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کاری دا���ویان د��ری �و�ش  آ� � فعا��ت �ی ع��ی- �و��ی و ا��ایی �و���ده  ��ور�� ��
 

در راستاي استفاده از توان علمي ـ پژوهشي دانشجويان دكتري پژوهش محور در افزايش بهره وري فعاليتهاي علمي ـ پژوهشي و 
-مشاركت آنها در فعاليتهاي جاري پژوهشكده ،اين آيين نامه به منظور ايجاد ساز و كار الزم  و  جهت همكاري دانشجويان در فعاليت

 هاي علمي ـ پژوهشي واجرايي پژوهشكده تعريف و ابالغ مي گردد.
  :تعاريف: 1ماده 

 : منظور پژوهشكده علوم و صنايع غذايي مي باشد.پژوهشكده -
 : منظور دانشجويان دكتري پژوهش محور در پژوهشكده مي باشد.دانشجو -
 : منظور گروه هاي پژوهشي پژوهشكده مي باشد.گروه پژوهشي -
 : منظور آزمايشگاههاي پژوهشكده مي باشد.آزمايشگاه -
 : منظور طرح هاي مصوب پژوهشكده مي باشد.طرح پژوهشي -

 : منظور خدمات ارائه شده طبق آيين نامه خدمات فني و مهندسي پژوهشكده مي باشد.خدمات فني آزمايشگاهي -

 : منظور خدمات ارائه شده در امور اداري و پشتيباني پژوهشكده مي باشد .خدمات اداري -
 :- موضوع آيين  نامه: همكاري دانشجويان در امور ذيل2ماده 

  طرحهاي پژوهشي2-1
  همكاري دانشجو در خدمات فني و آزمايشگاهي2-2
  خدمات اداري و پشتيباني2-3

: همكاري دانشجويان نبايد هيچ گونه خللي در مقررات آموزشي از قبيل حضور در كالس ها و اجراي به هنگام پايان نامه 1تبصره 
 نامبرده ايجاد نمايد و كليه مسئوليت هاي ناشي از اين امر به عهده خود دانشجو مي  باشد.

: دانشجويان در پذيرش هركدام از فعاليت  هاي فوق آزادند ولي پس از قبول مسئوليت, انصراف و عدم همكاري تابع مقررات و 2تبصره 
 با هماهنگي مجري پروژه يا مدير مربوطه صورت مي پذيرد .

: برنامه آمورشي و رساله بر تمام موارد فوق اولويت دارد و هيچ كدام از فعاليت هاي  ذكرشده در اين آئين نامه نافي مقررات و 3تبصره 
 برنامه آموزشي آنان نمي باشد و از اين نظر مسئوليت متوجه خود دانشجو است .

: درصورت قبول همكاري توسط دانشجو كليه وظايف و مقررات مربوط به آن سمت در قرارداد ذكر مي گردد، استنكاف از 4تبصره 
 مقررات موجب معرفي به كميته انظباطي مي شود .

 : در ازاي همكاري هاي فوق به دانشجو حق التحقيق يا حق الزحمه تعلق مي گيرد كه روش پرداخت تابع مقررات كار 5تبصره
 دانشجوئي مي باشد .

 
 

 - طرح هاي پژوهشي3ماده 
 دانشجو مي تواند بنا به تشخيص مجري در طرح هاي پژوهشي پژوهشكده همكاري نمايد. 3-1

در صورتي كه ايده پژوهشي از طرف دانشجو و طرح داراي مشاركت يا متقاضي داشته باشد، دانشجو مي  تواند با همكاري يكي از  3-2
 اعضاي هيات علمي مرتبط با موضوع به عنوان مجري دوم در طرح پژوهشي فعاليت نمايد.
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آوردن نام دانشجو در مستندات و انتشارات طرحهاي غير از رساله دانشجو از جمله گزارشات و مقاالت با توافق مجري طرح صورت  3-3
 مي گيرد.

دانشجو مي تواند توسط اعضاي هيأت علمي در اجراي پيش نيازهاي تعريف طرح پژوهشي به همكاري دعوت گردد. موضوع طرح  3-4
 پژوهشي مي تواند مرتبط يا غير مرتبط با رساله دانشجو باشد.

 
 - خدمات فني و آزمايشگاهي4ماده 

 مديران گروه ها و مسئوالن آزمايشگاه هاي مختلف پژوهشكده حسب تمايل دانشجو مي توانند در قالب كار دانشجويي امور 4-1
 آزمايشگاهها از قبيل انجام آزمونهاي مختلف، مسئوليت  دستگاه ها، امور عمومي و جاري آزمايشگاه را به وي بسپارند.

 قوانين و مقررات مربوط به هر مورد از بند فوق تابع مقررات وظايف كارشناسان پژوهشكده و آئين نامه خدمات فني و آزمايشگاهي 4-2
 خواهد بود.

 
 

 - خدمات اداري5ماده 
 دانشجو مي تواند در طول مدت تحصيل بر حسب عالقه در يكي از مواردي كه مديران اعالم مي كنند همكاري نمايد . اين موارد 5-1

 عبارتند از:
 فعاليت هاي اداري و مالي

 فعاليتهاي سازماني، علمي و فرهنگي (نشريه ، فناوري اطالعات ، ارتباط با صنعت و روابط عمومي و بين الملل و...)
  روش اجرا–6ماده 

مجريان پروژه هاي تحقيقاتي و مديران ستادي نياز هاي خود را درقالب فرمهاي مخصوص به مديريت آموزش و تحصيالت تكميلي 
تحويل داده و اين مديريت با اطالع رساني در سامانه هاي مخصوص دانشجويان و تابلوهاي داخلي فرم تقاضاي دانشجويان را جمع 

 آوري ونسبت به معرفي آنان به مجري پروژه يا مدير مربوطه  اقدام مي كند .
 مجري پروژه و يا مدير مربوطه پس از مصاحبه و قبول همكاري فرم درخواست وي را تائيد و به امور اداري ارجاع مي نمايد .

 - ميزان حق الزحمه كار دانشجوئي7ماده 
 ريال مي باشد.30000ميزان حق الزحمه كار دانشجويان دكتري به ازاي هر ساعت كار 

تبصره : حق الزحمه دانشجوياني كه در زمينه امور پژوهشي و آموزشي به كار اشتغال دارند مي تواند به تشخيص و نظر مدير گروه 
 درصد افزايش يابد .20حداكثر تا ميزان 

 -مدت كار دانشجوئي8ماده 
 ساعت در هر ماه خواهد بود . بديهي است پس از شروع رساله تعيين سقف 80حداكثر مدت اشتغال هر دانشجو در كار دانشجوئي  

 مذكور با نظر استاد راهنما مي باشد.
 - نحوه پرداخت حق الزحمه كار دانشجوئي9ماده 

 حق الزحمه كار دانشجوئي از محل اعتبار طرح هاي پژوهشي و يا ازمحل در آمد هاي اختصاصي پژوهشكده قابل پرداخت مي باشد . 
 به تصويب شوراي آموزش و تحصيالت تكميلي رسيده و در تاريخ                        15/4/92تبصره تنظيم و در تاريخ 7 ماده و 9اين آئين نامه در 

 .............. به تائيد  شوراي پژوهشي رسيده و ابالغ مي گردد .


