
                               

 

1 

 

 بسمه تعالي

 دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور كميته هاي تحقيقات دانشجويي آيين نامه

 هقذهه

ثِ هٌظَر ارتمبی سغح داًص، ایدبد ٍ تمَیت رٍحیِ پژٍّص، حوبیت اس فؼبلیت ّبی خوؼی پژٍّطی داًطدَیبى، راٌّوبیی 

میمبت  داًطدَیی داًطگبُ سیز ًظز  ٍ تَاًوٌذسبسی داًطدَیبى در خْت کبرایی ٍ ثبلٌذگی ػلوی پژٍّطی، کویتِ تح

 کویتِ کطَری  تحمیمبت داًطدَیی عجك هفبد ایي اسبسٌبهِ تطکیل هی ضَد.

 و اهذاف اول: كليبت ثخص

 :تعزيف.1هبده 

ضَد، تحت  کویتِ تحمیمبت داًطدَیی داًطگبُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبًی کِ اس ایي پس کویتِ ًبهیذُ هی

ًٍت پژٍّطی داًطگبُ ٍ ثز اسبس لَاًیي ٍ رسبلت ّبی داًطگبُ ٍ ٍسارت ثْذاضت، درهبى ٍ آهَسش هؼب ًظبرتحوبیت ٍ 

 پشضکی فؼبلیت هی کٌذ.

 :. اهذاف2هبده 

رضذ ٍ اػتالی ػلوی ٍ پژٍّطی داًطدَیبى ٍ تزثیت پژٍّطگزاى ٍ هذیزاى آیٌذُ ضکَفبیی، . ایدبد ثستز هٌبست ثزای 1

 کطَر

 بی پژٍّطی در ثیي داًطدَیبى . ًْبدیٌِ سبختي فؼبلیت 2ّ

 .  تَاًوٌذ سبسی داًطدَیبى در  سهیٌِ پژٍّص اس عزیك ضیَُ ّبی هختلف آهَسش ًظزی ٍ ػولی3

 . تزٍیح ٍ ارتمبی هْبرت ٍ فزٌّگ پژٍّص در داًطدَیبى داًطگب4ُ

 یبى حوبیت ّبی هبدی ٍ هؼٌَی داًطگبُ اس فؼبلیت ّبی ػلوی داًطدَ هٌظَر ثِهٌبست  .ایدبد سهی5ٌِ

 داًطدَیبى ٍ اسبتیذ پژٍّطی ثْجَد راثغِ ػلوی  .6
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 : اركبى و تطکيالتدوم  ثخص

 فصل يك:

 : . اركبى3هبده 

  .ارکبى کویتِ ضبهل سزپزست، دثیز، ضَرای هزکشی، ضَرای پژٍّطی ٍ هدوغ ػوَهی هی ثبضذ

یک اس داًطکذُ ّبی ػلَم پشضکی خَد  تجصزُ: کویتِ تحمیمبت داًطدَیی داًطگبُ هی تَاًذ حست ًیبس ٍ ضزایظ خْت ّز

 یک کویتِ تحمیمبتی دایز ًوبیذ .

 :دومفصل  

 سزپزست

 :. تعزيف 4هبده 

ثَدُ ٍ  ثَدُ کِ ثب داًطدَیبى تٌبست سٌی ٍ فکزی داضتِ، ثب پژٍّص داًطدَیی آضٌب یکی اس اػضبی ّیبت ػلوی داًطگبُ

 .ٍلت کبفی ثِ ایي اهز اختصبظ دّذ

 :. انتخبة5هبده 

 دًٍفز کِ تَسظ ضَرای هزکشی پیطٌْبد گزدیذُ است ثزای هذت  دٍست ثب حکن هؼبٍى پژٍّطی داًطگبُ اس هیبى سزپز

