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                           هاي تحصيالت تكميلي نامه اجرايي حمايت از پايانو روند نامه  آئين

 در شركت ملي گاز ايران

هاي علمي،پژوهشي و اجرائي مراكـز دانشـگاهي   هرچه بيشتر از توانمندي منديدر راستاي بهره

هنگي در اجـراي دسـتورالعمل   با هدف يكپارچگي و همـا نيز در انجام تحقيقات مرتبط با صنعت گاز و 

 1/28 -21880ابالغيـه شـماره  دكتـري  /هاي مقاطع كارشناسي ارشدنحوه تشويق و حمايت از پايان نامه

 . باشدلحاظ موارد ذيل ضروري مي 17/5/92مورخ 

گيرند كه حداكثر دو ماه براي پروژه هاي كارشناسي ارشـد و  هايي مورد حمايت قرار ميپروژه -1ماده 

هاي دكتري از زمان تصويب آنها در كميته تحصيالت تكميلـي دانشـگاه نگذشـته    براي پروژهشش ماه 

 . باشد

كه مطابق بـا سرفصـلهاي پيشـنهادي و در راسـتاي     موضوعاتي مورد تأييد قرارخواهند گرفت  -2ماده 

 .اهداف و اولويتهاي شركت ملي گاز ايران باشد

ـ مزمـان حـداكثر ميتوان  بطـور ه و مشـاور هريـك   د راهنمـا  تياسـا  -3ماده                  د راهنمـايي سـه پـروژه   ن

برعهـده  كارشناسي ارشد ويا يك پروژه كارشناسي ارشد و يك دكتري را در ستاد و شـركتهاي تابعـه   

 .دنداشته باش

 از مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايران مالي جهت اخذ حمايتمدارك مورد نياز 

ز دانشگاه با ذكر نام دانشـجو و عنـوان پـروژه خطـاب بـه مـديريت       نامه رسمي اارائه معرفي -1

 پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايران

گروه پـژوهش دانشـگاه مبنـي بـر اعـالم تـاريخ       / تأييديه تحصيالت تكميلي از گروه آموزش  -2

 .تصويب پروپوزال در كميته تحصيالت تكميلي 

در  http://research.nigc.irيـق سـايت   نامه كه از طرتكميل فرم درخواست حمايت از پايان -3

 .ها قابل برداشت مي باشدبخش حمايت از پايان نامه

در فرم تصويب شوراي تحصيالت تكميلي ، نامـه هـاي   حتماً به يكسان بودن عنوان پروژه : تبصره 

ل از ارائه مدارك اوليه براي درخواست حمايت هاي پروپوزال و قرارداد در كليه مراحاساتيد و فرم

 . از پروژه تا ارائه مدارك پايان پروژه و گزارش نهايي توجه داشته باشيد

http://research.nigc.ir/
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 نامهمراحل اجراي پايان

از مطالـب كـل پـروژه بـراي     % 40ماه و شامل  2ارائه گزارش عملكرد پس از گذشت حداقل  -1

             از مطالـب كـل پـروژه بـراي     % 30مـاه و شـامل    4حـداقل  گذشـت  نامه هاي ارشـد و  پايان

 ).3تكميل فرم پيوست(به مشاور صنعتي نامه هاي دكتري پايان

تكميـل فـرم   (ارائه گزارش نهايي پروژه پس از اتمام تحقيق و قبل از دفاع به مشـاور صـنعتي    -2

 ) 4و  3پيوستهاي 

 :ارائه مدارك مورد نياز جهت تسويه حساب شامل  -3

نامه با حمايت و پشـتيباني  اين پايان« با ذكر عبارتدونسخه پايان نامه صحافي شده  -3-1

 .در ابتداي گزارش در يك صفحه مجزا »شركت ملي گاز ايران اجرا شده است

  PDFو  WORDنامه در قالب لوح فشرده حاوي اطالعات و مستندات پايان -3-2

 همراه برگ پذيرش به از تحقيق ارائه يك نسخه از مقاالت مستخرجه -3-3

از مبلغ حمايت منوط به چاپ مقاله در مجالت معتبر علمـي و پژوهشـي و يـا    %  20: 1تبصره 

 . استملي بصورت شفاهي / الملليارائه مقاله در كنفرانس بين

پيشـنهادي  عدم پذيرش موضوع / با عنايت به ابالغيه فوق الذكر بديهي است پذيرش:  2تبصره 

در شـركت ملـي گـاز ايـران               كميته تخصصي پايان نامه هاي تحصـيالت تكميلـي   حسب نظر 

 . باشدمي
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 ››دكتري -مراحل بررسي پروژه هاي كارشناسي ارشد‹‹

 

بـا شـماره   امور پژوهش،توسـعه و فنـاوري   كارشناسان اين حوزه در در صورت وجود هرگونه ابهام با 

 .تماس حاصل فرماييد  81315643و  81315650هاي  تلفن

 

 نامه پايان پيشنهاد دريافت

بررسي اوليه كارشناسي 
 توسط امور پژوهش

تأييد درخواست و ارسال 
 به كميته تخصصي

عدم تأييد درخواست و 
 اعالم به استاد راهنما

و  تأييد در كميته تخصصي
 تعيين مشاور صنعتي

عدم تأييد در كميته تخصصي و 
 پيشنهاد دهنده اعالم به 

 قرارداد عقد


