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 3از 2صفحه 

هاي فرهنگي در کشور،  ي مناسب براي رشد و ارتقاي پژوهشها به منظور ايجاد زمينه پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات     

هاي فرهنگي و فراهم آوردن  تحقيقات در زمينهيان به انجام پژوهشگرها، تشويق  هاي بالقوه دانشگاه وان و ظرفيتگيري از ت بهره

رالعمل به شرح مواد دکتري براساس اين دستوهاي  رساله هاي کارشناسي ارشد و نامه کان نوآوري و خالقيت در اين حوزه، از پايانام

 کند: زير حمايت مي

هاي پژوهشي  با محورها و اولويت شوند که موضوع آنها مرتبط هايي مشمول برخورداري از حمايت مي ا و رسالهه مهنا پايان .1ماده 

 پژوهشگاه باشد.

ها و واحدهاي ستادي و تابعه وزارت متبوع را داشته  هايي که موافقت کتبي يکي از معاونت و رساله ها نامه عناوين پايان :1تبصره

 ردار خواهند بود.باشند از اولويت برخو

 ن مقطع دکتري است. اپژوهشگر: اولويت پرداخت تسهيالت حمايتي با 2تبصره 

همکاران شاغل تمام وقت در پژوهشگاه امکان استفاده از : بر طبق قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتي، 3تبصره 

 اين تسهيالت را ندارند. 

 

منوط به  شوراي پژوهشي پژوهشگاه 19/6/1396مورخ  271بر اساس مصوبه جلسه  مه و رسالهنا پذيرش حمايت از پايان :2ماده 

 است.تصويب پژوهشکده و تأييد معاونت پژوهشي 

نامه کارشناسي ارشد( را بدون ارائه به شوراي پژوهشي و پايان 10نامه )حداکثر پايان 20تواند در يک سال : هر پژوهشکده ميتبصره

  يابي خود اجرا کند.با نظارت و ارز

 

 . نحوه حمایت: 3ماده 

و نامه  متن پايان پژوهشگرپذيرد. مشروط به اينکه  شده به شکل حمايت از نشر صورت ميدفاع  هاي ها و رساله نامه حمايت از پايان    

 در قالب کتاب در آورد. نظر ناظر پژوهشگاه بسط داده و تحتو   «نامه به کتابنامه تبديل طرح و پايانشيوه»طبق  رارساله 

 

 . میزان حمایت:4ماده 

 هاي واجد شرايط نشر به شرح زير است:  ها و رساله نامه کف و سقف مبالغ حمايت از پايان    

 ريال 000/000/50ريال ـ سقف  000/000/30کارشناسي ارشد: کف 

 ريال 000/000/100ريال ـ سقف  000/000/50دکتري: کف 

 زبور براي سالهاي آتي منوط به تصويب شوراي پژوهشي پژوهشگاه است. افزايش مبلغ متبصره: 

يا رساله نامه  يا رساله دفاع شده، مقاله مستخرج از پاياننامه  يک نسخه از پايان ان متقاضي حمايت موظف به ارائهپژوهشگر .5ماده 

 و نسخه الکترونيکي آنها هستند.

 خود را ارائه نمايد.يا رساله نامه  ت تخصصي در پژوهشگاه نتايج پايانيک نشسبايست در  متقاضي حمايت مي پژوهشگر :6ماده 

 شود. اي پرداخت نمي الزحمه جداگانه براي برگزاري نشست، حق تبصره:



 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 دستورالعمل حمايت از 

 هاي دکتري هاي کارشناس ارشد و رساله نامه پايان
 

 کننده: رئيس پژوهشگاه تصويب تأييدکننده: معاون پژوهشي کننده: مديريت امور پژوهشي تهيه

 امضاء
 تاريخ

 امضاء
 تاريخ

 امضاء
 تاريخ

 

 3از 3صفحه 

هاي ديگر حمايت شده و يا به سفارش آنها تهيه شده باشند، مجاز به  ها و دستگاه وسط سازمانکه ت هايي ها و رساله نامه پايان. 7ماده 

 استفاده از حمايت مالي اين پژوهشگاه نيستند.

و نامه به پژوهشگاه اظهارنامه کتبي مبني بر عدم استفاده از حمايت بايد در زمان ارائه پايان پژوهشگر: الزم به ذکر است تبصره

  .ها ارائه کندساير سازمانتسهيالت 

 و رساله  نامه فرآیند حمایت از پایان .8ماده 

فراخوان و ... به  از طريق سايت، و رساله  نامه خود را براي حمايت از پايانهاي پژوهشي  پژوهشگاه هر سال محورها و اولويت .1-8

 رساند. کز آموزش عالي و مراکز پژوهشي ميها، مرا اطالع دانشگاه

ه مربوط تحويل و تقاضاي حمايت دفاع شده را همراه با مقاله و نسخه الکترونيکي به پژوهشکدرساله يا نامه  ايانن پاپژوهشگر .2-8

 کند. مي

شود و معاونت پژوهشي  مبلغ حمايت مشخص مي و شوراي علمي آن، از سوي پژوهشکده يا رساله نامه پس از تأييد پايان. 3-8

 نامهشيوه»طبق موظف است نسبت به تغيير متن پايان نامه يا رساله  ژوهشگرپکند.  اقدام مي پژوهشگرنسبت به انعقاد قرارداد با 

 تحت نظر ناظر پژوهشگاه اقدام کند. و  «نامه به کتابتبديل طرح و پايان

 "التألیف و... التحقیق، حق مل نحوه پرداخت حقعدستورال"الزحمه وي مطابق با  ناظر از کادر پژوهشگاه نباشد، حقچنانچه  تبصره:

 شود. رداخت ميپ

 .کند پس از ارائه متن کتاب و تأييد پژوهشکده، معاونت پژوهشي نسبت به تسويه قرارداد و ارسال اثر به واحد نشر اقدام مي .4-8

 

مالکيت اثر توليد شده و حقوق ناشي از آن )مادي و معنوي( متعلق به پژوهشگاه است. ليکن پژوهشگاه موظف است نام  .9ماده 

 روي جلد و در صفحه شناسنامه اثر درج نمايد.را  پژوهشگر

 

 تواند از اثر توليد شده در جاي ديگر استفاده کند. نمي پژوهشگر. 10ماده 

موظف است در مقدمه کتاب نام دانشگاه و نام  پژوهشگرنامه، حفظ حقوق معنوي دانشگاه و اساتيد راهنما در پايانجهت  .11ماده 

  اساتيد راهنما را درج نمايد.

 

شوراي پژوهشي پژوهشگاه به تصويب  19/12/97 مورخ 289در جلسه بند  4و  تبصره  7 ماده،  12دستورالعمل با اين  :12ماده 

 رسيد.


