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 تعالی بسمه

خود از  یتیحما یها برنامه یپژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در راستا

پول،  های در حوزه تحقیقات کاربردی یرشد و ارتقا یمناسب برا یها نهیجاد زمیپژوهشگران و به منظور ا

 ترغیبها و  بالقوه دانشگاه یها تیاز توان و ظرف یریگ ت به بهرهیو با عنا مالی هایبازاربانکداری و ، ارز

به شرح  یترکد یها خود را از رساله یت مالیها، حما نهین زمیدر ا کاربردی مطالعاتان در انجام یدانشجو

 دارد.  یر اعالم میز

 

 معیارهای پذیرش  -۱ماده 

دارای  دکتری مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی مقطعمشغول به تحصیل به دانشجویان  حمایت مالی  -۱-۱

  .گیرد تعلق می مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

های پژوهشی  از میان محورها و اولویته کشوند  یت مین حمایاز ا یمشمول برخورداریی ها رساله -۲-۱

پژوهشکده رسیده  معاونت پژوهشی شده توسط پژوهشکده یا در راستای آنها، انتخاب شده و به تأیید تعیین

  باشد.

پس از تصویب در شورای  رسالههای مورد نظر پژوهشکده برای انجام در قالب  اولویت -۱ تبصره

 شود. رسانی می اطالعپژوهشکده پولی و بانکی  توسط پژوهشی

 های دولتی و خصوصی باشد. و سازمان نهادهانباید تحت حمایت سایر  رساله -۳-۱

بر عدم  یمبن ید در زمان ارائه درخواست به پژوهشکده اظهارنامه کتبیدانشجو با -۲ تبصره

 نماید.ارائه  را ها ر سازمانیالت سایت و تسهیاستفاده از حما

در راستای حل معضالت نظام پولی و بانکی و  بودهوری آو دارای نو کاربردی بایستیموضوع رساله  -۴-۱

 کشور باشد. 

 .باشد می الزامی مورد حمایت رسالهدستاوردهای در کلیه  ذکر نام پژوهشکده -۵-۱

 نظارت شیوه  -۲ماده 

های دانشجویی بر  تعیین مبلغ حمایت و نحوه نظارت بر رساله ،های پژوهشی اولویتتصویب بررسی و  -۱-۲

 باشد. عهده شورای پژوهشی پژوهشکده می

در راستای اهداف مورد نظر، الزم است یکی  رسالهبرای ایجاد هماهنگی کامل و اطمینان از پیشرفت  -۲-۲

به صورت ادواری به عنوان ناظر،  پژوهشکده سوی از خبیا متخصصی منت از اعضای هیأت علمی پژوهشکده
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در جلسه دفاع  ناظر بایستیگزارش پیشرفت کمی و کیفی پژوهش را به پژوهشکده ارائه کند. همچنین 

 ه نماید.یشرکت نموده و گزارش نهایی خود را ارا

 اساتید راهنما و مشاور است. ،مسئولیت صحت اطالعات مندرج در رساله دکتری برعهده دانشجو -۳-۲

 مراحل اجرایی فرآیند بررسی و -۳ماده 

 هبو  لیمکت رامشخصات طرح پیشنهادی  رمفبایستی  راهنما، تاداس و موضوع انتخاب از سپ دانشجو -۱-۳

 نماید. ارائه معاونت پژوهشی

پس از تایید استاد راهنما دانشجو  ،ضروری است رسالهاز  مالیبرای درخواست حمایت  -۳ تبصره

 .نمایداخذ  راانجام و موافقت ایشان  راناظر پژوهشکده ل تحصیل، هماهنگی الزم با در دانشگاه مح
ا حداکثر تا یک ماه پس از پژوهشی پژوهشکده موظف است پس از بررسی موضوع، نتایج ر معاونت -۲-۳

