فراخوان حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی
به آگاهی میرساند سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در راستای اجرای جزء ( )2بند(ه) تبصره ( )9قانون بودجه سال 9999
وبند (ج) ماده ( )۴۶قانون برنامه ششم توسعه از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و
پارک های علم و فناوریحمایت می نماید.
عالقمندان میتوانند در راستای اولویت پژوهشی این سازمان تحت عنوان " توسعه و برنامه ریزی – مطالعه موردی
استان کهگیلویه و بویراحمد"فرم های مربوطه را حداکثر تا تاریخ  ،9911/91/91به حوزه آموزش و پژوهشهای
توسعه و آینده نگری سازمان ارسال نمایند تا در شورای پژوهش سازمان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند .الزم به ذکر است به
مدارکی که پس از تاریخ فوق دریافت گردد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شرایط حمایت از پایان نامه های تحصیالت تکمیلی به شرح ذیل می باشد:
 پروپوزال مصوب باشد و حداکثر بیش از دو سال از تصویب آنها نگذشته باشد.
 موضوع پایان نامههای ارسالی باید حتما در راستای اولویت پژوهشی مورد حمایت این سازمان ( توسعه و برنامه ریزی
– مطالعه موردی استان کهگیلویه و بویراحمد) منطبق باشد.
مدارك مورد نیاز برای درخواست حمایت:
 .9صورتجلسه دفاع از پیشنهاد موضوع به صورت رسمی و در نامه سر برگ دانشگاه  /دانشکده
 .2فایل پیشنهاد موضوع (پروپوزال) در قالب  wordو pdf
 .9فرم درخواست حمایت مالی از پایان نامه
 .۶رزومه علمی دانشجو

فرم درخواست حمایت مالی از پایان نامه
رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد
با سالم و احترام؛
این جانب  .........................................با مشخصات ذیل و به شرح مستندات پیوست ،متقاضی برخورداری از
حمایتهای مالی آن سازمان موضوع حمایت از پایاننامهها و رسالههای دانشجویی هستم.
نام و نام خانوادگی دانشجو:
شماره شناسنامه:

نام پدر:
کد ملی:

سال تولد:
صادره از:

شماره تلفن:

دانشگاه محل تحصیل:

دانشکده:

رشته تحصیلی:

گرایش تحصیلی:

گروه آموزشی:
معدل واحدهای گذرانده:

شماره تلفن:
نام و نام استاد راهنما:

رشته تحصیلی:

مرتبه علمی:

آدرس:
شماره تلفن:

عنوان رساله  /پایاننامه:

امضاء دانشجو:

امضاء استاد راهنما:

