
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامه شیوه                   

 تکمیلی های تحصیالتنامهاز پایان حامیت                     

 شنايس دانشگاه كردستاندر پژوهشكده كردستان                  
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 مقدمه 

هنگ، هرن، های اصیل در حوزه تاریخ، فر به منظور ایجاد انگیزه و تشویق دانشجویان تحصیالت تکمیلی به انجام پژوهش 

ات ها،که به شناخت هرچه بیشرت تاریخ، فرهنگ، هرن، زبان و ادبیزبان و ادبیات فولکلوریک و مکتوب کردی و سایر زبان

انشجویی های دها و رسالهنامهکردستان شناسی دانشگاه کردستان در نظر دارد از اجرای پایان پژوهشکده انجامد،کردی می

 :  نامۀ ذیل حامیت منایدبر اساس رشایط و ضوابط مندرج در شیوه

 اهداف  -1ماده

ات ادبی شناسی وهای پژوهشی زبان گروه»اندازهای های همسو با اهداف و چشمها و رسالهنامههدفمندسازی پایان -1-1

 راستای تحقق اهداف برنامه اسرتاتژیک پژوهشکده کردستان شناسی  در «کردی و تاریخ و فرهنگ کردستان

ناسایی ها در راستای شنامهها و پایانرساله دهیگسرتش کمی و ارتقای کیفی پژوهشهای دانشجویی به منظور جهت -1-2

   مسائل مهم تاریخ، فرهنگ، هرن، زبان و ادبیات 

ایجاد انگیزه و استفاده از ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشجویان تحصیالت تکمیلی به منظور رفع نیازهای تحقیقاتی  -1-3

 های اجرایینهادها و سازمان

 های مورد حامیت پژوهشکده  رساله/هاموضوع پایاننامه -2ماده 

تایید  و گروههای پژوهشی ادبیات و زبان شناسی و تاریخ و فرهنگ کردستانهایی که بنا به پیشنهاد ها و رسالهنامهپایان

 :    شورای پژوهشکده، مربوط به موضوعات زیر باشد مشمول حامیت می باشند

 . باشدهمسو با موضوعات و اولویتهای پژوهشی پژوهشکده  -2-1

 .  در راستای برنامه راهربدی پژوهشکده باشد -2-2

از اصالت پژوهشی در حوزه زبان شناسی و ادبیات کردی، تاریخ و فرهنگ هایی که ها و رسالهپایان نامه -2-3

 .   برخوردار باشند کردستان



 

 

های یافته موضوعات خاص و های بدیع،منظور از پژوهشهای اصیل، آن دسته از پژوهشهایی هستند که بر پرسش: تبرصه

 . تشخیص این امر برعهده شورای پژوهشی پژوهشکده است . فرد متمرکز هستندمنحرصبه

 ها ها و رسالهنامهرشایط حامیت از پایان -3ماده 

موضوع و پروپوزال پژوهشی پس از تصویب در گروه پژوهشی از جهت تطابق با اولویتهای پژوهشی پژوهشکده، به  -3-1

 .  تصویب شورای پژوهشکده رسیده باشد

ه بایست به تصویب گروه آموزشی و شورای دانشکده مربوطپروپوزال، قبل از رسیدگی در پژوهشکده، می: تبرصه یک

 .رسیده باشد

هایی مورد بررسی جهت حامیت مالی قرار خواهند گرفت که از ابتدای سال تحصیلی آن دسته از پروپوزال: تبرصه دو

به تصویب  ۱۴۰۱هایی که قبل از سال بدیهی است پروپوزال. تصویب شورای دانشکده مربوطه رسیده باشندبه ۱۴۰۱

 .شورای دانشکده مربوطه رسیده باشند بررسی نخواهند شد

 .  نامۀ تحصیالت تکمیلی از منبع یا سازمان دیگری مورد حامیت مالی قرار نگرفته باشدپایان -3-2

 .  در پایان نامه به حامیت مالی و معنوی پژوهشکده اشاره منایدپژوهشگر موظف است  -3-3

عترب مقاله در مجالت م)های تحصیالت تکمیلی منوط به چاپ برون داد پژوهشی حامیت مالی و معنوی از پایان نامه -3-4

شکده پژوهدرج وابستگی سازمانی پژوهشکده )در صورت عضویت( و یا اشاره به حامیت مالی و معنوی  و( یا کتاب

 شناسی است.کردستان

 .  شود مربوطه ارائهیافته های پژوهشی بایستی در قالب نشست تخصصی در گروه پژوهشی  -3-5

  نشگاهبا حامیت مالی و معنوی پژوهشکده کردستان شناسی دا این پایان نامه، مقاله یا کتاب "عبارت ذکر : تبرصه

 .  الزامی است  "کردستان به انجام رسیده است

 میزان حامیت مالی   -4ماده

  های دکرتیو برای رساله بیست میلیون ریال( 20000000) میزان حامیت مالی برای پایان نامه های کارشناسی ارشد

نه  تامین منابع مادی و معنوی )وو  می باشد؛ که بایستی در راستای انجام پژوهش چهل و پنج میلیون ریال( 45000000)

 التحقیق( رصف شود.حق



 

 

