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 مقدمه

های نوآورانه و خالق که های پژوهشی و حمایت از پژوهشبه منظور ایجاد انگیزه و تشویق دانشجویان به انجام فعالیت    

انجامد، دانشگاه در نظر دارد از اجرای سازی علوم انسانی مییا کاربردیها به گسترش مرزهای دانش نتیجۀ اجرای آن

 :نماید حمایتنامۀ ذیل شرایط و ضوابط مندرج در شیوهبر اساس  های دانشجوییها  و رسالهنامهپایان

 اهداف -1ماده

 ؛های علمی مندرج در اسناد باالدستیها به منظور اجرای سیاستها و رسالهنامههدفمندسازی پایان -1-1

رفع ها ونامهپایانها و کاربردی کردن رسالهمنظور های دانشجویی به گسترش کمی و ارتقای کیفی پژوهش -1-2

 ؛صنعتهای مختلف جامعه و مشکالت بخش

های علمی و پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی به منظور رفع نیازهای استفاده از ظرفیتایجاد انگیزه و  -1-3

 ؛هاتحقیقاتی سازمان

 .دانشاصیل در راستای گسترش مرزهای های نامه ها و رسالهوی از پایانحمایت مالی و معن -1-4

 

 های مورد حمایت دانشگاهها/رسالهنامهموضوع پایان -2ماده 

ها و تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه، دانشکده هایی که بنا به پیشنهاد شورای تحصیالت تکمیلیها و رسالهنامهپایان

  مربوط به موضوعات زیر باشد مشمول حمایت می باشند: 

  ؛دانشگاههای پژوهشی موضوعات و اولویت -2-1

 هایی که به خدمات، تجهیزات و مواد اولیۀ آزمایشگاهی نیاز داشته باشند.ها و رسالهنامهپایان -2-2

های اصیل، آن دسته از منظور از پژوهش .های اصیل هستندهایی که حاوی پژوهشها و رسالهپایان نامه -2-3

شورای فرد متمرکز هستند. تشخیص این امر برعهده ههای منحصربموضوعات خاص و یافته برهایی هستند که پژوهش

یید أو ت «فرم مخصوص»پژوهشی دانشکده است. طرح و بررسی این امر پس از درخواست دانشجو در قالب -آموزشی

 . صورت می پذیرد استاد راهنما
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 هاها و رسالهنامهاز پایان شرایط حمایت -3ماده 

از جهت تطابق با  پس از تصویب در گروه آموزشی و شورای دانشکدۀ مربوط موضوع و پروپوزال پژوهشی -3-1

 های پژوهشی دانشگاه به تأیید استاد راهنما و معاونت پژوهشی دانشگاه رسیده باشد.اولویت

 قرار نگرفته باشد. مالی تحصیالت تکمیلی از منبع دیگری مورد حمایت ۀنامپایان -3-2

سازی آمدی علوم انسانی، کارآمدی علوم انسانی، اسالمیموضوع تحول علوم انسانی)روزهایی که به نامهپایان -3-3

  اند.سازی علوم انسانی( پرداختهعلوم انسانی، بومی

به ترتیبی که در  ها و تجهیزات آزمایشگاهی دارنددانشجویانی که برای اجرای پژوهش خود نیاز به انجام آزمایش -4-3

 ذیل شده است. 4مادۀ 

 ی آزمایشگاهیهاها و رسالهنامهشرایط حمایت از پایان -4اده م

برداری ( بهره3( خرید تجهیزات و مواد اولیۀ آزمایشگاهی 2( خرید خدمات آزمایشگاهی 1حمایت مالی فقط برای  -4-1

 ت.های معتبر کشور  قابل پرداخت اسهای علمی کشور)شاعا( یا سایر آزمایشگاهاز خدمات شبکۀ آزمایشگاه

هایی که امکان تهیه و انجام آن در داخل دانشگاه میسر مبلغ حمایت فقط برای خرید تجهیزات و انجام آزمایش -4-2

 نباشد مجاز است. 

