
 

»اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل سال«  
     

)٣١/٠١/٩٥ مورخهفتم ویرایش (   

»به نام خداوند جان و خرد«  
   هاي دانشجويي مورد حمايت شركت هاي پروژه و پيوست نحوه تكميل قرارداد

 مدیریت پژوهش و فناوري
 

      
  

  ١  
  

  ،دانشجويان محترم
  

مطابق با (آنها  )پروپوزال دانشجویی(دکتري / هاي کارشناسی ارشد نامه یشنهاد پروژه جهت حمایت از پایاندانشجویانی که فرم پبدینوسیله 
 /فنـاوري هاي دانشجویی مدیریت پـژوهش و   نامه تائید کمیته حمایت از پایانمورد ) فرم پروپوزال دانشجویی شرکت ملی پاالیش و پخش

هـاي دانشـجویی    مسئول کمیته حمایت از پایان نامهاطالع از وضعیت خود از  پس از منابع انسانی شرکت قرار گرفته است،توسعه مدیریت 
دانشکده را همراه با مهـر و  / در تحصیالت تکمیلی دانشگاه) پایان نامه( فرم تائیدیه تصویب عنوان پروژه/ اصل نامه مربوطه، ضروري است

) امور قراردادهـا  /هاي دانشجویی مسئول کمیته حمایت از پایان نامه(به  مسئول مربوطه در اداره تحصیالت تکمیلی را دراسرع وقت يامضا
ارشـد و   نامـه دانشـجویی کارشناسـی    کمیل فرم قرارداد حمایـت از پایـان  فناوري شرکت ارائه نموده و سپس نسبت به ت مدیریت پژوهش و

رگونه ـبـدیهی اسـت در صـورت وجـود هـ      .که در سایت شرکت قرار گرفته، مطابق مراحل ذیـل اقـدام نماینـد   هاي آن، دکتري و پیوست
بایست موارد را  می) اـاد راهنمـاست(ـري ذور بوده و مجـور معـ، شرکت از پذیرفتن قرارداد مذک)از هر نظر(ـده ل اعالم شـایرت با مراحـمغ

  .مجدداً اصالح و سپس به شرکت ارائه نماید
 .)گردد توسط شرکت تکمیل میقرارداد در باالي قرارداد، شماره و تاریخ . (تایپ گردد B Mitra صرفا ًبا فونتقرارداد  -١      

 .وجود آرم شرکت در کلیه صفحات قرارداد الزامی است -٢      

 .امل گرددراهنما به صورت کامل و عضو هیئت علمی دانشگاه مربوطه نیز ک اساتید/ درسطر ششم نام و نام خانوادگی استاد -٣      

 .استاد راهنما در پروژه، مشخصات هر دو استاد به صورت کامل در این قسمت قید گردد ٢در صورت وجود : تذکر
 )یا کارشناسی ارشد یا دکتري. (ه تعیین و آیتم دیگر حذف گرددقرارداد، مقطع پایان نام ١در ماده  -٤      

) که اصـل آن قـبالً ارسـال شـده    ( مطابق با پروپوزال ارائه شدهرت کامل و قرارداد، عنوان فارسی و انگلیسی پایان نامه به صو ١در ماده  -٥      
 .تکمیل گردد

با هماهنگی بـا امـور قراردادهـا و اتمـام آن در خصـوص       هاي مصوب، تاریخ شروع قرارداد، قرارداد، در خصوص پروپوزال ٢در ماده  -٦      
 .قرارداد درج گردد ماه مشخص و در ٣٦ماه و دکتري با احتساب  ١٢کارشناسی ارشد با احتساب

 :به شرح ذیل تکمیل گردد اردمو ٣در ماده   -٧      

 فنی، مهندسی و علوم پایههاي  خصوص پروژهدر  -٧-١

اور صنعتی باشد مبلغ قرارداد به ترتیب بـراي  ـاهی و مشـا داراي مشاور دانشگـاد راهنمـو و استـانچه پروژه عالوه بر دانشجـچن -الف 
  .ریال درج گردد ٧٠،٠٠٠،٠٠٠ال و براي دکتري ری ٤٠،٠٠٠،٠٠٠کارشناسی ارشد 

یکـی از مشـاورین را دارا   ( چنانچه پروژه عالوه بر دانشجو و استاد راهنما فقط داراي مشاور دانشگاهی یا مشـاور صـنعتی باشـد    - ب
  .ریال درج گردد ٥٩،٥٠٠،٠٠٠ریال و در خصوص دکتري  ٣٤،٠٠٠،٠٠٠، مبلغ براي کارشناسی ارشد )باشد

ریـال  و   ٢٨،٠٠٠،٠٠٠مبلغ کارشناسی ارشـد  ) فاقد هرگونه مشاور(صرفاً داراي استاد راهنما باشد چنانچه پروژه عالوه بر دانشجو  - ج
  .ریال درج گردد ٤٩،٠٠٠،٠٠٠براي دکتري 

