
  : تاریخ 

   :شماره  

                                                    
 )٠١/٩٥/ ٣١  مورخهفتم  ویرایش(

  بأسمه تعالی
  »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عملسال «

  »دکتري/ هاي دانشجویی کارشناسی ارشد نامه ایانقرارداد حمایت از پ«
  حوزه فنی، مهندسی و علوم پایه

  
 مدیریت پژوهش و فناوري

 

1 
 

هـاي   تشـویق و حمایـت از پـروژه   هیـأت مـدیره شـرکت ملـی نفـت بـا موضـوع         ٤/٢/٩٠مـورخ   ١٧٤٩در رابطه با اجراي مصوبه شـماره  
در راستاي چشم انداز صنعت نفت، نقشه جـامع علمـی کشـور،    (هاي مورد نیاز صنعت نفت  ر رشتهالتحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا د فارغ

شرکت ملی پاالیش این قرارداد بین ) هاي اقتصاد مقاومتی هاي تحقق سیاست هاي دانشجویی و برنامه یتاستراتژي شرکت، نقشه راه و اولو
و بـه نشـانی    ٨٩١٥٢شـماره ثبـت    ،١٠١٠١٣٣٥٤٠٨شناسه ملـی   ،٤١١١-١١٦٦-٧٩٤٧با کد اقتصادي  هاي نفتی ایران و پخش فرآورده

وري که از این پـس  به عنوان مدیر پژوهش و فنا زاده ی شیرازيآقاي عل ندگیو به نمای ٤شماره  ،خیابان ورشو ،اللهی خیابان استاد نجات
بـه عنـوان    ...................................  عضو هیأت علمـی دانشـگاه  ................................ آقاي / شود از یک طرف و خانم شرکت نامیده می

 .گردد شرایط زیر منعقد می از طرف دیگر با ،)مجري(اساتید راهنمـا / استـاد
  

  :موضوع قرارداد -١ماده 
  :دکتري با مشخصات ذیل/ ناسی ارشدانجام پایان نامه کارش

  : عنوان فارسی
  :عنوان انگلیسی

بایست منطبق بر پروپوزال ارائه شده که در  رسد می ن قرارداد توسط مجري به انجام میموضوع قرارداد و خدماتی که به موجب مفاد ای
  .هاي دانشجویی مدیریت پژوهش و فناوري شرکت به تصویب رسیده، باشد نامه مایت از پایانه حکمیت

  
   :مدت قرارداد -٢ماده 

  .باشد ماه می...... به مدت ................................  لغایت....................... از تاریخ 
طرفین به تاریخ  د که پس از امضايباش می ماه ٣٦و براي دکتري  ماه ١٢ی ارشد هاي کارشناس نامه اي کامل قرارداد براي پایانمدت اجر

  .شود مندرج در این قرارداد رسماً آغاز می
بار و حداکثر به میزان  تمدید مدت قرارداد با ارائه دالیل موجه و درخواست کتبی استاد راهنما و موافقت کارفرما تنها براي یک: 1تبصره 

  .پذیر است سال براي دکتري امکان  اسی ارشد و یکشش ماه براي کارشن
  

  :مبلغ قرارداد – ٣ماده 
ی بر مبلغ مبن ٤/٢/٩٠مورخ  ١٧٤٩نامه، ارائه گزارش و بر اساس مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت به شماره  متناسب با انجام پایان

در این راستا، . شود میلیون ریال حمایت می ٧٠و  ٤٠ا سقف ارشد و دکتري به ترتیب ت هاي دانشجویی کارشناسی نامه حمایت مالی پایان
باشد که به تناسب درصدهاي مندرج در مصوبه مذکور بین دانشجو و اساتید طبق بند  ریال می ...................................مبلغ قرارداد مذکور

