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 )ص(با صلوات بر محمد و آل محمد



 مقدمه
 توانمندي هاي و ظرفيت ها از بهره مندي و نظارت بسترسازي، براي مقاومت فرهنگ ترويج و مقدس دفاع موزه باغ

  پايان نامه ها از پژوهشي، بخش ارتقاي و كاربست ترويج، توسعه، منظور به و پژوهشي و علمي مراكز و دانشگاهها علمي
 .مي كند حمايت مقدس، دفاع حوزه با مرتبط موضوعات با دانشجويي رساله هاي و
 :تعاريف و اختصارات  - 1

 موزه دفاع مقدس و ترويج فرهنگ مقاومت   باغ: باغ موزه دفاع مقدس 
 حمايت از پايان نامه ها و رساله هاي دانشجويي كميته: كميته 

 پايان نامه  دانشجويان كارشناسي ارشد:  پايان نامه
 دكتري دانشجويان رساله : رساله

 دانشجويي رساله هاي و پايان نامه ها انجام از حمايت : حمايت
 تحت پژوهشي و علمي مراكز و مؤسسات دانشگاهها، كليه : پژوهشي و علمي مراكز و مؤسسات دانشگاهها،

  از مجوز داراي مؤسسات ساير و آزاد دانشگاه پزشكي، آموزش و درمان بهداشت، وزارت علوم، وزارت نظارت
 فرهنگي انقالب عالي شوراي

  به دانشگاه قبول مورد ضوابط و اصول رعايت با كه مقدس دفاع حوزه در متخصص و خبره كارشناس : علمي ناظر
 .مي نمايد تالش مقدس دفاع موزه باغ خواسته هاي تأمين جهت در روشمند و علمي صورت

 علوم، وزارت نظارت تحت خارجي و داخلي پژوهشي مراكز و مؤسسات دانشگاهها، از يكي در كه فردي : دانشجو
  .نمايد مي تحصيل فرهنگي انقالب شوراي تأييد مورد و پزشكي آموزش و درمان بهداشت، وزارت فناوري، تحقيقات

 باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت
 شيوه نامه حمايت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری



 اهداف - 2
  از حمايت با پژوهشي و علمي مراكز و مؤسسات دانشگاهها، دكتراي و ارشد كارشناسي دانشجويان علمي توانمندي هاي از استفاده )الف

 .مقدس دفاع دستاوردهاي و معارف ، آموزه ها كاربست و ترويج توسعه، منظور به رساله ها و پايان نامه ها
   .مقدس دفاع ارزش هاي نشر و حفظ جهت در تكميلي تحصيالت پايان نامه هاي نظام مند هدايت )ب
 .مقدس دفاع معارف و فرهنگ ترويج زمينه در آنان خالقانه ايده هاي از حمايت و دانشجويان در انگيزه ايجاد )ج
 اجرائي فرآيند تشريح –3

   : پژوهشي و علمي مراكز و مؤسسات دانشگاهها، تعيين - الف
  انجام در همكاري جهت نظر مورد  پژوهشي و علمي مراكز و مؤسسات دانشگاهها، تعيين به نسبت كميته معين، دوره هاي در و همه ساله

 .مي نمايد اقدام حمايت به مربوط امور
   :مطالعاتي عناوين تعيين  - ب

 مقدس دفاع موزه باغ سوي از مقدس دفاع حوزه در و شده اعالم پژوهشي نيازهاي با منطبق بايستي رساله ها و پايان نامه ها موضوع )1(
 .باشد

  نظير مواردي بر مشتمل شده اعالم مطالب و نمود خواهد اعالم منتخب دانشگاههاي به و تعيين ساالنه صورت به را عناوين كميته)2(
 .بود خواهد دستاوردها و انتظارات هدف، عنوان،