به همان میزان بوده مشاور دانشگاهی، صرفاً مطابق بندهاي الف تا ج اقدام نموده و مبلغ قرارداد  ٢استاد راهنما و یا  ٢در صورت وجود : توجه
  .یابد و تغییري نمی



»سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل«  

     
)٣١/٠١/٩٥ ویرایش هفتم مورخ(   

»به نام خداوند جان و خرد«  
   هاي دانشجويي مورد حمايت شركت هاي پروژه نحوه تكميل قراردادو پيوست

فناوريمدیریت پژوهش و   
 

 
   

  ٢  
  

 حوزه منابع انسانیهاي  در خصوص پروژه -2-7

قـرارداد بـه ترتیـب بـراي      گاهی و مشـاور صـنعتی باشـد مبلـغ    چنانچه پروژه عالوه بر دانشجو و استاد راهنمـا داراي مشـاور دانشـ    -الف
  .ریال درج گردد ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ریال و براي دکتري  ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ارشد  کارشناسی

، )یکی از مشاورین را دارا باشد(دانشگاهی یا مشاور صنعتی باشد  چنانچه پروژه عالوه بر دانشجو و استاد راهنما فقط داراي مشاور -ب
  .ریال درج گردد ٤٢،٥٠٠،٠٠٠ریال و در خصوص دکتري  ٢٥،٥٠٠،٠٠٠شناسی ارشد مبلغ براي کار

ریـال  و   ٢١،٠٠٠،٠٠٠مبلـغ کارشناسـی ارشـد    ) فاقد هرگونه مشاور(صرفاً داراي استاد راهنما باشد چنانچه پروژه عالوه بر دانشجو  –ج 
  .ریال درج گردد ٣٥،٠٠٠،٠٠٠براي دکتري 

ه همان میزان بوده مشاور دانشگاهی، صرفاً مطابق بندهاي الف تا ج اقدام نموده و مبلغ قرارداد ب ٢هنما و یا استاد را ٢در صورت وجود : توجه
  .یابد و تغییري نمی

 .اساتید راهنما درج گردد/ هاي استاد نام/ بایست نام قرارداد می ١١ماده  -١       
 .صفحه می بایست ارائه گردد ٥فرم قرارداد تکمیل شده در  -٢       

نسخه به صـورت   ٥نسخه قرارداد اقدام و تمامی  ٥پس از تکمیل موارد و در صورت اطمینان از صحت اطالعات وارده نسبت به پرینت   -٣       
امضاء گردد و قرارداد سریعاً به صورت دستی به امـور قراردادهـاي مـدیریت پـژوهش و فنـاوري  شـرکت       ) آبیبا خودکار یا روان نویس (اصل 

 .ارائه گردد
بـه صـورت    ولیـه، نداشـتن امضـا   نسخه دیگراز روي نسـخه ا  ٤کپی گرفتن  یک نسخه اصل و ارائه قرارداد به صورت کپی یا امضاء از: تذکر

مـودن صـفحه و جابجـائی اشـخاص امضـاکننده در      اضـافه ن  صفحه، ٥اصل، جابجایی آرم شرکت در صفحات، ارائه قرارداد در بیش از 
  .اردادهاي ارسالی با این شرایط ترتیب اثر داده نخواهد شدبه قر. خودداري نمائید. ..صفحه خالی و

  .نسخه تکمیل و ارائه گردد ٥بایست پیوست یک نیز طی  به همراه فرم قرارداد می -٤       
  .تکمیل و ارائه گردد شده صحیح و تایپ بایست به صورت کامل، می ،الزم به ذکر است کلیه موارد مندرج در پیوست یک

  .نفع در پیوست یک الزامی است ذياشخاص  کد پستیو  کد ملیدرج آدرس دقیق منزل و محل کار همراه با : تذکر
ها به صورت تایپی در پیوست یک، مراتب توسـط   ع قرارداد، پس از درج شماره حسابدر خصوص شماره حساب اشخاص موضو همچنین

  .بانک مربوطه تائید، مهر و امضاء گردد
الت ذکـر شـده در قـرارداد    مقالـه در مجـ   ارائهتائیدیه  ، ارائه پایان نامه وترتیب معرف دفاع موفق از پروژه و چهار که به پیوست دو، سه -٥      

  . منابع انسانی حضوراً ارائه گردد/ هاي فنی، مهندسی هاي دانشجویی مرتبط با حوزه و در زمان تسویه حساب به کارگروهبایست تکمیل  هستند می
 مبنـی بـر ارائـه     مسئولیت پیگیري دریافت پیوست چهاربایست در طول مدت قرارداد انجام پذیرد و  که ارائه مقاله می الزم به ذکراست

  .باشد می) استاد راهنما(مقاله به عهده دانشجو 
  

  .فرمائیدتماس حاصل  ٦١٦٣٨٧٢٩و ٦١٦٣٩٤٣٥، ٦١٦٣٩٠٣٥، ٦١٦٣٩١٢٤در صورت هرگونه ابهام در خصوص موارد فوق با تلفن  


