آیین نامه حمایت از پایان نامههای تحصیالت تکمیلی دانشگاه
مصوب 71/5/71
مقدمه
به منظور هدایت و تشویق پایان نامههای دورههای تحصیالت تکمیلی برای اجرا در راستای اهداف و سیاستهای کالن
کشور و دانشگاه ،آییننامه حمایت از پایاننامههای دوره های تحصیالت تکمیلی روزانه و نوبت دوم با شرایط زیر تدوین و اجرا
میشود.
ماده 1ـ تعاریف
1ـ1ـ پایاننامه :بخشی از شیوه آموزشی ـ پژوهشی است که در یک زمینه مشخص رشته تحصیلی و به راهنمایی استاد
راهنما انجام میشود .پایاننامه به سه دسته به شرح زیر تقسیم میشود:
 پایاننامه نظری :پایاننامهای است که نیاز به انجام کارهای آزمایشگاهی تجربی نداشته و  111درصد به صورت
نظری انجام میشود.
 پایاننامه تجربی :پایاننامهایاست که بیشتر از  01درصد کارهای آن در آزمایشگاه و با انجام آزمونهای عملی
انجام میشود.
 پایاننامه تجربی ـ نظری :پایاننامهای است که حداقل  01درصد کارهای آن به صورت عملی بوده و برای تایید
فعالیتهای نظری و شبیهسازی آزمونهای عملی و آزمایشگاهی انجام میشود.
1ـ2ـ دانشگاه  :منظور از دانشگاه در این آییننامه دانشگاه صنعتی سهند میباشد.
1ـ 3ـ استاد راهنما  :یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه است که دارای مدرک دکتری است و مسئولیت راهنمایی دانشجو
را در انجام پایاننامه یا رساله برعهده دارد.
1ـ4ـ دانشجو  :فردی که در یکی از رشتههای دورههای تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) دانشگاه صنعتی
سهند پذیرفته شده ،ثبت نام کرده و در حال تحصیل است.
1ـ0ـ رتبههای برتر  :شامل دانشجویانی میشود که در آزمونهای سراسری ورودی دانشگاه در کد رشته امتحانی جزء 11
درصد اول قبول شدگان کشوری هستند.
1ـ6ـ دانشجوی استعدادهای درخشان  :به دانشجویانی اطالق میشود که بدون آزمون ورودی و از طریق آییننامه
استعدادهای درخشان جذب شدهاند.
ماده 2ـ اهداف :
2ـ1ـ هدایت و بهرهبرداری از پایاننامههای دورههای تحصیالت تکمیلی در راستای اسناد باالدستی کشور
2ـ 2ـ هدایت پایاننامه دورههای تحصیالت تکمیلی براساس برنامههای تحقیقاتی مصوب اعضای هیات علمی
2ـ3ـ حمایت از پایاننامه دوره های تحصیالت تکمیلی مشترک با صنعت (قرارداد بین واحد صنعتی و دانشگاه صنعتی سهند
و یا استاد مربوطه منعقد شده باشد) و دستگاههای اجرایی
2ـ4ـ حمایت از پایاننامه دورههای تحصیالت تکمیلی مشترک بینالمللی (استاد بینالمللی باید در پروپوزال ذکر شده باشد)
و مراکز علمی و پژوهشی معتبر داخل کشور
2ـ0ـ حمایت از پایاننامه دورههای تحصیالت تکمیلی به منظور بسترسازی برای جذب دانشجویان استعدادهای درخشان و
رتبههای برتر آزمون سراسری

ماده 3ـ مراحل ارائه و تصویب پایاننامه :
3ـ1ـ مراحل ارائه و تصویب پایاننامه مطابق با آئیننامههای تحصیالت تکمیلی جاری دانشگاه میباشد.
3ـ2ـ پس از تصویب نهایی موضوع پایاننامه درشورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،مراتب جهتاستفاده از این آییننامه به
معاونت پژوهش و فناوری (اداره پژوهش) ارجاع داده میشود.
ماده 4ـ نحوه حمایت مالی :
4ـ 1ـ کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد روزانه و نوبت دوم و دانشجویان دکتری روزانه مشمول حمایت از این آییننامه می-
شوند.
تبصره  :1دانشجویان پذیرفته شده از طریق سهمیه مربیان دانشگاهها و دانشجویانی که از طریق عقد قرارداد نهادهای
مختلف با دانشگاه بورسیه دریافت میکنند و نیز دانشجویان دوره دکتری نوبت دوم مشمول این آییننامه نخواهند بود و
حمایت از پایان نامه آنها بر اساس مصوبات هیات رئیسه دانشگاه یا ابالغیه وزارت و یا قرارداد مربوطه خواهد بود.
4ـ2ـ ضریب حمایت مالی از پایاننامههای دورههای تحصیالت تکمیلی براساس جدل زیر (برحسب میلیون ریال) میباشد:
کارشناسی ارشد

رساله دکتری

نوع پایان نامه
نظری

4

21

تجربی ـ نظری

6

41

تجربی

8

61

تبصره  : 1ضریب ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان (ارشد و دکتری) معادل  1/2میباشد.
تبصره  : 2ضریب ویژه دانشجویان با رتبههای  %11برتر کشوری در آزمونهای ورودی (رتبه در کد رشته امتحانی) معادل 2
می باشد.
تبصره  : 3ضریب ویژه پایاننامههای مشترک بینالمللی یا با صنعت معادل  1/0میباشد.
تبصره  : 4حداکثر مجموع ضرایب ویژه تخصیص یافته به یک پایاننامه  2میباشد.
تبصره  : 0مبلغ پایه حمایت مالی از پایاننامه ها با توجه به اعتبارات پژوهشی تخصیص یافته در هر سال توسط معاونت
پژوهش و فناوری دانشگاه جهت تصویب به هیات رئیسه دانشگاه پیشنهاد میشود.
4ـ3ـ حمایتهای مالی صرفاً شامل هزینههای غیر پرسنلی از جمله خرید مواد مصرفی ،نرم افزار ،کتاب ،مقاالت پژوهشی،
تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی ،جمع آوری و آنالیز اطالعات و تدوین و تهیه پایاننامه میباشد.
4ـ4ـ حداکثر میزان  30درصد از مبالغ حمایتی میتواند صرف پرداخت هزینههای شرکت دانشجویان در کنفرانسهای
خارجی معتبر شود.
4ـ0ـ مبالغ حمایتی در راستای اجرای این آیین نامه پس از تصویب و عقد قرارداد پژوهشی در اختیار عضو هیات علمی (استا
راهنما) قرار میگیرد.
4ـ6ـ میزان حمایت مالی و نیز مقررات اجرایی پایاننامههایی که در قالب قرارداد با سازمانهای دولتی و خصوصی اجرا
میشود مطابق با مفاد قراردادهای منعقده بوده و منعی برای شمول این آییننامه ایجاد نمیکند.
ماده 5ـ مالکیت فکری
مالکیت فکری ناشی از اجرای پایاننامههای حمایتی و آثار و نتایج آن متعلق به دانشگاه صنعتی سهند میباشد.

ماده 6ـ مرجع تعیین و تشخیص
مرجع تعیین و تشخیص مالک و معیارهای ارزشگذاری و تدوین شیوه نامههای اجرایی این آییننامه بر عهده شورای
پژوهشی دانشگاه میباشد.
تصویب
این آییننامه در  6ماده و  6تبصره در جلسه مورخ  1330/0/10هیات امنای دانشگاه صنعتی سهند مورد تصویب قرار گرفته
و از تاریخ تصویب الزماالجرا میباشد.