  واقع پذيرش مورد كميته، تأييد به توجه با دارند را رساله و  نامه پايان  طريق از انجام قابليت كه دانشجويان پيشنهادي مطالعاتي عناوين )3(
 دفاع زمان پايان تا سال نيم و يك حداقل دكتري رساله هاي خصوص در و بوده درصد 50 از كمتر كار پيشرفت برآنكه مشروط مي شوند،
 .باشد مانده باقي پايان نامه

 .باشند نگرفته قرار ديگري ارگان يا و سازمان مالي حمايت مورد كه مي شوند حمايت مقدس دفاع موزه باغ توسط نامه هايي پايان )4(
  جهت عنوان پيشنهاد فرم ، دانشگاه به )پروپوزال( تحقيق طرح ارائه از قبل مي شود توصيه حمايت، در بيشتر هماهنگي و تسهيل جهت )5(

 .گردد ارائه مقدس دفاع موزه باغ به نيز اوليه ارزيابي و بررسي

 باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت
 شيوه نامه حمايت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری



 باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت
 شيوه نامه حمايت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

 :تعهدات  – 4
 :باغ موزه دفاع مقدس  -الف 

 .علمي و پژوهشيو مراكز دانشگاهها، مؤسسات فهرست موضوعات پژوهشي مورد نظر به ارائه ) 1(
 .بررسي و تأييد عناوين و محتواي پايان نامه ها و رساله هاي دكتري ) 2(
 ....) اسناد، مدارك، منابع و (مادي، معنوي و علمي حمايت ) 3(
 .موضوع مربوطهدانشجويان در حوزه كمك و مشورت تخصصي به ) 4(
 .محتوي با تعيين ناظر علمينظارت، ارزيابي و كنترل طرح تحقيق و ) 5(
 .ارائه مقاالت پايان نامه ها و رساله هاي حمايت شده در سايت باغ موزه دفاع مقدس) 6(
 .پرداخت به موقع مبالغ حمايتي برابر قرارداد) 7(
 .ايجاد تسهيالت الزم براي برقراري ارتباط دانشجو با ساير نهادها و سازمان هاي مرتبط با دفاع مقدس) 8(
 .پيشنهاد استاد راهنما، مشاور و داور از خبرگان و نخبگان حوزه دفاع مقدس) 9(



 باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت
 شيوه نامه حمايت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

 :دانشگاهها، مؤسسات و مراكز علمي و پژوهشي  -ب 
اطالع رساني به موقع  به دانشجويان و اساتيد از طريق گروههاي آموزشي و مراكز پژوهشي، ديگر ساز وكارهاي ) 1(

 ... .اطالع رساني محيطي و 
 .ترغيب و تشويق دانشجويان و اساتيد به انجام مطالعات و پژوهش هاي حوزه دفاع مقدس ) 2(
برگزاري جلسات مشترك دانشگاه و باغ موزه دفاع مقدس در خصوص موضوعات مرتبط با دفاع مقدس در  ) 3(

 .صورت لزوم
 .بهره مندي از خبرگان و نخبگان حوزه دفاع مقدس به عنوان اساتيد راهنما، مشاور و داور) 4(

 : مشاور و راهنما اساتيد - ج
 . مقدس دفاع موزه باغ به دانشجو فعاليت پيشرفت روند گزارش تأييد و بررسي )1(
 .علمي ناظر با هماهنگي و همكاري )2(
 



