
)هاي دکتري و کارشناسی ارشد	دوره(	تحصیالت تکمیلیحمایت از پایان نامه هايدستورالعمل 

مقدمه-1
ي و خلق ی گردد. با توجه به توسعه تکنولوژارتباط دانشگاه و صنعت به عنوان یکی از حلقه هاي مفقوده توسعه صنعتی تلقی م

احساس نیاز به بهره مندي از نظرات تخصصی دانشگاهیان در حل معضالت صنعت، روش هاي جدید تولید و نوآوري در فرآیندهاي تولیدي، 
وند ه هاي تقویت پیاضروري به نظر می رسد و بررسی این مشکالت از طریق انجام پایان نامه هاي تحصیالت تکمیلی، به عنوان یکی از ر

ها بر شمرده می شود.SMEدانشگاه و صنعت و توسعه 

هدف-2
مرتفع نمایند.) را SMEامه هاي تحصیالت تکمیلی که مشکالت واحدهاي صنعتی کوچک و متوسط (حمایت از پایان ن

دامنه شمول-3
صنایع مستقر در شهرك ها و نواحی صنعتی کشور

شرایط پیشنهاد دهنده پایان نامه:-4
دانشجویان ایرانی مقاطع کارشناسی ارشد، دکتري و فوق دکتري دانشگاههاي داخل و خارج از کشور

چگونگی انتخاب موضوع تحقیق:-5
انتخاب موضوع از بین اولویتهاي تحقیقاتی و مطالعاتی اعالم شده توسط شرکت شهرکهاي استانی5-1
توسط دانشجو به شرکت شهرکهاي استانیو شرکتپیشنهاد عناوین تحقیقاتی و مطالعاتی مرتبط با فعالیت سازمان5-2
که از سوي سازمان یا شرکت هاي استانی با هدف حل مسائل سازمان و موضوعات سفارشی به موضوعاتی اطالق می گردد 5-3

شرکتهاي استانی در حوزه صنایع کوچک و در سطح سیاستگذاري و اجرایی پیشنهاد می گردد. موضوعات سفارشی قابل حمایت از 
طریق این طرح باید داراي شرایط ذیل باشد:

ه در حوزه صنایع کوچک تعریف گرددموضوع در راستاي حل مسائل سازمان و شرکتهاي تابع
.موضوعات قابل طرح و انجام از طریق پایان نامه دانشجویی باشد
نتایج قابل کاربرد و عملیاتی حاصل گردد
.انعقاد قرار داد پس از تائید معاونت صنایع کوچک سازمان انجام پذیرد

ویژگی موضوعات اولویت دار:-6
در راستاي اهداف، ماموریتها و سیاستهاي سازمان و در جهت رفع مسائل سازمان یا شرکتهاي استانی در ایجاد و اداره 6-1

شهرکهاي صنعتی و حمایت از صنایع کوچک باشد.
می بایست در جهت راه هاي جدید براي توسعه و حمایت و یا رفع معضالت عمومی ،موضوعات مربوط به صنایع کوچک6-2

وچک بوده و وابسته به یک واحد صنعتی خاص نباشد.صنایع ک



کاربردي و قابل استفاده بوده و بتوان آنرا اجرایی نمود.6-3
به دور از کلی نگریها بوده و بتواند نتایج دقیق و ملموسی ارائه نماید.6-4
با استفاده از مقایسه تطبیقی با کشورهاي پیشرفته ، الگوي عملی مناسبی را عرضه نماید.6-5
اقلیمی و جغرافیایی و منابع انسانی و مزیت هاي منطقه اي و ملی در طرحهاي توسعه اي مد نظر قرار بگیرد.مشخصات6-6

:کارانجام ساز و کار اجرایی و فرآیند-7
هايورهدنامهپایانتعریفکاربرگ(تهیه پروپوزال در قالب فرم مربوطهو انتخاب و پیشنهاد موضوع تحقیق توسط دانشجو7-1

))DSI-ED-07	(کدتکمیلیتحصیالت

تایید و تصویب موضوع پایان نامه و پروپوزال آن در کمیته پژوهشی شرکت7-2
.مهم: امکان ارائه درخواست اخذ حمایت توسط دانشجو به شرکت استانی پس از جلسه دفاع امکان پذیر نخواهد بود

تایید معاون صنایع کوچک سازمان برسد.پروپوزال پایان نامه پس از تصویب در کمیته پژوهشی شرکت، می بایست به 7-3
دانشجو می بایست تایید و موافقت دانشگاه و استاد راهنما را در خصوص کلیات موضوع در مراحل اولیه اخذ نماید.7-4
مانپس از تایید معاون صنایع کوچک سازدرج عنوان پایان نامه در وبگاه شرکت استانی 7-5
به کمترین زمان ممکن نسبتشنهادي، به مجري(دانشجو) اعالم می گردد تا در صویب نهایی پایان نامه پیپس از ت7-6

