تاريخ به روز رساني59/7/42 :

‹‹‹آئين نامه و روند اجرايي حمايت از پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي›››
در راستاي بهرهمندي هرچه بيشتر از توانمنديهاي علمي،پژوهشي و اجرائي مراكز دانشگااهي
در انجام تحقيقات مرتبط با صنعت گاز و نيز با هدف يكپارچاي و هماهناي در اجگراي دسگتورامعم
نحوه تشويق و حمايت از پايان نامههاي مقاطع كارشناسي ارشد/دكتري ابالغيگه شگماره01/8 -08112
مورخ  20/5/81محاظ موارد ذي ضروري ميباشد.
ماده  -8پروژههايي مورد حمايت قرار ميگيرند كه حداكثر دو ماه براي پروژه هاي كارشناسي ارشد و
شش ماه براي پروژههاي دكتري از زمان تصويب آنها در كميته تحصيالت تكميلگي دانشگااه ناتشگته
باشد.
ماده  -0موضوعاتي مورد تأييد قرارخواهند گرفت كه مطابق با سرفصگلهاي پيشگنهادي و در راسگتاي
اهداف و اومويتهاي شركت ملي گاز ايران باشد.
ماده  -3اسگاتيد راهنمگا و مشگاور هريگ
كارشناسي ارشد ويا ي

بطگور همزمگان حگداكثر ميتواننگد راهنمگايي سگه پگروژه

پروژه كارشناسي ارشد و ي

دكتري را در ستاد و شركتهاي تابعگه برعهگده

داشته باشند.
مدارك مورد نياز جهت اخت حمايت مامي از مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايران
 -8ارائه معرفينامه رسمي از دانشااه با ذكر نام دانشگجو و عنگوان پگروژه خطگا

بگه مگديريت

پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايران
 -0تأييديه تحصيالت تكميلي از گروه آموزش  /گروه پژوهش دانشگااه مبنگي بگر اعگالم تگاري
تصويب پروپوزال در كميته تحصيالت تكميلي .
 -3تكمي فرم درخواست حمايت از پاياننامه كه از طريق سايت  http://research.nigc.irدر
بخش حمايت از پايان نامهها قاب برداشت مي باشد.
تبصره  :حتماً به يكسان بودن عنوان پروژه در فرم تصويب شوراي تحصيالت تكميلي  ،نامه هگاي
اساتيد و فرمهاي پروپوزال و قرارداد در كليه مراح از ارائه مدارك اوميه براي درخواست حمايت
از پروژه تا ارائه مدارك پايان پروژه و گزارش نهايي توجه داشته باشيد.
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مراح اجراي پاياننامه
 -8ارائه گزارش عملكرد پس از گتشت حداق  0ماه و شام  %02از مطامب كگ پگروژه بگراي
پاياننامه هاي ارشد و گتشگت حگداق  0مگاه و شگام  %32از مطامگب كگ پگروژه بگراي
پاياننامه هاي دكتري به مشاور صنعتي (تكمي فرم پيوست.)3
 -0ارائه گزارش نهايي پروژه پس از اتمام تحقيق و قب از دفاع به مشاور صگنعتي (تكميگ فگرم
پيوستهاي  3و )0
 -3ارسال دعوتنامه رسمي به مشاورصنعتي جهت حضور در جلسه دفاع
شام :

 -0ارائه مدارك مورد نياز جهت تسويه حسا

 -8-0ارائه فرم گزارش عملكرد (پيوست  )3كه به تأييد استاد راهنما و مشاور صنعتي رسگيده
است.

 -0-0دونسخه پايان نامه صحافي شده با ذكر عبارت" اين پاياننامه با حمايت و پشگتيباني
شركت ملي گاز ايران اجرا شده است" در ابتداي گزارش در ي
اناليسي در انتهاي گزارش در ي

صفحه مجگزا و چكيگده

صفحه مجزا

 -3-0موح فشرده حاوي اطالعات و مستندات پاياننامه در قامب  WORDو  PDFپايان نامه و
 WORDو  PDFمقاله
 -0-0ارائه ي

نسخه از مقاالت مستخرجه از تحقيق به همراه برگ پتيرش مقامه (در مقگاالت

الزم است نام شركت ملي گاز ايران به عنوان دستااه حمايت كننده ذكر گردد .بديهي است در
غير اين صورت مقامه مورد پتيرش نخواهد بود)
 -5-0فرم ارائه مقامه براي تسويه حسا

قرارداد پايان نامه (پيوست )0

تبصره  :8مبلغ حمايت منوط به چاپ مقامه تا سقف  %02مبلغ پيمان (چاپ مقامه در نشگريات
 ، ISIعلمي و پژوهشي ،علمي و ترويجي  %02 :مبلغ پيمان  ،ارائه مقامه به صورت شفاهي در
كنفرانسهاي ملي و بيناممللي  %85 :مبلغ پيمان  ،ارائه مقامه به صگورت پوسگتر در كنفگرانس
هاي ملي و بين اممللي  % 82 :مبلغ پيمان)
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تبصره  : 0با عنايت به ابالغيه فوق امتكر بديهي است پتيرش /عدم پتيرش موضوع پيشنهادي
حسب نظر كميته تخصصي پايان نامه هاي تحصيالت تكميلگي در شگركت ملگي گگاز ايگران
ميباشد.

‹‹مراح بررسي پروژه هاي كارشناسي ارشد -دكتري››
دريافت پيشنهاد پايان نامه

بررسي اوليه كارشناسي
توسط امور پژوهش

عدم تأييد درخواست و

تأييد درخواست و ارسال

اعالم به استاد راهنما

به كميته تخصصي

عدم تأييد در كميته تخصصي و
اعالم به پيشنهاد دهنده

عقد قرارداد
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تأييد در كميته تخصصي و
تعيين مشاور صنعتي
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در صورت وجود هرگونه ابهام با كارشناسان اين حوزه در امور پژوهش ،توسعه و فناوري بگا شگماره
تلفن هاي  10115208و  10115232تماس حاص فرماييد.

4

