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   يليتحصيالت تكمدانشگاهي نامه هاي  پاياننامه حمايت از شيوه
  

هاي بنيادي،  هاي ابالغي از سوي مقام معظم رهبري مبني بر توسعه مطالعات و پژوهش در راستاي بند دهم سياست
گردان و پيشگيري ودرمان معتادان با تكيه بر دانش روز دنيا و  اي در امر مبارزه با مواد مخدر و روان كاربردي و توسعه
و ايجاد  امر مبارزه هاي علمي به منظور تقويت ادبيات نظري و پشتوانه هاي علمي تخصصي ذيربط و استفاده از ظرفيت

 4ماده  7و در راستاي بند  ها هاي تخصصي مبارزه با مواد مخدر و روانگردان انگيزه در پژوهشگران كشور در حوزه
تحصيالت نشگاهي دانامه هاي  پايانشيوه نامه حمايت از  ستاد مبارزه با مواد مخدر،تحقيقات دستورالعمل شوراي 

  .به تصويب رسيد 29/4/1393ششمين جلسه شوراي تحقيقات دبيرخانه ستاد مورخدر  تدوين و تكميلي
 :فاهدا ،اول ماده

 .سازها ها و پيش ، روانگردانگسترش و تقويت دانش تخصصي در امر مبارزه با مواد مخدر .1

  .تقويت ارتباط و بهره گيري از ظرفيت علمي دانشگاهها .2
در  انجام تحقيقات بنيادي، كاربردي و توسعه ايجهت  در تحصيالت تكميلي دانشجويان شويقت حمايت و .3

 .سازها ها و پيش ، روانگردانمخدرصه مبارزه با مواد رع

 .اثر بخش كردن امر مبارزه .4

 .علمي كردن امر مبارزه .5

 .هاي نوين امر مبارزه يافتن راه .6

  آگاهي از تجارب ساير كشورها .7
  مايتشرايط ح :ماده دوم 

  .باشد پزشكي تخصصي عمومي و هاي دورهيا كارشناسي ارشد، دكتري و  مربوط به مقاطع تحصيلي  نامه پايان •
انه يسـال هـاي پژوهشـي    اولويـت  راسـتاي  در اي وكـاربردي و  موضوعات بنيادي، توسـعه  موضوع پايان نامه بايد از •

 .باشد ستاد مبارزه با مواد مخدر دبيرخانه

پايان نامه در گروه آموزشـي   تصويب پروپوزالاز تاريخ ست حمايت، نبايد بيش از يك ماه در زمان ارائه درخوا •
 . و دانشگاه ذيربط گذشته باشد

  :ماده سوم
هاي پژوهشي اعالمي از سوي دبير خانه  كليه موضوعات و عناوين درخواستي جهت انجام حمايت بايد در راستاي اولويت

غير اين صورت مي بايست مراتب به تصويب شوراي تحقيقات دبيرخانـه سـتاد رسـانده    ستاد مبارزه با مواد مخدر باشد در 
  .شود

  :چهارمماده 
هاي پژوهشـي اعالمـي از سـوي دبيرخانـه      به منظور هر گونه حمايت، پيشنهاد مكتوب از طرف دانشجو در راستاي اولويت

نشگاه ذيـربط، بـه دبيرخانـه شـوراي همـاهنگي      در گروه آموزشي و دا ستاد و تصويب عنوان به انضمام  پروپوزال مصوب
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مبارزه با مواد مخدر استان مربوطه تحويل نموده و بالفاصله مراتب از طريق دبيرخانه شـورا بـه دفتـر تحقيقـات و آمـوزش      
   .ستاد ارسال خواهد شددبيرخانه 

ارزه بـا مـواد مخـدر بـراي اينگونـه      بهره گيري از منابع تحقيقاتي و پژوهشي موجود در كتابخانه دبيرخانه سـتاد مبـ   :هتبصر
  . باشد دانشجويان امكان پذير مي

موارد خاص به صورت مستقيم به دفتر تحقيقات و آموزش ستاد ارايه و تصميم الزم بـا رعايـت مقـررات مربوطـه اتخـاذ      -
  . خواهد شد
  :ماده پنجم

بـا رعايـت  ضـوابط و مقـررات نسـبت بـه       ،  دفتر تحقيقات و آموزش دبيرخانه ستادتوسـط  موارد ارسالي در صورت تاييد 
  .انعقاد قرارداد با ارائه دهنده پروپوزال اقدام خواهد نمود

  :ششمماده 
بيست ميليون ريال و براي تا سقف هاي عمومي پزشكي  ميزان حمايت براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد يا دوره

  .چهل ميليون ريال خواهد بودف تا سقهاي تخصصي پزشكي  هاي دوره دكتري يا دوره نامه پايان
  . اين موضوع در سنوات آتي با نظر شوراي تحقيقات دبيرخانه ستاد قابل افزايش خواهد بود :تبصره
  :هفتمماده 

