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ـ حما ق ویبـا موضـوع تشـو    نفـت  وزیـر  02/03/96مـورخ   2/20-104شـماره   ابالغیـه  يدر رابطه با اجرا  یلیفـارغ التحصـ   يهـا  ت از پـروژه ی
نقشـه  شرکت،  ياستراتژ، کشور ی، نقشه جامع علمنفتچشم انداز صنعت  يدر راستا(از صنعت نفت یمورد ن يها ارشد و دکترا در رشته یکارشناس

ـ  يهـا  ش و پخش فرآوردهیپاال یشرکت مل نین قرارداد بیا) یاقتصاد مقاومت يها استیتحقق س يها و برنامه ییدانشجو يها تیراه و اولو  ینفت
ابـان  یخ ،یاللهـ  ابان اسـتاد نجـات  یخ یو به نشان 89152، شماره ثبت 10101335408 ی، شناسه مل 4111-1166-7947 يبا کد اقتصاد رانیا

ـ نامن پـس شـرکت   یکه از ا يورپژوهش و فنا ریبه عنوان مد قاي محمد رضاییآ یندگیو به نما 4شماره  ،ورشو ـ ی ـ شـود از   یده م ک طـرف و  ی
از  ،)يمجـر (راهنمــا   دیاسات/ استـادبه عنـوان  ..................... ..........................دانشگاه  یأت علمیعضو ه......................... .............. يآقا/خانم

  .گردد یر منعقد میط زیگر با شرایدطرف 
 

  :موضوع قرارداد -1ماده 
  :زیربا مشخصات  يدکتر/ ارشد ینامه کارشناس انیانجام پا

  :یعنوان فارس
  :یسیعنوان انگل

تـه  یکم کـه در ست منطبق بر پروپوزال ارائـه شـده   یبا یرسد م یبه انجام م ين قرارداد توسط مجریکه به موجب مفاد ا یموضوع قرارداد و خدمات
  .باشد ،دهیب رسیشرکت به تصو یت منابع انسانیریمد ییدانشجو يها نامه انیت از پایحما

 
  :مدت قرارداد -2ماده 
  .استماه  ......به مدت .................. .............. تا....................... خ یاز تار

رج خ منـد ین بـه تـار  یباشد که پس از امضاء طرف یماه م 36 يدکتر يماه و برا 12 دارش یکارشناس يها نامه انیپا يکامل قرارداد برا يمدت اجرا
  .شود ین قرارداد رسماً آغاز میدر ا

ـ بار و حداکثر بـه م  کی ياستاد راهنما و موافقت کارفرما تنها برا کتبیل موجه و درخواست ید مدت قرارداد با ارائه دالیتمد :1تبصره  زان شـش  ی
  .ر استیپذ امکان يدکتر يکسال برایو  رشدا یکارشناس يماه برا

 
  :مبلغ قرارداد – 3ماده 

ـ  وزیـر نفـت   02/03/96مـورخ   2/20-104شـماره   ابالغیـه اسـاس   نامه، ارائه گزارش و بر انیمتناسب با انجام پا ـ بـر مبلـغ حما   یمبن  یت مـال ی
 مبلـغ قـرارداد   ،ن راسـتا یدر ا. شود یت میحماال یون ریلیم 70 و 40 حداکثر تا سقف بیبه ترت يارشد و دکتر یکارشناس ییدانشجو يها نامه انیپا

قـرارداد پرداخـت    5 -3طبق بند  دیاتـن دانشجو و اسیمندرج در مصوبه مذکور ب ياـاسب درصدهـکه به تن است الیر ............................. مذکور
  .گردد یم
 

  :ازیگزارشات و مدارك مورد ن -4ماده 
  :ندیبه شرکت ارائه نما زیررا به شرح و مقاله نامه  انیپا که گزارش ان موظف هستندیمجر

نامه توسـط رئـیس کتابخانـه     پایان Pdfو   Wordنامه به صورت جلدشده گالینگور و همچنین ارسال فایل یک نسخه گزارش پایان -1-4
به ایمیـل کتابخانـه مرکـزي شـرکت ملـی      .................................. .........................مرکزي دانشگاه و از طریق ایمیل رسمی دانشگاه به آدرس 

هـاي   یـک مقالـه همـراه فـرم     (Accept)و ارائه تأییدیه پذیرش  rt@niordc.irیا  library@niordc.irپاالیش و پخش به آدرس 
  .هاي دو، سه، چهار و پنج میل شده در پیوستتک

 یاز مجالت معتبر علم یکیدر در طول مدت قرارداد ک مقاله مرتبط با موضوع قرارداد ی(Accept) ارائه تأییدیه پذیرش  -1-1-4
  .وست پنجیقرارداد و ارائه پ 8کشور بر اساس ماده  یجیتروعلمی / یپژوهش
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 نحوه پرداخت - 5ماده 

