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کارشناسی ارشد و  نامهحمایت از پایان»طرح  دستورالعمل اجرایی

 در پژوهشگاه نیرو« دکتری تخصصیرساله 

 

 مقدمه

 دانشجویان هایو رساله هانامهپایانهای استفاده از ظرفیت زمینهساختن منظور فراهم به وزارت نیرو

آب، ع ایساختن نیازهای صنبا هدف مرتفع و پژوهشی /و مؤسسات آموزشیها تحصیالت تکمیلی دانشگاه

حمایت »ذیل طرح  ،های هدفمندنامهایاناز پای توسعهو  های کاربردیدر قالب پژوهشبرق و انرژی کشور 

نامه طرح شیوه»در این راستا،  .کندحمایت می« تخصصیدکتری کارشناسی ارشد و رساله  نامهاز پایان

 .تدوین شده است« نیرووزارت در  دکتری تخصصینامه کارشناسی ارشد و رساله حمایت از پایان

پژوهشگاه نیرو به عنوان بازوی پژوهشی وزارت نیرو در حوزه صنعت برق و انرژی به منظور اجرای طرح 

 ،یندآکلیات فرعالوه بر ارائه در آن،  نامه مذکور نموده کهاجرایی شیوه تهیه دستورالعملبه  مبادرتمذکور 

پژوهشگاه ضوابط داخلی ، ت تکمیلیمقاطع تحصیال اندانشجویی هانامهنظارت و حمایت از پایانتعریف، 

 .است شده تشریحنیز نیرو 

 هدف : 0 ماده

 های تعریف شده در پژوهشگاهروژهپصنعت برق و در راستای نیازهای  هانامهپایانو هدایت  یهدفمند. 

 پژوهشگران و اعضای هیئت علمی برای تعریف موضوعات پژوهشی  ،انگیزه در دانشجویان افزایش

 .نامهدر قالب پایان با صنعت برق و انرژی کاربردی مرتبط

  صنعت برق و انرژیکاربردی در ت دانشگاهی/صنعت و دانشگاه و توسعه تحقیقاتقویت ارتباط. 

 های مختلف صنعت برق و انرژی.ی پژوهشی و بخشهاهمکاری در پروژه برایافراد مستعد  شناسایی 
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 تعاريف و اختصارات : 2 ماده

ه اداره آموزش یا شورای تحصیالت اساس مصوب هیئت علمی که بریا اعضای عضو استاد راهنما:  -2-1

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  تأییدمورد  آموزشی/پژوهشی ها و مؤسساتتکمیلی دانشگاه

 د.نبر عهده داردانشجو را یا رساله  نامهمسئولیت هدایت پایان

ری دکتنامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و رساله دانشجویان مقطع پایانمنظور  :نامهپايان -2-2

 .است تخصصی

 .منظور پژوهشگاه نیرو است: پژوهشگاه -2-3

 .است اهمنظور معاون پژوهشی پژوهشگمعاون پژوهشي:  -2-4

 است. دکتری تخصصیمنظور هر یک از مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و  تحصيالت تکميلي: -2-5

در یکی از  دکتری تخصصیطع کارشناسی ارشد یا ظور هر فرد مشغول به تحصیل در مقمن دانشجو: -2-6

 است.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  تأییدپژوهشی مورد آموزشی/ها یا مؤسسات دانشگاه

مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  آموزشی/پژوهشیمنظور دانشگاه یا مؤسسه دانشگاه:  -2-7

 .است

کارشناسی ارشد و رساله نامه حمایت از پایانمسئول اجرایی مدیریت و راهبری طرح  دبيرخانه: -2-8

که در اداره پشتیبانی و خدمات پژوهشی ذیل دفتر مدیر امور پژوهشی پژوهشگاه  دکتری تخصصی

 کند.فعالیت می

 پژوهشگاههای های پژوهشی، مراکز توسعه فناوری و پژوهشکدهمنظور هر یک از گروهواحد:  -2-9

 .است

اسی ارشد و رساله کارشننامه حمایت از پایان منظور سامانه مدیریت، نظارت و اجرای طرح سامانه: -2-11

توسط  تقاضااست که برای انجام کلیه امور اداری، پیگیری مراحل بررسی  دکتری تخصصی

های گیری همراه با استقرار سیستممتقاضیان، سهولت در دریافت و ارسال مستندات و گزارش

 شود.ارزیابی از سوی دبیرخانه فعال می

 است. دکتری تخصصیارشد و رساله  کارشناسی نامهمنظور طرح حمایت از پایان طرح: -2-11
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 و رساله متشکل از نماینده/نمایندگان معاونت پژوهشینامه بررسی پایان کمیتهمنظور كميته:  -2-12

