
  ماليات حوزهدر  يدكتري مقطع حمايت از پايان نامه هاورالعمل تدس

  

  مقدمه . 1
 ،شـود  هاي فكري بخش عظيمي از دستگاه توليـد علـم مـي    از ظرفيت برداري  كارگيري و بهره به هاي دانشگاهي نه تنها موجب  گسترش كمي و كيفي پژوهش      

رفع مسائل و مشـكالت   شناسايي وسازمان امور مالياتي كشور به منظور  ،بدين جهت.خواهد شدنيز وزه مالياتحدر بلكه باعث نهادينه ساختن و تقويت پژوهش 
هاي  نامه ، حمايت از پاياندوره هاي تحصيالت تكميليدانشجويان  و ها دانشگاه تيدوسط اساها ت نمطالعه و شناخت علمي آ و كشور ينظام ماليات و اصالح موجود

  . استي را در اولويت قرار داده دكتر
   :هدف. 2 

  .با تأكيد بر تحقيقات كاربردي حوزه ماليات اي در  توسعه تحقيقات بنيادي، كاربردي و توسعه •
  .استفاده از ظرفيتهاي علمي كشورو مراكز پژوهشي و دانشگاهها با توسعه ارتباط •
 .مرتبط با موضوع مالياتهاي تحقيقاتي و مطالعاتي  افراد مستعد جهت جذب در فعاليت و تشويق شناخت •
  .شگاه هانحل مشكالت سازمان با مشاركت و همكاري دا •

  :مورد حمايت يها نامه پايان موضوع. 3 
در اين زمينـه بـه درگـاه سـازمان     (د نانتخاب شده باش مرتبط با مالياتپس از هماهنگي با دفتر پژوهش و برنامه ريزي، ها  موضوع آن كهدكتري هاي  نامه پايان •

  .خواهند بود مشمول اين دستورالعمل) مراجعه شود  http://intamedia.irنشاني امور مالياتي كشور به 
  :مراحل حمايت مالي .4

فـرم درخواسـت   (شـماره يـك  تكميل شده همراه فرم دانشگاه به پروپوزال در قالب فرم  وانتخاب مطابق بند سه خود را عنوان پايان نامه متقاضي مي بايست  •
 .اسال نمايد به دفتر پژوهش و برنامه ريزي )همكاري

  .اظهار نظر نمايد شدهارائه  روپوزالنسبت به پدفتر پژوهش و برنامه ريزي موظف است ظرف يك ماه نسبت به بررسي و اعالم نظر  •
ظـرف  حـداكثر  رسـانده و   تصـويب به  دانشگاه در شوراي تحصيالت تكميليرا  دفتر پژوهش و برنامه ريزيتوسط پروپوزال تاييد شده  متقاضي مي بايست •

  .به دفتر پژوهش و برنامه ريزي ارسال نمايدتصويب شده را  پروپوزاليك ماه تصوير 
  .بعد از دفاع موفق از پايان نامهارائه مدارك مورد نياز  •

   :مالي  حمايتسقف  .5
زيـر صـورت   ارزيابي به شـرح  نمره  براساس نمره پايان نامه وهاي مالي  حمايتماليات،  حوزهدر  نامه پايانتدوين و نگارش  هاي به منظور تأمين بخشي از هزينه

  :مي گيرد
 .يدكترمقطع هاي  نامه ريال براي پايان 100.000.000 مبلغحداكثر پرداخت  •
  .در صد سهم استاد راهنما مي باشد 30مبلغ مذكور سهم دانشجو و  صددر70 •
كارشناسـان  علمـي   همشـاور  بهـره گيـري از   ،تخصصـي   هايي مانند استفاده از كتابخانـه  ، در زمينهي كشورماليات سازمان امورمقررات قوانين و  چهارچوب در •

  .هاي الزم به عمل خواهد آمد سازمان  جهت تهيه آمار و اطالعات، مساعدتواحدهاي تابعه معرفي به  سازمان و نيز
   :مالي برخورداري از حمايتمدارك مورد نياز جهت . 6

 .استاد راهنماسوابق شغلي تصوير  •
 .پيشنهاديتصوير پروپوزال  •
 .تصوير پروپوزال تصويب شده •
 .همربوط الكترونيكي به همراه فايلصحافي شده از پايان نامه نسخه  يكي  ارائه •
 .همربوط الكترونيكي به همراه فايل مطابق نمونه پيوست نسخه خالصه مديريتييك  ي ارائه •
 .ارائة نامه تأييديه از طرف دانشگاه مربوطه مبني بر تاريخ دفاع ،نمره دريافتي و موضوع پايان نامه •
 .)دويك و فرم شماره (هاي مالي پايان نامه هاي دكتريتكميل فرم درخواست حمايت  •

