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 دستورالعمل حمايت از پايان نامه هاي تحصيلي

 دانشجويان کارشناسي ارشد و دکترا

 

 ضوابط و نکات مهم

 .باشد لرستان پايان نامه بايد در يكي از زمينه هاي مورد نياز اتاق .1

و به  مرکز تحقيقات و بررسي هاي اقتصاديمبلغ قرارداد مطابق مصوبه اي خواهد بود که هرساله به پيشنهاد  .2

 .يسه مي رسديت رأيب هيتصو

اين پايان نامه با حمايت مالي "اي مجزا، جمله دانشجو مي بايست در ابتداي نسخه نهايي پايان نامه، در صفحه .3

 .را درج نمايد"به انجام رسيده است لرستاناتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي 

ماه   ماه و در مقطع دکتري بيش از 3از تاريخ تصويب پروپوزال در دانشگاه در مقطع کارشناسي ارشد بيش از  .4

 .نگذشته باشد

 :مورد تاييد اتاق بايد داراي مشخصات ذيل باشد "نامه دفاع"و  "دانشگاه نامه تصويب پروپوزال در" .5

  باشد لرستانبه عنوان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي. 

 ت تكميلي الون آموزشي و يا رئيس اداره تحصيبا امضاي رئيس دانشكده يا معاون پژوهشي يا معا

  .دانشكده باشد

  بوده و حتما ثبت شده و داراي شماره نامه باشد (يا دانشكده)در سربرگ دانشگاه. 

 مشخصات دانشجو، عنوان پروپوزال، اسامي اساتيد راهنما و مشاور در آن درج شده باشد. 

  براي نامه )و تاريخ دفاع از پايان نامه و نمره دفاع (براي نامه تصويب پروپوزال)تاريخ تصويب پروپوزال

 .در آن درج شده باشد( دفاع
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 مورد نيازدارك م

 نامه تصويب پروپوزال در دانشگاه .1

در صورت عدم اعتبار کارت دانشجويي ارائه نامه اشتغال به تحصيل از ) صوير کارت دانشجويي داراي اعتبارت .2

 .(دانشگاه محل تحصيل الزامي مي باشد

 تصوير صفحه اول شناسنامه  .3

 تصوير کارت ملي  .4

 پروپوزال  word فايل .5

  لرستان حمايت مالي اتاق فايل تكميل شده درخواست .6

توجه: پس از دفاع از پايان نامه ارائه نامه از دانشكده محل تحصيل که تاريخ دفاع و نمره در آن ارائه شده باشد ضروري  

 .است

 

 :فرآيند حمايت از پايان نامه ها

  ،هيک نسخه از پروپوزال را به همراه مدارک مورد نياز بدانشجو پس از تصويب پروپوزال توسط دانشكده 

 تحويل مي دهد.مرکز تحقيقات و بررسي هاي اقتصادي اتاق لرستان 

 موضوع پايان نامه به يكي از دو روش زير انتخاب مي گردد:  

 لرستان الف: انتخاب موضوع از ميان اولويتهاي پژوهشي اتاق

 شوراي پژوهشي اتاقدر دانشگاه و تأييد ب: موضوع پيشنهادي دانشجو پس از تصويب 

  ،ع البه اطبصورت کتبي  نتيجه بررسي درخواست دانشجوپس از بررسي مدارک دانشجو، در صورت تصويب

 .دانشجو رسانده مي شود

 حات خواسته شده در جلسه دفاعيه را در پايان نامه الکليه اص شگاه، دانشجوپس از برگزاري جلسه دفاعيه در دان

اين  .نمايد م ميالم مطابق با قرارداد، به اتاق اعزالن نامه را از طريق ارائه مدارک اعمال نموده و خاتمه پايا

 ز:مدارک عبارتند ا
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 ت مستخرج از پايان نامه در فرمتالامه و مقان يک نسخه از متن کامل و چكيده پايان word و pdf 

 اين پايان " نامه که در يكي از صفحات اوليه آن بطور مجزا عبارت يک نسخه صحافي شده از پايان

 ذکر شده باشد "انجام شده است لرستاننامه با حمايت مالي اتاق 

  ارائه نامه از دانشگاه محل تحصيل مبني بر دفاع نهايي از پايان نامه که در آن تاريخ دفاع و نمره پايان

مت ارسال مدارک مورد نامه تاييديه دفاع منطبق با مشخصات ذکر شده در قس نامه ذکر شده باشد(

 باشد النياز در با

 قمندان در اتاق ارائه نمايندالطي جلسه اي نتايج پژوهش را به عاتاق،  المبايد در صورت اع دانشجو مي 

 م نموده و مطابق با ضوابط مربوطه، حق الزحمه الرداد را خاتمه يافته اعتاق پس از بررسي و تاييد مدارک، قراا

 .نمايد دانشجو را پرداخت مي

 م خواهد شد. البه دانشجو اعروز کاري از تاريخ درخواست،  14ر طي ثتيجه بررسي درخواست حمايت، حداکن

تواند جهت پيگيري وضعيت درخواست و  رت عدم دريافت پاسخ طي مدت ذکر شده دانشجو ميدر صو

 .ارتباط برقرار نمايد ات و بررسي هاي اقتصاديمرکز تحقيقا واحد بعات بيشتر الکسب اط


