
 پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری طرحآیین نامه اجرایی کمک به 

 شورای پژوهشی 61/9/99مصوب جلسه 

ا پیشنهاد معاونت پژوهشی و تصویب وهش در دوره های تحصیالت تکمیلی ببرای بهبود کیفیت پژ

ارشد و رساله دکتری هیات رییسه دانشگاه مقرر گردید مبالغی جهت انجام پایان نامه های کارشناسی 

 یابد: به شرح زیر اختصاص

می   سیم اهی و غیر آزمایشگاهی تقگپایان نامه کارشناسی ارشد و رساله ها به دو دسته آزمایش -1

شوند که مبنای آن پروپوزال تصویب شده و اظهار نظر کمیته های تخصصی دانشکده های 

 مربوط می باشد.

می شود که نیاز به خرید مواد شیمیایی و  طرح های آزمایشگاهی به طرح هایی اطالق

  آزمایشگاهی دارند.

به استاد راهنما  (به صورت مجزا از گرنت اختصاصی استاد)مبالغ اختصاص یافته در قالب گرنت  -2

 که در بندهای این آیین نامه آمده هزینه می شود. بر طبق ضوابطیپرداخت و 

ناسی ارشد با ماهیت آزمایشگاهی به ترتیب مبلغ اختصاص یافته به رساله های دکتری و کارش  -3

و کارشناسی ارشد با ماهیت غیر  یریال و برای رساله دکتر 000/000/10ریال و  000/000/22

 ریال می باشد. 000/000/2ریال و  000/000/10 آزمایشگاهی به ترتیب

رح زیر پرداخت می ایشگاهی به شمبالغ اختصاص یافته برای رساله ها و پایان نامه ها با ماهیت آزم -4

 :شود

 رساله دکتری: 4-1

 پس از تصویب پروپوزال و ارائه صورتجلسه کمیته تخصصی دانشکدهریال  000/200/7 -الف

 %20دانشگاه مبنی بر  یریال پس از ارائه گزارش تایید شده معاونت آموزش 000/200/7 -ب

 پیشرفت کار رساله

 ریال پس از دفاع از رساله 000/000/10 -ج



 ارشد:کارشناسی پایان نامه  4-2

 ریال پس از تصویب پروپوزال و ارائه صورتجلسه کمیته تخصصی دانشکده 000/000/2 -الف

 ریال پس از دفاع از پایان نامه 000/000/2 -ب

 مبالغ اختصاص یافته برای رساله ها و پایان نامه ها با ماهیت غیر آزمایشگاهی  -2

 رساله دکتری 2-1

 ل پس از تصویب پروپوزال و ارائه صورتجلسه کمیته تخصص دانشکدهریا 000/000/2 -الف

 فاع از رسالهریال پس از د  000/000/2 -ب

 کارشناسی ارشدپایان نامه  2-2

 ریال پس از تصویب پروپوزال و ارائه صورتجلسه تخصصی دانشکده 000/200/2 -الف

 ریال پس از دفاع از پایان نامه  000/200/2 -ب

 نحوه هزینه کرد گرنت اختصاص یافته -6

 پوزال های با ماهیت آزمایشگاهیپرو 6-1

کل مبلغ برای خرید موادشیمیایی، خدمات آزمایشگاهی، خرید اطالعات،  %72تا سقف  -الف

  .هزینه های عملیات صحرایی

 خریدتجهیزات آزمایشگاهی  %32تا سقف  -ب

ریال  000/000/2یال دانشجوی دکتری و ر 000/000/4شرکت در سمینار دانشجو)تا سقف  -ج

 ریال( 000/000/2دانشجوی ارشد، برای هر سمینار تا سقف 

ریال و برای 000/000/23برای دانشجویان دکتری و ج تبصره: جمع هزینه های موارد الف و ب 

 ریال  000/200/8 دانشجویان ارشد



ریال و برای پایان نامه ارشد  000/000/2 سقف تا یهزینه تکثیر و صحافی برای رساله دکتر -د

 ریال  000/200/1تا سقف 

 پروپوزال های با ماهیت غیر آزمایشگاهی  6-2

 و جمع آوری پایان نامه ارشد صرف هزینه خرید %70برای رساله دکتری و  %80تا سقف  -الف

  مرکزی اطالعات، نرم افزارها، خرید کتاب به شرط تحویل به کتابخانه

ارشد تا ریال و برای پایان نامه  000/000/2صحافی برای رساله دکتری تا هزینه تکثیر و  -ب

 ریال 000/200/1سقف 

ریال  000/000/2ریال( دانشجوی دکتری و 000/000/4شرکت در سمینار دانشجو)تا سقف -ج

 ریال( 000/000/2دانشجوی ارشد، برای هر سمینار تا سقف 

جام طرح های پژوهشی و حق الزحمه پژوهشی نمی توان ان برای: از این گرنت به هیچ عنوان 6 تبصره

 .کرداستفاده 

 تمام مبالغ با ارائه مدارک مثبته پرداخت می شود. : 2 تبصره

 گرنت اختصاص یافته به هر رساله یا پایان نامه تا شش ماه پس از دفاع قابل استفاده است. :9تبصره

و پس از  20از آن و دانشجویان دکتری  و پس 22: این کمک به دانشجویان ارشد ورودی 4تبصره 

 آن و صرفا دانشجویان روزانه تعلق می گیرد

 

 

 


