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 »درجشنواره پژوهشی پردیس فارابی دانشگاه تهران نمونهکاربردی  رساله/نامه پایان دانشجوی نگارنده انتخاب نامه آیین «

 

 هدف

 و انتخاب به فارابی نسبت پردیس پژوهش و فناوری معاونت سال هر تحقیقاتی، و پژوهشی های فعالیت به دانشجویان ترغیب منظور به

 به که ای جشنواره طی در برگزیدگان از و اقدامع یک نفر( مقط هر) در سطح پردیس نمونه کاربردیپایان نامه/رساله  نگارنده معرفی

 .آورد می عمله ب تقدیر شود می برگزار پژوهش هفته مناسبت

 

 نمونه رساله و نامه پایان انتخاب ( شرایط1ماده

 دفاع شده باشد. قبل از سال برگزاری جشنواره سال تحصیلی در باید رساله یا نامه پایان  -1-1

 ذیربط تحصیلی دوره در آن از باالتر و 11 معدل بودن اراد  -1-2

 باشد. معتبر غیر دولتی یاپایان نامه/رساله می بایست دارای حمایت از دستگاه ها و سازمان های دولتی  -1-3

را  آنگواهی خاتمه  به همراهدانشجوی نگارنده پایان نامه/رساله نمونه می بایست قرارداد منعقده خود با کارفرما در خصوص موضوع پایان نامه/رساله  -1-4

 ارائه نماید.

 ذکر شده باشد. در قرارداددانشجو  /معرفیدانشگاه تهران به عنوان آدرسنام  -1-5

 )ایمیلی از سوی استاد راهنما به ایمیل جشنواره ارسال و مراتب تأیید گردد( می بایست ارائه گردد قراردادراهنما در خصوص  /اساتیداستاد یهتأیید -1-6

 .گردد معرفی و نمونه انتخاب نگارنده پایان نامه/رساله عنوان به تواند می بار یک فقط تحصیلی دوره یک طول در دانشجو هر -1-1

 مستخرج از پایان نامه/رساله امتیاز آن بر اساس مقررات آیین نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه محاسبه می گردد. آثاردر صورت ارائه   -1-8

منجر به انتخاب دانشجوی حائز  شورای پژوهشی پردیس(،  تشخیص)به  وجود هر گونه تخلفی دال بر عدم رعایت اخالق پژوهشی توسط دانشجو -1-9

 مقطع می شود. همان شرایط بعدی در

 شورای پژوهشی پردیس با توجه به شرایط قراردادها و امتیاز کسب شده نسبت به  انتخاب و معرفی افراد برگزیده اقدام می نماید. -1-11

 

 نمونه رساله/نامه پایان انتخاب اجرایی مراحل ( 2ماد

، مقاالت گزارش نهایی، قرارداد با کارفرما، گواهی خاتمه کار،فرم ها،  (الزم مستندات سایر همراه به آنها ارائه و مربوط های فرم نمودن تکمیل -2-1

 با توجه به مهلت ارسال مدارک (m_beiruti@ut.ac.ir) جشنواره ایمیل به( دفاع صورتجلسه تصویر و نامه پایان از نسخه یککارنامه، 

 .شود نمی داده اثر ترتیب ناقص ارسالی مدارک به -2-2

اعضای هیأت  ویژه اعتبار تخصیص نامه آیینآخرین  اساس بر امور پژوهشی، ارتباط باصنعت/جامعهاداره  توسط شده دریافت آثار مقدماتی امتیازدهی -2-3

  تهران دانشگاه علمی

 دانشکده و مقطع هر از نمونه رساله و نامه پایان انتخاب و پردیس فناوری و پژوهش شورای توسط شرایط واجد دانشجویان آثار نهایی بررسی -2-4

 .آمد خواهد عمل به تقدیر پردیس پژوهشی جشنواره در برگزیده رساله/نامه پایان نگارنده دانشجویاز -2-5

 شود. نمی داده اثر ترتیب ناقص مدارک به -2-6
 


