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 يوزش عالی استاى قسویداًشگاه ها و هراکس آه

 اتید و داًشجویاى حوایت از آثار علوی اس هوضوع :

 سالم علیکن 

رعاًذ؛ تِ اعتحضار هی ا احتزام ٍ آرسٍی تَفیك رٍسافشٍىت )ؿ(پظ اس حوذ خذا ٍ فلَات تزهحوذ ٍ آل هحوذ

یاتی ٍ حل هغائل ّای عاسهاًی، هغألِتای تحمك هأهَریتدر راع رُ( (ریشی ٍ پضٍّؼ کویتِ اهذاد اهام خویٌیهزکش تزًاهِ
/ داًؾجَیاى در لالة   ّا ٍ هزاکش پضٍّؾی، اسآثارػلوی اعاتیذگیزی اس ظزفیت تالمَُ داًؾگاٍُ تِ هٌظَر تْزُ )رُ(اهذاداهام

 آٍرد. ول هیحوایت تِ ػتِ ؽزح سیز پضٍّؾی  -  / کارؽٌاعی ارؽذ، هماالت ػلوی  ّای همغغ دکتزیًاهِپایاى

راٌّوایی السم تِ داًؾجَیاى  ٌاعة)هغاتك پیَعت ّای ارائِ ؽذُ(رعاًی هلذا هغتذػی اعت دعتَر فزهاییذ ضوي اعالع
 ٍ ّوکاراى  ارایِ گزدد.

 /دکتری نامه کارشناسی ارشدالف : حمایت از پایان

 فرایند: - 1

( یا عایز هَضَػات هزتثظ تا 1( )پیَعت ؽوارُ ّای پضٍّؾی اهذاد اهام )رُاًتخاب هَضَع  تزجیحأ اس اٍلَیت .1

 )رُ( اهامچالؼ ّا ٍ هغائل کویتِ اهذاد

اػالم هَضَع تِ دفتز هغالؼات ٍ پضٍّؼ اس عزیك اتَهاعیَى  اداری ٍ یا پغت الکتزًٍیک در لالة  کارتزگ  .2

 ( 2)پیَعت ؽوارُ  1ؽوارُ

 الؼات ٍ پضٍّؼ(تزرعی ٍ ارسیاتی کارتزگ تکویل ؽذُ  در کویتِ ػلوی )دفتز هغ .3

 اػالم ًظز دفتز هغالؼات ٍ پضٍّؼ هثٌی تز تأییذ یا رد درخَاعت تِ هتماضی  .4

 ًاهِ ٍ دفاع اس آىدر فَرت اخذ تاییذ اس دفتز هغالؼات ٍ پضٍّؼ تقَیة پزٍپَسال در داًؾگاُ ، ًگارػ پایاى  .5

 ( 3عتاًذارّای اػالهی)پیَعت ؽوارُ هغاتك تا ا ًاهِارعال فایل ًْایی ، گشارػ هذیزیتی ٍ ایٌفَگزاف اس پایاى .6

 ًاهِ در دفتز هغالؼات ٍ پضٍّؼ ٍ تؼییي هیشاى هغاػذت ارسیاتی ًْایی پایاى .7

 فذٍر هجَس پزداخت هثالغ هقَب)هغاتك ضَاتظ ٍ همزرات(    .8

 السامات: - 2

 ّای اػالهی یا چالؼ ّا ٍ هغائل اهذاد اهام )رُ(  اًتخاب هَضَع در چارچَب اٍلَیت 

 َرُ ( دى ًتایج تذیغ ٍ پیؾٌْادات کارتزدی تزای اهذاد اهامدارا ت) 

 .اخذ تأییذیِ لثلی جْت ػٌَاى پایاى ًاهِ یا رعالِ اس دفتز هغالؼات ٍ پضٍّؼ 
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 (3/دکتزا(  هغاتك تا اعتاًذاردّای اػالهی.)پیَعت ؽوارُ ًاهِ )ارؽذتْیِ ایٌفَگزاف اس پایاى 

