
  دکتري مقطع تحصیلی هاي نامه پایان از حمایت فراخوان

  

 دانشجویان هاينامهپایان از ها،دانشگاه علمی ظرفیت از مؤثر گیريبهره منظور به) ره(خمینی امام امداد کمیته

 سطح چهار از کلیۀ دانشجویان مقطع دکتري و طالب لذا. نمایدمی حمایت تعیین شده شرایط با مطابق دکتري

  نامه اقدام نمایند:  به تدوین پایان اعالمینماید تا در زمینۀ موضوعات  هاي علمیه دعوت می حوزه

  

  الف) شرایط حمایت:

هاي علمیه منوط به هاي دولتی و طالب سطح چهار حوزهدانشجویان دانشگاه مقطع دکتريهاي نامه) پایان1-  الف

  باشند. رعایت شرایط اعالمی مشمول حمایت می

  باشد.) می"د"ها صرفاً در چارچوب موضوعات اعالمی  (بند ) حمایت از پایان نامه2-  لفا

  کمیته امداد امام خمینی(ره) انجام خواهد شد. دفتر مرکزي ها به صورت متمرکز  در نامه) ارزیابی پایان3-  الف

امام خمینی(ره) برسد. از اینرو الزم است دانشجویان نامه باید قبل از تصویب، به تأیید کمیته امداد ) موضوع پایان4-  الف

نامه {در قالب ها نسبت به ارائه موضوع پایان) و یا اداره کل  استان@emdad.irmrاز طریق پست الکترونیکی (

  کاربرگ پیوستی} اقدام نمایند. 

  ت عبارتند از:مندي از حمای) سایر شرایط جهت بهره5-  الف

  تاریخ ارائه موضوع بعد از ابالغ بخشنامه حاضر باشد. -  

  حاوي نتایج و پیشنهادات کاربردي) -  صفحه 5و حدأکثر  2نامه (حدأقل تهیه و ارائه چکیده مدیریتی از پایان -  

  نامه مطابق با استانداردهاي اعالمیارائه یک مقاله از پایان -  

  )pdfو  wordنیک (فایل ارائه فایل الکترو -  

  ي دفاعارائه تصویر صورتجلسه -  

نامه در دانشگاه، نباید بیش از دو سال گذشته باشد. لذا دانشجو موظف به ارایه ) از تاریخ تصویب موضوع پایان6-  الف

  باشد.نامه در دانشگاه میمدرکی دال بر تاریخ تصویب موضوع پایان

  شود:نامه مشمول دریافت حمایت نمی) در موارد زیر، پایان7-  الف

  عدم ارائه گزارش مدیریتی -  

  عدم ارائه مقاله منطبق با استانداردهاي اعالمی -  

  نامهعدم تحویل نسخه الکترونیکی پایان -  

  

  



  ب) میزان حمایت:

اولویت «نظر گرفتن معیارهاي  ها پس از ارزیابی در کمیته امداد امام خمینی(ره) و با درنامه) میزان حمایت از پایان1-  ب

  تعیین خواهد شد.» درجه کیفیت«و » موضوع

  باشد؛ها متغیر و به شرح جدول زیر مینامهپایان» درجه کیفیت«و » اولویت موضوع«) میزان حمایت بسته به 2-  ب

  درجه کیفی

 اولویت موضوع
 متوسط خوب عالی

 50,000,000 80,000,000 100,000,000 )1اولویت (

 25,000,000 40,000,000 60,000,000 )2اولویت (

  باشد.* کلیه ارقام به ریال می

  گردد؛ذیل تعیین می» محتوایی«و » شکلی«ها با در نظر گرفتن معیارهاي نامه) درجه کیفیت پایان3-  ب

 معیارهاي شکلی (ساختاري)

o بنديساختار و فصل  

o نحوه ارجاعات و منبع نویسی  

o  معتبر و روزآمداستفاده از منابع 

 معیارهاي ماهوي (محتوایی)

o بدیع بودن موضوع  

o استفاده از روش مناسب 

o هاي مختلفارتباط منطقی بخش  

o ابتناء بر مبانی نظري متقن 

o هانوآوري در یافته 

o کاربردي بودن نتایج و پیشنهادات 
  

  ج) نکات قابل توجه:

نامه و در راستاي رفع نیازهاي توانند در مدت زمان انجام پایاننامه می) دانشجو و اساتید راهنما و مشاور پایان1-  ج

افزاري، کتابخانه و ... کمیته امداد امام خمینی(ره) با ارائه معرفی نامه از دانشگاه و نامه از امکانات نرممرتبط با پایان

ارائه اطالعات درخواستی انجام  هماهنگی دفتر مطالعات و پژوهش استفاده نمایند و این نهاد حدأکثر تالش خود را براي

  خواهد داد.

