شيوه نامه حمايت مالي از دانشجويان دكتري و ارشد شركت ساخت و توسعه زير بناهاي حملونقل كشور

ماده  : 1اهداف
 -1ارتقايكيفيت انجام مطالعات طرحها با ارائه نوآوريهاي فني و اجرايي
 -2ارتقاي كيفيت ،بهينهسازي زمان و هزينه در احداث طرح ها با رويكرد استفاده از روشها و فنآوريهاي نوين اجرايي
 -3توسعه پژوهشهاي كاربردي و ايجاد ظرفيتهاي جديد تحقيقاتي درمراكز دانشگاهي و موسسات پژوهشي
 -4افزايش بهرهوري در فعاليتهاي سازماني
 -5تقويت ارتباط موثر و مستمر بين شركت (بخش صنعت) و مراكز دانشگاهي و موسسات پژوهشي
 -6ايجاد انگيزه مضاعف و ترغيب در تعريف و انجام پايان نامههابا اهداف كاربردي موردنياز مطالعه و اجراي طرحها
 -8جهت دهي تحقيقات براي تدوين آييننامهها ،استانداردها وبازنگري نشريات تخصصي مرتبط با حوزه حملونقل

ماده  : 2شرايط استفاده از پايان نامههاي مورد حمايت
-1موضوع رساله دكتري و پايان نامه كارشناسي ارشدمي بايست مرتبط با محورهاي پژوهشي شركت باشد.
 -2عناوين رساله دكتري و يا پاياننامه كارشناسي ارشد كه مورد موافقت كتبي معاونتهاي اجرايي مربوطه قرار گيرد،
مشمول اولويت در بررسي ،برخوردار خواهند بود.
 -3درخواست حمايت از پايان نامه ،ازطريق معاونت پژوهشي دانشگاه /پژوهشگاه به همراه پروپوزال و با درج ناام اساتاد
راهنما (به عنوان پژوهشگر اصلي)  ،به دفتر فني شركت ارسال گردد .پس از بررسي و اظهار نظر دفتر فناي شاركت و
در صورت تائيد ،مراتب باه معاونات پژوهشاي دانشاگاه /پژوهشاگاه اعا م ميگاردد .متعاقاب آن معاونات پژوهشاي
دانشگاه /پژوهشگاه نسخه اي از پروپوزال مصوب را به معاونت برنامه ريزي شركت ارسال مينمايد.
 -4جمله اين "پايان نامه – رساله دكتري با حمايت مالي شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشورانجام
پذيرفته است " در جلد و پيش گفتار پايان نامه درج و نسخهاي كامل از پايان نامه كارشناسي ارشد و يا رساله دكتري و
نيز مقالههاي چاپ شده مربوطه به دفتر فني شركت ارائه گردد.

ماده  :3عقد قرارداد
قرارداد حمايت از پايان نامه كارشناسي ارشد و يا رساله دكتري پس از ارائه مستندات بند هاي 1تا 4ماده  2اين
شيوه نامه ،في مابين شركت و معاون پژوهشي دانشگاه/پژوهشگاه منعقد ميگردد.

ماده  :4نظارت
 -1مساالوليت نظااارت باار حساان اجااراي بااا كيفياات پايااان نامااه كارشناسااي ارشااد  /رساااله دكتااري باار عهااده معاوناات
پژوهشي دانشگاه /پژوهشگاه مي باشد.
 -2معاوناات پژوهشااي دانشااگاه /پژوهشااگاه مطااابق برنامااه زمااان بناادي مناادرج در قاارارداد مااي بايساات گزارشهاااي
ميانكااار پيشاارفتكار انجااام پايااان نامااه كارشناسااي ارشااد  /رساااله دكتااري را بااه معاوناات برنامااهريزي شااركت ارسااال
نمايد.
 -3در جلسااه دفاااع از پايااان نامااه كارشناسااي ارشااد  /رساااله دكتااري نمايناادگان شااركت حضااور و ارزيااابي مسااتقلي
از نتايج حاصله را به شركت ارائه مينمايند.

ماده  : 5ميزان حمايت و نحوه پرداختهاي مالي
 -1-5پاياننامه كارشناسي ارشد :پروژه هاي آزمايشگاهي (  )Experimentalحاداك ر 100/000/000ميلياون رياال و
پروژههاي دفتري ( ) Deskحداك ر  50/000/000ميليون ريال
 -2-5رساله دكتري :پروژه هااي آزمايشاگاهي ( )Experimentalحاداك ر 200/000/000ميلياون رياال و پروژههااي
دفتري ( )Deskحداك ر  100/000/000ميليون ريال
تبصررره  : 1تصاامي گيري درخصااو

مبلا حمااايتي منااوط بااه كيفياات پروپااوزال و بااا توجااه بااه ضاارورت و نياااز

در اختيار معاونت برنامه ريزي شركت ميباشد .
 -5-3نحوه پرداخت:


 20درصد مبل مصوب پس از ابا

قارارداد و باه درخواسات معاونات پژوهشاي دانشگاه/پژوهشاگاه پرداخات

خواهد شد.




 25درصد مبل مصوب پس از انجام  50در صد پروژه و ارسال به شركت وپس از تأييد پرداخت خواهد شد.
 25در صد مبل مصوب پس از دفاع از پايان نامه در دانشگاه و ارسال به شركت و پايان نامه دفاع شده وپس از

تأييد پرداخت خواهد شد.



 15در صد مبل مصوب پس از ارائه پايان نامه/رساله دكتري مصحف با جلد گالينگوربه همراه لوح فشرده ()CD

حاوي فايل  Wordو  Pdfپاياننامه كارشناسيارشد  /رساله دكتري و تمامي ورودي نرم افزارهاي مورد استفاده و
فايلهاي برنامه نويسي پرداخت خواهد شد.


 15درصد مبل مصوب به پاياننامههاييكه با درجه عالي دفاع و نتيجه ارزيابي مستقل نمايندگان شركت( ،با

امتياز ارزيابي 90و بيشتر) پرداخت خواهد شد.
 -4-5ارائه مقاله

 چنانچه مقاله و يا مقالههايي از پايان نامه كارشناسي و يا رساله دكتري به نام شاركت و دانشاگاه در مراجا معتبار
علمي داخلي و خارجي منتشر گردد ،حسب اع م معاونت پژوهشي دانشگاه/پژوهشگاه ،ع وه بر مفاد قرارداد به
شرح ذيل مورد تشويق مالي شركت قرار ميگيرد :
درجه مجله
ميزان پاداش تشويقي

مقاله ISI

مقاله علمي پژوهشي

مقاله علمي ترويجي

(ريال)

(ريال)

(ريال)

3/000/000

1/200/000

800/000

 زمان پذيرش اصل مقاله بايد پيش از تاريخ خاتمه قرارداد باشد.
 در مقاالت استخراجي از پايان نامه ،ميبايست به نحو مقتضي از شركت قدرداني شود.
تبصررره  :3تمااام حقااوا و امتيااازات مااادي و معنااوي حاصاال از اجااراي قاارارداد مربااوط بااه حماياات ازپاياننامااه
كارشناسيارشد و يا رساله دكتري ،متعلق به طرفين قرارداد است.