مبلغ قرارداد پس از دفـاع موفـق از   % 100 هاي دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد نامه حمایت از پایان ادرارددرخصوص ق -1-5
مرتبط با موضوع قرارداد در طول مدت قرارداد در یکی از مجالت ذکـر شـده    یک مقاله (Accept)و تأییدیه پذیرش نامه  ، ارائه پایانپروژه

هـاي یـک، دو، سـه، چهـار و پـنج و پـس از تائیـد         الیش و پخش، همچنین تکمیل و ارائه پیوستقرارداد به نام شرکت ملی پا 8در ماده 
   .باشد کارفرما قابل پرداخت می

  : پذیرد انجام می زیرمرحله و به شرح  2پرداخت طی هاي دانشجویی مقطع دکتري  نامه حمایت از پایان درخصوص قرارداد -2-5
هاي یـک و سـه    تکمیل و ارائه پیوستبا ، )اي حداقل فاز مطالعاتی و کتابخانه(زارش اول مبلغ قرارداد با ارائه گ% 40 -1-2-5

  .باشد و پس از تأیید کارفرما قابل پرداخت می
یـک مقالـه مـرتبط بـا      (Accept)نامه و تأییدیه پـذیرش   مبلغ قرارداد پس از دفاع موفق از پروژه، ارائه پایان% 60 – 2-2-5

قرارداد به نـام شـرکت ملـی پـاالیش و پخـش،       8دت قرارداد در یکی از مجالت ذکر شده در ماده موضوع قرارداد در طول م
  .استپس از تائید کارفرما قابل پرداخت و  هاي دو، سه، چهار و پنج همچنین تکمیل و ارائه پیوست

  
  .کل قرارداد انجام خواهد شدمبلغ % 30مقاله در موعد قرارداد، تسویه حساب با کسر  (Accept)در صورت عدم پذیرش : تذکر

  
هـا   و پرداختاست  یمبلغ قرارداد سهم مشاور دانشگاه% 10و  مبلغ قرارداد سهم استاد راهنما% 25مبلغ قرارداد سهم دانشجو، % 50 -3-5

  .گیرد یزان انجام مین میبه هم
ک یهر ...) و يماریفوت ، ب(ئل کامالً موجه اعم از و اتمام آن مرحله، چنانچه به دال 4ک از مراحل کار مطابق ماده یدر صورت انجام هر 

ر یها با تأخ وستیمقرر در قرارداد نباشد و مدارك و پ یها و مدارك در مقطع زمان ک، امکان ارائه گزارشیوست یاز اشخاص مندرج در پ
 یمعاون پژوهش/ س آموزشیرئ/ یلیمالت تکیس تحصیر حاصله با ذکر دالئل مربوطه، صرفاً توسط رئید انجام کار و تأخیارائه شود تائ

  .رفتیمربوطه انجام خواهد پذ يها ن صورت پرداختیدانشکده و موافقت کارفرما قابل قبول بوده و در ا/ دانشگاه
  

   يتعهدات مجر -6ماده 
  .باشد مسئولیت کامل اجراي قرارداد بر عهده استاد راهنما می -1-6
  .به کارفرما ارائه نمایدارداد مدارك و مستندات مربوطه را قر 4مطابق مادهشود که مجري متعهد می -2-6
یـک   (Accept)گردد که نسبت به ارائـه تأییدیـه پـذیرش     متعهد می 5ماده  5-2و  5-1و  4ماده  4-1مجري در راستاي بندهاي  -3-6

  .اقدام نماید 8نسخه مقاله در ارتباط با موضوع قرارداد و در طول مدت قرارداد طبق ماده 
ماه پـس از   18 نامه دکتري در حداقل ماه پس از انعقاد قرارداد و پایان 6حداقل نامه کارشناسی ارشد در  گردد پایان مجري متعهد می -4-6

  .مقاله در طول مدت قرارداد، انجام گرددتأییدیه پذیرش انعقاد قرارداد و ارائه 
  .ماه پس از انعقاد قرارداد ارائه نماید 18تا  9ي را در فاصله زمانی نامه مقطع دکتر گردد گزارش اول پایان مجري متعهد می :2تبصره 
  .نامه، درج توضیحات دالیل تعجیل از فاصله زمانی مذکور، در فرم پیوست سه ضروري است به همراه ارائه گزارش پایان :3 تبصره

توضیحات دالیل تـأخیر را در فـرم پیوسـت سـه درج     روز از زمان خاتمه قرارداد  20شود در صورت تأخیر بیشتر از  مجري متعهد می -5-6
  .ها صورت نخواهد پذیرفت السهم نماید و در صورت عدم ارائه دالیل موجه، پرداخت حق