تصویب موضوع در دانشگاه اقدام و با همراه داشتن تصویر کاربرگ پایان نامه مصوب دانشگاه جهت اتعقاد قرارداد به 
. شرکت استانی مراجعه نماید

))DSI-ED-09کد(با استان و دانشجو(در قالب فرم قرارداد، قرارداد منعقده بین شرکت شهرکهاي صنعتی چارچوب همکاري7-7

.خواهد بود
گزارش سه ماهه توسط مجري (دانشجو) به شرکت استانی ارائه گردد.7-8
دانشجو موظف است براي هر موضوع پایان نامه یک مقاله نیز ارائه نماید.7-9
و به عنوان همکار» ، انجام شده استشهرکهاي صنعتی ایراناین پایان نامه با حمایت مالی سازمان صنایع کوچک و «درج عبارت 7-10

حمایت کننده در داخل و روي جلد پایان نامه و مقاله هاي منتج از آن الزامی است.
دانشجو موظف است دو هفته قبل از برگزاري جلسه دفاع از پروژه رسماً از نمایندة شرکت شهرکهاي صنعتی استان جهت حضور 7-11

آورد.در جلسه دعوت بعمل 
کلیه حقوق و امتیاز حاصل از نتایج تحقیق و مالکیت معنوي آن متعلق به هر دو طرف بوده و هر یک حق استفاده از آن را بطور 7-12

نامحدود دارند.
حمایت از پایان نامه هاي دانشجویان ایرانی خارج از کشور، صرفا به شرطی که نتایج حاصل از آن در داخل کشور قابل استفاده 7-13

جاز است.باشد، م
دانشجو می بایست پس از برگزاري جلسه دفاع از پایان نامه و نهایی شدن گزارش پایان نامه موارد زیر را در اختیار شرکت استانی 7-14

قرار دهد:



نسخه الکترونیکی با فرمتیک(پایان نامه دو نسخه	word د نهایی استاد راهنما پس از تایی) استانکالینگورنسخه یک و
و دانشگاه

.ارائه نتایج پایان نامه در قالب سمینار در محلی که شرکت استانی اعالم خواهد کرد
 صفحه)1,5چکیده پایان نامه به همراه نسخه الکترونیکی تایپ شده کامپیوتري (حداکثر
 فایل دفاعیه: نسخه الکترونیکی در فرمتPower Point.که در روز دفاع ارائه شده است
 فایل مقاالت: نسخه الکترونیکی مقاالت منتج از پایان نامه در فرمتWord

کاربرگ گزارش نتایج پایان نامه هاي به اتمام رسیدهدانشجو می بایست در هنگام ارائه گزارش نهایی به شرکت استانی ،
الکترونیکی تکمیل نماید.را به صورت)DSI-ED-08(کد 

گردد منحصرا از حمایت سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران در موضوع تایید شده دانشجو در قرارداد متعهد می 7-15
استفاده نماید.

شرکت استانی می تواند در موارد زیر به طور یک جانبه قرارداد را فسخ نماید:7-16
.در صورتی که پایان نامه براي سازمان دیگري انجام شده باشد
دانشگاه انصراف داده یا اخراج شودجو از تحصیل در شدر صورتی که دان.

(میزان حمایت مالی)شرح حمایت-8
می باشد:زیربه شرح جدول انجام پایان نامه و حداقل یک مقاله مرتبط حداکثر مبلغ حمایت براي8-1

مبلغ (میلیون ریال)مقاطع تحصیلی
80کارشناسی ارشد

160دکتري
240فوق دکتري

160در مقطع دکتري در خارج از کشوردانشجویان ایرانیپایان نامه
240در مقطع فوق دکتري در خارج از کشوردانشجویان ایرانیپایان نامه 

مبلغ قابل تخصیص به هر عنوان بسته به مقطع تحصیلی، نوع دانشگاه ، استاد و موضوع پایان نامه به تشخیص کمیته استانی تعیین می گردد.

میلیون ریال به مبلغ 20صورتی که پروپوزال پیشنهادي پایان نامه، مساله اي را از یک واحد صنعتی مشخص رفع نماید، میزان در 8-2
جدول حمایتی فوق اضافه می گردد.

نحوه پرداخت:-9
و 		استانشرکت شهرکهاي صنعتی		درصد از حمایت مالی تصویب شده پس از ارائه اولین گزارش به40مقطع اول: معادل تا 9-1

کسب تایید کمیته استانی بررسی پایان نامه ها.
درصد از حمایت مالی تصویب شده پس از دریافت و تأیید گزارش نهایی و مستندات پایان نامه توسط 60مقطع دوم: معادل تا 9-2

کمیته استانی بررسی پایان نامه ها.
پرداخت مقطع دوم کمک هزینه	از دانشگاه خواهد بود.به دانشجو در صورت کسب نمره قبولی 


