بسم اهلل الرحمن الرحیم

*آییننامهی پژوهشی حمایت از پایاننامههای دانشجویی*
از آنجا که پایاننامههای دانشجویی از انتشارات رسمی دانشگاه تلقی میشوند و در مجامع و انتشارات علمی،
قابل استناد میباشند ،لذا معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم با هدف ارتقاء کیفی
پایاننامههای مقاطع تحصیالت تکمیلی ،دکترای حرفهای و رزیدنتی این دانشگاه ،بدینوسیله پیشنهادات حمایتی
خویش را در قالب چهار بخش جداگانه برای انتشارات علمی و طرح تحقیقاتی در قالب پایاننامههای دانشجویی
اعالم میدارد:

 )1حمایت از مقاالت منتشر شده از پایاننامههای دانشجویی:
در مورد مقاالت منتشرشده از پایاننامههای دانشجویی که بهعنوان طرح تحقیقاتی تحت حمایت دانشگاه نبودهاند ،مبلغ
تشویقی  15درصد بیشتر از مبلغ تشویقی مقاالت همتراز آن ارائه میگردد .الزم به ذکر است برای برخورداری از این
حمایت ،میبایست نام دانشجو بهعنوان نویسنده اول یا نویسنده مسئول مقاله بوده و در بخش تقدیر و تشکر ،این جمله که
«این مقاله از یک پایاننامهی دانشجویی نتیجه شده است» ،ذکر شود.
*تبصره :در صورتیکه عالوه بر رعایت شرای فو ،،تعل سازمانی دانشجو ،کمیته تحقیقات دانشجویی ذکر شود 52 ،درصد
بیشتر از مبلغ تشویقی مقاالت همتراز آن ارائه میگردد.

 )2حمایت از پایاننامههایی که بخشی از یك طـرح تحقیقاتی میباشند:
این قبیل پایاننامهها که در واقع بخشی از یک طرح تحقیقاتی بزرگتر بوده و زیر نظر استاد راهنمای دانشجو در حال انجام
میباشند ،با رعایت شرای ذیل میتوانند تحت حمایت معاونت پژوهشی قرار گیرند:
الف -استاد راهنما مجری طرح تحقیقاتی باشد.
ب – قبل از هر اقدامی ،میبایست استاد راهنما ،هماهنگی الزم با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه را انجام دهد.
ج – دانشجویی که قصد دارد پایاننامهی خویش را از آن طرح استخراج کند ،میبایست جزء همکاران اصلی طرح
باشد.
د – شرح وظایف دانشجو در طرح تحقیقاتی با پایاننامهی ارائهشده هماهنگ باشد.
ه – مجری طرح تحقیقاتی (استاد راهنما) کتباً به دانشجو اجازهی ارائهی بخشی از اطالعات طرح را به عنوان پایاننامه
بدهد.
و – میزان پیشرفت طرح مصوب متناسب با زمان شروع کار پایاننامه باشد.
ز  -در صورتیکه استاد راهنما مجری طرح تحقیقاتی نباشد ،میبایست:
 )1جزء همکاران اصلی طرح تحقیقاتی باشد.
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 )5اجازهی کتبی را از مجری طرح تحقیقاتی دریافت نماید.
ح -طرح تحقیقاتی باید حتماً قبل از پروپوزال پایان نامه به تصویب رسیده باشد و این فاصله بیش از یک سوم طول زمان
طرح تحقیقاتی نباشد.
*تبصره :در خصوص مقاالت منتج از پایاننامههای دانشجویی که بخشی از طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه باشند،
با در نظر گرفتن موارد قید شده در بند یک 11 ،درصد به مبلغ تشویقی مقاالت افزوده میگردد.

 )3حمایت از پایاننامههایی که بهطور کامل در قالب طرح تحقیقاتی انجام میشوند:
در مواردی که یک ایدهی پژوهشی دارای اولویت و ارزشمند توس

دانشجو (و یا به پیشنهاد استاد راهنما) بهعنوان

پایاننامه مطرح گردیده و نیاز به مساعدت مالی بیش از محدودهی تعیینشده توس معاونت محترم آموزشی دارد ،با توجه
به هدف اصلی معاونت تحقیقات و فناوری مبنی بر کمک به ارتقاء کیفی پایاننامههای دانشجویی ،این قبیل پایاننامهها با
رعایت موارد زیر میتوانند در قالب طرح تحقیقاتی مورد بررسی و حمایت دانشگاه قرار گیرند:
الف -استاد راهنمای دانشجو بهعنوان مجری طرح تحقیقاتی شناخته میشود.
ب -تمامی مراحل مرسوم در بخش پژوهش شامل انجام دو داوری و بررسیهای اولیه تا تهیهی گزارش نهایی برای این قبیل
طرحها نیز انجام میشود.
ج -در تهیهی پروپوزال ،میبایست بخش مربوط به هزینههای پرسنلی از طرح پیشنهادی حذف گردد .در واقع حمایت
معاونت تحقیقات و فناوری از این قبیل طرحها ،تنها در قالب انجام آزمایشات تخصصی و یا تهیهی لوازم و مواد آزمایشگاهی
خواهد بود.
د -روند بررسی و تصویب پایاننامههایی که در قالب طرح تحقیقاتی پیگیری میشوند ،ازطری

شورای پژوهشی همان

دانشکده انجام میشود .بدیهی است هر شورای پژوهشی صرفاً در سقف اختیارات خود طرح را تصویب و سپس به شورای
مرکزی پژوهشی دانشگاه ارجاع میدهد.

این آیین نامه در یکصدوهفتادوچهارمین( )471جلسهی شورای پژوهشی مرکزی دانشگاه مورخ ( ،4191/2/14بند  ،)77به
تصویب رسید.

پایان
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