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 و معرفی طرح ميزبانی مقدمه

طرح ميزباني پژوهشگاه صنعت نفت از دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری دانشگاه های کشور که به پيشنهاد و حمایت وزیر 

همکاری بين مراکز دانشگاهي و صنعت نفت کشور و با هدف بازنمودن درهای نفت ارائه گردید، همسو با اجرای سياست 

اجرای این طرح امکان بهره گيری از ظرفيت  پژوهشگاه به روی محققان و جامعه علمي کشور در مرحله اجرا قرار گرفت.

دنه علمي کشور از های سخت افزاری، دانشي، کارگاهي، آزمایشگاهي پژوهشگاه صنعت نفت به منظور خدمت رساني به ب

 طریق پایان نامه های دانشجویان تحصيالت تکميلي فراهم مي گردد. 

سوق دهي پایان نامه ها و رساله های دکتری بستری پویا به منظور  تِک،بنيان آیدانششتابدهنده  در این راستا با همکاری

ققان جوان مي توانند در بدو شروع، از مشاوره . بطوریکه محبه سمت شکل گيری کسب و کارهای فنآورانه ایجاد گردیده است

بدین منظور عناوین  و منتورینگ متخصصان و کارشناسان ارشد اکوسيستم نوآوری و فنآوری  انرژی کشور بهره مند گردند.

ست و موضوعات راهبردی پژوهشگاه صنعت نفت، برای تعيين و استخراج عناوین رساله ها و پایان نامه ها پيشنهاد گردیده ا

که زمينه تيم سازی و تشکيل کسب و کار فناورانه و حمایت از خدمات متنوع در مسير دستيابي به محصول و تجاری سازی 

 دند.پژوهش خود بهره مند گر

 مراحل گام به گام 

مراحلي بشرح ذیل را گام به گام طي نمایند تا فرایند تصویب پروپوزال مي بایست محققان عالقه مند برای شروع همکاری 

 بصورت رسمي صورت پذیرد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

در خواست رسمی توسط 

+ نامه تایيدیه  دانشجو

 معاون پژوهشی
باشمدارای عنوان می معاونت فناوری پژوهشگاه  

 مایلم از عناوین پيشنهادی پژوهشگاه استفاده نمایم

 ارجاع به پردیس مربوطه

 باالدست، پایين دست و انرژی
تعيين استاد راهنمای دوم 

و یا استاد مشاور از طرف 

 پژوهشگاه 
نهایی شدن عنوان و 

تعيين زمان ارسال 

 پروپوزال

 تصویب نهایی پروپوزال

 از طرف دانشگاه
تصویب نهایی در شورای 

 پژوهشی پژوهشگاه
 ارسال به پردیس 

 اعالم به دانشگاه

 کنترلارسال به 

 پروژه
 ارسال به مالی

ب 
س

ی اوليه بر ح
س

برر

ت
ن و زمينه فعالي

عنوا
 

هماهنگي بين استاد راهنمای دانشجو )استاد دانشگاه( و استاد 

 مشاوره پژوهشگاهراهنمای دوم )هيئت علمي پژوهشگاه( و یا استاد 

شروع به 

 کار دانشجو

تعيين منابع مالي و کمک هزینه 

 تخصيص داده شده به دانشجو

واریز مبلغ تخصيص داده شده 

 به حساب دانشجو
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تد
 

م 
گا

ه 
م ب

گا
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پایان نامه  اوليه طع ارشد و دکتری باید بعد از مشخص شدن عنوانامق انفوق دانشجوی تصویرفرآیند مشخص شده در  مطابق

و پس از وب سایت به آدرس .... ثبت نموده یا رساله دکتری، درخواست خود را مبني بر استفاده از خدمات طرح ميزباني در 

بع آن د و به تخو انجام پژوهشپژوهشي پژوهشگاه اقدام به شروع  طي مراحل مشخص شده و تصویب پروپوزال در شورای

  خدمات مربوطه نمایند.استفاده از 

 تحقيقکمک هزینه انجام 

ميليون تومان و برای دانشجویان دکتری تا سقف  30.000.000دانشجویان ارشد تا سقف  اختصاص یافته برایکمک هزینه 

