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هاي فـارغ التحصـیلی    حمایت از پروژه هیأت مدیره شرکت ملی نفت با موضوع تشویق و ٤/٢/٩٠ مورخ ١٧٤٩در رابطه با اجراي مصوبه شماره 
اسـتراتژي شـرکت،   ، ، نقشه جامع علمـی کشـور  نفتدر راستاي چشم انداز صنعت (هاي مورد نیاز صنعت نفت  کارشناسی ارشد و دکترا در رشته

شـرکت ملـی پـاالیش و پخـش      ایـن قـرارداد بـین   ) هاي اقتصاد مقاومتی تحقق سیاستهاي  هاي دانشجویی و برنامه یتنقشه راه و اولو
و به نشانی خیابـان اسـتاد    ٨٩١٥٢شماره ثبت  ،١٠١٠١٣٣٥٤٠٨شناسه ملی  ، ٤١١١-١١٦٦-٧٩٤٧با کد اقتصادي  هاي نفتی ایران فرآورده

نامیـده  وري که از این پـس شـرکت   پژوهش و فنا به عنوان مدیرزاده  شیرازي علیآقاي  یندگیو به نما ٤شماره  ،خیابان ورشو ی،الله نجات
راهنمـا  اساتید/ استـادبه عنوان ........................................ عضو هیأت علمی دانشگاه ............................... آقاي /شود از یک طرف و خانم می

  .گردد با شرایط زیر منعقد می دیگراز طرف  ،)مجري(
 

  :موضوع قرارداد -١ماده 
  : دکتري با مشخصات ذیل/ نامه کارشناسی ارشد انجام پایان

  : عنوان فارسی
  :عنوان انگلیسی

کمیتـه  کـه در  بایست منطبق بر پروپوزال ارائه شده  رسد می موضوع قرارداد و خدماتی که به موجب مفاد این قرارداد توسط مجري به انجام می
  .باشد ،شرکت به تصویب رسیدهمدیریت منابع انسانی  هاي دانشجویی نامه حمایت از پایان

 
   :مدت قرارداد -٢ماده 

  .باشد ماه می ......به مدت .................. .............. لغایت....................... از تاریخ  
رج باشد که پس از امضاء طرفین به تاریخ منـد  ماه می ٣٦ماه و براي دکتري  ١٢د ناسی ارشهاي کارش نامه مدت اجراي کامل قرارداد براي پایان

  .شود در این قرارداد رسماً آغاز می
بار و حداکثر به میزان شـش   تمدید مدت قرارداد با ارائه دالیل موجه و درخواست کتبی استاد راهنما و موافقت کارفرما تنها براي یک :١تبصره 

  .پذیر است ی ارشد و یکسال براي دکتري امکانرشناسماه براي کا
 

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

 مـذکور  مبلـغ قـرارداد   ،در ایـن راسـتا  . شود حمایت میمیلیون ریال  ٥٠و  ٣٠ ارشد و دکتري به ترتیب هاي دانشجویی کارشناسی نامه مالی پایان
قـرارداد پرداخـت    ٥ -٣طبق بنـد   اتیدـاي مندرج در مصوبه مذکور بین دانشجو و اسـاسب درصدهـباشد که به تن می ریال .............................

  .گردد می
 

  :گزارشات و مدارك مورد نیاز - ٤ماده 
  :را به شرح ذیل به شرکت ارائه نمایندمقاله ارائه و نامه  پایان وظف هستند که گزارشمجریان م

 wordحاوي متن گزارش در فرمت  CDعدد سه مراه ه به صحافی شدهیک نسخه و مقاله ارائه شده به صورت  نامه ارش پایانگز -٤-١
توسعه توسعه مدیریت  ،د تأیید مشاور صنعتی و رئیس اداره پژوهشمور و جهار سه ،دوهاي  هاي تکمیل شده در پیوست ، به همراه فرمPDFو

 .منابع انسانی
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توسـعه مـدیریت    ،حوزه منابع انسانی، اداره پژوهشهاي دانشجویی  نامه حمایت از پایان کارگروهبه پس از ارائه مدارك توسط دانشجو  :٢تبصره
از  CDیـک عـدد    ،و چهـار  سـه  ،هـاي دو  أیید موارد و تکمیل پیوسـت صورت تنسبت به بررسی گزارش اقدام نموده و در  منابع انسانیتوسعه 

