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 بسمه تعايل
 

  
  پردازي، نوآوري، نقد و مناظرههاي دكتري با رويكرد نظريهنامه حمايت از رسالهآيين

 
  مقدمه

 پژوهشي در روند توليد، رشد و توسعه علمي و به منظور -ها و مراكز علميبا توجه به اهميت و نقش دانشگاه
نامه و نظامنامه  اهداف مصرحه در آيينها طبقارتقاي كيفيت پژوهشي و علمي كشور، هيأت حمايت از كرسي

نامه حمايت از رساله هاي دوره دكتري را تهيه و تنظيم ، آيين88بيني شده سال هاي پيشمصوب و نيز برنامه
هاي پردازي در رسالهاين طرح تالش دارد از يك سو به ارتقاي كيفيت و وجود نوآوري و نظريه. نمايدمي

پردازان را در  ديگر با ايجاد تسهيالت و اقدامات حمايتي نوآوران و نظريهدكتري همت گمارد و از سويي
  . بيني شده و نيازهاي اساسي كشور تشويق و ترغيب نمايدراستاي اهداف پيش

  
  : ماده يك
  اهداف
  تامين نياز مندي هاي علمي هياُت حمايت از كرسي ها -1
گروه هاي آموزشي پژوهشي براي ترغيب استادان ، طالب و دانشجويان دكتري و سطح چهار و  -2

  رساله نگاري در حوزه و دانشگاه
 

 :ماده دو
  هاي مورد حمايت حوزه 
ها مي هايي كه منجر به كاربردي كردن يا نقد نظريات مطرح شده در هيأت حمايت از كرسيرساله  .١

  .شود
 هاهاي در ارتباط با وظايف هيأت حمايت از كرسيرساله  .٢
 .شوده يك نظريه يا نوآوري ميهايي كه منتهي برساله  .٣
پردازي، نوآوري، نقد و هاي نظريهسازي و نهادينه كردن كرسيهايي كه در راستاي فرهنگ رساله .٤

 .مناظره و آزادانديشي است
   رساله هاي مورد حمايت دو نوع مي باشند:تبصره
  رساله هايي كه تدوين آنها به پايان رسيده -1
  . نظر دبيرخانه هيأت تدوين مي شود رساله هايي كه از اغاز و زير  -2

 .نحوه حمايت از دو نوع رساله به پيشنهاد حلقه علمي مربوطه و تصويب شوراي علمي معين مي گردد
  : ماده سه

  فرآيند پذيرش و تائيد رساله
  

نامه از محل تحصيل و استاد پژوهشگر صاحب رساله درخواستي كتبي همراه با معرفي .1
  .دهدميئه راهنما به دبيرخانه ارا



 ٢

نامه يا رساله پردازان جوان به بررسي شكلي و محتوايي پاياندبيرخانه از طريق دفتر نظريه .2
 .ورزدارائه شده اهتمام مي

پردازان جوان در حلقه علمي مربوطه بر اساس مستندات ارائه شده از سوي دفتر نظريه .3
 .كندگيري ميخصوص وجاهت علمي و ضرورت آن تصميم

 دبيرخانه هيأت حمايت تصميم نهايي را در خصوص نحوه و نوع حمايت از شوراي علمي .4
 .كندنامه پيشنهادي را اتخاذ ميرساله يا پايان

رساله ها بايستي در فرآينداجرا با حضور اساتيد منتخب دبير خانه در شوراي داوري يا گروه  .5
 .مشاوران كه از سوي حلقه علمي مربوطه تائيد مي گردد

   
  :ماده چهار

  هاانواع حمايت
  

  :هاي ماليحمايت -1
  .گردد براساس پيشنهاد حلقه علمي كرسي مربوطه و تصويب شوراي علمي معين مي

  
  :حمايت علمي -2

 .گرددبراساس پيشنهاد حلقه علمي كرسي مربوطه و تصويب شوراي علمي معين مي
  
  :هاي حقوقيحمايت -3

 .گرددميبراساس پيشنهاد دفتر حقوقي و تصويب شوراي علمي معين 
  

  :هاي ترويجيحمايت -4
 .گرددبراساس پيشنهاد دفتر حقوقي و تصويب شوراي علمي معين مي

   
 به تصويب شوراي علمي دبيرخانه 8/12/1388اين آيين نامه در چهار ماده در تاريخ 

  . هيأت حمايت رسيد 
  