 فرایند و نحوۀ پرداخت کمک هزینه  -5ماده 

دانشجویانی که انجام پایاننامه و رسالۀ ایشان در راستای اولویتهای پژوهشکده قرار دارد باید ضمن ذکر موضوع  -5-1

روپوزال در زمان تصویب پ فرم حامیت از پایاننامهیا  فرم کمک هزینۀ پژوهشفوق در پروپوزال، نسبت به تکمیل 

 .  اقدام منایند

پس از تصویب و تأیید درخواست حامیت در شورای پژوهشکده، معاونت پژوهشی نسبت به ارسال نامۀ درخواست  -5-2

 . برای معاونت پژوهشی دانشگاه اقدام میکند( فرم درخواست و نسخهایی از پروپوزال)حامیت دانشجو همراه با مستندات 

بررسی و تأیید درخواست دانشجو در معاونت پژوهشی دانشگاه، قراردادی در سه نسخه به امضای دانشجو پس از  -5-3

م مبلغ و پنجاه درصد دو  رساله/ نامهپنجاه درصد اول  از مبلغ حامیت پس از دفاع از پایان. شودو پژوهشکده منعقد می

 . پرداخت خواهد شد (مقاله) پژوهشی پس از انتشار برون داد

 .  در صورت عدم انتشار برونداد پژوهشی پنجاه درصد دوم به پژوهشگر تعلق نخواهد گرفت: تبرصه

 نظارت  -6ماده 

مسئولیت نظارت بر اجرای مفاد این شیوه نامه بر عهده مدیر گروه پژوهشی مربوطه در پژوهشکده کردستان شناسی می 

 .  باشد 

به تأیید شورای پژوهشی دانشگاه  و از تاریخ تصویب الزم  12/11/1400تبرصه در تاریخ  3ماده و  5نامه در این شیوه

 .   االجرا است  

 

 

 

 

 

 



 

 

 1پیوست

 یالت تکمیلی رساله تحص/ فرم درخواست حامیت مالی پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان از پایان نامه

 :  عنوان پایان نامه به فارسی

 :  عنوان پایان نامه به انگلیسی

 کاربردی                   توسعهای                     بنیادی   :                ماهیت پژوهشی پایان نامه

 : تاریخ تصویب پروپزال در دانشکده

 : نام و نام خانوادگی استاد راهنام

 :   رتبه علمی ،آدرس و ایمیل

 :   نام و نام خانوادگی استاد مشاور

 :  ایمیلرتبه علمی، آدرس و 

 :  نام و نام خانوادگی دانشجو

 :  مقطع تحصیلی:                                                         محل تحصیل

 :  آدرس:                                                         گرایش/رشته

متعهد می ................. دانشجوی دانشگاه ...................عضو هیئت علمی دانشگاه و  ....................اینجانبان 

/  را در مراحل انجام پایان نامه "رساله پژوهشکده کردستان شناسی/ ایین نامه حامیت از پایان نامه "شویم مفاد 

 .  رساله فوق رعایت مناییم

 :  نام و نام خانوادگی دانشجو                                       :     مشاور/ نام و نام خانوادگی استاد راهنام

 تاریخ و امضاء                                                                             تاریخ و امضاء    

  

  

  

  



 

 

 تعهد نامه دانشجو جهت انجام پایان نامه/ رساله  2 پیوست

 بسمه تعالی

 :  رشته                                        متعهد میشوم            اینجانب                              دانشجوی مقطع          

 .  صداقت، امانتداری و بی طرفی را در انجام پژوهش و انتشار نتایج حاصل از آن رعایت منایم

فاظ های دیگران بدون ذکر منبع، بازی با النویسی نوشتهنامه، از بازانهای حاصل از موضوع پایدر نگارش نتیجه پژوهش

نویسی، کلی گویی و جزم اندیشی و ترصف گرایی پرهیز منایم و نتایج پژوهشی خود را در موعد مقرر و با اطالع ،زیاده

 .  استاد راهنام منترش منایم

ده و الزم است در شناسی بو محل تحصیل و پژوهشکده کردستانمتامی یافته های مستخرج از پایان نامه متعلق به دانشگاه 

 .  شناسی ذکر منایمکلیه مقاالت مستخرج از آنها نام دانشگاه محل تحصیل و پژوهشکده کردستان

 یمشاور را در لیست مولفین مقاله ذکر منایم و از آوردن اسام( استادان)راهنام و استاد ( استادن) در انتشار مقاالت نام استاد

 .  اند، جداً خودداری منایمافرادی که نقش موثری در انجام پژوهش نداشته

با حامیت مالی و معنوی پژوهشکده کردستان ( مقاله یا کتاب)رساله /در بخش حامیت مالی ذکر عبارت این پایان نامه

 .  شناسی به انجام رسیده است الزامی است 

شناسی دانشگاه کردستان و متامی افراد و سازمانهایی که در اجرای در بخش سپاسگزاری مقاله، از پژوهشکده کردستان

 .  اند با ذکر نوع مشارکت تشکر و قدردانی منایمپژوهش مساعدتی مبذول داشته

شناسی دانشگاه کردستان مجاز خواهد بود تا برابر مقررات اقدام پژوهشکده کردستان در صورت عدم رعایت موارد مذکور،

 .  مناید

  

   دانشجو امضاء

 


