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  مقدمه

 ظرفیت و توان از گیریبهره منظور به و منطقه ایتوسعه اهداف به نیل جهت در ماکو آزاد منطقه سازمان

 انجام به منطقه مستعد جوانان تشویق و منطقه مشکالت رفع جهت در تحقیقاتی مراکز و هادانشگاه ی بالقوه

 از حمایت مناسب، سازوکار سازیپیاده و موردنیاز شرایط نمودن فراهم با دارد نظر در کاربردی هایپژوهش

 شرح به یا نامهشیوه ،منظور این بهبگذارد.  اجرا ی مرحله به را پژوهشیهای و طرح ی دانشجوییها نامه پایان

 .است گردیده تنظیم و تهیه ذیل

 

 تعاریف: 1ماده 

 سازمان منطقه آزاد ماکو  سازمان:

های مورد تأیید وزارت علوم، دانشگاه دکتری مقطع کارشناسی ارشد و وقت تمام دانشجویان دانشجو:

  تحقیقات و فناوری

  های پژوهشین عالقمند به انجام طرحغیردانشجویا :پژوهشگر

های طرحکارشناسی ارشد یا رساله دکتری پیشنهاد شده یا در حال اجرا توسط دانشجو یا  ینامهپایان طرح:

 پژوهشی پیشنهادی توسط پژوهشگران

اند پس از بررسی آن موظف ءرسیدگی به موضوعی خاص که اعضا های تخصصی جهتکارگروه: کارگروه

 .گیری به مرجع باالتر گزارش دهندموضوع، نتیجه را برای تصمیم

 متشکل از افراد متخصص با مدرک حداقل کارشناسی ارشد و شاغل در  های تخصصیاعضاء کارگروه

 باشند.میها دانشگاهدر صورت نیاز اساتید مدعو  ،های مربوطه در سازمان و همچنین معاونت
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 باشند:میهای پیشنهادی به شرح زیر کارگروه

 و حمل و نقللجستیک . کارگروه 1

 تجارت و گمرکبازرگانی،  کارگروه. 2

 کارگروه کشاورزی، شیالت و دامپروری                                    . 3

 کارگروه صنعت و معدن. 4

 کارگروه گردشگری  . 5

 شهرسازی. کارگروه معماری، عمرانی و 6

 

 ریزی. کارگروه مدیریت و برنامه7

                                         (HSE)زیست کارگروه بهداشت، سالمت و محیط. 8

 فرهنگی و کارگروه اجتماعی. 9

 ، فناوری و صنایع خالقکارگروه آموزش .10

 . کارگروه حقوقی و امور قراردادها11

 باشد.رئیس کارگروه می یها بر عهدهولیت هر یک از کارگروهئمس تبصره:

 

 یپژوهشی سازمان منطقه آزاد ماکو که وظیفه -تشکیالتی علمی یحاضر در هستهء متشکل از اعضا کمیته:

 باشد.این کمیته می ییید طرح بر عهدهتأ

 عبارتند از:کمیته اعضاء 

 )رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان )رئیس کمیته 

  نائب رئیس کمیته( فرهنگی، اجتماعی و گردشگریمعاون(  

 )مدیر طرح و برنامه )دبیر کمیته 

  های تخصصیهر یک از کارگروهرئیس 

  ماکو اسالمی رئیس دانشگاه آزاد 

 های پیام نور ماکو، شوط و پلدشتسای دانشگاهؤر 

 مدیریت طرح و برنامه دبیرخانه کمیته: 
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 اهداف :2ماده 

 یها در زمینههای علمی دانشگاهسیلها و پتانتحقیقات کاربردی و استفاده از توانمندی یتوسعه -2-1

 منطقه یجهت توسعه با سازمان همکاری

 کشور مستعد جوانان هایتوانمندی و ظرفیت از استفاده و شناسایی2-2- 

 مشکالت حل راستای درهای پژوهشی و طرح دانشجویی هاینامهپایان نتایج از برداریبهره و هدایت -2-3 

 منطقه یو توسعه

 پژوهشی دانشگاهی و مراکز و سازمان بین پژوهشی و علمی هایهمکاری یتوسعه -2-4

ها و خالقیتشکوفایی تولید علم،  یوهشگران و اساتید در زمینهدانشجویان، پژایجاد انگیزه و ترغیب  -2-5

 استعدادها

 

 مورد حمایت هایطرحهای : ویژگی3ماده 

 :باشند زیر شرایط مورد حمایت سازمان خواهند بود که دارای هاییطرح

 رچوب زمانی مشخص شدهاو انجام پذیری آن در چ نکاربردی بود -3-1

 توانایی در ایجاد تحول و پیشرفت در سطح منطقه -3-2

 .کند حل حوزه یک حداقل در منطقه را مشکالت بتواند و بودهغیرتکراری  -3-3

 .کند ارائه ملموسی و دقیق نتایج و بوده نگریکلی از دور به -3-4
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 فراخوان و درخواست نحوه: 4 ماده

ها و مراکز در اختیار دانشگاه فراخوان قیطر را از خود ظرمورد ن موضوعاتبار در سال  2 سازمان -4-1

 خواهد داد.پژوهشی قرار 

 شده نامه تصویبپایانطرح و  20 ازحداکثر  ها،درخواست تمام بررسیو  فراخواناز  پسسال هر  در -4-2

 .آیدمی عملهب حمایت

  www.makufz.orgسایت سازمان به آدرس  طریق از و اینترنتی صورتبه هادرخواست یکلیه -4-3

 .شوندمی پذیرش

 

 پذیرش: شرایط 5اده م

باید  نیز دکتری دانشجویان و 17حداقل میانگین نمرات دارای  بایددانشجویان کارشناسی ارشد  -5-1

 باشند. 17دارای میانگین نمرات حداقل امتحان جامع خود را گذرانده و 

 .پژوهشی باشد -مقاله علمی 1و حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد )و باالتر( پژوهشگر باید   -5-2

 

 پذیرش: مدارک مورد نیاز برای 6ماده 

 ه( -)بند الف 1تکمیل فرم شماره  -6-1

 کارت ملیکارت دانشجویی و  تصویر -6-2

 طرح پیشنهادی  wordفایل -6-3

 جامع برای دانشجویان دکتری الزامی است. آزمون در قبولی گواهیی ارائه :1تبصره 

 ی ریز نمرات دانشجو )کارشناسی ارشد و دکتری( مورد تأیید دانشگاه متبوع، الزامی است.ارائه :2تبصره 

http://www.makufz.org/
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طرح   wordفایله(، تصویر کارت ملی و  -)بند الف 1برای پژوهشگر، تکمیل فرم شماره  :3تبصره 

  باشد.کافی می پیشنهادی

 

 : مراحل انجام کار7ماده 

 سایت از طریقباید مدارک خود را تکمیل و  /پژوهشگرپس از انتخاب و پیشنهاد موضوع طرح، دانشجو -7-1

 نماید. ارسال  دبیرخانه

 استاد راهنما الزامی است. یاخذ تأییدیه ،های دانشجوییبرای پایان نامه تبصره:

طرح به کارگروه تخصصی مربوطه  طرح پیشنهادیکمیته،  ییید مدارک توسط دبیرخانهتأدر صورت  -7-2

تحصیلی، سوابق آموزشی و  یبا در نظر گرفتن رشتهگردد. کارگروه باید  جهت بررسی ارسال می

را جهت ارائه در کمیته  های پذیرش شدهطرح ،ماه 1حداکثر ظرف مدت  ،پژوهشگر/دانشجوپژوهشی 

 کمیته اعالم نماید. یدبیرخانه سایتبه 

 پیشنهادی جدید و  موضوعات بررسی منظوربه را جلساتی بار یک ماه هر هستند ها موظفکارگروه تبصره:

 .دننمای برگزار ،ی در دست اجراهاو طرح ها نامه کم و کیف پایان

 ءطرح توسط کمیته، قراردادی بین سازمان و دانشجو/پژوهشگر امضا طرح پیشنهادییید أپس از ت -7-3

 شد. خواهد

 طرح را به تصویب دانشگاه برساند. طرح پیشنهادیقرارداد،  ءدانشجو باید قبل از امضا :1تبصره

وجود آید دانشجو باید هتغییری در آن ب ،طرح توسط کمیته طرح پیشنهادییید أچنانچه پس از ت :2تبصره 

 کمیته اطالع دهد. یروز موضوع را به دبیرخانه 15ظرف مدت حداکثر 
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 کمیته یدبیرخانه به را طرح پیشرفت روند گزارش ماه یکبار 3هر  است موظف پژوهشگر/دانشجو -7-4

 ،جلسه کمیته در حضور با های تخصصیکارگروهنیاز با توجه به تشخیص  صورت در و نموده ارسال

  .نماید ارائه را مذکور گزارش

 گزارش الزامی است. یاستاد راهنما برای دانشجویان در هر مرحله از ارائه یتأییدیه :تبصره

و  اسالیدها ها،سخنرانی مقاالت، انتشارات، یکلیه و طرح پیشگفتاردر  است موظف پژوهشگر/دانشجو -7-5

 :نماید درج را زیر عبارات از یکی استفاده مورد زبان به بسته آن مانند

 " .است شده انجام ماکو آزاد یمنطقه سازمان مالی حمایت با طرح این" 

"This thesis has been financially supported by Maku Free Zone Organization."  

