
          تعالیبسمه                                                                                        

 شيوه نامه حمايت از پايان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

  مقدمه

و مراكز علمی و پژوهشی  ها هاي علمی دانشگاه ها و توانمندي مندي از ظرفيت دفاع مقدس براي بسترسازي، نظارت و بهرهانقالب اسالمی وملی موزه 

 انقالب اسالمی و هاي دانشجويی با موضوعات مرتبط با حوزه ها و رساله نامه و به منظور توسعه، ترويج، كاربست و ارتقاي بخش پژوهشی، از پايان

كند. دفاع مقدس، حمايت می   

تعاريف و اختصارات : - 1  

دفاع مقدس ب اسالمی و انقالملی موزه  دفاع مقدس :انقالب اسالمی و ملی موزه   

هاي دانشجويی ها و رساله نامه حمايت از پايان كميتهکميته :   

دانشجويان كارشناسی ارشد  نامه پايان:  نامه پايان   

يرساله دانشجويان دكتررساله :   

هاي دانشجويی ها و رساله نامه حمايت از انجام پايانحمايت :    

كليه دانشگاهها، مؤسسات و مراكز علمی و پژوهشی تحت نظارت وزارت علوم، وزارت دانشگاهها، مؤسسات و مراکز علمی و پژوهشی : 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد و ساير مؤسسات داراي مجوز از شوراي عالی انقالب فرهنگی

دفاع انقالب اسالمی و هاي موزه  به صورت علمی و روشمند در جهت تأمين خواستهكه معاونت آموزش و پژوهش موزه ملی :  تخصصیناظر

نمايد. مقدس تالش می  

ت فردي كه در يکی از دانشگاهها، مؤسسات و مراكز پژوهشی داخلی و خارجی تحت نظارت وزارت علوم، تحقيقات فناوري، وزاردانشجو : 

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مورد تأييد شوراي انقالب فرهنگی تحصيل می نمايد. 

اهداف - 2   

 



ها  نامه ها، مؤسسات و مراكز علمی و پژوهشی با حمايت از پايان هاي علمی دانشجويان كارشناسی ارشد و دكتراي دانشگاه الف( استفاده از توانمندي

دفاع مقدس.انقالب اسالمی و ها ، معارف و دستاوردهاي  ج و كاربست آموزهها به منظور توسعه، تروي و رساله   

دفاع مقدس. انقالب اسالمی و هاي  هاي تحصيالت تکميلی در جهت حفظ و نشر ارزش نامه مند پايان ب( هدايت نظام  

دفاع مقدس.انقالب اسالمی و معارف هاي خالقانه آنان در زمينه ترويج فرهنگ و  ج( ايجاد انگيزه در دانشجويان و حمايت از ايده   

    تشريح فرآيند اجرائی –3

ها، مؤسسات و مراکز علمی و پژوهشی :  تعيين دانشگاه -الف   

ها، مؤسسات و مراكز علمی و پژوهشی  مورد نظر جهت همکاري در انجام امور مربوط  هاي معين، كميته نسبت به تعيين دانشگاه ساله و در دوره همه

نمايد. اقدام میبه حمايت    

تعيين عناوين مطالعاتی:   -ب   

انقالب  ملی دفاع مقدس از سوي موزه انقالب اسالمی و ها بايستی منطبق با نيازهاي پژوهشی اعالم شده و در حوزه ها و رساله نامه ( موضوع پايان1)

دفاع مقدس باشد.اسالمی و   

هاي منتخب اعالم خواهد نمود و مطالب اعالم شده مشتمل  عناوين را به صورت ساالنه تعيين و به دانشگاه ،معاونت آموزش و پژوهش موزه ملی(2)

 بر مواردي نظير عنوان، هدف، انتظارات و دستاوردها خواهد بود.

