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 هاي تحقيقاتي پژوهشي مربوط به پايان نامه ها و طرح هاي روند تصويب و عقد قرارداد

 الملل پرديس بين

 

قراردادهاي پژوهشي با ) مربوط به پايان نامه ها هاي پژوهشيدروند تصويب و عقد قراردا  .1

 (پايان نامه هزينه

 

 :(PhD)مقطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي  پايان نامه مربوط به پژوهشي يقراردادها (الف

 ؛معاونت پژوهشي -پرديس بين المللثبت در پژوهشيار با عنوان   .1

 ؛گروهشوراي در پايان نامه تصويب  .2

 ؛دانشكدهپژوهشي  در شورايپايان نامه تصويب  .3

 ؛الملل پرديس بينمعاونت پژوهشي مصوبات گروه و دانشكده به ارسال  .4

 ؛تعيين شدهپايان نامه با مبلغ  پژوهشي دادعقد قرار .5

 .پژوهشي انجام تعهدات مندرج در قرارداد .6

 

 :مقطع دكتري عمومي مربوط به پايان نامه پژوهشي قراردادهاي (ب

 ٭دانشكده -پرديس بين المللثبت در پژوهشيار با عنوان  .1

 تصويب پايان نامه در شوراي گروه؛ .2

 تصويب پايان نامه در شوراي پژوهشي دانشكده؛ .3

 عقد قرارداد پژوهشي پايان نامه با مبلغ تعيين شده؛ .4

 .انجام تعهدات مندرج در قرارداد پژوهشي .5

 

در  مركز هدفبايد در قسمت انتخاب  در مقطع دكتري عمومي دانشجويان متقاضي ثبت پايان نامه ٭

 :انتخاب كنند خود يكي از موارد زير را با توجه به دانشكده محل تحصيلپژوهشيار 

 

 دانشكده پزشكي -پرديس بين الملل 

 دانشكده دندانپزشكي -پرديس بين الملل 

 دانشكده داروسازي -پرديس بين الملل 
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قراردادهاي )٭٭مربوط به طرح هاي تحقيقاتي پژوهشيروند تصويب و عقد قراردادهاي  .2

 (:با مبلغ بيش از هزينه هاي پايان نامه پژوهشي 
 

 ؛طرح در سیستم پژوهشیار توسط مجری تحقیقاتي به طرح پایان نامه  تبدیل  .1

 ؛در شورای گروهطرح تصویب  .6

 ؛دانشكده در شورای پژوهشيطرح تصویب  .8

 هایي که نیاز به این مجوز دارند؛ برای طرح اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه .3

 ؛الملل به معاونت پژوهشي پردیس بین دانشكده ارسال مصوبات گروه و .8

 ؛الملل بین بررسي و تصویب طرح در شورای پژوهشي پردیس .2

  ؛جهت بررسي و تصویب توسط معاونت پژوهشي پردیسارسال پروپوزال به معاونت پژوهشي دانشگاه  .9

 ؛تعیین شدهبا مبلغ  پژوهشي عقد قرارداد .3

 .پژوهشي انجام تعهدات مندرج در قرارداد  .7

 
 

هاي تحقيقاتي جهت بررسي و تصويب در شوراي پژوهشي پرديس بايد داراي حداقل  طرح ٭٭  

 :شرايط زير باشند
 .باشند دانشكده/ بلند مدت گروهمره فیلدهای تحقیقاتي در ز -1

 .داشته باشند ای کاربرد برای حل مسائل و مشكالت ملي و منطقه -6

نامه امتیازدهي  قادر به انجام تعهدات در خصوص چاپ مقاالت و اخذ امتیازات پژوهشي مطابق با آیین -8
 .های پژوهشي دانشگاه باشد طرح

 .مربوط به پایان نامه ها بوده و دانشجو در آن مشارکت داشته باشد -3

 


