
 

 های تحصیالت تکمیلینامهفراخوان دبیرخانه مدیریت سبز دانشگاه برای حمایت از پایان

رساند بر علمی و دانشجویان گرامی دانشگاه علم و صنعت ایران  میبدینوسیله به اطالع اعضای محترم هیأت

های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری که نامهاساس مصوبه شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه، از پایان

  :در راستای 1398حداکثر تا پایان سال 

اصالح الگوی مصرف، شناسائی و رفع مشکالت فنی و وری، افزایش بهره

 های مدیریت سبز در دانشگاهاجرائی و یا ارتقای شاخص

 .آیدمیتعریف و تصویب بشوند حمایت مالی به عمل 

 هامراحل بررسی و حمایت از درخواست

 رائه عنوان پیشنهادی اولیه از سوی استاد راهنما به دبیرخانه مدیریت سبز دانشگاها .1

 اصالحیه،  و اعالم نتیجه )پذیرش، ها در دبیرخانهدرخواست  داوریکمیته بررسی عنوان پیشنهادی اولیه در    .2

 عدم پذیرش( به استاد راهنما

 نامه در گروه آموزشی و دانشکده طرح و تصویب عنوان پایان .3

 عقد قرارداد حمایت فیمابین استاد راهنما و دبیرخانه مدیریت سبز .4

 اجرای پایان نامه .5

 میزان حمایت مالی

 میلیون تومان 4های کارشناسی ارشد: تا نامهپایان -1

 میلیون تومان 10های دکتری تا نامهپایان-2

 توضیحات تکمیلی

ستاد راهنما(،     :جزئیات حمایت از قبیل شجو و ا تعهدات کارفرما مبلغ حمایت، نحوه پرداخت، تعهدات مجری )دان

ن در متحسبببب مورد  نامه و غیره،  مالکیت مادی و معنوی نتایج حاصبببل از پایان         )دبیرخانه مدیریت سببببز(،     

 قراردادهای حمایت قید خواهد شد.

 17/10/1398دبیرخانه مدیریت سبز دانشگاه  

 

      77240308یا     3930شماره تماس دبیرخانه: 

 (17الی  15( و )12الی  9ساعات: ) -و تلفنی:  ایام اداری ساعات پاسخگوئی حضوری

 gmanagement@iust.ac.ir پست الکترونیکی:

مرکز برنامه، بودجه و طرح    مرکزی  طبق همکف سببباختمان رخانه: دانشبببگاه علم و صبببنعت ایران    آدرس دبی

 : دکتر احمد نامنیییپاسخگو مسئول  دبیرخانه مدیریت سبز

 

mailto:gmanagement@iust.ac.ir
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/fa/9/97/IUST_logo_solid_black.svg


 

 

 

 (1398سال  ۀهای مرتبط با مدیریت سبز )ویژنامهفرم درخواست حمایت از پایان

 
 مشخصات دانشجو -الف

 مقطع تحصیلی:  شماره دانشجویی:  نام و نام خانوادگی: 

 رشته و گرایش تحصیلی: دانشکده:

 مشخصات استاد راهنما -ب

 مرتبه علمی:  نام و نام خانوادگی: 

 گروه آموزشی: دانشکده: 

 عنوان پیشنهادی اولیه -پ

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

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

 ........................................................امضای استاد راهنما و تاریخ:  .................................................امضای دانشجو و تاریخ: 

 

 نظر کمیته داوری -ت
o گیردمورد موافقت قرار می عیناً ،عنوان پیشنهادی فوق. 

o ،شود.مخالفت می بطور کلی با عنوان پیشنهاد شده فوق 

o  اصالحات زیر در عنوان پیشنهادی، اعمال شود مورد پذیرش است:در صورتیکه 

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

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

  : .......................امضاء ............................ تاریخ:    ...........................................ی راهبری مدیریت سبز: نام و نام خانوادگی دبیر شورا

 

 

 تصویب عنوان پایان نامه  اعالم -ث

 دبیرمحترم شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه

........................ با راهنمائی ...........................................آقای/ خانم نامه پایانموضوع رساند به استحضار می با سالم و احترام؛

 ............................................... با عنوان: ................................................................................................آقای/ خانم دکتر.............................

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

مندی از حمایت آن دبیرخانه اعالم ....................................... به تصویب دانشکده رسیده است. مراتب به منظور بهرهدر تاریخ .

 می گردد.

 ء: ......... تاریخ و امضا.........................نام و نام خانوادگی معاون آموزشی یا مدیر تحصیالت تکمیلی دانشکده: ..............................

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