شوند،  تأييد كميته، مورد پذيرش واقع می نامه و رساله را دارند با توجه به ( عناوين مطالعاتی پيشنهادي دانشجويان كه قابليت انجام از طريق پايان3)

باقی مانده  از رسالههاي دكتري حداقل يک و نيم سال تا پايان زمان دفاع  درصد بوده و در خصوص رساله 50مشروط بر آنکه پيشرفت كار كمتر از 

 باشد.

يا ارگان ديگري قرار كه مورد حمايت مالی سازمان و شوند  دفاع مقدس حمايت میانقالب اسالمی و  ملی يی توسط موزهو رساله ها ها ( پايان نامه4)

.د نگرفته باشن  

شود قبل از ارائه طرح تحقيق )پروپوزال( به دانشگاه ، فرم پيشنهاد عنوان جهت بررسی و  ( جهت تسهيل و هماهنگی بيشتر در حمايت، توصيه می5)

دفاع مقدس ارائه گردد. انقالب اسالمی و ملی ارزيابی اوليه نيز به موزه  

تعهدات : –4   

دفاع مقدس : انقالب اسالمی و ملی  موزه –الف    

فهرست موضوعات پژوهشی مورد نظر به دانشگاهها، مؤسسات و مراكز علمی و پژوهشی.( ارائه 1)   

. اهاي دكتر و رساله ي كارشناسی ارشدها نامه ( بررسی و تأييد عناوين و محتواي پايان2)  



.مادي، معنوي و علمی )اسناد، مدارك، منابع و ...( ( حمايت 3)   

دانشجويان در حوزه موضوع مربوطه.( كمک و مشورت تخصصی به 4)   

 .تخصصی كنترل محتوي با تعيين ناظر ( نظارت، ارزيابی و 5)

  

مقدس.دفاع انقالب اسالمی و ملی هاي حمايت شده در سايت موزه  ها و رساله نامه ( ارائه مقاالت پايان6)  

( پرداخت به موقع مبالغ حمايتی برابر قرارداد.7)  

دفاع مقدس.انقالب اسالمی و هاي مرتبط با  ( ايجاد تسهيالت الزم براي برقراري ارتباط دانشجو با ساير نهادها و سازمان8)  

دفاع مقدس.انقالب اسالمی و ( پيشنهاد استاد راهنما، مشاور و داور از خبرگان و نخبگان حوزه 9)   

دانشگاهها، مؤسسات و مراکز علمی و پژوهشی : -ب    

رسانی محيطی و ... . رسانی به موقع  به دانشجويان و اساتيد از طريق گروههاي آموزشی و مراكز پژوهشی، ديگر ساز وكارهاي اطالع ( اطالع1)   

دفاع مقدس .انقالب اسالمی و هاي حوزه  ( ترغيب و تشويق دانشجويان و اساتيد به انجام مطالعات و پژوهش2)   

دفاع مقدس در انقالب اسالمی و دفاع مقدس در خصوص موضوعات مرتبط با انقالب اسالمی و ملی ( برگزاري جلسات مشترك دانشگاه و موزه 3)

  صورت لزوم.

ر و داور.دفاع مقدس به عنوان اساتيد راهنما، مشاوانقالب اسالمی و مندي از خبرگان و نخبگان حوزه  ( بهره4)  

اساتيد راهنما و مشاور : -ج   

دفاع مقدس .انقالب اسالمی و ملی ( بررسی و تأييد گزارش روند پيشرفت فعاليت دانشجو به موزه 1)  

. ملی تخصصی موزهناظر استاد ( همکاري و هماهنگی با 2)  

:دانشجويان  -د    

.در صورت لزوم  دفاع مقدسانقالب اسالمی و  ملی در جلسه توجيهی موزه( شركت 1)   

.دفاع مقدس انقالب اسالمی و ملی  ، انتخاب و پيشنهاد موضوعات مطالعاتی مورد نياز موزهشناسايی تکميل و ارائه فرم (2)   

