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  دانشجويان دكتري تحقيقاتيحمايت از فرصت  طرحمعرفي 

  )98شهريور  11(ويرايش مورخ 

و در راستاي افزايش كيفيت تحقيقاتي دانشجويان دكتري جهت بهره مندي از دوره فرصت و حمايت بمنظور تشويق 
جبران كاستي ها در  و بين المللي و تقويت همكاري هاي بين المللياول ايجاد ارتباط با دانشگاه ها تراز  ،دكتريهاي  دوره

با حمايت  طرحاين امكانات آزمايشگاهي دانشگاه با بهره مندي از امكانات سخت افزاري و نرم افزاري دانشگاه هاي مطرح دنيا، 
گرديده  تهيه معاونت اداري و مالي دانشگاه صنعتي شريفژوهشي و فناوري و پمعاونت هاي آموزشي و تحصيالت تكميلي، 

  است. 

  

  طرحساليانه  بودجه -1ماده 

 30  براي حداكثر )(به صورت وام هزينه فرصت تحقيقاتياز % 50 حدود پوششايجاد ظرفيت كافي براي ، اين طرحاز هدف 
 رود دانشجوي متقاضيِ انتظار مي است. در هر سال تحصيلي شريفنفر از دانشجويان برتر دوره دكتري در دانشگاه صنعتي 

 Matching(بصورت يك تحقيقاتي ها را از دانشگاه مقصد محل فرصت  % مابقي هزينه50بتواند  ،تفاده از فرصت تحقيقاتياس

fund ( (استاد راهنما و يا منابع شخصي) تامين نمايد.يا ساير منابع  

عيين و تاييد هيئت رييسه دانشگاه تمنتخب  اي به پيشنهاد كميتهدر هر سال  ر دانشجوبراي ه ماليهزينه كمك ميزان 
  گردد. مي

  : شرايط متقاضي 2ماده 
  نگذشته باشد. درخواستسال از شروع دوره تحصيلي به هنگام  3بيش از  - 1
  باشد. و داراي سابقه آموزشي و علمي درخشان در طول تحصيل دكتريدانشجوي تمام وقت دوره متقاضي الزمست  - 2
و حداقل يك نيمسال از  وي نيز تصويب شده باشد اله دكتريآزمون جامع را با موفقيت گذرانده و طرح پيشنهادي/ رس - 3

 شنهاد پژوهشي گذشته باشد.يگذراندن پ

بين المللي مؤسسه معتبر ش را از يك دانشگاه يا متقاضي در زمينه اي مرتبط با موضوع رساله دكتراي خود، نامه پذير - 4
بر اساس رتبه بندي  دانشگاه برتر دنيا 200و ترجيحا در ميان  ،محل تحصيل دانشكده مورد تأييدQS   ياTimes 

 هدر زمينه تخصصي مرتبط با موضوع رسال از نظر كمي و كيفي استاد ميزبان شاخص بودن سابقه علمي .نمايد ارائه
 .است تحقيقاتيدر پذيرش درخواست فرصت  جمله عوامل تعيين كنندهاز  دكتراي دانشجو

باشد و دوره تحقيقاتي  مي ماه 48خروج از كشور از زمان شروع به تحصيل  و جهت ارائه رواديد يحداكثر مهلت زمان تبصره: 
نيمسال از شروع  7بعد از  تحقيقاتيلذا درخواستهاي فرصت شود .  جزء سنوات تحصيلي مدت مجاز دوره دكتري محسوب مي

 تحصيل قابل بررسي نخواهد بود.

  ). TOLIMO, IELTS. TOFEL. MSRT( نمره زبان  قبولي ارائه گواهي معتبر مبني بر احراز حد نصاب - 5
  .است رعايت شئونات اخالقي منطبق بر موازين و مقررات جمهوري اسالمي ايران در تمامي مراحل الزامي - 6
از سوابق علمي و پژوهشي كميته منتخب با توجه به محدوديت هاي موجود، اولويت با دانشجوياني است كه به تشخيص  - 7