  . گردد قرارداد پرداخت می ٥-٣
  

  :گزارشات و مدارك مورد نیاز -٤ماده 
  :مقاله را به شرح ذیل به شرکت ارائه نمایندارائه نامه و  پایان جریان موظف هستند که گزارشم
حاوي متن گزارش در فرمت  CDنامه و مقاله ارائه شده به صورت یک نسخه صحافی شده به همراه دو عدد  گزارش پایان -٤-١

word وPDFهارهاي دو، سه و چ هاي تکمیل شده در پیوست ، به همراه فرم. 
ترویجی کشور بر / در یکی از مجالت معتبر علمی پژوهشیدر طول مدت قرارداد ارائه یک مقاله مرتبط با موضوع قرارداد  -٤-١-١

  قرارداد و ارائه پیوست چهار 8اساس ماده 
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 :نحوه پرداخت -٥ماده 
دفاع موفق از مبلغ قرارداد پس از  %١٠٠ی ارشد هاي دانشجویی مقطع کارشناس نامه هاي حمایت از پایان ه درخصوص قرارداد پروژ -٥-١

قرارداد به  ٨در یکی از مجالت ذکر شده در ماده در طول مدت قرارداد مرتبط با موضوع قرارداد  نامه و ارائه یک مقاله پروژه، ارائه پایان
  .باشد ائید کارفرما قابل پرداخت میهاي یک، دو، سه، چهار و پس از ت پخش، همچنین تکمیل و ارائه پیوستنام شرکت ملی پاالیش و 

مرحله و به شرح ذیل انجام  ٢هاي دانشجویی مقطع دکتري پرداخت طی  نامه هاي حمایت از پایان درخصوص قرارداد پروژه -٥-٢
  : پذیرد می

اي یک و دو و ه تکمیل و ارائه پیوست، )اي ل فاز مطالعاتی و کتابخانهحداق(با ارائه گزارش اول  مبلغ قرارداد% ٤٠ -٥-٢-١
  .باشد پس از تأیید کارفرما قابل پرداخت می

در طول مرتبط با موضوع قرارداد  نامه و ارائه یک مقاله مبلغ قرارداد پس از دفاع موفق از پروژه، ارائه پایان %٦٠ – ٥-٢-٢
نین تکمیـل و ارائـه   قرارداد به نام شرکت ملی پاالیش و پخش، همچ ٨در یکی از مجالت ذکر شده در ماده مدت قرارداد 

  .باشد هاي دو، سه و چهار و پس از تائید کارفرما قابل پرداخت می پیوست
  
مبلغ  %١٥مبلغ قرارداد سهم مشاور دانشگاهی و % 15مبلغ قرارداد سهم استاد راهنما،  %٣٠مبلغ قرارداد سهم دانشجو،  %٤٠ -٥-٣

ها به همین  و پرداخت) قرارداد آمده است 5حه مشاور صنعتی در صفهاي  شرح وظائف و مسئولیت(صنعتی بوده قرارداد سهم مشاور 
  .گرددمیزان انجام می

هر ...) فوت ، بیماري و(ه به دالئل کامالً موجه اعم از و اتمام آن مرحله، چنانچ ٤در صورت انجام هر یک از مراحل کار مطابق ماده 
ها با  ر قرارداد نباشد و مدارك و پیوستمدارك در مقطع زمانی مقرر د و ها در پیوست یک، امکان ارائه گزارشیک از اشخاص مندرج 

معاون / رئیس آموزش/ رئیس تحصیالت تکمیلیتأخیر ارائه شود تائید انجام کار و تأخیر حاصله با ذکر دالئل مربوطه، صرفاً توسط 
  .هاي مربوطه انجام خواهد پذیرفت ختقبول بوده و در این صورت پردا دانشکده و موافقت کارفرما قابل/ پژوهشی دانشگاه

  
  :تعهدات مجري -٦ماده 

  .باشد قرارداد بر عهده استاد راهنما میمسئولیت کامل اجراي  -٦-١
حاوي کلمات کلیدي مشتمل بر چکیده گزارش به صورت فارسی و التین (پایان نامه شود که به همراه گزارش مجري متعهد می -٦-٢

