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  فراخوانفراخوان
 

  کارشناسی ارشد و دکتري هاي تحصيلینامهحمایت از پایان

های دانشاوویا  دور  ناماهدر نظر دارد در راستای تحقق رسالت، اهداف و مأموریتهاای واود، پایا  ریزی آموزش عالیمؤسسه پژوهش و برنامه
رار دهد. از دانشوویا  عالقمند به انوام پژوهش دعاو  باه عما  کارشناسی ارشد و دکتری را در محورهای زیر مورد حمایت معنوی و مادی ق

  پروپوزال پیشنهادی رساله وود را برای ارزیابی به مؤسسه ارائه دهند. ،آیدمی
و توساعه و تعمیاق ادبیاا  آماوزش آموزش عاالی های مرتبط با حوز های محققا  در راستای اهداف هدف این برنامه ارتقاء سطح علمی پروژ 

 باشد.میها به سوی ح  مسائ  و مشکال  موجود آموزش عالی کشور نامهدهی پایا ی و جهتعال
 

 محورها و موضوعات 
 مدیریت آموزش عالی -1
 ریزی آموزش عالیگذاری و برنامهسیاست -2

 اقتصاد آموزش عالی -3

 مطالعا  تطبیقی در آموزش عالی -4

 شناسی آموزش عالیجامعه -5

 حقوق آموزش عالی -6

 در آموزش عالی فناوری اطالعا  -7

 آمار آموزش عالی -8

   ی اطالعاتی و عملیاتی مرتبط با آموزش عالیهاطراحی سیستم -9
 

 شرایط حمایت
 شورای پژوهشی مؤسسه نامه با یکی از مسای  آموزش عالی ایرا  و تصویب آ  درارتباط موضوع پایا  -1
 پژوهشی به مؤسسه -ارائه یک مقاله علمی -2

 پس ازدفاعیه نامه به مؤسسهیا ارائه یک نسخه از متن نهایی پا -3
 

 امکانات و حمایتها
 امکا  استفاد  دانشوویا  از کتابخانه تخصصی مؤسسه -1
 مندی از مشاور  یا راهنمایی گروههای پژوهشی مؤسسهامکا  بهر  -2

 بروورداری از حمایت مالی و تشویقی مؤسسه -3
 

 یاز و نحوه ارسال تقاضا به مؤسسهمدارک مورد ن
 ویب شد  وصور  جلسه مصوبارائه طرحنامه تص -1
 ارسال  دروواست کتبی  -2

 

بهه  پروپوزال پیشنهادی را مراجعه و   www.irphe.irبه نشانی الکترونیکی اولویتهای پژوهشی  ،مقررات ازبرای کسب اطالعات بیشتر توجه: 
 .نماییدوزش عالی ارسال ریزی آممؤسسه پژوهش و برنامهپست الکترونیکی نشانی و یا 

 

   11717313-10تلفن:       1114306511کدپستی  - 07پالک  –کوچه گلفام  –خیابان آفریقا  –نشانی: تهران 

 11747661دورنگار:              

http://www.irphe.ir/
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