
114115 آيين نامه ها و دستور العمل های پژوهش و فناوری دانشگاه تهرانآيين نامه ها و دستور العمل های پژوهش و فناوری دانشگاه تهران

آيين نامه حمايت از پايان نامه های دوره ها ی تحصيالت تکميلی
 دانشگاه تهران

مقدمه
به  منظور اعتالی سطح پژوهشی پايان نامه هاي دوره هاي تحصيالت تكميلی در راستای اهداف و سياست های 
سند چشم انداز و برنامه استراتژيك دوم دانشگاه و در جهت رفع مسائل و مشكالت كشور  و توسعه همكاری های 
دوره هاي  پايان  نامه هاي  از  حمايت  طرح  صنعتی،  و  اجرايی  دستگاه های  و  دانشگاه  بين  پژوهشی  و  علمی 

تحصيالت تكميلی با شرايط و ضوابط ذيل تدوين و اجرا می شود. 
 

ماده 1- اهداف:
1- هدايت و بهره برداری از پايان نامه هاي دوره هاي تحصيالت تكميلی در راستای حل مشكالت كشور و 

استفاده از پتانسيل هاي موجود دانشگاه
2-كاربردی و قابل استفاده كردن نتايج حاصل از انجام پايان نامه هاي دوره هاي تحصيالت تكميلی

3- ارائه نتايج روشن و ملموس از انجام پايان نامه و  نيز عرضه الگوی مناسب جهت رفع مشكالت و معضالت 
كشور در همه زمينه ها

4- بهره مندی از امكانات، توانمندی و كمك های تكميلی سازمان ها و دستگاه هاي اجرايی در قالب حمايت از 
پايان نامه هاي تحصيالت تكميلی دانشگاه

5-توليد طرح هاي پيشنهادی پژوهشی كاربردی مورد نياز دستگاه هاي اجرايی ماده

ماده 2- موضوع پايان نامه هاي مورد حمايت دانشگاه: 
 موضوع پايان نامه بايد از بين اولويت های پژوهشی اعالم شده در قالب برنامه هاي جامع تحقيقات اعضای 

هيئت علمی يا گروه های آموزشی دانشگاه كه مراحل تصويب را گذرانده اند انتخاب شود. 

 ماده 3- مراحل تصويب پايان نامه: 
3-1- انتخاب و پيشنهاد موضوع پايان نامه توسط دانشجو و پس از تاييد استاد راهنما با رعايت ماده2 اين  

آيين نامه و ضوابط آموزشی دوره  های تحصيالت تكميلی 
3-2- تكميل فرم پايان نامه هاي دوره های تحصيالت تكميلی 

3-3- موضوع پايان نامه در شورای تحصيالت تكميلی - پژوهشی گروه  مطرح و پس از تصويب به معاونت 
پژوهشی پرديس / دانشكده  جهت بررسی و تصويب و صدور ابالغ منعكس می شود. 

دانشگاه  ،  تحقيقات  جامع  برنامه  تدوين  دستورالعمل  به  توجه  با  هستند  گروه  موظف  مديران   : 1  تبصره 
پايان  نامه هاي مشمول حمايت اين آيين نامه را به معاونت پژوهشی پرديس / دانشكده  جهت استفاده  از موضوع 

ماده 4  اعالم نمايند. 
 تبصره 2 : كليه دانشجويان نوبت دوم و شبانه مشمول حمايت اين آيين نامه مي شوند. 

 ماده 4- ضريب حمايت مالی: 
4-1- ضريب حمايت مالی از پايان  نامه هاي د وره  های تحصيالت تكميلی بر اساس جدول ذيل می باشد: 
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رساله دکتریپايان نامه کارشناسی ارشدگروه علمی

1/54علوم انسانی
1/54 علوم اجتماعی

4/512 علوم پايه
4/512 فنی مهندسی
4/512 معماری و هنر

4/512 كشاورزی
4/512 دامپزشكی

 تبصره : مبلغ پايه حمايت مالی پايان نامه ها با توجه به اعتبارات پژوهشی تخصيص يافته هر ساله توسط  معاونت 
پژوهش دانشگاه  جهت تصويب به هيئت رئيسه دانشگاه  پيشنهاد می گردد. 

4-2- در صورتی كه نتايج پايان نامه به صورت مقاله در نشريات معتبر بين المللی و يا ثبت اختراع، اكتشاف، آثار 
بديع هنری ثبت شده ، ارائه نظرات نوين، كارآفرينی و محصول محوری منتشر گردد، مطابق آيين نامه تشويق 

دستاوردهای پايان نامه هاي دوره های تحصيالت تكميلی مورد تشويق قرار می گيرند. 

 ماده 5- نحوه پرداخت و هزينه پايان نامه: 
5-1- پرداخت هزينه فقط بابت خريد مواد مصرفی، نرم افزار، كتاب، لوازم آزمايشگاهی، جمع آوری و آناليز 

اطالعات و ساير هزينه هاي غير پرسنلی مرتبط با پايان نامه می باشد. 
5-2- ميزان حمايت مالي تعيين شده بر اساس ضوابط ماده 4 اين آيين نامه از طريق معاونت پژوهشي پرديس/ 
دانشكده مستقل به استاد راهنما پرداخت مي شود و ايشان موظف است آن را طبق بند 5-1 آيين نامه براي 

هزينه هاي غير پرسنلي مرتبط با پايان نامه دانشجو هزينه نمايد.
5-3- 80 درصد از مبلغ تعيين شده پس از تصويب موضوع پايان نامه، و20 % مابقی پس از دفاع پايان نامه 

پرداخت خواهد شد. 
 ماده 6- ميزان حمايت مالی و نيز مقررات اجرايی پايان نامه هايی كه د ر قالب قرارداد  با سازمان های د ولتی و 
خصوصی اجرا می شود ، مطابق با شرايط و ضوابط پژوهش های كاربرد ی و توافق حاصله با سازمان و دستگاه 

 اجرايی مربوط خواهد بود. 

 اين آيين نامه د ر 6 ماده  و 3  تبصره در جلسه مورخ 1389/9/15، هيئت رئيسه د انشگاه  به تصويب رسيد و از 
تاريخ 1389/11/10 به بعد الزم االجرا می باشد. 
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