باشد، تمام مبلغ مـورد توافـق در قـرارداد و در صـورتي كـه نمـره        20تا  18درصورتي كه نمره دفاعيه نهايي پايان نامه بين 
همچنــين از . درصــد مبلــغ مــورد توافــق در قــرارداد پرداخــت خواهــد شــد 80باشــد، صــرفاً  18تــا  16دفاعيــه نهــايي بــين 

  . باشد، هيچگونه حمايتي صورت نخواهد گرفت 16هايي كه نمره دفاعيه آنهاكمتر از  نامه پايان
  :هشتمماده 

هاي  فصلنامه ها و همايش -دانشجو موظف است در صفحه نخست مقاالت علمي مستخرج از پايان نامه، كه در مجالت
در صورت . گردد، نام دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر را به عنوان حامي پژوهش ذكر نمايد داخلي و خارجي ارائه مي

  .درصد از مبلغ كل قرارداد كسر خواهد شد 30عدم رعايت اين ماده، 
  :نهمماده 

اين شيوه نامه تنظيم و ) 1پيوست (ساس نمونه قرارداد پيوستهاي دانشگاهي بر ا كليه قراردادهاي حمايت از پايان نامه
  .منعقد خواهد شد

  :دهمماده 
توسط دفتر  پايان نامه ها، الكترونيكي فايل در صورت لزوم ،حمايت شدههاي  نامه با هدف بهره گيري از نتايج پايان

و يا در سايت ستاد مبارزه با مواد  ها توزيع ناستا نيز ستاد وو برون هاي درون  ستاد به حوزهدبيرخانه  تحقيقات و آموزش
  .خواهد شد بارگذاريستاد  دبيرخانه مخدر و كتابخانه ديجيتال دفتر تحقيقات و آموزش

  :ماده يازدهم
  :يازدهم ماده
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دبيرخانه دفتر تحقيقات و آموزش مسئوليت مطابقت و تاييد مدارك تحصيلي ارائه شده توسط متقاضيان حمايت، برعهده 
  .خواهد بودمبارزه با مواد مخدر  ستاد

  :مدوازدهماده 
هاي دوره دكتري  هاي پزشكي عمومي يك سال و براي رساله مدت قرارداد، براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دوره

  .قابل تمديد خواهد بود يك برابر مدت قراردادهاي تخصصي پزشكي دوسال و با توافق طرفين حداكثر تا  و دوره
  :ميزدهسماده 

دانشجويان بايد يك نسخه چاپي از گزارش پايان نامه دفاع شده با صحافي گالينگور همراه با برگه نمره اخذ شده در 
پايان نامه را  PDFو  Wordجلسه دفاعيه يا نامه دانشگاه مربوطه، كپي شناسنامه، كارت ملي و لوح فشرده حاوي فايل 

شوراي هماهنگي استان موظف است نسبت به ارسال مراتب به دفتر . دهندبه دبيرخانه شوراي هماهنگي استان تحويل 
  .واريز شود دانشجوتحقيقات و آموزش ستاد مبادرت نموده تا پس از سير مراحل مربوطه مبلغ مورد حمايت به حساب 

  . اهد داشتستاد تعلق خودبيرخانه برداري از اثر تحويلي، به دفتر تحقيقات و آموزش  حق انتشار و بهره :تبصره
  .توسط دانشجو نخواهد شد... مراتب بر شمرده مانع از ارايه مقاله و -

شوراي تحقيقات دبيرخانه ستاد به   21/4/1393كه در جلسه مورخ  ،باشد ميتبصره 3و ماده 13اين شيوه نامه مشتمل بر 
 .تصويب رسيده است

--------------------------------------------------------------------------------  
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  1پيوست شماره 
  

  نامه هاي تحصيالت تكميلي حمايت از پايان قرارداد
  

شـوراي  مصوب ششـمين جلسـه   الت تكميلي هاي دانشگاهي تحصي و رساله  نامه پايانشيوه نامه حمايت از اين قرارداد در راستاي 
و پيش  ها روان گردان ،مواد مخدردر قالب موضوعات مربوط به  29/4/1393در تاريخ ستاد مبارزه با مواد مخدر دبيرخانه تحقيقات 

خـانم  /رمـا و آقـاي  ، بـه عنـوان كارف  ....................، بين ستاد مبارزه با موادمخدر رياست جمهوري، به نمايندگي جناب آقـاي  سازها
بـه نشـاني؛   .........................  ، بـا كـد ملـي   ..................... صادره از............به شماره شناسنامه     .................  فرزند .......................

  .مجري، منعقد مي گرددبه عنوان ..................... و شماره تماس ................................... 

  :موضوع قرارداد -1ماده 
، بـــا هـــاي تخصصـــي پزشـــكي يـــا دوره دكتـــري يـــا دكتـــري عمـــومي و حمايـــت از پايـــان نامـــه كارشناســـي ارشـــد

ــوان ــالي از...........................................................عن ــوي  ارس ــتان     س ــدر اس ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــاهنگي مب ــوراي هم ــه ش دبيرخان
توسـط مجـري   ....................... دانشگاه......................  كه در دانشكده.................................طي نامه شماره....................................... 

