بسوِ تعبلی
سبسهبى سیٌوبیی ٍ اهَر سوعی ٍ بصزی
هعبًٍت تَسعِ فٌبٍری ٍ هطبلعبت سیٌوبیی

شیوهنامه حمایت از پایان نامههای دانشجویی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در خصوص
موضوعات سینمایی

هقدهِ
ایي دستَسالؼول ثش هجٌبی عشح حوبیت اص پبیبى ًبهِّبی داًطجَیی(دٍسُ کبسضٌبسی اسضذ ٍ دکتشا) دس خػَظ
هَضَػبت سیٌوبیی کِ تَسظ هؼبًٍت تَسؼِ فٌبٍسی ٍ هغبلؼبت سیٌوبیی تْیِ ٍ اجشا هیضَد ،تذٍیي ضذُ ٍ دس
تبسیخ  22هْش  7942ثِ تػَیت ضَسای پژٍّطی ایي هؼبًٍت سسیذُ است.

الف) هعیبرّبی پذیزش
 )7داًطجَیبى ضبغل ثِ تحػیل دس هقغغ کبسضٌبسی اسضذ ٍ دکتشی هشاکض داًطگبّی ٍ عالة ضبغل ثِ تحػیل دس

سغَح  4 ٍ 9حَصُ ّبی ػلویِ هیتَاًٌذ اص تسْیالت ایي ضیًَُبهِ ثشخَسداس ضًَذ.

 )2هَضَع پبیبى ًبهِّب ثبیذ هٌغجق ثب اٍلَیتّب ٍ ًیبصّبی پژٍّطی هؼبًٍت تَسؼِ فٌبٍسی ٍ هغبلؼبت سیٌوبیی
سبصهبى سیٌوبیی ٍ دس چبسچَة صیش ثبضذ5
 دس ساستبی اّذاف ٍ سیبستّبی سبصهبى سیٌوبیی ٍ تجییي هسبئل سیٌوبی ایشاى ثبضذ.
 قبثلیت اجشایی داضتِ ثبضٌذ.

 ثب استفبدُ اص هغبلؼبت تغجیقی ثب کطَسّبی پیطشفتِ ،الگَی ػولی هٌبسجی اسائِ ًوبیذ.
 ثشای سسیذى ثِ سیٌوبی هغلَة ٍ تَلیذ فیلن خَة ،هطخػبت ثَهی ٍ جغشافیبیی ٍ
هٌبثغ اًسبًی ،قَهی ،دیٌی ،هٌغقِای ٍ هلی سا هَسد ثبصضٌبسی ٍ ٍاضکبفی قشاس دٌّذ.
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 )9دس اثتذای ّش سبل اٍلَیتّب ٍ ًیبصّبی پژٍّطی ٍ هَضَػبت هَسد حوبیت خَد دس صهیٌِ پبیبى ًبهِّب اػالم هی-

ضَد.

 )4هَضَع پبیبى ًبهِ ٍ هغبلت هغشٍحِ ثبیذ دس چبسچَة قَاًیي جوَْسی اسالهی ایشاى ثبضذ ٍ هَاسد صیش سا
دسثشداضتِ ثبضذ5


الگَّب ،فشایٌذّب ٍ سًٍذّبی سیٌوبیی هَجَد دس ثخصّبی دٍلتی ٍ غیشدٍلتی



هسبئل ٍ هَضَػبت هشثَط ثِ سیٌوب دس حَصُّبی؛ اقتػبد ٍ غٌؼت ،تَسؼِ سشهبیِّبی اًسبًی،
سیبستگزاسی ٍ هذیشیت ،آیٌذُپژٍّی ،هغبلؼبت ًظشی ٍ ثیٌبسضتِای ،ساثغِ ثب فشٌّگ ٍ توذى جبهؼِ،
استجبط ثب دیگش سسبًِّب(تلَیضیَى ٍ سسبًِّبی هجبصی) ،صیشسبختّب ٍ فٌبٍسیّب ،هشاٍدات ثیي الوللی ٍ
هبًٌذ ایٌْب.



