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 پایان انهم اه و رپوژه اهی تحقیقاتی قرارداداهی ژپوهشی  مربوط هب  روند تصویب و عقد

 

دکترری  و قراردادهای آموزشی و پژوهشی پایان نامه مربوط به مقطع کارشناسی ارشد -الف

 ( PhDتخصصی) 

 تنظیم فرم پروپوزال -1

 تصویب پایان نامه درشورای گروه -2

 کارشناس پژوهشی پردیس بین المللدریافت تایید ساختاری پروپوزال از  -3

 جهت طرح در جلسه شورا تحصیالت تکمیلی دانشکدهارائه پروپوزال به  -4

 تصویب پایان نامه درتحصیالت تکمیلی دانشکده -5

جهتت طترح در  ارسال مصوبات گروه و دانشکده به معاونتت تحصتیالت تکمیلتی پتردیس بتین الملتل -6

 تصویبجهت بررسی و  شورای پژوهشی پردیس بین الملل

تاسقف بیست میلیون ریال برای پایان نامه هتای با معاونت پژوهشی پردیس بین الملل قرارداد مالی  عقد -7

 ( PhDکارشناسی ارشد وتاسقف شصت میلیون ریال برای پایان نامه های دکتری تخصصی ) 

بتتدا توست  پروژه هایی که نیازمند اخذ مجوز از کمیته اخالق دانشگاه می باشند متی بایستت ازهمتان ا -8

 استاد راهنما )مجری طرح( در سیستم پژوهشیار ثبت شوند

 درصورتی که هزینه پروپوزال بیش از مبالغ مذکورباشد:

 عنوان پردیس بین الملل با تبدیل پایان نامه به طرح تحقیقاتی توس  مجری طرح درسیستم پژوهشیار -9

 تصویب طرح درشورای گروه -11

 تصویب طرح درشورای پژوهشی دانشکده -11

 اخذ مجوزازکمیته اخالق دانشگاه برای طرح هایی که نیاز به این مجوزدارد. -12

 ارسال مصوبات گروه ودانشکده به معاونت پژوهشی پردیس بین الملل -13

 وهشی پردیس بین المللبررسی و تصویب طرح درشورای پژ -14

 ارسال پروپوزال به معاونت پژوهشی دانشگاه توس  معاونت پژوهشی پردیس جهت بررسی و تصویب -15
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 معاونت پژوهشی دانشگاهبا  عقدقراردادپژوهشی با مبلغ تعیین شده -16

 انجام تعهدات مندرج درقراردادپژوهشی -17

 

 قراردادهای پژوهشی پایان نامه مربوط به مقطع دکتری عمومی : -ب

 لتنظیم فرم پروپوزا -1

 پایان نامه درشورای گروه تصویب -2

 جهت بررسی و تصویب ارسال مصوبات گروه به معاونت پژوهشی پردیس بین الملل -3

 با استاد راهنمامیلیون ریال  دهعقدقراردادهای پژوهشی پایان نامه تاسقف  -4

 انجام تعهدات مندرج درقرارداد پژوهشی -5

گاه می باشند متی بایستت ازهمتان ابتتدا توست  پروژه هایی که نیازمند اخذ مجوز از کمیته اخالق دانش -6

 استاد راهنما )مجری طرح( در سیستم پژوهشیار ثبت شوند

 باشد: درصورتی که هزینه پروپوزال بیش از مبالغ مذکور

 عنوان پردیس بین الملل با تبدیل پایان نامه به طرح تحقیقاتی توس  مجری طرح درسیستم پژوهشیار -7

 تصویب طرح درشورای گروه -8

 ویب طرح درشورای پژوهشی دانشکدهتص -9

 اخذ مجوزازکمیته اخالق دانشگاه برای طرح هایی که نیاز به این مجوزدارد. -11

 دانشکده به معاونت پژوهشی پردیس بین الملل ارسال مصوبات گروه و -11

 بررسی و تصویب طرح درشورای پژوهشی پردیس بین الملل -12

 عاونت پژوهشی پردیس جهت بررسی و تصویبارسال پروپوزال به معاونت پژوهشی دانشگاه توس  م -13

 معاونت پژوهشی دانشگاهبا  پژوهشی با مبلغ تعیین شده قرارداد عقد -14

 انجام تعهدات مندرج درقراردادپژوهشی -15


