بسمه تعالی

دانشگاه حقوق و علوم سیاسی

فرم پیشنهاد پایان نامه
(طرح پژوهشی نوع ششم)

کارشناســـی ارشـــد □

دکتــــــری □
روزانه□
شبانه□

شماره طرح:1

.1

شماره طرح ،توسط معاونت پژوهشی دانشکده هنگام صدور ابالغ درج خواهد شد.

فرم طرح حمایت از رساله ها /پایان نامه هاي تحصیالت تكمیلی دانشگاه تهران
 -1مشخصات كلي رساله /پايان نامه:
عنوان رساله /پایان نامه به فارسی :

عنوان رساله /پایان نامه به انگلیسی:

پردیس /دانشكده مستقل /واحد پژوهشی مستقل:

دانشكده وابسته/گروه:

مقطع تحصیلی:

رشته تحصیلی:

 -2مشخصات استاد راهنما:
نام و نام خانوادگی:

تلفن همراه:

مرتبه علمی:

گروه آموزشی /دانشكده:

آدرس پست الكترونیك :

 -3مشخصات دانشجو :
نام و نام خانوادگی:

آدرس پست الكترونیكی:

تلفن همراه:

 -۴چكیده رساله /پایان نامه:

 -5نظر گروه /معاونت پژوهشی تحصیالت تكمیلی دانشكده وابسته به پردیس در مورد طرح
پیشنهادي رساله /پایان نامه:
عنوان برنامه جامع تحقیقات استاد راهنما :

موضوع رساله /پايان نامه منطبق بر برنامه جامع تحقيقات استاد راهنما مي باشد.

بلي

خير

موضوع رساله /پايان نامه مرتبط با مسائل فر هنگي /رواني /اجتماعي دانشجويان دانشگاه تهران مي باشد٭ بلي

خير

امضاي مدیر گروه /معاون پژوهشی تحصیالت تكمیلی دانشكده وابسته به پردیس

امضاي معاون پژوهشی پردیس /دانشكده مستقل /واحد پژوهشی مستقل

٭در موارديکه موضوع رساله /پايان نامه مرتبط با مسائل فرهنگي /رواني /اجتماعي دانشجويان دانشگاه تهران مي
باشد ،نسخه ای از فرم قبل از صدور ابالغيه ،همراه با نامه رسمي معاون پژوهشي پرديس /دانشکده مستقل /واحد
پژوهشي مستقل برای بررسي و جذب حمايت مالي بيشتر برای طرح در کميته پژوهشي ارتقاء سالمت رواني
دانشجويان به اداره کل برنامه ريزی و نظارت پژوهشي دانشگاه ارسال شود.

بسمه تعالی
«صورتجلسه»
بدینوسیله تایید می نماید لوازم مصرفی مورد نیاز طرح تحقیقاتی کاربردی جناب آقای /سرکار خانم ...............
..............................................تحت عنوان...............................................................................................................................:

مقطع كارشناسي ارشد  1/500/000ريال □
مقطع دكتری  4/000/000ريال □
به شرح ذیل جهت مصرف خریداری /انجام و هزینه شده است .این صورتجلسه به منزله درخواست فاکتور و
قبض انبار تلقی می گردد.
مطابق ماده  5آیین نامه ی نحوه پرداخت و هزینه پایان نامه
 -5 -1پرداخت هزینه فقط بابت خرید مواد مصرفی ،نرم افزار ،کتاب ،لوازم آزمایشگاهی ،جمع آوری و آنالیز
اطالعات و سایر هزینه های غیر پرسنلی با پایان نامه می باشد.
 -5 -2میزان حمایت مالی تعیین شده بر اساس ضوابط ماده  4این آیین نامه با تایید استاد راهنما و از
طریق معاونت پژوهشی پردیس/دانشکده پرداخت می شود.
 %100 -5 -3از مبلغ تعیین شده پس از تصویب موضوع پایان نامه پرداخت خواهد شد.
مجری(استاد راهنما)
امضاء:
کاربردی
تاریخ:

مدیر گروه (موسسه) یا
یکی از اعضای هیات علمی
همکار در طرح
امضاء:
تاریخ:

معاون پژوهشی دانشکده/مرکز
یا مدیر کل امور پژوهشهای
تاریخ:

بسمه تعالی
«صورتجلسه»
بدینوسیله تایید می نماید لوازم مصرفی مورد نیاز طرح تحقیقاتی کاربردی جناب آقای /سرکار خانم
..........................................تحت عنوان.................................................................................................................................... :
به شماره قرارداد .....................................................جمعا به مبلغ.................................................................................ریال
بشرح ذیل جهت مصرف خریداری/انجام و هزینه شده است .این صورتجلسه به منزله درخواست فاکتور و
قبض انبار تلقی میگردد.
ردیف

مبلغ

شرح

1
2
3
4
5
جمع

مجری(استاد راهنما)
امضاء:
کاربردی
تاریخ:

مدیر گروه (موسسه) یا
یکی از اعضای هیات علمی
همکار در طرح
امضاء:
تاریخ:

معاون پژوهشی دانشکده/مرکز
یا مدیر کل امور پژوهشهای
تاریخ:

