
 های دکتری از رساله ویژه حمایت نامهشیوه

 

 گردد:شیوه نامه مربوط به شرح ذیل ابالغ می ،دکتری هایدستورالعمل حمایت ویژه از رساله 4به استناد بند 

 

شرایط مجری پروژه -1  

 .استاد راهنمای اول رساله  -1-1

 رسننته وژوه ننی  اوس اعتما ی در،  Scopusدر رسننته وژوه ننی  اوس انسننانی  در سننه سننال ا یر، دارا بودن حداقل یک مقاله )نویسنننده مسنن ول  -2-1

JCR/Q1/Q2  های وژوه یدر سایر رسته، و JCR/Q1.  

 

 های پژوهشی هستکارگروه ر -2

دکتری  ت کیل رساله  3: در هر یک از ه ت رسته وژوه ی، یک کارگروه تخصصی ونج نفره برای راهبری وروژه )طرح شماره ترکیب کارگروه -1-2
صص مرتبط  و با می ضای ثابت )با حکم معاون وژوهش و فناوری دان گاه  و دو نفر متغیر )با تخ سه نفر ا  شود. ترکیب کارگروه مت کل از 

 باشد که می توانند از ا ضای هیأت  امی شاغل بیرون از دان گاه باشند. می دان گاهانتخاب معاونت وژوهش و فناوری 
 
می  شود که  بسته به اهداف دان گاه در حوزه مرتبطاین کارگروه تخصصی برای بررسی، تصویب و راهبری وروژه ت کیل می ارگروه:وظایف ک -2-2

صالح وی نهاده تواند سألهها ) نوان، تکمیل  و یا ا ضیه، هدف وژوهش، م ست و نیز ویش ،فر ستاوردهای مورد انتظار  را در وا بینی بودعه و د

 نماید.

 
 های پژوهشیکارگروه رده -3

های وژوه ننی ال    اوس بنیادین، ب  مهندسننی، ل   اوس طبیعی، و د   اوس اعتما ی و : مدیر وژوه ننی دان ننگاه و دبیران ردهترکیب کارگروه -1-3

 انسانی. 

وژوه ننی. ب  بررسننی، در واسننت های حمایتی در هر رسننته های وژوه ننی و م ننخص کردن تعداد وروژهال   تعیین الویت وظایف کارگروه: -2-3

 های وژوه ی.های مصوب رستهاصالح، و تأیید نهایی طرح

 

 پروژه نحوه ارائه درخواست و تصویب -4

بینی ،  ویش3وژوه کده با ذکر کد طرح وژوه ی شماره  گروه یا دان کده/ تکمیای  ارسال وی نهاده وروژه )وس از تصویب در شورای تحصیالت -1-4

 .دستاوردهای مورد انتظار  از طریق اتوماسیون اداری به مدیریت وژوه ی دان گاهبودعه و 

 بررسی اولیه و ارعاع وی نهاده وروژه به رسته مرتبط. -2-4

 گیرد.رأساً تصمیم میوروژه، در انتخاب رسته مرتبط برای ارعاع وی نهاده تبصره: مدیریت وژوه ی دان گاه 

 بررسی وروژه در کارگروه رسته وژوه ی مربوط و ارسال نتیجه به مدیریت وژوه ی دان گاه.  -3-4

 های وژوه ی و ا الس نتیجه آن به مدیریت وژوه ی دان گاه عهت ابالغ نهایی.بررسی نهائی وروژه در کارگروه رده -4-4

 گردد.ت و بررسی میها دوبار در سال )اردیبه ت و آبان هر سال  دریافتبصره: کایه در واست

 

 نحوه حمایت مالی از پروژه: -5

)رساله دکتری  اضافه شده و طبق مقررات دان گاه  3به دان کده ا الس و به ا تبار طرح وژوه ی شماره  4-4بودعه مصوب هر وروژه در قالب ابالغیه بند 

 گردد.هزینه می

و برای رساله هایی که تاریخ تصویب وی نهاده آن ها،  مدیریت وژوه ی دان گاه تصویب گردید. 13/02/1400در عاسه مورخ بند و  6در این شیوه نامه  -6

 به بعد باشد اعرایی است. 1399اول مهر 
 


