باصلواتبرمحمدوآلمحمد(ص)
شيوهنامهحمايتاز:
پایاننامههایکارشناسیارشد
ورسالههایدکتری

موزهانقالباسالمیودفاعمقدس
شيوهنامهحمايتازپایاننامههایکارشناسیارشدورسالههایدکتری

مقدمه
موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس براي بسترسازي ،نظارت و بهرهمندي از ظرفيتها و توانمنديهاي علمی دانشگاهها
و مراكز علمی و پژوهشی و به منظور توسعه ،ترويج ،كاربست و ارتقاي بخش پژوهشی ،از پاياننامهها و رسالههاي
دانشجويی با موضوعات مرتبط با حوزه دفاع مقدس ،حمايت میكند.
 - 1تعاریف و اختصارات :
موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس  :موزهانقالباسالمیودفاعمقدس
کمیته  :كميته حمايتازپاياننامههاورسالههايدانشجويی
پایاننامه :پاياننامهدانشجويانكارشناسیارشد
رساله  :رساله دانشجويان دكتري
حمایت  :حمايت از انجام پاياننامهها و رسالههاي دانشجويی
دانشگاهها ،مؤسسات و مراکز علمی و پژوهشی  :كليه دانشگاهها ،مؤسسات و مراكز علمی و پژوهشی تحت
نظارت وزارت علوم ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،دانشگاه آزاد و ساير مؤسسات داراي مجوز از
شوراي عالی انقالب فرهنگی
ناظر تخصصی  :كارشناس خبره و متخصص در حوزه دفاع مقدس كه با رعايت اصول و ضوابط مورد قبول دانشگاه
به صورت علمی و روشمند در جهت تأمين خواستههاي موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس تالش مینمايد.
دانشجو  :فردي كه در يکی از دانشگاهها ،مؤسسات و مراكز پژوهشی داخلی و خارجی تحت نظارت وزارت علوم،
تحقيقات فناوري ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و مورد تأييد شوراي انقالب فرهنگی تحصيل می نمايد.
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 - 2اهداف
الف) استفاده از توانمنديهاي علمی دانشجويان كارشناسی ارشد و دكتراي دانشگاهها ،مؤسسات و مراكز علمی و پژوهشی با حمايت از
پاياننامهها و رسالهها به منظور توسعه ،ترويج و كاربست آموزهها  ،معارف و دستاوردهاي دفاع مقدس.
ب) هدايت نظاممند پاياننامههاي تحصيالت تکميلی در جهت حفظ و نشر ارزشهاي دفاع مقدس.
ج) ايجاد انگيزه در دانشجويان و حمايت از ايدههاي خالقانه آنان در زمينه ترويج فرهنگ و معارف دفاع مقدس.
 –3تشریح فرآیند اجرائی
الف  -تعیین دانشگاهها ،مؤسسات و مراکز علمی و پژوهشی :
همهساله و در دورههاي معين ،كميته نسبت به تعيين دانشگاهها ،مؤسسات و مراكز علمی و پژوهشی مورد نظر جهت همکاري در انجام
امور مربوط به حمايت اقدام مینمايد.
ب  -تعیین عناوین مطالعاتی:

