
 

 مرتبط با فناوری نانو هایپروپوزالحمایت از 

 های تحصیالت تکمیلینامهمربوط به پایان
 

 التیتحص یهانامهانیپا یو کاربرد یعلم تیفیک شینانو با هدف افزا یتوسعه فناور ژهیستاد و

و  دیاساتاز  یشگاهیو پژوهانه شبکه آزما ینقد تینانو، با پرداخت حما یحوزه فناور یلیتکم

 .کندیم تیحما انیدانشجو

 مشمولین:

 گاه محل در دانش 1401ارشد و دکتری عمومی که در سال های کارشناسیپروپوزال

 .اندتحصیل دانشجو، تصویب شده

 در دانشگاه محل تحصیل دانشجو،  1400از نیمه دوم که های دکتری تخصصی پروپوزال

 .اندتصویب شده

و مقطع  ماه ۶تا  و دکتری عمومی ارشدکارشناسیدانشجویان مقطع که  الزم به تاکید است

امکان ثبت درخواست برای  ،پس از تصویب پروپوزال در دانشگاه یک سالدکتری تخصصی تا 

 ستاد روش اجراییبا های مذکور مغایر های خارج از زماندریافت این حمایت را دارند. درخواست

شده یا نامه دفاع)اگر مشمول حمایت پایان را دریافت نخواهند کرد بخش پروپوزالبوده و حمایت 

 ها استفاده کنند(.های مربوط به آن بخشتوانند از حمایتدستاورد شوند، می

 
 حمایت: میزان

 شوند:ها در یکی از سه سطح زیر حمایت مینامهپایان

 های حوزه فناوری نانو؛نامهپایان همه :یک سطح *

ها نسبت به سطح های صنعتی که میزان حمایتنامهدار و پایاناولویتهای نامهپایان :دو سطح *

 (؛دارلیست موضوعات اولویت)گردد برابر می 1.5 یک،

ها نسبت محور که میزان حمایتهای محصولنامههای موضوع ویژه و پایاننامهپایان :سه سطح *

 (.محورهای محصولنامهپایانو  لیست موضوعات ویژه)گردد برابر می ۲به سطح یک، 

 .است زیرهای سطح یک )مبالغ به میلیون ریال(، به شرح جدول میزان حمایت از پروپوزال

 مقطع
 حمایت نقدی

 دانشجو

حمایت توانمندسازی 

 دانشجو

 حمایت نقدی

 استاد راهنما

 پژوهانه آزمایشگاهی

 استاد راهنما
 مجموع

 و کارشناسی ارشد

 دکتری عمومی
۲0 10 ۲0 10 ۶0 

 1۲0 ۲0 40 ۲0 40 دکتری تخصصی
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 مرتبط با فناوری نانو هایپروپوزالحمایت از 

 های تحصیالت تکمیلینامهمربوط به پایان
 

 مدارک:

 ایمیل نمایند: ano.irn@hrdcمتقاضیان برای دریافت این حمایت باید مدارک زیر را به آدرس 

 :را ارسال کنند ۲ یا 1بند از مجموعه مدارک  یکی: سطح یکتقاضیان حمایت م* 

 (.1یوست پ) دانشگاهنامه تاییدیه و برگه تکمیل شده پروپوزال توسط  -1

 :مدارک شامل -۲

 روپوزال تصویب شده در دانشکده و با امضای استاد؛پ 

 واهی تصویب پروپوزال در مرکز آموزشی؛گ 

 (.۲پیوست) کار زارشگ 

 

 .، منجر به تسریع روند داوری مدارک متقاضی خواهد شد1ارسال مدارک بند  :توجه

 

دار و صنعتی(: عالوه بر ارسال مدارک های اولویتنامه)پایان دو سطح متقاضیان دریافت حمایت* 

 :مربوط به سطح یک، ضروری است، مدارک خود را مطابق با یکی از دو بند زیر نیز ارسال نمایند

 (.3پیوست ) دارتکمیل و ارسال فرم پروپوزال اولویت :داراولویت هاینامهپایان -1

 (.4 پیوست) تکمیل و ارسال فرم مشاور صنعتی :صنعتی هاینامهپایان -2

 

عالوه بر  محور(:های موضوع ویژه و محصولنامه)پایان سه سطح تقاضیان دریافت حمایتم* 

 :ارسال مدارک مربوط به سطح یک، باید مدارک خود را مطابق با یکی از دو بند زیر ارسال نمایند

 .(5پیوست ) کمیل و ارسال فرم پروپوزال موضوع ویژهت :ویژه موضوع هاینامهپایان -1

 .(۶ پیوست) محورتکمیل و ارسال فرم پروپوزال محصول :محورمحصول هاینامهپایان -2

 

 .کنیدرا دریافت  هاپیوستزیر  مراجعه به لینکبا توانید می
 

 های پیوستفرم
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 مرتبط با فناوری نانو هایپروپوزالحمایت از 

 های تحصیالت تکمیلینامهمربوط به پایان
 

 سواالت متداول:

ی متقاض باشد؛تایید نشده اگر پروپوزال متقاضی به دالیلی از جمله مغایرت زمانی، آیا  -

 د؟اقدام نماینامه دفاع شده یا دستاورد تواند برای دریافت حمایت پایانمی

حمایت  توانند برای دریافتمیتر حمایت پروپوزال را دریافت نکرده باشند نیز متقاضیانی که قبلبله؛ 

اقدام نمایند. الزم به تاکید است در این موارد، در صورت تایید  یا دستاورد، شدهنامۀ دفاعاز پایان

های مربوط شود و حمایتمشمول متقاضی می یا دستاورد شدهنامۀ دفاعدرخواست، تنها حمایت پایان

 گیرد.به پروپوزال به ایشان تعلق نمی

 

 رای ارائه درخواست، محدودیت زمانی وجود دارد؟آیا ب -

 یک سالو مقطع دکتری تخصصی تا  ماه ۶تا  و دکتری عمومی ارشددانشجویان مقطع کارشناسیبله؛ 

 امکان ثبت درخواست برای دریافت این حمایت را دارند. ،پس از تصویب پروپوزال در دانشگاه

 

 ؟شودمشخص مینامه با فناوری نانو چگونه ارتباط پایان -

 نتایج و دستاوردها، ها شامل روش،نامهنامه با فناوری نانو بر اساس محتوای پایانارتباط موضوع پایان

باید در  و نامه نیستدرج کلمه نانو در عنوان پایانمالک  شود. لذاتوسط کمیته علمی ستاد بررسی می

 .نانو مشهود باشد نامه با فناورینتایج و دستاوردها، ارتباط موضوعی پایان

 
 اطالعات بیشتر

 
   

   

    

Tel: 021-63105 

Email: hrdc@nano.ir 

 

  
  

 

https://nano.ir/page/1/5466/12
mailto:hrdc@nano.ir

