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  تحقیقات دانشجویی  دستورالعمل تورهاي تحقیقاتی کمیته هاي       

 ي علوم پزشکی کشورها دانشگاه

  :همقدم  

دانشجویان پژوهشگر و ایجاد ارتقاء روحیه تحقیق  به منظور تقویت روحیه نشاط و همکاري هاي علمی در بین
رشته هاي گوناگون علوم پزشکی تورهاي صاحب نظران در  با متخصصان و وخودباوري و آشنا نمودن دانشجویان

  .دشرایط مندرج در این دستورالعمل قابل برگزاري می باش تحقیقاتی با

  :تعریف تورهاي تحقیقاتی: 1ماده 
با رعایت مفاد این دستورالعمل و است که تحقیقات دانشجویی  عضو کمیته سفر گروهی از دانشجویان پژوهشگر 

 .دمی شو     مراکز علمی و پژوهشی مرتبط با علوم پزشکی برگزار منظور بازدید کوتاه مدت از  به

  :اهداف

  :تورهاي تحقیقاتی با اهداف زیر برگزار می گردد :2ماده  

  ایجاد انگیزه و تقویت هر چه بیشتر روحیه پژوهش در دانشجویان -  

  تقویت ارتباطات علمی بین شبکه هاي تحقیقاتی همکار -  

  کمیته هاي تحقیقات دانشجویی با مراکز تحقیقاتی و علمی تقویت ارتباطات -  

  نیازهاي بومی کشور ی بایهاي دانشجو آشنایی اعضا با نیاز هاي علمی روز کشور و همسو کردن پژوهش -  

  آشنایی با متخصصین و پژوهشگران رشته هاي مختلف علوم پزشکی -  

 یدهاي علمی مراکز مورد بازد آشنایی با توانمندي -  

 افزایش توان علمی و عملی دانشجویان  -  

   کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاهر یا همکا شبکه : برگزار کننده تور علمی : 3ماده   

با تجربه و  هیات علمییا یکی از اعضاي سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی :  سرپرست تور : 4ماده   
 .دمی نمای تحقیقاتیاقدام به برپایی تور است که با معرفی واحد برگزارکننده عالقمند 
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  :روظایف برگزارکننده و سرپرست تو

) 9ماده (درخواست کتبی حاوي اطالعات زیر را به مرجع مرتبط برگزار کننده تور باید براي اخذ مجوز  :5ماده 
  .ارائه نماید

ت، زمان اقامت، نام سرپرست، اقام اهداف، مقصد، مدت زمان رفت و برگشت، مسیر حرکت، نوع وسیله نقلیه، محل
 .ز مورد نیا و اعتبارات )نفر 10حداقل ( شرکت کنندگان برنامه روزانه، تعداد

  .این درخواست در مورد تورهاي شبکه باید حداقل دو هفته قبل به مرجع مربوطه ارائه گردد  :تبصره

ي مقررات برگزاري اردوها ،مالك در مواردي که این دستورالعمل در مورد آن اظهار نظري نکرده است :6ماده
  . د مصوب شوراي انقالب فرهنگی می باش دانشجویی

  . دنتحویل سرپرست تور نمای فرم تعهد پیوست را امضا و ،دانشجویان شرکت کننده در تور

سرپرست، تور را ترك نمایند و  در زمان برگزاري تور علمی، شرکت کنندگان نمی توانند بدون اجازه : 7ماده 
به انجام برساند و تنها در صورتی که حوادث غیر مترقبه  رست نیز موظف است برابر برنامه ارائه شده تور راسرپ

  .دبرنامه تغییراتی را اعمال نمای واقع شود، سرپرست می تواند در

مجوز مرجع صدور مکتوب تور را به  گزارش جامع و روز پس از پایان تور، 10برگزار کننده باید حداکثر  :8 ماده
 .دهندو رونوشت آن را به کمیته کشوري تحقیقات دانشجویی ارائه  ارائه نمایند

  :تورهامجوز برگزاري 

مراحل اداري و تایید  معاون  پس از طی شبکهسطح مرجع صدور مجوز برگزاري تورهاي تحقیقاتی  :9ماده 
  . پژوهشی دانشگاه مبدا  و مقصد شوراي راهبردي شبکه همکار می باشد

مورد تورهاي بین شبکه پس از طی مراحل اداري و تایید معاون پژوهشی دو دانشگاه و روساي شوراي در  
  . راهبردي مبدا و مقصد، کمیته کشوري تحقیقات دانشجویی می باشد

سیاستگذاري کمیته هاي  شوراي ،مرجع صدور مجوز برگزاري تورهاي تحقیقاتی خارج از کشور : 10ماده 
 .ی باشدمزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تحقیقات دانشجویی و

 .مرجع صدور مجوز تورهاي تحقیقاتی داخل دانشگاه معاون پژوهشی دانشگاه می باشد : تبصره
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  :نشرایط شرکت کنندگا

