آییه وامٍ اجرایی کمک بٍ طرح پایان وامٍ َای کارشىاسی ارشد ي رسالٍ دکتری
مصًب جلسٍ  93/9/16شًرای پژيَشی

ب پیطٌْاد هؼاًٍت پژٍّطی ٍ تػَیة
ترای تْثَد کیفیت پژ ٍّص در دٍرُ ّای تحػیالت تکویلی ا
ّیات رییسِ داًطگاُ هقرر گردیذ هثالغی جْت اًجام پایاى ًاهِ ّای کارضٌاسی ارضذ ٍ رسالِ دکتری
تِ ضرح زیر اختػاظ یاتذ:
 - 1پایاى ًاهِ کارضٌاسی ارضذ ٍ رسالِ ّا تِ دٍ دستِ آزهایص گاّی ٍ غیر آزهایطگاّی تق سین هی
ضًَذ کِ هثٌای آى پرٍپَزال تػَیة ضذُ ٍ اظْار ًظر کویتِ ّای تخػػی داًطکذُ ّای
هرتَط هی تاضذ.
طرح َای آزمایشگاَی بٍ طرح َایی اطالق

می شًد کٍ ویاز بٍ خرید مًاد شیمیایی ي

آزمایشگاَی دارود.

 - 2هثالغ اختػاظ یافتِ در قالة گرًت (تِ غَرت هجسا از گرًت اختػاغی استاد ) تِ استاد راٌّوا
پرداخت ٍ تر طثق ضَاتطی کِ در تٌذّای ایي آییي ًاهِ آهذُ ّسیٌِ هی ضَد.
 - 3هثلغ اختػاظ یافتِ تِ رسالِ ّای دکتری ٍ کارش ًاسی ارضذ تا هاّیت آزهایطگاّی تِ ترتیة
 25/000/000ریال ٍ  10/000/000ریال ٍ ترای رسالِ دکتر ی ٍ کارضٌاسی ارضذ تا هاّیت غیر
آزهایطگاّی تِ ترتیة  10/000/000ریال ٍ  5/000/000ریال هی تاضذ.
 - 4هثالغ اختػاظ یافتِ ترای رسالِ ّا ٍ پایاى ًاهِ ّا تا هاّیت آزمایطگاّی تِ شرح زیر پرداخت هی
ضَد:
 1-4رسالِ دکتری:
الف 7/500/000 -ریال پس از تػَیة پرٍپَزال ٍ ارائِ غَرتجلسِ کویتِ تخػػی داًطکذُ
ب 7/500/000 -ریال پس از ارائِ گسارش تاییذ ضذُ هؼاًٍت آهَزش ی داًطگاُ هثٌی تر %50
پیطرفت کار رسالِ
ج 10/000/000 -ریال پس از دفاع از رسالِ

 2-4پایاى ًاهِ کارضٌاسی ارضذ:
الف 5/000/000 -ریال پس از تػَیة پرٍپَزال ٍ ارائِ غَرتجلسِ کویتِ تخػػی داًطکذُ
ب 5/000/000 -ریال پس از دفاع از پایاى ًاهِ
 - 5هثالغ اختػاظ یافتِ ترای رسالِ ّا ٍ پایاى ًاهِ ّا تا هاّیت غیر آزهایطگاّی
 1-5رسالِ دکتری
الف 5/000/000 -ریال پس از تػَیة پرٍپَزال ٍ ارائِ غَرتجلسِ کویتِ تخػع داًطکذُ
ب 5/000/000 -ریال پس از دفاع از رسالِ
 2-5پایاى ًاهِ کارضٌاسی ارضذ
الف 2/500/000 -ریال پس از تػَیة پرٍپَزال ٍ ارائِ غَرتجلسِ تخػػی داًطکذُ
ب 2/500/000 -ریال پس از دفاع از پایاى ًاهِ
ً - 6حَُ ّسیٌِ کرد گرًت اختػاظ یافتِ
 1-6پرٍپَزال ّای تا هاّیت آزهایطگاّی
الف -تا سقف  %75کل هثلغ ترای خریذ هَادضیویایی ،خذهات آزهایطگاّی ،خریذ اطالػات،
ّسیٌِ ّای ػولیات غحرایی.
ب -تا سقف  %35خریذتجْیسات آزهایطگاّی
ج -ضرکت در سویٌار داًطجَ(تا سقف  4/000/000ریال داًطجَی دکتری ٍ  2/000/000ریال
داًطجَی ارضذ ،ترای ّر سویٌار تا سقف  2/000/000ریال)
تثػرُ :جوغ ّسیٌِ ّای هَارد الف ٍ ب ٍ ج ترای داًطجَیاى دکتری 23/000/000ریال ٍ ترای
داًطجَیاى ارضذ  8/500/000ریال

دّ -سیٌِ تکثیر ٍ غحافی ترای رسالِ دکتر ی تا سقف  2/000/000ریال ٍ ترای پایاى ًاهِ ارضذ
تا سقف  1/500/000ریال
 2-6پرٍپَزال ّای تا هاّیت غیر آزهایطگاّی
الف -تا سقف  %80ترای رسالِ دکتری ٍ  %70پایاى ًاهِ ارضذ غرف ّسیٌِ خریذ ٍ جوغ آٍری
اطالػاتً ،رم افسارّا ،خریذ کتاب تِ ضرط تحَیل تِ کتاتخاًِ هرکسی
بّ -سیٌِ تکثیر ٍ غحافی ترای رسالِ دکتری تا  2/000/000ریال ٍ ترای پایاى ًاهِ ارضذ تا
سقف  1/500/000ریال
ج -ضرکت در سویٌار داًطجَ (تا سقف 4/000/000ریال) داًطجَی دکتری ٍ  2/000/000ریال
داًطجَی ارضذ ،ترای ّر سویٌار تا سقف  2/000/000ریال)
تبصرٌ  :1از ایي گرًت تِ ّیچ ػٌَاى ترای اىجام طرح ّای پژٍّطی ٍ حق السحوِ پژٍّطی ًوی تَاى
استفادُ کرد.
تبصرٌ  : 2توام هثالغ تا ارائِ هذارک هثثتِ پرداخت هی ضَد.
تبصرٌ :3گرًت اختػاظ یافتِ تِ ّر رسالِ یا پایاى ًاهِ تا ضص هاُ پس از دفاع قاتل استفادُ است.
تثػرُ  :4ایي کوک تِ داًطجَیاى ارضذ ٍرٍدی  ٍ 92پس از آى ٍ داًطجَیاى دکتری  ٍ 90پس از
آى ٍ غرفا داًطجَیاى رٍزاًِ تؼلق هی گیرد

