آئین نامه تبدیل پایان نامه های دانشجویی به طرح تحقیقاتی
پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری قابلیت تبدیل شدن به طرح تحقیقاتی را با شرایط زیر
دارا می باشند:
ماده  -1فرایند تبدیل پایان نامه به طرح همانند طرحهای تحقیقاتی دیگر خواهد بود.


پایان نامه هایی قابل تبدیل به طرح پژوهشی هستند که پروپوزال و فرآیند اخالقی آن در شورای
تحصیالت تکمیلی دانشگاه به تصویب رسیده باشد.



ارسال درخواست تبدیل پایان نامه به طرح از طرف مدیر گروه و با تایید استاد راهنما به معاونت
تحقیقات و فناوری



ارسال طرح پژوهشی از طریق سامانه پژوهان



اجرا و اتمام طرح پژوهشی توسط دانشجو

ماده  -2قرارداد اینگونه طرح ها با استاد راهنما بسته می شود و استاد راهنما مجری اول اینگونه طرح ها محسوب
می گردد  ،اما اعتبار این طرح ها جزو سقف اعتبار استاد راهنما محسوب نمی شود  .استاد راهنما باید عضو هیات
علمی تمام وقت دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی باشد .
ماده  -3مسئولیت رعایت مالکیت معنوی محصوالت طرح  ،به عهده استاد راهنما خواهد بود.
ماده  -4مبلغ قابل پرداخت برای پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و 3 MPHمیلیون تومان و برای دکترای
آموزشی ( ) Ph.D.by courseو دستیاری  5میلیون تومان و برای دکتری پژوهشی (01 )Ph.D.by Research
میلیون تومان خواهد بود.
ماده  -5مجری متعهد می گردد مقاالت انتشار یافته از طرح را (مازاد بر مقاالت موظفی دانشجو) ،یک مقاله در
پایگاه های ایندکس نوع  )Pubmed ( 2و یا نوع  ،)Scopus( 3برای پایان نامه های کارشناسی ارشد .یک
مقاله در پایگاه های ایندکس نوع  ،)ISI(0برای رساله دکتری آموزشی و دستیاری .یک مقاله در پایگاه های
ایندکس نوع  0با  IFحداقل یک  ،برای رساله دکتری پژوهشی(با افیلیشن یکی از مراکز تحقیقات) قبل از جلسه
دفاع ،به معاونت تحقیقات و فناوری تحویل نماید.مسئولیت حسن انجام این تعهد به عهده استاد راهنما است.
ماده  -6در صورت اجرای تعهدات مجری در رابطه با چاپ مقاله و تایید معاونت تحقیقات و فناوری ،پرداخت
هزینه کامل طرح به استاد راهنما امکان پذیر می باشد.

این آیین نامه در جلسه مورخ  44/13/11شورای پژوهش در  6ماده به تصویب رسید.

