


 هاي پژوهشی دانشگاه اولویتالف)

 ) مطالعات فلسطین6 مصرف الگوي اصالح)5  اي رشته بین )مطالعات4) هویت و وحدت ملی     3علوم انسانی     سازي ) بومی2پژوهی    )قرآن1

 هاي مورد حمایت مالی دانشگاه / رساله نامه شرایط پایانب)

 ارشد و دکتري مشغول به تحصیل هستند مشمول این حمایت خواهند شد.   ) کلیه دانشجویانی که در مقطع کارشناسی1

 نامه یا رساله براساس شش اولویت پژوهشی مصوب شوراي پژوهشی دانشگاه انتخاب شده باشد. ) موضوع پایان2

 باشد. دانشگاه پژوهشی شورايورد تأیید دانشگاه م هاي پژوهشی لی از جهت تطابق با اولویتیتکم تحصیالت هاي دانشجویان ها و رساله نامه ) پایان3

 نامه یا رسالۀ مورد نظر قبالً مورد حمایت سازمان دیگري قرار نگرفته باشد. ) پایان4

 ها براي حمایت نامه مراحل پذیرش پایانپ) 

 : ها در دانشگاه عالمه طباطبائی شامل مراحل ذیل است / رساله نامه فرایند حمایت از پایان

چنین دانشجویان  رسانی می شود، هم ها اطالع هاي پژوهشی دانشگاه در هر سال از سوي معاونت پژوهشی دانشگاه به دانشکده اولویت -1
 ها مطلع گردند.  نامه ها از این اولویت توانند از طریقه مراجعه به سایت مدیریت پژوهشی دانشگاه یا کارشناس حمایت از پایان می

نامه/ رسالۀ خود را انتخاب نموده و طرح  هاي پژوهشی دانشگاه موضوع پایان با توجه به اولویت بایست دانشجویان می -2
 خود را تدوین و آن را به تأیید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده برسانند.  )(Proposalتحقیق

نامه را  ست حمایت مالی از پایانپس از تصویب پروپوزال پژوهشی، دانشجو به معاون پژوهشی دانشگاه مراجعه نموده و فرم درخوا -3
 رساند. و به تأیید استاد راهنماي خود می تکمیل نموده

شده به معاون پژوهشی دانشکده تحویل دهد تا در  اي از پروپوزال تصویب فرم تکمیل شده را به همراه نسخهبایست  دانشجو می -4
 هاي پژوهشی دانشگاه مورد تأیید قرار گیرد. نامه از لحاظ انطباق با اولویت موضوع پایان ،ي مرتبطهاشورا

مبنی بر  اي را به مدیریت امورپژوهشی ، معاون پژوهشی دانشکده نامهدانشگاه در شوراي مرتبطنامه  موضوع پایانانطیاق پس از تأیید  -5
 نماید. ارسال می انشگاههاي پژوهسی د تأیید پروپوزال از لحاظ تطابق با اولویت

 شود. ؛ قراردادي در سه نسخه به امضاي دانشجو و دانشگاه منعقد میتوسط مدیر امور پژوهشی دانشگاه نامه پس از دریافت پایان -6

آمیز از پایان نامه، یک نسخه تصویر  پس از دفاع موفقیت نامه/ رساله پایان پس از دفاع ماه  6دانشکده موظف است حداکثر تا  -7
 .دانشگاه ارسال نماید مدیریت امور پژوهشی) به اصل مهرتجلسۀ دفاع ممهور به مهر دانشکده (صور

 پژوهشی دانشگاه ارائه نماید. مدیریت امور به یک نسخۀ الکترونیکی از رساله را دانشجو باید  -8

  نماید. اساس قرارداد منعقد شده اقدام مینسبت به پرداخت حمایت بر  7و  6پژوهشی پس از دریافت موارد ذکر شده در بندامور مدیریت -9

 ها ها و رساله نامه میزان حمایت مالی از پایانت)

 شود. ریال است که کل مبلغ یادشده به دانشجو پرداخت می 000/500/7نامۀ کارشناسی ارشد  الف)مبلغ حمایت دانشگاه براي پایان

 شود. ریال خواهد بود که کل مبلغ یادشده به دانشجو پرداخت می 000/000/15ب) مبلغ حمایت دانشگاه براي رسالۀ دکتري 



 باسمه تعالی

 نامه/رساله دانشجویی فرم درخواست حمایت مالی از پایان
 هاي پژوهشی دانشگاه) (موضوعات مرتبط با اولویت

 
 

 
 ...................................................سرکار خانم/ جناب آقاي دکتر

عنوان.......................................................................................... نامه/ رساله اینجانب با  استاد محترم راهنماي پایان با سالم و احترام،

................................................................................................................................................................................................................... 

باشد  هاي پژوهشی دانشگاه ( ......................................................) می نامه/ رسالۀ یادشده مرتبط با اولویت نظر به این که موضوع پایان

 نامه همکاري الزم را مبذول دارند. انخواهشمند است دستور فرمائید نسبت به حمایت مالی از اجراي پای

 ........................................................رشته: ....................................... گرایش: .................................................      مقطع تحصیلی: ....

     

 ........................................ نام و نام خانوادگی دانشجو                                                                        

 امضاء دانشجو                                                                                                                                 

                 ......................................... : فن دانشجوشماره تل

 ................................................سرکار خانم/جناب آقاي دکتر

 ..........................................معاون محترم پژوهشی دانشکدة 

 
 است. خواهشمند است دستور همکاري صادر فرمائید.با سالم و احترام، مراتب فوق مورد تأیید 

 ........................................................ نام و نام خانوادگی استاد راهنما                                                                                          

 امضاء                                                                                                                       

 : هاي پژوهشی دانشگاه اولویت
 ) مطالعات فلسطین6  ) اصالح الگوي مصرف5  اي رشته ) مطالعات بین4  ملی )  هویت و وحدت3  سازي علوم انسانی ) بومی2  پژوهی ) قرآن1
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