نرم افزاري بيشتري نياز داشته - به امكانات سخت افزاريخود دكتراي بهتري برخوردار بوده و جهت پيشبرد تحقيقات رساله 
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وجود تفاهم نامه همكاري با ، ، رتبه دانشگاه و سوابق پژوهشي استاد ميزباناولويت از جمله عوامل ديگر تعيين كننده باشند.
دانشگاه امكان تداوم همكاري هاي آتي بر اساس سابقه روابط علمي شكل گرفته بين استاد راهنما در  يا ميزباندانشگاه 
و ميزان پيشرفت دانشجو در فاصله زماني بين دفاع از  رموسسه بين المللي مزبوشريف و استاد ميزبان در دانشگاه يا صنعتي 

 خواهد بود. حقيقاتيتپيشنهاد پژوهشي و زمان درخواست استفاده از فرصت 

 7 هاي ا الي جويان دكتري بصورت رقابتي و بر اساس معيارهاي ذكر شده در بندتخصيص ظرفيت دانشجويي بين دانش - 8
  خواهد بود.

 

  / جوايز پژوهشي مدلهاي حمايتي –3ماده 

وام دريافتي داراي زمان تنفس . خواهد بود پژوهش و فناوري شريفبصورت معرفي دانشجو به صندوق حمايت مالي دانشگاه 
و قبل از دفاع نهايي از  تحقيقاتياز بازگشت از فرصت  يك سالچنانچه دانشجو بتواند حداكثر به فاصله يكساله خواهد بود. 

دانشگاه صنعتي شريف و بصورت مشترك با   (Affiliation)با وابستگي Q1با درجه كيفي  ، حداقل يك مقالهرساله دكتري
به  *منتشر نمايد؛ بر اساس كيفيت مقالهرا مطابق با جدول زير  محل فرصت تحقيقاتي و موسسه بين المللي استاد ميزبان

  : گرفتخواهد تعلق مطابق با جدول زير  پژوهشيدانشجو جايزه 

  كيفيت مقاله جايزه پژوهشيميزان 
  SJR 1بر اساس شاخص در زمينه تخصصي مربوطه Q1% برتر مقاالت10 معادل كل وام دريافتي

    SJRبر اساس شاخص در زمينه تخصصي مربوطه Q1% برتر مقاالت30 % كل وام دريافتي75معادل 
  SJRبر اساس شاخص در زمينه تخصصي مربوطه Q1يك مقاله دريافتي% كل وام50معادل 
  ثبت اختراع بين المللي با مشاركت دانشگاه شريف و موسسه بين المللي  % كل وام دريافتي50معادل 

1: Scientific Journal Rankings 
  

 مالك ارزيابي خواهد بود.باالترين رده بندي مجله در فاصله زماني بين ارسال مقاله تا زمان تسويه، *

  

از دريافت جايزه پژوهشي محروم جنانچه مقاله منتشر شده شرايط ذكر شده در جدول فوق را نداشته باشد، دانشجو : 1تبصره 
  خواهد بود.

و يا  الملليبين انتشار بيش از يك مقاله در مجالت معتبر تحقيقاتيچنانچه حاصل دستاوردهاي دانشجو از فرصت : 2تبصره 
بر اساس كيفيت مقاالت منتشر شده از باشد، وي مي تواند  الملليبين ثبت اختراع و انتشار همزمان مقاله در يك مجله معتبر

  وام بهره مند گردد. مبلغجدول فوق تا سقف كامل ذكر شده در جوايزمجموع 

  

  تحقيقاتيي فرصت مورد نياز جهت بررسي مقدماتي تقاضا كمدار – 4ماده 

  )اخبار -  grad.sharif.eduدر سايت  ( 101كاربرگ شماره تكميل  - 1
  كارشناسي ارشد و دكتري ،كارنامه دوره هاي كارشناسي - 2
  گواهي نمره آزمون زبان دكتري - 3
  رونوشت چكيده موضوع مصوب رساله دكتري - 4
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بهمراه جهت پيشبرد تحقيقات مرتبط با رساله دكتري ( تحقيقاتييك پارگراف در تشريح ضروت استفاده از فرصت  - 5
 امضاء دانشجو و استاد راهنما)

رزومه متقاضي شامل ليست انتشارات همراه با صفحه اول مقاالت در مجالت و همايشهاي ملي و بين المللي  - 6
  (بخصوص انتشارات مستخرج از رساله دكتري)

