
 به نام خدا

 
 مديريت تحصيلات تكميلي

هاي دانشگاه صنعتي ها و رسالهنامهآيين نامه اجرايي هدفمندسازي پايان

 اصفهان

 22/0/1044هيات رئيسه دانشگاه مورخ و  1/2/1044مصوب شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه مورخ 

 

 مقدمه

هاي تحصيلات تکميلي در دانشگاه ها و رسالهنامههدفمندسازي پاياندر راستاي  اجرايي نامهاين آيين

ها و ها به سنن ي رسننالهها و شننر تدسننتگاهصننناي   صنننیتي اصنن وان و هدايت ارتتارات پیوهشنني 

هاي هها و رسالنامهالزام هدفمندسازي پايان"و بر اساس سند  هاي تحصيلات تکميلي دانشگاهنامهپايان

ش راي گسترش و  11/3/1311مص ب  " زشي و پیوهشيها و م سسات آمتحصيلات تکميلي دانشگاه

شدهبرنامه شي از اي  هبه گ نه ريزي وزارت رتف تنظيم  شگاه و همچنين هزينه بخ شي دان هاي پیوه

ضننمنا تنظيم  .ها تامين شنن دهزينه زندگي دانشننی يان از محا ارتتارات پیوهشنني  ارفرمايان  ر 

سآيين ست  ه حر ت به  سند و اين آييننامه به نح ي ب ده ا شده در آن   نامه ي تحقق اهداف ذ ر 

 .انیام ش دبوتر 

 

 : تعاريف1ماده 

 : منظ ر وزارت رل م تحقيقات و فناوري است.وزارت .1

 : منظ ر دانشگاه صنیتي اص وان است.دانشگاه .2



 ش د.ارشد و رساله د تري گ ته مينامه  ارشناسي: به پايانپارسا .3

شي .4 پیوهشنني در لالپ پارسنناها هاي اسننت  ه براي اجراي  ر : منابیي مالي اعتبار پژوه

 ش د.تامين مي

سازمان تامينسازمان حامي:  .5 ستگاههمان  ست  ه به د شي ا هاي اجرايي   ننده ارتتار پیوه

هاي صنننیتي  التصننادي  اجتماري  فرهنگي و ...  ه هاي دولتي و غيردولتي  سننازمانشننر ت

گذارند یوهشنني در لالپ پارسننا در ارتيار م سننسننات ميهاي پمناب  مالي را براي اجراي  ر 

 ش د.گ ته مي

پارساهايي هستند  ه بر متناي حا يك مشکا رملي در صنیت  جامیه پارساهاي كاربردي:  .6

 يا يك سامانه تیريف شده و داراي دستاورد  اربردي هستند.

  براي پاسخ به اميح: پارساهايي  ه با ارتتار پیوهشي  از جانپ سازمان پارساي تقاضامحور .7

ست و يا برآورده  ردن يك نياز تويه مي شده در اين  ش نديك درر ا شرايط ذ ر  و از حدالا 

 نامه برر ردار هستند.شي ه

 : وزارت صنیت  میدن و تیارتوزارت صمت .8

 وزارت رتف : سازو ار تامين ارتتار پیوهشيستاپ .1

 وزارت صمت :  ر  ت انمندسازي ت ليد و ت سیه اشتغال پايدارتاپ   .11

ها  م سننسننات دولتي  م سننسننات يا نوادهاي رم مي : تمامي وزارتخانهدستتتگاه اجرايي .11

شر ت ستگاهغيردولتي   ستلزم ذ ر و يا هاي دولتي و  ليه د شم ل لان ن بر آنوا م هايي  ه 

 تصريح نام است 

 

 : اهداف2 ماده

سننمت حا مشننکلات و هاي تحصننيلات تکميلي دانشننی يان به ها و رسننالهنامههدايت پايان .1

ستگاهچالش شي د سات اجرايي در بخشها و نيازهاي پیوه س   دولتي و غيردولتي هايها و م 

 )پارساهاي تقاضامح ر(.



