
  بسمه تعالی
                     شرقیاي آذربایجانکمیته تحقیقات آب منطقه

   هاي دانشجوییحمایت از پایان نامهبررسی و  مستندات موردنیاز جهت
  
  

شرقی آماده حمایت از پایان نامه هاي دانشجویی مرتبط با صنعت آب با هدف افزایش اي آذربایجانکمیته تحقیقات شرکت آب منطقه
  .ارتباط صنعت و دانشگاه با شرایط ذیل می باشد 

  )در سایت اینترنتی در دسترس می باشد (.پیشنهادات می بایست در چارچوب اولویتها و نیازهاي پژوهشی این شرکت باشد -1
  .مطالعه موردي در عنوان پیشنهادي می بایست مربوط به استان آذربایجان شرقی باشد -2
باید در قالب فرم خام ارائه پیشنهاد و بطور کامل و دقیق تنظیم و با نامه اداره ارتباط صنعت و دانشگاه جهت پروژه هاي دانشجویی  -3

رزومه استاد راهنما و دانشجو به دبیرخانه به انضمام نامه دانشجویی قبل از تصویب پروپوزال در تحصیالت تکمیلی دانشگاه حمایت از پایان
  .  ارسال گردد Kta@azarwater.irبه آدرس پست الکترونیکی  pdfبصورت  هال و فایل آنکمیته تحقیقات این شرکت تحوی

نامه معرفی به عنوان مشاور از این شرکت جهت همکاري در اجراي پایان شخصیدر صورت تائید حمایت از پایان نامه دانشجویی،  -4
  .وافقت دانشگاه محل تحصیل در پروپوزال نهایی درج خواهد گردید خواهد گردید که در صورت م

جهت عقد قرارداد حمایت از پایان نامه دانشجویی الزم است پروپوزال تائید شده توسط این شرکت با تائید تحصیالت تکمیلی دانشگاه  -5
  .به این شرکت ارسال گردد 

بایست حداقل یک مقاله از ماحصل پروژه دانشجویی موضوع دانشجویی، دانشجو میالزم بذکر است در صورت تائید و عقد قرارداد  -6
قرارداد را با کسب مجوز از شرکت و به تشخیص وي جهت درج در نشریات معتبر داخلی و خارجی و یا ارائه در همایشهاي علمی ارسال 

  .ارائه نماید همچنین دانشجو موظف است نتیجه نهایی پایان نامه را در این شرکت. نماید 
  

 
   



  بسمه تعالی

                     شرقیاي آذربایجانکمیته تحقیقات آب منطقه
  هاي دانشجوییحمایت از پایان نامهدستور العمل 

   : پروپوزالهاي دانشجویی حمایت ازشرایط 
  .بود خواهند احراز دو شرط ذیل قابل بررسی کلیه پروپوزالهاي دانشجویی در صورت 

    خیر      بلی   سال جاري شرکت می باشد؟  اولویتها و نیازهاي پژوهشی در چارچوبآیا پروپوزال  -1
     خیر      بلیباشد؟ آیا مطالعه موردي در عنوان پیشنهادي مربوط به استان آذربایجانشرقی می -2

  ::موضوعموضوع  ::دانشجودانشجو  ::دانشگاهدانشگاه
 پروپوزالهاي دانشجوییپروپوزالهاي دانشجوییفرم امتیاز بندي فرم امتیاز بندي 

 .امتیازات مکتسبه خط بکشید دور  
 کیفیت

یف فاکتور فرعی
رد

خیلی  عالی  
 ضعیف توسطم خوب   خوب

  1 ))و مطالعه مورديو مطالعه موردي  لحاظ کاربرديلحاظ کاربردي    ههبب( ( پروژه پروژه انجام انجام   و ضرورتو ضرورت  اهمیتاهمیتنحوه تبیین نحوه تبیین  20 40 60 80 100
  2 اهداف پروژهاهداف پروژهنحوه تبیین نحوه تبیین  20 40 60 80 100

  3 ))بودنبودنشفاف و علمی شفاف و علمی ( ( متدولوژي پروژه متدولوژي پروژه  20 40 60 80 100

  4 انتظارانتظارنتایج مورد نتایج مورد نحوه تبیین نحوه تبیین  20 40 60 80 100

  5 ))ارسالیارسالی  رزومهرزومهمتناسب با متناسب با ((  دانشجودانشجو  استاد واستاد و  مرتبط بودن موضوع با تخصص و رشتهمرتبط بودن موضوع با تخصص و رشته 20 40 60 80 100

 جمع امتیازات  100 200 300 400 500
     جمع اولیه امتیاز مکتسبهجمع اولیه امتیاز مکتسبه      

   دانشگاه سراسري 100% 

مرکز پیام نور، هادانشگاه آزاد مراکز اصلی استان 80%     

   ...و دانشگاه آزاد واحدهاي شهرستانی، پردیس، غیرانتفاعیپیام نور و  70% 

     امتیاز  مکتسبهامتیاز  مکتسبه       
  

 کیفیت مکتسبه 
  .دور کیفیت  مکتسبه خط بکشید 

  امتیاز مکتسبهامتیاز مکتسبه  225050امتیازمکتسبه  تا امتیازمکتسبه  تا   335050الی الی   252511از از   445050الی الی   353511از از   500500الی الی   454511از از 

  وضعیتوضعیت  غیرقابل تائیدغیرقابل تائید  تائیدتائید  تائیدتائید  تائیدتائید

  مبلغ حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشدمبلغ حمایت از پایان نامه کارشناسی ارشد  --  میلیون ریالمیلیون ریال  1010  میلیون ریالمیلیون ریال  2020  میلیون ریالمیلیون ریال  2525
  مبلغ حمایت از پایان نامه دکتريمبلغ حمایت از پایان نامه دکتري  --  میلیون ریالمیلیون ریال  3030  میلیون ریالمیلیون ریال  4040  میلیون ریالمیلیون ریال  5050

 نامه مرقوم فرمائیددر مورد انتخاب استاد مشاور از شرکت جهت راهبري پایان کمیته را پیشنهاد لطفاً -
  

  ؟براي بهبود کیفیت پروژه چه تغییراتی را پیشنهاد می کنید  -
  
 

  ؟قابل تصویب می دانید اهم دالیل خود را ذکر کنیداگر پروژه را غیر  -
  

  ..و بررسی گردیدو بررسی گردیدمطرح مطرح   تخصصی           تخصصی             کمیتهکمیتهدر جلسه           مورخ                در جلسه           مورخ                  پروپوزالپروپوزال
  امضا دبیر یا رئیس کمیتهامضا دبیر یا رئیس کمیته

 