  .نماید میارسال پژوهش و فناوري جهت اقدامات بعدي به مدیریت را گزارش مربوطه را رأساً در اختیار داشته و مابقی مدارك 
ترویجی کشور بر / معتبر علمی پژوهشیدر یکی از مجالت در طول مدت قرارداد ارائه یک مقاله مرتبط با موضوع قرارداد  -٤-١-١

  قرارداد و ارائه پیوست چهار 8اساس ماده 
  

 نحوه پرداخت - ٥ماده 
مبلغ قرارداد پس از دفاع موفق از % ١٠٠هاي دانشجویی مقطع کارشناسی ارشد  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 رتبط با موضوع قرارداد م نامه و ارائه یک مقاله پروژه، ارائه پایان
  .باشد هاي یک، دو، سه، چهار و پس از تائید کارفرما قابل پرداخت می نام شرکت ملی پاالیش و پخش، همچنین تکمیل و ارائه پیوست

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

هـاي یـک و دو و    ، تکمیل و ارائه پیوست)اي حداقل فاز مطالعاتی و کتابخانه(مبلغ قرارداد با ارائه گزارش اول  %٤٠ -٥-٢-١
  .باشد پس از تأیید کارفرما قابل پرداخت می

در طـول  مرتبط با موضوع قـرارداد   نامه و ارائه یک مقاله فاع موفق از پروژه، ارائه پایانمبلغ قرارداد پس از د% ٦٠ – ٥-٢-٢
قرارداد به نام شرکت ملی پاالیش و پخـش، همچنـین تکمیـل و ارائـه      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 % ١٥مبلغ قرارداد سهم استاد راهنما، % ٣٠مبلغ قرارداد سهم دانشجو،  %٤٠ -٥-٣

ها به همین میزان  و پرداخت) قرارداد آمده است 5هاي مشاور صنعتی در صفحه  شرح وظائف و مسئولیت(قرارداد سهم مشاور صنعتی بوده 
  .گرددانجام می

هر یک ...) فوت ، بیماري و(و اتمام آن مرحله، چنانچه به دالئل کامالً موجه اعم از  ٤رت انجام هر یک از مراحل کار مطابق ماده در صو
ها با تأخیر  ها و مدارك در مقطع زمانی مقرر در قرارداد نباشد و مدارك و پیوست از اشخاص مندرج در پیوست یک، امکان ارائه گزارش

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

  
  تعهدات مجري  - ٦ماده 

  .باشد د بر عهده استاد راهنما میمسئولیت کامل اجراي قراردا -٦-١
کلمات کلیدي در  حاويمشتمل بر چکیده گزارش به صورت فارسی و التین ( نامه پایانشود که به همراه گزارش  مجري متعهد می -٦-٢

   .را به کارفرما ارائه نمایدو چهار  سه ،دوهاي  هاي تکمیل شده پیوست ، فرم)نامه و مقاله ارائه شده رش پایانگزا
یـک نسـخه مقالـه در ارتبـاط بـا      ارائـه  نسبت به گردد که  متعهد می ٥ماده  ٥-٢و  ٥-١ و ٤ماده  ٤-١هاي در راستاي بند مجري -٦-٣

  .اقدام نماید 8طبق ماده در طول مدت قرارداد موضوع قرارداد 
ماه پس از  ١٨نامه دکتري در حداقل  و پایاناه پس از انعقاد قرارداد م ٦ارشد در حداقل  نامه کارشناسی گردد پایان مجري متعهد می -٦-٤

  .انجام گردد ،در طول مدت قرارداد ارائه مقالهو  انعقاد قرارداد
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  .ماه پس از انعقاد قرارداد ارائه نماید ١٨تا  ٩نامه مقطع دکتري را در فاصله زمانی  گردد گزارش اول پایان مجري متعهد می: ٣تبصره 
  .ضروري است دودرج توضیحات دالیل تعجیل از فاصله زمانی مذکور، در فرم پیوست  ،نامه پایانبه همراه ارائه گزارش : ٤تبصره 