 

 و نحوه پرداخت  : میزان8ماده 

 :باشد می ذیل جدول شرح به هاو طرحها  نامه از پایان حمایت مبلغ میزان و -8-1

 مبلغ )میلیون ریال( مقاطع تحصیلی

 50تا  30 کارشناسی ارشدهای مقطع طرح

 80تا  50 های مقطع دکتریطرح

 80تا  50 های پژوهشیطرح

 

 .گرددمی کمیته تعیین توسطهای تحقیق و محتوای آن با توجه به روشمالی  حمایتدقیق  میزان تبصره:

پرداخت  کمیته توسط طرح مستندات و نهایی گزارش یدتأی و دریافت از پس شده تصویب کل مبلغ -8-2

 خواهد گردید.

 :است ضروری پژوهشگر/دانشجو توسط زیر اقدامات انجام مالی، حمایت دریافت جهت :تبصره
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 کمیته یدبیرخانه به پژوهشگردانشجو/ توسط طرح از نسخه تحویل یک. 

 هایفایل تحویل PDF وWORD  کمیته یدبیرخانه به فشرده لوح یک قالب در طرح. 

 کرد خواهد اعالم  کمیته  دبیرخانه که محلی در سمینار قالب در طرح نتایج  یارائه. 

 

 مقررات و تعهدات  :9ماده 

های طرح برایو  یک سال مقطع کارشناسی ارشدهای پایان نامهبرای  طرح انجام مدتحداکثر  -9-1

 باشد.می طرح پیشنهادیبعد از تصویب  سال سهدکتری  یرسالهو  پژوهشی

یید کمیته أباید این افزایش در زمان اتمام طرح به ت ،که مدت انجام طرح افزایش یافتدر صورتی تبصره:

 برسد.

یید أوجود آید که مورد ته ب طرح /نامه تغییراتی در موضوع و متن پایان ،چنانچه پس از تصویب کمیته -9-2

 اجتناب خواهد نمود.کمیته نباشد سازمان از حمایت آن 

 تا این رساند انجام به را مالی حمایت پرداخت خصوص در الزم هایپیگیری است کمیته موظف -9-3

 .گیرند صورت ممکن زمان کمترین در هاپرداخت

 

  ی کمیتههاهزینه :10ماده 

 است:های زیر برآورد شده در سر فصل کمیته هایهزینه 

 مصوب در کمیته با توجه به تعداد هاطرحهای حمایت از هزینه -10-1

 ی تخصصیهامنظور همکاری با کارگروهمربوط به حضور و همکاری اساتید مدعو به هایهزینه -10-2

 باشد.می سال هر در هاهزینه کل درصد 5 معادلکه  نشده بینی پیش هایهزینه -10-3
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 موارد سایر: 11ماده 

      کمیته یعهده به آن اجرای حسن بر نظارتو کمیته  دبیرخانه ،نامهشیوه اجرای اینمسئول  -11-1

 .است سازیشفاف مسئول کمیته ،نامهشیوه این در ابهام وجود صورت در و باشدمی

 .شودمی افزوده نامه شیوه این انتهای به سال هر پایان در کمیته مصوبات -11-2

 

یید أتبه  ............................. تاریخ در و بودهتبصره  12و  بند 32، ماده 11 بر مشتمل نامه شیوه این

ت مدیره و أرئیس هیتصویب و رئیس کمیته نائب عنوان به گردشگری و اجتماعی فرهنگی،معاون 

 .است رسیدهمدیر عامل سازمان 
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1فرم شماره   

 /پژوهشگرالف: مشخصات دانشجو  

 

 

 دانشجو/پژوهشگر: سوابق تحصیلی ب

 

 

 و اطالعات فردی استاد راهنما مشخصات: ج

 

 

 نام و نام خانوادگی: مقطع تحصیلی:

 رشته تحصیلی)گرایش(: دانشگاه محل تحصیل:

الکترونیکی: پست آدرس  شماره تماس: 

 آدرس محل سکونت:

 معدل
رشته تحصیلی 

 )گرایش(

 تاریخ دقیق

التحصیلیفارغ   
تحصیل دانشگاه محل سال شروع  مقطع 

      

      

 * سوابق پژوهشی در صورت وجود ضمیمه شوند.