 : دانشجويان - د
 .مقدس دفاع موزه باغ توجيهي جلسه در شركت )1(
 .)1 شماره پيوست( .مقدس دفاع موزه باغ نياز مورد مطالعاتي موضوعات پيشنهاد و انتخاب ،شناسايي )2(
 .مقدس دفاع موزه باغ به دانشگاه مصوب تحقيق طرح از نسخه يك ارائه )3(
    .)باشد رسيده مشاور و راهنما استاد تأييد به كه گزارشي(علمي ناظر به كار پيشرفت گزارش ارائه و مستمر ارتباط برقراري )4(
   .آنها موقع به عودت و مقدس دفاع موزه باغ از نياز مورد مدارك و اسناد دريافت و پيگيري )5(
 .)2 شماره پيوست( . مقدس دفاع موزه با قرارداد انعقاد )6(
 .مقدس دفاع موزه باغ به آن الكترونيكي فايل همراه به فيروزه اي رنگ به رساله يا پايان نامه از شده صحافي كامل نسخه دو ارائه )7(
  معتبر مجالت در انتشار جهت )pdf و word فايل همراه به(رساله ها از مقاله دو حداقل و پايان نامه ها از مقاله يك حداقل ارائه )8(
 .مقدس دفاع موزه باغ حمايت درج با مقدس دفاع موزه باغ نظر مورد و
  در را »شده انجام مقدس دفاع موزه باغ حمايت با پژوهش اين« عبارت موزه، )نشان(لوگو درج با همراه است موظف دانشجو )9(

 .نمايد ذكر پايان نامه و رساله عنوان، صفحه
 و پايان نامه ها تهيه كار پيشرفت روند از كاملي گزارش يكبار ماه سه هر موظفند دكتري و ارشد كارشناسي دانشجويان )10(

 .نمايند ارائه مقدس دفاع موزه باغ علمي ناظر به را خود رساله هاي
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 : پرداخت نحوه و مالي حمايت ميزان - هـ
 .مي باشد ريال 40,000,000سقف حداكثرتا ارشد كارشناسي پايان نامه هاي از مالي حمايت ميزان )1(
 .مي باشد ريال 60,000,000 سقف حداكثرتا دكتري رساله هاي از مالي حمايت ميزان )2(
 : پرداخت نحوه )3(
ارشد كارشناسي پايان نامه و دكتري رساله براي: 

 قرارداد انعقاد از پس شده تعيين مبلغ كل %20 ـ اول مرحله
 كار از %60 انجام بر مبني علمي ناظر تأييد از پس قرارداد كل مبلغ از %20 ـ دوم مرحله
 . شد خواهد پرداخت دانشجو،  تعهدات كليه انجام از قراردادپس مبلغ كل از %25  ـ سوم مرحله

صورت به كه بود خواهد دانشجو با قرارداد كل مبلغ همان از  %10 و %25 ترتيب به مشاور و راهنما اساتيد از مالي حمايت ميزان  
 .گرفت خواهد صورت دانشجو پرداخت آخر مرحله همراه دانشجو تعهدات كليه انجام از پس و يك جا

 .بود خواهد مقدس دفاع موزه باغ عهده به ناظر حق الزحمه پرداخت )4(
 .مي گردد تعيين ماه شش و سي حداكثر رساله تهيه براي و ماه هيجده حداكثر پايان نامه تهيه زمان مدت )5(

                        پژوهش و تحقيق گروه - مقاومت فرهنگ ترويج و مقدس دفاع موزه باغ                                                         

 باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت
از پایان نامه های کارشناسی ارشد و شيوه نامه تکميل شده حمايت 

 رساله های دکتری



 )           1پيوست شماره (  
 )                    شناسايي، انتخاب و پيشنهاد موضوعات مطالعاتي مورد نياز باغ موزه دفاع مقدس(

 
                                     تلفن                                             ساكن                       ملي شناسه داراي                         فرزند                                 اينجانب

  شماره با                            مقطع در   ............................ دانشكده - ......................... دانشگاه از                         رشته دانشجوي
   .دارم را .......................................................... موضوع با خود رساله /پايان نامه از حمايت درخواست ......................دانشجويي

  .فرمائيد اعالم اينجانب به را نتيجه دارم تقاضا مي باشد پيوست به )نهايي/اوليه(تحقيق طرح ضمنا
 

 نام و نام خانوادگي دانشجو
 امضاء /  تاريخ 

تصويب  / تصويب شد(موضوع فوق در جلسه مورخه ــــــــــــــــــــ كميته حمايت از پايان نامه ها و رسال هاي دانشجويي مطرح و 
 )با اعمال اصالحات پذيرفته شد/ نشد