نامه را طبق شرح خدمات موضوع پژوهش به انجام برساند و درصورت نیـاز از طـرف کارفرمـا جلسـات     شود پایانمجري متعهد می -6-6
 .زار نمایدهماهنگی با شرکت را برگ
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نامه در طول مدت قرارداد با اعالم کتبی استاد راهنما، تأیید تحصـیالت  هرگونه تغییر در عنوان، شرح خدمات و مراحل اجرایی پایان -7-6
   .کارفرما مجاز خواهد بود موافقتتکمیلی و 

، در ابتـداي  ».هاي نفتی ایران اجرا شده است هنامه با حمایت و پشتیبانی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورد این پایان«ذکر عبارت  -8-6
  .باشد ضروري می )اولین صفحه مجاز(نامه  پایان

هـاي اصـلی و تابعـه وزارت     گردد که از انعقاد قراردادهاي موازي با عنوان یا شرح خدمات یکسان، در سایر شرکت مجري متعهد می -9-6
  .اري نمایدنفت و یا دستگاه اجرایی، سازمان و یا نهاد دیگر خودد

نامـه مـورد    این مقالـه از پایـان  «مقاله، عنوان کامل پایان نامه ذکر شده و عبارت  Acknowledgementضروري است در قسمت  -10-6
  .درج شود» .است گردیدههاي نفتی ایران استخراج  حمایت شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده

  
  :تعهدات شرکت -7ماده 

طبـق   السهم مربوط به هریک از مجریـان  انجام کامل و به موقع تعهدات مجري نسبت به پرداخت مبلغ حقنماید در قبال  شرکت تعهد می
  .این قرارداد عمل نماید 5ماده 

نامه، کارفرما مختار به تأیید یا عدم تأییـد دالیـل ارائـه شـده توسـط اسـتاد        درصورت وجود تأخیر یا تعجیل در ارائه گزارش پایان :4تبصره 
  .باشد راهنما می

، )غیر محرمانـه (فنی  -کارفرما در حد امکانات موجود در شرکت، نسبت به ارائه تسهیالت الزم از قبیل کتابخانه، اطالعات علمی :5تبصره 
   .نماید رایانه و آزمایشگاه به مجري اقدام می

  
  :در قالب مقاله انتشار نتایج پروژه -8ماده 

 :وژه رعایت گرددموارد ذیل در ارتباط با انتشار نتایج پر 
یک نسخه مقاله به همراه فایل مقاله مذکور در ارتباط با موضوع قرارداد در طول مـدت قـرارداد در    (Accept)ارائه تأییدیه پذیرش  -1-8

 مطالعـات اقتصـاد انـرژي   و یـا   مدیریت منـابع انسـانی در صـنعت نفـت    یا مجله ) شرکت ملی پاالیش و پخش( فرآیند نویکی از مجالت 
ترویجـی کشـور مـورد تائیـد وزارت     /و یا سایر مجالت علمی پژوهشـی ) پژوهشگاه صنعت نفت( پژوهش نفتیا ) سه مطالعات انرژيمؤس(

  علوم، تحقیقات و فناوري
ها و یا چاپ مقاله در سایر مجالت علمی با ذکر نام شرکت بـه   ه مقاله و سخنرانی علمی در همایشانتشار نتایج پروژه به صورت ارائ -2-8
  .گردد می و پشتیبان پروژه نیز توصیه مینوان حاع
  .باشد رکت ملی پاالیش و پخش میکلیه نتایج حاصل از انجام این قرارداد متعلق به ش -3-8

درصورت تشخیص شرکت مبنی بر غیرقابل انتشار بودن نتایج پروژه، اطالعات محرمانه تلقی شـده و بـراي مـدتی کـه شـرکت       :6تبصره 
  .انتشار نخواهد داشت مشخص نماید اجازه

  
   قرارداد و خاتمه  فسخ -9ماده 

  : خاتمه قراردادط یشرا -1-9
اسـت در   یهیبـد  .به قرارداد خاتمه دهد) ک ماهیحداقل ( یخود با اعالم قبل رداد بنا بر صرفه و صالحرادر طول مدت ق استمجاز کارفرما 

  .ردیپذ یه حساب صورت میتسو يد با مجریمان یآن را مشخص م ياورر پژوهش و فنیکه مدشرفت پروژه یزان پیورت بر اساس من صیا
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  :حق فسخ قرارداد را خواهد داشت باشد یاعتراض مر قابل یو غ یص آن با کارفرما بوده و قطعیکه تشخ زیرکارفرما در موارد  -2-9
 4 جات تبصره، با استناد به مندريل در ارائه گزارشات توسط مجریا تعجیر و یل تأخید دالییعدم تأ  
 بدون اجازه کارفرما یا حقوقی یقیاز تعهدات موضوع قرارداد به شخص حق یا قسمتیتمام  يواگذار  
 يقرارداد توسط مجر يعدم اعمال دقت و کوشش الزم جهت اجرا 
 کسـان بـا   یا شرح خدمات یانعقاد قرارداد توسط استاد راهنما با عنوان  مشخص گردد) قرارداد(از انجام کار  يا ه در هر مرحلهک یدر صورت
، ضمن فسـخ قـرارداد مربوطـه،    رفته استیانجام پذگر یا نهاد دی، سازمان و ییا دستگاه اجرایتابعه وزارت نفت و  و یاصل يها ر شرکتیسا

