بسمه تعالي

روند حمايت از پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي
مديريت پژوهش و فناوري  -شركت ملي گاز ايران
بٍ اعالع مليٍ داوـجًيبن عالقٍ مىذي مٍ تمبيل داسوذ پبيبن وبمٍ پيـىُبدي آوُب تًػظ مذيشيت پظيَؾ ي فىبيسي
ؿشمت ملي گبص حمبيت ؿًد مي سػبوذ  ،امًس پظيَؾ ،تًػعٍ ي ف وبيسي ايه مذيشيت ضًابظ ي سيال اداسي
مشبًط بٍ ايه حمبيت سا بٍ ؿشح صيشتذييه ي اعالم ومًدٌ اػت:

 - 1مذارك مًرد ويبس جُت اخذ حمبيت
– 1- 1اسائٍ معشفي وبمٍ دس ػشبشه داوـگبٌ بٍ امضبء سيبػت داوـنذٌ ييب اصل وبمٍ اػتبد ساَىمب دس
ػشبشه داوـگبٌ بب رمش وبم داوـجً ي عىًان پشيط ٌ مٍ بٍ وبم مذيشيت پظيَؾ ي فىبيسي ؿشمت ملي
گبص ايشان اسائٍ ميگشدد.
 – 2- 1اصل وبمٍ مؼئًل تحصيالت تنميلي /اداسٌ آمًصؽ/معبيوت پظيَـي بب تبسيخ  ،ؿمبسٌ وبمٍ ي مبىي
بش اعالم تصًيب پشيطٌ دس داوـگبٌ بب رمش تبسيخ تصًيب  ،وبم داوـجً  ،اػبتيذ ي عىًان پشيطٌ بٍ
وبم مذيشيت پظيَؾ يفىبيسي ؿشمت ملي گبص ايشان.
 - 3- 1فشم تنميل ؿذٌ دسخًاػت حمبيت پشيطٌ مبسؿىبػي اسؿذ  /دمتشي مٍ دس ػبيت مذيشيت پظيَؾ ي
فىبيسي بٍ آدسع

 http://research.nigc.irدس بخؾ دػتًسالعمل

َب ي فشمُب قببل بشداؿت

مي ببؿذ .
 2مبٌ ي بشاي

تجصزٌ : 1دسخًاػت َبيي مًسد بشس ػي قشاس مي گيشوذ مٍ بشاي پبيبن وبمٍ اسؿذ بيؾ اص
پبيبن وبمٍ دمتشي بيؾ اص  6مبٌ اص تبييذ آوُبدس تحصيالت تنميلي داوـگبٌ مشبًعٍ وگزؿتٍ ببؿذ .
تجصزٌ  :2حتمبً بٍ ينؼبن بًدن عىًان پشيطٌ دس فشم تصًيب ؿًساي تحصيالت تنميلي

 /آمًصؽ ،

وبمٍ َبي اػبتيذ ي فشم َبي پشيپًصال ي قشاسداد( ،دس مليٍ مشاحل  ،اص اسائٍ مذاسك ايليٍ بشاي دسخًاػت حمبيت
اص پشيطٌ تب اسائٍ مذاسك پبيبن پشيطٌ ي گضاسؽ وُبيي ) تًجٍ داؿتٍ ببؿيذ.
ثذيُي است ثٍ درخًاستُبيي كٍ مذارك آوُب وبقص ثب شذ ترتيت اثز دادٌ وخًاَذ شذ .

- 2مزاحل اجزاي پبيبن وبمٍ
- 1- 2

اسائٍ ايليه گضاسؽ پغ اص گزؿت حذاقل

 2مبٌ يؿبمل  %40اص مغبلب مل پشيطٌ

مبسؿىبػي اسؿذ ي گزؿت حذاقل  4مبٌ يؿبمل  %30اص مغبلب مل پشيطٌ

بشاي پبيبن وبمٍ

بشاي پبيبن وبمٍ دمتشي

اص

ؿشيع پشيطٌ بٍ مـبيس صىعتي بصًست يل وؼخٍ مجلذ ي يل عذد  CDي تنميل پيًػت  3قشاسداد تًػظ
اػتبد ساَىمب ي مـبيس صىعتي ي اسائٍ ايه فشم بٍ امًس پظيَؾ  ،تًػعٍ ي فىبيسي .
 - 2- 2اسائٍ گضاسؿبت ميبوي دس فًاصل صمبوي  5مبٌ بشاي پبيبن وبمٍ اسؿذ ي دس فًاصل صمبوي  8مبٌ بشاي پبيبن
وبمٍ َبي دمتشي بٍ مـبيس صىعتي ( تنميل پيًػت  3قشاسداد تًػظ اػتبد ساَىمب يمـبيس صىعتي ي اسائٍ
ايه فشم بٍ امًس پظيَؾ تًػعٍ  ،ي فىبيسي )
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 - 3- 2اسائٍ گضاسؽ وُبيي پشيطٌ پغ اص اتمبم مًضًع بٍ مـبيس صىعتي ( تنميل پيًػت  3قشاسداد تًػظ اػتبد
ساَىمب ي مـبيس صىعتي ي اسائٍ ايه فشم بٍ امًس پظيَؾ تًػعٍ  ،ي فىبيسي )
 - 4- 2اسائٍ حذاقل يل مقبلٍ بشاي پبيبن وبمٍ مبسؿىبػي اسؿذ ي دي مقبلٍ بشاي پبيبن وبمٍ دمتشي الضامي اػت  .دس
مقبالت رمش ؿذٌ مي ببيؼت وبم ؿشمت ملي گبص ايشان بعىًان حمبيت مىىذٌ مبلي پبيبن وبمٍ رمش گشدد.

 - 3مذارك مًرد ويبس جُت تسًيٍ حسبة وُبيي :
 -1-3اسائٍ پيًػت  3قشاسداد بشاي گضاسؽ وُبيي مٍ بٍ تبييذ مـبيس صىعتي ي اػتبد ساَىمب سػيذٌ ببؿذ.
 -2-3يل وؼخٍ اص مقبالت اسائٍ ي يب چبپ ؿذٌ ببوضمبم تبييذيٍ چبپ ي يب اسائٍ مقبلٍ اص دبيشخبوٍ وـشيٍ ي يب
مىفشاوغ ريشبظ.
 -3-3دي وؼخٍ فحبفي ؿذٌ پبيبن وبمٍ بب رمش عببست "ايه پبيبن وبمٍ بب حمبيت ي پـتيببوي ؿشمت ملي گبص
ايشان اجشا ؿذٌ اػت"  ،دس ابتذاي گضاسؽ دس يل صفحٍ تىُب يبب خظ دسؿت دس مليٍ وؼخ

پبيبن وبمٍ بٍ

اوضمبم لًح فـشدٌ حبيي مته پبيبن وبمٍ مٍ ؿبمل دي فبيل  Wordي  PDFببؿذ .
 -4-3اسائٍ يل وبمٍ اص اػتبد ساَىمب مبىي بش اوجبم دفبعيٍ پبيبن وبمٍ بٍ َمشاٌ مذاسك فًق الزمش  .ييب گًاَي
دفبع پبيبن وبمٍ دس داوـگبٌ بب رمش تبسيخ دفبع.
درصًرت يجًد َز گًوٍ سئًال يب اثُبم خًاَشمىذاست ثب شمبرٌ تلفه  021-81315709تمبس حبصل گزدد.
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