  .هاي دو، سه و چهار را به کارفرما ارائه نماید هاي تکمیل شده پیوست ، فرم)له ارائه شدهنامه و مقا در گزارش پایان
گردد که نسبت به ارائه یک نسـخه مقالـه در ارتبـاط بـا      متعهد می ٥ماده  ٥-٢و  ٥-١و  ٤ماده  ٤-١مجري در راستاي بندهاي  -٦-٣

  .اقدام نماید 8طبق ماده در طول مدت قرارداد موضوع قرارداد 
ماه پس  ١٨ حداقلنامه دکتري در  اه پس از انعقاد قرارداد و پایانم 6 حداقلنامه کارشناسی ارشد در  گردد پایان مجري متعهد می -٦-٤

  .از انعقاد قرارداد و ارائه مقاله در طول مدت قرارداد، انجام گردد
  .ماه پس از انعقاد قرارداد ارائه نماید ١٨تا  ٩له زمانی نامه مقطع دکتري را در فاص گردد گزارش اول پایان مجري متعهد می: ٢تبصره 
  .به همراه ارائه گزارش پایان نامه، درج توضیحات دالیل تعجیل از فاصله زمانی مذکور، در فرم پیوست دو ضروري است: ٣تبصره 

درج  ٢ یل تأخیر را در فـرم پیوسـت  روز از زمان خاتمه قرارداد توضیحات دال ٢٠شود در صورت تأخیر بیشتر از  مجري متعهد می -٦-٥
  .ها صورت نخواهد پذیرفت السهم ائه دالیل موجه، پرداخت حقنماید و در صورت عدم ار

نامه را طبق شرح خدمات موضوع پژوهش به انجام برساند و درصورت نیاز از طرف کارفرما جلسـات  شود پایانمجري متعهد می -٦-٦
 .هماهنگی با شرکت را برگزار نماید

نامه در طول مدت قرارداد با اعالم کتبی استاد راهنما و تایید کارفرما هرگونه تغییر در عنوان، شرح خدمات و مراحل اجرایی پایان -٦-٧
  . مجاز خواهد بود
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 ، در».هاي نفتی ایـران اجـرا شـده اسـت     دهنامه با حمایت و پشتیبانی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآور این پایان«ذکر عبارت  -٦-٨
  .باشد ضروري می )اولین صفحه مجاز(نامه  ابتداي پایان

هاي اصلی و تابعه وزارت  ا شرح خدمات یکسان، در سایر شرکتگردد که از انعقاد قراردادهاي موازي با عنوان ی مجري متعهد می -٦-٩
  .نفت و یا دستگاه اجرایی، سازمان و یا نهاد دیگر خودداري نماید

  
  :تعهدات شرکت -٧ماده 

السهم مربـوط بـه هریـک از مجریـان      نماید در قبال انجام کامل و به موقع تعهدات مجري نسبت به پرداخت مبلغ حق کت تعهد میشر
  .این قرارداد عمل نماید ٥طبق ماده 

شده توسـط اسـتاد   نامه، کارفرما مختار به تأیید یا عدم تأیید دالیل ارائه  ر یا تعجیل در ارائه گزارش پایاندرصورت وجود تأخی: ٤تبصره 
  .باشد راهنما می

غیـر  ( فنـی  -کارفرما در حد امکانات موجود در شرکت، نسبت به ارائه تسـهیالت الزم از قبیـل کتابخانـه، اطالعـات علمـی     : ٥تبصره 
   .نماید ، رایانه و آزمایشگاه به مجري اقدام می)محرمانه

  
  :در قالب مقاله انتشار نتایج پروژه -٨ماده 

 :ارتباط با انتشار نتایج پروژه رعایت گرددموارد ذیل در  
ملـی پـاالیش و    شـرکت (در یکی از مجالت فرآیند نـو  در طول مدت قرارداد ارائه یک نسخه مقاله در ارتباط با موضوع قرارداد  -٨-١

