
           

  :تاريخ  بسمه تعالي  

  :شماره  

                                                                                                                               
  

 

  فرم قرارداد حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي

  ......:شماره قرارداد 

  

 

پژوهش و فناوري كه در  مهندس عبدالرحيم نجمي رئيس اموراين قرارداد بين شركت ملي گاز ايران به نمايندگي آقاي      

عضو هيات علمي دانشگاه .........................جناب آقاي / سركار خانم شود ازيك طرف و  اين قرارداد كارفرما ناميده مي

   . بعنوان استاد راهنما از طرف ديگر منعقد مي گردد.....................................................

  : نشاني طرفين 

 - 141ساختمان  -روبه روي سازمان انتقال خون - )ويال سابق(خيابان نجات الهي  -طالقانيخيابان  –تهران : آدرس كارفرما 

  طبقه دوم -شركت مهندسي و توسعه گاز ايران

  88946605: فاكس         88946603: تلفن  

  : آدرس استاد راهنما 

      : فاكس           : تلفن 

  :كد پستي           :كد ملي 

                         :                    موضوع قرارداد -1ماده 

  :دكتري با عنوان / پروژه كارشناسي ارشد  نجامقرارداد عبارت است از اموضوع 

"......................................................................................................... "  

  :  مبلغ قرارداد -2ماده 

فرم نحوه پرداخت مبلغ  ريال مي باشد كه بر اساس.....................................،  1كل مبلغ قرارداد جهت اجراي موضوع ماده 

   .پرداخت مي شود  )  1پيوست ( قرارداد 

  

  



  : قرارداد مدت-3ماده 

امضاء پس از مي باشد كه ماه  36و  12براي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري به ترتيب  مدت اجراي كامل قرارداد

  .آغاز مي شود  ن و ابالغ كتبي كارفرما به استاد راهنما رسماًطرفي

تمديد مدت قرارداد در مواردي كه رعايت مدت زمان فوق الذكر با داليل موجه از اختيار دانشجو و استاد راهنما  : تبصره

و حداكثر به ميزان  كباري براي خارج باشد، با درخواست كتبي استاد راهنما، تائيد مشاور صنعتي و موافقت كارفرما تنها

  .امكان پذير است  نصف مدت قرارداد

  : مراحل اجرائي قرارداد  -4ماده 

انجام مي رسد بايد شامل موارد مندرج در فرم درخواست  هخدماتي كه توسط استاد راهنما به موجب مفاد اين قرارداد ب

ر ، ددانشگاهدر كميته تحصيالت تكميلي  عالوه بر تائيده ك) 2پيوست( دكتري / ارشد  يپايان نامه هاي كارشناس از حمايت

  .نيز به تصويب رسيده است، باشدمديريت پژوهش و فنĤوري كميته حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي 

  : تعهدات كارفرما  -5ماده 

الش مي نمايد مساعدت تامين كليه امكانات مورد نياز ازهر حيث بعهده استاد و دانشجو مي باشد، ليكن كارفرما ت -1- 5 

ممكن در خصوص تامين ملزومات اجراي پروژه نظير اطالعات علمي و فني، نرم افزارهاي تخصصي و  تجهيزات 

  .آزمايشگاهي و كارگاهي را درحد مقدورات به انجام برساند 

بازديد از مراكز عملياتي صنعت گاز را كه در ارتباط با  اخذ اطالعات و كارفرما معرفي نامه هاي مورد نياز جهت - 5-2

  .ارائه مي نمايد  ، اجراي پروژه ضروري است

  انعقاد اين قرارداد هيچ گونه حقي از جهت هر گونه استخدام ويا تعديل مدرك تحصيلي براي دانشجو ايجاد: تبصره

  .نمي نمايد 

  : تعهدات استاد راهنما  -6ماده 

  . مسئوليت كامل اجراي قرارداد بر عهده استاد راهنما مي باشد  - 6-1

به مشاور صنعتي به شرح زير و اعمال نقطه نظرات اصالحي ) 3پيوست ( تكميل و ارائه فرم گزارش عملكرد پروژه  - 6-2

  مشاور صنعتي 

كتبي كارفرما و گزارشهاي بعدي در  ماه پس از ابالغ دوارائه گزارش اول : جهت پايان نامه هاي كارشناسي ارشد: الف 

