شیوه نامه حمایت از پایان نامههای کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری PhD
مؼبيوت آمًسضی ي مؼبيوت تحمیمبت ي فهآيری داوطگبٌ جُت ثُزٌمىذی اس تًان ي ظزفیت ثبلمًٌ ي ثبلفؼل داوطگبٌ ي
مزاکش تحمیمبتی ي در راستبی تطًیك داوطجًیبن ثٍ اوجبم پژيَص اس رسبلٍَبی ممطغ دکتزی  PhDي پبیبن وبمٍَبی
کبرضىبسی ارضذ مطبثك ایه ضیًٌ وبمٍ حمبیت میکىىذ.
ماده  :1مراحل اجرایی
 -1ارائٍ درخًاست حمبیت ثٍ َمزاٌ یک وسخٍ پزيپًسال پبیبن وبمٍ ثٍ داوطکذٌ پس اس تصًیت در ضًرای
تخصصی گزيٌ
 -2تبییذ مًضًع رسبلٍ  /پبیبن وبمٍ تًسط ضًرای تحصیالت تکمیلی داوطکذٌ
 -3اوؼمبد لزارداد ثب استبد راَىمب
 -4اوجبم حمبیت مطبثك لزارداد
 -5مؼبيوت پژيَطی داوطکذٌ مسئًل اجزای صحیح ایه ضیًٌ وبمٍ است.
ماده  :2میزان حمایت مالی و نحوه تخصیص آن
الف ـ دکتزی  PhDتب سمف  60000000ریبل مؼبدل ضص میلیًن تًمبن میثبضذ کٍ  90درصذ آن پس اس تصًیت
مًضًع رسبلٍ ي  10درصذ آن پس اس پذیزش ) (Acceptanceیک ممبلٍ ثب ومبیٍ  Pubmed ,Scopusي یب  ISIدر
اختیبر استبد راَىمب لزار میگیزد.
ة ـ کبرضىبسی ارضذ تب سمف  40000000ریبل مؼبدل  4میلیًن تًمبن میثبضذ کٍ  70درصذ آن پس اس تصًیت مًضًع
پبیبن وبمٍ ي  30درصذ آن پس اس پذیزش ) (Acceptanceیک ممبلٍ ثب ومبیٍ  Pubmed ,Scopusي یب  ISIدر اختیبر
استبد راَىمب لزار میگیزد.
ج ـ مجلغ حمبیتی اس محل اػتجبرات مؼبيوت آمًسضی ي مؼبيوت ثُذاضت (پس اس تبئیذ مؼبيوت ثُذاضت درمًرد مزتجط
ثًدن آن ثب حًسٌ ثُذاضت) تبمیه میگزدد.
تبصره  :1درصًرتیکٍ استبد راَىمب مًضًع رسبلٍ دکتزی  PhDرا ثٍ صًرت طزح پژيَطی در سبمبوٍ پژيَبن ویش ثجت
ومبیذ میتًاوذ اس اػتجبر تب سمف  80000000ریبل مؼبدل  8میلیًن تًمبن اس سًی مؼبيوت تحمیمبت ي فه آيری داوطگبٌ
در لجبل ارائٍ یک ممبلٍ اضبفی (ممبلٍ ثب ومبیٍ  ISIي یب  )Pubmedػاليٌ ثز تؼُذات فًقالذکز ثزخًردار ثبضذ .وحًٌ
اجزای ایه حمبیت ضبمل  50درصذ اػتجبر مذکًر پس اس تصًیت طزح پژيَطی ي  50درصذ آن پس اس ارائٍ ممبلٍ مًرد
وظز در اختیبر استبد راَىمب (مجزی طزح) لزار میگیزد.
تجصزٌ  :2درخصًظ تجصزٌ  1ثٍ مىظًر تسُیل ي تسزیغ ريوذ اجزایی ،دايری اوجبم ضذٌ تًسط کمیتٍ دايری گزيٌ ي
داوطکذٌ جُت دايری ػلمی طزح تحمیمبتی لبثل لجًل میثبضذ.

