقو داوری بررسی 

 منعقد گردد. راهنما استاد قرارداد با به معاونت تحقیقات و فن آوری ارائه شده و نهایتا تحقیقات دانشجویی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان

 معاونت تحقیقات و فن آوری



)بر اساس آیین نامه برونداد معاونت  ISIو  pubmed/Medline, Scopus مجالت در شده پاچ : مقاالت2تبصره

 Student Research)دانشجو کمیته تحقیقات دانشجویی باشد  ولا Affiliationدر صورتیکه گاه(، پژوهشی دانش

Committee, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran) استاد و  لو دانشجو اسم او

مورد پذیرش قرار  با برونداد یدانشجوی طرحهای نهایی گزارش جایگزین عنواند به ، می توانباشد ولمسئ ما نویسندهراهن

 گیرند. 

به دانشجویی کمیته تحقیقات بایستی حتما داوری و مصوبه یک مرکز تحقیقاتی مرتبط را  Clinical Trial: طرحهای 8 ماده

 .ارائه گردند اونت پژوهشی دانشگاهشترك با آن مرکز به معبصورت ماشند و داشته بعنوان مرکز اول 

میلیون  80اخذ بودجه تا سقف  ،(و استاد راهنماقرارداد ف طربه عنوان مجری )برای هر عضو هیات علمی  در هر سال: 8 ماده

نظر گرفته می رد و هیئت علمیضع ساالنه اعتبار پژوهشی مازاد بر ،میته تحقیقاتای طرحهای دانشجویی کریال جهت اجر

 .شود

 مایتهاح

 

بر اساس آیین نامه کشوری تا  دانشجویی پرداخت کار دانشجویی به دانشجویان فعال در کمیته تحقیقات در خصوص -6ماده 

توسط سرپرست هر بر اساس جدول زیر  و درصد هرکدام نسبت به کل ر ماهآنها دفعالیت موارد ، سقف ساعتی تعیین شده

ت کار دانشجویی پس از ارئه فرم و لیست تایید شده از طرف سرپرست کمیته تحقیقات ردد. پرداختعیین می گکده دانش

 .می گیرد امانجدانشگاه  و فناوری ، توسط معاونت تحقیقاتو مدیریت تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه

 

 درصد عنوان فعالیت ردیف
حضور در دفتر کمیته دانشکده ارائه مشاوره طبق اعالم ساعت مشخص برای  1

 خ گویی به دانشجویان دانشکدهپاس

52 

دانشکده و پیگیری طرح های ارسالی و داوریها  در پژوهشی جلسات برگزاری 2

 شی کمیته دانشگاهبه کمیته دانشکده تا نهایی شدن و ارسال به شورای پژوه

52 

 2 درخواست ها از طریق اتوماسیون اداری و یا پیگیری حضوری انجام و پیگیری 8

 2 در جلسات شورای مرکزی دانشکده منظم برگزاری و شرکت 8

 کمیته تحقیقات  ارائه آن به دبیرملکرد ادواری  هر سه ماه و ارائه گزارش ع 1

 دانشگاه به همراه صورت جلسات دانشکده

12 

 52 انشجویی و صدورگواهی  همکاری در برگزاری کارگاه های د 6

 12 دانشگاهکمیته تحقیقات شرکت منظم در جلسات شورای پژوهشی  0

 2 دانشگاه مرکزی شورای جلسات در منظم شرکت 3

 122 جمع

8* مشارکت و همکاری در سایر فعالیت های اجرایی کمیته تحقیقات دانشگاه و  

 بیر دانشگاه ) جبرانی(همکاری با د

52 

برنامه دانشجویان در کمیته تحقیقات دانشجویی بوده و دانشجویان ( 3تا  1)از بند شامل فعایتهای اضافی و خارج  *: این مورد

 20ثر فعالیت )بر اساس آیین نامه مربوطه معاونت دانشجویی( از سایر موارد نرسیده باشند، می توانند حداک درصورتیکه به سقف ساعتی

 .دانشگاه امتاز جبرانی بگیرند کمیته تحقیقات رست درصد از این آیتمها با تایید سرپ

 

