پیوست شماره  2موضوع ماده  22شیوه نامه اجرایی اعتبار ویژه دانشگاه الزهرا
شرایط و ضوابط اجرای پژوهانه رساله و پایان نامه به دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد

مقدمه :به منظور اجرایی سازی ماده  21شیوه نامه اجرایی اعتبار ویژه مصوب جلسه  162مورخ  2031/80/80هیأت رئیسه دانشگاه شرایط و ضوابط
تنظیم شده است.
بند  -2شرایط دانشجویان مشمول طرح پژوهانه
الف -دفاع از طرح پیشنهادی
ب -مدت زمان برای دانشجویان دکتری حداکثر دو سال و برای دانشجویان کارشناسی ارشد یک سال
تبصره :دانشجو بورسیه ،مامور به تحصیل و یا شاغل در خارج از دانشگاه نباشد.
ج -موافقت و تقاضای استاد راهنما
بند -2مراحل اعطای پژوهانه
الف -استاد راهنما تمایل خود را طی یک نامه رسمی به همراه کاربرگ شماره 2و تصویر صورتجلسه مصوبه طرح پیشنهادی رساله یا پایان نامه ،به
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه اعالم می نماید.
ب -بررسی مستندات موضوع در حوزه معاونت پژوهشی و اختصاص مبلغی معادل اعتبار تخصیصی استاد از محل اعتبار معاونت و ابالغ به استاد
راهنما و اخذ تعهد نامه از دانشجو.
ج -پژوهانه ابالغ شده براساس تایید استاد راهنما هر سه ماه یکبار( حداکثر چهار مرحله) در وجه دانشجو پرداخت می شود.
بند -3وظایف دانشجویان مشمول پژوهانه
الف -دانشجو موظف است کار پژوهشی خود را در راستای طرح پیشنهادی مصوب با هدایت مداوم استاد راهنما انجام دهد.
ب -دانشجو و استاد راهنما باید به محض دفاع از رساله یا پایان نامه معاونت پژوهشی را مطلع نمایند.
بند -4سایر شرایط
الف08 -درصد پژوهانه تخصیصی به دانشجویان از محل اعتبار پژوهشی عضو هیأت علمی و  08درصد بقیه از محل اعتبار معاونت می باشد.
ب -درصورتی که دانشجو پیش از زمان پیش بینی شده موفق به دفاع از رساله یا پایان نامه شود باقی مانده پژوهانه پس از بررسی و تایید معاون
پژوهشی و فناوری دانشگاه قابل پرداخت خواهد بود.
ج -در صورت ت وقف تحصیل به صورت موقت یا دائم ( مرخصی ،انصراف ،انتقال و اخراج) ،پژوه انه لغو می شود و استاد راهنما موضوع را به معاونت
اعالم می نماید.

کاربرگ شماره  (2پژوهانه رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد)

نام و نام خانوادگی دانشجو:
مقطع تحصیلی:
شماره دانشجویی:
شماره تماس:
مبلغ اختصاص داده شده:
مدت زمان اجرای پژوهانه:
شماره حساب بانک ملی( به نام دانشجو):
نام و نام خانوادگی استاد راهنما:
امضاء:

