
 بسمه تعالی

 

 

 

  محورتقاضابرتر  های هرسال و هانامهپایان انتخاب نامه شیوه

 

 بنیان و اشتغال آفرین()در راستای تولید، دانش

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت پژوهشی

 اداره کل ارتباط با جامعه و صنعت

 1401تیر 

 



1 

  بنیان و اشتغال آفرین(دانشحور )در راستای تولید، تقاضامبرتر های ها و رسالهنامهپایان

 

 

 مقدمه-1

 نعتیص مشکالت رفع و جامعه مسائل حل در کشور علمی مراکز و هادانشگاه مؤثر آفرینی نقش ضرورت به توجه با

 ذیرد.پ صورت راستا این در دانشگاهی تحقیقاتی های فعالیت از مناسبی پشتیبانی و حمایت است الزم کشور،

 عالف صنایع و جامعه نیاز اساس بر دانشجویان تربیت و پذیرش دهی جهت باید حاکم هایروند به توجه با امروزه

 بنیان و دانش، تولید راستای در برتر تقاضامحور هاینامه پایان نامهشیوه راستا همین در پذیرد. صورت آن در

 تهیه صنعت، و جامعه در تاثیرگذارتر آفرینی نقش به اساتید و دانشجویان ترغیب و تشویق منظور به آفرین اشتغال

 است. شده تدوین و

 اهداف طرح -2

 ها، اهدانشگ است الزم صنعت، و جامعه با ارتباط توسعه و کشور نیازهای و اجتماعی های تقاضا به پاسخ منظور به

 اساس این بر. دهند سوق کشور دار اولویت های ضرورت و نیازها سمت به را خود فناوری و پژوهشی های برنامه

 پاسخ منظور به و صنعت و جامعه با فناوری و پژوهشی آموزشی، موسسات و ها دانشگاه همکاری تحول طرح در

 یهامشوق ارائه ها، نامه پایان نمودن محور تقاضا :است نظر مد ذیل اهداف کشور نیازهای و اجتماعی های تقاضا به

 موضوعات برای ویژه امتیاز گرفتن نظر در و محور تقاضا های نامه پایان مجری دانشجویان و اساتید برای الزم

 . کشور نیازهای با مرتبط های نامه پایان

 وانندت می ،آنها تشویق و حمایت و برتر تقاضامحور هایرساله و هانامهپایان شناسایی با ها دانشگاه اساس این بر

 .نمایند ایجاد اجرایی مراکز و هاشرکت صنایع، با دانشجویان و اساتید بین مفیدی تخصصی های شبکه و ها زنجیره

 در نهاآ معرفی به نسبت توانندمی موسسات برتر، تقاضامحور هایرساله و هانامهپایان این به نهادن ارج منظور به

 و امهن پایان از پژوهشی و عالی آموزش موسسات و هادانشگاه شودمی پیشنهاد نمایند. اقدام پیوست فایل قالب

 طایاع فناوری، و پژوهش هفته در معرفی مانند مناسب های صورت به االمکانحتی برگزیده تقاضامحور های رساله

 تکمیلی تحصیالت دانشجوی پذیرش ظرفیت اختصاص و آزمایشگاهی گرنت فناوری، و گرنت پژوهش تشویقی، پایه

 برگزیده های رساله و نامه پایان از تعدادی فناوری و پژوهش هفته در عتف وزارت همچنین کنند. تقدیر اضافی

 نمود. خواهد تشویق و تقدیر معرفی، مناسب نحو به را مختلف های حوزه در
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 ( آفرین اشتغال و بنیاندانش تولید، راستای در) تقاضامحور برتر هایرساله و هانامهپایان

 

 

 هاها و پژوهشگاهدانشگاههای تقاضامحور برتر در ها و رسالهنامهانتخاب پایان -3

های دکتری برتر که در ها در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و رسالهنامهالزم است مؤسسات تعدادی از پایان

نامه و رساله تقاضامحور برتر به وزارت معرفی اند، بر اساس معیارهای زیر بعنوان پایانیکسال اخیر به اتمام رسیده

 :کنند

است موسسات بر اساس معیارهای ذیل، در یک ارزیابی دقیق نسبت به مناسب  انتخاب:معیارهای  -1-3

 د:ها به وزارت اقدام نماینزداییها و مانعنامه و رساله برتر در راستای تولید، پشتیبانیشناسایی و معرفی پایان

 وجود متقاضی و کارفرمای مشخص اجرایی؛ .1

 نامه یا رساله؛ه و صنعت مرتبط با پایانمبلغ و میزان قراردادهای ارتباط با جامع .2

 ها و نیازهای کشور؛دستاوردهای قابل تجاری سازی و مرتبط با چالش .3

 

 نامه و رساله برگزیده توسط هر موسسهتعداد پایان -2-3

های ها و رسالهنامهضروری است مؤسسات حداکثر به تعداد مشخص شده در جدول ذیل نسبت به معرفی پایان

 دکتری تخصصی( اقدام نمایند. -کارشناسی ارشد  -هر مقطع )کارشناسیبرتر از 

 

 تعداد اعضای هیات علمی ردیف
نامه یا حداکثر تعداد پایان

 رساله معرفی شده از هر مقطع

 1 نفر 300مؤسسات با تعداد اعضای هیات علمی کمتر از  1

 2 نفر 600تا  300مؤسسات با تعداد اعضای هیات علمی بین  2

 3 نفر 600مؤسسات با تعداد اعضای هیات علمی بیش از  3

 

 

 


