
 

 

 

 مقدمٍ :
تکمیلی ي ایجاد َماَىگی تیه حًصٌ مؼايوت پژيَش ي فىايسی داوشگاٌ ي ویض ایجاد تٍ مىظًس اػتالی سغح پژيَشی پایان وامٍ َای تحصیالت 

 ایه آییه وامٍ تذيیه ي اص صمان اتالؽ قاتل اجشا می تاشذ.  ، تسُیالت ي کمک تٍ تامیه تخشی اص َضیىٍ پایان وامٍ َای تحصیالت تکمیلی

 اَداف: -1مادٌ 
 ی تحصیالت تکمیلیاستقای کمی ي کیفی سغح پژيَشی پایان وامٍ َا -1

 ایجاد اوگیضٌ ي َمکاسی تیشتش اساتیذ ي داوشجًیان تحصیالت تکمیلی دس اجشای عشح َای پژيَشی دس قالة پایان وامٍ -2

 استفادٌ تُیىٍ اص امکاوات ي اػتثاسات پژيَشی داوشگاٌ -3

 حمایت اص پژيَشگشان داوشگاٌ )اساتیذ ي داوشجًیان تحصیالت تکمیلی( -4

 وامٍ َای مًرد حمایت داوشگاٌ:مًضًع پایان  -2مادٌ 
مًضًع پایان وامٍ تایذ اص تیه ايلًیت َای پژيَشی اػالم شذٌ دس قالة تشوامٍ َای جامغ تحقیقات اػضای َیات ػلمی یا گشيٌ َای آمًصشی 

 داوشگاٌ کٍ مشاحل تصًیة سا گزساوذٌ اوذ اوتخاب شًد. 

 مراحل تصًیة پایان وامٍ : -3مادٌ 
پایان وامٍ خًد سا دس دي پیشىُاد عشح پژيَشی تکمیلی مًظف است دس صمان مقشس تا مشايسٌ ي تاییذ استاد ساَىما، داوشجًی تحصیالت  -1

 تُیٍ ي تٍ گشيٌ آمًصشی مشتًعٍ اسائٍ ومایذ. فشم مشتًعٍوسخٍ دس قالة 
وامٍ دس شًسای تحصیالت تکمیلی گشيٌ ي داوشکذٌ ، صًستجلسٍ مشتًعٍ اص عشیق مؼاين پس اص تصًیة پیشىُاد عشح پژيَشی پایان -2

آمًصشی ي تحصیالت تکمیلی داوشکذٌ تغًس َمضمان تٍ تحصیالت تکمیلی داوشگاٌ ي حًصٌ مؼايوت پژيَش ي فىايسی داوشگاٌ اسسال          
 می گشدد. 

 ایان وامٍ َای مشمًل حمایت ایهلؼمل تذيیه تشوامٍ جامغ تحقیقات داوشگاٌ ، پمذیشان گشيٌ مًظف َستىذ تا تًجٍ تٍ دستًسا -1تثصرٌ

 اػالم ومایىذ. 4آییه وامٍ سا تٍ مؼايوت پژيَشی داوشکذٌ / پشدیس جُت استفادٌ اص مًضًع مادٌ 

 کلیٍ داوشجًیان وًتت ديم ي شثاوٍ مشمًل حمایت ایه آییه وامٍ می شًوذ. -2تثصرٌ 

 الیحمایت م مثلغ -4مادٌ 
 حمایت مالی اص پایان وامٍ َای ديسٌ َای تحصیالت تکمیلی تش اساس جذيل ریل می تاشذ:مثلؾ  -1
 

 

 رسالٍ دکتری پایان وامٍ َای کارشىاسی ارشد گريٌ علمی
 سیال 000/000/10 سیال 000/000/3 سیاضی ي آماس، اجتماػی ،ػلًم اوساوی

 سیال 000/000/35 سیال 000/000/9 ، َىش ي مؼماسی مُىذسی ،ػلًم پایٍ 

 

تشای سیال  000/500/4ی جـشافیا ، سیاضی کاستشدی ي آماس کاستشدی تا تاییذ ي مصًتٍ گشيٌ مثلؾ َاتشای تحقیقات میذاوی سشتٍ :3تثصرٌ

 پشداخت می گشدد. سیال تشای داوشجًیان دکتشی000/000/15مثلؾ داوشجًیان کاسشىاسی اسشذ ي 
مثلؾ پایٍ حمایت مالی پایان وامٍ َا تا تًجٍ تٍ اػتثاسات پژيَشی تخصیص یافتٍ َش سالٍ تًسظ مؼايوت پژيَش ي فىايسی داوشگاٌ  :4تثصرٌ

 جُت تصًیة تٍ َیات سئیسٍ داوشگاٌ پیشىُاد می گشدد.

 :وحًٌ پرداخت ي َسیىٍ پایان وامٍ -5مادٌ 
ضاس ، لًاصم آصمایشگاَی ، جمغ آيسی ي آوالیض اعالػات ي سایش َضیىٍ َای مشتثظ تا پایان پشداخت َضیىٍ فقظ تاتت خشیذ مًاد مصشفی ، وشم اف -1

 وامٍ می تاشذ.

 

 
 

 

  آییه وامه حمایت از پایان وامه های دوره های تحصیالت تکمیلی 

 )داوشگاه سیستان و بلوچستان(
 

 حًزٌ معايوت پژيَش ي فىايری



 

 

ایه آییه وامٍ اص عشیق مؼايوت پژيَشی داوشکذٌ/ پشدیس مستقل تٍ استاد ساَىما  4میضان حمایت مالی تؼییه شذٌ تش اساس ضًاتظ مارٌ  -2
 آییه وامٍ تشای َضیىٍ َای ؿیش پشسىلی مشتثظ تا پایان وامٍ داوشجً َضیىٍ ومایذ. 1-5ا عثق تىذ پشداخت می شًد ي ایشان مًظف است آن س

خشیذ مًاد مصشفی می تایستی دس صمان اجشای پایان وامٍ اوجام گیشد ، ي خشیذ مًاد ؿیش مصشفی )دس تملک داوشگاٌ( تا شش ماٌ پس اص دفاع  -3
 پایان وامٍ ویض قاتل پشداخت می تاشذ.

َایی کٍ دس قالة قشاسداد تا ساصمان َای ديلتی ي خصًصی اجشا می شًد ، مغاتق وامٍمیضان حمایت مالی ي ویض مقشسات اجشایی پایان -6دٌ ما

 خًاَذ تًد. ، تا ششایظ ي ضًاتظ پژيَش َای کاستشدی ي تًافق حاصلٍ تا ساصمان ي دستگاٌ اجشایی مشتًط

 

در َيأت رئيسٍ داوشگاٌ مطرح ي مصًب گردیدٌ است ي از  7/4/44در شًرای پژيَشی داوشگاٌ ي در تاریخ  2/4/44ایه آئيه وامٍ در تاریخ 

 قاتل اجرا است.  7/4/44تاریخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