 اعالم نماید. طرحنامه دریافت

پژوهشی پژوهشکده و تحصیالت تکمیلی دانشگاه  معاونتتوسط  طرحنامهد و تصویب پس از تأیی -۳-۳

 شود. منعقد می رساله دکتریحمایت از  قراردادمربوطه، 

 در رساله ردنک یینها الزم جهت یریگیپ دانشجو پژوهشکده، در طرحنامه دییتا پس از -۴ تبصره
پژوهشکده ارسال شده را به  بیتصو طرحنامهر یماه تصو سهثر ظرف کحداداده و  انجام را دانشگاه

 د.ینما

 سقف حمایت مالی و نحوه پرداخت -۴ماده 

هر دو سال یکبار بر باشد که  میلیون ریال می ۰۵۱حداکثر تا  دکتری های از رساله مالی حمایت میزان -۱-۴

  اساس نرخ تورم تعدیل خواهد شد.

در شورای  کارسطح کیفی ، با درنظرگرفتن رسالهدر مورد هر مالی حمایت  میزان -۵ تبصره

 پژوهشی تعیین خواهد شد.

 تأییدو  رسالهطی سه مرحله توسط پژوهشکده و متناسب با گزارش پیشرفت  حمایتیاعتبار پرداخت  -۲-۴

 گردد: به دانشجو پرداخت می از سوی پژوهشکده ناظر منتخب

 ۲۱ عقد قرارداد به  در دانشگاه و طرحنامهتصویب  درصد مبلغ سقف حمایت مالی پس از

 پرداخت است. قابل الضمان وجه قبال در پرداخت پیش عنوان

 ۰۱  ه از طرف دانشگاه یدیی)نامه تأ جلسه دفاعیه و ارائه صورت رسالهدرصد پس از انجام دفاع از

 (رسالهو موضوع  یافتیخ دفاع، نمره دریبر تار یمربوطه مبن
  ه، لوح رسالنسخه مجلد  یکمورد نیاز ) مدارکرائه اایفای کامل تعهدات دانشجو و پس از

)تأییدشده توسط استاد راهنما و مشاور( جهت رساله  شده از منتجمقاله یک نسخه فشرده، 
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یک نسخه گزارش سیاستی )مطابق با استانداردهای  و پژوهشی-در مجالت معتبر علمیچاپ 

 شود. درصد است به دانشجو پرداخت می ۵۱مابقی قرارداد که معادل ، نگارشی پژوهشکده(

در صورت دستیابی به دستاورهای ذیل، پرداخت تسهیالت تشویقی بر اساس ضوابط داخلی  -۳-۴

 پذیر خواهد بود پژوهشکده امکان

 میلیون ریال( ۰۱)حداکثر  یید پژوهشکدهالمللی و مورد تأ مجالت معتبر بین انتشار مقاله در 

  میلیون ریال( ۲۱)حداکثر  هرسالانتشار کتاب تألیفی در موضوع 
 میلیون ریال( ۲۱)حداکثر رساله های مرتبط با موضوع  تدوین استانداردهای تخصصی در زمینه 
 میلیون ریال( ۲۱اپلیکیشین )حداکثر  طراحیافزاری و یا  تدوین بسته نرم 

  طرفینتعهدات  -۵ماده 

 شود که: متعهد میمالی حمایت  در قبال دانشجو -۱-۵

و  نسبت به اتمام موضوع قراردادبرای رساله دکتری   دو سال تانعقاد قرارداد حداکثر به مد از تاریخ -۰

طور  تواند به در صورت عدم تحویل رساله در موعد مقرر، پژوهشکده می اقدام نماید. انجام کلیه تعهدات

 جانبه قرارداد را فسخ کند. یک

توسط دانشجو و « درخواست صدور مجوز تمدید قرارداد حمایت از رساله»با تکمیل فرم  -۶ تبصره

 سه ماه قرارداد قابل تمدید است.  حداکثرتأیید معاون پژوهشی پژوهشکده 

های ادواری و گزارش نهایی پیشرفت کار خود و زمان برگزاری  دانشجو موظف است در ارائه گزارش -۲