 . گردد یممنوع م مربوطه، يد با استاد راهنمایجد ییدانشجو یتیحما يانعقاد قراردادها
 ـ   یبا یمراتب م( استاد راهنما به جهت ادامه کار ییا عدم توانایو  فوت استاد راهنما ـ یالت تکمیس تحصـ یست فـوراً توسـط رئ ـ  /یل س یرئ

 .به کارفرما اعالم گردد ،)دانشکده/ دانشگاه یمعاون پژوهش /آموزش
ـ  درا یادامه کار را نداشته باشد و  ییتوانا یچنانچه استاد راهنما به هر علت :7تبصره  ـ یالت تکمیصـ س تحیصورت فوت استاد راهنمـا، رئ ، یل

ـ در ا. (دینما ین جهت ادامه کار اقدام میگزیجا ياستاد راهنما کتبی ینسبت به معرف ،دانشکده/ دانشگاه ی، معاون پژوهشس آموزشیرئ ن ی
 ).د خواهد بودیجد يد با استاد راهنمایصورت ادامه کار مستلزم عقد قرارداد جد

  
گـر اعـالم   ید به طرف دیجد یر، نشانییخ تغیروز قبل از تار 15مراتب  یستیارداد، بان قریک از طرفیهر  یر نشانییدر صورت تغ -10ماده 
  .مندرج در قرارداد ارسال خواهد شد یه مکاتبات به نشانیدر صورت عدم اطالع کل. گردد

  
 يها ه نسخهیه است و کلدین قرارداد رسیطرف يم و به امضاینسخه تنظ سهوست و در یپ پنجتبصره،  7 ماده، 11ن قرارداد در یا -11ماده 

  .باشد یکسان میاعتبار  يآن دارا
  
  
 

  :شرکت
  هاي نفتی ایران شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده

  مدیر پژوهش و فناوري
  محمد رضایی

  امضاء

  :مجري
  :اساتید راهنما /نام و نام خانوادگی استاد

  
 امضاء



  :تاریخ
  : شماره
 )03/98مورخ  دهمویرایش (

  »رونق تولیدسال «
  »دکتري/ ارشد هاي دانشجویی کارشناسی نامه قرارداد حمایت از پایان«

 منابع انسانی /غیرفنیحوزه 
  

 مدیریت پژوهش و فناوري
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  »ناظرف یوظا شرح«
 

  .نامه به نحو مطلوب و در موعد مقرر انیموضوع پا يبه دانشجو در راستا یاز صنعتیو ارائه اطالعات مورد ن ییت و راهنمایهدا. 1
دانشـجو بـه اطالعـات مـرتبط بـا پـروژه،        یت دسترسش و پخش جهیپاال یاتیعمل/ يستاد يبا واحدها یو هماهنگ يهمکار. 2

  ....انه ویات، رایکتب، نشر
  ).رت لزومدر صو(تابعه  يها شرکت/ نامه در شرکت انیج پاینمودن نتا یاتیو عمل يریکارگ هجلسات در مورد نحوه ب يبرگزار. 3
  .یو ارائه نقطه نظرات اصالح انشگاهد راهنما و مشاور دیاز با حضور اساتیجلسات با دانشجو و در صورت ن يبرگزار. 4
 ،رونوشـت بـه اداره پـژوهش   ( يت پـژوهش و فنـاور  یریبه مد م گزارش موضوع قرارداد و ارائهینه تنظیمشاوره به دانشجو در زم. 5

  .فوق نامه انیپا و اعالم نظر در خصوص گزارش ی، بررس)یمنابع انسان توسعهت یریتوسعه مد
  .ه در قراردادشد ینیب شیتعهدات پ يریگیپ. 6
  .قرارداد سه شماره وستیدر پدانشجو  نامه انیپا گزارش )دییعدم تأ/دییتا(اعالم نظر و  یبررس. 7
  .ینار علمیسم يص، برگزاریصورت تشخنامه و در  انیدفاع از پا يبا دانشجو جهت برگزار يهمکار. 8
  .ید راهنما و مشاور دانشگاهیتوسط دانشجو، اسات ییجوقات پروژه دانشیج تحقینمودن نتا یت در برابر محرمانه تلقیمسئول. 9

  .یمنابع انسانتوسعه ت یریتوسعه مد، اداره پژوهش يد صحت پژوهش با همکاریینامه و تا انیپا ییج نهاینتا یابیارز. 10
ـ اج حاصـل از پ یده و نتـا یچکمختصر مشتمل بر  یگزارش  موظف است عالوه بر انجام موارد فوق، ناظر  ضمناً. 11  ،نامـه مـذکور   انی

