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، جهت اطالع و اجرا توسط كليه ماده ۱۰دستورالعمل نحوه حمايت مالي از پايان نامه هاي دانشجويي در 
  :به شرح ذيل ارائه مي گردد ،دانشجويان متقاضي

  

كليه دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري مؤسسات آموزش  دستورالعملمشمولين اين ) ۱ ماده
  .دنعالي و دانشگاه ها مي باش

 

نامه  حمايت مالي همراه با عنوان پايانخواست خود را مبني بر برخورداري از در بايدكليه متقاضيان ) ۲ده ما
  .به امور پژوهش و فناوري شركت ارسال نماينداوليه مورد نظر،  و طرح

  

اي بر(ماه  ۶و بيش از  )براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد(ماه  ۲پيشنهادهايي كه بيش از  به )۳ماده 
 .، از تاريخ تصويب آن در دانشگاه گذشته باشد، ترتيب اثر داده نخواهد شد)پايان نامه هاي دكتري

  

به شركت ارائه ) الف(در قالب فرم را موضوع پايان نامه بايست ابتدا  كليه دانشجويان متقاضي مي )۴ماده 
  .نمايند) ب(ام به تكميل فرم شركت نفت خزر، اقدپژوهش و فناوري تاييد آن توسط امور و پس از  نموده

  

دانشگاه محل معاونت پژوهشي از متقاضي مي بايست نسبت به اخذ معرفي نامه  دانشجويانكليه ) ۵ ماده
ه ارائبه امور پژوهش و فناوري شركت » ۴ماده «تحصيل خود اقدام نموده و به همراه موارد مطرح شده در 

  .نمايند
  

كارگروه تخصصي حمايت از پايان نامه ها متشكل از مسئول  ،جهت بررسي موضوع پايان نامه) ۶ماده 
نفر كارشناس و مشاور يا دو امور پژوهش و فناوري، مسئول واحد مرتبط با موضوع پژوهشي و يك 

در اين . ي گرددمتخصص در موضوع پروژه از داخل شركت به انتخاب مسئول پژوهش و فناوري تشكيل م
كارگروه ارزيابي و تصميم گيري در مورد پروژه هاي پيشنهادي طبق مفاد آيين نامه و انتخاب مشاور 

  .صنعتي صورت مي گيرد
  

امور دانشجويي،  يتوسط كارگروه حمايت از پايان نامه ها موضوع پايان نامهدر صورت تاييد ) ۷ ماده
استاد راهنما، دانشجو، مشاور دانشگاهي و (ه با مجريان پروژه نسبت به انعقاد توافقنام پيمانهاحقوقي و 

  . اقدام خواهد نمود) مشاور صنعتي
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پروژه و برگزاري جلسات ماهانه در طول اجراي پروژه، دانشجو موظف به ارائه گزارشات پيشرفت ) ۸ماده 
  .باشد مي ،هماهنگي با استاد مشاور صنعتي معرفي شده از طرف شركتو 

  

را به دفتر امور  ذيلبه منظور تسويه حساب و پرداخت مبلغ حمايتي، دانشجو موظف است موارد ) ۹ماده 
  :پژوهش و فناوري تحويل نمايد

  گزارش جلسه دفاع از پايان نامه كه با حضور استاد مشاور صنعتي برگزار و به تاييد تمامي
  .باشدمجريان رسيده 

  اين « با ذكر عبارت ) فرمت اعالم شده توسط شركتطبق (نسخه پايان نامه تهيه شده  ۳تعداد
در ابتداي جداگانه در يك صفحه  » انجام رسيده است به شركت نفت خزرمالي نامه با حمايت  پايان

 . ها و پيوستمتن پايان نامه  Wordو  PDFگزارش و لوح فشرده حاوي فايل 

 به (خارج از كشور /عتبر علمي داخلهاي م نشريات يا كنفرانس اله درتاييديه انتشار يا ارايه مق
 :زير درج شده باشدكه در آن جمله ) تشخيص امور پژوهش و فناوري

  »در چارچوب برنامه هاي پژوهشي انجام شده است شركت نفت خزر   حمايتاين پژوهش با « 
  يا

“This Work Is Supported By Khazar Oil Exploration and Production Company (KEPCO) 

Under Its Research Programs“ 
  

درصد سهم  ۵۰ ،مبلغ حمايت مالي براي پايان نامه ها طبق جدول ذيل مي باشد كه از اين مبلغ) ۱۰ماده 
درصد سهم مشاور صنعتي  ۱۵درصد سهم مشاور دانشگاهي و  ۱۰درصد سهم استاد راهنما،  ۲۵دانشجو، 
  .داخت خواهد شدبه صورت جداگانه در وجه هر يك ازين افراد پر بوده و

  

  نوع قرارداد
  )ريال ( مبلغ حمايت مالي 

  دكتري  كارشناسي ارشد
  ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰  ۸۰،۰۰۰،۰۰۰  )فني، داراي كار آزمايشگاهي و ساخت( ۱نوع 

  ۹۰،۰۰۰،۰۰۰  ۶۰،۰۰۰،۰۰۰  )فني، داراي مدلسازي رياضي و شبيه سازي هاي رايانه اي با مباحث ميان رشته اي( ۲نوع 
  ۷۰،۰۰۰،۰۰۰  ۴۰،۰۰۰،۰۰۰  )نيغيرف( ۳نوع 

 