پژوهشـگاه  ( هش نفتیا پژو) مؤسسه مطالعات انرژي( یا مجله مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت و یا مطالعات اقتصاد انرژي )پخش
  ، تحقیقات و فناوري ویجی کشور مورد تائید وزارت علومتر/و یا سایر مجالت علمی پژوهشی) صنعت نفت

  .باشد جله فرآیند نو در اولویت میارائه مقاله در م: 6تبصره 
ایر مجالت علمی با ذکر نام شرکت ها و یا چاپ مقاله در س ه مقاله و سخنرانی علمی در همایشانتشار نتایج پروژه به صورت ارائ -٨-٢

  . گردد می و پشتیبان پروژه نیز توصیه میبه عنوان حا
  .باشد رکت ملی پاالیش و پخش میمتعلق به ش انجام این قراردادکلیه نتایج حاصل از  -٨-٣

و براي مدتی که شـرکت  درصورت تشخیص شرکت مبنی بر غیرقابل انتشار بودن نتایج پروژه، اطالعات محرمانه تلقی شده  :٧تبصره 
  .مشخص نماید اجازه انتشار نخواهد داشت

  
    :و خاتمه قرارداد  فسخ -٩ماده 

  : شرایط خاتمه قرارداد -٩-١
بـدیهی  . به قـرارداد خاتمـه دهـد   ) حداقل یک ماه(صرفه و صالح خود با اعالم قبلی باشد در طول مدت قرارداد بنا بر  کارفرما مجاز می

ماید با مجري تسویه حساب صورت ن یر پژوهش و فناوري آن را مشخص میاساس میزان پیشرفت پروژه که مداست در این صورت بر 
  .پذیرد می

  :باشد حق فسخ قرارداد را خواهد داشت وده و قطعی و غیر قابل اعتراض میکارفرما در موارد ذیل که تشخیص آن با کارفرما ب -٩-٢
 ٤توسط مجري، با استناد به مندرجات تبصره  ها ائه گزارشأخیر و یا تعجیل در ارعدم تأیید دالیل ت  
 واگذاري تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد به شخص حقیقی یا حقوقی بدون اجازه کارفرما  
 عدم اعمال دقت و کوشش الزم جهت اجراي قرارداد توسط مجري  
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 یا شرح خدمات یکسان با قاد قرارداد توسط استاد راهنما با عنوان مشخص گردد انع) قرارداد(اي از انجام کار  در صورتیکه در هر مرحله
هاي اصلی و تابعه وزارت نفت و یا دستگاه اجرایی، سازمان و یا نهاد دیگر انجام پذیرفته است، ضمن فسخ قرارداد مربوطه،  سایر شرکت

 . گردد انعقاد قراردادهاي حمایتی دانشجویی جدید با استاد راهنماي مربوطه، ممنوع می
  رئـیس  / فوراً توسط رئیس تحصـیالت تکمیلـی   بایست مراتب می(استاد راهنما به جهت ادامه کار فوت استاد راهنما و یا عدم توانایی

 .، به کارفرما اعالم گردد)دانشکده/ معاون پژوهشی دانشگاه/ شآموز
، رئیس تحصیالت تکمیلی، شد و یا درصورت فوت استاد راهنماچنانچه استاد راهنما به هر علتی توانایی ادامه کار را نداشته با: ٨تبصره 

در . (نمایـد  جایگزین جهت ادامه کار اقدام مـی  دانشکده، نسبت به معرفی کتبی استاد راهنماي/ رئیس آموزش، معاون پژوهشی دانشگاه
 .)این صورت ادامه کار مستلزم عقد قرارداد جدید با استاد راهنماي جدید خواهد بود

  
روز قبل از تاریخ تغییر، نشانی جدید به طرف دیگر  ١٥در صورت تغییر نشانی هر یک از طرفین قرارداد، بایستی مراتب  -٠١ماده 

