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 های تحصیالت تکمیلی ها و رسالهنامه حمایت از پایان نامهشیوه

 مقدمه

منظور حمایت و وظیفه خود به به عنوان بازوی پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری، در چهارچوب مأموریت راهبردهای بازنشستگی صبامؤسسه 

که در حال ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد یا دکتری هستند، در انجام تحقیقات کاربردی،  دانشجویانیهای علمی گیری از ظرفیتو بهره

های کارشناسی ارشد و دکتری از پایان نامه ها و گسترش و به روز رسانی دانش سازمانی،ایجاد زمینه مناسب برای استفاده صندوق از نتایج پژوهش

های دانشجویی مقاطع تحصیالت ها و رسالهنامهر شفاف کردن مسیر و ضوابط حاکم بر حمایت از پایانمنظونامه حاضر بهکند. آئینحمایت می

 گردد:  جهت اجرا اعالم می راهبردهای بازنشستگی صباتکمیلی به شرح زیر از طریق مؤسسه 

 : مفاهیم و تعاریفیکماده 

 شود:الحات به شرح زیر ارائه میمنظور سهولت در استفاده و اجرای آئین نامه حاضر، برخی اصطبه

های مقطع دکتری عمومی یا تخصصی کلیه رساله «رساله»های مقطع کارشناسی ارشد و منظور از نامهکلیه پایان «پایان نامه»منظور از  .1

مشاور تهیه شده و در جلسه دولتی و غیردولتی کشور و تحت نظارت استاد یا استادان راهنما و  های رسمی و معتبراست که در دانشگاه

 است. رسمی دفاعیه مورد داوری قرار گرفته و نمره نهایی اخذ شده در کارنامه دانشجو مندرج شده

 صندوق بازنشستگی کشوری زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. «صندوق»منظور از  .2

 صندوق بازنشستگی کشوری است.  صبا وابسته به راهبردهای بازنشستگیمؤسسه  «مؤسسه»منظور از  .3

 است. های رسمی و معتبر دولتی یا غیر دولتی مشغول به تحصیلفردی است که در یک از دانشگاه «دانشجو»منظور از  .4

 

 : اهدافدوماده 

 های گوناگونپایش و سنجش کلیه ابعاد وضعیت موجود در صندوق در حوزه .1

 دانشجویی به سمت موضوعات مربوط به بازنشستگی و سالمندی رسالهها و نامهجلب پایانهای مالی برای ها و انگیزهایجاد مشوق .2

 و دانش نظریبرقراری پیوند دقیق میان دانش تجربی  .3

 و نهادهای علمی و آموزشییش ارتباط و همکاری متقابل صندوق، موسسه افزا .4

 

 : ضوابط و مقررات کلی سهماده 

نامه یا رساله باید از میان عناوین و موضوعات پیشنهادی اعالم شده توسط مؤسسه انتخاب شده یا عنوان پیشنهادی موضوع پایان .1

 دانشجو به تأیید این مؤسسه برسد.

 افراد تحت پوشش آن باشد.نامه یا رساله، صندوق یا نهادها و مورد مطالعه یا جامعه آماری مورد استناد پایان .2

 نامه یا رساله از نهاد دولتی یا غیردولتی دیگری حمایت مالی نشده باشد.پایان .3

 www.Irandoc.ac.ir  بودن موضوعنمبنی بر تکراری ایران  اطالعات فناوری و علوم پژوهشگاهیه دریافت تأیید .4

 Sika.iau.ir   بودن موضوع نمبنی بر تکراری  اسالمی آزاد دانشگاه هایکتابخانه یکپارچه سیستمتأییدیه سایت دریافت  .5

 

 نامه هافرایند حمایت از پایان: چهارماده 

 تکمیل فرم مشخصات فردی و ارائه به مؤسسه .1
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 تکمیل طرح پژوهشی و ارائه به مؤسسه  .2

 تصویب عنوان و طرح پژوهشی در جلسه شورای پژوهشی مؤسسه  .3

 تکمیل فرم تعهدنامه رعایت اخالق پژوهشی  .4

 رداد پژوهشی میان دانشجو و مؤسسهعقد قرا .5

 به مؤسسه و کتابخانه صندوق  شدهصحافی رساله یا نامهپایان نسخهارائه دو  .6

 موسسه و صندوقهای ارائه شده به نامه در نسخهدر صفحه تقدیر پایان موسسهری از حمایت درج برخوردا .7

دانشجو با ذکر مشخصات دانشجو، عنوان  یا رساله نامهپایان دفاع دانشجو از تایید بر مبنی دانشگاه رسمی از اداره پژوهش ارائه نامه .8

 نامه یا رساله، تاریخ دفاع، نمره دفاع و نمره مقالهپایان

 رساله یا نامهپایان کامل متن و Word و  pdf فرمت  به رساله یا نامهپایان چکیده فارسی و انگلیسی رده حاوی فایلارائه لوح فش .9