هاي دولتي و غيردولتي به پشنننتيتاني از ها و شنننر تهاي پیوهشننني دسنننتگاههدايت ب دجه .2

 هاي تحصيلات تکميليها و رسالهنامهپايان

 هاي تحصيلات تکميلي در زمان انیام پیوهش.دانشی يان دورهتامين  مك هزينه زندگي  .3

 در انیام پارسا م رد نياز تامين م اد و لطیات مصرفي .4

 هاي جذب شده از اين ارتتارت سیه و بوت د تیويزات پیوهشي بر اساس ب دجه .5

 رلمي مشار ت  نندهحمايت مالي مستقيم و يا غيرمستقيم از ارضاي هيات .6

اي هها و رسالهنامهرلمي به ايیاد ارتتاط با جامیه و صنیت و تیريف پايانتاترغيپ ارضاي هي .7

 هاي  ش رتحصيلات تکميلي براي رف  نياز

و  ندتر  هدفمتلاش بيشننتر دانشننی يان تحصننيلات تکميلي براي بالا بردن انگيزه تحصننيلي  .8

ر د و ادامه  ار اتحصي ادامهبراي انگيزه  افزايش و ر د  ي يت براي ام ر آم زشي و پیوهشيبا

 دارا  ش ر

 هاي تحصيلات تکميليآم رتگان دورهايیاد زمينه براي اشتغال بيشتر دانش .1

هاي تحصيلات تکميلي دانشی يان به سمت حا مشکلات ها و رسالهنامهاز پايان بخشيهدايت  .11

 ها )پارساهاي  اربردي(رملي در صنیت  جامیه يا سامانه

 

 پژوهشي: انواع اعتبارات 3ماده 

 ش ند:ارتتارت پیوهشي براي انیام پارساها به دو گروه زير تقسيم مي

ش ند : آن دسته از ارتتارات پیوهشي هستند  ه براي پارسا تامين مياعتبار پژوهشي كامل  -1

يه  ها و  ارگاهمايشنننگاهز) هزينه آ الف( هزينه انیام پیوهش و دو بخش دارند: ها  م اد اول

يرسننارت دانشننگاه(  ب( ز درالزحمه اسننتادان راهنما و مشنناور و ...( و اسننت اده تیويزات  حق

 تکميليهزينه ماهيانه دانشی ي تحصيلات مك

شي محدود -2 بخش اول يیني  آن دسننته از ارتتارات پیوهشنني اسننت  ه فقط: اعتبار پژوه

 گيرد.را در بر مي دانشگاههزينه انیام پیوهش و هزينه زيرسارت در 

صره  شي از هر ن ع را ميارتتارات . 1تب سازمانپیوه صندوقت ان از  شي ملي و بين ها و يا  هاي پیوه

ها و ها و نوادهاي اجرايي با هدف حا چالشالمللي  به منظ ر ت سنننیه مرزهاي دانش  از دسنننتگاه



 ني جوت ت سننیه فناوري يا محصنن ل آناهاي دولتي و غيردولتاي و يا شننر تمشننکلات ملي و منطقه

  رد.ارذ 

 

 هاي تقاضامحورانواع پارسا: 0ماده 

ن به ميزا و دانشگاه  ارتتار پیوهشي  اما حاميپارساهايي  ه بر اساس لرارداد مشخص ميان سازمان 

 .ش ندتقاضامح ر محس ب مي  نندرا دريافت مي نامهحدالا شارصواي مشخص شده در اين شي ه

برنامه راهتردي ر د و به منظ ر  سپ جايگاه رلمي در : در م اردي  ه دانشگاه در چارچ ب 1تبصره

هاي هاي رلمي راص از ارتتارات دانشگاه   مك هزينه زندگي ماهيانه دانشی  را افزون بر هزينهح زه

ضامح ر  سايي تقا شته و چنين پار سازمان حامي را نيز برروده دا پیوهش ر د تامين مي  ند  نقش 

 ش د.تلقي مي

صره صره  :2تب شی يان د تري  ه به و متداول لتلي  مقرري میم لتت شگاه ادان ا ر ش دداده ميي دان

 ش د.نمي شاما

 

 ش ند:پارساهاي تقاضامح ر به ان اع زير تقسيم مي

 :دانشگاه رونيب يتوسط سازمان ها و نهادها پارساهاي دانشجويان بورسيه -0-1

ن آبه دانشی ي ب رسيه   حاميپارساهايي  ه بر اساس لرارداد منیقده ميان دانشگاه با سازمان 

هزينه انیام    مك هزينه زندگي دانشی  پردارت بر رلاوه گيرد. سازمان حاميميسازمان تیلق 

 . ندنيز پردارت ميرا دانشگاه هاي م رد است اده در پیوهش و زيرسارت

 ايجادسازو كار  -الف

تمويدات لتلي و ارذ ها  با انیام درصنندي از دانشننی يان تحصننيلات تکميلي در برري از  د رشننته

سط ت انند  ميمی زهاي لازم ش ند.صنیت يا  ت  سيه  ستگاه اجرايي ب ر  تمويدات لازمساز و  ار و  د

