مدیریت پژوهش و فناوری
شركت ملي گاز ایران

فرم درخواست حمايت از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري
(پايان نامه هاي غير فني)

الف) كليات پروژه:

 -1عنوان پروژه به زبان فارسي :

 -2عنوان پروژه به زبان انگليسي:

 -3نوع پروژه  :بنيادي

كاربردي

 -4مقطع تحصيلي: :

كارشناسي ارشد 

 -5زمان اجراي پروژه(ماه):

 -6خالصه پروژه :

توسعه اي

خدماتي

دكتري 
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ب) مشخصات استاد راهنما و همکاران اصلي پروژه :
(تکميل تمامي موارد برای تنظيم قرارداد الزامي است .با توجه به اینکه مدیریت پژوهش و فناوری شركت ملي گاز ایرران از
لحاظ حقوقي تنها با یك شخص به عنوان استاد راهنما قرارداد منعقد مي نماید لذا خواهشمند است فقط نام یك استاد راهنما ذكر
شود)

 -1نام و نام خانوادگي استاد راهنما :
مرتبه علمي:

مدرک تحصيلي:
دانشگاه محل خدمت:
نشاني منزل:
تلفن محل كار:

تلفن همراه:

كدملي:

پست الکترونيکي:

مدارج تحصيلي و تخصصي (كارشناسي و باالتر) استاد راهنما
درجه تحصيلي /تخصصي

رشته تحصيلي /تخصصي

نام مؤسسه محل تحصيل

کشور محل تحصيل

-اهم فعاليتهاي تحقيقاتي پايان يافته و يا در حال اجرا و تاليفات در ارتباط با موضوع پايان نامه:

 -پايان نامه هاي در حال اجراء:
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سال دريافت

 -2نام و نام خانوادگي استاد مشاور( :خواهشمند است در صورت وجود مشاور جهت اجراي پرروژه فقر
نام يك استاد مشاور ذكر شود)
دانشگاه محل خدمت:
نشاني منزل:
تلفن محل كار:

تلفن همراه:

كدملي:

پست الکترونيکي:

آخرين مدرک تحصيلي مشاور دانشگاهي
درجه تحصيلي /تخصصي

رشته تحصيلي /تخصصي

نام مؤسسه محل تحصيل

کشور محل تحصيل

سال دريافت

 -3نام و نام خانوادگي دانشجو:
رشته گرايش و مقطع تحصيلي فعلي:
دانشگاه:

سال ورود:

نشاني منزل:
تلفن تماس:

تلفن همراه:

كد ملي:

پست الکترونيکي:

آخرين مدرک تحصيلي دانشجو
درجه تحصيلي /تخصصي

رشته تحصيلي /تخصصي

نام مؤسسه محل تحصيل
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کشور محل تحصيل

سال دريافت

ج ) اطالعات تفصيلي پروژه :
 -1تشريح پروژه و هدف از انجام آن:

 -2سابقه انجام پروژه هاي مشابه در ايران يا خارج از كشور با ذكر مأخذ ( :در صرورت لرزوم پيوسرت
شود) .

 -3تشريح نوآوري پروژه و كاربرد آن در صنعت گاز:

 -4سواالت تحقيق:
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 -5فرضيه هاي تحقيق:

 -6روش تحقيق :

 -1-6مراحل اجراي تحقيق:

 -2-6جامعه آماري (در صورت لزوم) حجم نمونه و روش انتخاب نمونه از جامعه

 -7ابزار گردآوري داده ها (پرسشنامه مصاحبه و  )...و ارائه مدل مربوطه:

 -8روايي و اعتبار ابزار:

 -9ابزار و تکنيك تجزيه و تحليل:
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 -11كاربرد و نتايج تحقيق:

 -11محدوديت ها و تنگنا هاي تحقيق:

 -12سازمانهاي بهره بردار از اين پژوهش:

 -13منابع و ماخذ:

 -14زمانبندي پروژه :
شماره
فعاليت

زمرانبنردي(مررراه)
1-3

4-6

7-9

11-12

13-15

16-18

19-21

22-24

25-27

28-31

31-33

34-36

تبصره :حداکثر زمان اجرا براي پروژه هاي کارشناسي ارشد  18ماه و براي پروژه هاي دکتري  63ماه مي باشد.
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 -15برآورد هزينه پايان نامه :
رديف

مبلغ ( ريال )

نوع هزينه

1

هزينه تهيه اسناد و مدارک علمي

2

هزينه جمع آوري اطالعات

6

هزينه مسافرت

4

هزينه تايپ و تكثير

5

ساير

جمع کل هزينه:
تبصره -1:تعديل هزينه هاي فوق با تشخيص امور پژوهش و توسعه فناوري ،انجام خواهد شد.
تبصره -2 :سقف حمايت از پروژه هاي کارشناسي ارشد غيرفني  44ميليون رياال و باراي دکتاري غيرفناي  04ميلياون رياال
ميباشد.

د) الزامات بررسي ،پذیرش و تسویه حساب پروژه پيشنهادی:

 -1پروژه كارشناسي ارشد يا دكتري بايد به تصويب كميتره تحصريالت تکميلري گرروه آموزشري ( يرا
دانشکده ) رسيده باشد .ارائه تأييديه پروژه توس تحصيالت تکميلي گروه آموزشري يرا دانشرکده
ضروري است .بديهي است به پيشنهادهايي كه بيش از  2ماه براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشرد
و بيش از  6ماه براي پايان نامه هاي دكتري از تاريخ تصرويب آن در تحصريالت تکميلري دانشرگاه
گذشته باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 -2چاپ  /ارائه مقاله در مجالت همايش هاي معتبرعلمي وپژوهشي( داخلي يا بين المللي) برر اسراس
نتايج حاصل از اين پروژه الزامي است .
تبصره  :1براي پروژههاي کارشناسي ارشد انتشار يك مقاله و براي پروژه هاي دکتري انتشار دو مقاله الزامي ميباشد.
تبصره  :2الزم است نام شرکت ملي گاز ايران بعنوان سازمان حمايت کننده در مقاالت ذکر شود .
تبصره  :3پرداخت  24درصد از مبلغ قرارداد منوط به ارائه مقاله بر اساس شرايط مندرج در پيوست  4قرارداد ميباشد.
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 -3در ابتداي پايان نامه الزم است عبارت «اين پايان نامه با حمايت و پشتيباني شركت ملي گاز ايران
اجرا شده است» درج شود.

ه) مرجررر بررسررري و تصرررميم گيرررری در خصرررون مفررراد ایررري پرسشرررنامه مررردیریت
پژوهش وفناوری شركت ملي گاز ایران خواهد بود.

اينجانررب

................................................................ ..............................................

ب ره عنرروان اسررتاد راهنمررا ضررمن تأييررد مفرراد ايررن

پرسشنامه متعهد ميگردم كه اين پروژه با مشخصات موجود در هيچ سازمان ويا نهاد ديگرري مرورد
حمايت مالي قرار نگرفته و در آينده نيز بدون اطالع شركت ملي گاز ايران طرف قرارداد قرار نخواهرد
گرفت.

نام و نام خانوادگي استاد راهنما :
امضاء:

تاريخ :
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