بسمه تعالی
تحصیالت تکمیلی

آیین نامه اجرایی حمایت از طرح پایان نامه های کارشناسی ارشد
مصوب جلسه 6036/30/6شورای پژوهشی دانشگاه

با هدف بهبود کیفیت پژوهش در دوره های تحصیالت تکمیلی ،با پیشنهاد شورای پژوهشی دانشگاه و تصویب و
حمایت هیات رییسه دانشگاه مقرر گردید ،مساعدت مالی در جهت اجرای بهتر پایان نامه ها به شرح ذیل صورت
پذیرد:
بند  -1هزینه چاپ پایان نامه بصورت کتاب
دانشجویان پس از چاپ پایان نامه و تایید مدیریت تحصیالت تکمیلی و معاونت آموزشی و پژوهشی ،می توانند مبلغ
 1،111،111ریال به عنوان کمک هزینه چاپ پایان نامه دریافت نمایند.
بند -2حمایت از خرید وسایل/مواد و انجام خدمات آزمایشگاهی
درصورت تایید استاد راهنما مبنی بر نبود مواد ،وسایل ،نرم افزار و امکان انجام آزمایش در دانشگاه ،دانشجویان می توانند تا
سقف  11،111،111ریال از اعتبار پژوهشی خود استفاده نمایند.
مراحل اخذ کمک هزینه:
تکمیل فرم خرید وسایل/مواد و انجام خدمات آزمایشگاهی (فرم الف)
امضاء آن توسط متقاضی و استاد راهنما
پیوست تایید تحویلدار انیار
پیوست اصل فاکتور خرید و انجام خدمات
-

تبصره :1تاریخ درخواست بایستی پس از دفاع از پایان نامه دانشجوی متقاضی باشد.
بند  -3حمایت از خرید و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی
با هدف تسهیل انجام آزمایشات و کمک به انجام پایان نامه های کاربردی ،در صورت احراز شرایط ذیل دستگاه قایل
خریداری می باشد.
تکمیل فرم خرید تجهیزات و تاییدیه اعضاء (فرم ب)
در صورت فقدان آن در دانشگاه
ارایه طرح توجیهی تایید شده توسط استاد راهنما و بخش مربوطه مبنی بر ضرورت
خرید دستگاه
پیوست تایید تحویلدار انبار
پیوست اصل فاکتور خرید و انجام خدمات
1

تبصره  :2خرید تجهیزات آزمایشگاهی مستلزم تامین اعتبار و تاییدیه اعضاء ذیربط می باشد.
تبصره  :3مساعدت مالی پایان نامه ها شامل دانشجویان پردیس نمی باشد.
تبصره  -4کلیه تجهیزات ،وسایل ،مواد و نرم افزار (اعم از مصرفی ،غیر مصرفی و سرمایه ای) قبل از استفاده بایستی تحویل
انبار دار گردد.
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