آئیننامه اجرای رسالههای پژوهشی دانشجویان دکتری شاغل به تحصیل در دانشگاه در قالب
طرح پژوهشی داخل دانشگاه

مقدمه
هدف از تدوين آييننامة " اجرای رساله های پژوهشی دانشجويان دکترای شاغل به تحصيل در دانشگاه در قالب طرح
پژوهشی داخل دانشگاهی" ،هدايت پژوهشها ی انجام شده در دانشگاه صنعتی سهند برای حرکت به سمت پژوهشهای
نوين در مرز دانش جهت توليد علم و کمک به صنايع کشور با انجام تحقيقات کاربردی در چهارچوب سند چشم انداز نظام
مقدس جمهوری اسالمی است .برای اين منظور رساله های دکتری بر اساس اولويتهای نظام و رسالت های پژوهشی
دانشگاه ،در چارچوب حمايت های مالی مصوب شورای پژوهشی دانشگاه صنعتی سهند و پژوهانه های اعطايی وزارت علوم،
تحقيقات و فناوری تعريف میشوند.
ماده  -1بودجة طرح
 -1-1دانشجويان دکترای دانشگاه پس از گذراندن امتحان جامع و دفاع از پروپوزال در دانشگاه میتوانند رساله دکترای خود
را در قالب يک طرح تحقيقاتی حداکثر تا سقف مصوب شورای پژوهشی دانشگاه در خصوص حمايت از رساله های دکتری
تعريف و اجرا نمايند.
 -2-1جزييات و سقف هزينه های پيشنهادی در هرصورت مطابق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه در خصوص حمايت از
رساله های دکتری خواهد بود .با توجه به برخورداری از تسهيالت آموزش رايگان امکان لحاظ و پرداخت هزينه پرسنلی برای
دانشجوی دکتری مجری طرح وجود ندارد.
 -3-1در صورتيکه رساله دکتری در قالب طرح پژوهشی خارج از دانشگاه انجام گردد ،امکان برخورداری از حمايت های مالی
مشمول اين آيين نامه وجود نخواهد داشت.
 -4-1پژوهانه اعطايی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری در کنار طرح پژوهشی موضوع اين آيين نامه مطابق آيين نامه اجرايی
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری در اختيار دانشجو قرار خواهد گرفت.
ماده  -2پيشنهاد و تصويب طرح
پيشنهاد و تصويب طرح در قالب پروپوزال رساله دکتری بوده و تصويب آن مطابق مقررات آموزشی دانشگاه می باشد.
پروپوزال های تصويب شده در دانشکده ،به معاونت پژوهشی دانشگاه معرفی و نسبت به عقد قرارداد با دانشجو اقدام الزم
بعمل خواهد آمد.
.ماده  -3نظارت بر اجرا و ارزيابي طرح
 -1-3ارزيابی پيشرفت ،گزارش های ارائه شده و تصويب آن در شورای دانشکده و تحصيالت تکميلی دانشگاه .به منزله
نظارت بر اجرا و ارزيابی طرح می باشد.
 -2-3رساله دکترای تدوين شده پس از تصويب در هيات داوران به منزله گزارش نهايی طرح مورد قبول بوده و نياز به
داوری مجدد ندارد.
 -3-3دانشجو متهد می گردد با رعايت تمامی شئونات علمی و اخالقی نسبت به چاپ مقاالت با رعايت ضوابط آيين نامه
مصوب شورای تحصيالت تکميلی دانشگاه با ذکر نام دانشگاه صنعتی سهند به عنوان حمايت کننده مالی و شماره قرارداد
مربوطه اقدام نمايد.
 -4-3تمامی حقوق مادی و معنوی مربوط به نتايج رساله دکتری متعلق به دانشگاه صنعتی سهند می باشد.

ماده  -4حوادث قهری
 -1-4در صورتيکه انجام رساله دکتری به دليل حوادث خارج از کنترل دانشجو دانشگاه متوقف گردد ،طرح خاتمه يافته تلقی
و طرفين هيچ گونه ادعايی نخواهند داشت .در هر صورت تصميم گيری نهايی به عهده شورای پژوهشی می باشد.
تصويب
اين آيين نامه در چهار ماده و نه بند در سيصد و بيست و يکمين جلسه شورای پژوهشی دانشگاه به تصويب رسيد و قابل
اجرا می باشد.

