بسمه تعالی

آييننامه اجرايی حمايت از پاياننامههاي كارشناسی ارشد و دكترا

به منظور جلب نظر پژوهشگران بیمهای و توسعه و تعمیق پژوهشها در حوزه موضوعات بیمهای و بهرهگیری از توانمندی
دانشجويان و محققان دانشگاهي و در اجرای دستورالعمل نحوه پرداخت حقالزحمههای آموزشي ،پژوهشي و جلسات علمي
و کارشناسي ،مصوب پانزدهمین جلسه هیأت امناء پژوهشکده بیمه مورخ  ،7931/77/71آيین نامه اجرايي حمايت از
پاياننامههای کارشناسيارشد و دکترا در  1ماده و  71بند و  4تبصره ،به شرح ذيل ميباشد.
ماده  .1نحوه انتخاب موضوع
 .7-7انتخاب موضوع پاياننامه به يکي از دو روش زير:
 .7-7-7انتخاب موضوع از میان اولويتهای پژوهشي پژوهشکده يا ساير موضوعات مرتبط؛
 .7-7-2ارائه موضوع خارج از اولويتهای پژوهشي پژوهشکده؛ پیشنهاد موضوع پاياننامه توسط دانشجو.
ماده  .2فرايند بررسی
 .2-7ارائه مشاوره علمي مورد نیاز دانشجو در حین نگارش پايان نامه ،بنا به در خواست دانشجو؛
 .2-2استعالم پیشینه تحقیقات انجام پذيرفته در رابطه با موضوع پیشنهادی؛
 .2-9ثبت اطالعات طرحنامه يا پاياننامه در اداره امور پژوهشي و آموزشي و ارسال طرحنامه و فرمهای ارزيابي به داور.
ماده  .3فرايند تصويب موضوعات پيشنهادي
 .9-7تصويب طرحنامه يا پاياننامه توسط داور و تهیه معرفينامه جهت انعقاد قرارداد توسط اداره امور پژوهشي و آموزشي؛
 .9-2امضاء معرفينامه جهت انعقاد قرارداد توسط معاون پژوهشي؛
 .9-9اعالم نتیجه نهايي ظرف مدت  5روز کاری به دانشجو توسط اداره امور پژوهشي و آموزشي.
ماده  .4تعهدات پژوهشکده بيمه
 .4-7ارائه تسهیالت الزم جهت استفاده از منابع علمي موجود در کتابخانه پژوهشکده؛
 .4-2انجام همکاریهای الزم جهت معرفي دانشجو به مراکز علمي ،شرکتهای بیمه و ...جهت تسهیل در جمعآوری
اطالعات مورد نیاز در تدوين پايان نامه؛
 .4-9معرفي مشاور بیمهای جهت ارائه مشاوره به دانشجو در مراحل مختلف انجام پاياننامه ،توسط داور و با تائید معاون
پژوهشي درصورت عدم تخصص بیمهای اساتید راهنماو مشاور پاياننامه؛
 .4-4انعقاد قرارداد و حمايت مالي از پايان نامه مطابق شرايط مندرج در ماده .1
ماده  .5تعهدات دانشجو
 .5-7ارائه يک نسخه از پاياننامه صحافيشده به همراه لوح فشرده پاياننامه شامل فايل  Wordو PDFبه اداره امور پژوهشي
و آموزشي.
تبصره :درصورتيکه در رشتههای خاص دانشگاهي پاياننامه با نرمافزار ديگری تايپ شده باشد ،ارائه متن با نرمافزار مذکور
و نسخه  PDFبا تأيید معاون پژوهشي امکانپذير است.
 .5-2نگارش عبارت «اين پاياننامه با همکاري و حمايت پژوهشکده بيمه انجام پذيرفته است» بر روی صفحات آغازين
پاياننامه و تصوير صورتجلسه دفاعیه (در يک صفحه مجزا) الزامي است.
تبصره :اجرای اين بند در مورد پاياننامههای واصله خاتمه يافته ضرورت ندارد.
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 .5-9ارائه مقاله علميپژوهشي به نشريات پژوهشکده يا ساير نشريات معتبر علمي (شامل علميپژوهشي و  ) ISIبا ذکر نام
پژوهشکده بیمه.
ماده  .6ميزان حمايت و نحوه پرداختهاي مالی
کلیه پرداختهای مالي به شرح زير پس از تائید داور ،قابل پرداخت است:
 .1-7میزان حمايت مالي از پروپوزال پاياننامههايي که عنوان آنها از بین اولويتهای پژوهشي پژوهشکده تنظیم شده باشد يا
پیشنهاد موضوع پروپوزال پاياننامه توسط دانشجو باشد ،برای مقطع کارشناسي ارشد  71.250.000ريال و برای مقطع
دکتری 92.500.000ريال تعیین ميگردد؛
 .1-2میزان حمايت مالي از پاياننامههای دفاع شده برای مقطع کارشناسي ارشد  72.000.000ريال و برای مقطع دکتری
 28.000.000ريال تعیین ميگردد که کل اين مبلغ متعلق به دانشجو ميباشد؛
 .1-9حقالزحمه چاپ مقاله علميپژوهشي مبلغ  1.000.000ريال بعد از چاپ مقاله در نشريات مصوب وزارت علوم با ذکر
نام پژوهشکده و در نشريات  1.500.000 ISIريال تعیین ميگردد؛
تبصره :حقالزحمه مشاوران بیمهای عالوه بر مبلغ فوق به شرح ذيل ميباشد:
 مشاوره بیمهای در مقطع کارشناسيارشد  4/000/000ريال مشاوره بیمهای در مقطع دکتری  1/000/000ريالتبصره :عبارت مربوط به حمايت پژوهشکده بیمه ،جهت مقاالت :ISI
“This Study has been conducted with the cooperation and support of the Insurance
”Research Center affiliated to the Central Insurance of the Islamic Republic of Iran.