  فواصل زماني پنج ماه 

ماه پس از ابالغ كتبي كارفرما و گزارشهاي بعدي در فواصل زماني  چهارارائه گزارش اول : جهت پايان نامه هاي دكتري : ب 

  هشت ماه 



ه آمار و اطالعات مربوط در صورتي كه كارفرما تشخيص دهد، محتواي پروژه محرمانه تلقي مي شود و درج هر گون - 6-3

  .به شركت و استفاده از آن منوط به كسب مجوز كتبي از كارفرما خواهد بود 

هرگونه تغيير در عنوان ، شرح خدمات و مراحل اجراي پايان نامه مصوب با موافقت مشاور صنعتي و در صورت  - 6-4

  .تائيد كارفرما مجاز مي باشد 

  مشاور صنعتي و اعمال نقطه نظرات اصالحي ارسال پيش نويس پايان نامه به  - 6-5

اعالم تاريخ و محل جلسه دفاعيه پروژه حداقل دو هفته قبل از دفاع به كارفرما و دعوت از مشاور صنعتي جهت  - 6-6

  حضور در جلسه دفاعيه 

شامل فايلهاي (وطه دو نسخه صحافي شده پايان نامه به كارفرما در مهلت مقرر به همراه نسخه نرم افزاري مربارائه  - 6-7

Pdf  ،Word متن پايان نامه(  

گاز ايران اجرا شده  مهندسي و توسعهپايان نامه با حمايت وپشتيباني شركت اين " در ابتداي پايان نامه الزم است عبارت : تبصره 

   .درج ��د" است

دكتري انتشار حداقل دو مقاله در براي پروژه هاي كارشناسي ارشد انتشار حداقل يك مقاله و براي پروژه هاي  - 6-8

 و در مقاالت مذكور الزم است نام شركت به عنوان دستگاه حمايت كننده .نشريات معتبر داخلي يا خارجي الزامي است

   .بديهي است در غير اين صورت مقاله مورد پذيرش نخواهد بود. نيز به عنوان همكار ذكر گردد ينام مشاور صنعت

  .مقاله توسط  سر دبير نشريه يا دبير كنفرانس مورد قبول مي باشد چاپپذيرش و تائيدارائه برگه : تبصره 
  

  تعهدات و وظايف مشاور صنعتي  – 7ماده 

مشاور صنعتي متعهد مي شود با مطالعه كليه اطالعات كه از طرف كارفرما در اختيار وي قرار داده شده، شرح  - 7-1

آگاهي پايان نامه از جزئيات انجام مراحل  را مطالعه و برنامه زمان بندي و اهداف پروژه ،فعاليتهاي مراحل پروژه

  .پيگيري نمايد  قرارداد) 2(مطابق مندرجات پيوست  را كار روند پيشرفتوكامل يافته 

نما را دريافتي از استاد راه) 3پيوست ( هفته فرم گزارش عملكرد پروژه  2مشاور صنعتي موظف است ظرف مدت  - 7-2

ونقطه نظرات خود را در خصوص تطابق فعاليتهاي صورت گرفته و زمانبندي اجراي پروژه با فرم درخواست حمايت  بررسي

 در صورت وجود هر گونه مشكل مشاور. به كارفرما منعكس نمايد) 2پيوست ( دكتري / از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد 

  .رما گزارش و راهكارهاي آن را نيز ارائه نمايدموظف است مراتب را عيناً به كارف صنعتي 

اطالعات اسناد و مداركي  كه به منظور مشاوره طرح  در اختيار مشاور صنعتي قرار مي گيرد و نيز كليه گزارشات  - 7-3

متعلق به كارفرما بوده و مشاور  ،مربوط به پروژه كه از طريق استاد راهنما به مشاور صنعتي ارسال مي گردد

بايستي آنها را همواره محرمانه تلقي و در حفظ و نگهداري آنها دقت نموده و در پايان كليه  اسناد و مدارك را  صنعتي

  .  به كارفرما تسليم نمايد



الزم جهت دريافت اطالعات مورد نياز پروژه از بخشهاي مختلف شركت ملي گاز ايران پس از تائيد  همكاريانجام  - 7-4

  كارفرما 

بخشها و مراكز تحت پوشش شركت ملي گاز ايران و يا وزارت نفت در حد با دانشجو جهت بازديد از  كاريهم - 7-5