  .به انجام خواهد رسيد

  :مدت قرارداد -2ماده  
باشد و در صورت لزوم و توافق طرفين قابل تمديد تـا حـداكثر يـك برابـر      مي ماه   ...   مدت اين قرارداد از تاريخ امضاء به مدت

  .مدت قرارداد خواهد بود
در صورتي كه مجري نتواند، در مدت تعيين شده، كار خود را به پايان برساند، كارفرما مي تواند قرارداد وي را ملغي اعالم  :تبصره

  .كند

  :مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت-3ماده 
پس از انجام تعهدات توسط مجري و تاييد نهايي دفتر تحقيقـات و   باشد كه ريال مي...................................... كل اين قرارداد مبلغ 

و  با رعايت قوانين و مقـررات مربوطـه  ذيحسابي ستاد مبارزه با مواد مخدر و كسر كسورات قانوني و  آموزش دبير خانه ستاد توسط
  .به حساب مجري واريز خواهد شداده هفت اين قرارداد ماده چهار و م

  :تعهدات مجري -4ماده 
صحافي گالينگور شده و لوح فشـرده حـاوي فايـل هـاي     نامه دفاع شده را به صورت  از پايان يك نسخه مجري موظف است، •

Word و PDF  ارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان    دبير خانه شوراي هماهنگي مبپايان نامه موضوع قرارداد را در زمان مقرر تحويل ،
  .نمايد

نامـه در قسـمت تقـدير و تشـكر و      كننده پايان مجري موظف است، نام دبير خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر را به عنوان حمايت •
 .نمايد همچنين در صفحه مستقل در ابتداي پايان نامه درج 



٦ 
 

معتبر مه، كه در مجالت، فصلنامه ها و همايش هاي موظف است در صفحه نخست مقاالت علمي مستخرج از پايان نا مجري •
در صورت را به عنوان حامي پژوهش ذكر نمايد و  "ستاد مبارزه با مواد مخدردبيرخانه "داخلي و خارجي ارائه مي گردد، نام 

  .مي گردددرصد از مبلغ كل قرارداد كسر  30عدم رعايت اين ماده قبل از انعقاد و پرداخت حق الزحمه، 
دبيرخانـه شـوراي   بـه  برگه نمره اخذ شده در جلسه دفاعيـه  موظف است كپي شناسنامه و كارت ملي خود را به همراه مجري  •

 .هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تحويل دهد
نامه، زمان و مكان برگزاري جلسه دفاعيه را به اطـالع   روز قبل از برگزاري جلسه دفاعيه پايان 10مجري موظف است، حداقل  •

 .دبيرخانه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان برساند

  :تعهدات كارفرما -5ماده 
 . نمايد پرداخت  3قرارداد را طبق ماده  مبلغ كارفرما تعهد مي نمايد، •
در صورت لزوم در اختيـار مجـري قـرار    نامه را  مورد نياز در جهت اجراي پايان منابعاطالعات و  كارفرما تعهد مي نمايد، •

  .تسهيل نمايد مورد نياز را سترسي دانشجو به منابع و اطالعاتددهد و يا  

  :حقوق و مالكيت معنوي  -6ماده 
ضـمناً سـتاد    .باشد ميو مجري مي باشد كارفرما به متعلق ، بصورت مشتركمالكيت و حقوق معنوي مترتب بر نتايج اين پژوهش 

  .پايان نامه تحويلي را بصورت كلي يا جزئي دارا مي باشدمبارزه با مواد مخدر حق انتشار و بهره برداري از 

  :شرايط پرداخت -7ماده 
باشد، تمام مبلغ مورد توافق در قرارداد و در صـورتي كـه نمـره دفاعيـه      20تا  18درصورتي كه نمره دفاعيه نهايي پايان نامه بين 

همچنين از پايان نامه هايي كـه نمـره   . د پرداخت خواهد شددرصد مبلغ مورد توافق در قراردا 80باشد، صرفاً  18تا  16نهايي بين 
  .باشد، هيچگونه حمايتي صورت نخواهد گرفت 16دفاعيه آنهاكمتر از 

   :حل اختالف -8ماده 
كليه اختالفاتي كه ممكن است براي اجراي قرارداد يا تقسيم مندرجات آن، بين طرفين رخ دهد در هيأت داوري مركب از سه نفر 

  .االجرا خواهد بود مطرح و رأي صادر، الزم شوراي تحقيقات دبيرخانه ستاداز اعضاي 

  : فسخ قرار داد -9ماده
هر يك از طرفين اين قرارداد، حداكثر ده روز از تاريخ انعقاد مي توانند، ضمن اطالع رساني الزم به طرف ديگر، قـرارداد را فسـخ   

  .نمايند
ر فرايند انجام پژوهش توسط مجري، كارفرما مي تواند بصورت يكطرفـه قـرارداد   در صورت عدم تأمين رضايت كارفرما د :تبصره

  .را فسخ نمايد
  

تبصره مي باشد، كه در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفين رسيده و تمام نسـخ آن داراي حكـم واحـد     2ماده و  9شامل  قراراين 
  . مي باشد

  مدير كل منابع انساني و پشتيباني
  زه با مواد مخدر رياست جمهورينماينده ستاد مبار

  مجري  

  