 يهـا  قات در قالـب فعالیـت  یج تحقینمودن نتا يقات به منظور کاربردید جهت ادامه تحقین جدیشنهاد عناویق و پینحوه ادامه تحق
قـرارداد بـه    شماره سـه وست یست به همراه پیبا یارائه گزارش مذکور م. دیمرتبط با موضوع قرارداد ارائه نما ییا دانشجوی یپژوهش

  .ارائه گردد يوهش و فناورت پژیریمد
مـورخ   یعلـوم انسـان  حـوزه   ییدانشـجو  يهـا  نامه انیت از پایته حمایکم................ شماره ت موارد مندرج در صورتجلسه یرعا. 12

            .است یالزام ناظر، درخصوص موضوع قرارداد توسط ........................
       

   ناظر یخانوادگ نام و نام                
  امضا             



  :تاریخ
  : شماره
 )03/98مورخ  دهمویرایش (

  »رونق تولیدسال «
  »دکتري/ ارشد هاي دانشجویی کارشناسی نامه قرارداد حمایت از پایان«

 منابع انسانی /غیرفنیحوزه 
  

 مدیریت پژوهش و فناوري
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 :مدرك تحصیلیآخرین     :عضو هیأت علمی دانشگاه      : خانوادگی استاد راهنما نام و نام - 1

  :کدملی      :محل تولد    :شماره شناسنامه      : نام پدر
 :نوع بیمه      :ایمیل    :تلفن همراه      :تلفن ثابت

  : نام و کد شعبه        :نام بانک      :شماره حساب
  :سابشماره شباي ح

  :آدرس منزل و کدپستی
  :کدپستی ومحل کار  آدرس

  مهر و امضاء: تأییدیه بانک                استاد راهنما  امضاي
  

 :مدرك تحصیلیآخرین     :عضو هیأت علمی دانشگاه       :خانوادگی استاد مشاور دانشگاهی نام و نام -2
  :کدملی      :محل تولد    :شماره شناسنامه      : نام پدر

 :نوع بیمه      :ایمیل    :مراهتلفن ه      :تلفن ثابت
   : نام و کد شعبه        :نام بانک      :شماره حساب

  :شماره شباي حساب
  :آدرس منزل و کدپستی

  :کدپستی ومحل کار  آدرس
  مهر و امضاء: تأییدیه بانک               مشاور دانشگاهیاستاد  امضاي

  
          :دانشجوخانوادگی  نام و نام -3

  :کدملی      :تولدمحل     :شماره شناسنامه      : نام پدر
 :نوع بیمه      :ایمیل    :تلفن همراه      :تلفن ثابت

  : نام و کد شعبه        :نام بانک      :شماره حساب
  :شماره شباي حساب

  :آدرس منزل و کدپستی
  :کدپستی ومحل کار  آدرس

  مهر و امضاء: تأییدیه بانک                امضاي دانشجو
 

         :ناظرخانوادگی  نام و نام -4
 :شاغل در شرکت              :شماره پرسنلی

  :همراه شماره تلفن      :شماره تماس محل کار      :واحد
  :کدپستی ومحل کار  آدرس

  ناظر امضاي
  
  .ل گرددیتکمدرج و  شده پیح و به صورت تایصح ،ست به صورت کاملیبا یدر فرم فوق م خواسته شدهه اطالعات یکل: تذکر

  مشخصات مجریان جهت پرداخت مبالغ حمایت دانشجویی
 

 پیوست یک



  :تاریخ
  : شماره
 )03/98مورخ  دهمویرایش (

  »رونق تولیدسال «
  »دکتري/ ارشد هاي دانشجویی کارشناسی نامه قرارداد حمایت از پایان«

 منابع انسانی /غیرفنیحوزه 
  

 مدیریت پژوهش و فناوري
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  هاي نفتی ایران خش فرآوردهکت ملی پاالیش و پرمسئول کتابخانه مرکزي ش: به

  ...................................مسئول کتابخانه مرکزي دانشگاه / رئیس: زا
  

خـانم  / آقـا نامـه   حـاوي مـتن گـزارش پایـان     Pdf وWordنامه بـه همـراه فایـل     احتراماً به پیوست یک نسخه گزارش مجلد پایان
بــا عنــوان ........................................ دانشــگاه دکتــري / ارشــد مقطــع کارشناســی دانشــجوي......... ....................................................