  .مقدورات پس از تائيد و معرفي دانشجو توسط كارفرما

  .بررسي تمديد زمان اجراي پايان نامه در مواقع مورد لزوم بنا به درخواست استاد راهنما - 7-6

  . با پروژه بوده و به درخواست كارفرما اعالم مي گردد شركت در جلساتي كه در ارتباط - 7-7

مورد بررسي و  ارسال ميگردداز طرف استاد راهنما  را كهپيش نويس پايان نامه مشاور صنعتي موظف است  - 7-8

الم استاد راهنما اع به برگزاري جلسه دفاعيه پايان نامه دو هفته قبل ازتا مطالعه قرار داده و نظرات خود را حداكثر 

   .نمايد

  

  

  

  :  فسخ قرارداد -8ماده 

  : در موارد ذيل كارفرما مي تواند قرارداد را فسخ نمايد

  تاخير غير موجه بيش از دو ماه در انجام خدمات موضوع قرارداد  – 8-1

  واگذاري تمام و يا قسمتي از تعهدات موضوع قرارداد به شخص حقيقي يا حقوقي بدون اجازه كارفرما  – 8-2

  عدم اعمال دقت الزم در اجراي  قرارداد  - 8-3

در گذشته يا در زمان اجراي قرارداد حاضر ، با دستگاه اجرايي ، استاد راهنما در صورتيكه براي كارفرما محرز شود كه  - 8-4

  . است  واقع شدهطرف قرارداد  ،قرارداد اين سازمان و يا نهاد ديگري با شرح خدمات موضوع

يك از موارد فوق ، كارفرما ابتدا به استاد راهنما اخطار مي كند تا نسبت به رفع مشكل بوجود آمده  صورت احراز هر در   

در صورت عدم اقدام مناسب از استاد راهنما براي . اقدام نمايد و جريان امور را ظرف مدت يكماه بصورت قابل قبول در آورد 

بديهي است  .موضوع فسخ قرارداد به استاد راهنما ابالغ مي گرددرفع نواقص ، در پايان مهلت تعيين شده قرارداد فسخ و 

  .استاد راهنما موظف به جبران  كليه خسارات وارده به كارفرما خواهد بود 

چنانچه قرارداد به هر دليلي نا تمام باقي بماند ، ميزان فعاليت انجام شده با نظر كارفرما تعيين ودر قبال تحويل  - 8-5

  .لمي ، هزينه مربوطه پرداخت ومتناسب با وجوه پرداختي قبل ، تسويه حساب انجام خواهد شدمدارك يا گزارش ع

نسخه تنظيم گرديده كه هر كدام از  5و در ) كه جزء الينفك قرارداد مي باشند (پيوست  4تبصره و 4ماده و  8اين قرارداد در 

  .نسخ حكم واحد دارند وبراي طرفين الزم االجرا هستند

  استاد راهنما  كارفرما

  ..........  عبدالرحيم نجمي

  عضو هيئت علمي دانشگاه   پژوهش و فنĤوري رئيس

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



  
  "بسمه تعالي "

  فرم نحوه پرداخت مبلغ قرارداد پروژه هاي كارشناسي ارشد
  )1پيوست ( 
  :مبلغ قرارداد در دو مرحله به شرح زير پرداخت مي گردد 

  درصد كل مبلغ قرارداد پس از تائيد اولين گزارش عملكرد پروژه توسط كارفرما  40 –الف 

درصد كل مبلغ قرارداد پس از تائيد پايان نامه توسط مشاور صنعتي و كارفرما ، انجام دفاعيه ، ارائه دو نسخه صحافي  60 –ب 

، ارائه فايل هاي برنامه رايانه اي پروژه در صورتيكه پروژه نرم افزاري باشد  CDشده پايان نامه بهمراه يك نسخه نرم افزاري 

  و ارائه حداقل يك مقاله منتشر شده با ذكر نام مشاور صنعتي

  .مي باشد 4وارائه فرم تكميل شده پيوست  8-6درصد مبلغ قرارداد منوط به ارائه مقاله مطابق  با بند  30: تبصره 

هيئت مديره محترم شركت ملي نفت ايران افراد زير كه  31/4/86مورخ  115/1581- 26588ه شماره بديهي است براساس مصوب

  .نظارت پروژه دخالت دارند به نسبت درصدهاي مشروح در زير ، از پرداختهاي فوق سهم مي برند / در اجرا 

