بسمه تعالی

دستور العمل حمایت از پایان نامه های دانشجویی کارکنان شهرداری تهران
به منظور حمایت نظام مند از پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و ایجاد انگیزه در دانشجویان و حمایت
از ایده های خالقانه آنها در زمینه های مرتبط با ماموریت های شهرداری تهران دستورالعمل حمایت از پایان نامه های دانشجویی
کارکنان شهرداری تهران تدوین شده است .
ماده : 1
به منظور بررسی و تصویب موضوع پایان نامه های دانشجویی مورد حمایت در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین تعیین
مبلغ حمایت از آنها برابر مفاد این دستورالعمل  ،کارگروهی متشکل از اعضای ذیل تشکیل می گردد .
 مدیر کل تشکیالت و آموزش -رئیس و عضو معاون آموزش اداره کل تشکیالت و آموزش – دبیر و عضو یک نفر از اعضاء کمیته های علمی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران بر حسب موضوع -عضو مدعو یک نفر از مدیران گروه های علمی هیات مدرسان شهرداری تهران بر حسب موضوع – عضو مدعو یک نفر اعضای هیات علمی دانشگاه ها برحسب موضوع – عضو مدعوماده  :2معیارهای پذیریش
الف -کلیه دانشجویان شاغل در شهرداری که در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند و
طرح پیشنهاد پژوهشی و یا پایان نامه آنها به تصویب دانشگاه محل تحصیل رسیده باشد  ،میتوانند از تسهیالت این
دستور العمل برخوردار شوند .
ب -الویت پرداخت تسهیالت حمایتی با دانشجویان مقطع دکتری می باشد .
ج -طرح های پیشنهادی پژوهشی و پایان نامه دانشجویانی مشمول دریافت این تسهیالت می گردد که قبالً به هیچ نحوه
مورد حمایت شهرداری و شرکت ها و سازمانهای وابسته قرارنگرفته باشند .

د -عناوین و موضوعاتی مشمول این دستورالعمل خواهند بود که در راستای ماموریت های شهرداری و اولویت های
پژوهشی اعالم شده از سوی کمیسیون آموزش باشند .

تبصره  :اولویت های پژوهشی شهرداری همه ساله در هفته پژوهش توسط اداره کل تشکیالت و آموزش و از طریق پرتال
شهرداری به اطالع کارکنان خواهد رسید .

ماده  : 3میزان حمایت از طرح های پیشنهادی پژوهشی و پایان نامه ها
حداکثر و حداقل حمایت مالی از پایان نامه و رساله ها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری متناسب با رشته های تحصیلی
به پیشنهاد کارگروه و تصویب کمیسیون آموزش برای هر سال مالی تعیین می گردد .
تبصره  02 : 1درصد مبلغ پس از تصویب طرح پیشنهادی تحقیق و 02درصد پس از اخذ مجوز دفاع از پایان نامه و  02درصد
پس از دفاع از پایان نامه و برگزاری کارگاه آموزشی به دانشجو پرداخت می گردد .
تبصره  : 0چنانچه دانشجو ظرف مهلت مقرر از سوی مرکز آموزش عالی مربوطه موفق به دفاع از پایان نامه نگردد  ،توسط
اداره کل امور مالی مبلغ پرداخت شده  ،از حقوق وی کسر خواهد شد.
تبصره  : 0نسبت به طرح های پیشنهادی پژوهشی و پایان نامه هایی که قبل از تصویب این دستورالعمل به تصویب مرکز
آموزش عالی ذیربط رسیده است نیز برابر این دستورالعمل اقدام خواهد گردید.

ماده  : 4تعهدات دانشجو
الف – دانشجو موظف است در پایان کار یک جلد از پایان نامه خود را به همراه لوح فشرده شامل نسخه الکترونیکی
پایان نامه با فرمت های  PDFو  Wordو مقاله منتجه از پایان نامه را به اداره کل تشکیالت وآموزش شهرداری تهران
تحویل دهد و یک کارگاه آموزش در محل مورد نظر اداره کل در زمینه موضوع پایان نامه برگزار نماید.
ب  :دانشجو موظف است عبارت " این پژوهش با حمایت مالی شهرداری تهران انجام شده است " را در صفحه تقدیر و
تشکر درج نماید.

ماده  : 5مراحل پذیرش پایان نامه و رساله و پرداختها
الف – دانشجو موظف است مدارک موافقت و تصویب طرح پیشنهادی پژوهش ( پروپزال ) خود را از دانشگاه محل تحصیل
اخذ و به انضمام فرم تشکیل شده درخواست حمایت از پایان نامه ،به اداره کل تشکیالت و آموزش تحویل نماید .
ب – دبیر کارگروه پس از دریافت درخواست فوق الذکر و طبقه بندی و بررسی اولیه موضوع پایان نامه در صورت انطباق با
اولویت های اعالم شده  ،وصول آن را به دانشجو اعالم می نماید .
ج -کارگروه ظرف مدت یک ماه از تحویل درخواست حمایت  ،نتیجه قبول یا رد درخواست مزبور و نیز میزان حمایت
مصوب را به اطالع دانشجو خواهد رساند .
ه -پس از تصویب درخواست و هنگام انعقاد قرارداد اعطاء تسهیالت  ،دانشجو می بایست کلیه مدارک و ضمانت های الزم
را که طی نامه ای به اطالع وی خواهد رسید  ،جهت عقد قرارداد ارائه نماید  ،در غیر اینصورت تقاضای نامبرده  ،کان لم
یکن تلقی خواهد شد .
ر -پس از تکمیل کلیه مدارک و ضمانت ها  ،قراردادی از سوی اداره کل تشکیالت و آموزش با دانشجو منعقد می شود که
در آن شرایط پرداخت ها و تعهدات متقابل مشخص خواهد شد .
ز -ارائه مدارک مندرج در ماده  4این دستور العمل به انضمام نمره اخذ شده پایان نامه از دانشگاه محل تحصیل  ،برای
تسویه حساب و پرداخت نهایی قرارداد ضروری است .
این دستور العمل در  0ماده و  4تبصره در مورخ  11/10/01به تصویب کمیسیون آموزش شهرداری رسیده و از تاریخ ابالغ
قابل اجرا می باشد .