ارائه مدارک زير جهت بررسی اوليه توسط اداره امور پژوهشی الزامی است:

الف .در مورد پروپزال پاياننامه:
 .7فايل الکترونیکي ( )wordفرم پیشنهاد تحقیق مصوب دانشکده/دانشگاه؛
 .2فايل الکترونیکي ( )wordفرم پیشنهاد تحقیق در قالب فرم پیشنهادی پژوهشکده؛
 .9تصوير معرفينامه رسمي از دانشکده/دانشگاه مبني بر تصويب موضوع پاياننامه دانشجو(عنوان پاياانناماه و مشخصاات دانشاجو و
اساتید راهنما و مشاور و تاريخ تصويب ذکرگردد)؛
 .4تصوير کارت دانشجويي؛
 .5تصوير کارت ملي؛
 .1نامه درخواست بررسي پروپزال پايان نامه در پژوهشکده بیماه ،خطااب باه رئایس اداره آماوزش و پاژوهش(دريافات فايال نموناه
درخواست).

ب .در مورد پاياننامههای خاتمه يافته:
 .7يک جلد پاياننامه؛
 .2تصوير کارت ملي؛
 .9تصوير معرفينامه رسمي از دانشکده/دانشگاه مبني بر تايید دفاع از پايان نامه دانشجو(عنوان پاياننامه ،مشخصاات دانشاجو ،اسااتید
راهنما و مشاور و تاريخ دفاع ذکرگردد)؛
 .4نامه درخواست بررسي پروپزال پايان نامه در پژوهشاکده بیماه ،خطااب باه رئایس اداره آماوزش و پاژوهش(دريافات فايال نموناه
درخواست).

توجه :الزم به ذكر است جهت ارسال مدارک فوق از طريق آدرس ايميل proposal@irc.ac.ir

اقدام نماييد.

2