 ش د:به ترتيپ بص رت زير انیام ميبراي فراهم شدن اين امکان 

گاه دانش پيرام ني يموم با اول يت لرار دادن منطقه هاي اجراييدستگاهصناي  و شناسايي  -1-الف

 از  ريق:

 يا مر ز ن آوري دانشگاه دفتر ارتتاط با صنیت -



 رلميتاارضاي هي با همکاريها  ريق دانشکده  -

 ت سط يك راما اجرايي واسطه -

 ارتتاط با صنیتت سط دفتر  نامهشده و رسيدن به ت اهم شناساييمذا ره با مرا ز  -2-الف

نامه بايد دربرگيرنده حدالا . ت اهمتحصيلات تکميليمديريت و  /هاي مرتتطدانشکده دانشگاه 

 باشد. 1-4هاي ذ ر شده در بندهاي بیدي زير ماده شرايط و ويیگي

اي ارذ می ز از مراج  مرب  ه )دفتر گسترش و سازمان سنیش( براي ارلام تلاش بر -3-الف

 نک ررسمي در دفترچه  
 

 هاويژگي -ب

 به ميزان يه د تريو دانشی يي ب رس ترم 0 ميزانبه دانشی ي ب رسيه  ارشناسي ارشد  -1-ب

  ند.دريافت ميثابت حق ق  ترم 2

و  1حقوق پايه مربي پايه يكبه ميزان دانشی ي ب رسيه  ارشناسي ارشد حق ق ماهيانه  -2-ب

 ش د.محاسته و پردارت مي 2پايه يك استاديارميزان حقوق پايه به دانشی ي د ترا 

صره  هزينه را به رن ان پاداش  مام ريت   مكمتالغي   ت اند رلاوه بر حق قسننازمان حامي مي. 3تب

 ب رسيه پردارت و وي را بيمه نمايد. دانشی ي زندگي و ... به

 ت سط  دانشی ي ب رسيه م ظف است است پس از فارغ التحصيلي و انیام ردمت سربازي -3-ب

سازمان درآمده و به  ستخدام آن  يیني  دو برابر مدت بورسحداكثر تا ميزان سازمان حامي به ا

شد  4 سي ار شنا سازمان يبراي د تر سال 8و سال براي  ار  .ردمت نمايد بط ر تمام ولت در آن 

صيلي دانش شدن مدرک تح شرايط آزاد  سيه يآم رتهيکي از  ستت به   ب ر اتمام مدت تیود وي ن

 .دباشسازمان و يا  سپ رضايت  تتي و رسمي از آن سازمان براي دريافت مدرک تحصيلي مي آن

ست  (دهندهب رس) حامي سازمان -0-ب مبلغ حقوق كل  نيمي ازحداقل مبلغ معادل م ظف ا

سيه شگاه پردارت نمايدبابت هزينه را 3بور سته به ميزان اين متلغ .هاي پیوهشي به دان ان سازم  ب

 .دانشگاه در حق ق مادي پارسا مشار ت ر اهد داشت  ميته مالکيت فکريحامي  تق میيارهاي 

                                                           

 است. 1311ريال در سال  1133143615 آن ماهيانه متلغ 1 
 است. 1311ريال در سال  1632533641 آن ماهيانه متلغ 2

 1311ريال براي د تري در سال 43131113111ريال براي  ارشناسي ارشد و  17131113111 3 



ته تیلق گرف "حمايت مالي پارسا"گيرد ولي به دانشی ي ب رسيه مقرري متداول تیلق نمي -5-ب

 .ش دمند مياز امکانات دانشی يي مانند ساير دانشی يان بوره و

صره  ت اند جدا از تیودات مالي ذ ر شننده  متالغ و م اد مصننرفي را به رن ان ميسننازمان حامي . 0تب

 مك هزينه پیوهش در ارتيار دانشنننی ي ب رسنننيه ر د لرار داده و يا وي را از امکانات و تیويزات 

 پیوهشي آن سازمان برر ردار نمايد.

 

 ظرفيت پذيرش -ج

ت افق با سازمان حامي و لتا   تقهر  د رشته تیيين ظرفيت پذيرش دانشی ي ب رسيه در  -1-ج

 ش د.از ارلام ظرفيت دانشکده به تحصيلات تکميلي انیام مي

درصد ظرفيت آن  د رشته  51 ت اندمي رفيت دانشی يان ب رسيه در هر  د رشته حدا ثرظ -2-ج

 .را به ر د ارتصاص دهد

 د رشننته در نظر ظرفيت  لي آن در هر  د رشننته در درون ظرفيت دانشننی يان ب رسننيه  -3-ج

 .ش دبا ارائه درر است انیام مي  رشته آن گرفته شده و انتخاب دانشی يان ب رسيه پس از لت لي در

رشته بيشتر باشد انتخاب  تق  ي يكها از ظرفيت ب رسيهدر ص رتي  ه تیداد درر است. 5تبصره 

ساس اول يت شان شارصبندي بر ا سازمان حامي و با تاييد اي شکده و  شده و هاي م رد نظر دان انیام 

ن با تاييد دانشکده و سازماباشد متقاضيان  هسيرها  متر از ظرفيت ب در ص رتي  ه تیداد درر است

 حامي انتخاب شده ولي اجتاري در ب رسيه شدن غيرمتقاضيان نخ اهد ب د.

 

 انتخاب موضوع پارسا -د

م ض ري در راستاي حا مشکلات حال يا آينده بايد ول يت انتخاب م ض ع پارساي دانشی ي ب رسيه ا

شد حامي سازمان شنواد .با ض ع پي سازمان حامي لازم  هلذا در انتخاب م  ص يپ آن نظر و تاييد  و ت

 .است

سازمان حامي اين م ض ع مي. 6تبصره  ضايت  تتي  ص رت ر ش د ولي در  ت اند  اربردي محس ب ن

 ش د.ميپارسا تقاضامح ر محس ب  در هر حال
 

 وزارت صمت پارساي مصوب در سامانه تاپ -0-2

 نند  را اجرا مي تاپم ض رات ارلام شده در سامانه   پارساهايي  ه با هماهنگي وزارت صمت

  ش ند.تقاضامح ر محس ب مي در ص رت تاييد مکت ب وزارت صمت



صره هاي م اد اوليه لازم براي اجراي اند  ه تمامي امکانات  تیويزات و هزينهشر ت ها م ظف .7 تب

شگاه مي  رده و ر  را تامين  ساير هزينهدان شگاه را از محا ب دجه رم مي ت اند  هاي پیوهش در دان

 تامين  ند. پردارت يا ردم پردارت  مك هزينه زندگي دانشننی  بر اسنناس ت افق ميان دانشننگاه و

 گيرد  ه بايد به ا لاع دانشی  رسانده ش د.شر ت ص رت مي

 

 وزارت عتف پارساي مصوب در سامانه ستاپ -0-3

 .دش  انیام ستاپ پیوهشي ارتتار تامين سامانه  ريق در ص رتي  ه پارسا از

 

 صنعت يا جامعه  شده از طريق منابع ماليپارساي مساله محور حمايت  -0-0

و داراي  شنن ندمشننکلات صنننیت يا جامیه تیريف مي پارسنناهايي  ه مسننتقيما  در جوت حا

 :دنمحس ب مي ش  مح رهاي زير باشند تقاضاويیگي

و  ردي ارب  دانشننگاه و دفتر ارتتاط با صنننیت مرب  ه تاييد دانشننکدهتشننخيص و بايد به  -الف

 .دنمحس ب ش  تقاضامح ر

 .برر ردار باشند 5از حدالا حمايت مالي مشخص شده در ماده  -ب

لازم  هاييابي شده و پيگيريمختل ي م ض عروشواي  ت انند از  پارساهاي تقاضامح ر مياساسبر اين 

ت ان به صننلا  انیام شنن د. از جمله اين روشننوا مياز  ريق مراج  ذي نامه و لراردادبراي ايیاد ت اهم

 م ارد زير اشاره  رد: 

انتخاب و  يميك سازمان حا از موضوعات پيشنهاديت اند از ميان مي ي تقاضامح رساپار -

 حامي لرارداد آن مابين دانشننگاه و سننازمان  و انیام ت افق نامه اوليه پيشنننوادهپس از تنظيم 

 .تنظيم و تاييد گردد

شناسايي شده و  جامیه يا صنیت در راهنما استاد ت سط ت اندمي تقاضامح ر يم ض ع پارسا -

 رقد اوليه ت سننط وي انیام و منیر بهو ت افقات مذا رات  و تدوين پروپ زال  تیريف م ضنن ع

 .ش د حامي لرارداد مابين دانشگاه و سازمان

 در صنیت يا جامیه شناسايي شده و ت اند ت سط ر د دانشی مي تقاضامح رم ض ع پارساي  -

ت سط استاد راهنما و دانشگاه انیام  ما بقي ام ر. در مذا رات اوليه به استاد راهنما  مك  ند

 .ش دمي

 



 طرح ارتباط با صنعت استاد راهنما پارساي تعريف و حمايت شده از  -0-5

شده و  - ستاد راهنما تیريف  صنیت ا ستا و با ارتتار مالي  ر  ارتتاط با  ست  ه در را سايي ا پار