( )1موضوع پاياننامهها و رسالهها بايستی منطبق با نيازهاي پژوهشی اعالم شده و در حوزه دفاع مقدس از سوي موزه انقالب اسالمی و
دفاع مقدس باشد.
()2كميته عناوين را به صورت ساالنه تعيين و به دانشگاههاي منتخب اعالم خواهد نمود و مطالب اعالم شده مشتمل بر مواردي نظير
عنوان ،هدف ،انتظارات و دستاوردها خواهد بود.
( )3عناوين مطالعاتی پيشنهادي دانشجويان كه قابليت انجام از طريق پاياننامه و رساله را دارند با توجه به تأييد كميته ،مورد پذيرش واقع
میشوند ،مشروط بر آنکه پيشرفت كار كمتر از  50درصد بوده و در خصوص رسالههاي دكتري حداقل يک و نيم سال تا پايان زمان
دفاع پاياننامه باقی مانده باشد.
( )4پايان نامههايی توسط موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس حمايت میشوند كه مورد حمايت مالی سازمان و يا ارگان ديگري قرار
نگرفته باشند.
( )5جهت تسهيل و هماهنگی بيشتر در حمايت ،توصيه میشود قبل از ارائه طرح تحقيق (پروپوزال) به دانشگاه  ،فرم پيشنهاد عنوان جهت
بررسی و ارزيابی اوليه نيز به موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس ارائه گردد.
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 –4تعهدات :
الف  -موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس :
()1ارائهفهرستموضوعاتپژوهشیموردنظربهدانشگاهها،مؤسساتومراكزعلمیوپژوهشی.
()2بررسیوتأييدعناوينومحتوايپاياننامههاورسالههايدكتري.
()3حمايتمادي،معنويوعلمی(اسناد،مدارك،منابعو.)...
()4كمکومشورتتخصصیبهدانشجوياندرحوزهموضوعمربوطه.
()5نظارت،ارزيابیوكنترلمحتويباتعيينناظرتخصصی.
()6ارائهمقاالتپاياننامههاورسالههايحمايتشدهدرسايتموزهانقالباسالمیودفاعمقدس.
()7پرداختبهموقعمبالغحمايتیبرابرقرارداد.
()8ايجادتسهيالتالزمبرايبرقراريارتباطدانشجوباسايرنهادهاوسازمانهايمرتبطبادفاعمقدس.
()9پيشنهاداستادراهنما،مشاوروداورازخبرگانونخبگانحوزهدفاعمقدس.
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ب  -دانشگاهها ،مؤسسات و مراکز علمی و پژوهشی :
()1اطالعرسانیبهموقعبهدانشجويانواساتيدازطريقگروههايآموزشیومراكزپژوهشی،ديگرسازوكارهاي
اطالعرسانیمحيطیو....
()2ترغيبوتشويقدانشجويانواساتيدبهانجاممطالعاتوپژوهشهايحوزهدفاعمقدس.
()3برگزاريجلساتمشتركدانشگاهوموزهانقالباسالمیودفاعمقدسدرخصوصموضوعاتمرتبط بادفاع
مقدسدرصورتلزوم.
()4بهرهمنديازخبرگانونخبگانحوزهدفاعمقدسبهعنواناساتيدراهنما،مشاوروداور.
ج  -اساتید راهنما و مشاور :
( )1بررسی و تأييد گزارش روند پيشرفت فعاليت دانشجو به موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس .
( )2همکاري و هماهنگی با ناظر تخصصی موزه.
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د  -دانشجویان :
( )1شركت در جلسه توجيهی موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس.
( )2شناسايی ،انتخاب و پيشنهاد موضوعات مطالعاتی مورد نياز موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس( .پیوست شماره .)1
( )3ارائه يک نسخه از طرح تحقيق مصوب دانشگاه به موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس.
( )4برقراري ارتباط مستمر و ارائه گزارش پيشرفت كار به ناظر تخصصی(گزارشی كه به تأييد استاد راهنما و مشاور رسيده باشد).
( )5پيگيري و دريافت اسناد و مدارك مورد نياز از موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس و عودت به موقع آنها.
( )6انعقاد قرارداد با موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس ( .پیوست شماره .)2
( )7ارائه دو نسخه كامل صحافی شده از پاياننامه يا رساله به رنگ فيروزهاي به همراه فايل الکترونيکی آن به موزه انقالب اسالمی و
دفاع مقدس.
( )8ارائه حداقل يک مقاله از پاياننامهها و حداقل دو مقاله از رسالهها(به همراه فايل  wordو  )pdfجهت انتشار در مجالت معتبر
و مورد نظر موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس با درج حمايت موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس.
( )9دانشجو موظف است همراه با درج لوگو(نشان) موزه ،عبارت «اين پژوهش با حمايت موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس انجام
شده» را در صفحه عنوان ،رساله و پاياننامه ذكر نمايد.
( )10دانشجويان كارشناسی ارشد و دكتري موظفند هر سه ماه يکبار گزارش كاملی از روند پيشرفت كار تهيه پاياننامهها و
رسالههاي خود را به ناظر تخصصی موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس ارائه نمايند.
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هـ  -میزان حمایت مالی و نحوه پرداخت :
( )1ميزان حمايت مالی از پاياننامههاي كارشناسی ارشد حداكثرتا سقف 40,000,000ريال میباشد.
( )2ميزان حمايت مالی از رسالههاي دكتري حداكثرتا سقف  60,000,000ريال میباشد.
( )3نحوه پرداخت :
 براي رساله دكتري و پاياننامه كارشناسی ارشد:
مرحله اول ـ  %20كل مبلغ تعيين شده پس از انعقاد قرارداد
مرحله دوم ـ  %20از مبلغ كل قرارداد پس از تأييد ناظر علمی مبنی بر انجام  %60از كار
مرحله سوم ـ  %25از كل مبلغ قراردادپس از انجام كليه تعهدات دانشجو ،پرداخت خواهد شد .
 ميزان حق الزحمه اساتيد راهنما و مشاور به ترتيب  %25و  %10از همان مبلغ كل قرارداد با دانشجو خواهد بود كه به صورت
يکجا و پس از انجام كليه تعهدات دانشجو همراه مرحله آخر پرداخت دانشجو صورت خواهد گرفت.
( )4پرداخت حقالزحمه ناظر تخصصی به عهده موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس خواهد بود.
( )5مدت زمان تهيه پاياننامه حداكثر هيجده ماه و براي تهيه رساله حداكثر سی و شش ماه تعيين میگردد.
موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس– معاونت پژوهش و مطالعات موزه دفاع مقدس
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( پیوست شماره ) 1
(شناسايی،انتخابوپيشنهادموضوعاتمطالعاتیموردنيازموزهانقالباسالمیودفاعمقدس)
تلفن
ساكن
داراي شناسه ملی
فرزند
اينجانب
با شماره
از دانشگاه  - .........................دانشکده  ............................در مقطع
دانشجوي رشته
دانشجويی ......................درخواست حمايت از پاياننامه /رساله خود با موضوع  ..........................................................را دارم.
ضمنا طرح تحقيق(اوليه/نهايی) به پيوست میباشد تقاضا دارم نتيجه را به اينجانب اعالم فرمائيد.
نامونامخانوادگیدانشجو
تاريخ/امضاء
موضوعفوقدرجلسهمورخهــــــــــــــــــــكميتهحمايتازپاياننامههاورسالهايدانشجويیمطرحو(تصويبشد/تصويب
نشد/بااعمالاصالحاتپذيرفتهشد)
نامونامخانوادگیدبيركميته
تاريخ/امضاء
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( پیوست شماره ) 2
(فرمقرارداد)
موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس
« قرارداد اجراي پایاننامه کارشناسی ارشد  /رساله دکتري»
ماده  1ـ طرفین قرارداد :
فرزند
اين قرارداد بين موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس (كه من بعد موزه ناميده میشود) به نمايندگی آقاي
دارندة شناسة ملی
فرزند
و خانم /آقاي
با مسئوليت
دارندة شناسة ملی
شماره
گرايش
دانشجوي كارشناسی ارشد/دكتري ،رشته تحصيلی
صادره از
متولد
منعقد میگردد.
تلفن:
به نشانی(آدرس دانشجو):
دانشجويی  ................دانشگاه
ماده  2ـ موضوع قرارداد :
موضوع ،تهيهپايان نامهكارشناسیارشد/رسالهدكتريباعنوان ..............................................................................میباشدكه
اينقراردادبرايتهيهوارائهآنتنظيممیگردد.
ماده  3ـ مبلغ قرارداد و نحوة پرداخت :
ريال میباشدكه بنابه
ريال (به حروف)
مبلغ كل اين قرارداد(به عدد)
درخواست كميته در سه مرحله به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد( .مرحله اول پس از انعقاد قرارداد ،مرحله دوم درحين انجام
پژوهش و بنا به تشخيص كميته و مرحله سوم پس از اتمام كامل قرارداد) (مطابق جزء بند «ه » بند  « 4تعهدات» شيوه نامه حمايت) .
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ماده  4ـ تعهدات دانشجو:
1ـ انجام مفاد اين قرارداد و امور محولـه به نحو مطلوب و مطابق معيارها و ضوابط جاري و استانداردهاي علمی .
2ـ عدم ارجاع موضوع اين قرارداد (قطعی يا واسطهاي) به غير.
3ـ داشتن توان علمی ،تحصيالت ،تخصص و امکانات الزم براي انجام قرارداد.
 -4ارائه به موقع كليه موارد تهيه شده مطابق قرارداد به ناظر تخصصی موزه.
 -5مطلع نمودن موزه(ناظر تخصصی و معاونت پژوهش) از زمان و مکان دفاع از پاياننامه /رساله حداقل ده روز پيش از برگزاري
جلسه دفاعيه .
ماده  5ـ تعهدات موزه :
1ـ پرداخت مبالغ قرارداد در موعد مقرر
 2ـ انجام هماهنگیهاي الزم و رفع موانع اداري مرتبط با تعهدات موزه.
ماده  6ـ حل اختالف و داوري :
در صورتیكه اختالف فیمابين طرف قرارداد و موزه پيش آيد و اين اختالف از طريق مذاكره حل نشود؛ مراتب بايد حداكثر ظرف
مدت 10روز به كميته جهت بررسی و حل و فصل ارائه گردد.
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ماده  : 7سایر توافقات و مالحظات :
 -1مجري متعهد میشود ،شرعاً و قانوناً حق هيچگونه بهرهبرداري شامل نسخهبرداري و غيره را ندارد .
 %25 « -2از كل مبلغ حمايت از پايان نامه هاي كارشناسی ارشد و رساله هاي دكتري به استاد راهنما و  %10از كل مبلغ حمايت ،به استاد
مشاور تعلق می گيرد كه توسط موزه مستقيماً به آنها پرداخت می گردد »
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ماده  : 8اطالعات مربوط به اساتید راهنما و مشاور
اطالعات مربوط به اساتيد راهنما و مشاور
ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

گرایش

مسئولیت

1
2
3
4

کارفرماي قرارداد

مجري قرارداد

ناظر قرارداد

