
  

          

   

      

                                            

 بسمه تعالی
 

 فرم قرارداد طرح پژوهانه دانشجویان دوره دکتری

 

  مهدی احسانیان رـدگی آقای دکتـرالدین طوسی به نماینـگاه صنعتی خواجه نصیـاین قرارداد بین دانش

 شود و ده میـنامی« گاهـدانش»رارداد ـاً در این قارـپس اختص گاه که از اینـمعاون پژوهشی و فناوری دانش

 به شرح زیر منعقد  شود،ده میـنامی« وـدانشج»پس در این قرارداد  از این کهدانشجویان لیست پیوست 

 شود.می

 موضوع قرارداد -1ماده 

 شده در لیست پیوسترارداد درجموضوع ق

 

 مدت قرارداد -2ماده 

  .دـباشمی ماه24به مدت اردادد قرـمدت قرارداد از تاریخ عق

اوری، کلیه ـ، تحقیقات و فنعلوم ری وزارتـنامه اعطای پژوهانه دانشجویان دوره دکتنـطبق آیی : 1 تبصره

 پذیر است.ماه پس از تصویب پروپوزال دکترای دانشجو امکان 24ر ـهای پژوهانه تا حداکثپرداخت

 دارد.نقرارداد وجود  دیدـتم امکان ت فوقدر مد التحصیلیدم فارغـع در صورت : 2 تبصره

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت: -3ماده 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوریریال است که پس از دریافت مبلغ پژوهانه از  000/000/50مبلغ قرارداد

 گیرد:کور در سه قسط بدین شرح انجام میپرداخت مذ

 ؛ید و دفاع از پیشنهاد رسالهییال پس از تار 17.500.000مبلغ قرارداد  معادل  %35 -الف

 /ارایه گزارش پیشرفت کار پروژه) پیشرفت کار %50ریال پس از تائید  17.500.000مبلغ قرارداد  %35 -ب

در یک مقاله  پذیرش /آوری بخشی از اطالعات مربوط به رسالهمبانی نظری و جمع /ل سابقه تحقیقتکمی

و چنین معاون پژوهشی و فناوری دانشکده و همتوسط استاد راهنما  (... و  معتبر علمی مجالتیا کنفرانس 

 معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه؛

 گاه.ـو تسویه حساب دانشجو با دانشی ـریال پس از دفاع نهای15.000.000 نهایی معادل  %30 -ج

 تعهدات دانشجو -4ماده 

ه ـساعت در هفته( در دانشکده، کلی 30قل ثر و تمام وقت )حدادانشجو موظف است ضمن حضـور مؤ -الف

 رای رساله را به انجام برساند.ـوظایف و تکالیف تعیین شده در راستای اج

 مور به تحصیل و یا شاغل خارج از دانشگاه های مختلف، مأگردد که بورسیه سازماند میـدانشجو متعه -ب

م وقت در ری به صورت تماـصیل دوره دکتباشد و در طی تح( نمیوقتتمام قراردادی و )به صورت رسمی،

باشد قرارداد را لغو و شود، دانشگاه مجاز می که خالف آن ثابتو در صورتی دور داشته باشـدانشگاه حض

 استرداد نماید. ،طرح پژوهانه به دانشجو پرداخت نموده استمبالغی را که بابت 
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 شماره:           

 

 

  

مندی از بورسیه مراتب را سریعاً به آگاهی دانشگاه برسانم تا طبق مقررات مربوط در هر زمان پس از بهره -ج

 اقدام نماید.

متعلق به دانشگاه بوده و دانشجو از نظر  ناشی از آن یدر طول دوره تحصیل و درآمدهانتایج تحقیقات  -د

شود که در انتشار نتایج علمی، مقاالت، کتب، ثبت اختراعات و سایر تولیدات علمی، مالکیت حقوقی متعهد می

 برساند.داشته و امور فوق را با نظر استاد راهنما به انجام دانشگاه را محفوظ معنوی و مادی 

ید استاد راهنما، معاونت پژوهشی و فناوری مورد تأی متوالی طور به سال یکدر  چنانچه عملکرد دانشجو -ه

 گردد.می دانشگاه قرار نگیرد، قرارداد لغو دانشکده و معاونت پژوهشی و فناوری

مابقی  ه خودداری نماید،و از انجام امور محولطرفه قرارداد را لغو  و به صورت یکـه دانشجک در صورتی -و

پرداخت نخواهد شد و موضوع به دفتر امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  پژوهانه به دانشجو

 یابد.انعکاس می

 ها، نهادها و مراکز اجرای رساله، مراتب را به آگاهی دانشگاه برسانم.مندی از حمایت سازماندر صورت بهره -ز

ده لذا دانشجو تهیه گردینامه اعطای پژوهانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آیین این قرارداد بر اساس -ح

 گردد به کلیه مفاد آن عمل نماید.متعهد می

 تعهدات دانشگاه  -5ماده 

نماید و کلیه مفاد  دیهبه دانشجو تا 3و  2های موضوع قرارداد را بر طبق مواد شود پرداختدانشگاه متعهد می

 رعایت نماید. را دادمندرج در قرار

 

  تنظیم شده و هر کدام از نسخ حکم واحد دارند. نسخه 4در ماده و  6در  این قرارداد -6ماده 
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