  ارائِ همالِ اس رعالِ ّای دکتزا 

ّا تز اعاط ارسیاتی کویتِ ػلوی دفتز هغالؼات ٍ پضٍّؼ ٍ تا در ًظز گزفتي ًاهِدرجِ کیفیت پایاى ارزیابی: نحوه - 3

 گزدد:ؽاخـ ّای سیز  تؼییي هی

 ضزیة اّویت ؽاخـ ّا

 1 ًَیغی ًحَُ ارجاػات ٍ هٌثغ - 

 1 اعتفادُ اس هٌاتغ هؼتثز ٍ رٍسآهذ - 

 2 اعتفادُ اس رٍػ هٌاعة ٍ فحیح - 

 3 تذیغ تَدى هَضَع  - 

 1 ّای هختلفارتثاط هٌغمی تخؼ - 

 2 اتتٌاء تز هثاًی ًظزی هتمي - 

 4 ّاًَآٍری در یافتِ - 

 6 کارتزدی تَدى ًتایج ٍ پیؾٌْادات - 

 میسان حمایت: - 4

هتذاد هتی تاؽتذ.    : هٌظَر اس اٍلَیتت اٍل : اٍلَیتت ّتای پضٍّؾتی اػالهتی اس عتَی دفتتز هغالؼتات ٍ پتضٍّؼ ا         1تثقزُ

 جدول تعییي درجه کیفی

طیف 

 امتیاز

 درجه 

 کیفی

 )دکترا()ریال( طیف میسان حمایت  طیف میسان حمایت )ارشد( )ریال(

 2اولویت 1اولویت 2اولویت 1اولویت

100 -

86 
 80/ 000/ 000 - 90/ 000/ 000 80/ 000/ 000 - 100/ 000/ 000 25/ 000/ 000 - 30/ 000/ 000 30/ 000/ 000 - 35/ 000/ 000 ػالی

 60/ 000/ 000 - 75/ 000/ 000 70/ 000/ 000 - 08/ 000/ 000 20/ 000/ 000 - 25/ 000/ 000 25/ 000/ 000 - 30/ 000/ 000 خَب 71- 85

 50/ 000/ 000 - 60/ 000/ 000 60/ 000/ 000 - 70/ 000/ 000 10/ 000/ 000 - 20/ 000/ 000 20/ 000/ 000 - 25/ 000/ 000 هتَعظ 60- 70
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ًثتَدُ اهتا جتشٍ هغتائل ٍ چتالؼ ّتای        99ٍ اٍلَیت دٍم ؽاهل هَضَػاتی اعت کِ جتشٍ اٍلَیتت ّتای پضٍّؾتی عتال      

 هْن در کویتِ اهذاداهام )رُ( هی تاؽذ

 20ًاهتتِ ٍ  درفتتذ هثلتتغ هغتتاػذت پتتظ اس ارائتتِ فایتتل ًْتتایی پایتتاى 80: در پایتتاى ًاهتتِ ّتتای همغتتغ دکتتتزا  2تثقتتزُ

درفذ پظ اس ارائِ همالِ هٌتؾز ؽتذُ ) اًتؾتار همالتِ حتذاکاز تتا فافتلِ سهتاًی یتک عتالِ اس دفتاع رعتالِ ( تتِ داًؾتجَ              

 پزداخت خَاّذ ؽذ. 

 تاؽٌذ.( ًؾًَذ هؾوَل حوایت ًوی60ّایی کِ حائش حذالل اهتیاس )اهتیاس ًاهِ: پایاى3تثقزُ

 پژوهشی - ب:  حمایت از مقاالت علمی

 ّتای اػالهتی پتظ اس ارائتِ تتِ دفتتز هغالؼتات ٍ پتضٍّؼ کویتتِ اهتذاد اهتام خویٌتی            هماالت هزتثظ تا اٍلَیت - 1
 گزدًذ؛هٌذ هیّای پضٍّؾی تْزُهغاتك جذٍل سیز اس حوایت (رُ)

 