 مذکور هایفرمت به

رفاه نامه یا رساله برای انتشار در فصلنامه داخلی مؤسسه یا نشریات وابسته به وزارت تعاون، کار و شده از پایانستخراجارائه متن مقاله ا .10

 موسسهنامه به حداکثر سه ماه پس از ارائه پایان اجتماعی

نامه در پایان ه موظف به برگزاری یک جلسه ارائۀنهایی در کارنام یا رساله در دانشگاه و ثبت نمرۀ نامهدانشجو پس از دفاع از پایان .11

 ها و پیشنهادات پژوهش استافتهاز یو موسسه منظور استفاده مدیران، کارشناسان و سایر پرسنل صندوق ، بهموسسه

 آئین نامه آمده است.  1طرح پژوهشی در پیوست شماره  چارچوب -1 تبصره

درصورتی که به تشخیص کارشناس مؤسسه فرم پژوهشی دانشگاه محل تحصیل با چارچوب طرح پژوهشی مصوب دانشگاه منطبق  -2 تبصره

 گیرد.مورد بررسی قرار می یجلسه شورای پژوهشیا نزدیک به آن باشد، فرم پژوهشی دانشگاه در 

 نامه آمده است.آئین 3فرم تعهدنامه رعایت اخالق پژوهشی در پیوست شماره  -3تبصره 

 

 : نظارت بر انجام کار پنجماده 

  باشد.ها مینامهپایانمتولی نظارت بر روند تصویب، انجام و ارائه موسسه  امور پژوهشی ،به منظور دقت و نظارت بر حسن انجام کار .1

 موسسهبه به شرح زیر نامه در دو مرحله گزارش علمی از پیشرفت کار پژوهشی خود را دانشجو موظف است پیش از ارائه اصل پایان .2

 ارائه دهد: 

 مرحله اول: پایان فصل مروری بر ادبیات پژوهش و تجربیات پیشین

 های پژوهشمرحله دوم: پایان فصل یافته

باشد یا اصالت و امانت  واردای نامه، خدشهاندر پای شدهکارگرفتهبهها و اطالعات در صحت و سقم داده موسسهچنانچه به تشخیص  .3

انجام کار پژوهشی مورد تردید باشد، این موضوع در جلسه شورای پژوهشی مؤسسه با حضور دانشجو بررسی شده و در صورت اثبات، 

 نامه فسخ شده و دانشجو موظف به بازگرداندن مبالغ دریافت شده به مؤسسه است. قرارداد حمایت از پایان

 

 عهدات طرفین: حمایت مالی و تششماده 

به  4kعددی معادل  ،شود و مطابق جدول امتیازات، تا سقف مبلغ پرداختیبراساس قراردادی که میان دانشجو و مؤسسه منعقد می .1

 گیرد.های دکتری تعلق میبه رساله8k های کارشناسی ارشد و نامهپایان
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های دکتری های کارشناسی ارشد و رسالهنامهپرداختی برای پایانامتیاز تنظیم شده که مبلغ  100جدول امتیازات در چهار ردیف و 

 متناسب با امتیازات کسب شده خواهد بود. 

 معادل حداقل دستمزد ساالنه مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. Kنامه در این آئین -4تبصره 

  است.نامه آمدهجدول امتیازات در پیوست این آئین -5تبصره 

 شوند.یا کمتر دریافت کنند، مشمول دریافت حمایت مالی نمی 16هایی که نمره ها یا رسالهنامهپایان -6تبصره 

 شود:مبلغ موردنظر در دو مرحله به دانشجو پرداخت می .2

 درصد کل قرارداد پس از تصویب طرح پژوهش در جلسه شورای پژوهشی مؤسسه  20مرحله اول: معادل 

به مؤسسه  موسسه و تحویل دو مجلد گالینگوردر یا رساله نامه مرحله دوم: الباقی مبلغ قراداد پس از برگزاری جلسه ارائه پایان

 و کتابخانه صندوق

 گیرد.ژوهشی مؤسسه انجام میمحاسبه امتیازات کسب شده و میزان حمایت مالی توسط شورای پ .3

تحصیلی پس  سالنیمسال تحصیلی و در مقطع دکتری چهار شوند در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر دو نیمکلیه دانشجویان متعهد می .4

 نامه یا رساله خود را به مؤسسه ارائه دهند. تاخیر در ارائه مشمول جریمه مالی خواهد شد.اصل پایان ،از تصویب طرح پژوهش

 

هایی که بعد از این تاریخ تصویب شده باشند، ها یا رسالهنامهدارای اعتبار اجرایی است و کلیه پایان 01/08/1394نامه از تاریخ این آیین: هفت ماده

 نامه قرار گیرند.می توانند مشمول این آیین

 پیوست تصویب شد. 3تبصره و  6ماده و  7در  29/07/1394نامه در تاریخ این آیین :8ماده 
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 (1)پیوست شماره 