درج  دوروز از زمان خاتمه قرارداد توضیحات دالیل تـأخیر را در فـرم پیوسـت     ٢٠خیر بیشتر از أشود در صورت ت مجري متعهد می -٦-٥
  .ها صورت نخواهد پذیرفت السهم ائه دالیل موجه، پرداخت حقدر صورت عدم ار نماید و

نامه را طبق شرح خدمات موضوع پژوهش به انجام برساند و درصورت نیاز از طـرف کارفرمـا جلسـات     شود پایان مجري متعهد می -٦-٦
  .هماهنگی با شرکت را برگزار نماید

اعالم کتبی استاد راهنما و تاییـد کارفرمـا    نامه در طول مدت قرارداد با شرح خدمات و مراحل اجرایی پایان هرگونه تغییر در عنوان، -٦-٧
  . مجاز خواهد بود

، در ».هاي نفتـی ایـران اجـرا شـده اسـت      ی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردهاین پایان نامه با حمایت و پشتیبان«ذکر عبارت  -٦-٨
  .استضروري  )اولین صفحه مجاز( پایان نامهابتداي 

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

 
  تعهدات شرکت  -٧ماده 

بق مربوط به هریک از مجریان طالسهم  دات مجري نسبت به پرداخت مبلغ حقنماید در قبال انجام کامل و به موقع تعه شرکت تعهد می
  .این قرارداد عمل نماید ٥ماده 

ارائه شـده توسـط اسـتاد     ، کارفرما مختار به تأیید یا عدم تأیید دالیلنامه پایانخیر یا تعجیل در ارائه گزارش أدرصورت وجود ت: ٥تبصره 
  .باشد راهنما می

، )غیرمحرمانه( فنی -ائه تسهیالت الزم از قبیل کتابخانه، اطالعات علمیبه ار نسبتحد امکانات موجود در شرکت، کارفرما در  :٦تبصره 
   .نماید میاقدام  ،رایانه و آزمایشگاه به مجري

  
  :در قالب مقاله انتشار نتایج پروژه -٨ماده 

 :موارد ذیل در ارتباط با انتشار نتایج پروژه رعایت گردد 
ملـی پـاالیش و   شـرکت  ( ینـد نـو  آفر تمجـال یکی از در در طول مدت قرارداد  ارداددر ارتباط با موضوع قرمقاله  نسخهیک  ارائه -٨-١

پژوهشـگاه  (یا پـژوهش نفـت   ) ه مطالعات انرژيمؤسس(نفت و یا مطالعات اقتصاد انرژي  یا مجله مدیریت منابع انسانی در صنعت) پخش
  م، تحقیقات و فناوري مورد تائید وزارت علوکشور  ترویجی/مجالت علمی پژوهشیسایر و یا  )صنعت نفت

  .باشد میدر اولویت یند نو آمجله فر درمقاله  ارائه: ٧تبصره 
انتشار نتایج پروژه به صورت ارائه مقاله و سخنرانی علمی در همایش ها و یا چاپ مقاله در سایر مجالت علمی با ذکر نام شـرکت   -٨-٢

  . گردد توصیه مینیز به عنوان حامی و پشتیبان پروژه 
  .باشد متعلق به شرکت ملی پاالیش و پخش می انجام این قراردادلیه نتایج حاصل از ک -٨-٣

درصورت تشخیص شرکت مبنی بر غیرقابل انتشار بودن نتایج پروژه، اطالعات محرمانه تلقی شده و براي مـدتی کـه شـرکت    : ٨تبصره 
  .مشخص نماید اجازه انتشار نخواهد داشت
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   د قرارداو خاتمه  فسخ -٩ماده 
  : خاتمه قراردادشرایط  -٩-١

بدیهی است  .به قرارداد خاتمه دهد) حداقل یک ماه(خود با اعالم قبلی  رداد بنا بر صرفه و صالحرامجاز می باشد در طول مدت قکارفرما 
صـورت  مایـد بـا مجـري تسـویه حسـاب      ن یر پژوهش و فناوري آن را مشخص مـی که مدورت بر اساس میزان پیشرفت پروژه در این ص