هؼشفی ٍ اسصیبثی سیبست ّبی جبسی ٍ ضبخعّبی هَجَد سیٌوبیی دس کطَسّبی هٌغقِ ٍ غبحت سیٌوب.

ة) تشکیل کویتِ حوبیت اس پبیبى ًبهِّب در شَرای پژٍّشی :
ثشای ثشسسی پبیبى ًبهِّب دس ضَسای پژٍّطی هؼبًٍت تَسؼِ فٌبٍسی ٍ هغبلؼبت سیٌوبیی کویتِای تطکیل هی-
ضَد کِ ایي کویتِ هشکت اص هؼبٍى تَسؼِ فٌبٍسی ٍ هغبلؼبت سیٌوبیی ،هذیشکل دفتش هغبلؼبت ٍ داًص
سیٌوبیی ،هؼبٍى دفتش ،هذیش اهَس پژٍّطی ٍ یک یب چٌذ کبسضٌبس ثِ تبییذ هؼبًٍت ،ثش حست هَسد ،هیثبضذ .ایي
ضَسا ،دس ّوبٌّگی ثب ضَسای اًتخبة داًطگبُّب خَاّذ ثَد کِ هجتٌی ثش تَافقٌبهِ فیوبثیي ثشقشاس خَاّذ گشدیذ.

ج) ٍظبیف کویتِ حوبیت اس پبیبى ًبهِّبی شَرای پژٍّشی:
 تذٍیي هَضَػبت پیطٌْبدی ٍ اػالم هَضَػبت هَسد ًیبص سبصهبى سیٌوبیی عی فشاخَاى. تْیِ فشاخَاى دس خػَظ ضشایظ پزیشش پبیبى ًبهِّب ٍ هَضَػبت هَسد قجَل ٍ ضشایظ دسیبفت پیصعشحّبی تحقیقبتی (پشپَصال).
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 ثشسسی پیص عشحّبی اٍلیِ دسیبفتی ٍ اػالم ًظش دس هَسد هَافقت یب ػذم هَافقت ثب پیص عشح ثشسسیضذُ ٍ هجبلغی کِ ثشای تحقیق ٍ اسایِ آى اػالم هیگشدد.
 ثشسسی پبیبى ًبهِّب عی هشاحل هختلف اػالم ًظشدس ّش هَسد تب سسیذى ثِ هشحلِ پبیبًی عشح. هؼشفی ًوبیٌذُ ثشای حضَس دس ضَساّبی اًتخبة داًطگبُّب دس غَست دسخَاست داًطگبُ. دس هَاسدی کِ داًطگبُ خَد اقذام ثِ هؼشفی داًطجَ هیکٌذ ،ضَسای پژٍّطی ،ػٌَاى پبیبى ًبهِ یب سسبلٍِ سپس ًسخِ ًْبیی آى سا تبییذ خَاّذ کشد.
 -تؼییي دسغذّبی هشثَط ثِ ّش پبیبى ًبهِ

د) تشکیل دبیزخبًِ حوبیت اس پبیبىًبهِّب:
ایجبد دثیشخبًِای جْت ّوبٌّگ کشدى کبسّب ،اسسبل فشاخَاى دس خػَظ ضشایظ پزیشش پبیبى ًبهِ ٍ هَضَػبت
هَسد قجَل ٍ ضشایظ اسسبل ٍ دسیبفت پیص عشحّبی تحقیقبتی کِ هشتجظ ثب هَضَع ثبضذ ٍ اػالم ًظش کبسضٌبسبى
ثِ پژٍّطگشاى ،هکبتجبت الصم جْت پیگیشی اهَس ،تْیِ فشمّبی هشثَعِ(پیص عشحّب ،قشاسدادّب ٍ )...ٍ ،پیگیشی
هشاحل کبس.

