
 

»اشتغال اقتصاد مقاومتی، تولید وسال «  
 )31/03/96مورخ  ششمویرایش (

  »به نام خداوند جان و خرد«
   » هاي پروژه هاي دانشجویی مورد حمایتو پیوست نحوه تکمیل قرارداد«

 مدیریت پژوهش و فناوري
 

      
  

  1  
  

  دانشجویان محترم
مطابق با (آنها  )پروپوزال دانشجویی(دکتري / هاي کارشناسی ارشد د پروژه جهت حمایت از پایان نامهدانشجویانی که فرم پیشنهابدینوسیله 

 /ريهاي دانشجویی مدیریت پژوهش و فنـاو  تائید کمیته حمایت از پایان نامهمورد ) فرم پروپوزال دانشجویی شرکت ملی پاالیش و پخش
هـاي دانشـجویی    اطالع از وضعیت خود از مسئول کمیته حمایت از پایان نامه پس از منابع انسانی شرکت قرار گرفته است،توسعه مدیریت 

همراه با مهـر و   رادانشکده / حصیالت تکمیلی دانشگاهدر ت) پایان نامه( فرم تائیدیه تصویب عنوان پروژه/ اصل نامه مربوطه، ضروري است
) امور قراردادهـا  /مسئول کمیته حمایت از پایان نامه هاي دانشجویی (به  ئول مربوطه در اداره تحصیالت تکمیلی را دراسرع وقتامضاء مس

فناوري شرکت ارائه نموده و سپس نسبت به تکمیل فرم قرارداد حمایت از پایان نامـه دانشـجویی کارشناسـی ارشـد و      مدیریت پژوهش و
رگونه ـبـدیهی اسـت در صـورت وجـود هـ      .در سایت شرکت قرار گرفته، مطابق مراحل ذیـل اقـدام نماینـد   هاي آن،که دکتري و پیوست

بایست مـوارد را   می) اـاد راهنمـاست(ريـذور بوده و مجـور معـ، شرکت از پذیرفتن قرارداد مذک)از هر نظر(ده ـل اعالم شـایرت با مراحـمغ
  .مجدداً اصالح و سپس به شرکت ارائه نماید

 .)گرددشماره و تاریخ قرارداد در باالي قرارداد، صرفاً توسط شرکت تکمیل می. (تایپ گردد B Mitra  رداد صرفا ً با فونتقرا -۱

 .وجود آرم شرکت در کلیه صفحات قرارداد الزامی است -۲

 .یز کامل گرددراهنما به صورت کامل و عضو هیئت علمی دانشگاه مربوطه ن اساتید/ درسطر ششم نام و نام خانوادگی استاد -۳

 .استاد راهنما در پروژه، مشخصات هر دو استاد به صورت کامل در این قسمت قید گردد 2در صورت وجود : تذکر

 )یا کارشناسی ارشد یا دکتري. (ه تعیین و آیتم دیگر حذف گرددقرارداد، مقطع پایان نام 1در ماده  -۴

) که اصل آن قبالً ارسال شده(ه صورت کامل و مطابق با پروپوزال ارائه شده قرارداد، عنوان فارسی و انگلیسی پایان نامه ب 1در ماده  -۵
 .تکمیل گردد

با هماهنگی با امور قراردادها و اتمام آن در خصوص  هاي مصوب، تاریخ شروع قرارداد،قرارداد، در خصوص پروپوزال 2در ماده  -۶
 .و در قرارداد درج گرددماه مشخص  36ماه و دکتري با احتساب  12کارشناسی ارشد با احتساب

 :موارد به شرح ذیل تکمیل گردد 3در ماده   - 7

  هاي فنی، مهندسی و علوم پایه در خصوص پروژه -7- 1
 120،000،000و  80،000،000تا سـقف   حداکثر به ترتیب داراي کارهاي آزمایشگاهی و ساختو دکتري هاي کارشناسی ارشد  پروژه :الف
 ریال 

ترتیـب بـراي   اور صـنعتی باشـد مبلـغ قـرارداد بـه      ـاهی و مشـ ـا داراي مشاور دانشگـ ـاد راهنمـو و استـوه بر دانشجانچه پروژه عالـچن: 1-الف
  .ریال درج گردد 120،000،000ریال و براي دکتري  80،000،000کارشناسی ارشد 

ریـال و   68،000،000براي کارشناسـی ارشـد    مبلغ، چنانچه پروژه عالوه بر دانشجو و استاد راهنما فقط داراي مشاور دانشگاهی باشد: 2-الف
  .ریال درج گردد 102،000،000در خصوص دکتري 

و براي ریال  60،000،000مبلغ کارشناسی ارشد ) فاقد هرگونه مشاور(چنانچه پروژه عالوه بر دانشجو صرفاً داراي استاد راهنما باشد  :3-الف
  .ریال درج گردد 90،000،000دکتري 
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ریـال و در    72،000،000مبلغ براي کارشناسی ارشـد  ، باشد صنعتیژه عالوه بر دانشجو و استاد راهنما فقط داراي مشاور چنانچه پرو: 4-الف
  .ریال درج گردد 108،000،000خصوص دکتري 

تا  حداکثر ه ترتیبب اي رشته اي و یا مباحث میان رایانه هاي سازي شبیه/ ریاضی هاي سازي مدلداراي هاي کارشناسی ارشد و دکتري  پروژه: ب
  ریال 90،000،000و  60،000،000سقف 

ترتیـب بـراي   اور صـنعتی باشـد مبلـغ قـرارداد بـه      ـاهی و مشـ ـا داراي مشـاور دانشگـ  ـاد راهنمـ ـو و استـانچه پروژه عالوه بر دانشجـچن: 1-ب
  .ریال درج گردد 90،000،000ریال و براي دکتري  60،000،000کارشناسی ارشد 