  .سبل هٌصَة هی ضَد

  ت.اًتخبة هدذد سزپزست ثٌبثز پیطٌْبد هدذد ضَرای هزکشی ثالهبًغ اس :تجصزه

 :. وظبيف6هبده 

 صذٍرحکن اًتصبة دثیز ثٌب ثِ پیطٌْبد ضَرای هزکشی .1

 ظبرت ثز حسي اخزای اهَر ٍ ّذایت ػلوی ٍ ػولی کویتِ ٍ ٍاحذ ّبی تبثؼِ. 2ً

 . ایدبد ارتجبط ثب اسبتیذ ٍ هسئَلیي داًطگبُ در خْت اّذاف کویت3ِ
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 ًظبرت ثز حسي اخزای هصَثبت ضَرای پژٍّطی داًطگبُ ٍ کویتِ . 4

 . پیگیزی اهَر هزثَط ثِ ارتجبط کویتِ ثب ًْبدّبی داخل ٍ خبرج داًطگب5ُ

 .گشارش ػولکزد کویتِ ثِ هؼبٍى پژٍّطی داًطگب6ُ

 . تؼبهل ٍ ّوکبری ثب کویتِ ّبی ػضَ ضجکِ ّوکبر 7

 . اًتصبة ٍ صذٍر حکن هسئَل کویتِ تحمیمبت داًطدَیی داًطکذُ 8

 ػضَیت در ضَرای پژٍّطی داًطگبُ. 9

 سومفصل 

 دثيز

 تعزيف: -7هبده 

کویتِ، کِ دارای سَاثك پژٍّطی ثَدُ ٍ تَسظ ضَرای هزکشی پیطٌْبد هی ًفز اس اػضبی  دٍدثیز ثب حکن سزپزست اس هیبى 

 سبل هٌصَة ضذُ ٍ سیز ًظز سزپزست اًدبم ٍظیفِ هی ًوبیذ. یکگزدد، ثزای هذت 

 .اًتخبة هدذد دثیز ثالهبًغ است :تجصزه 

 :دثيز وظبيف -8هبده 

 . اًدبم اهَر اداری ٍ اخزایی داخلی کویت1ِ

 هزکشی. اخزای هصَثبت ضَرای 2

 . اًتصبة هسئَلیي ٍاحذ ّبی کویت3ِ

 تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذ ّبی کویتِ ّب ثب تَخِ ثِ ضزایظ ّز داًطگبُ اس سَی ضَرای هزکشی تؼییي خَاّذ ضذ. :تجصزُ  

  ی فَق. ّوبٌّگی ثیي ٍاحذ ّبی کویتِ ٍ ًظبرت ثز فؼبلیت ّبی ٍاحذ ّب4

 رای هزکشی. ارائِ ثزًبهِ یکسبلِ کویتِ ثز اسبس سیبست ّبی ض5َ

 هبِّ فؼبلیت ّبی کویتِ ثِ سزپزست ٍ ضَرای هزکشی 6. ارائِ گشارش ػولکزد 6
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 فصل چهبرم: 

 ضوراي هزكشي

 :تعزيف -9هبده 

ی هٌتخت اس اػضبی کویتِ است کِ هزخغ سیبستگذاری ٍ تصوین گیزی کویتِ در چْبرچَة سیبست ّبی ٍسارت یضَرا

 هتجَع ٍ داًطگبُ هی ثبضذ.

 ضوراي هزكشي : ةانتخب -11هبده 

ػضَ فؼبل کویتِ کِ  هی ثبیست  تَسظ هدوغ ػوَهی ثِ هذت یک سبل اًتخبة هی ضًَذداًطگبُ اػضبی ضَرای هزکشی 

 .ذٌاخاللی ثبضٍ  حسي سبثمِ آهَسضیداًطدَیی ثَدُ ٍ دارای  تحمیمبت

ًطگبُ ثب ًظز سزپزست ثِ ًحَی تؼذاد اػضبی ضَرای هزکشی ثب تَخِ ثِ تؼذاد داًطکذُ ّب ٍ داًطدَیبى ّز دا -1تجصزه 

دثیزاى کویتِ ّز  ًفز ثبضذ. 15تؼییي ضَد کِ حذالل یک ًفز اس ّز داًطکذُ ػضَ آى ٍ حذاکثز تؼذاد اػضبی ضَرا 

 داًطکذُ ػضَ ضَرای هزکشی هی ثبضٌذ.

