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آيين نامهها و دستور العملهای پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

آییننامه حمایت از پایان نامههای دورههای تحصیالت تکمیلی
دانشگاه تهران

مقدمه
بهمنظور اعتالی سطح پژوهشی پایاننامههاي دورههاي تحصیالت تکمیلی در راستای اهداف و سیاستهای

سند چشم انداز و برنامه استراتژیک دوم دانشگاه و در جهت رفع مسائل و مشکالت کشورو توسعه همکاریهای
علمی و پژوهشی بین دانشگاه و دستگاههای اجرایی و صنعتی ،طرح حمایت از پایان نامههاي دورههاي
تحصیالت تکمیلی با شرایط و ضوابط ذیل تدوین و اجرا میشود.

ماده  -1اهداف:
 -1هدایت و بهرهبرداری از پایان نامههاي دورههاي تحصیالت تکمیلی در راستای حل مشکالت کشور و
استفاده از پتانسیلهاي موجود دانشگاه
-2کاربردی و قابل استفاده کردن نتایج حاصل از انجام پایاننامههاي دورههاي تحصیالت تکمیلی
 -3ارائه نتایج روشن و ملموس از انجام پایان نامه و نیز عرضه الگوی مناسب جهت رفع مشکالت و معضالت
کشور در همه زمینهها
 -4بهرهمندی از امکانات ،توانمندی و کمکهای تکمیلی سازمانها و دستگاههاي اجرایی در قالب حمایت از
پایان نامههاي تحصیالت تکمیلی دانشگاه
-5تولید طرحهاي پیشنهادی پژوهشی کاربردی مورد نیاز دستگاههاي اجرایی ماده
ماده  -2موضوع پایاننامههاي مورد حمایت دانشگاه:
موضوع پایان نامه باید از بین اولویتهای پژوهشی اعالم شده در قالب برنامههاي جامع تحقیقات اعضای
هیئت علمی یا گروههای آموزشی دانشگاه که مراحل تصویب را گذراندهاند انتخاب شود.
ماده  -3مراحل تصویب پایان نامه:
ن
 -1-3انتخاب و پیشنهاد موضوع پایان نامه توسط دانشجو و پس از تایید استاد راهنما با رعایت ماده 2ای 
آییننامه و ضوابط آموزشی دورههای تحصیالت تکمیلی
 -2-3تکمیل فرم پایان نامههاي دورههای تحصیالت تکمیلی
 -3-3موضوع پایان نامه در شورای تحصیالت تکمیلی  -پژوهشی گروهمطرح و پس از تصویب به معاونت
پژوهشی پردیس  /دانشکدهجهت بررسی و تصویب و صدور ابالغ منعکس میشود.
تبصره 1 :مدیران گروه موظف هستند با توجه به دستورالعمل تدوین برنامه جامع تحقیقات دانشگاه ،
پایاننامههاي مشمول حمایت این آییننامه را به معاونت پژوهشی پردیس  /دانشکدهجهت استفادهاز موضوع
ماده 4 اعالم نمایند.
تبصره 2 :کلیه دانشجویان نوبت دوم و شبانه مشمول حمایت این آییننامه ميشوند.
ماده  -4ضریب حمایت مالی:
 -1-4ضریب حمایت مالی از پایان نامههاي دورههای تحصیالت تکمیلی بر اساس جدول ذیل میباشد:
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گروه علمی

پایان نامه کارشناسی ارشد

رساله دکتری

علوم انسانی

1/5

4

علوم اجتماعی

1/5

4

علوم پایه

4/5

12

فنی مهندسی

4/5

12

معماری و هنر

4/5

12

کشاورزی

4/5

12

دامپزشکی

4/5

12
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تبصره :مبلغ پایه حمایت مالی پایاننامهها با توجه به اعتبارات پژوهشی تخصیص یافته هر ساله توسطمعاونت
پژوهش دانشگاهجهت تصویب به هیئت رئیسه دانشگاهپیشنهاد میگردد.
 -2-4در صورتی که نتایج پایان نامه به صورت مقاله در نشریات معتبر بینالمللی و یا ثبت اختراع ،اکتشاف ،آثار
بدیع هنری ثبت شده ،ارائه نظرات نوین ،کارآفرینی و محصول محوری منتشر گردد ،مطابق آیین نامه تشویق
دستاوردهای پایاننامههاي دورههای تحصیالت تکمیلی مورد تشویق قرار میگیرند.
ماده  -5نحوه پرداخت و هزینه پایاننامه:
 -1-5پرداخت هزینه فقط بابت خرید مواد مصرفی ،نرم افزار ،کتاب ،لوازم آزمایشگاهی ،جمع آوری و آنالیز
اطالعات و سایر هزینههاي غیر پرسنلی مرتبط با پایان نامه میباشد.
 -2-5ميزان حمايت مالي تعيين شده بر اساس ضوابط ماده  4اين آیيننامه از طريق معاونت پژوهشي پرديس/
دانشكده مستقل به استاد راهنما پرداخت ميشود و ايشان موظف است آن را طبق بند  1-5آيين نامه براي
هزينههاي غير پرسنلي مرتبط با پايان نامه دانشجو هزينه نمايد.
 80 -3-5درصد از مبلغ تعیین شده پس از تصویب موضوع پایان نامه ،و ٪ 20مابقی پس از دفاع پایان نامه
پرداخت خواهد شد.
ماده  -6میزان حمایت مالی و نیز مقررات اجرایی پایاننامههایی که در قالب قراردادبا سازمانهای دولتی و
خصوصی اجرا میشود ،مطابق با شرایط و ضوابط پژوهشهای کاربردی و توافق حاصله با سازمان و دستگاه
اجرایی مربوط خواهد بود.
این آییننامه در  6ماده و  3تبصره در جلسه مورخ  ،1389/9/15هیئت رئیسه دانشگاه به تصویب رسید و از
تاریخ  1389/11/10به بعد الزماالجرا میباشد.