 .برر ردار باشد 5از حدالا حمايت مالي مشخص شده در ماده بايد 

 

 ذيل 12پارساي مبتني بر بند ج ماده  -0-6

  رف  منظ ر به دولت رم مي ب دجه ارتتارات محا از "محدود پیوهشي ارتتار"با  پارساهايي  ه

  ج دبن اجرايي نامهشي ه اساس بر و ش ندمي اجرا و تیريف دانشگاه در  ش ر نيازهاي و مشکلات

ست اده حدا ثر" لان ن 12 ماده ش ر و  نيازهاي تامين در ردماتي و ت ليدي ت ان از ا تق يت  
تقاضا مح ر محس ب  رسندهاي دبيررانه رطف به تاييد ميدست رالیما و "آنوا در امر صادرات

 .ش ندمي

 

 پارساهاي تقاضا محور:تامين مالي : شرايط لازم و 5ماده 

 اما انیام  يهانهيهز زانيممتلغ پايه درصد  11 پارساهاي تقاضا مح ر حمايت از حدالا ارتتار مالي

شد. اين  كي سا مي با سي نامه انيپا كيانیام  براي متلغ پايهپار شنا شد  ار  ماه و يك 12مدت ه بار

ساله د ترا  ساله  ماه 31مدت ه بر ست  ه هر   نيپليسيد 3در  شگاهدان يفکر تيمالک تهي م ت سطا

س –ي فن شاورز ي موند شی  قح بخش .ش دتیيين مي هيو رل م پا يیيمناب   ت - ي  ه بالزحمه دان

 يبرارن ان مثال ه . بش دمي تاميناين ارتتار محا از  يسارت پیوهش-رص رت میادل حق الزحمه ن 

 است. 1ها در سه ديسيپلين مختلف در جدول متلغ پايه ميزان هزينه 1411سال 

 

 3در  1411پارسا به ريال بر متناي مقياس سال  كي اما انیام  يهانهيهز زانيممتلغ پايه : 1جدول 

 دانشگاه نيپليسيد

 مقط  يموندس –ي فن يیيمناب   ت - ي شاورز هيرل م پا

 پايان نامه 6813111311 7213111311 6513111311

 رساله 231813111311 232413111311 231513111311

 



ساهاحمايت مالي از  ضا مح ر م يپار ص رتيتقا سم قيو از  ر زير ت اند به دو  با میاونت  يلرارداد ر

 .رديص رت پذ گاهدانش يپیوهش

  پارساهاي تقاضا مح رارتتار مالي  پايهمتلغ  با ارتتاري به ميزانسازمان حامي  :كامل تيحما  -الف

 دهد.  پارسا را م رد حمايت لرار ميمندرج در اين ماده يا بيشتر 

صدي از سازمان حامي  :محدود تيحما -ب ساهاي متلغ پايه ارتتار مالي با ارتتاري به ميزان در پار

 دهد.درصد  متر نتاشد  پارسا را م رد حمايت لرار مي 11 ه از  مندرج در اين ماده  تقاضا مح ر

به  يليتحصننن نهيبه صننن رت ارائه  مك هز ت انديم حمايتواي مالي پارسننناهاي تقاضنننامح ر -

ارزش  يدارا يهاداده ايو  هياول يم اد مصننرف نيتام ايو  يشننگاهيردمات آزماارائه   دانشننی 

شکده و تا دلمیا يمال ستاد راهنما  دان شگاه رس ديي ه به ت افق ا  دهيدفتر ارتتاط با صنیت دان

 است  باشد.

ر د  ا ارتتار مالي پارساي تقاضامح ر در ارتيار استاد راهنماي اول لرار گرفته تا به صلاحديد -

 .گرددمصرف  و جريان نقدينگي رچ ب لرارداداچو

ساس ميزان پيشرفت و سارت میادل مصر  - في وپردارت حق الزحمه پیوهشي دانشی يان بر ا

الزحمه سننارتي متلغ حقم رد تاييد اسننتاد راهنما و سننازمان حامي صنن رت ر اهد پذيرفت. 

