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 هاي علمیهها، مراکز آموزش عالی و حوزهروساي محترم دانشگاه

 هاي تحصیلی مقطع دکترينامهحمایت از پایان: موضوع
  

  سالم علیکم

گیري مؤثر از ظرفیت به منظور بهره) ره(رساند کمیته امداد امام خمینیبا احترام، به استحضار می

لذا . نمایدکتري مطابق با شرایط تعیین شده حمایت میهاي دانشجویان دنامهها، از پایانعلمی دانشگاه

  .   رسانی مناسب، راهنمایی الزم به دانشجویان ارائه گرددمستدعی است دستور فرمایید ضمن اطالع

  :شرایط حمایت) الف

و طالب هاي دولتی، واحدهاي منتخب دانشگاه آزاد اسالمی دانشجویان دانشگاه مقطع دکتريهاي نامهپایان) 1-  الف

واحدهاي منتخب دانشگاه . باشندهاي علمیه منوط به رعایت شرایط اعالمی مشمول حمایت میسطح چهار حوزه

  . علوم و تحقیقات تهران، تهران مرکز، قزوین، تبریز و تهران جنوب: آزاد اسالمی عبارتند از

  .باشدمی) 1(ج در  پیوست شماره ها صرفاً در چارچوب موضوعات اعالمی  مندرحمایت از پایان نامه) 2-  الف

  . انجام خواهد شد) ره(ها به صورت متمرکز  در کمیته امداد امام خمینینامهارزیابی پایان) 3-  الف

از اینرو الزم است . برسد) ره(نامه باید قبل از تصویب، به تأیید کمیته امداد امام خمینیموضوع پایان) 4-  الف

نامه ها نسبت به ارائه موضوع پایانو یا اداره کل  استان) mr@emdad.ir(رونیکی دانشجویان از طریق پست الکت

  . اقدام نمایند} در قالب کاربرگ پیوستی{

  :مندي از حمایت عبارتند ازسایر شرایط جهت بهره) 5-  الف

  .شدتاریخ ارائه موضوع بعد از ابالغ بخشنامه حاضر با -  

  )حاوي نتایج و پیشنهادات کاربردي -  صفحه 5و حدأکثر  2حدأقل (نامه تهیه و ارائه چکیده مدیریتی از پایان -  

  نامه مطابق با استانداردهاي اعالمیارائه یک مقاله از پایان -  

  )pdfو  wordفایل (ارائه فایل الکترونیک  -  

  ي دفاعارائه تصویر صورتجلسه -  

لذا دانشجو موظف به . نامه در دانشگاه، نباید بیش از دو سال گذشته باشدز تاریخ تصویب موضوع پایانا) 6-  الف

  .باشدنامه در دانشگاه میارایه مدرکی دال بر تاریخ تصویب موضوع پایان

  



  

  

  

 

   

 

    ٢١٩٠٩۶٨۵:شناسه

  

1 /1444126     :شماره   

1397 /06 /18     :تاریخ   

 دارد    :پیوست 

  1391715117: کدپستی  -  ) ره(دفترمرکزي کمیته امدادامام   –ابتداي بزرگراه شهید لشگري   –میدان آزادي   –ران ته
  Itc@emdad.ir: پست الکترونیک     www.emdad.ir: سایت      44642304: دورنگار      44693319: تلفن  

  

  :شودنامه مشمول دریافت حمایت نمیدر موارد زیر، پایان) 7-  الف

  عدم ارائه گزارش مدیریتی -  

  عدم ارائه مقاله منطبق با استانداردهاي اعالمی -  

  نامهعدم تحویل نسخه الکترونیکی پایان -  

  

  :میزان حمایت) ب

و با در نظر گرفتن معیارهاي ) ره(ها پس از ارزیابی در کمیته امداد امام خمینینامهمیزان حمایت از پایان) 1-  ب

  .تعیین خواهد شد» درجه کیفیت«و » اولویت موضوع«

  باشد؛ها متغیر و به شرح جدول زیر مینامهپایان» درجه کیفیت«و » اولویت موضوع«میزان حمایت بسته به ) 2-  ب

  درجه کیفی

 اولویت موضوع
 متوسط خوب عالی

 50,000,000 80,000,000 100,000,000 )1(اولویت 

 25,000,000 40,000,000 60,000,000 )2(اولویت 

  .باشدل میکلیه ارقام به ریا* 

  گردد؛ذیل تعیین می» محتوایی«و » شکلی«ها با در نظر گرفتن معیارهاي نامهدرجه کیفیت پایان) 3-  ب

 )ساختاري(معیارهاي شکلی 

o بنديساختار و فصل  

o نحوه ارجاعات و منبع نویسی  

o استفاده از منابع معتبر و روزآمد 

 )محتوایی(معیارهاي ماهوي 

o بدیع بودن موضوع  

o  از روش مناسباستفاده 

o هاي مختلفارتباط منطقی بخش  

o ابتناء بر مبانی نظري متقن 
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o هانوآوري در یافته 

o کاربردي بودن نتایج و پیشنهادات 

  