هزینۀ یادشده تهیه و خریداری ای که با کمکبه غیر از مواد اولیه و تجهیزات مصرفی، تمامی تجهیزات سرمایه -4-3

 ه و باید به آزمایشگاه دانشکده یا دانشگاه تحویل داده شود. شود به دانشگاه تعلق داشتمی

 میزان حمایت -5ماده

ریال و برای رسالۀ دکتری  000/000/15نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه برای پایان« عمومی»مبلغ حمایت سقف  -5-1

 ریال است.  000/000/30

در صورت این شیوه نامه(  3-3)بند های آزمایشگاهی و رساله هانامهپایاناز  دانشگاه« خاص»سقف مبلغ حمایت  -5-2

ۀ و رسال 000/000/50 کارشناسی ارشدنامۀ پایانبرای  ،و ارائه اسناد مثبته یید شورای پژوهش و فناوری دانشگاهأت

 ریال است. 000/000/100دکتری 

محل اعتبارات پژوهشی  درصد از 00و  هنمااستاد را (Grant)پژوهشی اعتباردرصد از مبلغ حمایت از  20 :1 تبصره

شود. در مواردی که اعتبار پژوهشی استاد راهنما کفایت نکند از اعتبارات پژوهشی دانشگاه استفاده دانشگاه پرداخت می

 شود.می
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های نامهنامه اجرایی پژوهانه اعضای هیأت علمی موضوع حمایت از پایانکرد آییندر جدول هزینه :2 تبصره

نامۀ مذکور برای اعضای هیأت علمی که از اعتبار ویژۀ خود برای ای در آیینتحصیالت تکمیلی افزوده شود و امتیاز ویژه

  ند در نظر گرفته شود. کنهای تحصیالت تکمیلی استفاده مینامهحمایت مالی از پایان

 هزینهفرایند و نحوۀ پرداخت کمک -6 ماده

یا  نامه و رسالۀ ایشان نیاز به ارائۀ خدمات  یا خرید تجهیزات آزمایشگاهی دارددانشجویانی که انجام پایان -6-1

باید ضمن ذکر موضوع فوق در پروپوزال، نسبت به  های دانشگاه قرار دارددر راستای اولویتنامۀ ایشان موضوع پایان

 در زمان تصویب پروپوزال اقدام نمایند. نامهفرم حمایت از پایانیا  فرم کمک هزینۀ پژوهشتکمیل 

س از تصویب و تأیید درخواست حمایت در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده، معاونت پژوهشی دانشکده پ -6-2

ای از پروپوزال( برای معاونت حمایت دانشجو همراه با مستندات)فرم درخواست و نسخهنسبت به ارسال نامۀ درخواست 

 کند.پژوهشی دانشگاه اقدام می

قراردادی در سه نسخه به امضای   پس از بررسی و تأیید درخواست دانشجو در معاونت پژوهشی دانشگاه، -6-3

مابقی مبلغ پس از دفاع  امضاء قرارداد وپنجاه درصد از مبلغ حمایت عمومی پس از شود. دانشجو و دانشگاه منعقد می

 پرداخت خواهد شد. توسط معاونت پژوهشی دانشگاه یید کیفیتأرساله و ت /نامهپایان

تأیید معاونت پژوهشی دانشگاه و با هزینه های مربوط به حمایت خاص )موارد آزمایشگاهی( پس از  درصد  00 -6-4

  درصد پس از دفاع به دانشجو پرداخت خواهد شد. 30اد قرارداد و انعق

طبق ضمیمه شماره یک این  هاها و رسالهفرایند درخواست، تصویب و پرداخت منابع مالی حمایت از پایان نامه -6-5

 شیوه نامه است.

شده را به دانشگاه مسترد  در مواردی که دانشجو به دالیلی موفق به دفاع نشود باید مبلغ حمایت دریافت تبصره:

 گرداند.

 نظارت -7ماده 

 نظارت بر حسن استفاده از خدمات و مواد آزمایشگاهی بر عهدۀ استاد راهنما است. -0-1

در ها ها و رسالهنامهحمایت از پایان احلمر تمامیمعاونت پژوهشی دانشگاه مسئول نظارت کامل و دقیق بر  -0-2

 باشد.میدانشگاه 

به تصویب  06/03/30به تأیید  شورای پژوهشی و در تاریخ  20/00/1330در تاریخ تبصره 2ماده و  0نامه در این شیوه

 هیأت رئیسه دانشگاه رسیده و از تاریخ تصویب الزم االجرا است.  



6 
 

 

 



7 
 

 ضمایم

دانشجویی نامه/رسالهفرم درخواست حمایت مالی از پایان  
پژوهشی دانشگاه(های )موضوعات مرتبط با اولویت  

 

 سرکار خانم/ جناب آقای دکتر...................................................

 ...................نوان...............................عنامه/ رساله اینجانب ...................................... با استاد محترم راهنمای پایانبا سالم و احترام، 

..................................................................................................................................................................................... 

 مشمول حمایت استشیوه نامه .......................................( ) ...............براساس بند نامه/ رسالۀ یادشده نظر به این که موضوع پایان

 .نمایید مندی اینجانب از حمایت فوق اعالمموافقت خود را برای بهرهخواهشمند است 

 □دکتری             □تحصیلی:    کارشناسی ارشد رشته: ....................................... گرایش: .................................................      مقطع

     

 امضاء                                                                                                                                   

        شماره تلفن دانشجو:.........................................         