  د.شمي تیيين شگاهدان در ح زه میاونت پیوهش و فناوري ي است  هدانشی  بر متناي متلغ

 

 بندي پارساهاي تقاضا محور: سطح: 6ماده

صد  11 بايد تيمتلغ حما حدالااز آنیا  ه  سا هزينه هاي انیاممتلغ پايه در شد  پار يا  يبندسطح با

𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 ساها ضامح ر جوت تی يپار ست رالیما به  نيشده در ا ينيبشيپ يهاازيامت پيضر نييتقا د

 .ش دبندي مي تقه ريشر  ز

 دسننته يبرا يفکر تيمالک تهيشننده ت سننط  م نييدرصنند از متلغ تی 111تا  71 نيب : سه سطح

 .مرب  ه يپارسا



 يرساپا دسته يبرا يفکر تيمالک تهيشده ت سط  م نييدرصد از متلغ تی 71تا  41 نيب:  دو سطح

 .مرب  ه

 دسننته يبرا يفکر تيمالک تهيشننده ت سننط  م نييدرصنند از متلغ تی 41تا  11 نيب : يك سطح

 .مرب  ه يپارسا

  ه با فرم ل زير لابا بيان است:

𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 = 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(
𝛼 + 5

30
) 

0  ه  ≤ 𝛼 ≤ شان مي دهد 100 صد حمايت را ن رملگر گرد  ردن به نزديکترين  𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑و   در

 ردد صحيح است.

 

 مهم: هايتبصرهساير 

 .هاي دانشگاه باشديکي از پیوهشکده ت اندسازمان حامي مي. 2تبصره 

 م ض عيك   ت اند دانشگاه باشد  ه بر اساس نيازها و ضرورتواي ر دمي سازمان حامي .9تبصره 

 رحي ارائه دهد  ه بت اند يك يا چند پارساي  اربردي تیريف  رده و در لالپ  اربردي  پیوهشي

 .را پشتيتاني نمايد

صره ضامح ر مي41 تب ساهاي تقا شر تواي . پار ضاي هيات رلمي داراي  سط ار شي ت انند ت  روي

 ثتت شده با می ز دانشگاه تیريف و حمايت ش ند.

 "ارتتار پیوهشي محدود"پارساهايي  ه با است اده از ارتتارات ب دجه رم مي دولت با . 11تبصره 

ش ند شی ي تحصيلات تکميلي اجرا  ضا مح ر ت  يیني بدون تامين  مك هزينه زندگي دان لقي تقا

 .ش ندنمي

متناي م فقيت   آميزاي م فقيتو ارتتام لرارداد به گ نه حامي سپ رضايت سازمان . 12تبصره 

 .و  ي يت اجراي پارساي تقاضامح ر است

ارشد و رساله د ترا از س ي نامه  ارشناسيدر م ارد راص صدور می ز دفاع از پايان .13تبصره 

  در اين ص رت پس از دفاع دانشی  .بلامان  است حاميبه زرم ردم  سپ رضايت سازمان  دانشگاه



متیودند و پارسا فقط  حامي ما ان دانشی  و استادان راهنما در رص ص  سپ رضايت سازمان 

 . تقاضامح ر تلقي مي ش د حامي در ص رت  سپ رضايت سازمان

 

 دانشگاه : تعيين ظرفيت دانشجويان تحصيلات تكميلي7ماده 

شی ي تحصيلات تکميلي ظرفيت پذيرش .1 سقف پذيرش  ا ئت رلميارضاي هي دان  ینيي در 

سالان سقف ظرفيت  صيلات تکميلي میم ع  شی ي تح شگاه وه پذيرش دان  ظرفيت مازاد دان

 .ش دانیام ميهيات رئيسه دانشگاه  تصميماتبا  مطابق  مح رتقاضاهاي مرب ط به پارسا

 تاتقاضامح ر در ص رتي  ه رض  هي رلمي به اجراي پارساهايتابه منظ ر تش يق ارضاي هي .2

رلمي م فق به ارذ ارتتار پیوهشي  اما براي اجراي پارساي تقاضامح ر ش د ظرفيت پذيرش 

  .يابدپارساهاي تقاضامح ر مص ب افزايش ميتیداد  بر اساسدانشی ي وي 

ستان ن ع .3 ستم گل سي سا و هم در  شنواده پار ست هم در پي سا و ن ع ارتتار  لازم ا ساهايپار  پار

 مشخص شده و همچنين لابليت ارذ آمار آن از سيستم گلستان فراهم گردد.  اربردي

شارصدفتر برنامه .4 ست  شگاه لازم ا شي دان شی يان ريزي و ارتقاء  ي يت آم ز شتغال دان هاي ا

 لرار دهد. صلا مراج  ذيرلمي  در هر رشته را رصد  رده و در ارتيار ارضاي هيات

هاي تحقيقاتي را در سامانه و  ر  ي تقاضامح را لارات  اما  ليه پارساها دانشگاهلازم است  .5

  پروژه پیوهشننيم ضنن ع   اي بارگذاري  ند  ه  ارفرماي  ر سننمات ملي  شنن ر به گ نه

 .دانشی ي پیوهشگر و ن ع ارتتار پیوهشي واضح و مشخص باشد  استادان راهنما/استاد

 