 

 



ضی شرکت در همایش های دانشجویی حمایت از دانشجویان عالقه مند که خالصه مقاله ای ندارند و متقا خصوصدر  -0ماده 

 هستند :زینه( و یا ثبت نام در کارگاههای دانشجویی مرتبط با رشته )با اخذ هداخلی 

به صورت پرداخت معادل هزینه بلیط رفت و برگشت از گرگان به محل برگزاری ه ها گرجهت کنالف( این حمایت 

تحقیقات و فن توسط معاونت  هزارتومان 100حداکثر تا مبلغ و جهت ثبت نام در کارگاهها همایش با اتوبوس و یا قطار 

 آوری صورت می گیرد.

با تایید سرپرست کمیته  ثبت نام در کارگاهها وا ی ماه قبل از شرکت در کنگره و 1داقل ب( دانشجویان بایستی ح

ز بازگشت، درخواست تایید تحقیقات دانشکده، نامه درخواست خود را به کمیته تحقیقات دانشگاه ارایه نمایند و پس ا

 سید بلیط ارایه نماید. شده توسط کمیته تحقیقات دانشگاه را به همراه  مدارك ثبت نام در کنگره و ر

بار جایز است از این حمایت استفاده کند و این حمایت دارای  1عالقه مند، در مدت تحصیل حداکثر ی ج( هر دانشجو

است که از طرف کمیته تحقیقات دانشگاه به معاونت تحقیقات دانشگاه شجو نفر دان 12حداکثر  هر ترمسقف محدودیت 

  معرفی می گردند.جهت حمایت 
 دانشجویی طرحهای که راهنمایی اساتید توسط ،طرح خود امتیاز بر افزون شیپژوه معادل امتیاز کسب درخصوص -3اده م

 راهنما استاد خود انتخاب با و ("ب"یا  "الف") زیر حالت ود از یکی در فقط و یکبار طرح هر برای دارند، خاتمه یافته مصوب

حقیقات و فن آوری دانشگاه تایید نهایی ت کمیته تحقیقات دانشگاه، توسط معاونت که با تایید سرپرست باشد می استفاده قابل

  :  و اجرا می گردد

 . )دوره سه ماهه( مطب زا محرومیت حق دریافت برای پژوهشی کامل امتیاز دوره یک معادلامتیاز ( الف

 یازمتااز کل درصد  20هیات علمی آموزشی و  اعضا سالیانهپایه  ترفیعجهت  پژوهشی امتیازاز کل  درصد 80 معادلامتیاز ( ب

 (ترفیع نامه آیین اساس بر)هیات علمی پژوهشی اعضا  سالیانهپایه  ترفیعجهت  پژوهشی

 جوییی کمیته تحقیقات دانشکارگاههاهزینه شرکت در 

جویان صورت می توسط دانشت در کارگاههای کمیته تحقیقات دانشجویی با پرداخت هزینه جزئی شرکثبت نام و  -8ماده 

 گیرد.

)با  نمی شودهزینه ای دریافت در ازای فعالیت برای کمیته تحقیقات یانی که شرایط مالی خاص دارند جوشدان از( 1تبصره 

 .نظر کارشناس کمیته تحقیقات(

قرار که در لیست کار دانشجویی تحقیقات در کمیته در تمامی عرصه های فعالیت دانشجویی ( دانشجویان فعال 2 تبصره

دانشگاه( از پرداخت کمیته تحقیقات دانشکده و تایید سرپرست کمیته تحقیقات ست پرمی توانند )با نظر سرنمی گیرند، 

 هزینه معاف گردند.

پژوهشی، جشنهای دانشجویی و جوایز مسابقه های  -)اردوهای  علمیدانشجویان ی در قالب آیتمهای تشویق مبالغاین  *

 گردد.می مصرف پژوهشی دانشجویی و ...( 

ر آن دانشجو طرف دریافت و یا پرداخت قرار دارد )اعم از قرارداد طرحها، حمایتها و هزینه د * ساز و کارهای مالی که

 .ت و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان تعریف می شود.کارگاهها و غیره( همگی توسط معاونت تحقیقا