  .در صورت عدم اطالع کلیه مکاتبات به نشانی مندرج در قرارداد ارسال خواهد شد. اعالم گردد
  

ج نسخه تنظیم و به امضاي طرفین قرارداد رسیده است و کلیه تبصره، چهار پیوست و در پن ٨ماده،  ١١این قرارداد در  -١١ماده 
  .باشد هاي آن داراي اعتبار یکسان می خهنس

  
  
  

          
                                           

     
                                                        

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  :شرکت
  هاي نفتی ایران ملی پاالیش و پخش فرآوردهشرکت 

  مدیر پژوهش و فناوري
  زاده شیرازي علی

  امضاء

  :مجري
  :اساتید راهنما/خانوادگی استاد نام و نام

  
 امضاء



  : تاریخ  
   :شماره   

  
 )٣١/٠١/٩٥  مورخ هفتم ویرایش( 

  »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عملسال «
  »دکتري/ هاي دانشجویی کارشناسی ارشد نامه قرارداد حمایت از پایان«

    حوزه فنی، مهندسی و علوم پایه
 مدیریت پژوهش و فناوري
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 »صنعتی مشاور وظایف شرح«
  

نامه بـه نحـو مطلـوب و در موعـد      یی و ارائه اطالعات مورد نیاز صنعتی به دانشجو در راستاي موضوع پایانهدایت و راهنما .١
  .مقرر

عملیاتی پاالیش و پخش جهت دسترسی دانشجو به اطالعات مرتبط بـا پـروژه،   / همکاري و هماهنگی با واحدهاي ستادي .٢
  ....کتب، نشریات، رایانه و

  ).در صورت لزوم(هاي تابعه  شرکت/ نامه در شرکت نحوه بکارگیري و عملیاتی نمودن نتایج پایانبرگزاري جلسات در مورد  .٣
  .و ارائه نقطه نظرات اصالحی برگزاري جلسات با دانشجو و در صورت نیاز با حضور اساتید راهنما و مشاور دانشگاه. ٤
به مدیریت پژوهش و فنـاوري، بررسـی و اعـالم نظـر در      مشاوره به دانشجو در زمینه تنظیم گزارش موضوع قرارداد و ارائه. ٥

  .نامه فوق خصوص گزارش پایان
  .بینی شده در قرارداد پیگیري تعهدات پیش .٦
  .دانشجو در پیوست دو قرارداد گزارش پایان نامه) عدم تأیید/تایید(بررسی و اعالم نظر  .٧
  .صورت تشخیص، برگزاري سمینار علمی نامه و در همکاري با دانشجو جهت برگزاري دفاع از پایان. ٨
  .مسئولیت در برابر محرمانه تلقی نمودن نتایج تحقیقات پروژه دانشجویی توسط دانشجو، اساتید راهنما و مشاور دانشگاهی .٩

  .نامه و تایید صحت پژوهش با همکاري مدیریت پژوهش و فناوري ارزیابی نتایج نهایی پایان. ١٠
نامه  گزارشی مختصر مشتمل بر چکیده و نتایج حاصل از پایان  موظف است عالوه بر انجام موارد فوق،مشاور صنعتی   ضمناً .١١

ودن نتـایج تحقیقـات در قالـب    مذکور، نحوه ادامه تحقیق و پیشنهاد عناوین جدید جهت ادامه تحقیقات به منظور کاربردي نمـ 
منضم  ٢بایست به همراه پیوست  ارائه گزارش مذکور می. ئه نمایدهاي پژوهشی یا دانشجویی مرتبط با موضوع قرارداد ارا فعالیت

  .به قرارداد به مدیریت پژوهش و فناوري ارائه گردد
هاي دانشجویی حـوزه فنـی و مهندسـی و     نامه کمیته حمایت از پایان................ رعایت موارد مندرج در صورتجلسه شماره . ١٢