 میسان حمایت)ریال( مرجع تأیید کننده درجه نشریه

ISI  هماالت 
هجالت ػلوی پضٍّؾی  خارجی هَرد تاییذ 

  ٍسارتیي
000 /000 /10 - 000 /000 /30 

 پضٍّؾی  - ػلوی
 هقَب ٍسارتیي

000 /000 /10 - 000 /000 /20 
 هقَب داًؾگاُ آساد

 تزٍیجی - ػلوی
 هقَب ٍسارتیي

000 /000 /5 -000 /000 /10 
 هقَب داًؾگاُ آساد

 20/ 000/ 000- 15/ 000/ 000 / کویتِ اهذاد ٍسارت ارؽاد فقلٌاهِ ػذالت ٍ هحزٍهیت سدایی

 

 السامات: - 2

   هجتالت تتیي   "داًؾتگاُ آساد اعتالهی  "ٍ  "ٍسارتتیي   " ًؾتزیات ػلوتی هقتَب   چتاج در ٍ ( الوللتیISI  هتَرد )

 تأییذ ٍسارت ػلَم

  1399چاج هماالت در عال  
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  ِارائِ گَاّی چاج همالِ در ًؾزی 

  تاییذ چاج همالِ تَعظ دفتز هغالؼات ٍ پضٍّؼ اهذاد 

  ویتِ اهذاد اهام خویٌیک»درج ًام عاسهاًی 
 تاؽذ.الشاهی هی ػٌَاىٍ یا  چکیذُ، ٍاصگاى کلیذیدر «  )رُ(

: همتتاالتی کتتِ جْتتت چتتاج در فقتتلٌاهِ ػتتذالت ٍ هحزٍهیتتت سدایتتی کویتتتِ اهتتذاد اهتتام خویٌتتی)رُ( ارائتتِ هتتی گزدًتتذ هؾتتوَل    1تثقتتزُ 
 قلٌاهِ هؾوَل هغاػذت هی گزدًذ.الشاهات فَق ًثَدُ ٍ فزفأ پظ اس تاییذ دفتز هغالؼات ٍ پضٍّؼ ٍ چاج در ف

 گزدد ٍ تؼذاد ًَیغٌذگاى تأثیزی در هیشاى آى ًذارد.: هثالغ هٌذرج در جذٍل تِ اسای ّز همالِ پزداخت هی2تثقزُ 
 ؽًَذ.ّا ٍ پایاى ًاهِ ّا ٍ رعالِ ّای  هغاػذت ؽذُ هؾوَل حوایت ًویّا، ّوایؼ: هماالت پذیزػ ؽذُ در کٌفزاًظ3تثقزُ 

وایتتت اس آثتتار ػلوتتی تٌْتتا در فتتَرت عتتی کتتزدى فزایٌتتذّای فتتَق ٍ کغتتة اهتیتتاس السم در ارسیتتاتی دفتتتز هغالؼتتات ٍ پتتضٍّؼ   ًکتتتِ :  ح

 اهذاد همذٍر خَاّذ تَد. 

 پیوست ها:

  ُ1399:  ػٌاٍیي ٍ  اٍلَیت ّای پضٍّؾی عال 1پیَعت ؽوار 

 ُرعالِ : کارتزگ  درخَاعت تاییذ ػٌَاى پایاى ًاه2ِپیَعت ؽوار / 

 ؽزایظ تْیِ ایٌفَگزاف3ؽوارُ پیَعت : 

 : )ره (مسیرهای ارتباطی با دفتر مطالعات و پژوهش امداد امام 

  هکاتثِ تا ایي ادارُ کل  یا دفتز هغالؼات ٍ پضٍّؼ اهذاد 

  :پغت الکتزًٍیکmr@emdad.ir 

 : پَرتال دفتز هغالؼات ٍ پضٍّؼ اهذاد.ir Pajohesh.emdad    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رونىشت :  

ريزي و پژوهش  جهت  جناب آقاي رحيمي رئيس محترم مركز برنامه 

 استحضار.

   

 ههر علی حق گویاى

 هدیرکل استاى قسویي

mailto:mr@emdad.ir
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