ّـ) هیشاى حوبیت هبلی
 )7هیضاى حوبیت اص ّش پبیبى ًبهِ کبسضٌبسی اسضذ تب هجلغ  9303330333سیبل ٍ اص ّش پبیبى ًبهِ دکتشی تب هجلغ
 0303330333سیبل حوبیت ثِ ضشح صیش خَاّذ آهذ.
 پبیبى ًبهِّبی ثب ًوشُ ػبلی(ثبالی  )73هجلغ کبهل

 پبیبى ًبهِّبی ثب ًوشُ ثسیبس خَة( 71تب  33 )73دسغذ اص هجلغ کل
 پبیبى ًبهِّبی ثب ًوشُ خَة( 03 )74-71دسغذ اص هجلغ کل

 )2سقف هبلی حوبیت اص پبیبى ًبهِ ثب ًظش ضَسای پژٍّطی هؼبًٍت ّش سبلِ قبثل تغییش است.
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 )9حوبیت هبلی ثب تَجِ ثِ هػَثِ کویتِ ثِ دٍ غَست هتفبٍت دس هیضاى حوبیت خَاّذ ثَد5
پبیبىًبهِّبی داسای اٍلَیت یک 5هَضَع ایي پبیبىًبهِّب جٌجِ کبسثشدیتش داضتِ ٍ دس استجبط هستقین ثب هَضَػبت
هشتجظ ثب ثشًبهِسیضی ،سیبستگزاسی ،هذیشیت سیٌوبیی ،ثْیٌِ سبصی فشایٌذّبی(تَلیذ ،تَصیغ ،ػشضِ) غٌؼت سیٌوبٍ
هبًٌذ آًْب است.
پبیبىًبهِّبی داسای اٍلَیت دٍ 5هَضَع ایي پبیبىًبهِّب دس استجبط ثب هجبحث ًظشی ٍ تئَسیک سیٌوبی ایشاى هیثبضذ.
 )4تَصیغ هبلی حوبیت ثشای ّش پبیبى ًبهِ ثِ ضکل صیش خَاّذ ثَد5
 73 دسغذ داًطگبُ(هطشٍط ثش ایٌکِ داًطگبُ عی تَافقٌبهِ غَست گشفتِ ،داًطجَی هشثَعِ سا ثشای
حوبیت هؼشفی کٌذ .دس غیش ایي غَست ایي دسغذ ثِ داًطجَ تؼلق خَاّذ گشفت).
 23 دسغذ استبد ساٌّوب
 23 دسغذ داًطجَ
هقطع تحصیلی

سقف حوبیت هبلی

سْن داًشگبُ

سْن استبد راٌّوب

سْن داًشجَ

کبسضٌبسی اسضذ

93.333.333

9.333.333

1.333.333

27.333.333

دکتشی

03.333.333

0.333.333

73.333.333

90.333.333
ارقبم بِ ریبل است.

ٍ) تعییي هسئَل هبلی :
هسئَل اهَس هبلی تَسظ هؼبًٍت تَسؼِ فٌبٍسی ٍ هغبلؼبت سیٌوبیی ثشای ثستي قشاسدادّب جْت اًجبم اهَس
هشتجظ ٍ پشداختّب تؼییي هیضَد.
دس قشاسدادّب الصم است هجلغ هشثَط ثِ ّش یک اص اضخبظ ریٌفغ ثش هجٌبی هػَثِ کویتِ حوبیت اص پبیبى ًبهِّب
دسج گشدد.
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س) هزاحل پزداخت
پشداخت عی دٍ هشحلِ غَست خَاّذ گشفت5
هشحلِ اٍل 5هؼبدل  %93دسغذ اص سْن داًطجَ پس اص اسائِ پیص عشح اٍلیِ تحقیق(پشپَصال) ثِ هؼبًٍت ٍ کست
تبییذ ثِ داًطجَ تؼلق هیگیشد.
هشحلِ دٍم %23 5دسغذ اص سْن داًطجَ پس اص دسیبفت ٍ تأییذ گضاسش ًْبیی( دفبػیِ ) ٍ هستٌذات الصم دال ثش
اسائِ پبیبى ًبهِ ٍ اتوبم کبهل ٍ تبییذ کویتِ حوبیت اص پبیبى ًبهِّب.
تجػشُ 73 5دسغذ اص سْن داًطگبُ ٍ  23دسغذ اص سْن استبد ساٌّوب پس اص اتوبم کبهل پبیبى ًبهِ پشداخت خَاّذ
ضذ.