  .كل مبلغ قرارداد% 30بعنوان استاد راهنما ، ..............عضو هيات علمي دانشگاه .................جناب آقاي / سركار خانم   -1

  :شعبه                       :بانك    :نوع حساب      :شماره حساب 

  .كل مبلغ قرارداد%  15بعنوان استاد مشاور................عضو هيات علمي دانشگاه .................جناب آقاي / سركار خانم  - 2

:شعبه                     :بانك                   :نوع حساب                                     :شماره حساب 

                  

:                                                                                                            امضاء                                                                                                                                                

  .كل مبلغ قرارداد% 40بعنوان دانشجو ، ......................... دانشجوي دانشگاه .....................جناب آقاي / سركار خانم  - 3

  :شعبه    :بانك    :نوع حساب      :شماره حساب 

  :امضاء                                

با آگاهي از ...................................شاغل در .................................به شماره كارمندي ..........................جناب آقاي  /سركار خانم  -4

  .كل مبلغ قرارداد% 15مفاد قرارداد بعنوان مشاور صنعتي ، 

  : امضاء                                                  :                                        فاكس            :تلفن

                                                                                                                                                  

درصد از پرداخت مشاور صنعتي بعنوان ماليات كسر  10درصد از پرداختهاي دانشجو، اساتيد راهنما و مشاور و  5 •

 .ضمناً قرارداد فوق مشمول كسر حق بيمه نمي باشد. مي گردد 



در صورتيكه شماره حساب متعلق به يكي از انواع حسابهاي بانك ملت باشد مبلغ قرارداد مستقيماً به حساب واريز مي  •

نبش خيابان - طالقانيخيابان  - تهران: چك به نشاني شود و در غير اينصورت مراجعه صاحب حساب جهت دريافت 

 .الزامي مي باشد گاز ايران مهندسي و توسعهشركت  - 401پالك  - مفتح

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  "بسمه تعالي "
  فرم نحوه پرداخت مبلغ قرارداد پروژه هاي دكتري

  )1پيوست ( 
  :پرداخت مي گردد مبلغ قرارداد در سه مرحله به شرح زير 

  درصد كل مبلغ قرارداد پس از تائيد اولين گزارش عملكرد پروژه توسط كارفرما 30 –الف 

  درصد كل مبلغ قرارداد پس از ارسال و تائيد گزارشهاي دوم و سوم پروژه توسط كارفرما  30    -ب

و كارفرما ، انجام دفاعيه ، ارائه دو نسخه درصد كل مبلغ قرارداد پس از تائيد پايان نامه توسط مشاور صنعتي  40   –ج 

، ارائه فايل هاي برنامه رايانه اي پروژه در صورتيكه پروژه نرم  CDصحافي شده پايان نامه  بهمراه يك نسخه نرم افزاري 

  افزاري باشد و ارائه حداقل دو مقاله منتشر شده با ذكر نام مشاور صنعتي 

  .مي باشد 4وارائه فرم تكميل شده پيوست  8-6به ارائه مقاله مطابق  با بند درصد مبلغ قرارداد منوط  30: تبصره 

هيئت مديره محترم شركت ملي نفت ايران افراد زير كه در اجرا  31/4/86مورخ  115/1581- 26588بديهي است براساس مصوبه شماره  

  .فوق سهم مي برند نظارت پروژه دخالت دارند به نسبت درصدهاي مشروح در زير ، از پرداختهاي / 

  .كل مبلغ قرارداد% 30بعنوان استاد راهنما ، ..............عضو هيات علمي دانشگاه .................جناب آقاي / سركار خانم   -1

  :شعبه    :بانك    :نوع حساب      :شماره حساب 

  .كل مبلغ قرارداد%  15بعنوان استاد مشاور................عضو هيات علمي دانشگاه .................جناب آقاي / سركار خانم  -2

  :شعبه    :بانك    :نوع حساب      :شماره حساب 

  :امضاء                    

  .كل مبلغ قرارداد% 40بعنوان دانشجو ، ......................... دانشجوي دانشگاه .....................جناب آقاي / سركار خانم  -3  

  :شعبه    :بانك    :ع حسابنو      :شماره حساب 

  :امضاء                    

با آگاهي از ...................................شاغل در .................................به شماره كارمندي ..........................جناب آقاي / سركار خانم  -4

