بسمهتعالی
دستورالعمل حمايت از رساله دكتري در حوزه ماليات
ماده ( )1مقدمه

در اجرای ماده  46قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران و بند (هــ) تبصـره  9قـانون بودجـه سـا
 9999کل کشور و با هدف استفاده از ظرفیتهای علمی دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور و کمک بـه توسـعه علـم و
فناوری در جهت شناسایی و رفع چالشهای سازمان امور مالیاتی ،دستورالعمل حمایت از رسـاله دکتـری بـه شـرر زیـر
تهیه و تدوین شده است؛
ماده ( )2هدف

 توسعه تحقیقات بنیادی ،کاربردی و توسعهای در حوزه مالیات با تأکید بر تحقیقات کاربردی.
 توسعه ارتباط با دانشگاهها و مراکز پژوهشی و استفاده از ظرفیتهای علمی کشور.
 تشویق افراد مستعد جهت جذب در فعالیتهای تحقیقاتی و مطالعاتی.

 حل مشکالت و چالشها با مشارکت و همکاری دانشگاهها و مراکز پژوهشی
 کمک به هدایت رسالههای دکتری در جهت رفع نیازهای پژوهشی کشور.
ماده ( )3شرايط

 دانشجوی دکتری به صورت تمام وقت در یکی از دانشگاههای کشور مشغو به تحصیل بوده و آزمـون جـامع
را با موفقیت گذرانده باشد.

 دانشجو بدون آزمون ورودی (کنکور) به صورت پژوهش محور یا پـردی

آموزشـی در دانشـگاههـا پذیرفتـه

نشده باشد.
 از تاریخ دفاع از موضوع رساله دکتری تا تاریخ ارسا مدارک و مستندات به سازمان امور مالیاتی کشور بـیش
از شش ماه سپری نشده باشد.

 پروپوزا رساله قبالً به صورت حرر پژوهشی از سوی اساتید راهنما و مشاور ارائه و تصویب نشده باشد.
ماده ( )4اولويتهاي پژوهشی مورد حمايت

 رساله های دکتری که موضوع آن ها در فهرست اولویت های پژوهشی مورد تأیید سازمان امـور مالیـاتی کشـور
قرارگرفته و یا به پیشنهاد دانشجو مورد تائید قرار گیرد ،مورد حمایت قرار میگردد.

 اولویتهای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور در سامانه مدیریت احالعـات پژوهشـی سـازمان امـور مالیـاتی
کشور به نشانی اینترنتی  www.taxresearch.irقابل دسترس میباشد.
ماده ( )5سقف حمايت مالی
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 به منظور تأمین بخشی از هزینههای تدوین و نگارش رساله ،حمایت مالی براساس نمره رسـاله و نمـره ارزیـابی
صورت می گیرد.

 مبلغ حمایت برای هر رساله تا سقف  92101110111ریا میباشد.
ماده ( )6فرايند بررسی و تصويب پروپوزال

 دانشجویان متقاضی باید عنوان رساله خود را در چارچوب یکی از اولویتهای پژوهشی مصوب سازمان امـور
مالیاتی کشور (فراخوان حمایت از رسالههای دکتری) انتخاب و در قالب فرم پروپوزا دانشگاه محل تحصـیل
به همراه فرم ثبتنام (درخواست حمایت) و سایر مدارک مورد نیاز به مرکز آموزش ،پـژوهش و برنامـهریـزی
(گروه امور پژوهشی و پایگاه احالعاتی) از حریق پست الکترونیکـی  payannameh@tax.gov.irارسـا
نمایند.

 مرکز آموزش ،پژوهش و برنامهریزی (گروه امور پژوهشی و پایگاه احالعاتی) مؤظـف اسـت ظـرف حـداک ر
یکماه از تاریخ دریافت مدارک نسبت به بررسی موضوع اقدام و نظر نهایی را به دانشجو اعالم نماید.
ماده ( )7مدارک مورد نياز جهت برخورداري از حمايت مالی

 فرم ثبتنام (درخواست حمایت)

 فرم پروپوزا رساله دکتری به همراه جدو زمانی مراحل تکمیل آن

 صورتجلسه تصویب پروپوزا رساله دکتری توسط گروه آموزشی به هماره تأییدیه شورای تحصیالت تکمیلی
دانشکده

 گواهی قبولی در آزمون جامع

 ارائه یک نسخه صحافی شده از پایان نامه به همراه فایل  wordو pdf
 ارائه یک نسخه خالصه مدیریتی مطابق نمونه پیوست
 صورتجلسه دفاع

 فرم پیشنهاد موضوعات خارج از اولویتهای پژوهشی (در صورت لزوم)
ماده ( )8ساير موارد

 مسئولیت صحت کلیه مطالب مندرج در رساله بر عهده دانشجو میباشد.

 رسالههایی کـه از حـرف دسـتگاه هـا و سـازمان هـای دیگـر مـورد حمایـت قـرار گرفتـه باشـند ،مشـمو ایـن
دستورالعمل نمی باشند.

 رسالههای دکتری پژوهش محور (بدون آزمون ورودی) از شمو این دستور العمل خارج می باشند.
2



دانشجو مؤظف است در صورت درخواست سازمان امور مالیاتی کشور ،رساله خود را در قالب سخنرانی ارائـه
نماید.
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