
 دانشگاه علم وصنعت ایران نامه انستیتو توربین گازآیین

 های تحصیالت تکمیلینامهبرای حمایت از پایان

 مقدمه

انداز انستیتو توربین گاز و در جهت توسعه تحقیقات کاربردی تقاضا    های توسعه کشور، سند چشم    در راستای تحقق اهداف و برنامه 

  شگاه دانهای کارشناسی ارشد و دکتری از محل اعتبارات انستیتو توربین گاز     های دورهنامهپایاننامه برای حمایت از محور، این آیین

 . شده استتدوین و ابالغ ایران  وصنعت علم

 نامههدف از آیین -1ماده

های دانشاایویان تحالاایالت تیمیلی در نامهتعریف پایان جهتها و مراکز پژوهشاای هیات علمی دانشااگاه یترغیب اعضااا .1

 ستای نیازهای کشور در حوزه توربین گازرا

شیویان  .2 سی   حمایت از دان شنا در حوزه  هیات علمی یهمیار در پژوهش های کاربردی اعضا  به عنوان ارشد و دکتری  کار

 توربین گاز

 شرایط عمومی -2ماده 

 باشد برخوردار حمایت هیچ سازمان و یا نهاد دیگری  از نامه نبایدپایان .1

ی کارشناسی ارشد مشروط به عدم گذشت بیش از شش ماه از تاریخ تالویب در گروه آموزشی هانامهایانطرح حمایت از پ .2

 ذیربط می باشد.  

 د.  باشگزاری دفاع از پروپوزال میهای دکتری مشروط به عدم گذشت بیش از یک سال از تاریخ برنامهطرح حمایت از پایان .3

 

 میزان حمایت و نحوه پرداخت -3ماده 

ها در مقاطع کارشااناساای ارشااد و دکتری تابع مقررات حمایت از پایان نامه های تحالاایالت   نامهمیزان حمایت از پایان .1

 تیمیلی وزارت نفت می باشد.

مرحله تسویه  در  %52و حمایت پروپوزال و تالویب  پس از دریافت   %22رشد:  امه کارشناسی ا  نحوه پرداخت برای پایان ن .2

  مستنداتپس از ارائه حساب 



الویب حمایت دریافت پروپوزال و پس از در ابتدا  %22نحوه پرداخت برای پایان نامه دکتری:  .3 پس از ارائه گزارش  %22،  ت

شرفت   ساب    در  %25  و  ISI ت معتبر میالدر یک مقاله کنفرانس و  مقاله یک ارائه پذیرش وپی سویه ح پس از مرحله ت

  مستنداتارائه 

 

 تعهدات دانشجو -4ماده 

ست عبارت     .1 شیو موظف ا شده       این پایان "دان صنعت ایران انیام  شگاه علم و  ستیتو توربین گاز دان نامه با حمایت مالی ان

 نامه درج نماید.را در صفحه اول پایان" است

سویه نتایج تحقیقات خود را در قالب حداقل یک      .2 ست قبل از انیام مراحل ت شیو موظف ا ستیتو توربین     دان سمینار در ان

 گاز ارائه نماید.  

های معتبر نامه در قالب کنفرانسدانشاایویان کارشااناساای ارشااد حزم اساات حداقل پذیرش یک مقاله مساات رج از پایان .3

ل از پرداخت نهایی ارائه نمایند و دانشاایویان دکتری حزم اساات عالوه بر آن حداقل )ترجیحا کنفرانس توربین گاز( را قب

 را قبل از پرداخت مرحله دوم پرداخت ارائه نمایند.  ISIپذیرش یک مقاله در میالت معتبر 

 یان نامه خود را به انستیتو تحویل نمایند. دانشیویان قبل از تسویه حساب یک نس ه از پاحزم است   .4

 


