
شیوه نامه اجرایی و نظارتی گذراندن پایان نامه دانشجویان در 
  بیوتکنولوژي کشاورزيپژوهشکده 

این شیوه نامه به منظور تربیت پژوهشگران متخصص و بکارگیري توان دانشجویان دکتري در انجام پژوهش 
ن دانشگاه ها جویاکار دانشش و پذیر نحوه ساماندهی منظور بههاي مورد نیاز بخش بیوتکنولوژي کشاورزي 

  تدوین شده است: مناطق ايه مدیریت و  شاورزي ایرانک بیوتکنولوژيه در پژوهشکدیا موسسات آموزشی 

  تعاریف

ها یا موسسات آموزشی که به صورت تمام وقت یا شاغلین به تحصیل در دانشگاه کلیه: دانشجوي پایان نامه -
 می باشند.پژوهشکده  الب برنامه هاي پژوهشی مصوبپایان نامه تحصیلی خود در قپاره وقت مشغول انجام 

اعضاي این کمیته شامل رئیس بخش  فنی بخش ها یا برنامه هاي پژوهشی:-کمیته تخصصی علمی -
دونفر از اعضا هیات علمی بخش یا مجریان برنامه پژوهشی مصوب پژوهشکده، دو متخصص  تحقیقاتی،

 و معاون پژوهشی می باشد.  ذیربط خارج از پژوهشکده به عنوان داوران خارجی

  فرآیند دانشجویان پایان نامه
مراجعه  و )معاونت پژوهشیسایت پژوهشکده یا برنامه پژوهشی (پس از مراجعه به حائزشرایط یان دانشجو -1

در چهارچوب خود را استاد راهنما و عنوان پروپوزال پیشنهادي  ،پژوهشکده اعضاي هیات علمی مستقیم به
  .تعیین می کنندب پژوهشی برنامه هاي مصو

پس از پایان نامه در پژوهشکده،  انجامدانشگاه مبنی بر درخواست  معرفی نامه دانشجو ازپس از وصول  -2 
عالم با انجام پایان نامه با عنوان پیشنهادي پژوهشکده به دانشگاه ابخش تحقیقاتی معاونت پژوهشی و  تایید 
و ضرورت دریافت تصویر پروپوزال در این نامه  مالکیت فکريرعایت ضوابط و مقررات ( دشومی  موافقت

 دانشگاه از نامه معرفی ارائه از پس است نشده مصوب هنوز آنها پروپوزال که دانشجویانی یادآوري میشود).
 به توانند می پژوهشکده موافقت از پس و موضوع تصویب مراحل طی و) دانشکده رئیس یا گروه مدیر(

براي دانشجویان دکتري و یک ماه براي دانشجویان  سه ماهحداکثر (محدود  تمد به و موقت صورت
. این دارند را پژوهشکدهآزمایشگاه هاي تحقیقاتی  درو دسترسی محدود  ضورح اجازهکارشناسی ارشد) 

  براساس نظر بخش مربوطه تعریف خواهد شد. یتمحدود
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ه تصویب رسیده باشد معرفی نامه رسمی نامه ب در دانشگاه محل تحصیلدانشجو پروپوزال در صورتیکه  -3
معاون  ،رییس دانشکده ،ممهور به مهر و امضا شده از هر یک از باالترین مقام دانشگاه (رییس دانشگاه

عنوان  ،رشته تحصیلی ،رییس یا معاون آموزشی) خطاب به ریاست پژوهشکده با ذکر مقطع تحصیلی ،پژوهشی
پرونده در ل قادر به تکمی ئه تصویر پروپوزال مصوب و اراپروپوزال تصویب شده  و استاد راهنما در متن نامه 

 طی می کنند. تردد عادي به پژوهشکدهمراحل اداري  آموزشو طبق ضوابط  دنآموزش پژوهشکده می باش

   .توسط آموزش صادر می شودرح ذیل معرفی نامه به واحدهاي ذیربط به ش صدورجهت آغاز بکار دانشجو  -4
(جهت اخذ  اداره حقوقی و مالیکت فکري ،یا مدیران برنامه هاي پژوهشی روساي بخش ،اساتید راهنما و مشاور
  .امور مالی (جهت اجراي تعرفه هاي الزم) ، امور اداري (جهت ثبت حضور و غیاب) و)تعهدات مربوطه

پژوهشکده آموزش اداره  ،تعرفه هاي الزم توسط دانشجو و پرداختتعهدات الزم  اخذپس از  :1تبصره
   می نماید.براي دانشجو اقدام به صدور کارت شناسایی مدت دار 

ها براساس جدول زمانبندي پروپوزال مدت زمان حضور دانشجویان پایان نامه در آزمایشگاه :2تبصره 
ماه و مقطع  24ویان مقطع دکتري براي دانشج نامه پایانزمان انجام  مدتخواهد بود. در شکل کلی 

ماه از زمان اعالم آغاز بکار ایشان در پژوهشکده محسوب می شود. تمدید مدت  18کارشناسی ارشد 
روساي  با تاییدارائه دالیل توجیهی استاد راهنما به صورت مکتوب و  موافقت صورت درمذکور فقط 

  به آموزش اطالع داده می شودهاي تحقیقاتی  بخش
جهت انجام تسویه حساب به آموزش پایان نامه  از پس از دفاع ماهسه موظف است حداکثر  جودانش -5

  پژوهشکده مراجعه نماید.

  :انضباطی واردم
دانشجویان پژوهشکده و دانشجویان پایان نامه با درنظر گرفتن یک ساعت شناور در روز براي  حضور -1

  و بر عهده امور اداري می باشد. تمام وقت می باشد. کنترل ورود خروج دانشج ،ایشان
و با  استاد راهنما و موافقت پس از تایید زمان فعالیت بنا به ضروت در از پژوهشکده خروج دانشجو. :1تبصره

   .صورت می گیرد اطالع بخش تحقیقاتی
  مسئولیت حسن انجام کار و حصول نتایج دقیق و قابل استناد برعهده استاد راهنما می باشد. -2
تذکرات کتبی ارائه و درصورت عدم توجه دانشجو از ادامه کار  ،صورت بروز تخلفات انضباطی دانشجودر  -3

  دانشجو در پژوهشکده ممانعت بعمل خواهد آمد.
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تبصره در جلسه مورخ .....شوراي آموزش  3مورد انضباطی و  3 ،ماده 5 ،این شیوه نامه مشتمل بر یک مقدمه
 الزم االجرا می باشد. 1394مهر ماه از به تصویب رسید و براي دانشجویان  پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي
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