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 "بسمه تعالی"                     

 

 نامه نحوه تصویب طرح تحقیقاتی در کمیته تحقیقات دانشجوییآیین                                                     

 

 

 پژوهشگر محترم           

 با سالم           

ن و استفاده از نظررات ارزشرم د اوراو    دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان پیرو تصمیمات اتخاذ شده در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات        

هرای  طرر  اجریران  برا  ااکران عقرد اررارداد    اقرر گردیرد  تحقیقات دانشجویی،  حمایت و ارتقاء کیفیت در راستای احترم تحقیقات و ف اوری دانشکده

 گردد: فراهمشرایط زیر دانشجویی با تحقیقاتی 

 باش د. مجری اول طرح تحقیقاتیتوان د علوم پزشکی سیرجان ای دانشکدهت ها اعضای هیات علمی  .1

وم یا همکار اصلی طر  اورفری  ع وان اجری دهتوان د بحضور دانشجویان در طر  تحقیقاتی ارائه شده الزاایست و بر حسب نوع همکاری ای. 1-1

 (، دراان و آاوزش پزشکیاواونت تحقیقات و ف اوری وزارت بهداشت 1/17/83/د اورخ 8383/077به است اد نااه ). شوند

 .نمایدپژوهشی فوالیت  دوم دو طر ع وان اجری هبطور همزاان بهتواند هر دانشجو ت ها ای. 1-2

 ت ظیم و از طریق سااانه پژوهان ثبت و ارسال گردد. پروپزال دانشکده طر  تحقیقاتی باید بر اساس فرات .2

 صورت کاال و دایق و نوشته شود.جزئیات طر  شاال بیان اسئله و بررسی اتون، روش اجرا و ... باید به. 2-1

 باش د.های پژوهشی ت ها از طریق سااانه پژوهان اابل بررسی ایطر . 2-2

 ررسی خواه د بود.صورت کاال در سااانه پژوهان ثبت و ارسال شده باش د در اولویت بهایی که به. بدیهی است پروپزال2-8

 های گذشته در کمیته و یا در اراکز دیگر ثبت و تصویب شده باشد.در سال جاری یا سال نبایدقیقاتی ارائه شده طر  تح .8

-اری  ممنوع   ات دانشرجویی قهایی از آن که ابال در االب یک طر  تحقیقاتی تصویب شده است، در کمیته تحقیثبت پایان نااه و یا اسمت .8

 باشد.

 باشد.ای و د انشجع مجری اول طرح تحقیقاتیدر هر ارحله از پژوهش، عوااب آن اتوجه  8و  8صورت احرز شدن عدم رعایت ب د  . در8-1

-های پژوهشی پس از داوری و بررسی در شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی، تصویب و با اجری اول طر ، ارارداد ا وقرد اری  طر  .5

   گردد.

( کمیتره تحقیقرات دانشرجویی دانشرکده علروم      Affiliationارارداد، جهت انتشار اقاله از طر  تحقیقاتی برا آدرس سرازاانی)  در زاان عقد  .6

 گردد.از اجری اول طر  توهد اخذ ای پزشکی سیرجان

 باشد. "سیرجانجویی دانشکد علوم پزشکی شکمیته تحقیقات دان" نعیسنده اول یا مسئعل مقاله آدرس سازمانی. حداال باید 6-1

تر باشد بایستی آدرس اول ایشان کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده در صورتی که نویس ده اول یا اسئول دارای دو آدرس سازاانی یا بیش. 6-2

 علوم پزشکی سیرجان باشد.
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( Google Scholarدر گوگرل اسرکو)ر)   یرا بروده  پژوهشری   -حداال بایرد علمری  تر از پ جاه ایلیون ریال برای ابالغ کماقاله ا تشر شده . 6-8

و برا)تر از یکصرد ایلیرون     ( اورد ابرول بروده  Scopus)نمایه اسکوپوساقاله دارای برای ابالغ پ جاه تا یکصد ایلیون ریال،  باشد.ای دکس شده 

 خواهد شد. عملهای پژوهشی دانشکده نااه طر آیینبا  قاطاب، ریال

 تکمیل فرم توهد انتشار اقاله ای باشد.. تصویب نهایی طر  الزم به 6-8

 ، اابل تسویه حساب نهایی ای باشد.یک مقالهارائه ی طرح و یارائه گزارش نهاطر  تحقیقاتی اصوب در کمیته تحقیقات دانشجویی با . 6-5

 . در صورت انتشار اقاله و ارائه گزارش نهایی، آخرین اسط طر  به اجری اول پرداخت خواهد شد.6-6

 باشد:صورت ذیل ایهسازاانی کمیته تحقیقات دانشجویی جهت درج در اقا)ت فارسی و انگلیسی بآدرس  .7

 فارسی: صعرتبه سازمانیآدرس . 0-1

 "، سیرجان، ایراندانشکده علوم پزشکی سیرجان ،کمیته تحقیقات دانشجویی "

 صعرت انگلیسی:سازمانی بهآدرس  .0-2

“Student Research Committee, Sirjan School of Medical Sciences, Sirjan, Iran” 

 

 

 "شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی"

 کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

 