انتشارات  تعداد كل ليست  ، موسسه محل خدمتنام  گرافي،پاراگراف بصورت بيوسوابق استاد ميزبان شامل يك  - 7
  H‐indexو  (citations)استنادات 

 صورت وجود در – سابقه همكاري هاي قبلي استاد راهنما و استاد ميزبان (شامل انتشارات مشترك قبلي) - 8

 (در صورت وجود)از استاد ميزبان  دعوتنامه رسمي - 9

  جهت مراحل بعدي معرفي خواهند گرديد. پس از بررسي تقاضاها توسط كميته منتخب، افراد با اولويت باالتر انتخاب و

    

  روند اجرايي – 5ماده 

   :گيردانجام مي ريمراحل ز مطابق ي،قاتيفرصت تحق طيواجد شرا انياعزام متقاض

معاونت استاد راهنما و تاييد همراه با  يقاتياستفاده از فرصت تحق يكاربرگ اطالعات مربوط به متقاض ليتكم .1
 )  اخبار -  grad.sharif.eduدر سايت  101(كاربرگ  ماهپايان شهريور تحصيالت تكميلي دانشكده تا قبل از 

  مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشدبراي آموزش رايگان  دانشگاه يدفتر حقوق دييمورد تأ يمحضرنامه تعهد  ارائه .2
 مراجعه به دفتر حقوقي دانشگاه) با تنظيم سند تعهد دانشجويي (و 

    )اخبار -  grad.sharif.eduدر سايت(سازي مدرك كاربرگ مشخصات مربوط به دانشجو فقط براي آزاد تكميل فرم  .3
  وري شريفرداخت وام نزد صندوق پژوهش و فناوثيقه هاي بازپتنظيم  .4
تامين ارز  در اختيار متقاضي قرار خواهد گرفت. دياخذ روادو تاييديه  گذرنامهارائه كپي صفحه اول پس از  وام .5

  مربوطه بعهده متقاضي خواهد بود.
 . بعهده دانشجو خواهد بودپرداخت هزينه بليط رفت و برگشت و بيمه  .6

خروج ايران، گزارش پايان دوره تحقيقاتي كه به تاييد استاد راهنما رسيده باشد و  ورودحاوي مهر  گذرنامهكپي ارائه  .7
 الزامي است.  تحقيقاتيپس از بازگشت از فرصت دريافت جايزه پژوهشي مه جهت گواهي بيو 

  

  ساير شرايط  - 6ماده 

   ساير مقررات اعزام دانشجويان به فرصت تحقيقاتي به شرح زير است. 

الملل دانشگاه صنعتي اخذ رواديد در صورت نياز توسط دفتر روابط بين يبراو نامه حمايت مالي الزم  يها نامهي معرف - 1
  در اختيار دانشجو قرار خواهد گرفت.ر ادصشريف 

 

عالوه بر   ،دانشجو موظف است پس از بازگشت از فرصت تحقيقاتي ضمن اعالم مراجعتبراي بهره مندي از جايزه پژوهشي  - 2
به  ؛استاد راهنما رسيده باشد علمي و تحقيقاتي خود را كه به تأييد دستاوردهاياز  يگزارشتاييديه كتبي استاد ميزبان،  

 . دارائه نماي تحصيالت تكميلي دانشگاه
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مشروط به داشتن فعاليتهاي علمي برجسته و مساعد استاد راهنما و دانشكده، با نظر ماه است و  6مدت فرصت تحقيقاتي  - 3
 دانشگاه،به تشخيص  و نمايه معتبرارزنده در طول دوره تحقيقاتي مانند انتشار مقاله در نشريات علمي و پژوهشي داراي 

درخواست تمديد بايد يكماه قبل از پايان قابل تمديد است.  ماه 9حداكثر تا بدون تعهدات مالي اضافي براي دانشگاه، 
دانشجو بعد از مدت  مراجعت به دفتر تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال گردد. در صورت عدم تحقيقاتيمدت فرصت 

در  فرصت تحقيقاتي (فرم تمديد .شودو خسارت وارده طبق تعهد مأخوذه اقدام مي وام دريافتينسبت به استرداد  مجاز؛
  )اخبار -  grad.sharif.eduسايت

 منتخب مورد بررسي قرار خواهد گرفت.جويي خارج از روال عادي در كميته هر نوع درخواست دانش - 4

 


