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شيوه نامه اعطاي پژوهانه به دانشجويان دكتراي پژوهش محور دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي
اين شيوه نامه جهت ايجاد وحدت رويه ،همسان سازي ،سهولت و هماهنگي در اجراي طرح اعطاي پژوهانه بر اساس آئين نامه اجرايي
طرح ياد شده به شماره /1/11111ص مورخ 88/8/61

و ابالغ نامه شماره  11/65471مورخ  1331/3/5معاونت علمي و فناوري

رياست جمهوري مبني بر موافقت در پرداخت پژوهانه به دانشجويان دكتراي تخصصي پژوهشي تدوين شده و از تاريخ ابالغ الزم االجرا
مي باشد .
موارد ابالغ شده در شيوه نامه طرح اعطاي پژوهانه رساله به دانشجويان دكتري دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي به شماره
/1/648پ83ص مورخ  1383/4/63به جز بند  7ماده الف و بند  1و بند  1ماده ج آن شيوه نامه  ،در مورد دانشجويان دكتراي پژوهش
محور نيز مصداق دارد هم چنين موارد زير در شرايط اعطاي پژوهانه به دانشجويان دكتراي پژوهش محور لحاظ مي گردد:
.1

دانشجويان دكتراي پژوهش محور پس از گذشت دو نيمسال تحصيلي ( يك سال تقويمي) از شروع تحصيل در مقطع دكتري
پژوهش محور در صورت اتمام واحد هاي درسي و دفاع (تصويب) از پيشنهاد رساله با تاييد معاون پژوهشي دانشگاه مربوط ،
واجد شرايط قلمداد مي شوند و دانشگاه بايد مشخصات اين دانشجويان را به وزارت بهداشت اعالم نمايد.

.6

دانشجويان واجد شرايط بايد حداكثر ظرف  1نيمسال تحصيلي ( سه سال تقويمي) بعد از تصويب پيشنهاد رساله ،از رساله خود
دفاع نمايند تا تمامي اقساط پژوهانه به آنها پرداخت شود  ،به طوري كه حداكثر طي  8نيمسال تحصيلي ( چهار سال تقويمي)
مقطع دكتري پژوهشي را با موفقيت سپري نمايند.

.3

دانشجو نبايد بورسيه  ،مأمور به تحصيل و يا شاغل تمام وقت دستگاهها باشد .

.4

دانشجوياني كه رابطه استخدامي آنها در قالب هاي رسمي ،پيماني و يا قرارداد معين با سازمان مربوط قطع نشده گرچه در
طول گذراندن رساله دكتري از مرخصي بدون حقوق و يا مأموريت آموزشي استفاده كنند ،شاغل محسوب شده و واجد شرايط
اعطاي پژوهانه نمي باشند.

.7

به گونه اي برنامه ريزي شود كه مشخصات تمامي دانشجويان  ،واجد شرايط در هر مرحله ،در همان مرحله به طور جداگانه
اعالم گردد .بديهي است مسئوليت تأخير در اعالم مشخصات دانشجويان مشمول پژوهانه حسب مورد مستقيماً متوجه دانشگاه
يا پژوهشكده ذي ربط يا دانشجو مي باشد.

.1

مرجع و مأخذ استنادي دانشگاه ها براي اجراي صحيح طرح ،آئين نامه اجرايي و شيوه نامه ابالغي است .تهيه و مالك قرار
دادن شيوهنامههاي داخلي نمي تواند دليل موجهي براي هرگونه مغايرت اجرايي احتمالي قلمداد شود.

.5

كارشناس رابط و مسئول پژوهانه در دانشگاه ها مسئوليت اين گروه از دانشجويان را نيز بر عهده خواهد داشت و موظف است
اسامي دانشجويان دكتراي پژوهش محور را به طور مجزا و جداگانه از ليست دانشجويان دكتراي تخصصي ( PhDو دستياري)

 نشانی پستی :تهران ،خيابان آزادي ،نرسيده به ميدان انقالب ،روبروي پارك اوستا ،معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي

 تلفنهاي تماس00528566 :

نمابر00528565 -0 :

نشانی صفحه اینترنتیhttp://www.hbi.ir :

/3621د077/
3133/70/70
دارد

معاونت تحقیقات و فناوری

معرفي نمايد .هر موسسه كه رابط پژوهانه معرفي ننموده  ،الزم است يك نفر كارشناس مسئول به عنوان رابط هماهنگي و
اطالع رساني پژوهانه جهت ارتباط با وزارت بهداشت معرفي نمايد .
.8

بر اساس ابالغيه شماره  11/61118مورخ  1331/11/7دانشگاه هاي دولتي مشمول طرح آموزش رايگان وابسته به دستگاه ها
ي دولتي و غير دولتي( به غير از وزارت خانه هاي علوم  ،تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي) واجد
شرايط اعطاي پژوهانه نمي باشند و صرفا" دانشگاههاي وابسته به وزارتين ياد شده كه مشمول طرح آموزش رايگان بوده و
منحصرا" از بودجه و امكانات آن وزارتخانه ها استفاده مي نمايند در چتر حمايتي طرح پژوهانه قرار مي گيرند .

.3

معاونت پژوهشي و فناوري مؤسسه موظف است ضمن نظارت بر كليه مراحل اجراي طرح و پرداخت پژوهانه  ،در صورتي كه
دانشجوي مشمول پ س از دريافت قسمتي از پژوهانه به هر دليل نسبت به پيشبرد بموقع اجراي طرح پژوهشي خود اقدام ننمود
 ،از پرداخت مابقي پژوهانه به وي خودداري نموده و ضمن انعكاس موضوع به وزارت بهداشت ،مبلغ باقيمانده را در سر جمع
اعتبارات مؤسسه منظور نموده و در پايان هر نيمسال آن را به وزارت بهداشت گزارش دهد.

 .11معاونت پژوهشي مؤسسه موظف است هرگونه تغيير يا توقف در رساله پژوهشي  ،نظير انصراف  ،اخراج يا فوت دانشجو را به
وزارت بهداشت گزارش دهد.
 .11كليه دانشجويان موظفند جهت دريافت پژوهانه اطالعات خود را در سامانه جامع مديريت اطالعات پژوهشي به آدرس
 http://research.ac.irتكميل و در اين سامانه عضو شوند  .پس از دريافت كد كاربري و رمز عبور نسبت به تكميل و اضافه
نمودن فرم هاي مربوط به اعطاي پژوهانه (فرم الف – ب )و اطالعات پايان نامه در سامانه مذكور اقدام نمايند  .معاونت
پژوهشي دانشگاه /پژوهشكده مو ظف است فرم مربوط به اعطاي پژوهانه و پايان نامه را بررسي و در صورت احراز شرايط الزم
،آن را تأييد و ارسال نمايد .
 .16معاونت پژوهشي دانشگاه  /پژوهشكده موظف است هماهنگي و اطالع رساني مناسب را با معاونت پژوهشي دانشكده/پژوهشكده
هاي تابعه براي اجراي نيكوي طرح به عمل آورد .مسئوليت نظارت برصحت و حسن اجراي اين شيوهنامه با معاونت پژوهشي
دانشگاه  /پژوهشكده ميباشد.
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