ح) شزایط حوبیت:


تأییذیِ استبد ساٌّوب ،ثشای اًجبم هشاحل پشداخت دس ّش هشحلِ ضشٍسی است.



اسسبل سسوی هذسک هشثَط ثِ دفبع ٍ پزیشش پبیبى ًبهِ دس داًطگبُ هحل تحػیل ثِ ّوشاُ تأییذیِ استبد
ساٌّوب اص سَی داًطگبُ یب داًطکذُ هشثَعِ.



اسسبل سسوی یک ًسخِ هجلذ اص پبیبى ًبهِ (گبلیٌگَس ضذُ) اص سَی داًطگبُ یب داًطکذُ هشثَعِ ثشای
پشداخت هشحلِ سَم ضشٍسی است.



داًطجَ هَظف است دس پبیبى کبس یک هجلذ اص پبیبى ًبهِ (گبلیٌگَس) سا ثِ ّوشاُ لَح فطشدُ (ًسخِ
الکتشًٍیکی  ) Pdfٍ Wordثِ دثیشخبًِ کویتِ حوبیت اص پبیبى ًبهِّب تحَیل دّذ.



دسج ایي ػجبست دس ضٌبسٌبهِ داخلی پبیبىًبهِ یب سسبلِ الضاهی است« 5ایي پبیبىًبهِ(یب رسبلِ) بب حوبیت
هعبًٍت تَسعِ فٌبٍری ٍ هطبلعبت سیٌوبیی سبسهبى اهَر سیٌوبیی ٍ سوعی ٍ بصزی تدٍیي شدُ
است».
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داًطجَ هَظف است یک چکیذُ هذیشیتی اص پبیبى ًبهِ خَد سا ثِ غَست فبیل ًشم افضاسی Pdf ٍ Word
ثِ دثیشخبًِ کویتِ حوبیت اص پبیبى ًبهِّب اسائِ ًوبیذ.



داًطجَ هَظف است یک هقبلِ ػلوی – پژٍّطی اص هَضَع پبیبى ًبهِ خَد سا ثِ غَست فبیل ًشم افضاسی
 Pdf ٍWordثِ دثیشخبًِ کویتِ حوبیت اص پبیبى ًبهِّب اسائِ ًوبیذ.



داًطجَ هیثبیست دس پبٍسقی ّوبى غفحِ کِ هقبلِ دسج ضذُ ،تَضیح دّذ کِ هقبلِ هستخشج اص پبیبىًبهِ یب
سسبلِای است کِ سبصهبى اهَس سیٌوبیی ٍ سوؼی ٍ ثػشی آى سا حوبیت کشدُ است .دس غَست غالحذیذ
کویتِ ،داًطجَی هتقبضی حوبیت هیثبیست دس یک ًطست تخػػی تؼییي ضذُ اص سَی کویتِ ًتبیج
پبیبى ًبهِ یب سسبلِ خَد سا اسائِ ًوبیذ(ثشای ثشگضاسی ًطست ،حقالضحوِ جذاگبًِای پشداخت ًویضَد).



پبیبى ًبهِّب ٍ سسبلِّبیی کِ تَسظ سبصهبىّب ٍ دستگبُّبی دیگش حوبیت ضذُ ٍ یب ثِ سفبسش آًْب تْیِ
ضذُ ثبضٌذ ،هجبص ثِ استفبدُ اص حوبیت هبلی ایي عشح ًویثبضٌذ.
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