 ها:مشوق :2ماده 

تقاضامح ر اضافه بر مزاياي غيرمستقيم براي استاد راهنما و دانشی يان  بط ر مستقيم پارساهاي 

 هاي زير هستند.نيز داراي مش ق

 

 استاد راهنما -2-1



راتمه يافته را انیام داده باشننند از  مح رتقاضننا  ه راهنمايي پارسننايارضنناي هيئت رلمي   .1

 .برر ردارندارضاي هيات رلمي  در ترفي امتياز بالاتري نستت به پارساهاي مشابه 

 12در محاسته ماده  ت رلمياارضاي هيبراي  تقاضامح ر يپارساراهنمايي هر  امتياز .10 تبصره

.𝟏در ضريپ  آيين نامه ترفي  𝟐 ≤ 𝐚 = 𝟎. 𝟏𝟓 ∗ 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥 + 𝟏. 𝟎𝟓 ≤ 𝟏.  .ش دضرب مي 𝟓

 

تقاضامح ر به رن ان دانشی ي دانشی ي تحصيلات تکميلي با پارساي   7ماده  1بر اساس بند  .2

براي اسننتاد (  2اسننتاد )جدول  راهنمايي مازاد با ررايت سننقف سنناليانه و سننقف  ا ظرفيت

 ش د.در نظر گرفته ميراهنما 

 

 سقف ظرفيت راهنمايي هر رض  هيات رلمي: 2جدول 

 ظرفيت  ارشناسي ارشد 

 +مازاد(4)رادي

 ظرفيت د ترا

 +مازاد(5)رادي

 2+2 3+3 سقف در هر دوره

 4+4 - سقف  لي

 

تحت  رض  هيات رلمي  ه در يك سال تحصيلي دانشی ي  ارشناسي ارشد .15 تبصره

نامه دفاع  ند  در درر است ظرفيت سال بید بص رت تقاضامح ر با م فقيت از پايان راهنمايي وي

 مي ت اند درر است يك دانشی ي ارشد مازاد ارائه دهد.

ت انند از دريافتي بيشتر براي هدايت پارسا ي تقاضامح ر ميارضاي هيئت رلمي داراي پارسا  .3

 .برر ردار ش ند

ما16 تبصتتره تاد راهن تدريس اسننن قاضنننامح ر در  براي هر . حق ال 𝟏پارسننناي ت ≤ 𝐜 =

𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥/𝟗 + 𝟏 ≤
𝟒

𝟑
 )در ص رت تاييد هيات امناي دانشگاه(. ش دضرب مي 

 

 

 
                                                           

 .ن ر است 2و سقف دانشی ي  ارشناسي ارشد روزانه در هر ورودي  ظرفيت رادي شاما دانشی يان روزانه  ن بت دوم و بدون آزم ن مي ش د 4 

 .و سقف دانشی ي د تراي روزانه در هر ورودي يك ن ر است آزم ن مي ش دظرفيت رادي شاما دانشی يان روزانه  ن بت دوم و بدون  5 



 دانشجو -2-2

دانشننی يي  ه پارسنناي وي بصنن رت تقاضننامح ر تیريف و با م فقيت دفاع شننده اسننت  براي  .1

صادر  سازمان حامي  شگاه و  سا و با تاييد دان سطح پار ضامح ر ب دن با ذ ر  گ اهي دال بر تقا

 ش د.مي

و براي رسنناله  ISC  چاپ يك مقاله رلمي پیوهشنني 3براي رسنناله تقاضننامح ر با سننطح  .2

دانشننگاه    ثتت يك پتنت رارجي م رد تاييد میاونت پیوهشننيتقاضننامح ر سننطح يك و دو 

 به بالا ش د. Q3 با چارک ISIت اند جايگزين شرط لازم مقاله مي

سقف تیداد ارترارات بين المللي و دارلي م رد  .3 ضامح ر   ساله تقا سه دفاريه ر در ارزيابي جل

صنیتي يا  ميته مالکيت فکري تاييد  شواي رلمي  شگاه سازمان پیوه فزايش لابا ا سهتا  دان

  است.

