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آيين نامه حمايت از انجام پايان نامه های دانشجويی تحصيالت تکميلی
مقدمه:
پيرو ارسال آیين نامه حمایت از پایان نامه هاي تحصيالت تكميلي طيي ناميه ميمار  500/1264ميرر  87/11/23مركي تحييييات و خردكفيایي
صنعتي مركت مهندسي آب و فاضالب كشرر و با عنایت به تعداد قابل ترجه دانشجریان تحصيالت تكميلي و ترانایي آنها براي انجام تحييييات در
قالب پایان نامه ،به منظرر استفاد از این قابليت ها جهت انجام پروژ هاي تحيييياتي ميرتط بيا صينعت آب و فاضيالب و در راسيتاي محررهياي
پژوهشي مررد نظر مركت ،آئين نامه حمایت از پایان نامه هاي دانشجریي تحصيالت تكميلي تدوین مي گردد.

 -1اهداف:
 -1 -1ایجاد ارتطاط بهينه و ترسعه ارتطاط صنعت با دانشگا .
 -2-1ترسعه تحيييات كاربردي.
 -3-1ایجاد راهكار مناسب به منظرر استفاد از پتانسيل هاي پژوهشي دانشگا ها جهت رفع مشكالت مطتال به صنعت آب و فاضالب.
 -4-1مناخت افراد مستعد جهت جذب در فعاليت هاي تحييياتي صنعت آب و فاضالب.

 -2حيطه اجراء:
حيطه اجراي این آیين نامه ،مركت آب و فاضالب مهري استان آذربایجان غربي مي بامد.

 -3مسئوليت:
مسئرليت اجراي این آیين نامه درچارچرب وظایف و مسئرليتهاي محرله از سري كميته تحيييات مركت ،به عهيد معاونيت برناميه ریي ي و منيابع
انساني مي بامد.

 -4تعاريف:
 -1-4دانشجوی تحصيالت تکميلی:

فردي است كه در یكي از دانشگا ها یا مرسسات یا مجتمع هاي آمرزش عالي و پژوهشي كشرر در یكي از ميياطع تحصييلي كارمناسيي ارميد یيا
دكتراي تخصصي به تحصيل مي پردازد.
 -2-4پايان نامه(رساله:(Thesis ،

پایان نامه به آخرین بخش از دور هاي تحصيالت تكميلي اطالق ميمرد كه طي آن دانشجر مرظف است در یك زمينه مربرط به رمته تحصييلي
خرد زیر نظر استاد راهنما به تحييق بپردازد.
 -3-4استاد راهنما:

به فردي از اعضاي هيات علمي مراك آمرزش عالي اطالق مي مرد كه بر اساس رمته تخصصي خرد مسئرليت هدایت ،نظارت و راهنميایي پایيان
نامه را بر عهد دارد.
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 -4-4حمايت از انجام پايان نامه:

این حمایت كه ترس مركت انجام مي گيرد مامل مرارد زیر است:
 -1-4-4انجام آزمایشات مربرطه (كه در حيطه امكانات آزمایشگاهي مركت بامد).
 -2-4-4پرداخت ه ینه هاي چاپ و تكثير
 -3-4-4پرداخت قسمتي از ه ینه هاي مربرط به آزمایشات (كه درحيطه امكانات آزمایشگاهي مركت نمي بامد).
 -4-4-4پرداخت قسمتي از ه ینه هاي مرتط مانند (سفر ،ایاب وذهاب).
 -5-4-4ارائه اطالعات مرجرد مرتط با مرضرع پایان نامه(پس از تيریم بریال اطالعات قابل ارائه)
 -6-4-4انجام راهنمایي هاي الزم.
الزم به ذكر است مجمرع ارزش ریالي خدمات حمایتي ارائه مد به هر یك از پایان نامه هاي كارمناسي ارمد و دكتري بيشتر از سيف تعيين ميد
در بند  3-5نخراهد برد.

