
 

 نامه/رساله برتردستورالعمل انتخاب پایان
 شماره: 

 13/06/1398تاریخ:  1ویرایش: 

 

 شماره صفحه

 3 از 1

 

 

 
 

 
 

 مشخصات سند
 نامه/رساله برتردستورالعمل انتخاب پایان: سند عنوان

 : سند شماره آیین نامه : سند نوع
 1صفحه:  1ویرایش: 

 
 اقدام کنندگان

 واحد سازمانی مسئولیت

 فناوری معاونت پژوهش و تهیه کننده

 پژوهشی دانشگاهشورای  تصویب کننده

 103: شماره جلسه 13/06/1398تاریخ تصویب: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نامه/رساله برتردستورالعمل انتخاب پایان
 شماره: 

 13/06/1398تاریخ:  1ویرایش: 

 

 شماره صفحه

 3 از 2

 

 

 
 

 مقدمه

انشگاه علم و فرهنگ در ارتقاء جایگاه د و با هدفبرتر دانشگاه  هایها/ رسالهنامهپایاناز  شناسایی و تقدیربه منظور 

 ،یان دانشگاههای برتر دانشجوپایان نامه/رسالهانتخاب  تدوین شده است. ، این دستورالعملحوزه پژوهش و فناوری

  واهد بود. خبر مبنای این دستورالعمل شود، انجام میآستانه هفته پژوهش و فناوری در  که هرساله در آذرماه و

 هاها/ رسالهنامهضوابط ارزیابی پایان  -1

 اع شده باشند.سال تحصیلی منتهی به سال ارزیابی، دفدو گیرند که در هایی مورد ارزیابی قرار مینامهپایان -1

حداقل دارای  ایدبها های کارشناسی ارشد و دکتری در تمامی دانشکدههای برتر منتخب در دورهنامه و رسالهپایان -2

 ذیل باشد: شرایطیکی از 

ید داشته و بر رفع نیازهای جامعه تاکمحور بوده )بر اساس مسائل مصوب معاونت پژوهش و فناوری( مساله -2-1

 باشد.

 های خارج از دانشگاه باشد.دارای سفارش و یا حمایت از نهادها و سازمان -2-2

 از سوی ناشر معتبر و با رعایت ضوابط دانشگاه تبدیل به کتاب شده باشد. -2-3

 سازی باشد.تولید محصول یا ثبت اختراع شده باشد و یا دارای قابلیت تجاریمنجر به  -2-4

 های فناور و کارآفرین شده باشد.منجر به آثار بدیع هنری، ارائه نظرات نوین، ایده -2-5

 رشد شده باشد.برای دانشجویان ا 6 حداقل برای دانشجویان دکتری و 12 حداقل منجر به چاپ مقاالت با امتیاز -2-6

 

 برترنامه/ رساله پایانانتخاب  -2

سپس هر کند. م میپایان نامه انتخاب نموده و به دانشکده مربوطه اعال 1پایان نامه برتر، هر گروه  به منظور تعیین

 کند. م میمعاونت پژوهش و فناوری اعالپایان نامه را انتخاب و به  1 ،های مذکورنامهدانشکده از بین پایان

کند. در عالم میرساله انتخاب نموده و به معاونت پژوهش و فناوری ا 1هر گروه به منظور تعیین رساله دکتری برتر، 

 رساله دکتری در سطح دانشگاه انتخاب خواهد شد. 1نهایت، 

  شوند.تشویق میهرساله طی مراسمی ویژه با اعطای هدایا و لوح تقدیر،  برگزیدگان -3



 

 نامه/رساله برتردستورالعمل انتخاب پایان
 شماره: 

 13/06/1398تاریخ:  1ویرایش: 

 

 شماره صفحه

 3 از 3

 

 :دستورالعمل تصویب  -3

 07/1398 /01یخ  به تایید شورای پژوهشی دانشگاه رسیده و از تار 1398/ 06 /13بند، در تاریخ  3این دستورالعمل در 

 در دانشگاه الزم االجرا است.

 