های تخصصی واحدو نمایندگان  پژوهشگاه، نماینده/نمایندگان معاونت فناوری پژوهشگاه

است. این کمیته بر اساس  اهپژوهشگها( در ای پژوهشی، مراکز توسعه فناوری و پژوهشکدهه)گروه

 پژوهشگاهبا محوریت معاونت پژوهشی ای دوره به صورتهای حمایت دریافت شده درخواست

 شود.تشکیل می

جهت ارائه که است  پژوهشگاهوقت /پژوهشگر تمامعضو هیئت علمی نماینده پژوهشگاه نماينده: -2-13

و مصوبه کمیته  بر اساس مجوزی آن، یا رساله و نظارت بر حسن اجرا نامهمشاوره در موضوع پایان

طرح این نامه یا رساله تحت حمایت برای هر پایان پژوهشگاهنامه و رساله از طرف بررسی پایان

 شود.معرفی می

-انجام می پژوهشگاهمعاونت پژوهشی  به طور مستقیم باتا زمان آماده شدن سامانه، کلیه مکاتبات  :0تبصره 

 شود.

 اجرا مسئوليت نظارت بر حسن : 3 ماده

 طرح بر عهده معاون پژوهشی است. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای

 حوزه شمول : 4 ماده

 دستورالعمل اجراییمراتب اعالم شده در این بر اساس  هاآنیت ست نیاز به حمادرخوا هدانشجویان ککلیه 

 :، مشمول استفاده از تسهیالت این طرح هستندها حائز شرایط ذیل استآن نامهپایانو  شدهطی 

و  پژوهشگاه یهافعالیتیا  تحقیقاتیهای های کالن، اولویتسیاستبا نامه موضوع پایانمطابقت  -4-1

 .قاتی مرتبط با صنعت برق و انرژی کشورمحورهای تحقیبا  راستاهم

 .در دانشگاهنامه موضوع پایانتصویب  -4-2

نامه در دانشگاه در پایانموضوع ماه پس از تاریخ تصویب  2حمایت حداکثر ظرف تسلیم تقاضای  -4-3

 .مقطع کارشناسی ارشد

اه در نامه در دانشگپایانموضوع تصویب  ماه پس از تاریخ 4تسلیم تقاضای حمایت حداکثر ظرف  -4-4

 .دکتری تخصصیمقطع 
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برای دانشجویانی که استاد راهنمای ایشان برنامه جامع پژوهشی مصوب منجر به قرارداد حمایتی  :2تبصره 

نامه با برنامه موضوع پایانراستایی همد، ندار« )استاد( هاعتبار سالیانه تحقیقاتی اساتید دانشگا»در قالب طرح 

 است. جامع پژوهشی استاد راهنما الزامی

اولویت اعطای تسهیالت حمایتی برای دانشجویانی است که استاد راهنمای ایشان برنامه جامع  :3تبصره 

« )استاد( هاعتبار سالیانه تحقیقاتی اساتید دانشگا»پژوهشی مصوب منجر به قرارداد حمایتی در قالب طرح 

دانش و شناخت اولیه در یک به منظور حمایت از اعضای هیئت علمی که در مرحله کسب دارد. لیکن، 

به طور همزمان حوزه پژوهشی به منظور معرفی یک برنامه جامع پژوهشی هستند، اعطای تسهیالت حمایتی 

 یکی از دانشجویان ایشان میسر است.به تنها 

نامه کارشناسی ارشد و رساله تعداد دانشجویان برخوردار از تسهیالت طرح حمایت از پایان :4تبصره 

 استاد راهنمای ایشان مشترک است نباید از حدود مورد اشاره در جدول ذیل تجاوز نماید. دکتری که

 *سقف تعداد دانشجویان برخوردار از تسهیالت در مقطع کارشناسی ارشد مرتبه علمی

 3 استادیار

 4 دانشیار

 5 استاد

 شناسی ارشد است.* شایان ذکر است که هر دانشجوی مقطع دکتری معادل دو دانشجو در مقطع کار

 طرح اجرای فرآيند -0

از طریق وبگاه، و انرژی  صنعت برق اولویتدارای موضوعات عناوین و اعالم  رسانیاطالع -5-1