ــایی ..................... .................................................................................................................................................... ــت راهنمـــ و تحـــ
  .گردد به پیوست ارسال می..................................  خانم /آقا

نامه و فایل مربوطه ارسالی به آن شرکت، عیناً با نسخه ارائه شده به دانشگاه مطابقـت داشـته    نماید نسخه مجلد پایان ضمناً تأیید می
  . گونه مغایرتی ندارد و هیچ

نامه ارسالی بـه شـرکت بـا     ذکر است که در هر زمانی که براي شرکت ملی پاالیش و پخش مشخص و محرز گردد که پایانالزم به 
نـه مرکـزي دانشـگاه    رئـیس کتابخا /نسخه ارائه شده به دانشگاه مغایرت دارد، ضمن آنکه مسئولیت هرگونه عواقب بعدي با مسـئول 

  .دارد براي خود محفوظ می ربط را از طریق مراجع ذي ضوعشرکت حق هرگونه پیگیري موخواهد بود، 
  
  
 

  رئیس کتابخانه مرکزي دانشگاه/ مسئول خانوادگی نام و نام

  تاریخ، امضا و مهر  

 دکتري توسط کتابخانه مرکزي دانشگاه/ ارشد کارشناسی نامه پایان تأییدیه ارائه

  دوپیوست 



  :تاریخ
  : شماره
 )03/98مورخ  دهمویرایش (

  »رونق تولیدسال «
  »دکتري/ ارشد هاي دانشجویی کارشناسی نامه قرارداد حمایت از پایان«

 منابع انسانی /غیرفنیحوزه 
  

 مدیریت پژوهش و فناوري
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  : تاریخ قرارداد            : قراردادشماره 
  :عنوان پایان نامه

  :وخانوادگی دانشج نام و نام        :اساتید راهنما/ خانوادگی استاد نام و نام
  خیر   آري   : گردد گزارش با تأخیر ارائه می -1

              : هر دو مورد    : دفاع با تاخیر انجام شده است) در مورد گزارش پایان نامه(، : گردد متن مکتوب گزارش دیر هنگام ارائه می
  ):ک موارد فوق درج گرددیفکل مورد نظر به تیحتماً دالچنانچه پاسخ به هر یک از موارد باال مثبت است (توضیحات 

................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................................  
  خیر   آري    :گردد گزارش با تعجیل ارائه می

  .........................................................................): ..........................................................................................................................حتماً دالیل درج گردد(توضیحات 
.............................................................................................................................................................................................................................................................  

  
 ):نامه پایان(اساتید راهنما در مورد گزارش ارائه شده / ارزیابی استاد -2

   : باشد نامه ارائه شده مورد تایید نمی گزارش پایان        :نامه ارائه شده مورد تایید است گزارش پایان
  .....................................................................................................................................:  ....................................توضیحات

............................................................................................................................................................................  
  
  

 ):نامه پایان(اساتید مشاور دانشگاهی در مورد گزارش ارائه شده / ارزیابی استاد -3
    :باشد نامه ارائه شده مورد تایید نمی گزارش پایان     :نامه ارائه شده مورد تایید است گزارش پایان

  
  ...........................................................................................................................................................................: توضیحات

.............................................................................................................................................................................................  
  
 شرکت رسانی و کتابخانه مرکزي ارزیابی مرکز اطالع -4

   :نامه ارائه شده با نسخه دانشگاه منطبق نیست گزارش پایان         :نامه ارائه شده با نسخه دانشگاه منطبق است گزارش پایان
  

  .................................................: ...........................................................................................................................توضیحات
  
 ارزیابی ناظر -5

    :باشد و مورد تایید نمی شده نامه ارائه شده بررسی گزارش پایان         :و مورد تایید استشده نامه ارائه شده بررسی  گزارش پایان
  .................................................: ...........................................................................................................................توضیحات

  
 :هاي دانشجویی نامه دبیر کارگروه حمایت از پایان/ یابی کلی رئیسارز -6

   :باشد تایید نمی نامه ارائه شده مورد گزارش پایان    :نامه ارائه شده مورد تایید است گزارش پایان
     :پرداخت مربوطه مورد تائید است

  
  
  
  

  ..... )گزارش نهایی(نامه  پایاندرجه / نمره
  اساتید راهنما / خانوادگی استاد نام و نام 

 تاریخ و امضاء 

 ارشد کارشناسی مقطع نامه پایان ارائه فرم

  ) .....نهایی گزارش( نامه پایان درجه/ نمره
  دانشگاهی مشاور اساتید/استاد خانوادگی نام و نام

 امضاء و تاریخ

   خانوادگی نام و نام
  امضا و تاریخ

 

 از حمایت کارگروه دبیر/ رئیس خانوادگی نام و نام
  دانشجویی هاي نامه پایان

  امضا و تاریخ
 

 .باشد دانشکده قابل قبول می/ معاون پژوهشی دانشگاه/ رئیس آموزش /با امضاء و مهر رئیس تحصیالت تکمیلی) تا مرحله کار انجام شده(فوق  در صورت فوت استاد راهنما، تائید مدارك

  سهپیوست 

  ناظر خانوادگی نام و نام
  امضا و تاریخ

 



