شرایط عضویت در اوجمه پژوهشگران جوان
حوزه معاونت پژوهش و فناوری

اهداف :
 .1ایجبد اوگیشٌ ي حمبیت اس فعبلیت َبی پژيَشی در راستبی ثزوبمٍ پژيَش محًر شذن داوشگبٌ.
 .2تشًیق ي تزغیت پژيَشگزان جًان (داوشجًیبن) ثٍ اوجبم فعبلیت َبی پژيَشی مشتزک.
 .3ایجبد سمیىٍ مىبست ثزای َمکبری ثب سبیز مزاکش ي سبسمبن َبی خبرج اس داوشگبٌ.
 .4ایجبد سمیىٍ مىبست ثزای مشبرکت داوشجًیبن در فعبلیتُبی پژيَشی تخصصی.
شرایط عضویت :
 .1مًضًع َستٍ ثبیذ یکی اس سمیىٍ َبی کبرثزدی مًرد ویبس جبمعٍ یب سمیىٍ َبی مًرد تبییذ داوشگبٌ ثبشذ.
 .2عىًان َستٍ ثبیذ مشخص کىىذٌ مًضًع فعبلیت تخصصی َستٍ ثبشذ.
 .3در َستٍ ثبیذ حذاقل سٍ داوشجًی داوشگبٌ سیستبن ي ثلًچستبن (عضً اوجمه پژيَشگزان جًان) اعضبی مًسس َستٍ ثبشىذ.
َ .4ز داوشجًی داوشگبٌ می تًاوذ تىُب عضً یک َستٍ ثبشذ.
 .5اعضبی َیئت مًسس َستٍ ثبیذ یک وفز را اس ثیه خًد اوتخبة ي ثٍ عىًان مسئًل َستٍ معزفی ومبیىذ.
 .6داوشجًیبوی میتًاوىذ در َستٍ َب عضًیت داشتٍ ثبشىذ کٍ شزایط علمی آوُب تبییذ شذٌ ثبشذ
 -1-6داوشجًیبن ديرٌ َبی کبرشىبسی ار شذ ي دکتزی صالحیت علمی السم ثزای يريد ثٍ َستٍ َبی تحقیقبتی را داروذ.
 -2-6داوشجًیبن کبرشىبسی چىبوچٍ ثیش اس  77ياحذ گذراوذٌ ي معذل کل آوُب ثیش اس  15ثبشذ صالحیت علمی السم ثزای يريد ثٍ َستٍ َبی
تحقیقبتی را داروذ.
 -3-6صالحیت علمی مسئًل َستٍ ثبیذ تًسط یک عضً َیئت علمی داوشگبٌ سیستبن ي ثلًچستبن تبییذ شًد .عضً َیئت علمی تبییذ کىىذٌ
مشبير علمی َستٍ در اوجبم فعبلیتُبی پژيَشی َستٍ خًاَذ ثًد.
تبصره  :1چىبوچٍ داوشجًیی یکی اس شزایط سیز را احزاس کىذ ،اس شزایط مبدٌ  2-6معبف است.
 چبح مقبلٍ در یکی اس وشزیبت معتجز داخلی یب خبرجی.
 ثجت اختزاع در سبسمبن پژيَش َبی علمی ي صىعتی ایزان.
 احزاس یکی اس مقبم َبی ايل تب سًم در المپیبدَبی علمی معتجز داخلی.
 احزاس یکی اس مقبم َبی ايل تب سًم در جشىًارٌ َبی معتجز داخلی ي خبرجی (مًرد تبییذ يسارت علًم).
تبصره  :2مًارد استثىبیی تًسط شًرای علمی اوجمه قبثل ثزرسی است.

