دستًرالعمل تًرَاي تحقيقاتي كميتٍ َاي تحقيقات داوشجًيي
داوشگاٌ َاي علًم پسشكي كشًر
مقدمٌ :
تِ هٌظَس تمَيت سٍحيِ ًطاط ٍ ّوىاسي ّاي ػلوي دس تيي داًطجَياى پژٍّطگش ٍ ايجاد استماء سٍحيِ تحميك
ٍخَدتاٍسي ٍ آضٌا ًوَدى داًطجَياى تا هتخصصاى ٍ صاحة ًظشاى دس سضتِ ّاي گًَاگَى ػلَم پضضىي تَسّاي
تحميماتي تا ضشايظ هٌذسج دس ايي دستَسالؼول لاتل تشگضاسي هي تاشد .
مادٌ  :1تعريف تًرَاي تحقيقاتي :
سفش گشٍّي اص داًطجَياى پژٍّطگش ػضَ وويتِ تحميمات داًطجَيي است وِ تا سػايت هفاد ايي دستَسالؼول ٍ
هي ضَد.
تِ هٌظَس تاصديذ وَتاُ هذت اص هشاوض ػلوي ٍ پژٍّطي هشتثظ تا ػلَم پضضىي تشگضاس
اَداف:
مادٌ  :2تورهاي تحقيقاتي با اهداف زير برگسار مي گردد :
 ايجاد اًگيضُ ٍ تمَيت ّش چِ تيطتش سٍحيِ پژٍّص دس داًطجَياى تمَيت استثاعات ػلوي تيي ضثىِ ّاي تحميماتي ّوىاس تمَيت استثاعات وويتِ ّاي تحميمات داًطجَيي تا هشاوض تحميماتي ٍ ػلوي آضٌايي اػضا تا ًياص ّاي ػلوي سٍص وطَس ٍ ّوسَ وشدى پژٍّص ّاي داًطجَيي تا ًياصّاي تَهي وطَس آضٌايي تا هتخصصيي ٍ پژٍّطگشاى سضتِ ّاي هختلف ػلَم پضضىي آضٌايي تا تَاًوٌذي ّاي ػلوي هشاوض هَسد تاصد يذ افضايص تَاى ػلوي ٍ ػولي داًطجَياىمادٌ  : 3برگسار كننده تور علمي :ضثىِ ّوىاس يا وويتِ تحميمات داًطجَيي داًطگاُ
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مادٌ  : 4سرپرست تور  :سشپشست وويتِ تحميمات داًطجَيي يا يىي اص اػضاي ّيات ػلوي تا تجشتِ ٍ
ًواي .
ػاللوٌذ است وِ تا هؼشفي ٍاحذ تشگضاسوٌٌذُ الذام تِ تشپايي تَس تحميماتي هي د

وظايف برگساركننده و سرپرست تور:
مادٌ  :5تشگضاس وٌٌذُ تَس تايذ تشاي اخز هجَص دسخَاست وتثي حاٍي اعالػات صيش سا تِ هشجغ هشتثظ (هادُ )9
اسائِ ًوايذ.
اّذاف ،همصذ ،هذت صهاى سفت ٍ تشگطت ،هسيش حشوتًَ ،ع ٍسيلِ ًمليِ ،هحل الامت ،صهاى الاهتً ،ام سشپشست،
تشًاهِ سٍصاًِ ،تؼذاد ضشوت وٌٌذگاى (حذالل ً 10فش) ٍ اػتثاسات هَسد ًياص .
تبصرٌ :ايي دسخَاست دس هَسد تَسّاي ضثىِ تايذ حذالل دٍ ّفتِ لثل تِ هشجغ هشتَعِ اسائِ گشدد .
مادٌ :6دس هَاسدي وِ ايي دستَسالؼول دس هَسد آى اظْاس ًظشي ًىشدُ است

