شرایط حمایت از رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد
 -1دانشجویان و محققان در رشتههای:
اقتصاد

دیریر ،لوم اتتادل ،تدده ناسد،ا ،تاهش ،ناسد،ا ،تایااشدا ا ،اد ،،لوم ،اشد،ا ،حقمق ر ابط بشن الاول
ا

،اشد،اتارارا بی،دد رر ا راردی ا اددر لوم

دهسی،ا ،ناسدر

رای رنات رد ریار

ردا دیبدط بد لقق دسیا ردا

بحقشقدب ،ر زدشس دهدتیت ردا بشن الاوو ،د،بما،سی ر ارن ایاخمان نیک، ،ادرسی.
 -2شرایط حمایت از پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد
ر دقع کدرناسد،ا ،ارنای ک حیاکشی نا

حادر ،از پدردن،دد ردا دصام

دد از بدرری بصامرو پی پمزا ا،هد ررنات

بدنی.
ا،شاومردن دقع کدرناسد،ا ،ارنای ک رسمز دم امی پدردن،دد خم را دشاص

،ری

بادرل ب ا،تصد دم امی ر حمز

دهدتیتردا بشنالاوو ،ار،ی ر ا لمر ،ا،تفد از ارن طیح حادرت ،قیار ار،ی.
ظرفیت حمایت 3 :پدردن،دد کدرنسد ،،ارنی
سقف حمایت مالی از پایان نامه :حیاکشی بد  4دشوشمن بمددن
 -3شرایط حمایت از رسالههای مقطع دکتری
حادر ،از ر،دل ردا دصم
ا،شاومردن دقع

ر دقع

کتیا ک حیاکشی رک ،د از بدرری بصمرو پی پمزا ا،هد ررنت بدنی.

کتیا ک رسمز دم امی ر،ادل خم را دشاص

،ری

بادرل ب ا،تصد دم امی ر حمز دهدتیتردا

بشنالاوو ،ار،ی ر ا لمر ،ا،تفد از ارن طیح حادرت ،قیار ار،ی.
ظرفیت حمایت 4 :ر،دل

کتیا

سقف حمایت مالی از رساله :حیاکشی بد  8دشوشمن بمددن
 -4مدارک مورد نیاز برای ثبت درخواست حمایت :
حمایت از رساله  /پایان نامه  :پی پمزا بحقشقدب ،بمنش ،دد از ا،تد رارساد رد دشد ر ،دد بصمرو پدردن ،دد  /ر،دل
،مابق کدرا بحصشو( ،رز د )
 -5بررسی درخواستها
کوش

رخما،ا ،رد بیاا حادر ،از پدردن ،دد

اایا اتی نایارط ا،تصد

ر،ادل

ر کاشت لوا ،رنایخد ،دهدتیت اریان دعیح پا از بیر،ا ،ادتشدز ر،

پا از بیرشی دهیا ،خمارسی نای .دیاحل بیر،ا ،بصامرو دم امی پدردن ،دد

لددربسی از:
 .1ار،د کوش دیارک دمر ،شدز ر دهو ،دقیر ب رنیخد ،دهدتیت اریان
 .2بیر ،،الق ،ظی کاشت لوا ،ب پششسهد

رسی ظیف حیاکشی  ،رفت کدرا

 .3ا،هقد بفدرم ،دد راردرا ا ،ددبشن رنیخد ،دهدتیت اریان

ا،شوما دمر حادر،

 -6نحوه حمایت از پایان نامه و رساله مصوب
 .1بهی دسیا از دسدب اددرا کتدبصد ،اا دمتم

ر رنیخد ،دهدتیت اریان؛

ر،ادل دمر حادر،

 .2ارائ دشد ر لوا /،پژ رش ،بم،ط کدرنسد،دن رنیخد ،دهدتیت اریان ب

ا،شومردن؛

 .3ادردن ا،اتفد از ظیاش ،کدرناسد،ادن رنایخد ،دهدتیت اریان ب لسمان دشاد ر پدردن،دد /ر،ادل

ر نامرت بادرل

نقحیری؛
 .4حادر ،ددل ،از پدردن ،دد

ر،دل بد ،قف ددل ،دشص ؛

 .5ادردن نیک ،ب نمرت رارادن ر ر ردا بصصص ،رنیخد ،دهدتیت اریان.
 -7سازوکار نظارت برانجام پایان نامه و رساله
 .1ا،شااوم دمظف ا،اا ،ر ارش پششاایا ،پدردن ،دد خم را پا از بیرشی ا،ااتد رارساد ب ناامرت ر اا ( بد بمااق
ر نامرت ،شدز بد نایک ،ر تو ادت
دشاتیک بیاا دشد ر بدز ،ا ددر ) ب رنایخد ،دهدتیت اریان ارائ ،ام
کاشت لوا ،ر ارش پششیا ،کدر را ب طمر حضمرا ارائ ،ادری.
 .2کاشت لوا ،رنای خد ،دهدتیت اریان دمظف ا،ا ،ر خصام ر ار شردا درتم ار،ادل ،حیاکشی بد رفت پا
از نم ا،هد الق ،ظی ،ادری ر نمرت ارائ ر ارش ب نرل حضمرا بدزخمر ،قع ،ظیات انقح ،را ر رادن
تو پششسهد ،ادری.
 .3ا،شاوم دمظف ا،ا ،حیاکشی دد پا از بدرری ادلش  ،اص ،هدر ،پدردن ،دد رد ر،ادل دقدل ردا چدپ نای
د اتصی ار پدردن،دد /ر،ادل را ب رایا کوش ادرلردا ،ی اا ارا ته ،ب امر ح اد ،هدر ،ب رنایخد ،دهدتیت
اریان بحمرل ،ادری.
 -8سایر حقوق معنوی مترتب برحمایت از پایان نامه و رساله
 .1ح و بما،اسیا لقق دسیا اایا دستصو ادردن دشدرک ،ر ا،تشدر دقدالت لوا ،بشن الاوو ،ا،تصیا ر ارش ردا
بحقشقدب، ،شد،ت ،بشن الاوو ،دش ی ا .،،دعدبق بد ائشن ،دد رم ،مر سیر ،پژ رشری ،شد،تارارا ا،شاد نسهت،
نیرف حقمق ددلرش ،اریا دشدرک ،کسسیردن ر بهش دحصمالت لوا ،بح ،ا،تد،یار ردا اخقق حیا اا رلدر،
خماری نی.
 .2ر  ،اص ،هدر ،چدپ نای رد ،ی اا ارا پدردن ،دد رد ر،ادل قشی خماری نای؛ «ارن پدردن ،دد  /ر،ادل بد حادر ،رنایخد،
دهدتیت اریان ا،ود پرریات حقمق بهی بی ارا از ان ب طمر دشااتیک دتهوق ب ا،شاااد  /دؤ،اا اا  /دیک دعدلهدب،
 ...................رنیخد ،دهدتیت اریان د ،بدنی.
 -9مهلت ارسال درخواست حمایت:
•
•

پدردن ،دد کدرنسد ،،ارنی 30 :اذر 1399
ر،دل

کتیا 30 :ا 1399

** بد بمت ب دحی ر ،ظیاش ،پرریش ادردن ثد ،رخما ،،بد زددن براشل ظیاش ،دش ی خماری بم .