اند ت يك پارساي تقاضامح ر  دانشی  مياز دفاع  لتابا درر است دانشی  و حدا ثر دو ه ته    .4

ستاوردهاي فناورانه ر د را در مقابا شکده پیوهش و فناوري ارزيابييك  ميته  د  ارائه در دان

به ميزان داده و  ميته مذ  ر مي ند حدا ثر  =mت ا 𝐥𝐞𝐯𝐞𝐥/𝟐  نمره  براينمره تشننن يقي

سه دفاريه  شنوادجل سا پي  چوار ميته داوري پیوهش و فناوري داراي حدالا نمايد.  براي پار

میاون پیوهشي دانشکده و دو ن ر منتخپ ش راي  سرپرست تحصيلات تکميلي و رض  شاما

 ش ند.انتخاب ميساله  2دوره  يكباشد  ه منتختين براي تحصيلات تکميلي دانشکده مي

ضا مح ر .5 ساي تقا شاوره جوت تويه  ر  تیاري پس از پايان م فقيت آميز پار سط مر ز  م ت 

ت انند از   اسننتاد راهنما و دانشننی  ميپذيرش  ر  تیاريدر صنن رت و  داده شننده  ن آوري

مزاياي مر ز ن آوري )نظير اسننت اده از فضنناي اسننتقرار  میرفي به صننندوق هاي پیوهش و 

 و ...( برر ردار ش ند. حض ر در جلسات سرمايه گذاري فناوري 

ضا مح ر م فق مي .6 ساهاي تقا شگاه )دانا  الا( و همچنين پار سامانه فناوريواي دان ر دت انند در 

 .لرار گيرند ي دانشگاهنمايشگاه دستاوردها

 

 : نظارت و ارزيابي9ماده 
شگاه .1 سا دان ضمن ارائه گزارش رملکرد پار ساله  ست هر  ضاملزم ا مح ر ر د به هيئت هاي تقا

 .وارد  ند رتفا لارات پارسنناهاي مذ  ر را در سننامانه ثتت ايرانداک وزارت  دانشننگاه امناي 



 ملي گزارش رملکرد (سننمات)وزارت رتف با اسننت اده از سننامانه مديريت ا لارات تحقيقاتي 

 . ندا صحه گذاري مير رص ص اين در دانشگاه

سا .2 صنیتبه دليا اهميت هدايت پار سمت نيازهاي جامیه و  سا  ها به  ستت پار هاي شارص ن

 3داراي ارتتار پیوهشنني  اما به تیداد  ا دانشننی يان تحصننيلات تکميلي به شننر  جدول 

 :دش گذاري ميهدف

 

شارص هدف درصد پارسا هاي داراي ارتتار پیوهشي : 3جدول 

  ا پارساهاي تحصيلات تکميلي  اما به تیداد

  ارشناسي ارشد د تري سال/دوره

1411 5% - 

1412 15% 5% 

1414 25% 11% 

 

 

 مادي و معنوي پارساي تقاضامحور: مالكيت 14ماده 
 ليه حق ق مالکيت مادي و مین ي مرب ط به پارساهاي تقاضامح ر متیلق به دانشگاه صنیتي اص وان  

 س رط مشيحق ق ت سط دانشگاه صنیتي اص وان و بر اسا حامي است. اينپديدآورندگان و سازمان 

گذاري و سوم بندي ر اهد شد. ارزشمالکيت فکري اين دانشگاه  در  ميته مالکيت فکري دانشگاه 

 بر اساس ل انين وو پارسا مرتتط با شده  پردارتمتناسپ با  ا ارتتار پیوهشي سوم سازمان حامي 

 ش د.ين ميدانشگاه تیي میيارهاي

وا با تن پارساي تقاضامح رسازي دستاوردهاي هر گ نه بوره برداري از محت ا  نتايج يا الدام براي تیاري

 پذير است.می ز  تتي دانشگاه صنیتي اص وان و سازمان حامي امکان

يت مالکداد مرتتط با پارساي  اربردي  با رنايت بر رط مشي را ه در تنظيم لر لازم است .17 تبصره

برداري از محت ا  نتايج فکري دانشگاه  سوم دانشگاه و سازمان حامي مشخص و ت افقي در رص ص بوره

 سازي دستاوردهاي پارسا انیام گيرد.يا الدام براي تیاري

گذاري و سطح فناوري دفتر انتقال فناوري دانشگاه مرج  تصميم گيري در م رد ارزش .12 تبصره

 .باشدمي



ت اند در  ميته مالکيت فکري دانشگاه حض ر اي از سازمان حامي ميدر ص رت نياز نماينده .19 تبصره

 داشته باشد.

 

ش راي تحصيلات  1/2/1411تتصره در تاريخ  11ماده و  11 مشتما برحاضر  نامه اجراييآيين

. نوايي شدتاييد  28/4/1411هيات رئيسه دانشگاه م رخ ه و در رسيد تکميلي دانشگاه به تص يپ

 میاز است.  يپ  ننده آنت سير و رف  ابوام ت سط مرج  تص هرگ نه