هالن ،همشسات تشگضاسي اسدٍّا ي

داًطجَيي هصَب ضَساي اًمالب فشٌّگي هي تاشد .
داًطجَياى ضشوت وٌٌذُ دس تَس  ،فشم تؼْذ پيَست سا اهضا ٍ تحَيل سشپشست تَس ًوايىد .
مادٌ  : 7دس صهاى تشگضاسي تَس ػلوي ،ضشوت وٌٌذگاى ًوي تَاًٌذ تذٍى اجاصُ سشپشست ،تَس سا تشن ًوايٌذ ٍ
سشجسست ًيض هَظف است تشاتش تشًاهِ اسائِ ضذُ تَس سا تِ اًجام تشساًذ ٍ تٌْا دس صَستي وِ حَادث غيش هتشلثِ
ًواي .
ٍالغ ضَد ،سشپشست هي تَاًذ دس تشًاهِ تغييشاتي سا اػوال د
مادٌ  :8تشگضاس وٌٌذُ تايذ حذاوثش  10سٍص پس اص پاياى تَس ،گضاسش جاهغ ٍ هىتَب تَس سا تِ هشجغ صذٍس هجَص
اسائِ ًوايٌذ ٍ سًٍَضت آى سا تِ وويتِ وطَسي تحميمات داًطجَيي اسائِ دٌّذ.
مجًز برگساري تًرَا:
مادٌ  :9هشجغ صذٍس هجَص تشگضاسي تَسّاي تحميماتي سغح ضثىِ پس اص عي هشاحل اداسي ٍ تاييذ هؼاٍى
پژٍّطي داًطگاُ هثذا ٍ همصذ ضَساي ساّثشدي ضثىِ ّوىاس هي تاضذ .
دس هَسد تَسّاي تيي ضثىِ پس اص عي هشاحل اداسي ٍ تاييذ هؼاٍى پژٍّطي دٍ داًطگاُ ٍ سٍساي ضَساي
ساّثشدي هثذا ٍ همصذ ،وويتِ وطَسي تحميمات داًطجَيي هي تاضذ .

2

مادٌ  : 10هشجغ صذٍس هجَص تشگضاسي تَسّاي تحميماتي خاسج اص وطَس

 ،ضَساي سياستگزاسي وويتِ ّاي

تحميمات داًطجَيي ٍ صاست تْذاضت ٍ دسهاى ٍ آهَصش پضضىي مي تاضذ.
تبصره :هشجغ صذٍس هجَص تَسّاي تحميماتي داخل داًطگاُ هؼاٍى پژٍّطي داًطگاُ هي تاضذ .

شرايط شركت كنندگان:
مادٌ  :11ضشوت وٌٌذگاى دس تَسّاي تحميماتي  ،حذالل داساي يىي اص ضشايظ ريل تاضٌذ (تا تاييذ سشپشست
وويتِ تحميمات د اًطجَيي).
.1
.2
.3
.4
.5

اػضاي فؼال وويتِ ّاي تحميمات داًطجَيي
اػضاي وويتِ ّاي تحميمات داًطجَيي وِ فؼاليت پژٍّطي دس هَضَع هَسد تاصديذ سا داضتِ تاضذ .
اػضاي وويتِ ّاي تحميمات داًطجَيي وِ ّوىاس عشح پژٍّطي هي تاضيد .
اػضاي وويتِ ّاي تحميمات داًطجَيي وِ دس حال تصَية پشٍپَصال دس حَصُ هَضَػات هَسد تاصديذ هي
تاضٌذ.
وطَسي يا دس
اػضاي وويتِ ّاي تحميمات داًطجَيي وِ دس عي سال دس تشگضاسي ّوايص ّاي پژٍّص
سغح ضثىِ ٍ دس داًطگاُ خذهات اسصضوٌذي داضتِ تاضٌذ .

مراحل تصًيب:
مادٌ  : 12هشاحل تصَية يه تَس تحميماتي دس سغح ضثىِ
 .1دسيافت پيطٌْاد ّاي تواهي داًطگاُ ّاي ػضَ ضثىِ تا تاييذ هؼاٍى پژٍّطي داًطگاُ ٍ تشسسي ٍ اٍلَيت
تٌذي تَسّا دس جلسِ ضَساي ساّثشدي
تحميمات داًطجَيي ُ س
 .2اػالم سْويِ داًطجَيي تِ ّش داًطگاُ ػضَ ضثىِ تش اساس تؼذاد اػضاي وويتِ
داًطگاُ
نكات مربًط بٍ ايمىي سفر:
مادٌ  :13تشگضاس وٌٌذُ تَس تحميماتي هَظف تِ سػايت ًىات هشتَط تِ ايوٌي سفش