 -5روش و ضوابط اجرايی:
 -1-5پيشنهاد پاياننامه:

پيشنهاد انجام پایان نامه ،مامل اهداف و روش هاي انجام كار كه ترس استاد راهنما و دانشجري مربرطه تهيه و ارائه مي گردد.
 -2-5ارزيابی پيشنهاد پايان نامه:

پس از بررسي و تایيد اوليه پيشنهاد انجام پایان نامه ترس دفتر بهطرد بهر وري و تحيييات (براسياس محررهياي تحيييياتي ميررد نظير ميركت)،
پروپرزوال هاي تائيد مد جهت بررسي و اعالم نظر تخصصي به معاونت وكارگرو پژوهشي مربرطه ارسال گردید و در نهایيت ،تصيریب یيا عيدم
تصریب آن ترس كميته تحيييات مركت انجام خراهد مد.
اولریت حمایت از پایان نامه ها ،ضمن لحاظ مرضرعات هم راستا با برنامه هاي تحييياتي مركت ،با دانشگاههایي است كه با این مركت تفاهم نامه
علمي-پژوهشي منعيد كرد بامند.
پرپرزال پایان نامه كارمناسي ارمد یا رساله دكتري باید به تصریب كميته تحصيالت تكميلي گرو آمرزمي (یا دانشكد ) رسيد بامد (ارائيه تيیيدیيه
پروژ ترس تحصيالت تكميلي گرو آمرزمي یا دانشكد ضروري است .بدیهي است به پيشنهادهایي كيه بييش از  2ميا از تياریت تصيریب آن در
تحصيالت تكميلي دانشگا گذمته بامد ،ترتيب اثر داد نخراهد مد).
 -3-5سقف حمايت مالی از پايان نامه:

مي ان حمایت مالي از دانشجریان تحصيالت تكميلي تا سيف  100ميليرن ریال جهت دانشجریان ميطع دكتري و  60ميليرن ریال جهت دانشجریان
كارمناسي ارمد(بدون لحاظ ه ینه ریالي اطالعات قابل ارائه) مي بامد كه در قالب بند  4-4انجام خراهد مد.
سيف حمایت اطالعاتي به مي ان  %30كل مطلغ ه ینه هاي پایان نامه خراهد برد .
به منظرر تصميم گيري مناسب در خصرص نحر حمایت از پایان نامه ها ،در صررت نياز به انجام آزمایشات ،قطل از عيد قرارداد بایستي تعداد  ،نيرع
و ه ینه آزمایشات براساس آخرین تعرفه هاي مرجرد ترس دانشجر و با هماهنگي واحد وكارگرو پژوهشي ذیرب مرضرع اسيتخرا و بيه كميتيه
تحيييات ارائه گردد.
پيگيري معادلسازي ریالي اطالعات مرجرد در مركت ترس دانشجر و با هماهنگي واحد و كارگرو پژوهشي ذیرب مرضرع انجام و نتيجه به كميته
تحيييات مركت ارائه خراهد گردید.
استخرا مرارد ه ینه اي (آزمایشات خار از مجمرعه ،ایاب وذهاب ،سفر ،چاپ وتكثير و  )...ترس دانشجر و در زمان ارائه پرپرزال خراهد برد .دفتر
بهطرد بهر وري و تحيييات ني پس از بررسي ،اصالح و یا تكميل مرارد ،مرضرع را دركميته تحيييات مطرح و پس از تعيين ميدن ميي ان و نحير
حمایت ،اقدام به انجام مكاتطات مرتط خراهد نمرد.
پرداخت ه ینه ها پس از بررسي مستندات و اعالم نظر كارمناسي و تصریب در كميته تحيييات مركت و پس از اتمام انجام پروژ ميسرخراهد مد.
در صررتيكه هركدام از مرارد پيش بيني مد در بند  4-4ترس ارگان دیگري حمایت مرد ،مركت از پرداخت ه ینه آن مررد خردداري خراهد نمرد.
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 -4-5انعقاد قرارداد:

