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                    عنوان کامل پروژه:   ـ  1
                به زبان فارسی:   1ـ  1  

                  به زبان انگلیسی:   2ـ  1

  

            نوع پروژه:  ـ  2
    اي     توسعه               کاربردي               بنیادي

  

                مشخصات دانشجو:  ـ  3
  ي    دکتر          ارشد              مقطع: کارشناسی               خانوادگی:         نام و نام

          دانشگاه:              گرایش:                  رشته تحصیلی:
              شماره تماس: 

                  پست الکترونیکی: 
  
         راهنما:  / اساتید       ت استاد     مشخصا  ـ  4

                  رتبه دانشگاهی:                      آخرین مدرك تحصیلی:               خانوادگی:         نام و نام
                                              تعداد پایان نامه کارشناسی ارشد راهنمایی شده:                  رشته و تخصص:

              شماره تماس:                                         تعداد پایان نامه دکتري راهنمایی شده:

  

        مشاور:          / اساتید            مشخصات استاد  ـ  5
                رتبه دانشگاهی:              رك تحصیلی:        آخرین مد                       نام و نام خانوادگی:

              رشته و تخصص:
  

   :                                           وضعیت تصویب پروژه در گروه آموزشی یا دانشکده  ـ  6
                                 یا دانشکده) به تصویب رسیده است.                              ته تحصیالت تکمیلی گروه آموزشی (            الذکر در کمی         پروژه فوق
    ت.  اس                                           ته تحصیالت تکمیلی گروه آموزشی (یا دانشکده)                         الذکر در حال بررسی در کمی         پروژه فوق

        توجه: 
   یـا                                 بر تصویب در کمیته آموزشـی گـروه (                                               هاي تابعه وزارت نفت قرار خواهند گرفت که عالوه                          هایی مورد حمایت مالی شرکت         فقط پروژه - 

            قرار گیرند.     نیز    ها)                           (کمیته حمایت از پایان نامه                 هاي پژوهشی شرکت        ها و طرح                             تصویب کمیته بررسی کننده پروژه      مورد         دانشکده) 
                  هاي دکتري از زمـان           راي پروژه                            هاي کارشناسی ارشد و شش ماه ب                               رند که حداکثر سه ماه براي پروژه  گی               د حمایت قرار می        هایی مور     پروژه - 

                           ها در دانشگاه نگذشته باشد.        تصویب آن
  

               مشخصات پروژه:  ـ    7
       اهداف    - 1  –   7

  ـ    1  
  ـ    2  
  ـ    3  
  ـ    4  
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             ضرورت تحقیق   2ـ    7
  
  
  
       بـا ذکـر                       در ارتباط بـا پـروژه    ی                                 به همراه ذکر تعدادي از منابع اصل                         در ایران یا خارج از کشور   ه                                   بررسی سابقه مطالعات و تحقیقات پروژ   3  ـ     7

      مأخذ:
  
 
 
  
                         مراحل زمانی اجراي پروژه   4  ـ    7

  بندي (ماه)زمان  فعالیت  ردیف
1 -3  4 -6  7 -9  10-12  13-15  16-18  19-21  22-24  25-27  28-30  31-33  34-36    

                            
                            
                            
                            

       باشد.      ماه می    36          هاي دکتري     نامه                ماه و براي پایان    12     ارشد              هاي کارشناسی     نامه                          داکثر زمان اجرا براي پایان       توجه: ح
  
       چیست؟          هاي نفتی                   پاالیش و پخش فرآورده                     کاربرد پروژه در صنعت    5ـ    7
  
  
  
  
                                     توانند از نتایج پروژه استفاده کنند؟    ) می                 دولتی و غیر دولتی               نفت چه موسسات (      صنعت        عالوه بر    6ـ  7
  
  
  
  
                                        جنبه جدید بودن و نوآوري پروژه در چیست؟   7ـ    7
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  ییدیه استاد راهنما:تأ

لی و هاي اصگردد که این پروژه با مشخصات موجود در هیچ یک از شرکتمتعهد می ،گانه پرسشنامهتشضمن تایید بندهاي ه بدینوسیله
  اجرایی، سازمان و یا نهاد دیگر مورد حمایت مالی قرار نگرفته است.هاي تگاهتابعه وزارت نفت و یا دس
  استاد راهنما خانوادگی نام و نام                          
  و تاریخ امضاء                           
                    

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

ذیرفته شده در گردد که آقا/خانم ................................ دانشجوي مقطع ارشد/دکتراي دانشگاه/دانشکده ................................ پبدینوسیله تایید می
  باشد................. مییش .........آزمون سراسري سازمان سنجش و آموزش عالی کشور/دانشگاه آزاد اسالمی سال ............................ رشته/گرا

 و مهر ، تاریخنام و نام خانوادگی، امضاء                    
  سمت                               

  
پخش، دانشـجو موظـف اسـت کـه      هاي دانشجویی شرکت ملی پاالیش ونامهوق در کمیته حمایت از پایانتذکر: در صورت تائید پروپوزال ف

به مسئول امور مالی و قراردادهـاي مـدیریت   نیز  مورد نیاز، تاییدیه تصویب پایان نامه در دانشگاه رامدارك  اصل جهت عقد قرارداد به همراه
  پژوهش و فناوري ارائه نماید.

 
  تعهد دانشجو:  

اه دانشگ پذیرفته شده در آزمون سراسري سازمان سنجش و آموزش عالی کشور/ --------  شماره دانشجویی: ---------  خانوادگی:نام و نام
 --------- تلفن ثابت: -----------  الکترونیک: پست -------  دانشکده: -------- دانشگاه: ------ رشته/گرایش  ----- آزاد اسالمی سال 

  --------------------------- - ------------------------------------------------  عنوان پایان نامه: -----------  تلفن همراه:
  ----------------------------------------------------------------- -------------------- --------------------- آدرس:

  گردم که:اینجانب متعهد می
 نامه اینجانب هیچگونه ادعایی از شرکت پاالیش و پخش نخواهم داشت.در صورت عدم تأیید حمایت از پایان .1

پـاالیش  ملی   هاي تابعه، هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکتمدیریت پژوهش و فناوري به شرکت طدرصورت ارجاع پروپوزال اینجانب توس .2
 باشد.نمی و فناوري و پخش و مدیریت پژوهش

هـاي الزم را از طریـق   هاي تابعه پاالیش و پخش، پیگیـري ط مدیریت پژوهش و فناوري به شرکتنامه توست ارجاع حمایت از پایاندرصور .3
 باشد. و مسئولیت آن برعهده اینجانب می انجام خواهم داد هاي تابعهشرکت

هـاي اصـلی و تابعـه    گردم از ارائه پروپوزال به سایر شـرکت در صورت تصویب پروپوزال در شرکت ملی پاالیش و پخش اینجانب متعهد می .4
  وزارت نفت و انعقاد قرارداد خودداري نمایم.

  دانشجو نام و نام خانوادگی     
  ریخامضاء و تا