 عنوان پروژه دانشجو متغيير خواهد بود.متناسب با ميليون تومان  50.000.000

 پيوستن به طرح ميزبانی مزایای

 گردیده است: ها نيز اشارهطرح ميزباني از مزایای متعددی برخوردار است که در ذیل به برخي از آن

 استفاده بهينه از زمان با هدف جلوگيری از ایجاد وقفه در فرآیند تحقيق و توسعه تا طراحي  محصول نهایي -

 های دانشجویان در مسير دستيابي به راهکار و محصولي فنآورانهها و رسالهنامههدفمند کردن موضوعات پایان -

 افزاری در پژوهشگاه نفتافزاری و مغزهای سختظرفيت ها و منابع موجود باالخصاستفاده بهينه از ظرفيت -

 های فناورانهدهي دانشجویان مستعد در مسير ایجاد کسب و کارسوق -

 های فنآوردهي به هستهسازی و شکلمند برای تيمجذب دانشجویان مستعد و عالقه -

 ارشد کارشناسی دانشجویان تصویب عنوان و پروپوزال پایان نامهفرآیند 

 بشرح ذیل است:فرآیند جذب و پيوستن دانشجویان مقطع ارشد به طرح ميزباني پژوهشگاه صنعت نفت 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب اوليه عنوان بر اساس 

موضوعات پيشنهادی 

 نفت یا سایر موارد پژوهشگاه
تعيين استاد راهنمای 

 دانشجو در دانشگاه 

تصویب عنوان پيشنهادی 

و معرفی استاد راهنما یا 

مشاور از طرف پژوهشگاه 

 نفت

  تحقيق( روش) سمينار درس اخذ

 

اخذ درس پایان 

نامه/تصویب پروپوزال در 

 دانشگاه 

تصویب پروپوزال در 

شروع به کار دانشجو بر  اعالم رسمی به پژوهشگاه نفت پژوهشگاه نفت

 نامهروی پایان

 قانونی گردداز طریق وب سایت طرح ميزبانی آغاز نموده، تا مرحله تصویب پروپوزال که چهارچوب همكاری نهایی و از مرحله انتخاب موضوع با پژوهشگاه صنعت نفت تعامل خود را دانشجو 

گام به پروپوزالتدوین گام به   

 اعالم رسمی عنوان و استاد راهنما

 به معاونت فنآوری پژوهشگاه نفت 
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اخذ درس دو واحدی سمينار  همزمان باتوانند های فني و مهندسي کشور ميبدین ترتيب دانشجویان مقطع ارشد دانشگاه

بع آن انتخاب استاد راهنمای خود، فرآیند انتخاب عنوان یا موضوع پایان نامه خود را در مسير طرح و به ت)روش تحقيق( 

 داده و از مزایای این طرح استفاده نمایند. ميزباني پژوهشگاه صنعت نفت سوق

 

 دانشجویان دکتری تصویب عنوان و پروپوزال رسالهفرآیند 

 جذب و پيوستن دانشجویان مقطع دکتری به طرح ميزباني پژوهشگاه صنعت نفت بشرح ذیل است:فرآیند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

انتخاب استاد راهنما 

سال حداکثر تا پایان نيم

 دوم تحصيلی

اخذ درس سمينار و انتخاب اوليه 

عنوان رساله دکترا بر اساس 

 موضوعات پيشنهادی یا سایر موارد
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ت 
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وا

رخ
 د

ت
ثب ب

و
ت 
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اه 

شگ
وه

پژ

ت
 نف

ت
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ص

 معرفی رسمی عنوان پيشنهادی و

 پژوهشكاه نفتمعاونت فنآوری استاد راهنما به  

عنوان اصلی نهایی سازی اقدام برای 

رساله و تدوین پروپوزال برای ارائه در 

 جلسه پيش دفاع در دانشگاه

 سال دوماز نيم

 از طریق وب سایت طرح ميزبانی آغاز نموده، تا مرحله تصویب پروپوزال که چهارچوب همكاری نهایی و قانونی گردداز مرحله انتخاب موضوع با پژوهشگاه صنعت نفت تعامل خود را دانشجو 

 

از  اوليهتصویب عنوان 

معرفی و  طرف پژوهشگاه

 استاد راهنمای دوم
نوآورانه رساله و ارائه طی فرایند نهایی سازی عنوان و ابعاد علمی و 

 سمينار
 مدت زمان تقریبی انجام حدود یک ترم تحصيلی است.

