
 

 

 

 مقدمه :
تکمیلی و ایجاد هماهنگی بین حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و نیز ایجاد های تحصیالت نامهبه منظور اعتالی سطح پژوهشی پایان

 نامه تدوین و از زمان ابالغ قابل اجرا می باشد. های تحصیالت تکمیلی ، این آییننامهتسهیالت و کمک به تامین بخشی از هزینه پایان

 اهداف: -1ماده 
 های تحصیالت تکمیلینامهارتقای کمی و کیفی سطح پژوهشی پایان -1

 نامههای پژوهشی در قالب پایانایجاد انگیزه و همکاری بیشتر اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی در اجرای طرح -2

 استفاده بهینه از امکانات و اعتبارات پژوهشی دانشگاه -3

 حمایت از پژوهشگران دانشگاه )اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی( -4

 ان نامه های مورد حمایت دانشگاه:موضوع پای -2ماده 
 های آموزشیهای جامع تحقیقات اعضای هیات علمی یا گروههای پژوهشی اعالم شده در قالب برنامهنامه باید از بین اولویتموضوع پایان

 اند انتخاب شود. دانشگاه که مراحل تصویب را گذرانده

 مراحل تصویب پایان نامه : -3ماده 
و نسخه نامه خود را در دتحصیالت تکمیلی موظف است در زمان مقرر با مشاوره و تایید استاد راهنما، پیشنهاد طرح پژوهشی پایاندانشجوی  -1

 در قالب فرم مربوطه تهیه و به گروه آموزشی مربوطه ارائه نماید.
ی نشکده، صورتجلسه مربوطه از طریق معاون آموزشنامه در شورای تحصیالت تکمیلی گروه و داپس از تصویب پیشنهاد طرح پژوهشی پایان -2

 ردد. گو تحصیالت تکمیلی دانشکده بطور همزمان به تحصیالت تکمیلی دانشگاه و حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارسال می

نامه ینهای مشمول حمایت این آیامهن، پایان مدیران گروه موظف هستند با توجه به دستورالعمل تدوین برنامه جامع تحقیقات دانشگاه :1تبصره

 اعالم نمایند. 4را به معاونت پژوهشی دانشکده/ پردیس جهت استفاده از موضوع ماده 

 شوند.نامه میکلیه دانشجویان نوبت دوم و شبانه مشمول حمایت این آیین: 2تبصره 

 مبلغ حمایت مالی -4ماده 
 های تحصیالت تکمیلی بر اساس جدول ذیل می باشد:های دوره نامهمبلغ حمایت مالی از پایان -1

 

 رساله دکتری پایان نامه های کارشناسی ارشد گروه علمی
 ریال 000/000/10 ریال 000/000/3 ، ریاضی و آماراجتماعی ،علوم انسانی

 ریال 000/000/33 ریال 000/000/9 ، هنر و معماری مهندسی ،علوم پایه 
 

ریال برای  000/300/4های جغرافیا ، ریاضی کاربردی و آمار کاربردی با تایید و مصوبه گروه مبلغ برای تحقیقات میدانی رشته :3تبصره

 گردد.ریال برای دانشجویان دکتری پرداخت می000/000/13دانشجویان کارشناسی ارشد و مبلغ 

اعتبارات پژوهشی تخصیص یافته هر ساله توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ها با توجه به نامهمبلغ پایه حمایت مالی پایان :4تبصره

 گردد.جهت تصویب به هیات رئیسه دانشگاه پیشنهاد می

 نحوه پرداخت و هزینه پایان نامه: -5ماده 
 باشد.امه مینهای مرتبط با پایانت و سایر هزینهآوری و آنالیز اطالعاپرداخت هزینه فقط بابت خرید مواد مصرفی، نرم افزار، لوازم آزمایشگاهی، جمع -1

نامه از طریق معاونت پژوهشی دانشکده/ پردیس مستقل به استاد راهنما این آیین 4میزان حمایت مالی تعیین شده بر اساس ضوابط ماذه  -2
 مرتبط با پایان نامه دانشجو هزینه نماید. های غیر پرسنلیآیین نامه برای هزینه 1-3شود و ایشان موظف است آن را طبق بند پرداخت می

نامه انجام گیرد، و خرید مواد غیر مصرفی )در تملک دانشگاه( تا شش ماه پس از دفاع خرید مواد مصرفی می بایستی در زمان اجرای پایان -3
 باشد.نامه نیز قابل پرداخت میپایان

 

 آيين نامه حمايت از پايان نامه هاي دوره هاي تحصيالت تکميلي  

 )دانشگاه سيستان و بلوچستان(
 حوزه معاونت پژوهش و فناوری



 

