
 بسمه تعایل

 

 پژوهشی و-های علمینامه حمایت از فعالیتنآیی"

 "های کارشناسی ارشد و دکترینامهپایان

دانشجویان  ارتقاء سطح علمیدر صنعت ساخت کشور و  راهکارهای مهندسی نرمبین المللی معیار، به منظور پیشبرد و ارتقاء سطح دانش  گروه

های مختلف مهندسی معماری، عمران، های دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد در گرایشنامههای علمی و پایان، از پژوهشکشور در این عرصه

 آورد:به عمل میمادی و معنوی حمایت های زیر در زمینهیریت پروژه مکانیک، برق، مدیریت ساخت و مد

 (VDCو ساخت و ساز مجازی ) (BIMمدلسازی اطالعات ساختمان ) •

 (Sustainable Developmentتوسعه پایدار ) •

 (Knowledge Managementمدیریت دانش ) •

 شرایط همکاری

. نماییدتکمیل  www.meyar.co/supportبه آدرس  در سایتبرای ثبت درخواست، ابتدا فرم درخواست حمایت از پایان نامه و پژوهش را 

 شد.تماس گرفته خواهد  متقاضیبا  ،، در صورت تایید بودنپس از ارزیابی اولیه درخواست

دانشجو موظف است پس از زمان دفاع، گواهی دفاع دهد. در مقابل ش شما را مورد حمایت قرار میبین المللی معیار به دو روش پژوه گروه

درج این جمله  همچنین قرار دهد. شرکتدر اختیار آن را   PDFحاوی فایل CD نامه صحافی شده خود به همراهنامه، یک جلد از پایانپایان

 ".انجام گرفته استبین المللی معیار گروهحمایت  این تحقیق با" نامه الزامی است: در پایان

پروژه توانند در طول مورد تایید شرکت قرار گیرد، می آنها  ، در صورتی که پروپوزالتصویب دانشگاه رسیده استپژوهشگرانی که پیشنهاد آنها به 

با شروط های شرکت توانند از تجهیزات، اطالعات و پروژهپژوهشگران میشایان ذکر است طرح خود را توسعه دهند.  رکتبا پشتیبانی و حمایت ش

  برای انجام پژوهش خود استفاده کنند.تعیین شده 

یابی قرار گیرد. در کند تا مورد بررسی و ارزدانشجو گواهی تصویب پروپوزال خود را برای شرکت ارسال می ،برای برخورداری از حمایت مالی

حمایت مادی به  به طور کلیشود. آغاز می یا طرح پژوهشی ، حمایت از پایان نامهباشد شرکتصورتی که موضوع پیشنهادی مورد تایید 



با این وجود فارغ التحصیالنی که تمایل به تجاری سازی طرح پژوهشی خود دارند میتوانند با ما  گیرد.اند تعلق نمیپژوهشگرانی که دفاع کرده

 تماس بگیرند.

و ریال  50.000.000تا سقف  3.000.000از  حاصل از پژوهش با توجه به دستاوردهای علمیهای ارشد نامهمبالغ حمایت تشویقی از پایان

های تشویقی توسط شرکت در چند مرحله و به شرح زیر حمایت باشد.میریال  100.000.000تا سقف  5.000.000از  یهای دکترنامهپایان

 باشد: پرداخت خواهد شد و پرداخت نهایی منوط به بررسی دستاوردهای پایان نامه می

 مبلغ توافق شده پس از تصویب پروپوزال  10%

  در طول پیشرفت پروژه 20%

 پژوهشینگارش پایان نامه یا طرح  10%

 پس از دفاع از پایان نامه 20%

 مقاله Acknowledgmentدر قسمت  "گروه بین المللی معیار "پس از ثبت مقاله علمی پژوهشی و ذکر  40%