  :نکات قابل توجه) ج

نامه و در راستاي رفع نیازهاي توانند در مدت زمان انجام پایاننامه میدانشجو و اساتید راهنما و مشاور پایان) 1-  ج

با ارائه معرفی نامه از دانشگاه و ) ره(کمیته امداد امام خمینی... افزاري، کتابخانه و نامه از امکانات نرما پایانمرتبط ب

هماهنگی دفتر مطالعات و پژوهش استفاده نمایند و این نهاد حدأکثر تالش خود را براي ارائه اطالعات درخواستی 

  .انجام خواهد داد

باشد، لیکن تمامی ضوابط و مقررات مغایر با نجام تعهدات قبلی مطابق با ضوابط مربوطه میاین مرکز متعهد به ا) 2-  ج

مورخ  1/  2887136ها در بخشنامه شماره نامهبه خصوص ضوابط مربوط به حمایت از پایان{این بخشنامه 

  .امه مبناي عمل خواهد بودگردد و من بعد مفاد این بخشنملغی می از تاریخ ابالغ بخشنامه حاضر، }1396/  11/  12

  

  باشد؛مسیرهاي ارتباطی جهت تسهیل دسترسی دانشجویان و پژوهشگران به شرح ذیل می) 3-  ج

  هادر مراکز استان) ره(ریزي و پژوهش اداره کل کمیته امداد امام خمینی مدیریت برنامه -

  )mr@emdad.ir(پست الکترونیک واحد پژوهش دفتر مرکزي کمیته امداد امام خمینی  -

میدان آزادي، ابتداي جاده مخصوص کرج، دفتر : آدرس واحد پژوهش دفتر مرکزي کمیته امداد امام خمینی -

 ).5171-  139171: صندوق پستی(، دفتر مطالعات و پژوهش 13مرکزي کمیته امداد امام خمینی، طبقه

 02144642304: رنماب -   -       02144691350: تلفن
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 :رونوشت  
) ره(جناب آقاي مھندس فتاح رییس محترم كمیتھ امداد امام خمیني 
 براي استحضار - 

ره « جناب آقاي برقعي قائم مقام محترم كمیتھ امداد امام خمیني  
 ضاربراي استح -   »
 - جناب آقاي پیرعلي مشاور  رییس و مدیر كل محترم حوزه ریاست  

 براي استحضار
 براي استحضار - موسوي معاون محترم اداري و مالي جناب آقاي  
براي  - سركار خانم  رھبر معاون محترم حمایت و سالمت خانواده  

 استحضار
راي ب - محترم حقوقي و امور مجلس  جناب آقاي دوستعلي معاون 

 استحضار
 - جناب آقاي عسگریان معاون محترم توسعھ  مشاركت ھاي مردمـي  

 براي استحضار
آقاي احمدیان معاون محترم امور  حجت االسالم و المسلمین جناب 

 براي استحضار - فرھنگي 
براي  - جناب آقاي عبدالملكي معاون محترم اشتغال وخودكفایي  

 استحضار
براي  - عامل محترم مجتمع اقتصادي مدیر جناب آقاي یزدان جو 

 استحضار
جناب آقاي باجالن مدیرعامل محترم صندوق قرض الحسنھ امداد والیت  
 براي استحضار - 

و جناب آقاي ثمره ھاشمي مشاور رییس و مدیركل محترم دفتر نظارت  
 براي استحضار - رسیدگي بھ شكایات 

براي  - حترم حراست جناب آقاي  ساالركیا مشاور رئیس و مدیر كل م 
 استحضار

جناب آقاي واعظیان مشاور رییس و مدیركل محترم روابط عمومي و  
 براي استحضار - رساني اطالع 

    
  محمد آرادان

  سرپرست مرکز برنامه ریزي و پژوهش
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 براي استحضار - جناب آقاي حسینیان مدیركل محترم فناوري اطالعات  
 - فارسي نژاد مدیركل محترم ھماھنگي امور بین الملل  جناب آقاي 

 براي استحضار
آقاي بازیان مشاور رییس و مدیركل محترم دفتر تأمین مسكن  جناب 

 براي استحضار - ساختمان و امور مھندسي 
) ره(جناب آقاي آسوده مدیركل محترم كمیتھ امداد امام خمیني  

 براي آگاھي و اقدام الزم - استان خراسان رضوي 
 )ره(جناب آقاي سھندي مدیر كل محترم كمیتھ امداد امام خمیني 

 براي آگاھي و اقدام الزم - تان آذربایجان غربي اس
جناب آقاي میرشكار مدیركل محترم كمیتھ امداد امام خمیني  
 براي آگاھي و اقدام الزم - استان قم )ره(
جناب آقاي شیخي زاده مدیركل محترم كمیتھ امداد امام خمیني  
 اقدام الزمبراي آگاھي و  - استان كردستان ) ره(
) ره(یران مدیركل محترم كمیتھ امداد امام خمیني جناب آقاي ش 

 براي آگاھي و اقدام الزم - استان تھران 
) ره(جناب آقاي مومني مدیركل محترم كمیتھ امداد امام خمیني  