  :تاریخ
  : شماره
 )03/98مورخ  دهمویرایش (

  »رونق تولیدسال «
  »دکتري/ ارشد هاي دانشجویی کارشناسی نامه قرارداد حمایت از پایان«

 منابع انسانی /غیرفنیحوزه 
  

 مدیریت پژوهش و فناوري
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  :تاریخ قرارداد          : قراردادشماره 
  :نامه عنوان پایان

  :خانوادگی دانشجو نام و نام        :اساتید راهنما/ خانوادگی استاد ام و نامن
  خیر   آري : گردد گزارش با تأخیر ارائه می -1

              : هر دو مورد    : دفاع با تاخیر انجام شده است) در مورد گزارش پایان نامه(، : گردد متن مکتوب گزارش دیر هنگام ارائه می
 ):ک موارد فوق درج گرددیل مورد نظر به تفکیحتماً دالنچه پاسخ به هر یک از موارد باال مثبت است چنا(توضیحات 

....................................................................................................................................................................................................................................................................

گزار..............................................................................................................................................................................................................................................................
  خیر   آري : گردد ش با تعجیل ارائه می

 ):ل درج گرددیحتماً دالچنانچه در مورد باال پاسخ مثبت است، (توضیحات
....................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................  
 ):پایان نامه( اساتید راهنما در مورد گزارش ارائه شده/ ارزیابی استاد -2

   : نیستگزارش پایان نامه ارائه شده مورد تایید         :نامه ارائه شده مورد تایید است گزارش پایان
  ...................................................................................................................................:  .....................................توضیحات

............................................................................................................................................................................  
  

 ):پایان نامه(زارش ارائه شده اساتید مشاور دانشگاهی در مورد گ/ ارزیابی استاد -3
    :نیستگزارش پایان نامه ارائه شده مورد تایید      :گزارش پایان نامه ارائه شده مورد تایید است

  
 ..................................................:  ..........................................................................................................................توضیحات

.............................................................................................................................................................................................  
  

 شرکت رسانی و کتابخانه مرکزي طالعارزیابی مرکز ا -4
   :گزارش پایان نامه ارائه شده با نسخه دانشگاه منطبق نیست     :نامه ارائه شده با نسخه دانشگاه منطبق است گزارش پایان

  
  ..............................................................................: ...............................................................................................توضیحات

  
 ارزیابی ناظر  -5

    :و مورد تایید نیستشده گزارش پایان نامه ارائه شده بررسی          :و مورد تایید استشده نامه ارائه شده بررسی  گزارش پایان
  ................................................................................................................................................:  ............................توضیحات

  
 :هاي دانشجویی نامه دبیر کارگروه حمایت از پایان/ ارزیابی کلی رئیس -6

   :باشد گزارش پایان نامه ارائه شده مورد تایید نمی    :گزارش پایان نامه ارائه شده مورد تایید است
   :پرداخت مربوطه مورد تائید است

  
  
  
  

  ) .....نهایی گزارش( نامه پایان درجه/ نمره
  راهنما اساتید /استاد خانوادگی نام و نام

 امضاء و تاریخ

  ) .....نهایی گزارش( نامه پایان درجه/  نمره
  دانشگاهی مشاور اساتید/ استاد خانوادگی نام و نام

 امضاء و تاریخ

   خانوادگی نام و نام
  امضا و تاریخ

 

 از حمایت کارگروه دبیر/ رئیس خانوادگی نام و نام
  دانشجویی هاي نامه پایان

  امضا و تاریخ

 .باشد دانشکده قابل قبول می /معاون پژوهشی دانشگاه /رئیس آموزش /با امضاء و مهر رئیس تحصیالت تکمیلی) تا مرحله کار انجام شده(ائید مدارك فوق در صورت فوت استاد راهنما، ت

  سهپیوست  نامه مقطع دکتري گزارش نهایی پایان/ نامه گزارش اول پایان ارائه فرم

  ناظر خانوادگی نام و نام
  امضا و تاریخ



  :تاریخ
  : شماره
 )03/98مورخ  دهمویرایش (

  »رونق تولیدسال «
  »دکتري/ ارشد هاي دانشجویی کارشناسی نامه قرارداد حمایت از پایان«

 منابع انسانی /غیرفنیحوزه 
  

 مدیریت پژوهش و فناوري
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  مدیریت پژوهش و فناوري شرکت ملی پاالیش و پخش: به

  .........دانشکده / معاون پژوهشی دانشگاه/ رئیس آموزش/ رئیس تحصیالت تکمیلی: از

پذیرفتـه شـده در آزمـون    ............................. بـه شـماره دانشـجویی    ........................................... خانم / نماید آقا بدینوسیله اعالم می
در مقطـع  ............................... رشـته  ............... دانشـگاه آزاد اسـالمی سـال    / سراسـري سـازمان سـنجش و آمـوزش عـالی کشـور      