ی:تحصیل مدرک آخرین  نام و نام خانوادگی: 

 رشته تحصیلی )گرایش(: تخصص اصلی:

 رتبه دانشگاهی: سمت فعلی:

 دانشگاه محل خدمت: سنوات تدریس به سال:

های تعداد راهنمائی در مقطع کارشناسی ارشد:

 در حال اجرا :

های تعداد راهنمائی در مقطع کارشناسی ارشد:

:در مقطع دکتری انجام شده  در مقطع دکتری: 

الکترونیکی: پست آدرس  شماره تماس: 

 نشانی: 
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 : مشخصات کلی پروژهد

: به فارسی طرحعنوان   

:به انگلیسی طرحعنوان   

:واژه( 5تا  3) واژکان کلیدی به فارسی  

:واژه( 5تا  3) واژگان کلیدی به انگلیسی  

     اجرا:تاریخ شروع و مدت زمان 

 :طرح انتخاب موضوع. 1

  باشد.توسط سازمان منطقه آزاد ماکو می شده اعالم موضوعات مورد نظراز        

است.             /پژوهشگرپیشنهاد دانشجو         

         
   نوع طرح:. 2

 ای توسعه               کاربردی بنیادی      

    :مربوطه کارگروه تخصصی .3

                   صنعت و معدن          کشاورزی، شیالت و دامپروری         و گمرک تجارت ،بازرگانی            و حمل و نقل لجستیک  

 ریزی                  مدیریت و  برنامه                 شهرسازیمعماری، عمرانی و                 گردشگری 

 آموزش، فناوری و صنایع خالق            فرهنگی و اجتماعی            (HSE) بهداشت، سالمت و محیط زیست 

 حقوقی و امور قراردادها 
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 :شود تکمیل / پژوهشگردانشجو توسط زیر موارده:    
 

  
 :مسأله )معرفی دقیق مسأله که تحقیق برای حل آن مسئله یا مشکل، طراحی و اجرا خواهد شد(بیان  -1

 
 اهمیت و ضرورت انجام طرح: -2
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 :طرح )اهداف با توجه به مسأله و فرضیات تحقیق نوشته شود(ف انجام اهدا -3
 

 هدف اصلی:

 اهداف فرعی:
 

 
 سؤال یا فرضیات طرح چیست؟ -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 جنبه جدید و نوآورانه بودن طرح  در چیست؟ -5
 
 
 
 
 
 
 
گیری، روش و ابزار گردآوری طور دقیق، جامعه و نمونه آماری، روش نمونهطرح )بهخالصه مراحل و روش انجام  -6

 :اطالعات و روش اجرای تحقیق با بیان علت مشخص شود(
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 تجزیه و تحلیل اطالعات: روش -7
 

 
 تعریف متغیرهای مفهومی و عملیاتی: -8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 پیشینه تحقیق:  -9

 
 تعریف اصطالحات انگلیسی: -10
 

 
 های انجام طرح:محدودیت -11
 

 
 بندی شود:ها برای رفع مشکالت منطقه آزاد ماکو دسته نتایج مورد انتظار و موارد استفاده از آن -12
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 گیرد:مورد استفاده قرار میطرح افزاری که در افزاری و نرم تجهیزات سخت امکانات واطالعات،  -13

 عنوان ردیف

1  

2  

3  

 
 فهرست منابع و مأخذ )فارسی و انگلیسی(: -14
 

 

 .نمایم می ییدأت آن را مندرجات کلیه و نموده تکمیل را پرسشنامه این طرح، ضوابط و ها رویه از کامل اطالع با اینجانب

 استاد راهنما خانوادگی نام و نام                                     /پژوهشگردانشجو خانوادگی نام و نام

 تاریخ و ءامضا                               تاریخ و ءامضا

                                                                     

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خانوادگی نام و نام                                                                          

 تاریخ و ءامضا                                                                  

 نظر کمیته:و 

 :شماره .................مورخ .................... مطرح و نتیجه ذیل اتخاذ گردید یبا مشخصات فوق در جلسه طرح

 ریال موافقت گردید. با پرداخت ...................................................         

 ریال موافقت گردید. .........شرح ذیل با پرداخت .........................................هپس از تغییرات ب        

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

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

 یید قرار نگرفت.أمورد ت      

 نام و نام خانوادگی رئیس کمیته                                                                                             

 و تاریخ ءامضا                                                                                                  