ریـال و در   51،000،000مبلغ براي کارشناسی ارشد ، وژه عالوه بر دانشجو و استاد راهنما فقط داراي مشاور دانشگاهی باشدچنانچه پر: 2-ب
  .ریال درج گردد 76،500،000خصوص دکتري 

و بـراي  ریـال   45،000،000مبلغ کارشناسی ارشد ) فاقد هرگونه مشاور(چنانچه پروژه عالوه بر دانشجو صرفاً داراي استاد راهنما باشد  :3-ب
  .ریال درج گردد 67،500،000دکتري 

ریـال و در   54،000،000، مبلـغ بـراي کارشناسـی ارشـد     باشد صنعتیچنانچه پروژه عالوه بر دانشجو و استاد راهنما فقط داراي مشاور : 4-ب
  .ریال درج گردد 81،000،000خصوص دکتري 

  
مشاور دانشگاهی، صرفاً مطابق بندهاي الف تا ج اقدام نموده و مبلغ قرارداد به همان میزان بوده  2استاد راهنما و یا  2در صورت وجود : توجه

  .و تغییري نمی یابد
 منابع انسانی /غیرفنی هاي حوزه در خصوص پروژه -2-7

  ریال  70،000،000و  40،000،000 داکثر تا سقفو دکتري به ترتیب ح کارشناسی ارشدهاي دانشجویی  پروژه – الف
چنانچه پروژه عالوه بر دانشجو و استاد راهنما داراي مشاور دانشگاهی و مشاور صنعتی باشد مبلغ قرارداد به ترتیب براي کارشناسی ارشد  -1الف

  .ریال درج گردد 70،000،000ریال و براي دکتري  40،000،000
ریـال و در   34،000،000، مبلغ بـراي کارشناسـی ارشـد    دانشگاهی باشد ر دانشجو و استاد راهنما فقط داراي مشاورچنانچه پروژه عالوه ب -2الف

  .ریال درج گردد 59،500،000خصوص دکتري 
و بـراي  ل ریـا  30،000،000مبلـغ کارشناسـی ارشـد    ) فاقد هرگونه مشاور(صرفاً داراي استاد راهنما باشد چنانچه پروژه عالوه بر دانشجو  - 3الف

  .ریال درج گردد 52،500،000دکتري 
 ریـال و در  36،000،000، مبلـغ بـراي کارشناسـی ارشـد     باشد صنعتیچنانچه پروژه عالوه بر دانشجو و استاد راهنما فقط داراي مشاور  - 4الف

  .ریال درج گردد 63،000،000خصوص دکتري 
  

هی، صرفاً مطابق بندهاي الف تا ج اقدام نموده و مبلغ قرارداد به همان میزان بوده مشاور دانشگا 2استاد راهنما و یا  2در صورت وجود : توجه
  .یابد و تغییري نمی

 .اساتید راهنما درج گردد/ هاي استاد نام/ ایست نام ب قرارداد می 11ماده  - 8

 . صفحه می بایست ارائه گردد 5فرم قرارداد تکمیل شده در  -9
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بـه  نسـخه   5تمـامی   دام واقـ  نسخه قـرارداد  5اطمینان از صحت اطالعات وارده نسبت به پرینـت  پس از تکمیل موارد و در صورت  -10
اردادهـاي مـدیریت   قرارداد سریعاً به صورت دستی بـه امـور قر   سپس .امضاء گردد )با خودکار یا روان نویس آبی(صورت اصل 

 .شرکت ارائه گرددپژوهش و فناوري 

، نداشـتن امضـاء بـه صـورت     )نسخه دیگراز روي نسخه اولیه 4یا امضاءیک نسخه اصل و کپی گرفتن  از ارائه قرارداد به صورت کپی: تذکر
اص امضـاء کننـده در   اضافه نمودن صفحه و جابجـائی اشـخ   صفحه، 5اصل، جابجایی آرم شرکت در صفحات، ارائه قرارداد در بیش از 

  .شرایط ترتیب اثر داده نخواهد شدبه قراردادهاي ارسالی با این . خودداري نمائید. ..صفحه خالی و
  .نسخه تکمیل و ارائه گردد 5به همراه فرم قرارداد می بایست پیوست یک نیز طی  -11

  .صحیح و تایپی تکمیل و ارائه گردد بایست به صورت کامل، الزم به ذکر است کلیه موارد مندرج در پیوست یک می
  .باشد مینفع در پیوست یک الزامی  ذيملی و کدپستی اشخاص  درج آدرس دقیق منزل و محل کار همراه با کد: تذکر

در خصوص شماره حساب اشخاص موضوع قرارداد، پس از درج شماره حساب ها به صورت تایپی در پیوست یک، مراتب توسط  همچنین
  .بانک مربوطه تائید، مهر و امضاء گردد

در مجالت ذکـر شـده در قـرارداد     مقاله ارائهتائیدیه  پروژه ، ارائه پایان نامه وپیوست دو، سه و چهار که به ترتیب معرف، دفاع موفق از  –12
منـابع انسـانی حضـوراً    / بایست تکمیل و در زمان تسویه حساب به کارگروه هاي دانشجویی مرتبط با حوزه هاي فنی، مهندسی باشند می می

  . ارائه گردد
  .می باشد) استاد راهنما(به عهده دانشجو  قالهمبنی بر ارائه م مسئولیت پیگیري دریافت پیوست چهار

  
  .تماس حاصل فرمائید 61639435و  61639124، 61638729، 61639035هاي  هرگونه ابهام در خصوص موارد فوق با تلفنداشتن در صورت 

  