  .پذیرد می
  :حق فسخ قرارداد را خواهد داشت باشد اعتراض میکه تشخیص آن با کارفرما بوده و قطعی و غیر قابل  کارفرما در موارد ذیل -٩-٢
 ٥ عدم تأیید دالیل تأخیر و یا تعجیل در ارائه گزارشات توسط مجري، با استناد به مندرجات تبصره  
 ضوع قرارداد به شخص حقیقی یا حقوقی بدون اجازه کارفرماواگذاري تمام یا قسمتی از تعهدات مو  
 عدم اعمال دقت و کوشش الزم جهت اجراي قرارداد توسط مجري 
 انعقاد قرارداد توسط استاد راهنما با عنوان یا شرح خدمات یکسان با  مشخص گردد) قرارداد(ه در هر مرحله اي از انجام کار ک یدر صورت

، ضمن فسخ قـرارداد مربوطـه،   انجام پذیرفته استه وزارت نفت و یا دستگاه اجرایی، سازمان و یا نهاد دیگر تابع هاي اصلی و سایر شرکت
 . گردد ممنوع می دانشجویی جدید با استاد راهنماي مربوطه،حمایتی انعقاد قراردادهاي 

 رئـیس   /فوراً توسـط رئـیس تحصـیالت تکمیلـی     بایست مراتب می( و یا عدم توانایی استاد راهنما به جهت ادامه کار فوت استاد راهنما
 .به کارفرما اعالم گردد ،)دانشکده/ معاون پژوهشی دانشگاه /آموزش
صورت فوت استاد راهنما، رئیس تحصـیالت تکمیلـی،   درچنانچه استاد راهنما به هر علتی توانایی ادامه کار را نداشته باشد و یا : ٩تبصره 

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

  
نشانی جدیـد بـه طـرف دیگـر      روز قبل از تاریخ تغییر، ١٥در صورت تغییر نشانی هر یک از طرفین قرارداد، بایستی مراتب  -١٠ماده 

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

ن قـرارداد رسـیده اسـت و کلیـه     پیوست و در پنج نسخه تنظیم و به امضاي طـرفی  چهارتبصره،  ٩ ماده، ١١این قرارداد در  -١١ماده 
  .می باشدهاي آن داراي اعتبار یکسان  نسخه

  
  
 

  :شرکت
  هاي نفتی ایران ملی پاالیش و پخش فرآوردهشرکت 

  مدیر پژوهش و فناوري
  زاده شیرازي علی

  امضاء

  :مجري
  :اساتید راهنما /نام و نام خانوادگی استاد

  
 امضاء



 : تاریخ
   :شماره

  
 )٣١/٠١/٩٥ویرایش هفتم مورخ (

  » اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل سال «
  »دکتري/ هاي دانشجویی کارشناسی ارشد نامه حمایت از پایانقرارداد «

    منابع انسانیحوزه 
 مدیریت پژوهش و فناوري

 

٥  
 

 

  »وظایف مشاور صنعتی شرح«
 

  .نامه به نحو مطلوب و در موعد مقرر هدایت و راهنمایی و ارائه اطالعات مورد نیاز صنعتی به دانشجو در راستاي موضوع پایان .١
ـ    / همکاري و هماهنگی با واحدهاي ستادي .٢ روژه، عملیاتی پاالیش و پخش جهت دسترسی دانشجو به اطالعـات مـرتبط بـا پ

  ....کتب، نشریات، رایانه و
  ).رت لزومدر صو(هاي تابعه  شرکت/ نامه در شرکت کارگیري و عملیاتی نمودن نتایج پایان هبرگزاري جلسات در مورد نحوه ب. ٣
  .و ارائه نقطه نظرات اصالحی برگزاري جلسات با دانشجو و در صورت نیاز با حضور اساتید راهنما و مشاور دانشگاه .٤
 ،رونوشـت بـه اداره پـژوهش   ( به مدیریت پژوهش و فناوري مشاوره به دانشجو در زمینه تنظیم گزارش موضوع قرارداد و ارائه. ٥

  .فوق نامه پایان ، بررسی و اعالم نظر در خصوص گزارش)منابع انسانی توسعهتوسعه مدیریت 
  .بینی شده در قرارداد پیگیري تعهدات پیش. ٦
  .در پیوست دو قرارداددانشجو  نامه پایان گزارش )عدم تأیید/اییدت(اعالم نظر بررسی و . ٧
  .صورت تشخیص، برگزاري سمینار علمینامه و در  همکاري با دانشجو جهت برگزاري دفاع از پایان. ٨
  .شگاهیمسئولیت در برابر محرمانه تلقی نمودن نتایج تحقیقات پروژه دانشجویی توسط دانشجو، اساتید راهنما و مشاور دان. ٩