  .، درخصوص موضوع قرارداد توسط مشاور صنعتی الزامی است........................علوم انسانی مورخ / علوم پایه
  

  خانوادگی مشاور صنعتی  نام و نام      
  امضا             

  
  
  
  
  

  
  



  : تاریخ  
   :شماره   

  
 )٣١/٠١/٩٥  مورخ هفتم ویرایش( 

  »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عملسال «
  »دکتري/ هاي دانشجویی کارشناسی ارشد نامه قرارداد حمایت از پایان«

    حوزه فنی، مهندسی و علوم پایه
 مدیریت پژوهش و فناوري
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  یوست یکپ
 : خانوادگی استاد راهنما نام و نام -1

  :عضو هیأت علمی دانشگاه
 :آدرس الکترونیکی      :تلفن همراه        :تلفن ثابت

  :نام بانک       :نوع حساب      :بشماره حسا
  :شماره شباي حساب       : کد شعبه        : نام شعبه

   :کدپستیو  آدرس منزل
  :کدپستی ومحل کار  آدرس

  :ملیکد
  مهر و امضاء: تأییدیه بانک              امضاء استاد راهنما 

  
       : خانوادگی استاد مشاور دانشگاهی نام و نام -2

  :عضو هیأت علمی دانشگاه
 :آدرس الکترونیکی      :تلفن همراه        :تلفن ثابت

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

   :کدپستیو  آدرس منزل
  :کدپستی ومحل کار  آدرس

  :کدملی
  مهر و امضاء: تأییدیه بانک            امضاء استاد مشاور دانشگاهی 

 :نام و نام خانوادگی دانشجو - 3
  :انشجوییشماره د

 :آدرس الکترونیکی      :تلفن همراه        :تلفن ثابت
  :نام بانک       :نوع حساب      :شماره حساب

  :شماره شباي حساب      : کد شعبه        : نام شعبه
   :پستیکدو  آدرس منزل

  :کدپستی ومحل کار  آدرس
  :ملیکد

  مهر و امضاء : تأییدیه بانک              امضاء دانشجو
         :صنعتیخانوادگی مشاور  نام و نام -4

 :شاغل در شرکت              :شماره پرسنلی
  :همراه شماره تلفن       :شماره تماس محل کار      :واحد

  :کدپستی ومحل کار  آدرس
  :ملیکد

  امضاء مشاور صنعتی
این صورت مراجعه صاحب غیر  در ،گردد باشد مبلغ قرارداد مستقیماً به حساب واریز می تجارتو یا  ملتکه شماره حساب متعلق به بانک  درصورتی :توجه

  .داري امور مالی الزامی است حساب جهت دریافت چک به این شرکت، واحد خزانه
  .بایست به صورت کامل، صحیح و به صورت تایپ شده تکمیل گردد درج شده در فرم فوق می کلیه اطالعات: تذکر

  دانشجویی حمایت مبالغ پرداخت جهت مجریان مشخصات
 



  : تاریخ  
   :شماره   

  
 )٣١/٠١/٩٥  مورخ هفتم ویرایش( 

  »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عملسال «
  »دکتري/ هاي دانشجویی کارشناسی ارشد نامه قرارداد حمایت از پایان«

    حوزه فنی، مهندسی و علوم پایه
 مدیریت پژوهش و فناوري
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  : شماره و تاریخ قرارداد
  :عنوان پایان نامه

  :خانوادگی دانشجو نام و نام        :تید راهنمااسا/ خانوادگی استاد نام و نام
 ..............................لغایت .......................... مقطع زمانی کارهاي انجام شده از تاریخ  - 1
  خیر   آري   : گردد گزارش با تأخیر ارائه می - 2

              : هر دو مورد    : دفاع با تاخیر انجام شده است) رد گزارش پایان نامهدر مو(، : گردد متن مکتوب گزارش دیر هنگام ارائه می
  ..............................): ...................................................................................................................حتماً دالیل مورد نظر به تفکیک موارد فوق درج گردد(توضیحات 

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

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

  
 ):نامه پایان(اهنما در مورد گزارش ارائه شده اساتید ر/ ارزیابی استاد -3

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

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

 ):نامه پایان(گزارش ارائه شده  اساتید مشاور دانشگاهی در مورد/ ارزیابی استاد -4
    :باشد ایید نمینامه ارائه شده مورد ت گزارش پایان     :نامه ارائه شده مورد تایید است گزارش پایان

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

...................................................................................................................................................................  
  