 توسط معاونت پژوهشی پژوهشگاه. رسانیهای اطالعسایر روشمکاتبات رسمی و 

 نامه.یاناز موضوع پا تقاضای حمایتدریافت  -5-2

تکمیل  «/رسالهنامهدرخواست حمایت از پایان»در قالب فرم  را تقاضای حمایت باید دانشجو :0تبصره 

علمی رزومه  و نامهبه انضمام مستندات تصویب پایان ، بایستی تقاضای مربوطه رادانشگاه نماید. نماینده

 د.نمایارسال می دبیرخانهبه از طریق سامانه  دانشجو
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 عدم»یا  «پذیرش» هایی مبنی برتصمیم ن شده وبررسی  کمیته توسط ،دریافتیحمایت تقاضای  -5-3

خواهد شد. پس از آن، طرح مصوب به واحد مربوط  اتخاذماه  2ظرف حداکثر  این تقاضا «پذیرش

توسط مدیر واحد  تبطهای مرنامه و نظارت بر فعالیتهدایت پایان به منظورنماینده اعالم شده و 

 .معرفی خواهد شد

 .ه شدهبرای تقاضای حمایت پذیرفت قراردادانعقاد  -5-4

 .ذینفعو واحد  نمایندهتوسط  دارای قرارداد حمایت نامهروند اجرای پایانو تأیید  ارزیابی -5-5

 و ختم قرارداد حمایت. نمایندهنامه توسط تأیید خاتمه اجرای پایان -5-6

 دانشگاه تعهدات -6

ر این پروژه از حمایت مالی پژوهشگاه نیرو برخوردا»عبارت که کند شرایطی را فراهم میدانشگاه  -6-1

 Financial supports granted by Niroo Research Institute (NRI) are»یا عبارت « شده است

gratefully acknowledged »درج شود.نامه در انتهای بخش قدردانی پایان 

به انضمام لوح فشرده حاوی فایل  نامهمرتبط با پایانکلیه مستندات و مقاالت یک نسخه از دانشگاه  -6-2

 .دهدتحویل می به پژوهشگاهرا  مستندات مذکور

 .برگزار شود نماینده نامه با حضورپایان جلسه دفاع ازکند که شرایطی را فراهم میدانشگاه  -6-3

ارائه  گاهپژوهش خود را به صورت سمینار در پژوهشدانشجو کند که شرایطی را فراهم میدانشگاه  -6-4

 کند.

نامه به طور مستمر روند اجرا و که دانشجو در طول انجام پایانکند شرایطی را فراهم میگاه دانش -6-5

 .را به پژوهشگاه منعکس کندچگونگی پیشرفت کار 

، نام نمایندهنامه توسط پایان در صورت ایفای نقش قابل مالحظه در روند انجام کهشایسته است  :6 تبصره

 .گرددتخرج ذکر مقاالت مس قدردانیایشان در بخش 

 پژوهشگاهعهدات ت -7

رسانی نامه را به طور مستمر اطالعاولویت قابل انجام در قالب پایاندارای موضوعات پژوهشگاه  -7-1

 کند.می
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صنعتی در حوزه تخصصی -علمی مشاورهدر ارائه  نمایندهکند که پژوهشگاه شرایطی را فراهم می -7-2

 نامه به دانشجو تأثیرگذار باشد.پایان

 کند.فراهم می 8نامه را مطابق مندرجات ماده منابع مالی الزم برای انجام پایان پژوهشگاه -7-3

دستیابی دانشجو به امکانات و خدمات  کند که در صورت لزوم،ی را فراهم میپژوهشگاه شرایط -7-4

 .تسهیل گردد( های پژوهشگاهآزمایشگاهو کتابخانه  نامه )مانندرتبط با موضوع پایانعلمی م

 عتخصيص مناب -8

 ای را از محل اعتبارات خود بر اساس ضوابط مربوط جهت حمایت ازپژوهشگاه ساالنه بودجه -8-1

 ها تخصیص خواهد داد.نامهپایان

مصوب  دکتری تخصصی /رسالهکارشناسی ارشد نامه: محل تامین اعتبار مالی حمایت از طرح پایان7تبصره 

 .بر اساس بودجه تخصیص یافته به واحد پژوهشی خواهد بود

 :باشدمیبا جدول ذیل  مطابقمرحله به مرحله و نحوه پرداخت اعتبار حمایتی به صورت  -8-2

 