  باشد؛) مسیرهاي ارتباطی جهت تسهیل دسترسی دانشجویان و پژوهشگران به شرح ذیل می2-  ج

  هاریزي و پژوهش اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) در مراکز استانمدیریت برنامه -

  )@emdad.irmrامام خمینی (پست الکترونیک واحد پژوهش دفتر مرکزي کمیته امداد  -

آدرس واحد پژوهش دفتر مرکزي کمیته امداد امام خمینی: میدان آزادي، ابتداي جاده مخصوص کرج، دفتر مرکزي  -

 ).5171-   139171، دفتر مطالعات و پژوهش (صندوق پستی: 13کمیته امداد امام خمینی، طبقه

  02144642304نمابر:  -  -       02144691350تلفن: 

  

  

  

  



  هاي مشمول حمایت مقطع دکتري؛ نامه : موضوعات پایاند
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    *  فکري امام راحل (ره) ۀنظري کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) مبتنی بر منظوم –تبیین مبانی هویتی 

    *  هاي نوین خیر و احسان از طریق فناوريمدل بسط و ترویج فرهنگ   2

    *  هاي اجتماعی و فرهنگی کشور براي توسعۀ خیر و احسان برداري از ظرفیت الگوي شناسایی و بهره  3

  *    الملل الگوي ترویج فرهنگ خیر و احسان توسط امداد امام (ره) در عرصۀ بین  4

    *  امام خمینی (ره)امداد   الگوي ارتقاء اعتماد عمومی به کمیتۀ  5

    *  الگوي ارتقاء تصویر سازمانی کمیتۀ امداد امام خمینی (ره)  6

   *  هاي مورد حمایت امداد امام (ره) مدل نیازسنجی فرهنگی خانواده  7

   *  هاي امداد امام (ره) الگوي پیوست فرهنگی خدمات و فعالیت  8

   *  و ارایۀ مدل نگاشت نهادي در این حوزه شناخت نظام تقسیم کار ملی در حوزة خیر و احسان  9

   *  هاي نیازمند هاي اجتماعی خانواده الگوي مداخله در آسیب  10

   *  مدل مدیریت ارتباط با نیکوکاران و حامیان  11

   *  الگوي جذب و نگهداشت نیکوکاران و حامیان  12

   *  متناسب با اقتضائات جامعۀ هدف}مدل مددکاري امداد امام (ره) {مبتنی بر گفتمان دینی و   13

   *  مسأله شناسی و مبانی فقهی خیر و احسان  14

15  
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   *  هاي اقتصادي کشور براي توسعۀ امور خیر برداري از ظرفیت الگوي شناسایی و بهره

   *  سنجی مشاغل خرد و خانگی در مناطق محروم الگوي مزیت  16

   *  بازار سرمایه در توسعۀ امور خیرمندي از ظرفیت  الگوي بهره  17

   *  مندي از ظرفیت کراود فاندینگ (تأمین مالی جمعی) در توسعۀ امور خیر و کاهش فقر الگوي بهره  18

   *  تهیۀ نقشۀ جامع جغرافیایی فقر کشور  19

   *  الگوي آینده پژوهی فقر در ایران  20

 *    زنجیرة مشاغل مددجویان لالگوي تشکی  21

 *    مدل بازاریابی و فروش محصوالت مددجویان  22

 *    هاي اقتصادي الگوي مدیریت معاش اقشار نیازمند در بحران  23

 *    الگوي پایدارسازي مشاغل مددجویان  24

 *    بنیان قابل اجرا براي اقشار نیازمند کسب و کارهاي دانش  25

    *  خیر)الگوهاي تأمین مالی اسالمی (در راستاي توسعۀ امور   26

    *  هاي قانونی کاهش فقر در مجموعه قوانین و مقررات کشور ظرفیت  27
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    *  بندي مؤسسات خیریه الگوي ارزیابی و رتبه

    *  بندي واحدهاي اداري امداد امام (ره) الگوي ارزیابی و رتبه  29

  *    الگوي ارتقاء فرهنگ سازمانی کمیتۀ امداد امام خمینی (ره)   30

    *  المنفعه مدل تعامل کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) با مؤسسات خیریه و عام  31

  *    هاي امداد امام (ره)} الگوي جذب و مدیریت نیروهاي داوطلب {در چارچوب مأموریت  32

  *    خدمات امداد امام (ره) سپاري مدل مطلوب برون  33

    *  ها و خدمات امداد امام (ره) هاي فناورانه در توسعۀ فعالیت مندي از ظرفیت الگوي بهره  34

 