پس از تصریب مرضرع در كميته تحيييات ،مكاتطات ميتضي با معاونت پژوهشي هر دانشگا انجام و نسخه اي از آیين نامه مذكرر به دانشگا ارسال
خراهد مد .نامه مرافيت مركت از حمایت از انجام پایان نامه دانشجریي در حكم قرارداد با دانشگا مربرطه برد و معاونت پژوهشي هر دانشگا مي
بایست نظارت كافي مطني بر انجام مرارد مرتط پيش بيني مد در این آیين نامه را دامته بامد.
 -5-5وظايف مجری (دانشجوی مربوطه):

دانشجر مرظف است ططق تعهدات پایاننامه را از نظر كمي وكيفي با ترجه به مرح خدمات با بهترین وجه ممكن و قابل قطيرل بيراي ميركت و در
مدت زمان اعالم مد به انجام برساند.
به منظرراعمال نظرات مركت در پایان نامه تدوین مد  ،دانشگا (دانشجر ) مل م است قطل از دفاع از پایان نامه خرد در دانشگا  ،یك نسخه از فایل
الكترونيكي گ ارش را به مركت تحریل نماید و پس از اعمال نظرات كارمناسان مركت ،اقدام به دفاع از پایان نامه در دانشگا نماید.
 -6-5نظارت بر انجام پايان نامه:

نظارت برانجام پایان نامه ،در تمام مراحل انجام پایان نامه و بر اساس برنامه زمانطندي ارائه مد ترس ناظر /نياظرین معرفيي ميد ترسي كميتيه
تحيييات كه ترجيحاً از اعضاء واحدها ویا كارگروهاي پژوهشي مرتط با مرضرع مي بامند ،انجام مي گيرد.
تایيد نهایي ارائه اطالعات به دانشجر از طریق دفتر حراست و امرر محرمانه و دفتر بهطرد بهر وري و تحيييات صررت مي پذیرد.
 -7-5انجام تعهدات:

معاونت پژوهشي هر دانشگا مرظف است به جهت اجراي مفاد آیين نامه حمایت از تحصيالت تكميلي ،تدابير نظارتي الزم را اندیشيد ودانشيجر را
مرظف به اجراي مراحل ذیل نماید.
 -1-7-5هماهنگي با ناظرین فني و اجرایي پروژ در مراحل مختلف تهيه پایان نامه و تائيد نسخه نهایي فایل الكترونيكي آن ترس ناظرین فني و
اجرایي.
 -3-7-5دفاع از پایان نامه در دانشگا مربرطه ،تهيه و ارائه نست نهایي به مركت.
 -4-7-5برگ اري كارگا آمرزمي و كاربردي براي همكاران مرتط با مرضرع.
پس از اتمام مراحل مذكرر ،مركت نامه اتمام پروژ انجام مد را در قالب آیين نامه حاضر به معاونت پژوهشي دانشگا ارسال خراهد نمرد.
 -8-5مالکيت نتايج علمی حاصل از پايان نامه:

 -1-8-5سه نسخه از پایان نامه بعد از دفاع در اختيار مركت آب و فاضالب مهري استان آذربایجان غربي قرار مي گيرد.
 -2-8-5در عطارت «این پایان نامه با حمایت و پشتيطاني مركت آب و فاضالب آذربایجان غربي انجام مد است» در ابتداي پایان نامه ضيروري
مي بامد.
 -3-8- 5در صررت چاپ و ارائه مياله در مجالت ،همایش هاي داخلي یا بين المللي بر اساس نتایج حاصل از این پيروژ  ،ذكير نيام ميركت آب و
فاضالب مهري استان آذربایجان غربي بعنران حامي انجام پروژ  ،ال امي است.
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