اخذ تایيد نهایی عنوان و پروپوزال از 

 پژوهشگاه نفتپژوهشی  شورای 

سال چهارم حداکثر تا پایان نيم

 تحصيلی

 پيش دفاع در گروه آموزشی دانشكده
تایيد نهایی عنوان و پروپوزال 

رساله دکترا در واحد تحصيالت 

 تكميلی دانشگاه 

 ارسال رسمی به معاونت فنآوری پژوهشگاه نفت

 به کمک استاد راهنما و تهيه پروپوزال در جهت تصویب آن

 

شروع به کار دانشجو بر 

 روی رساله دکتری
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سال دوم تحصيلي که در شرف انتخاب موضوع پژوهشي خود در تواند پس از نيماز این رو دانشجوی مقطع دکتری نيز مي

باشد با پژوهشگاه صنعت نفت متصل شده و از طرح ميزباني این مجموعه راستای تصویب موضوع نهایي رساله دکتری مي

  استفاده نماید.

 

 ثبت نام در وب سایتفرآیند 

توانند و دانشجویان مي پذیردصورت مي www.irip.irادرس اینترنتي  وب سایتفرآِیند جذب و پذیریش دانشجویان در 

 طبق روال مشخص شده درخواست خود را ثبت نمایند.

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 هاشرح وظایف و مسئوليت

  :مسئوليت های هر یک از ذینفعان بشرح ذیل استشرح وظایف و در طرح ميزباني 

مطالعه راهنمای گام به گام و 

تصویب عنوان و  فرایندهای

 پژوهشگاه نفتپرورپوزال در 

وب سایت طرح به ورود 

پژوهشگله صنعت ميزبانی 

 نفت
www.irip.ir 

ثبت نام کاربر جدید +        

اطالعات و سوابق ثبت 

 کاربر علمی و پژوهشی

و ثبت درخواست اوليه 

بارگذاری نامه معرفی از طرف 

  دانشگاه

 انتخاب عنوان از موضوعات پيشنهادی

 پژوهشگاه نفت یا سایر موارد 

معاونت طرح و بررسی در 

فنآوری و پردیس های 

پژوهشگاه صنعت  مرتبط

 نفت

از به دانشجو نتيجه اعالم 

 کاربری طریق پنل

ضوع 
تایيد مو

 
ضوع 

عدم تایيد مو
 

انجام پروپوزال و  تدوین

 فرآیند تصویب در دانشگاه
 تایيدنهایی پروپوزال و بارگذاری در وب سایت همراه با نامه رسمی 

شورای تصویب نهایی در 

پژوهشگاه  یپژوهش

 صنعت نفت

 شروع به کار دانشجو
 تصویب 

 پروپوزال / رساله

ب 
وی

ص
م ت

عد

ه 
سال

/ ر
ل 

وزا
وپ

پر

جو
ش

دان
 

http://www.irip.ir/
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 های ارشد / رساله دکتریعناوین پایان نامه

توانند از موضوعات و اولویت های دانشجویان کارشاسي ارشد و دکتری همانطور که در مراحل قبلي هم ذکر گردید مي

شگاه صنعت نفت برای تعيين عنوان پایان نامه یا رساله دکترای خود بهره مند گردند یا با کمک اساتيد راهنما پيشنهادی پژوه

 و مشاوران و منتورهای متخصص این طرح، عنوان جدیدی را پيشنهاد نمایند

ده پژوهانه صنعت نفت موضوعات پيشنهادی پژوهشگاه صنعت نفت متناسب با اولویت ها و نيازهای فنآورانه و راهبردهای آین

و گاز تدوین گردیده که در صورت دستيابي به دانش فني و یا محصولي نوآورانه با بينش فني قوی و معتبر، بستر تجاری 

این عناوین که بعضا عناوین ميان رشته ای در حوزه فنآوری نوین  سازی و تبدیل آن به کسب و کاری پایدار فراهم است.

