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7931 زمستان  

 

ا بدانشجویان مقطع دکتری در مراکز علمی و تحقیقاتی داخل کشور، این مؤسسه  تحقیقاتیبا توجه به امکان اجرای فرصت 

های متعدد و مجهز بستر های تحقیقاتی و آزمایشگاهبخشمجرب در در اختیار داشتن اعضای هیأت علمی و کارشناسان 

و  معرفی از طرف دانشگاه باشد. در این راستا دانشجو پس ازماهه دانشجویی می 6فرصت تحقیقاتی مناسبی برای اجرای 

اد مربوطه تو تحقیقات تعیین شده را زیر نظر اسهای تحقیقاتی مشغول به کار شده ، به مدت تعیین شده در بخشوزارت علوم

 دهد. در این راستا دانشجو باید به ترتیب مراحل زیر اقدام نمایند:انجام می

 :از دانشگاه محل تحصیل فرصت تحقیقاتی دانشجوبرای  همکاریارسال درخواست  -9

از طرف دانشگاه محل تحصیل با تعیین مشخصات  همکاری برای فرصت تحقیقاتی دانشجو درخواستدر مرحله نخست نامه 

گردد. استاد راهنمای مذکور فرم تکمیل دانشجو و نام استاد راهنمای فرصت تحقیقاتی شاغل در موسسه به موسسه ارسال می

را برای طرح و بررسی در کمیته هماهنگی  "ی فرصت تحقیقاتی دانشجویی به عنوان استاددرخواست همکاری در اجرا"شده 

در صورت تایید این درخواست مراتب کتبا به اطالع دانشگاه محل  دهد.ارتباطات علمی و آموزشی به اداره آموزش تحویل می

 گردد.تحصیل دانشجو و استاد راهنما اعالم می

 :دانشجونام ثبت -2 

مراحل اداری صدور حکم فرصت تحقیقاتی از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  دانشجو  انجامپس از موافقت موسسه و 

، "تعهدنامه رعایت موارد ایمنی در آزمایشگاه"، "نامه انجام فرصت تحقیقاتی دانشجوییتفاهم"های تکمیل شده به همراه فرم

نام به اداره صل کارت ملی و اصل شناسنامه برای ثبتقطعه عکس، ا 3 ،"حکم فرصت تحقیقاتی"، "تعهدنامه اداره حراست"

 نماید.های علمی خود در موسسه را آغاز میسپس کارت تردد دانشجو صادر شده و دانشجو فعالیت نماید.آموزش مراجعه می

شایان ذکر است حین دوره تحقیقاتی دانشجو پیگیر واریز کمک هزینه پژوهشی مطابق با حکم فرصت تحقیقاتی به حساب 

 دهد. موسسه بوده و فیش واریز را به اداره آموزش تحویل می

 دانشجو: حسابتسویه  -3

سه، بخش/ گروه تحقیقاتی اتمام به حساب موسکمک هزینه پژوهشی و واریز  تحقیقاتی فرصتماهه  6پایان دوره  پس از

نامه/ تسویه حساب دانشجو در اجرای پایان"های تکمیل شده دوره را به اداره آموزش اعالم نموده و دانشجو به همراه فرم

 نماید.به اداره آموزش مراجعه می "خالصه گزارش فرصت تحقیقاتی"و  "رساله/ فرصت تحقیقاتی
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