  .منابع انسانیتوسعه یت توسعه مدیر، ارزیابی نتایج نهایی پایان نامه و تایید صحت پژوهش با همکاري اداره پژوهش. ١٠
نامـه   چکیده و نتایج حاصل از پایـان مختصر مشتمل بر گزارشی   مشاور صنعتی موظف است عالوه بر انجام موارد فوق،  ضمناً. ١١

پیشنهاد عناوین جدید جهت ادامه تحقیقات به منظـور کـاربردي نمـودن نتـایج تحقیقـات در قالـب       نحوه ادامه تحقیق و  ،مذکور
منضـم   2بایست به همراه پیوست  ارائه گزارش مذکور می. هاي پژوهشی یا دانشجویی مرتبط با موضوع قرارداد ارائه نماید فعایلت

  .به قرارداد به مدیریت پژوهش و فناوري ارائه گردد
هندسی و علوم هاي دانشجویی حوزه فنی و م نامه کمیته حمایت از پایان................ شماره موارد مندرج در صورتجلسه رعایت . ١٢
      .، درخصوص موضوع قرارداد توسط مشاور صنعتی الزامی است........................مورخ علوم انسانی / پایه
             

  اور صنعتی خانوادگی مش نام و نام                
  امضا             

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 : تاریخ
   :شماره

  
 )٣١/٠١/٩٥ویرایش هفتم مورخ (

  » اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل سال «
  »دکتري/ هاي دانشجویی کارشناسی ارشد نامه حمایت از پایانقرارداد «

    منابع انسانیحوزه 
 مدیریت پژوهش و فناوري

 

٦  
 

 

  
  پیوست یک

       : اساتید راهنما/ نام و نام خانوادگی استاد  -١        
  :عضو هیأت علمی دانشگاه

 :الکترونیکیآدرس       :شماره تلفن همراه       :شماره تلفن ثابت
  :نام بانک      :نوع حساب      :شماره حساب

  :شماره شباي حساب      : کد شعبه        : نام شعبه
   :پستیکدو  س منزلآدر

  :کدپستی ومحل کار  آدرس
  :کدملی

  مهر و امضاء: تأییدیه بانک            راهنما  اساتید/امضاء استاد
 : مشاور دانشگاهی یداسات/نام و نام خانوادگی استاد  -٢      

  :عضو هیأت علمی دانشگاه
 :الکترونیکیآدرس       :شماره تلفن همراه       :شماره تلفن ثابت

  :نام بانک       :بنوع حسا      :شماره حساب
  :شماره شباي حساب       : کد شعبه        : نام شعبه

   :پستیکدو  آدرس منزل
  :کدپستی ومحل کار  آدرس

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

           :نام و نام خانوادگی دانشجو -٣       
  :شماره دانشجویی
     :لکترونیکیآدرس ا      :همراه شماره تلفن      :شماره تلفن ثابت

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

   :کدپستیو  آدرس منزل
  :کدپستی ومحل کار  آدرس

  :ملیکد
   مهر و امضاء :تأییدیه بانک              امضاء دانشجو

         :نام و نام خانوادگی مشاور صنعتی -٤      
 :شاغل در شرکت              :شماره پرسنلی

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

  :ملیکد
  امضاء مشاور صنعتی

  مشخصات مجریان جهت پرداخت مبالغ حمایت دانشجویی
 



 : تاریخ
   :شماره

  
 )٣١/٠١/٩٥ویرایش هفتم مورخ (

  » اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل سال «
  »دکتري/ هاي دانشجویی کارشناسی ارشد نامه حمایت از پایانقرارداد «

    منابع انسانیحوزه 
 مدیریت پژوهش و فناوري

 

٧  
 

 

غیر این صورت مراجعه صاحب  گردد در متعلق به بانک ملت و یا تجارت باشد مبلغ قرارداد مستقیماً به حساب واریز میکه شماره حساب  درصورتی :توجه
  .الزامی استامور مالی داري  شرکت، واحد خزانهاین جهت دریافت چک به  حساب