 يزباني به آدرس اینترنتي .... قابل مشاهده است.هستند در وب سایت طرح م

 

 ای(رشته)عناوین ميان ایرشتهميان های پژوهشیتيم گيریشكلروند 

د با انتخاب نتوانمي یانباشد که دانشجوای ميبه گونه پيشنهادی موضوعاتدر ذیل  ایميان رشتهتيم های گيری فرآیند شکل

و  تعریف عناویني نوآورانهبه ، نسبت پژوهشي – علمي  مختلف یا ابعاد دو آن درو متناسب با نياز  این موضوعاتیکي از 

با بهره مندی از مشاوره و منتورینگ تخصصي طرح ميزباني برخوردار گردند بطوریکه به  تشکيل تيم پژوهشي تخصصي و

 د.حل یک چالش پيچيده و چندوجهي صنعت با فعاليت هماهنگ تيمي منجر گرد

 محققين )دانشجویان( اساتيد راهنما و مشاور تِکشتابدهنده آی پژوهشگاه صنعت نفت

 شرح وظایف

مشروعيت به فرآیند ميزباني، 

ها و خدمات دسترسي به داده

آزمایشگاهي و حمایت مالي و 

 معرفي به صنعت

فراخوان و جذب، تيم سازی، 

آموزش و منتورینگ عمومي و 

تخصصي، پایش و نظارت، 

تسهيلگری و خدمات زیرساختي، 

 تجاری سازی و تامين سرمایه

آموزش، راهنمایي و کمک به 

های دانشجویان در پيشرفت پروژه

گيری هدف و یا مسير شکل

محصول نهایي و منتورینگ 

 نخصصي

تحقيق و توسعه در مسير دستيابي 

به دانش فني و ایجاد زیرساخت 

فاز برداری از پروژه در فني بهره

 عملي
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 رویدادهای و کارگاه های تخصصیبرنامه اجرایی و زمانبندی اطالع رسانی و برگزاری 

هدف اصلي طرح ميزباني از های داخلي الزم االجرا در پروسه تحقق بخشيدن به مراحل انجام و اطالع رساني فرآیند، زمان

باشد که در ذیل به آن اشاره های مختلفي نيز ميهای دانشجویان ارشد و رساله دانشجویان دکتری شامل بخشنامهپایان

ها، ذینعفان، های اصلي و مهم پيامدو همچنين الزم به ذکر است که نمایي کلي فرآیند تدوین که شامل بخش گردیده است

 باشد.ها نيز در پيوست این راهنما قرار داده شده است که قابل دسترس نيز ميهای داخلي و توانمندیفرآیند

 رشته ایميان  کلی پژوهشعنوان 
 

ميان رشته
ی

ا
 

تعریف عنوان 

1تخصصی   

 

تعریف عنوان 

2تخصصی   

 

 پژوهشي مسالهپایان نامه ارشد متناسب با موضوع اصلي پروژه و در برگيرنده بعد علمي و  رساله دکتری/ دو عنوانتعریف 

 
استاد راهنمای  2 انتخاب

 اصلی )دانشگاه(

 رساله دکترا /پایان نامه تصویب عنوان کلی و تخصصی

 

 
 تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی دانشگاه

 

دانشجو پروژه مطالعاتی فاز انجام و بررسی  

ب پروپوزال
صوی

عدم ت
 

 اصلیحل مسئله و نوآورانه برای علمی  ایجاد زیرساختی ونتایج حاصله  هم افزایی تيمی در

 

و نوآورانه علمی دستاورد از دفاع و دکتری رساله یا ارشد نامه پایانتدوین  حل نياز فناورانه و موضوع  

 اصلی پژوهش علمی 

 

گیری کسب و کار فناورانهشکل   


