
  

  بسمه تعالي 

  

  دانشگاه تهراندوره هاي تحصيالت تكميلي هاي آئين نامه طرح حمايت از پايان نامه

  

  مقدمه 

- هاي سند چشمهاي تحصيالت تكميلي در راستاي اهداف و سياستهاي دورهبه منظور اعتالي سطح پژوهشي پايان نامه

هاي علمي و پژوهشي بين و مشكالت كشور و توسعه همكاريانداز و برنامه استراتژيك دوم دانشگاه و در جهت رفع مسائل 

با شرايط و ضوابط  دوره هاي تحصيالت تكميلي هاي نامههاي اجرايي و صنعتي، طرح حمايت از پاياندانشگاه و دستگاه

  . شود ذيل تدوين و اجرا مي

  اهداف  -1ماده 

كميلي در راستاي حل مشكالت كشور و تحصيالت ت دوره هاي هايبرداري از پايان نامههدايت و بهره -1

 .هاي موجود دانشگاه استفاده از پتانسيل

 .هاي تحصيالت تكميلي هاي دورهكاربردي و قابل استفاده كردن نتايج حاصل از انجام پايان نامه -2

و نيز عرضه الگوي مناسب جهت رفع مشكالت و معضالت  ارائه نتايج روشن و ملموس از انجام پايان نامه -3

 .ها ور در همه زمينهكش

هاي اجرايي در قالب حمايت از ها و دستگاههاي تكميلي سازمانمندي از امكانات، توانمندي و كمكبهره -4

 هاي تحصيالت تكميلي دانشگاه پايان نامه

 هاي اجراييهاي پيشنهادي پژوهشي كاربردي مورد نياز دستگاهتوليد طرح -5

  حمايت دانشگاههاي مورد موضوع پايان نامه -2ماده 

اعضاي هيات جامع تحقيقات  هاي هاي پژوهشي اعالم شده در قالب برنامهبايد از بين اولويت موضوع پايان نامه

  .انتخاب شود ,اند گروههاي آموزشي دانشگاه  كه مراحل تصويب را گذرانده ياعلمي 

    



   مراحل تصويب پايان نامه -3ماده 

اين آيين  2توسط دانشجو و پس از تاييد استاد راهنما با رعايت ماده ن نامهانتخاب و پيشنهاد موضوع پايا - 3-1

  هاي تحصيالت تكميلي و ضوابط آموزشي دورهنامه 

  تحصيالت تكميلي  دوره هاي هايتكميل فرم پايان نامه - 3-2

اونت پژوهشي گروه مطرح و پس از تصويب به مع -در شوراي تحصيالت تكميلي  موضوع پايان نامه - 3-3

  .شود نشكده جهت بررسي و تصويب و صدور ابالغ منعكس مياد/ پژوهشي پرديس 

- وجه به دستورالعمل تدوين برنامه جامع تحقيقات دانشگاه، پايان نامهمديران گروه موظف هستند با ت:  1تبصره

اعالم  4دانشكده جهت استفاده از موضوع ماده /هاي مشمول حمايت اين آئين نامه را به معاونت پژوهشي پرديس

  .نمايند 

    .كليه دانشجويان نوبت دوم وشبانه مشمول حمايت اين آيين نامه مي شوند :2تبصره

  ب حمايت مالي ضري -4ماده 

  :باشد تحصيالت تكميلي براساس جدول ذيل ميدوره هاي هاي ضريب حمايت مالي از پايان نامه - 4-1

  رساله دكتري  كارشناسي ارشد پايان نامه  گروه علمي

  4  5/1  علوم انساني

  4  5/1  علوم اجتماعي 

  12  5/4  علوم پايه

  12  5/4  فني و مهندسي

  12  5/4  معماري و هنر

  12  5/4  رزيكشاو

  12  5/4  دامپزشكي

  

ها با توجه به اعتبارات پژوهشي تخصيص يافته هر ساله توسط معاونت مبلغ پايه حمايت مالي پايان نامه :تبصره 

  . گردد پژوهش دانشگاه جهت تصويب به هيات رئيسه دانشگاه پيشنهاد مي



 ،گردد  منتشرPatent معتبر بين المللي و يا به صورت مقاله در نشريات  در صورتي كه نتايج پايان نامه - 4-2

  .گيرند هاي تحصيالت تكميلي مورد تشويق قرار ميهاي دورهمطابق آيين نامه تشويق دستاوردهاي پايان نامه

  نحوه پرداخت و هزينه پايان نامه -5ماده 

آوري و آناليز هي، جمعافزار، كتاب، لوازم آزمايشگاپرداخت هزينه فقط بابت خريد مواد مصرفي، نرم - 5-1

  .باشد مي پايان نامههاي غير پرسنلي مرتبط با اطالعات و ساير هزينه

اين آيين نامه با تاييد استاد راهنما و از طريق  4ميزان حمايت مالي تعيين شده براساس ضوابط ماده  - 5-2

  .شود دانشكده پرداخت مي/معاونت پژوهشي پرديس

پرداخت  مابقي پس از دفاع پايان نامه% 20، و ه پس از تصويب موضوع پايان نامهاز مبلغ تعيين شد% 80 - 5-3

 .خواهد شد 

هاي دولتي و ني كه در قالب قرارداد با سازماهايميزان حمايت مالي و نيز مقررات اجرايي پايان نامه -6ماده 

و دستگاه حاصله با سازمان هاي كاربردي و توافق مطابق با شرايط و ضوابط پژوهش ،شودخصوصي اجرا مي

  .اجرايي مربوط خواهد بود

ه تصويب رسيد و از ، هيات رئيسه دانشگاه ب 15/9/1389تبصره در جلسه مورخ  3 ماده و 6اين آئين نامه در 

 . باشدبه بعد الزم االجرا مي 10/11/1389تاريخ 

 

 

 

 

 