 داشته باشد. الزم را پژوهشکده هماهنگی و همکاری جلسه دفاع با ناظر منتخب

پس از برگزاری جلسه دفاعیه، مصوب به انجام رساند و در پایان کار  طرحنامهمطابق با را  رساله -۰

 نماید. اعالمرا به همراه مدارک الزم به پژوهشکده رساله شده را اعمال کرده و خاتمه  اصالحات خواسته

 گزارشات و مقاالت مرتبط با رساله از رساله به همراه لوح فشرده ونسخه مجلد  یک الزم است -۴

 به پژوهشکده تحویل دهد. pdfو  wordدر قالب فایل را  (استاد راهنما شده توسطتأیید)

جهت « سیاستیگزارش »ای از آن را در قالب  همزمان با تحویل رساله، خالصهدانشجو موظف است  -۵

ارائه کرده و ، نماید رتیبی که پژوهشکده مقرر میبه تهای کاربردی و سیاستی نتایج پژوهش  ارائه توصیه

 تواند اقدام به نشر الکترونیکی/فیزیکی آن نماید. پژوهشکده می

 پژوهشکده ارائه نماید.محل در در قالب نشستی تخصصی بایست نتایج پژوهش را  دانشجو می -۶

این رساله براساس قرارداد شماره ................... مورخ ................ »عبارت در صفحه تقدیر و تشکر رساله  -۷

درج  «استمورد حمایت مالی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته 

 در بخش التین نیز به طریق مشابه عمل شود. گردد.



4 
 

»This Study has been conducted with the cooperation and support of the 

Monetary and banking research institute of central bank of Iran« 

در مقاالت . عنوان حامی مالی نام برده شوداز پژوهشکده پولی و بانکی به  رسالهدر مقاالت منتج از  -۸

 نیز به طریق مشابه عمل شود. Acknowledgmentالتین در بخش 

، چه در زمان اجرا و رسالهتمام حقوق مادی و معنوی حاصل از اجرای قرارداد مربوط به حمایت از  -۹

جاز به ممتعلق به طرفین قرارداد است و هر یک از طرفین با کسب موافقت از طرف دیگر،  چه پس از آن

 باشد. استفاده از آن می

را به  پرداختیوجوه موظف است ، دنشواع از رساله به هر دلیلی موفق به دف دانشجو چنانچه -۰۱

  پژوهشکده بازگرداند.

داد حمایتی مشابه با مراکز تحقیقاتی دیگر اعم از دولتی یا خصوصی راز انعقاد قرادانشجو بایستی  -۰۰

پژوهشکده مجاز به انجام  و گردد میخودداری نماید. در صورت اطالع از این موضوع، قرارداد فسخ 

مربوط، به تشخیص خود،  یها و تأمین ضرر و زیان یجهت بازگرداندن کمک پرداخت یهرگونه اقدام

 باشد. می

 

در قبال انجام تعهدات دانشجو موظف به پرداخت مبلغ قرارداد متناسب با  پولی و بانکی پژوهشکده -۲-۵

پژوهشی از جمله -دسترسی به امکانات و خدمات علمی. همچنین پژوهشکده باشد شرایط قرارداد می

 فراهم خواهد آورد.برای دانشجو ها و کتابخانه را  سامانه

 

 مقررات سایر  -۶ماده 
 مقتضی را تصمیم پژوهشی معاونت ،دستورالعمل این مواد تفسیر در اختالف یا اجمال ابهام، سکوت، موارد در

 نمود. خواهد اتخاذ
پژوهشی پژوهشکده پولی و  شورای تصویب به ۰۰/۷/۰۴۱۱ تاریخ تبصره در ۶و  ماده ۶در  دستورالعمل این

 .بود خواهد االجرا الزم تاریخ همان از و بانکی رسیده