 پرداخت میزان پرداخت زمان پرداخت مرحله تحصیلی مقطع

 کارشناسی ارشد

 مبلغ حمایت %51 نامهرارداد حمایت از پایانقپس از انعقاد  مرحله اول

 مرحله دوم
این  6عهدات ماده اجرای ت ،نامهدفاع از پایاناز  پس

 توسط پژوهشگاه یهتأییدصدور و  دستور العمل
 مبلغ حمایت 51%

 دکتری تخصصی

 مبلغ حمایت %31 رساله دکتریپس از انعقاد قرارداد حمایت از  مرحله اول

 مبلغ حمایت %41 کاردرصد پیشرفت  51پس از تأیید  مرحله دوم

 مرحله سوم

اجرای تعهدات ، رساله دکتری تخصصیدفاع از از  پس

توسط  یهتأییدصدور  و دستور العملاین  6ماده 

 پژوهشگاه

 مبلغ حمایت 31%

 

 41حداکثر تا به ترتیب  دکتری تخصصینامه کارشناسی ارشد و یزان اعتبار حمایتی هر پایانم :8 تبصره

یید هیئت رئیسه پیشنهاد معاون پژوهشی و تأبا  در ابتدای هر سال است که میلیون ریال 121و  ریال میلیون
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 و بنیاد ملی نخبگان نظیرها سازمان سایر یمنابع مالی و اعتبار. استفاده از قابل بازنگری استپژوهشگاه 

 .برای این منظور بالمانع استجمهوری  معاونت علمی و فناوری ریاست

رش پرداخت مبلغ حمایتی مرحله دوم مستلزم ارائه گزا، دکتری تخصصی رسالهخصوص در  :5تبصره 

 .استنماینده و  استاد راهنماتأیید  و توسط دانشجوکار  %51 پیشرفت

فرم  با تکمیل تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی ،خرید موادبرای  گونه هزینه پرداخت هر -8-3

استاد تأیید  دانشجو وتوسط  «تسهیالت خرید مواد، تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی درخواست»

 .باشدمیپذیر امکاننماینده راهنما و 

با پیشنهاد  و گردیده ریال تعیین میلیون 51 با برابر 8-3مالی موضوع بند  میزان حمایتسقف  :05تبصره 

 معاون پژوهشی و تأیید هیئت رئیسه پژوهشگاه قابل تغییر است.

، مالکیت این 8-3با استفاده از حمایت مالی موضوع بند  تأمین اقالم غیر مصرفی در صورت :00تبصره 

 به دانشگاه واگذار شود. معاون پژوهشیتواند با موافقت ه پژوهشگاه تعلق داشته که میاقالم ب

دستاوردهای چشمگیر به شرح زیر، پرداخت تسهیالت تشویقی با تکمیل صورت دستیابی به  در -8-4

اساس ضوابط داخلی بر «تحت حمایت /رسالهنامهتسهیالت تشویقی پایان درخواست»فرم 

 .واهد بودپذیر خپژوهشگاه امکان

 انتشار نتایج پایان( نامه در مجالت معتبرISI درجه  باQ1 ) مورد تأیید پژوهشگاهو. 

 ختراع معتبر مورد تأیید پژوهشگاه.ثبت اختراع در مراکز ثبت ا 

  نامههای مرتبط با موضوع پایاندر زمینه ترجمه یا تصنیف( تدوین،)تألیف،  کتابانتشار. 

 المللی معتبر مورد تأیید پژوهشگاه در تدوین استانداردهای بین ملی وهای همکاری با سازمان

 .نامههای مرتبط با موضوع پایانتخصصی در زمینه

با  به عنوان حامی مالیدرج پژوهشگاه منوط به  8-4پرداخت تسهیالت تشویقی موضوع بند  :02تبصره 

 Financial supports granted by Niroo Research Institute (NRI) are» التین از عبارت استفاده

gratefully acknowledged » است.« گرددحمایت مالی پژوهشگاه نیرو تقدیر میاز »یا عبارت فارسی 

 5 حداکثرتسهیالت تشویقی هر مقاله منتشر شده در مجالت معتبر مورد تأیید پژوهشگاه میزان  :03تبصره 

 غییر است.تأیید هیئت رئیسه پژوهشگاه قابل تبا پیشنهاد معاون پژوهشی و است که  ریال میلیون



  در پژوهشگاه نیرو« ... ارشد کارشناسی نامهحمایت از پایان»طرح  دستورالعمل اجرایی
 

8 

 

I0
5
-1

-
R-

R
O

 

 

میزان تسهیالت تشویقی هر اختراع ثبت شده در مراکز ثبت اختراع معتبر مورد تأیید پژوهشگاه  :04تبصره 

 است که با پیشنهاد معاون پژوهشی و تأیید هیئت رئیسه پژوهشگاه قابل تغییر است. ریال میلیون 51 حداکثر

است که با پیشنهاد معاون  ریال میلیون 21 ت تشویقی هر کتاب منتشر شده حداکثرمیزان تسهیال :00تبصره  

 پژوهشی و تأیید هیئت رئیسه پژوهشگاه قابل تغییر است.

