
 
  دكتري يهاي پژوهشتشويقي اعضاي فعال كانون بسته

  
اين  .استهاي پيشنهادي ، بر اساس موضوع رسالهدانشجويان، بستري مناسب براي تعامل پژوهشي دكتري هاي پژوهشيكانون

ازي مركب محيط حضوري و مجــحضور دانشجويان دكتري از مدل مكاني هم زماني و هم هاي كانون ها براي جبران محدوديت
گسترش ارتباطات علمي و  منابع و گذاري اشتراك بهاز مزايايي چون ، تعامل پژوهشگران و صاحبنظرانبواسطه و بهره مي برد. 

  .بهره مند مي گرددپژوهشي 
اعضــاي فعــال  بسته تشــويقي«تمهيداتي با عنوان  ها،فعاليت اين كانون گسترش دانشجويان و يتفعالانگيزه به منظور افزايش 

جاه و دومين پن در ،29/1/1395مورخدانشگاه شوراي پژوهشي بررسي و تاييد از و بعد  شدتدوين  »ون هاي پژوهشي دكتريكان
  ، تصويب نهايي گرديد.20/4/1395پنجاه و سومين شوراي دانشگاه مورخ (تصويب كليات) و 23/3/1395شوراي دانشگاه مورخ 

  .خواهد شدق ضوابط و آيين نامه هاي دانشگاه انجام شايان ذكر است كه اجراي كليه موارد مصوب مطاب

   :در قالب كردهزينه ،ريال گرانت پژوهشيون يميل 50اختصاص -1
  )در دوره تحصيل مصوب هيأت امنا نوبت(به انضمام يك  المللي خارج از كشورهاي بينحمايت از ارايه مقالات همايش -
  معتبر پژوهشي -ت پژوهشي در مجلات علمياچاپ مقالهزينه  -
  داوري شده چاپ كتابحمايت از  -
  باشد)(تجهيزات مذكور متعلق به دانشگاه مي تجهيزات و خدمات آزمايشگاهيهزينه تهيه كمك  -
  ياختراعات، نوآوري ها و اثر بديع هنر ثبت -
  مصوبطرح پژوهشي  هزينه -
  المللي (گروهي و انفرادي) ملي و بين معتبر برگزاري نمايشگاه هاي -

  شركت رايگان در كارگاه هاي پژوهشي دانشگاه  -2
  اولويت شركت در حلقه مشاورين ارشد شركت هاي مركز رشد دانشگاه  -3
  اولويت شركت در كميته داوران شركت هاي مركز رشد دانشگاه -4
  اولويت احداث هسته رشد در مركز رشد دانشگاه  -5
  به نشريات علمي پژوهشي دانشگاه  ،مقالات ارايه شده دانشجويان فعال داوري روندتسريع  -6
توســط اعضــاي فعــال و  دانشــجويان پيشــنهادي موضوعات با متناسب روزه يك  پژوهشي كارگاههاي برگزارياولويت   -7

   از سوي معاونت پژوهشي دانشگاه  گواهي صدور
  )مشابهدانشجويان با امتياز  براي( اولويت انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاهي و استاني -8
  دانشگاه هنر اصفهان نگارخانه مركز رشد برگزاري يك نوبت نمايشگاه رايگان درمحل -9

  اولويت دعوت جهت همكاري در طرح هاي برون سازماني دانشگاه -10

  
  
  
  
 
 