حضَر سزپزست در خلسبت ضَرای هزکشی ضزٍری ٍ ریبست خلسبت ضَرای هزکشی ثِ ػْذُ سزپزست است  -2تجصزه

 است.

خلسبت ضَرای هزکشی ثب حضَر ًصف ثِ ػالٍُ یک اػضب رسویت هی یبثذ ٍ رای گیزی هَارد ٍ پیطٌْبدات  -3تجصزه 

 .هخفیبًِ است

 :ضوراي هزكشي وظبيف -11هبده 

 تصوین گیزی در ثبرُ هسبئل هزثَط ثِ کویتِ ٍ ًیش هَارد پیص ثیٌی ًطذُ در اسبسٌبهِ. 1

 ّبی ٍسارت هتجَع ٍ داًطگبُ ری سبلیبًِ کویتِ در چْبرچَة سیبستسیبستگذا. 2

 کویتِ  دثیز ثِ سزپزستٍ تغییز پیطٌْبد اًتخبة . 3

   پژٍّطی تسزپزست ثِ هؼبًٍٍ تغییزپیطٌْبد اًتخبة  .4

 تؼییي ٍ ًَع ٍاحذ ّبی سیزهدوَػِ کویتِ ثز اسبس ضزایظ داًطگبُ. 5
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 ی ٍ در صَرت ضزٍرت ثِ پیطٌْبد ضَرای هزکشی در ّز هَلغثزگشاری خلسبت سبلیبًِ هدوغ ػوَه. 6

  فصل پنجن:

 ضوراي پژوهطي

 :تعزيف -12هبده 

اس عزف  ضَرای پژٍّطی کویتِ، ضَرایی است تحت ًظبرت ضَرای پژٍّطی داًطگبُ کِ در هحذٍدُ اختیبرات تفَیض ضذُ

 د.تحمیمبت داًطدَیی را ثِ ػْذُ دار اهَر هزثَط ثِ ثزرسی، تصَیت ٍ پبیص عزح ّبی ضَرای پژٍّطی داًطگبُ،

اس خذهبت کویتِ اخالق در پژٍّص داًطگبُ ثزای هی ثبیست ضَرا ثز حست ضزٍرت ٍ ًیبس ثب ّوبٌّگی السم  :تجصزه 

 د.ثزرسی اخاللی ثزخی اس عزح ّب، ثْزُ هٌذ ضَ

 ضوراي پژوهطي : تزكيت-13هبده 

اس اػضبی ّیئت ػلوی  ثِ پیطٌْبد  ًفز چْبر ضَرای هزکشی،ًفز اس داًطدَیبى ثِ اًتخبة  سِدثیز، ضبهل سزپزست،

 کِ تزخیحب اس هسئَلیي کویتِ ّبی تحمیمبت داًطدَیی داًطکذُ ّب ثبضذ. سزپزست ٍ اًتخبة هؼبٍى پژٍّطی 

 .ضَد احکبم اػضبی ضَرا تَسظ هؼبٍى پژٍّطی داًطگبُ صبدر هی  - 1 تجصزه

 .بثذی ب رسویت هیخلسبت ضَرا ثب ًصف ثِ ػالٍُ یک اػض -2تجصزه

  .ٍ دثیزی آى ثِ ػْذُ دثیز کویتِ است داًطگبُ ریبست ضَرا ثِ ػْذُ سزپزست کویتِ -3 تجصزه 

  :ضطنفصل   

 هجوع عووهي

 :تعزيف -14هبده 

گذضتِ  تحمیمبت داًطدَیی هبُ اس ػضَیت آًْب در کویتِ سِ هتطکل اس توبم داًطدَیبى داًطگبُ کِ حذاللهدوغ ػوَهی 

