
  

 

 های دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نامهفراخوان حمایت مالی و معنوی از پایان

  

های های حمایتی خود از پژوهشگران و به منظور ایجاد زمینهدر راستای برنامه بجنوردهای شورای اسالمی شهر مرکز پژوهش

ها و تشویق دانشجویان جهت بالقوه دانشگاه گیری از توان و ظرفیتمناسب برای رشد و ارتقاء کمی و کیفی پژوهش در کشور، بهره

، طبق شرایط زیر حمایت مالی کارشناسی ارشد و دکترینامه دانشجویان مقطع پایانهای کاربردی،از انجام تحقیقات و پروژه

 آورد:و معنوی به عمل می

ماه پس از تاریخ تصویب پروپوزال رساله  6ماه پس از تاریخ تصویب پروپوزال پایان نامه های ارشد و  2ضروری است حداکثر  ♦  

 باشد.ها و مدارک مورد نیاز را به مرکز ارائه نموده های دکتری، دانشجو فرم

 گردد.یافته نمیهای خاتمهنامهنامه مشمول پایاناین آیین ♦

 شورای وظایف بهتر انجام به کمک ،بجنورد شهر مشکالت شناخت به کمک شهری، مدیریت با ارتباط در رساله /نامه پایان محور ♦

را قابلیت کاربردی شدن و نوآوری  ه و دوب بجنوردشهرنشینی در شهر  فرهنگ توسعه به کمک یا و بجنورد شهرداری و شهر اسالمی

 اشاره شود. بجنورد. ضمن اینکه الزم است در عنوان )موضوع( پایان نامه/ رساله به شهر داشته باشد

تمامی موارد ذیل و تائید آن توسط شورای پژوهشی مرکز، قرارداد مربوطه با دانشجو و استاد راهنما  بررسی و دریافت از پس ♦

 گردد:منعقد می

شجویی مرکز دان نامهپایان از مالی حمایت نامهآیین مفاد با موافقت و دانشگاه یا دانشکده توسط دانشجو معرفی -1

 اساس الگوی مرکز(نامه بر)ارائه معرفی

 نامهارائه تصویر مصوبه کمیته تحصیالت تکمیلی ذیربط مبنی بر تصویب عنوان پایان -2

 در کمیته تحصیالت تکمیلی ذیربط نامهتصویر پروپوزال مصوب پایان -3

 ( خوانا و شده تایپ صورت به الزاماً) شده تکمیل پروژه پیشنهاد فرم -4

 کمک ریال میلیون 100 حداکثر دکتری و ریال میلیون 40 حداکثر ارشد کارشناسی مقطع در نامهپایان هر از حمایت جهت در ♦

 15برای پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد و  تعلق گرفته مبلغ درصد 30 معادل. گیردمی تعلق دانشجو به تحصیلی هزینه

 گردد.پرداخت می راهنما استاد به نیز برای پایان نامه های مقطع دکتری تعلق گرفتهدرصد مبلغ 

 و نماید معرفی مرکز به همزمان، صورت به را نامهپایان دو حداکثر تواندمی مالی، فراخوان از استفاده جهت راهنما استاد هر ♦

 های قبلی است.جدید منوط به خاتمه یافتن پایان نامه موارد

  

های خود به این نامهگردد با معرفی پایاندعوت می )مقطع ارشد و دکتری( منداز کلیه اساتید ارجمند و دانشجویان عزیز و عالقه

 یاری نمایند. بجنوردمرکز، ما را در حل مسائل و مشکالت شهر 


