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۲ 
 

 مقدمه -1
 

ها و مراکز علمی کشور در حل مسائل جامعه و رفع مشکالت ثر دانشگاهبا توجه به ضرورت نقش آفرینی مؤ            
رت نشگاهی در این راستا صوهاي تحقیقاتی دافعالیتصنعتی کشور، الزم است حمایت و پشتیبانی مناسبی از 

نایع و ص جامعهجهت دهی پذیرش و تربیت دانشجویان بر اساس نیاز  بایدامروزه با توجه به روندهاي حاکم  پذیرد.
ها در راستاي تولید، پشتیبانی تقاضامحور برتر هايپایان نامه نامهشیوه فعال در آن صورت پذیرد. در همین راستا

، تهیه در جامعه و صنعتتاثیرگذارتر آفرینی و ترغیب داشجویان و اساتید به نقشبه منظور تشویق  هازداییو مانع
  و تدوین شده است.

 

 اهداف طرح -2
 

ها، ه منظور پاسخ به تقاضاهاي اجتماعی و نیازهاي کشور و توسعه ارتباط با جامعه و صنعت، الزم است دانشگاهب
دار کشور سوق دهند. بر این اساس در هاي اولویتهاي پژوهشی و فناوري خود را به سمت نیازها و ضرورتبرنامه

به منظور پاسخ به و فناوري با جامعه و صنعت ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و دانشگاه طرح تحول همکاري
هاي الزم ارائه مشوقها، نامهتقاضامحور نمودن پایانذیل مدنظر است: اهداف تقاضاهاي اجتماعی و نیازهاي کشور 
هاي نامهدر نظر گرفتن امتیاز ویژه براي موضوعات پایانو  هاي تقاضامحورنامهبراي اساتید و دانشجویان مجري پایان

 . رتبط با نیازهاي کشورم

وانند ت، میو حمایت و تشویق آنها تقاضامحور برترهاي ها و رسالهنامهپایانها با شناسایی دانشگاهبر این اساس 
 .ندها و مراکز اجرایی ایجاد نمایشرکتصنایع، با  دانشجویان د وهاي تخصصی مفیدي بین اساتیها و شبکهزنجیره

توانند نسبت به معرفی آنها در سسات میهاي تقاضا محور برتر، مؤو رساله هانامهاین پایان بهبه منظور ارج نهادن 
نامه و از پایان ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشیشود دانشگاهپیشنهاد میقالب فایل پیوست اقدام نمایند. 

 طاياع ،پژوهش و فناوريدر هفته  معرفیهاي مناسب مانند به صورتحتی االمکان هاي تقاضا محور برگزیده رساله
 اختصاص ظرفیت پذیرش دانشجوي تحصیالت تکمیلیگرنت آزمایشگاهی و گرنت پژوهش و فناوري، پایه تشویقی، 

در  برگزیده هاينامه و رسالهپایان از يتعداد هفته پژوهش و فناوريتقدیر کنند. همچنین وزارت عتف در  اضافی
 .نمودخواهد  ر و تشویقمناسب معرفی، تقدیبه نحو را هاي مختلف حوزه
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۳ 
 

 هاها و پژوهشگاهدر دانشگاهتقاضامحور برتر  هايو رساله هاانتخاب پایان نامه -3
 

ه در ک برتر هاي دکتريو رساله کارشناسی، کارشناسی ارشد در مقاطع هانامهپایانتعدادي از است مؤسسات الزم 
معرفی به وزارت  تقاضامحور برترنامه و رساله پایانبعنوان  بر اساس معیارهاي زیراند، به اتمام رسیده یکسال اخیر

 شوند :می

 

اســت موســســات براســاس معیارهاي ذیل، در یک ارزیابی دقیق نســبت به مناســب : یارهاي انتخابمع -1-3
 ند :به وزارت اقدام نمای هازداییها و مانعتولید، پشتیبانیدر راستاي  برترپایان نامه و رساله شناسایی و معرفی 

 ؛وجود متقاضی و کارفرماي مشخص اجرایی .1
 ؛نامه یا رسالهمیزان قراردادهاي ارتباط با جامعه و صنعت مرتبط با پایانمبلغ و  .2
 ؛ها و نیازهاي کشوردستاوردهاي قابل تجاري سازي و مرتبط با چالش= .3
 
 

 برگزیده توسط هر موسسهپایان نامه و رساله تعداد  -2-3

 هايو رساله هانامهپایاننسبت به معرفی  جدول ذیلسسات حداکثر به تعداد مشخص شده در ؤمضروري است 
 اقدام نمایند.دکتري تخصصی)  –کارشناسی ارشد  –از هر مقطع (کارشناسی  برتر

ف
ردی

  
نامه یا رساله پایانتعداد حداکثر

 از هر مقطع معرفی شده
 1 نفر 300از کمتر  اعضاي هیات علمی تعداد  موسسات با 1

 2 نفر 600تا  300بین  اعضاي هیات علمی تعداد موسسات با  2

 3 نفر 600بیش از  اعضاي هیات علمی با تعداد  موسسات 6
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