 

ا شود، مطابق بهای دولتی و خصوصی اجرا میهایی که در قالب قرارداد با سازماننامهمیزان حمایت مالی و نیز مقررات اجرایی پایان -6ماده 

 .شرایط و ضوابط پژوهش های کاربردی و توافق حاصله با سازمان و دستگاه اجرایی مربوط ، خواهد بود

 

 
 

 

 میزان امتیازات  -1جدول شماره 

 دکتری های رساله نامه کارشناسی ارشدپایان
، 2-9-3، 8-3، 1-3نامه از نتایج آن از بندهای استاد راهنمای اول پایان

 نامه ارتقا کسب کند.امتیاز بر اساس آیین 3مجموعا  11-3و  3-10
-3 ،1-3نامه از نتایج آن از بندهای استاد راهنمای اول پایان

-امتیاز بر اساس آیین 13مجموعا  11-3و  3-10، 3-9-2، 8

 نامه ارتقا کسب کند.
 

خصصی های تشود که مبنای آن پروپوزال تصویب شده و اظهار نظر کمیتهها به دو دسته زیر تقسیم میارشد و رسالهنامه کارشناسیپایان
 های مربوط می باشد.دانشکده

 هانامهدسته بندی پایان -2جدول شماره 

 غیر آزمایشگاهی آزمایشگاهی
 علوم انسانی، علوم اجتماعی ، آمار و ریاضی، علوم کامپیوترعلوم پایه، مهندسی، هنرو معماری

 

 .شود که نیاز به خرید مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی دارندهایی اطالق میهای آزمایشگاهی به طرحطرح
گرانت )به صورت مجزا از گرانت اختصاصی استاد راهنما( به استاد راهنما پرداخت و بر طبق ضوابطی که در مبالغ اختصاص یافته در قالب  -2

 .شودنامه آمده هزینه میبندهای این آیین
 

 ها با ماهیت آزمایشگاهینامهها و پایانمبلغ اختصاص یافته به رساله -3جدول شماره 

 مبلغ اختصاص یافته
 پایان نامه های کارشناسی ارشد با ماهیت آزمایشگاهی ماهیت آزمایشگاهیرساله های دکتری با 

 ریال 000/000/20 ریال 000/000/00
 

 ها با ماهیت غیر آزمایشگاهینامهها و پایانمبلغ اختصاص یافته به رساله -4جدول شماره 

 مبلغ اختصاص یافته
 های کارشناسی ارشد با ماهیت غیر آزمایشگاهینامهپایان رساله های دکتری با ماهیت غیر آزمایشگاهی

 ریال 000/000/3 ریال 000/000/13
 

 

نامه یا رساله بنا به نظر شورای پژوهشی دانشکده مربوطه های علوم انسانی و علوم اجتماعی، در صورتی که پروپوزال پایاندر رشته: 1تبصره 

 ود.شمبلغ اختصاص یافته مطابق با موارد آزمایشگاهی در نظر گرفته میو شورای پژوهشی دانشگاه آزمایشگاهی تشخیص داده شود، 

ر نامه یا رساله بنا به نظ، در صورتی که پروپوزال پایانو معماری، علوم کامپیوتر، آمار و ریاضی علوم پایه، مهندسی، هنرهای در رشته :2تبصره 

زمایشگاهی تشخیص داده شود، مبلغ اختصاص یافته مطابق با موارد غیر شورای پژوهشی دانشکده مربوطه و شورای پژوهشی دانشگاه غیر آ
 شود.آزمایشگاهی در نظر گرفته می

های دانشجویی با مبالغ فوق، منوط به قرار داشتن موضوعات در راستای برنامه راهبردی اساتید نامهبدیهی است حمایت از پایان: 3تبصره 

 باشد. راهنما می

را  1گردند تا یکسال بعد از دفاع دانشجو فرصت دارند تا شرایط مندرج در جدول شماره هایی که مشمول حمایت ویژه مینامهپایان :4تبصره 

 ردد. گکسب نمایند در غیر اینصورت از بودجه پژوهشی استاد راهنما )گرانت، تشویق مقاله، تشویق کتاب، حمایت پایان نامه و ...( کسر می
 

در هیأت رئیسه دانشگاه مطرح  23/2/79در شورای پژوهشی دانشگاه و در تاریخ  15/11/79این آئین نامه در تاریخ 

 قابل اجرا است. 1/9/79و مصوب گردیده است و از تاریخ 

 گیرند:ت ویژه مورد حمایت قرار میهایی که دارای شرایط ذیل باشند به صورپژوهش
 