  .كل مبلغ قرارداد% 15مفاد قرارداد بعنوان مشاور صنعتي ، 

  :امضاء          :                            فاكس        :تلفن

  

. درصد از پرداخت مشاور صنعتي بعنوان ماليات كسر مي گردد  10درصد از پرداختهاي دانشجو، اساتيد راهنما و مشاور و  5 •

 .ضمناً قرارداد فوق مشمول كسر حق بيمه نمي باشد

اي بانك ملت باشد مبلغ قرارداد مستقيماً به حساب واريز مي شود و در صورتيكه شماره حساب متعلق به يكي از انواع حسابه •

 - 401پالك  - نبش خيابان مفتح-طالقانيخيابان  - تهران: در غير اينصورت مراجعه صاحب حساب جهت دريافت چك به نشاني 

 .گاز ايران الزامي مي باشد مهندسي و توسعهشركت 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "تعالي بسمه "
  

  )3پيوست ( دكتري / فرم گزارش عملكرد پايان نامه كارشناسي ارشد 
  :......قرارداد شماره 

  

  :عنوان پايان نامه 



  :نام و نام خانوادگي استاد راهنماي پايان نامه 
  .............. تا تاريخ ....................  ازتاريخ : دوره زماني كارهاي انجام شده  - 1
  :صورت گرفته در اين دوره  اقدامات - 2
  
  :اقدامات صورت گرفته تاكنون  - 3
  

  استاد راهنما
  تاريخامضاء و           :                                                                                                 درصد پيشرفت فيزيكي پروژه  -4
  

  :شاغل در                    :  شماره كارمندي                       :نام و نام خانوادگي مشاور صنعتي 

اظهار نظر مشاور صنعتي در خصوص اقدامات صورت گرفته و تطابق آن با فعاليتهاي مندرج در فرم درخواست حمايت از  - 1
  : )در صورت لزوم پيوست گردد( دكتري/ پايان نامه هاي كارشناسي ارشد 

  

  

  

  :درخصوص رعايت زمانبندي پروژه اظهار نظر  - 2
  :درصد پيشرفت فيزيكي مورد تائيد  - 3
              : ساير نظرات كارشناسي  -4

      
  امضاء و تاريخ

                  
  :تاريخ       

            سركار خانم / استاد محترم جناب آقاي 
  :شماره   

  باسالم ، 
  .احتراماً ضمن تائيد نقطه نظرات مشاور صنعتي خواهشمند است اقدام مقتضي معمول فرمائيد    
  

  عبدالرحيم نجمي                                                                                                                                        
  و فناوري رئيس  امور پژوهش                                                                                                                        

  و تاريخ امضاء                                                                                                                                  
  
  

  واحد برنامه ريزي و كنترل طرحها: رونوشت

  
  )4پيوست( فرم ارائه مقاله براي تسويه حساب قرارداد حمايت از پايان نامه

  
  

  :عنوان مقاله
  



  : نام نشريه
  

  : مجموعه مقاالت همايش

  :نوع نشريه
  ترويجي   -علمي

  
       پژوهشي -علمي

  
   بين المللي

  :چگونگي ارائه
  ارائه شفاهي    

  پوستر       
  :نوع همايش

  ملي 
  
  

  :بين المللي              دركشور
  

  
    ISIداراي نمايه 

  
  : .............................................................چاپ/ تاريخ ارائه 

همراه گـواهي  ه نسخه از مقاله كامل ببه پيوست يك . گواهي ميگردد كه اين مقاله براي اولين بارمنتشرشده است
  .آن ايفاد مي گردد تاييديه

  محل امضا دانشجو                       
  
 

درصد از مبلغ قرارداد مربوطه به ارائه مقاله است كه با توجه به كيفيت مقاله به صورت زيـر پرداخـت    30
  :مي گردد

  مبلغ پيمان% 20: پوستر در كنفرانس ملي-1
  مبلغ پيمان% 25:س مليشفاهي در كنفران -2
  مبلغ پيمان% 25: پوستر در كنفرانس بين المللي -3
  مبلغ پيمان% 30:شفاهي در كنفرانس بين المللي -4
  مبلغ پيمان% 25: كاربردي-علمي/ ترويجي -نشريه علمي-5
  مبلغ پيمان% 30: پژوهشي -نشريه علمي -6
  مبلغ پيمان      %    ISI :30نشريه داراي نمايه  -7
  
  