  
 :حلهدر هر مر) نامه پایان(ارزیابی مشاور صنعتی در مورد گزارش ارائه شده  -5

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

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

  
  

 :هاي دانشجویی نامه دبیر کارگروه حمایت از پایان/ یسرئ کلیارزیابی  -6
   :باشد نامه ارائه شده مورد تایید نمی نگزارش پایا    :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 ) گزارش نهایی( نامه پایان ارائه فرم

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

 امضاء و تاریخ

.....                                                                               )نهایی گزارش( نامه پایان درجه/ نمره
  صنعتی مشاور 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(در صورت فوت استاد راهنما، تائید مدارك فوق 

  پیوست دو



  : تاریخ  
   :شماره   

  
 )٣١/٠١/٩٥  مورخ هفتم ویرایش( 

  »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عملسال «
  »دکتري/ هاي دانشجویی کارشناسی ارشد نامه قرارداد حمایت از پایان«

    حوزه فنی، مهندسی و علوم پایه
 مدیریت پژوهش و فناوري
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  : دشماره و تاریخ قراردا
  :عنوان پایان نامه

  :خانوادگی دانشجو نام و نام        :اساتید راهنما/ خانوادگی استاد نام و نام
 ..............................لغایت .......................... مقطع زمانی کارهاي انجام شده از تاریخ  - 1
  خیر   آري : گردد گزارش با تأخیر ارائه می - 2

              : هر دو مورد    : دفاع با تاخیر انجام شده است) در مورد گزارش پایان نامه(، : گردد هنگام ارائه می متن مکتوب گزارش دیر
  ...............................................................): ....................................................................................حتماً دالیل مورد نظر به تفکیک موارد فوق درج گردد(توضیحات 

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

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

  
 ):پایان نامه(اساتید راهنما در مورد گزارش ارائه شده / ارزیابی استاد -3

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

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

 ):پایان نامه(اساتید مشاور دانشگاهی در مورد گزارش ارائه شده / ارزیابی استاد -4
    :باشد گزارش پایان نامه ارائه شده مورد تایید نمی     :گزارش پایان نامه ارائه شده مورد تایید است

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

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

 :در هر مرحله) نامه پایان(زارش ارائه شده ارزیابی مشاور صنعتی در مورد گ -5
   :باشد گزارش پایان نامه ارائه شده مورد تایید نمی         :نامه ارائه شده مورد تایید است گزارش پایان

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

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

  
  

 :هاي دانشجویی نامه دبیر کارگروه حمایت از پایان/ رئیس کلیارزیابی  -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

 ضاءام و تاریخ

.....                                                                               )نهایی گزارش( نامه پایان درجه/  نمره
  صنعتی مشاور 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(در صورت فوت استاد راهنما، تائید مدارك فوق 

  پیوست دو دکتريمقطع  )گزارش نهایی( نامه پایان/ گزارش اول ارائه فرم



  : تاریخ  
   :شماره   

  
 )٣١/٠١/٩٥  مورخ هفتم ویرایش( 

  »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عملسال «
  »دکتري/ هاي دانشجویی کارشناسی ارشد نامه قرارداد حمایت از پایان«

    حوزه فنی، مهندسی و علوم پایه
 مدیریت پژوهش و فناوري
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  پیوست سه

  

  