با تایید سرپرست (ذیل باشند  حداقل داراي یکی از شرایط ،شرکت کنندگان در تورهاي تحقیقاتی :11اده م
  ).انشجوییکمیته تحقیقات د

 اعضاي فعال کمیته هاي تحقیقات دانشجویی .1
 .شد را داشته با اعضاي کمیته هاي تحقیقات دانشجویی که فعالیت پژوهشی در موضوع مورد بازدید .2
 .داعضاي کمیته هاي تحقیقات دانشجویی که همکار طرح پژوهشی می باشن  .3
موضوعات مورد بازدید می  اعضاي کمیته هاي تحقیقات دانشجویی که در حال تصویب پروپوزال در حوزه  .4

 .باشند
کشوري یا در  اعضاي کمیته هاي تحقیقات دانشجویی که در طی سال در برگزاري همایش هاي پژوهش .5

 .سطح شبکه و در دانشگاه خدمات ارزشمندي داشته باشند

  : مراحل تصویب 

 مراحل تصویب یک تور تحقیقاتی در سطح شبکه : 12 ماده

دانشگاه و بررسی و اولویت  هاي عضو شبکه با تایید معاون پژوهشی دریافت پیشنهاد هاي تمامی دانشگاه  .1
  بندي تورها در جلسه شوراي راهبردي

ر تحقیقات دانشجویی ه اعالم سهمیه دانشجویی به هر دانشگاه عضو شبکه بر اساس تعداد اعضاي کمیته .2
  دانشگاه

  :سفر ایمنیمربوط به کات ن

دستورالعمل  مطابق بانکات مربوط به ایمنی سفر  به رعایت موظف تحقیقاتیبرگزار کننده تور  :13 ماده 
  .اردوهاي دانشجویی مصوب شوراي انقالب فرهنگی می باشد

  .گزار کننده تور برساندبر الزم است معاون پژوهشی دانشگاه مجري رعایت موارد فوق را به اطالع :تبصره  

  .زمان برگزاري تور نباید در نظم آموزش دانشگاه اخالل ایجاد نماید :14ماده 

از کمیته  اعتبارات حمایت در شبکه ها از محل تحقیقاتیاعتبارات مورد نیاز جهت برگزاري تورهاي  :15اده م
ها  وزش پزشکی و اعتبارات دانشگاهوزارت بهداشت و درمان و آم هاي تحقیقات دانشجویی و شبکه هاي همکار

 .دبو خواهد
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و اعتبارات دانشگاه  حمایتی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیهزینه ها به عنوان تنخواه از محل اعتبارات 
  .ها به  سرپرست تور پرداخت شود

  

  جدول امتیاز دهی تورهاي تحقیقات دانشجویی

امتیاز مراکز   نوع تور تحقیقاتی
امتیاز دانشگاه هماهنگ   امتیاز دانشگاه مبدا  یتحقیقات

  )مقصد(کننده تور
  6  15  25  بین شبکه اي

  4  10  15  شبکه اي

  2  5  10  استانی

  
  :مدارك جهت اخذ امتیاز تورها 

 نام و نام خانوادگی شرکت کنندگان، آدرس دانشگاه، شماره تماس .1
 نامه تصویب برگزاري تور ها .2
 گزارش کامل تور .3

  
کمیته سیاستگذاري  تبصره در جلسه شوراي 3  ماده و 15  در 5/7/91تاریخ  ن دستورالعمل درای بازنگري
           .تصویب گردیدو با ذکر صلوات اتفاق آرا ه ب تحقیقات دانشجوییکشوري 
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 برگزاري تور تحقیقاتی :عنوان برنامه 
  

 دانشجویی کمیته کشوري تحقیقات :واحد حمایت کننده 

  :ر برگزار کننده شبکه همکا -1
 

 :تاییدیه معاونت پژوهشی دانشگاه مبداء  -9

  :دانشگاه برگزار کننده  -2
 

  :موافقت ریاست مراکز تحقیقاتی  -10
 

  :بازدید از مراکز تحقیقاتی  -3
 

  :نوع وسیله ایاب و ذهاب  -11 
  :ا       اتوبوس   : قطار :                هواپیما

 :سهمیه هر دانشگاه  -4 

  :هدف از برگزاري تور تحقیقاتی  -12
 :تعداد دانشجویان شرکت کننده  -5 

  :  جنس   - 6
 :زن :                           مرد        

 :تاریخ پیشنهادي برگزاري تور  -7
 :شماره تلفن جهت تماس   -13 :نام سرپرست اعزامی تور  -8

 
  :امضاء معاونت پژوهشی دانشگاه   -
  :هشی مهر معاونت  پژو -
 : امضاء سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی  -

  
  :امضاء رئیس شوراي راهبردي شبکه همکار -
 

  در این قسمت چیزي ننویسید "لطفا                                                                                                          
  :  کننده دانشگاه علوم پزشکی کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار 

                                      :                                          تاریخ خاتمه تور                                       :        تاریخ شروع تور                  
    :اختصاص داده شده امتیاز                                           