  .تکمیل گردد شده صحیح و به صورت تایپ ،کلیه اطالعات درج شده در فرم فوق می بایست به صورت کامل: تذکر



 : تاریخ
   :شماره

  
 )٣١/٠١/٩٥ویرایش هفتم مورخ (

  » اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل سال «
  »دکتري/ هاي دانشجویی کارشناسی ارشد نامه حمایت از پایانقرارداد «

    منابع انسانیحوزه 
 مدیریت پژوهش و فناوري

 

٨  
 

 

  
  

  : شماره و تاریخ قرارداد
  :عنوان پایان نامه

  :خانوادگی دانشجو م و نامنا        :اساتید راهنما/ خانوادگی استاد نام و نام
 ..............................لغایت .......................... مقطع زمانی کارهاي انجام شده از تاریخ    - ١
  خیر   آري   : گردد گزارش با تأخیر ارائه می - ٢

              : هر دو مورد    : نجام شده استدفاع با تاخیر ا) در مورد گزارش پایان نامه(، : 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(اساتید راهنما در مورد گزارش ارائه شده / ارزیابی استاد -٣

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

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

 ):نامه پایان(اساتید مشاور دانشگاهی در مورد گزارش ارائه شده / ارزیابی استاد -٤
    :نیست نامه ارائه شده مورد تایید گزارش پایان     :نامه ارائه شده مورد تایید است گزارش پایان

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

...................................................................................................................................................................  
  
  
 :هدر هر مرحل) نامه پایان(ارزیابی مشاور صنعتی در مورد گزارش ارائه شده  -٥

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

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

  
  

 :اداره پژوهش و توسعه مدیریت منابع انسانی ارزیابی رئیس -٦
   :نامه ارائه شده مورد تایید نیست 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 ) گزارش نهایی( نامه پایان ارائه فرم

  ) .....نهایی گزارش( نامه 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
 

رئیس اداره پژوهش و توسعه مدیریت  خانوادگی نام و نام
  منابع انسانی

  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

  
 )٣١/٠١/٩٥ویرایش هفتم مورخ (

  » اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل سال «
  »دکتري/ هاي دانشجویی کارشناسی ارشد نامه حمایت از پایانقرارداد «

    منابع انسانیحوزه 
 مدیریت پژوهش و فناوري

 

٩  
 

 

  
  
  

  : شماره و تاریخ قرارداد
  :عنوان پایان نامه

  :خانوادگی دانشجو نام و نام        :اساتید راهنما/ خانوادگی استاد نام و نام
  ..............................لغایت .......................... مقطع زمانی کارهاي انجام شده از تاریخ  - ١       
  خیر  آري : گردد گزارش با تأخیر ارائه می - ٢       

              : هر دو مورد    : دفاع با تاخیر انجام شده است) در مورد گزارش پایان نامه(،  :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 
....................................................................................................................................................................................................................................................................  

  
 ):پایان نامه(اساتید راهنما در مورد گزارش ارائه شده / ارزیابی استاد -٣       

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

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

 ):پایان نامه(اساتید مشاور دانشگاهی در مورد گزارش ارائه شده / ارزیابی استاد -٤       
    :یستایان نامه ارائه شده مورد تایید نگزارش پ     :گزارش پایان نامه ارائه شده مورد تایید است

  
.................................................................................................... :اتتوضیح ......................................................................................................................................................  

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

 :در هر مرحله) نامه پایان(ارزیابی مشاور صنعتی در مورد گزارش ارائه شده  -٥       
   :یستگزارش پایان نامه ارائه شده مورد تایید ن         :نامه ارائه شده مورد تایید است گزارش پایان

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

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

  
  

 :ارزیابی رئیس اداره پژوهش و توسعه مدیریت منابع انسانی -٦     
   :یستگزارش پایان نامه ارائه شده مورد تایید ن    :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

 ..... )نهایی گزارش( نامه پایان رجهد/ نمره
  صنعتی مشاور خانوادگی نام

  امضا و تاریخ
 

اداره پژوهش و توسعه  رئیس خانوادگی نام و نام
  :مدیریت منابع انسانی

  امضا و تاریخ

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



 : تاریخ
   :شماره

  
 )٣١/٠١/٩٥ویرایش هفتم مورخ (

  » اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل سال «
  »دکتري/ هاي دانشجویی کارشناسی ارشد نامه حمایت از پایانقرارداد «

