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 دکتري هاي نامه ین نامه حمایت از پایانآی

 مقدمه

 با هایی که موضوعات آنها منطبق  نامه پایاناز دانشجویان دکتري  تشویق منظور توسعه زیست فناوري به ستاد
مرحله  دو در حمایت تقاضاهاي بررسی. کند می حمایت نامه آیین مطابق اینباشد،  ستاد شده تعیین هاي اولویت
 اول، پس از تصویب پروپوزال حمایت مرحله در دانشجو تقاضاي با موافقت در صورت .گیرد می صورت ستاد توسط

پس از  نامه ن پایا دستاوردهاي بررسی به دوم منوط مرحله در تکمیلی و نهایی پرداخت و آغاز شده نامه پایان از
  .دفاع از آن خواهد بود

  
  تعاریف
هر ساله  توسعه زیست فناوري است که هاي ستاد اولویتها و  شاخص فناوري؛  زیست هاي  ها و شاخص اولویت
  .شود اطالع رسانی می biodc.isiti.irبه نشانی ستاد این و بر روي سایت  شدهتعیین 

این آیین نامه مورد حمایت  دکتري تخصصی درهاي  دورههاي  نامه تنها پایانهاي تحصیالت تکمیلی؛  نامه پایان
  .گیرند قرار می

  اهداف
با منطبق  هاي نامه به منظور ارتقاي کیفیت علمی پایان ،هاي دکتري نامه حمایت تشویقی از پایان ؛ارتقاي کیفیت

  .گیرد انجام میتوسعه زیست فناوري  ستادتوسط هاي تعیین شده  اولویت
ریف تعهایی است که براساس نیاز واقعی  نامه پایان حمایت ازد ستاد توسعه زیست فناوري درصد ؛نمودنکاربردي 

  .کند میهاي پژوهشی را تا دستیابی به نتایج کاربردي، همراهی و حمایت  فعالیتاند و  شده
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  مشمولین حمایت
اعم از دانشجویان دانشگاه هاي دولتی یا غیر دولتی  ي آنهااساتید راهنمادوره دکتري تخصصی و دانشجویان 

  .شوندمند  توانند از این حمایت بهره میکشور  داخل

 تشویقی حمایت دریافت ضوابط

ستاد توسعه زیست فناوري باشد،  شده تعیین هاي اولویت با هایی که موضوعات آنها منطبق  نامه پایان )1
 .گیرند مورد حمایت قرار می

از  ماه 6و حداکثر بیش از د باشمصوب که پروپوزال آنها گیرد  حمایت صورت میهایی  نامه از پایانتنها  )2
 .تصویب آنها نگذشته باشد

نامه،  پس از تاریخ دفاع از پایان سال 2حداکثر تا  براي دریافت مرحله دوم حمایت، باید دانشجو )3
 .کند درخواست خود را ارسال

 .شود یتصویب شده باشد نیز حمایت م 1394سال  از ابتدايهایی که پروپوزال آنها  نامه از پایان :1تبصره 

 از گذراندن پس نامه پایان و نیست بعدي مراحل در آن تأیید براي تضمینی اول، مرحله در پروپوزال تأیید )4

 . باید داراي شرایط الزم براي دریافت مبلغ حمایتی را داشته باشد دانشکده، در دفاع مرحله

طریق سامانه تنها از  ها جهت برخورداري از حمایت ارسال مدارك مورد نیازتقاضا و تمامی فرایندهاي  )5
 .گیردصورت می http://zistfanavaran.isti.ir به نشانیزیست فناوران ایران 

 .شد خواهد اعالم فناوري توسعه زیستستاد سایت در ماهانه صورت به شده تأیید هاي نامه پایان فهرست )6

  
   حمایت میزانو  موارد مورد نیاز

گروه پژوهش، زیرساخت و  ، مدارك توسط کمیته علمیانشجودتوسط  درخواستپس از ارسال  ؛اول مرحله
از نظر کاربردي بودن و مطابقت با اولویت هاي اعالم شده مورد فناوري   توسعه زیستستاد  توسعه فناوري

به  ریال 000/000/40مبلغ  ، تشویقی حمایت دریافت ضوابطپس از تایید و با توجه به . بررسی قرار می گیرد
  .خواهد یافت دانشجو اختصاص

  
  :یکی از موارد زیر از پایان نامه استخراج شود الزم استبه منظور دریافت مبلغ حمایتی مرحله دوم،  ؛دوم مرحله
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 باالتر  و Impact Factor (5/2( ضریب تاثیربا  ISIمقاله  2حداقل تعداد  -1

  یک پتنت بین المللی حداقل ثبت -2

  :خواهد شد انجام زیر شرح طی دو مرحله به ها نامه پایان از فناوري توسعه زیست  تشویقی ستاد حمایت 
  

  تشویقی به دانشجوي دکتري و استاد راهنما  مبالغ حمایت -2جدول 

  ) ریال(میزان حمایت   مراحل پرداخت مشمول حمایت

  پایان نامه دکتري
  دو مرحله  دانشجو

  000/000/40   )دفاع از پروپوزال( مرحله اول
دفاع از پس از ( مرحله دوم

  )پایان نامه
 000/000/40  

  تک مرحله  استاد راهنما
پس از دفاع از پایان (مرحله دوم 

  )3مطابق با تبصره - نامه
000/000/20   

  در صورتی که دانشجو یکی از دو شرط الزم براي دریافت مبلغ حمایتی را داشته باشد، واجد شرایط دریافت مبلغ مربوط به
  .مرحله دوم حمایت است

  
) Impact Factor(با ضریب تاثیر  ISIمقاله  2حداقل در صورتی که دانشجو موفق به استخراج تعداد  :2تبصره 
به استاد راهنما تعلق می  000/000/20و یا ثبت یک پتنت بین المللی از پایان نامه شود مبلغ  5/2باالتر از 

  .گیرد
تنها باشند،  داشته عهده بر را ي دکتري نامه پایان ایتراهنما، هد اساتید از مرکب تیمی که مواردي در :3تبصره 

مبلغی که به هر یک از اساتید در این صورت . شوند مند می از حمایت تشویقی بهره د راهنماي اول و دومتیااس
  . ریال است 000/000/10مبلغ  یابد اختصاص می

 مورد تایید ستاد، نامه دکتري ی به پایانتشویقحمایت پرداخت حداکثر میزان  نامه، بر اساس این آیین :4تبصره 
  .باشد می) و یا اساتید راهنما(که شامل سهم دانشجو و استاد راهنما  ریال خواهد بود 000/000/100مبلغ 

 تشویقی  حمایت نحوه پرداخت

 )و یا اساتید راهنما(راهنماي  استاد ودانشجو  سهم ترتیب به که است بخش دو شامل تشویقی حمایت )1
 .باشد می نامه پایان



  دکتري زیست فناوريهاي  نامه ین نامه حمایت از پایانآی

4 

حساب اعالم شده  شماره به مستقیماً )و یا اساتید راهنما( استاد راهنما و دانشجو تشویقی حمایت مبالغ )2
 .شود می واریزاز سوي آنها 

 نقصی هیچگونه صورتیکه در مالی براي پرداخت حمایت، امور به اسامی ارسال و تأیید داوري، زمان مدت )3

 .خواهد بود ماه 2اکثر نداشته باشد، حد وجود مدارك در

  حمایت تشویقی درخواستمدارك الزم براي 
  

 اول مرحله

 زیست فناوران ایراناز طریق سامانه  ارسال پروپوزال تایید شده )1

 دانشکده) تکمیلی تحصیالت یا و( پژوهشی معاون راهنما و استاد گواهی تایید پروپوزال با امضاي )2

 دانشجو محل تحصیل دانشکده پروپوزال در طرح تصویب و ستاد به مدارك ارسال زمانی فاصله است ذکربه  الزم

  .باشد ماه 6 از بیش نباید

 دوم مرحله

 از قبل کاري روز هفت تا حداکثر را خود دفاع جلسه به عمومی دعوت رسمی اعالمیه است موظف دانشجو

 ستاد اختیار در نهایی بررسی و داوري ، مدارك زیر را براي باید دانشجو همچنین .کند ارسال ستاد برگزاري به

  :دهد قرار

  )تکمیلی دانشکده رسیده باشد که به تایید پژوهش و تحصیالت(نامه  پایان دفاع از گواهی )1
  نامه پایان  WORDو PDFهاي  فایل )2
 )وجود در صورت( محققان دیگر استفاده توسط قابل ارزشمند دادگان )3

 )وجود صورت در( نامه مستندات مرتبط با پایان )4

  با شرایط ذکر شده در باال  یا یک پتنت بین المللی مقالهایه حداقل دو ار )5
 ها، اسالیدهاي پاورپوینت و مانند آندرج عبارات زیر در پایان نامه و کلیه انتشارات، مقاالت، سخنرانی :5تبصره 

 .الزم است

 ".ستاد توسعه زیست فناوري انجام شده است..... این پژوهش با کمک مالی شماره "

“This study was financially supported by grant No: ....... of the Biotechnology Development 
Council of the Islamic Republic of Iran” 
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 مدارك ارسال ارائه درخواست و حوهن

 سامانه زیست فناوران ایران به نشانی نامه پایان تشویقی حمایت درخواست ثبت براي

http://zistfanavaran.isti.ir  شود مراجعه.   

  
  