است که با  ریال میلیون 21 میزان تسهیالت تشویقی همکاری در تدوین استاندارد حداکثر :06تبصره 

  وهشگاه قابل تغییر است.پیشنهاد معاون پژوهشی و تأیید هیئت رئیسه پژ

های مربوط و بررسی سطح کیفی با لحاظ سقف 8-4تسهیالت تشویقی موارد موضوع بند  میزان :07تبصره 

 د.ننمایاتخاذ میتصمیم نهایی را  ایشاندستاورد توسط کمیته به معاون پژوهشی پیشنهاد شده و 

بین دانشگاه، استاد راهنما و دانشجو بر ما 8تسهیم تسهیالت حمایتی و تشویقی موضوع ماده  :08تبصره 

 عهده دانشگاه است.

 اجرا مدت زمان -5

فرم تکمیل  ابیک سال بوده که برای دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حمایت  قراردادحداکثر مدت  -9-1

حداکثر تا یک  توسط دانشجو «/رسالهنامهپایان صدور مجوز تمدید قرارداد حمایت از درخواست»

 مبلغ تسهیالتبدون افزایش  معاون پژوهشیموافقت  ، تأیید استاد راهنما وقراردادماه پس از اتمام 

 قابل تمدید خواهد بود.

فرم کمیل سال بوده که با ت دو دکتری تخصصیحمایت برای دانشجوی مقطع  قراردادحداکثر مدت  -9-2

ثر تا یک حداک توسط دانشجو «/رسالهنامهپایان صدور مجوز تمدید قرارداد حمایت از درخواست»

 مبلغ تسهیالتبدون افزایش  معاون پژوهشیموافقت  ، تأیید استاد راهنما وماه پس از اتمام قرارداد

 قابل تمدید خواهد بود.

 محل اجرا -05

و  استفاده از امکانات حضور دانشجو در پژوهشگاه برایدانشگاه است. لیکن،  یا رساله نامهمحل اجرای پایان

، تأیید استاد توسط دانشجو «واست صدور مجوز استفاده از امکانات پژوهشگاهدرخ» با تکمیل فرم تجهیزات،

 بالمانع است.پژوهشگاه راهنما و موافقت 
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 حقوق مالکيت فکری -00

کلیه حقوق و امتیازات حاصل از نتایج تحقیق چه در زمان اجرا و چه پس از آن به طور مشترک  -11-1

موظف هستند در انتشار نتایج علمی، مقاالت،  متعلق به پژوهشگاه و دانشگاه بوده و طرفین قرارداد

کتب، ثبت اختراعات و سایر تولیدات علمی، حق مالکیت فکری را محفوظ نگه داشته و به صورت 

مشخص به آن اشاره نمایند. استفاده از نتایج حاصله توسط هر یک از طرفین تنها با موافقت طرف 

 باشد.مقابل میسر می

 سهم تعیین از پس یافته، تخصیصحمایتی  اعتبار و (3درج در ماده )من طرح اهداف به توجه با -11-2

 تسهیم دانشگاه،مطابق با مقررات  نامهپایان فکری مالکیت کل از )استاد راهنما و دانشجو( محقق

 میزان با متناسب مالی حامیان سایر و پژوهشگاه دانشگاه، میان فکری مالکیت باقیمانده میزان

 .بود خواهد آنان مالی حمایت

نامه، به در محتوای علمی مقاالت مستخرج از پایان نمایندهدر صورت مشارکت قابل توجه  -11-3

 ، نام ایشان در بخش نویسندگان درج خواهد شد.تشخیص استاد راهنما

 تصويب و بازنگری -02

و از  تصویب هیئت رئیسه پژوهشگاه رسید به 11/11/95تبصره در تاریخ  18ماده و  12در  نامهشیوهاین 

 االجرا است.الزمبه صورت آزمایشی به مدت دو سال تاریخ تصویب 
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