    منابع انسانیحوزه 
 مدیریت پژوهش و فناوري

 

١٠  
 

 

  

 .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 



 : تاریخ
   :شماره

  
 )٣١/٠١/٩٥ویرایش هفتم مورخ (

  » اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل سال «
  »دکتري/ هاي دانشجویی کارشناسی ارشد نامه حمایت از پایانقرارداد «

    منابع انسانیحوزه 
 مدیریت پژوهش و فناوري

 

١١  
 

 

  
  پیوست سه

  دکتري/ نامه کارشناسی ارشد ع موفق از پایانفرم تأییدیه دفا
  

  مدیریت پژوهش و فناوري شرکت ملی پاالیش و پخش: به

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

پذیرفتـه شـده در   .............................  دانشجوییبه شماره ........................................... خانم / نماید آقا بدینوسیله اعالم می
 در............................... رشته ...............  دانشگاه آزاد اسالمی سال/ آزمون سراسري سازمان سنجش و آموزش عالی کشور

 .............................................................................................. نامـه خـود بـا عنـوان     دکتري از پایان/ ع کارشناسی ارشدمقط
خـانم  /و تحـت راهنمـایی آقـا   ............................................... در دانشـگاه  ......................................... مصوب شده در تاریخ

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

نامه و دفاع دانشـجو جهـت رسـیدگی بـه     این تأییدیه صرفاً به منزله اطالع شرکت ملی پاالیش و پخش از وضعیت پایان
  .باشدحمایت دانشجویی منعقد بوده و فاقد هرگونه ارزش قانونی دیگر می قرارداد

 

  مهر تاریخ، امضا و  ،و نام خانوادگی نام

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

  

  

 /رئیس آموزش /تکمیلی با امضاء و مهر رئیس تحصیالت )پیوست دو( تکمیل و تائید، در صورت فوت استاد راهنما: توجه
  .باشد قابل قبول می ،دانشکده/ معاون پژوهشی دانشگاه

توسط مراجع ذکر شده، صرفاً ارائه نامه در سربرگ دانشگاه با محتویات کامل پیوست  ٣در صورت عدم امکان تکمیل پیوست : تذکر
  .باشد صالح فوق قابل پذیرش می و با امضاء و مهر مراجع ذي ٣

  

  



 : تاریخ
   :شماره

  
 )٣١/٠١/٩٥ویرایش هفتم مورخ (

  » اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل سال «
  »دکتري/ هاي دانشجویی کارشناسی ارشد نامه حمایت از پایانقرارداد «

    منابع انسانیحوزه 
 مدیریت پژوهش و فناوري

 

١٢  
 

 

  
  فرم ارائه مقاله: الف - پیوست چهار

  
     در مجله             مقاله با عنوان 

  
  مدیریت پژوهش و فناوري شرکت ملی پاالیش و پخش: به

  .........................دبیر مجله سر: از
 انشـجوي د. ......................بـه شـماره دانشـجویی   ........................... خـانم   /آقـا نامـه   پایـان مقالـه  کـه  نمایـد  بدینوسیله اعـالم مـی  

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

  .گردد و یک نسخه از آن به پیوست ارسال میگردیده ارائه  تحقیقات و فناوري

باشد و فاقد هرگونه ارزش قانونی دیگر شجو میمقاله دان ارائهبه منزله اطالع شرکت ملی پاالیش و پخش از وضعیت  اًاین تأییدیه صرف
 .است

  دبیر مجلهسرمحل امضاء و مهر ، نام و نام خانوادگی

  .....................دبیر مجله  سر

  تأیید استاد راهنما: ب - پیوست چهار
  .رددگ میمت توسط استاد راهنما تکمیل این قس

  

  مدیریت پژوهش و فناوري شرکت ملی پاالیش و پخش: به

 .................................................... تحت عنوان نامه با محتويات پايان )الف -چهاردر پيوست (عنوان شده  قالهمگردد، كه  اعالم مي بدينوسيله

حمايت شركت ملي پااليش و كه با  دكتري /دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد ....................................................خانم /آقاانجام شده توسط 

  .باشد كامال مرتبط ميانجام گرديده، پخش 

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

  