 

 سرکار خانم/جناب آقای دکتر................................................

 معاون محترم پژوهشی دانشکدۀ ..........................................

 *6مادۀ  1دانشگاه به ویژه تبصره ها مصوب ....... هیأت رئیسه ها و رسالهنامهنامه حمایت از پایانبا سالم، اینجانب با اطالع از شیوه

 . خواهشمند است دستور همکاری صادر فرمائید.. اینکندمراتب فوق را تأیید می

 نام و نام خانوادگی استاد راهنما                                                                                                                   

 امضاء                                                                                                                                        

                                                            
 ..گرداند مسترد دانشگاه به را شده دریافت حمایت مبلغ باید نشود دفاع به موفق دالیلی به دانشجو که مواردی در .*
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 کمک هزینۀ پژوهش آزمایشگاهی دانشگاهرم درخواست ف
 

 

 دکتر...................................................سرکار خانم/ جناب آقای 

نامه/ رساله اینجانب با عنوان.......................................................................................... استاد محترم راهنمای پایان، با سالم و احترام

................................................................................................................................................................................................................... 

 شیوه نامه مشمول حمایت است( خدمات آزمایشگاهی/ تجهیزاتحمایت از )براساس بند  نامه/ رسالۀ یادشدهنظر به این که موضوع پایان

رشته: ....................................... گرایش: .مندی اینجانب از حمایت فوق اعالم نماییدموافقت خود را برای بهرهخواهشمند است 

 مقطع تحصیلی: ............................................................   .................................................   

 .........................................نام و نام خانوادگی دانشجو                                                                        

 امضاء                                                                                                                                  

 شماره تلفن دانشجو:.........................................                

 مبلغ )ریال( تاریخ عنوان هزینه ردیف

1    

2    

3    

4    

5    

  جمع کل

 

 سرکار خانم/جناب آقای دکتر................................................

 معاون محترم پژوهشی دانشکدۀ ..........................................
 

 †6مادۀ  1ویژه تبصره ها مصوب ....... هیأت رئیسه دانشگاه به ها و رسالهنامهنامه حمایت از پایانبا سالم، اینجانب با اطالع از شیوه

 . خواهشمند است دستور همکاری صادر فرمائید.کند. اینمراتب فوق را تأیید می

 ........................................................نام و نام خانوادگی استاد راهنما 

 امضاء                                                                                                                                  

                                                            
 ..گرداند مسترد دانشگاه به را شده دریافت حمایت مبلغ باید نشود دفاع به موفق دالیلی به دانشجو که مواردی در .†
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 اطبائیطب های تحصیالت تکمیلی دانشگاه عالمهپایان نامه فرایند حمایت مالی از

 هزینۀ پژوهش توسط دانشجوتکمیل فرم درخواست حمایت مالی یا فرم کمک

 تأیید فرم توسط استاد راهنما 

 طرح و تصویب درخواست دانشجو در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده

  حمایت و پروپوزال( برای معاونت پژوهشی دانشگاه توسط معاونت پژوهشیدرخواست ها و مدارک)فرم ارسال فرم

 دانشکده

کمک هزینۀ پژوهش 

 آزمایشگاهی

حمایت مالی از 

نامه/رسالهپایان  

 دانشگاه ریدرخواست دانشجو در شورای پژوهش و فناوو تصویب طرح 

 دانشگاه

در سه نسخهبا ایشان  تماس با دانشجو و انعقاد قرارداد   

  در سه نسخهبا ایشان  تماس با دانشجو و انعقاد قرارداد 

وسعه و  هزینه پژوهش به معاونت ت)تمام یا بخشی( از کمک تدوین نامه پرداخت

 مدیریت منابع دانشگاه

نامهدرصد از مبلغ قرارداد حمایت از پایان 50پرداخت مالی تدوین نامۀ   

 به معاونت اداری و مالی دانشگاه

نامهآمیز دانشجو از پایاندفاع موفقیت  

ها در معاونت پژوهشی و ارائۀ نامهمراجعه به کارشناس حمایت مالی از پایان

 و صورت جلسه دفاع(  PDFو  wordحاوی فایل  CDمدارک)

سعه و  نامه برای معاونت توتدوین نامه پرداخت الباقی قرارداد حمایت از پایان

 مدیریت منابع دانشگاه 

 تحصیالت تکمیلی دانشکدهو ارسال برای شورای  تأیید فرم توسط معاون پژوهشی دانشکده