  مدیریت پژوهش و فناوري شرکت ملی پاالیش و پخش: به

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

پذیرفته شده در آزمون ................. ............ به شماره دانشجویی........................................... خانم / نماید آقا بدینوسیله اعالم می
ع مقطـ  در...............................  رشـته ...............  دانشـگاه آزاد اسـالمی سـال   / سراسري سازمان سنجش و آموزش عالی کشور

مصوب شده در ................................................  .............................................. نامه خود با عنوان دکتري از پایان/ کارشناسی ارشد
ــاریخ ــگاه ......................................... تــ ــا  ............................................... در دانشــ ــایی آقــ ــت راهنمــ ــانم /و تحــ خــ

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

نامه و دفاع دانشجو جهـت رسـیدگی بـه قـرارداد     این تأییدیه صرفاً به منزله اطالع شرکت ملی پاالیش و پخش از وضعیت پایان
  .باشد د بوده و فاقد هرگونه ارزش قانونی دیگر میحمایت دانشجویی منعق

 

  خانوادگی، تاریخ، امضا و مهر  نام و نام

  دانشکده/ معاون پژوهشی دانشگاه/ رئیس آموزش/ رئیس تحصیالت تکمیلی

عـاون  م /رئیس آموزش/ رئیس تحصیالت تکمیلیبا امضاء و مهر ) پیوست دو(وت استاد راهنما، تکمیل و تائید در صورت ف: توجه
  .باشد دانشکده، قابل قبول می/ پژوهشی دانشگاه

توسط مراجع ذکر شده، صرفاً ارائه نامه در سـربرگ دانشـگاه بـا محتویـات کامـل       3در صورت عدم امکان تکمیل پیوست : تذکر
  .باشد صالح فوق قابل پذیرش می مراجع ذي و با امضاء و مهر 3پیوست 

  

  

  

  
  
  
  

  دکتري/ نامه کارشناسی ارشد فرم تأییدیه دفاع موفق از پایان
 



  : تاریخ  
   :شماره   

  
 )٣١/٠١/٩٥  مورخ هفتم ویرایش( 

  »اقتصاد مقاومتی، اقدام و عملسال «
  »دکتري/ هاي دانشجویی کارشناسی ارشد نامه قرارداد حمایت از پایان«

    حوزه فنی، مهندسی و علوم پایه
 مدیریت پژوهش و فناوري
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 الهفرم ارائه مق: الف - پیوست چهار
  

  در مجله                                               مقاله با عنوان
  
  مدیریت پژوهش و فناوري شرکت ملی پاالیش و پخش: به

    سردبیر مجله : از
دانشـجوي  ........ ...............بـه شـماره دانشـجویی   ........................... خـانم  / نامـه آقـا   نمایـد کـه مقالـه پایـان     بدینوسیله اعالم می

 ............. .......................................................... .....................نامه  دکتري با موضوع پایان/ مقطع کارشناسی ارشد....................... رشته
وزارت ................ مورخ ................ با مجوز شماره  ..............................رتبه داراي ............................ در مجله ................. در تاریخ 

  .گردد علوم، تحقیقات و فناوري ارائه گردیده و یک نسخه از آن به پیوست ارسال می

باشد و فاقـد هرگونـه ارزش قـانونی     از وضعیت ارائه مقاله دانشجو می این تأییدیه صرفاً به منزله اطالع شرکت ملی پاالیش و پخش
  .دیگر است

 خانوادگی، محل امضاء و مهر سردبیر مجله نام و نام

  .....................سردبیر مجله 

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

  مدیریت پژوهش و فناوري شرکت ملی پاالیش و پخش : به

ــ ــي بدينوس ــالم م ــردد يله اع ــده    گ ــوان ش ــه عن ــه مقال ــت (ك ــاردر پيوس ــف -چه ــان ) ال ــات پاي ــا محتوي ــوان   ب ــت عن ــه تح نام

......................... ...........................خانم /انجام شده توسط آقا.............................. ....................................................................................

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

                                                                           

 اساتید راهنما، تاریخ، امضاء/ نام و نام خانوادگی استاد                                                                                            

  