 فرم طرح پیشنهادی پژوهش

  اطالعات فردی -1
 سال تولد: نام:

 سمت اداری: نام خانوادگی: 
 محل خدمت: نام پدر:

 نشانی: شماره شناسنامه: 

 شماره تماس: شماره ملی:
  الکترونیک:پست 

 

 اطالعات تحصیلی -2
 مقطع تحصیلی:

 سال ورود:

 دانشگاه محل تحصیل:
 رشته تحصیلی:

 گرایش: 

 

 :نامه/رسالهپایاناطالعات  -3

  نامهعنوان پایانالف( 

 فارسی:

 انگلیسی:

 ب( نظر شورای پژوهشی دانشگاه:

 ( تاریخ تصویب:ج

 مشاورتید راهنما و ااطالعات اس( د

 استاد راهنمای دوم: استاد راهنمای اول:

 استاد مشاور دوم: استاد مشاور اول:

  نوع پژوهش( هـ

 علمی  کاربردی   نظری  بنیادی

 :نامه/رساله( تعداد واحد پایانو
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 بیان مسأله پژوهش: -1

 

 ادبیات نظری پژوهش: -2

 

 ضرورت انجام پژوهش: -3

 

 اهداف پژوهش:  -4

 

 سؤاالت پژوهش: -5

 

 های پژوهش:فرضیه -6

 

 اهداف کاربردی پژوهش در صندوق بازنشستگی کشوری: -7

 

 جنبه نوآورانه پژوهش: -8

 

 روش پژوهش: -9

 الف: نوع روش پژوهش:

 

 ب: روش گردآوری اطالعات:

 

 ج: ابزار گردآوری اطالعات:

 

 د: جامعه آماری پژوهش:

 

 تحلیل اطالعات:ه: روش تجزیه و 

 

 بندی مراحل انجام پژوهش:زمان -10

 تا تاریخ از تاریخ شرح

   ایمطالعات کتابخانه

   آوری اطالعاتجمع

   هاتجزیه و تحلیل داده

   نامهگیری و نگارش پایاننتیجه

  طول مدت اجرای پژوهش
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 ترجمه، سفر، آزمایشگاه و....(، ابزار مورد نیاز پژوهش )منابع علمی، کتابخانه -11

 

 فهرست منابع: -12

 

 :موسسه نظر تفصیلی شورای پژوهشی -13

 

  



8 

 

 (2) شماره پیوست

 نامه/رسالهجدول محاسبۀ امتیاز پایان

 رساله/نامهموضوع پایان
 سایر موضوعات مرتبط های پژوهشی صندوقمنطبق با اولویت

20 - 11 10 - 0 

 دانشگاه
 هاسایر دانشگاه برترهای هدانشگا

20-11 10-0 

 ارائه سخنرانی
 عدم ارائه سخنرانی در صندوق بازنشستگی کشوری ارائه سخنرانی در صندوق بازنشستگی کشوری

20 - 11 10-0 

 مقاله خروجی
 مقاله داخلی ترویجی-مقاله علمی مقاله علمی پژوهشی ISCمقاله  ISIمقاله 

20 - 17 16 - 13 12- 9 8- 4 3 - 0 

 رسالهنامه/نمره پایان
20 - 19 19 – 18 18 – 17 

20 - 16 15- 11 10 - 5 

 

 رسانی علوم و فناوری عبارتند از:ای اطالعو مرکز منطقه URAPهای برتر کشور براساس رتبه بندی عملکرد آکادمیک دانشگاه *

دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تربیت مدرس، 

ین دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه خوارزمی، دانشگاه اصفهان، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالد

انشگاه کاشان، دانشگاه مازندران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه امام طوسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه تبریز، دانشگاه گیالن، د

 صادق)ع(، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه شیراز
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 (3) شماره پیوست

 فرم تعهد رعایت اخالق پژوهش

شوم در انجام ........ متعهد می.......... .... مقطع.............................. گرایش .................دانشجوی رشته  ............................... اینجانب

........... ................................................................................................................................................نامه/رساله خود با عنوان .پایان

 موارد زیر را رعایت نمایم:

برای مسائل موجود در صندوق بازنشستگی های جدید التزام به تالش برای پژوهش  و پاسخ به سواالت پژوهش و یافتن راه حل .1

 کشوری

 سازی ها و دادهها و یافتهانشجو، پرهیز از هرگونه جعل دادهتعهد به اصالت پژوهش، انجام پژوهش توسط د .2

 های پژوهشسازی یافتههای پژوهش و پرهیز از پنهانالتزام به بیان حقیقت و یافته .3

  هبردهای بازنشستگی صباموسسه رارعایت حقوق مالکیت مادی و معنوی  .4

 آمیز علمی و تبعیضداری غیرتعهد به اجتناب از هرگونه جانب .5

 ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با پژوهشسازمان تعهد به حفظ اطالعات محرمانه افراد، .6

 