مصـوب  ............................................  ......................................................................نامه خود با عنوان  از پایان دکتري/ کارشناسی ارشد
ــاریخ ــا..... ..........................................در دانشــــگاه ......................................... شــــده در تــ ــایی آقــ ــت راهنمــ ــانم /و تحــ خــ

دفاع موفـق  ...................... در تاریخ .......................................... درجه/ با نمره) استاد راهنما................................................................. (
  .داشته است

نامـه ارسـالی بـه شـرکت بـا       شرکت ملی پاالیش و پخش مشخص و محرز گردد که پایـان در هر زمانی که براي الزم به ذکر است 
ربـط محفـوظ    نسخه ارائه شده به دانشگاه مغایرت دارد، ضمن آنکه حق هرگونه پیگیري موضوع توسط شرکت از طریق مراجـع ذي 

  .یجه را به شرکت منعکس نمایدشود با مسؤول خاطی برخورد قانونی به عمل آورده و نت خواهد بود، دانشگاه متعهد می
نامـه و دفـاع دانشـجو جهـت رسـیدگی بـه قـرارداد        این تأییدیه صرفاً به منزله اطالع شرکت ملی پاالیش و پخش از وضعیت پایان

  .باشد حمایت دانشجویی منعقد بوده و فاقد هرگونه ارزش قانونی دیگر می
 

  خانوادگی، تاریخ، امضا و مهر  نام و نام

  دانشکده/ معاون پژوهشی دانشگاه/ رئیس آموزش/ ت تکمیلیرئیس تحصیال

  

در صورت عدم امکان تکمیل پیوست چهار توسط مراجع ذکر شده، صرفاً ارائه نامه در سربرگ دانشـگاه بـا محتویـات کامـل     : 1تذکر
  .باشد صالح فوق قابل پذیرش می پیوست چهار و با امضاء و مهر مراجع ذي

  

معـاون  / رئیس آمـوزش / با امضاء و مهر رئیس تحصیالت تکمیلی) پیوست چهار(راهنما، تکمیل و تائید در صورت فوت استاد : توجه
  .دانشکده، قابل قبول خواهد بود/ پژوهشی دانشگاه

  

  

  دکتري/ نامه کارشناسی ارشد فرم تأییدیه دفاع موفق از پایان
 

 پیوست چهار



  :تاریخ
  : شماره
 )03/98مورخ  دهمویرایش (

  »رونق تولیدسال «
  »دکتري/ ارشد هاي دانشجویی کارشناسی نامه قرارداد حمایت از پایان«

 منابع انسانی /غیرفنیحوزه 
  

 مدیریت پژوهش و فناوري
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 فرم ارائه مقاله: الف - پیوست پنج
  ...................................... لهدر مج ............................................................... مقاله با عنوان

  
  مدیریت پژوهش و فناوري شرکت ملی پاالیش و پخش: به

  ......................................سردبیر مجله : از
دانشـجوي  ................... ......... ییبـه شـماره دانشـجو   ... ....................................خـانم  / نامـه آقـا   نماید که مقاله پایان بدینوسیله اعالم می

در ..................... .......................................................... ............. نامـه   دکتري با موضوع پایـان / مقطع کارشناسی ارشد....................... رشته
وزارت علـوم،  ................ مـورخ  ................ بـا مجـوز شـماره    .............................. داراي رتبه ................ ............در مجله ................. تاریخ 

  .گردد تحقیقات و فناوري مورد پذیرش واقع شده و یک نسخه از آن به پیوست ارسال می

باشـد و فاقـد هرگونـه ارزش     از وضعیت ارائه و پذیرش مقاله دانشجو مـی این تأییدیه صرفاً به منزله اطالع شرکت ملی پاالیش و پخش 
  .قانونی دیگر است

 خانوادگی، محل امضاء و مهر سردبیر مجله نام و نام

  .....................سردبیر مجله 

  تأیید استاد راهنما: ب - پیوست پنج
 .گردد می تکمیل راهنما استاد توسط قسمت این

  

  و فناوري شرکت ملی پاالیش و پخش مدیریت پژوهش : به

ــي   ــالم م ــيله اع ــده     بدينوس ــوان ش ــه عن ــه مقال ــردد ك ــنج (گ ــت پ ــف -در پيوس ــان  ) ال ــات پاي ــا محتوي ــوان    ب ــت عن ــه تح نام

.................................................... خــانم /آقــا انجــام شــده توســط.................................................................................................................. 

 .باشد دكتر كه با حمايت شركت ملي پااليش و پخش انجام گرديده، كامال مرتبط مي/ دانشجو مقطع كارشناسي ارشد

  

 اساتید راهنما، تاریخ، امضاء/ انوادگی استادنام و نام خ                                                                              

  

 ارائه مقالهفرم  پیوست پنج