  ذ.ثبض
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ًوبیٌذُ ضَرای هزکشی هسئَلیت ثزگشاری  ًفزُ هتطکل اس سزپزست، ًوبیٌذُ هؼبٍى پژٍّطی ٍ ی سِ کویتِ: 1 تجصزه

 .هدوغ ػوَهی را ثزای اًتخبثبت ضَرای هزکشی خذیذ ثِ ػْذُ دارًذ

 د.گزد ثِ ریبست سزپزست تطکیل هی خلسبت هدوغ ػوَهی ثِ صَرت سبلیبًِ ٍ :2تجصزه

 ووهي :هجوع ع وظبيف -15هبده 

 اًتخبة ضَرای هزکشی . 1

 .. استوبع گشارش ػولکزد یک سبل گذضتِ کِ تَسظ دثیز ارائِ هی گزدد2

 هفتن :فصل 

 كويته تحقيقبت دانطجويي دانطکذه

ثه عنواى يکي اس واحذهبي تبثعه كويته تحقيقبت دانطجويي  كويته تحقيقبت دانطجويي دانطکذه: 16هبده 

  .ثبضذهي داراي يك هسئول، دثيز و هسته هزكشي  حوبيت آى فعبليت هي نوبيذ ودانطگبه ثوده و تحت نظبرت و 

 داًطکذُ یک هدوَػِ آهَسضی سیز ًظز داًطگبُ هی ثبضذ. :1تجصزه

ّبی اًدوي هی تَاًذ دارای ٍ ضزایظ کویتِ تحمیمبت داًطدَیی داًطکذُ ثز حست رضتِ ّبی تحصیلی  :2تجصزه 

 پژٍّطی ثبضذ.

  سزپزست كويته تحقيقبت دانطجويي دانطگبهحکن  ته تحقيقبت دانطجويي دانطکذه ثب: هسئول كوي17هبده 

هيگزدد.  ةبصتنا ، ضذههزكشي پيطنهبد  هسته كه توسط اس اعضبي هيئت علوي دانطکذه نفز دواس هيبى 

 ثوده كه هحذوده فعبليت آى دانطکذه هزثوطه خواهذ ثود. 6وظبيف هسئول، هطبثه ثنذهبي يك تب ضص هبده 

اس   هسئول كويته تحقيقبت دانطجويي دانطکذهحکن  :دثيز كويته تحقيقبت دانطجويي دانطکذه ثب18هبده 

هيگزدد. وظبيف دثيز،  ةتخبنا ، ضذههزكشي پيطنهبد  هسته كه توسط اس اعضبي كويته دانطکذه نفز دوهيبى 

هبده  6ثنذ  ذه هزثوطه ثوده وثوده كه حيطه فعبليت آى  هحذود ثه دانطک 8هطبثه ثنذهبي يك تب پنج هبده 

 خواهذ ثود. هزكشي هستهو هسئول هبهه فعبليت هبي كويته ثه  6ارائه گشارش عولکزد هذكور ثه صورت 

و وظبيف هسته هزكشي ، هطبثه ثنذهبي يك تب  توسط هجوع عووهي انتخبة هي ضونذ : هسته هزكشي 19هبده 

 نطکذه هزثوطه خواهذ ثود .ثوده كه حيطه فعبليت آى  هحذود ثه دا11پنج هبده 
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 : پطتيجبىثخص سوم 

حوبيت و پطتيجبني كويته و جلت حوبيت هبي سبيز نهبدهب و سبسهبى هبي داخل و خبرج دانطگبه ثه  :21هبده 

 .عهذه هعبونت پژوهطي دانطگبه است

 

راي تصويب شو مورد  71/4/98تبصزه در تاريخ  15ماده و  20فصل و   7 بخش و 3ر اين اساسنامه د

 .سياستگذاري تحقيقات دانشجويي كشور قزار گزفت

 

 

 

 

 

 

 


