
 
 های تحصیالت تکمیلینامهدهی به پایانجهتتشویقی دستورالعمل 

  80/80/79دانشگاه در تاریخ  شورای پژوهشیجلسه سیصد و نهمین مصوب 

 هیئت رئیسه دانشگاه 61/80/79و مصوب جلسه مورخ 

 هیات امناء دانشگاه  69/80/79مورخ  و مصوب جلسه

 
 

امعه به جتالبسمت حل مسائل و مشکالت مهای تحصیالت تکمیلی و سوق دادن آنها به نامهدهی و هدفمندسازی پایانسامانبه منظور 
 د.ومی شتدوین و ابالغ و همچنین انجام تحقیقات نظری بنیادین و اصیل 

 تعاریف: :6ماده
رشد و ا ارشد یا رساله دکتری است که توسط دانشجویان مقطع کارشناسینامه کارشناسینامه تحصییالت تکمیلی  پایان پایان -1-1

 یا دکتری تخصصی زیر نظر استاد یا اساتید راهنما و مشاور انجام می شود.

نامه تحصیییالت تکمیلی اسییت که به منظور ارائه راهکار  لمی و  ملی برای حل یئ مسیی له یا   محور  پایاننامه تقاضییاپایان -1-2
 شود.به جامعه در قبال  قد قرارداد مشخص انجام میتالبمشکل م

ملی ر مقام اول تا سوم جشنواره های معتبو یا کسب نامه تحصیالت تکمیلی است که نتایج آن منجر به ثبت اختراع بدیع  پایاننامه پایان
  دستورالعمل داخلی امتیاز بندی فعالیتهای پژوهشی آئین نامه ارتقاء به شماره (11بند) (2)و (1ردیف های )مطابق  و بین المللی

 شود.میو یا محصول خروجی پایان نامه توسط هی ت ممیزه به  نوان اثر بدیع شناخته  11/51/51/و مورخ55411

نامه تحصییالت تکمیلی است که در راستای بسط مباح  نظری و توسعه مرزهای دان  و  ای  پایانپایان نامه نظری و توسیعه  -1-3
 گیرد.یا موضو ات کاربردی انجام می

دستورالعمل اجرایی اختصاص ( امتیاز مطابق 1ی است که حداقل )اپژوهشی مقاله –لمیمنظور از مقاله  پژوهشیی    -مقاله  لمی -1-4
 نمره به فعالیتهای پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی کسب نماید.

 شرایط الزم :0ماده

ط داشتن شرایبرای بهره مندی ا ضاء هی ت  لمی و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از مزایا و مشوق های این دستورالعمل 
 زیر الزامی می باشد 

و ارائه سند مالی )مانند چئ یا فی  بانکی( جهت احراز  کارفرماو حسن انجام کار محور ارائه گواهی تایید نامه تقاضاپایاندر  -2-1
 مبلغ قرارداد

 یا ارائهاز مراجع ذیصالح با تایید معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه و  اختراعنامه بدیع ارائه گواهی ثبت پایاندر  -2-2
و یا تاییدیه محصول خروجی پایان نامه از هی ت ممیزه  های معتبر ملی و بین المللیمقام اول تا سوم جشنوارهگواهی کسب 

 به  نوان اثر بدیع

میلیون ریال و بخ  خصوصی  11از بخ  دولتی کارشناسی ارشد  حداقل مبلغ قرارداد برای پایان نامه تقاضا محور در مقطع -2-3
 باید باشد. ریال 15میلیون ریال و بخ  خصوصی  35بخ  دولتی و برای مقطع دکتری  میلیون ریال 35

 تاسیس شرکت ضروری می باشد.      آگهیتبصره  در صورتی که کارفرما بخ  خصوصی باشد ارائه 

دستورالعمل اجرایی اختصاص نمره به فعالیتهای پژوهشی دانشجویان تحصیالت شرایط دانشجویان مقطع دکتری داشتن برای  -2-4
 د.نمی باشالزامی تکمیلی 

 مشوق ها :3ماده
های التدریس پایان نامهمحاسبه واحد معادل حق، 2ا ضیاء هی ت  لمی در صیورت داشیتن شرایط ماده     هی ت  لمیا ضیاء   -3-1

 زیر می باشد  بر اساس جدولاساتید راهنما و مشاور تحصیالت تکمیلی 
 

 های تحصیالت تکمیلینامهالتدریس اساتید راهنما و مشاور پایانجدول محاسبه واحد معادل حق

محورنامه تقاضاضریب پایان واحد مبنا مقطع  نامه بدیعضریب پایان  اینامه نظری و توسعهضریب پایان   
ارشد کارشناسی  3 2 2 1/1  

4/2 15 دکتری تخصصی  2/2  2 
حق التدریس و حق مصوب واحد  22واحد مازاد بر سقف  6تبصیره  حق التدریس و حق التحقیق ناشیی از ا مال ضیرایب فوق تا سقف    

 در هر ترم قابل پرداخت خواهد بود.التحقیق ا ضاء هی ت  لمی 
 



 
مند ، از مشوق های مالی طبق جدول زیر بهره2  دانشیجویان در صیورت داشتن شرایط ماده   دانشیجویان تحصییالت تکمیلی   -3-2

 خواهند شد 

 پایان نامه های دانشجویان تحصیالت تکمیلی جدول مشوق های مالی

محورنامه تقاضاپایان مقطع  نامه بدیعپایان   اینامه نظری و توسعهپایان   

ارشد کارشناسی میلیون ریال 1/4  میلیون ریال 3   

مبلغ گرنت پایه برحسب سال ورود 6ضریب  دکتری تخصصی مبلغ گرنت پایه برحسب سال ورود 4ضریب    
 

های  الوه بر مشوقپژوهشی  –در صورت ارائه گواهی پذیرش یا چاپ مقاله  لمی  دانشیجویان کارشیناسیی ارشید      .3-2-1

 بسیار خوب به سطح  الی ارتقاء پیدا می کند.(سطح نمره دانشجو نیز یئ سطح ارتقاء خواهد یافت.)مثال   ،مالی

 دستورالعمل اجرایی اختصاص نمره به فعالیتهای پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلیمطابق   دانشجویان دکتری .3-2-2

با  Scopusو  Q2و  Q1با ضییریب تاثیر JCRدر مجالت گواهی پذیرش یا چاپ مقاله در صییورت ارائه یئ مورد 

خوب به  شجو نیز یئ سطح ارتقاء خواهد یافت.)مثال  سطح بسیارنمره دان، هرسالمسیتخر  از  از مقاالت  Q1درجه 

 کند.(سطح  الی ارتقاء پیدا می

  شرایط بهره مندی از مزایای مشوق ها :4ماده

مستندات جهت بهره مندی از مزایای دستورالعمل حاضر را  ماه از تاریخ دفاع فرصت ارائه 6از دفاع تا دانشیجویان ارشید بعد     -4-1

 خواهند داشت.

دسیتورالعمل اجرایی اختصاص نمره به فعالیتهای پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی تا زمان  دانشیجویان دکتری مطابق   -4-2

 جهت بهره مندی از مزایای دستورالعمل حاضر را خواهند داشت.دفاع 

هزینه های غیرپرسیینلی از جمله خرید مواد مصییرفی، نرم افزار، کتاب، مقاالت پژوهشییی،    حمایت های مالی صییرفاش شییامل  -4-3

 تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، جمع آوری و آنالیز اطال ات و تدوین و تهیه پایان نامه یا اثر می باشد.

 

 مدیریت امور پژوهش و فناوری         
 

 

 
 