   :ساير موارد. 7
 .باشد ميو استاد راهنمامسئوليت صحت كليه مطالب مندرج در پايان نامه به عهده دانشجو  •
 .باشداز شمول اين دستورالعمل خارج مي ي ديگر مشمول حمايت شده باشند و سازمان ها پايان نامه هايي كه از طرف دستگاه ها •



صفر: ويرايش  فرم (دكتري حرفه ايپايان نامه هاي از حمايت هاي مالي همكاري جهت  فرم درخواست  

  )شماره يك
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 از 

 

دكترا ي حمايت از پايان نامه ها  دستور العمل ‹‹موضوع  اينجانب با مشخصات ذيل متقاضي برخورداري از حمايت هاي مالي

  .مي باشم ››ماليات حوزهدر 

 :             همراهشماره :                         كار شماره تماس محل                 :          ملي كد    :                          دانشجو نام خانوادگي و  نام

  :پست الكترونيكي               :   نشاني محل كار

  : همراهشماره :                         شماره تماس محل كار             :        ملي كد            :                استاد راهنما نام خانوادگينام و  

   :پست الكترونيكي              :     رنشاني محل كا

:                                                               گرايش:                               رشته تحصيلي:                                             مقطع تحصيلي 

  :      نام دانشكده                                                  :نام دانشگاه

  :رشته تحصيلي                              : استاد راهنما مرتبه علمي

  :دكتري حرفه ايعنوان پايان نامه 

  

  

  

  

  

  

  

  :مدارك مورد نياز

 .تصوير سوابق شغلي استاد راهنما  •
 .رت دانشجوييتصوير كا  •
 .پروپوزال پيشنهادي تصوير  •
 .تصوير پروپوزال تصويب شده  •

 دفتر پژوهش و برنامه ريزي

 امضاء و تاريخ

 دانشجو

 امضاء و تاريخ

ستاد راهنماا  

 امضاء و تاريخ

         



صفر: ويرايش    )فرم شماره دو( دكتري حرفه ايفرم درخواست حمايت هاي مالي پايان نامه هاي  
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 از 

 

صندوق  – برنامه ريزيدفتر پژوهش و  -طبقه سوم   -سازمان امور مالياتي كشور –روبروي كاخ دادگستري  –خيابان داور  –ان امام خميني ميد –تهران: نشاني

                                                              http://www.intamedia.ir/taxresearch   33967440:فكس -39903933:تلفن  -14665/1388پستي 

  دفتر پژوهش و برنامه ريزي

عنوان ذيل و مطابق توافقات انجام شده به اتمام رسانده ام  با موضوع پايان نامه تحصيلي خود را اينجانب احتراماً، با توجه به اينكه 

در را اقدامات الزم  ››لياتما حوزهدكترا در ي حمايت از پايان نامه ها  دستور العمل ‹‹لذا خواهشمند است مطابق دستورالعمل 

  .مبذول فرماييد انخصوص حمايت مالي از اينجانب

 :دانشجو نام خانوادگينام و 

  :           شماره حساب                :                                   نام شعبه      :                                 نام بانك

 :اهنمااستاد ر نام خانوادگينام و   

  :           شماره حساب                :                                   نام شعبه      :                                 نام بانك

  :دكتري حرفه اي پايان نامهعنوان 

  

              :پايان نامهتعداد واحد              :نمره پايان نامه                         : تاريخ دفاع از پايان نامه:                     پروپوزالتاريخ تصويب 

   

    

  

  

  :مدارك مورد نياز

 .هبه همراه فايل مربوط )صحافي شده(دكتري حرفه اي يك نسخه پايان نامه ارائه 

   .هبه همراه فايل مربوطاز پايان نامه نسخه خالصه مديريتي ارائه يك 

 .نمره و موضوع پايان نامه نامه تاييديه از طرف دانشگاه مربوطه مبني بر تاريخ دفاع،

 دفتر پژوهش و برنامه ريزي

 امضاء و تاريخ

 دانشجو

 امضاء و تاريخ

 استاد راهنما

 امضاء و تاريخ

         