دفاع مقدس.انقالب اسالمی و ملی ( ارائه يک نسخه از طرح تحقيق مصوب دانشگاه به موزه 3)  

)گزارشی كه به تأييد استاد راهنما و مشاور رسيده باشد(. ملی تخصصی موزهناظر استاد پيشرفت كار به( برقراري ارتباط مستمر و ارائه گزارش 4)  

دفاع مقدس و عودت به موقع آنها.  انقالب اسالمی وملی  اسناد و مدارك مورد نياز از موزه( پيگيري و دريافت 5)    

.دفاع مقدسانقالب اسالمی و  ملی ( انعقاد قرارداد با موزه6)   

 

 



 

ه موزه ( ب WORDو   PDF)به صورت اي به همراه فايل الکترونيکی آن نامه يا رساله به رنگ فيروزه ئه دو نسخه كامل صحافی شده از پايان( ارا7)

 . دفاع مقدسانقالب اسالمی و ملی 

  

( جهت انتشار در مجالت معتبر و   PDF و  WORD ( ارائه حداقل يک مقاله از پايان نامه ها و حداقل دو مقاله از رساله ها )به همراه فايل8) 

  دفاع مقدس .انقالب اسالمی و ملی دفاع مقدس با درج حمايت موزه انقالب اسالمی و ملی موردنظر موزه 

را « دفاع مقدس انجام شدهانقالب اسالمی و ملی اين پژوهش با حمايت موزه »، عبارت ملی ( دانشجو موظف است همراه با درج لوگو)نشان( موزه9)

. نامه ذكر نمايد حه عنوان، رساله و پاياندر صف   

هاي خود را به ناظر  ها و رساله نامه ( دانشجويان كارشناسی ارشد و دكتري موظفند هر سه ماه يکبار گزارش كاملی از روند پيشرفت كار تهيه پايان10)

دفاع مقدس ارائه نمايند.انقالب اسالمی و ملی موزه  تخصصی  

و نحوه پرداخت :ميزان حمايت مالی  -هـ   

ريال آن به استاد راهنما  10،000،000كه مبلغ  باشد ريال می 70،000،000هاي كارشناسی ارشد حداكثرتا سقف نامه ( ميزان حمايت مالی از پايان1)

.تعلق می گيرد   

.ريال آن به استاد راهنما تعلق می گيرد  15،000،000كه مبلغ  باشد ريال می 90،000،000حداكثرتا سقف  اهاي دكتر ( ميزان حمايت مالی از رساله2)  

( نحوه پرداخت :3)  

 نامه كارشناسی ارشد و پايان ابراي رساله دكتر :  

. پس از انعقاد قرارداد ريال براي دكترا 20،000،000ريال براي كارشناسی ارشد و مبلغ  15،000،000 : مبلغمرحله اول   

مبنی بر  تخصصی و استاد  راهنما پس از تأييد ناظر  دكترا براي ريال 20،000،000  مبلغ و ارشد كارشناسی براي ريال 15،000،000 مبلغ :مرحله دوم

% از كار60انجام   

، پرداخت ه و رسالهو ارائه دو نسخه كامل صحافی شده از پايان نام از كل مبلغ قراردادپس از انجام كليه تعهدات  دانشجومبلغ باقيمانده   :مرحله سوم 

 خواهد شد .

  به حساب استاد راهنما واريز می دانشجو  سوممرحله پرداخت  زمان با هم ،پس از انجام كليه تعهدات دانشجو د راهنماتااسمبلغ متعلق به

.گردد   

دفاع مقدس خواهد بود. انقالب اسالمی و ملی به عهده موزه  تخصصی موزه ناظراستاد الزحمه  ( پرداخت حق4)  

گردد. حداكثر سی و شش ماه تعيين می ادكتر حداكثر هيجده ماه و براي تهيه رسالهكارشناسی ارشد نامه  ( مدت زمان تهيه پايان5)  

                                              