 نام و نام خانوادگي دبير كميته
 امضاء /  تاريخ 

 

 باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت
 شيوه نامه حمايت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری



 )          2پيوست شماره ( 
 )   فرم قرارداد(

 موزه دفاع مقدس و ترويج فرهنگ مقاومت                      
 »  رساله دكتري/قرارداد اجراي پايان نامه كارشناسي ارشد « 

 :  ـ طرفين قرارداد  1ماده 
 دارندة                فرزند                      آقاي نمايندگي به )مي شود ناميده موزه بعد من كه( مقدس دفاع موزه باغ بين قرارداد اين

                 ملي شناسة دارندة               فرزند                   آقاي /خانم و                                مسئوليت با                          ملي شناسة
  شماره                       گرايش                     تحصيلي رشته دكتري،/ارشد كارشناسي دانشجوي          از صادره           متولد

  .مي گردد منعقد                   :تلفن                                              :)دانشجو آدرس(نشاني به               دانشگاه   ................ دانشجويي
 :  ـ موضوع قرارداد  2ماده 

باشد كه  مي ..............................................................................رساله دكتري با عنوان  / نامه كارشناسي ارشد  تهيه پايان ،موضوع
 .  گردد  آن تنظيم ميو ارائه اين قرارداد براي تهيه 

 :  ـ مبلغ قرارداد و نحوة پرداخت  3ماده 
  بنابه مي باشدكه ريال                                                     )حروف به( ريال                             )عدد به(قرارداد اين كل مبلغ

 انجام درحين دوم مرحله ،قرارداد انعقاد از پس اول مرحله( .شد خواهد پرداخت قرارداد طرف به مرحله سه در كميته درخواست
   . )قرارداد كامل اتمام از پس سوم مرحله و كميته تشخيص به بنا و پژوهش

 دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومتباغ موزه 
 شيوه نامه حمايت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری



   :دانشجو تعهدات ـ 4 ماده
 . علمي استانداردهاي و جاري ضوابط و معيارها مطابق و مطلوب نحو به محولـه امور و قرارداد اين مفاد انجام ـ1
 .غير به )واسطه اي يا قطعي( قرارداد اين موضوع ارجاع عدم ـ2
    .قرارداد انجام براي الزم امكانات و تخصص تحصيالت، علمي، توان داشتن ـ3
 .موزه علمي ناظر به قرارداد مطابق شده تهيه موارد كليه موقع به ارائه -4
 جلسه برگزاري از پيش روز ده حداقل رساله /پايان نامه از دفاع مكان و زمان از )پژوهش و تحقيق و علمي ناظر(موزه نمودن مطلع -5

 . دفاعيه
   : موزه تعهدات ـ 5 ماده

   مقرر موعد در قرارداد لغامب پرداخت ـ1
   .موزه تعهدات با مرتبط اداري موانع رفع و الزم هاي هماهنگي انجام ـ 2

   : داوري و اختالف حل ـ 6 ماده
 ظرف حداكثر بايد مراتب نشود؛ حل مذاكره طريق از اختالف اين و آيد پيش موزه و قرارداد طرف في مابين اختالف صورتي كه در

 .گردد ارائه فصل و حل و بررسي جهت كميته به روز10 مدت

 موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت
 شيوه نامه حمايت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری



   : مالحظات و توافقات ساير : 7 ماده
 . ندارد را غيره و نسخه برداري شامل بهره برداري هيچگونه حق قانونًا و شرعاً مي شود، متعهد مجري

 

 موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت
 شيوه نامه حمايت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری



 مشاور و راهنما اساتيد به مربوط اطالعات : 8 ماده
 مشاور و راهنما اساتيد به مربوط اطالعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   قرارداد ناظر                      قرارداد مجري                                      قرارداد كارفرماي  

 موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت
 شيوه نامه حمايت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری

 رديف نام خانوادگي نام و مدرك تحصيلي رشته تحصيلي گرايش مسئوليت

1 

2 

3 

4 
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