 و اقدام الزمبراي آگاھي  - استان قزوین 
) ره(جناب آقاي لطفي مدیر كل محترم كمیتھ امداد امام خمیني  

 راي آگاھي و اقدام الزمب - استان بوشھر 
خمیني جناب آقاي بذر افشان مدیركل محترم كمیتھ امداد امام  
 براي آگاھي و اقدام الزم - استان فارس ) ره(
جناب آقاي ملك پور مدیر كل محترم كمیتھ امداد امام  

 براي آگاھي و اقدام الزم - استان چھارمحال و بختیاري )ره(خمیني
) ره(یركل محترم كمیتھ امداد امام خمیني جناب آقاي متین پور مد 

 براي آگاھي و اقدام الزم - اصفھان استان 
جناب آقاي علیرضا محمدي مدیركل محترم كمیتھ امداد امام خمیني  
 اقدام الزمبراي آگاھي و  - استان گیالن ) ره(
) ره(جناب آقاي رضوي مدیركل محترم كمیتھ امداد امام خمیني  

 راي آگاھي و اقدام الزمب - استان سمنان 
) ره(آقاي صفري مدیركل محترم كمیتھ امداد امام خمیني  جناب 

 براي آگاھي و اقدام الزم - استان زنجان 
جناب آقاي سلم آبادي مدیركل محترم كمیتھ امداد امام خمیني  
 براي آگاھي و اقدام الزم - استان خراسان جنوبي ) ره(
كل محترم كمیتھ امداد امام  جناب آقاي محمدي فارساني مدیر 

 الزم براي آگاھي و اقدام - استان لرستان )ره(خمیني
) ره(جناب آقاي تركمانھ مدیر كل محترم كمیتھ امداد امام خمیني  

 براي آگاھي و اقدام الزم - استان ھمدان 
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) ره(جناب آقاي خدرویسي مدیركل محترم كمیتھ امداد امام خمیني  
 اي آگاھي و اقدام الزمبر - استان كرمانشاه 

) ره(جناب آقاي رضایي مدیر كل محترم  كمیتھ امداد امام خمیني 
 براي آگاھي و اقدام الزم - استان ایالم 

) ره(جناب آقاي اھرابي مدیر كل محترم كمیتھ امداد امام خمیني  
 الزمبراي آگاھي و اقدام  - استان خراسان شمالي 

محترم كمیتھ امداد امام خمیني  جناب آقاي نوروزي جعفري مدیركل 
 براي آگاھي و اقدام الزم - استان مازندران )ره(
جناب آقاي صادقي مدیر كل محترم كمیتھ امداد امام  

 براي آگاھي و اقدام الزم - استان كرمان )ره(خمیني
جناب آقاي موسي نژاد مدیر كل محترم كمیتھ امداد امام  

 ھي و اقدام الزمبراي آگا - استان مركزي )ره(خمیني
محسن علیزاده شوركي مدیركل محترم كمیتھ امداد امام  جناب آقاي 

 براي آگاھي و اقدام الزم - استان یزد ) ره(خمیني 
) ره(جناب آقاي الھیاري مدیركل محترم كمیتھ امداد امام خمیني  

 براي آگاھي و اقدام الزم - استان ھرمزگان 
) ره(یتھ امداد امام خمینيآقاي دشتي مدیركل محترم كم جناب 

 براي آگاھي و اقدام الزم - استان اردبیل 
) ره(جناب آقاي محمدي فرد مدیركل محترم كمیتھ امداد امام خمیني 

 براي آگاھي و اقدام الزم - استان البرز 
جناب آقاي كالمي مدیر كل محترم كمیتھ امداد امام  

 و اقدام الزم براي آگاھي - استان آذربایجان شرقي )ره(خمیني
جناب آقاي محبي مدیر كل محترم كمیتھ امداد امام  

 اقدام الزمبراي آگاھي و  - استان كھكیلویھ و بویراحمد )ره(خمیني
) ره(جناب آقاي موصلي مدیركل محترم كمیتھ امداد امام خمیني  

 براي آگاھي و اقدام الزم - استان خوزستان 
حترم كمیتھ امداد امام جناب آقاي اسكندر اسكندري سرپرست م 

 براي آگاھي و اقدام الزم - استان گلستان ) ره(خمیني
آقاي عبادي مدیركل محترم كمیتھ امداد امام خمیني جناب  
 براي آگاھي و اقدام الزم - استان سیستان و بلوچستان )ره(
 جھت اطالع - جناب آقاي رحیمي مدیركل محترم آمار و برنامھ ریزي  
جھت  - ھا  اني مدیركل محترم تشكیالت و بھبودروشجناب آقاي سوھ 

 اطالع
مدیركل دفتر مطالعات و ) دفتر مطالعات و پژوھش ( جایگزین  

 جھت اطالع و اقدام الزم - پژوھش 
 -  ۴- دارائي مشاور محترم مركز برنامھ ریزي و پژوھش  جناب آقاي 

 جھت اطالع
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