هغاتك تا دستَسالؼول

اسدٍّاي داًطجَيي هصَب ضَساي اًمالب فشٌّگي هي تاضذ .
تبصرٌ :الصم است هؼاٍى پژٍّطي داًطگاُ هجشي سػايت هَاسد فَق سا تِ اعالع تشگضاس وٌٌذُ تَس تشساًذ.
3

مادٌ  :14صهاى تشگضاسي تَس ًثايذ دس ًظن آهَصش داًطگاُ اخالل ايجاد ًوايذ .
مادٌ  :15اػتثاسات هَسد ًياص جْت تشگضاسي تَسّاي تحميماتي دس ضثىِ ّا اص هحل اػتثاسات حوايت اص وويتِ
ّاي تحميمات داًطجَيي ٍ ضثىِ ّاي ّوىاس ٍصاست تْذاضت ٍ دسهاى ٍ آم ٍصش پضضىي ٍ اػتثاسات داًطگاُ ّا
خَاّذ تَد.

ّضيٌِ ّا تِ ػٌَاى تٌخَاُ اص هحل اػتثاسات حوايتي ٍصاست تْذاضت ٍ دسهاى ٍ آهَصش پضضىي ٍ اػتثاسات داًطگاُ
ّا تِ سشپشست تَس پشداخت ضَد.

جديل امتياز دَي تًرَاي تحقيقات داوشجًيي
وًع تًر تحقيقاتي

امتياز مراكس
ي
تحقيقات

امتياز داوشگاٌ مبدا

امتياز داوشگاٌ َماَىگ
كىىدٌ تًر(مقصد)

بيه شبكٍ اي

25

15

6

شبكٍ اي

15

10

4

استاوي

10

5
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هذاسن جْت اخز اهتياص تَسّا :
ً .1ام ٍ ًام خاًَادگي ضشوت وٌٌذگاى ،آدسس داًطگاُ ،ضواسُ تواس
ً .2اهِ تصَية تشگضاسي تَس ّا
 .3گضاسش واهل تَس

تاصًگشي ايى دستَسالؼول دس تاسيخ  91/7/5دس  15هادُ ٍ  3تثصشُ دس جلسِ ضَساي سياستگزاسي وويتِ
وطَسي تحميمات داًطجَيي ُب اتفاق آسا ٍ تا روش صلَات تصَية گشديذ.
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عىًان بروامٍ  :تشگضاسي تَس تحميماتي

ياحد حمايت كىىدٌ  :وويتِ وطَسي تحميمات داًطجَيي

 - 1ضثىِ ّوىاس تشگضاس وٌٌذُ :

 -9تاييذيِ هؼاًٍت پژٍّطي داًطگاُ هثذاء :

 - 2داًطگاُ تشگضاس وٌٌذُ :

 -10هَافمت سياست هشاوض تحميماتي :

 - 3تاصديذ اص هشاوض تحميماتي :

ًَ -11ع ٍسيلِ اياب ٍ رّاب :
لغاس  :ا
َّاپيوا:

اتَتَس :

 - 4سْويِ ّش داًطگاُ :
ّ -12ذف اص تشگضاسي تَس تحميماتي :
 - 5تؼذاد داًطجَياى ضشوت وٌٌذُ :
 - 6جٌس :
هشد :

صى :

 - 7تاسيخ پيطٌْادي تشگضاسي تَس :
 -13ضواسُ تلفي جْت تواس :

ً - 8ام سشپشست اػضاهي تَس :

 امضاء معاونت پژوهشي دانشگاه : -امضاء رئيس شوراي راهبردي شبكه همكار:

 مهر معاونت پژو هشي : -امضاء سرپرست كميته تحقيقات دانشجويي :

لطفا" در ايه قسمت چيسي وىًيسيد
وويتِ تحميمات داًطجَيي تشگضاس وٌٌذُ داًطگاُ ػلَم پضضىي:
تاسيخ ضشٍع تَس :
امتياز اختصاص داده شده :
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تاسيخ خاتوِ تَس :

