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تعالیبسمه
مالیاتحوزهدر يدکتررسالهحمایت از ورالعمل تدس

مقدمه)1(ماده 
قـانون بودجـه سـال    9تبصـره  )هــ (بند وبرنامه پنجساله ششم توسعه جمهوري اسالمی ایران قانون 64در اجراي ماده 

ها و مراکز پژوهشی کشور و کمک بـه توسـعه علـم و    هاي علمی دانشگاهکل کشور و با هدف استفاده از ظرفیت1399
هاي سازمان امور مالیاتی، دستورالعمل حمایت از رسـاله دکتـري بـه شـرح زیـر      فناوري در جهت شناسایی و رفع چالش

تهیه و تدوین شده است؛ 
هدف) 2(ماده 

با تأکید بر تحقیقات کاربرديحوزه مالیات اي در توسعه تحقیقات بنیادي، کاربردي و توسعه.
هاي علمی کشورو مراکز پژوهشی و استفاده از ظرفیتهادانشگاهباتوسعه ارتباط.
هاي تحقیقاتی و مطالعاتیافراد مستعد جهت جذب در فعالیتتشویق.
 و مراکز پژوهشیهاشگاهنبا مشارکت و همکاري داهاو چالشحل مشکالت
هاي دکتري در جهت رفع نیازهاي پژوهشی کشورکمک به هدایت رساله.

شرایط) 3(ماده 
هاي کشور مشغول به تحصیل بوده و آزمـون جـامع را   دانشجوي دکتري به صورت تمام وقت در یکی از دانشگاه

.با موفقیت گذرانده باشد
 پذیرفتـه  هـا  دانشـگاه دربه صورت پژوهش محور یا پـردیس آموزشـی   ) کنکور(دانشجو بدون آزمون ورودي

.نشده باشد
  یـک  از تاریخ دفاع از رساله دکتري تا تاریخ ارسال مدارك و مستندات به سازمان امور مالیاتی کشور بـیش از

.سپري نشده باشدسال
ًنشده باشدارائه و تصویبد راهنما و مشاور تیای از سوي اسبه صورت طرح پژوهشپروپوزال رساله قبال.

هاي پژوهشی مورد حمایتاولویت)4(ماده 	
امـور مالیـاتی کشـور   سازمانیدتأیموردپژوهشیهاياولویتفهرستدرهاآنموضوعکهدکتريهايرساله

. گرددمیقرار حمایتموردگیرد،قرارتائیدمورددانشجوپیشنهادبهیاوقرارگرفته
سـازمان امـور مالیـاتی    در سامانه مدیریت اطالعـات پژوهشـی  سازمان امور مالیاتی کشور هاي پژوهشی اولویت

.باشدقابل دسترس میwww.taxresearch.irاینترنتینشانیبه کشور
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مالی حمایتسقف )5(ماده 
 می گیردصورت رسالهبراساس نمره مالی حمایت، رسالهتدوین و نگارش هايبخشی از هزینهبه منظور تأمین.
باشدمیریال 150,000,000حمایت براي هر رساله تا سقفمبلغ.

فرایند بررسی و تصویب پروپوزال) 6(ماده 
 امـور  هاي پژوهشی مصوب سازمانخود را در چارچوب یکی از اولویترسالهباید عنوان دانشجویان متقاضی

انتخاب و در قالب فرم پروپوزال دانشگاه محل تحصـیل  )هاي دکتريفراخوان حمایت از رساله(مالیاتی کشور 
ریـزي  مرکز آموزش، پـژوهش و برنامـه  بهو سایر مدارك مورد نیاز )درخواست حمایت(نام فرم ثبتبه همراه 

ارسـال  payannameh@tax.gov.irاز طریق پست الکترونیکی)امور پژوهشی و پایگاه اطالعاتیگروه(
در صورتی که موضوع به انتخاب خود دانشجو باشد، وي مؤظف است فرم پیشنهاد موضـوعات خـارج   . نمایند

فـوق ارسـال   بـه آدرس و سـایر مـدارك   از اولویت هاي پژوهشی را تکمیل نموده و آن را به همراه پروپـوزال  
.نماید

مالیبرخورداري از حمایتمدارك مورد نیاز جهت )7(ماده 
درخواست حمایت(نامفرم ثبت(
فرم پروپوزال رساله دکتري به همراه جدول زمانی مراحل تکمیل آن
گواهی قبولی در آزمون جامع
 به همراه فایلصحافی شده از پایان نامه نسخه یکارائهWORD وPDF

نسخه خالصه مدیریتییک ارائه
جلسه دفاعصورت
در صورت لزوم(هاي پژوهشی فرم پیشنهاد موضوعات خارج از اولویت                                (

سایر موارد)8(ماده 
باشدعهده دانشجو میر برساله ت صحت کلیه مطالب مندرج در مسئولی.
مول ایـن  مشـ ،قـرار گرفتـه باشـند   حمایـت  مـورد ي دیگـر  و سـازمان هـا  هـا کـه از طـرف دسـتگاه   هـایی رساله

.دنمی باشندستورالعمل 
از شمول این دستور العمل خارج می باشند)بدون آزمون ورودي(پژوهش محورهاي دکتريرساله.
  دانشجو مؤظف است در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رساله خود را در قالب سخنرانی ارائـه

.  نماید


