این قسمت توسط معاونت
پژوهشی دانشگاه پر میشود.
شماره:
تاریخ:
پیوست:

بسمه تعالی

فرم قرارداد طرح پژوهانه دفاعی دانشجویان دوره دکتری
این قرارداد بین دانشـگاه صنعتی خواجه نصیـرالدین طوسی به نماینـدگی آقای دکتـر مهدی احسانیان
معاون پژوهشی و فناوری دانشـگاه که از این پس اختصـاراً در این قـرارداد «دانشـگاه» نامیـده میشود و
با کد ملی
صادره از
به شماره شناسنامه
فرزند
آقای/خانم
که از این
نیمسال
ورودی
دانشجوی دوره دکتری دانشکده
به شـماره دانشجویی
پس در این قرارداد «دانشجـو» نامیـده میشود ،به شرح زیر منعقد میشود.
ماده  -1موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از انجام پایاننامه دکتـری تحت عنوان:
« » ........................................................................................................ ........................................................................................
ماده  -2مدت قرارداد
مدت قرارداد از تاریخ عقـد قرارداد به مدت42ماه میباشـد.
تبصره  : 1طبق آییـننامه اعطای پژوهانه دانشجویان دوره دکتـری وزارت علوم ،تحقیقات و فنـاوری ،کلیه

پرداختهای پژوهانه تا حداکثـر  42ماه پس از تصویب پروپوزال دکترای دانشجو امکانپذیر است .پیوست
تبصره  : 1در صورت عـدم فارغالتحصیلی در مدت فوق امکان تمـدید قرارداد وجود ندارد.

ماده  -3مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:
مبلغ قرارداد  00/000/000ری ال است که پس از دریافت مبلغ پژوهانه از محل تفاهم نامه منعقده فی
مابین وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پرداخت مذکور در سه
قسط بدین شرح انجام میگیرد:
الف %00 -مبلغ قرارداد معادل  0000000000ریال پس از تائید و دفاع از پیشنهاد رساله؛
ب %20 -مبلغ قرارداد معادل 4000000000ریال منوط به تحویل مستندات علمی و تأییدیه سازمان
مربوطه به موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
ج %00 -نهایی معادل 0000000000ریال پس از دفاع نهایی و تسویه حساب دانشجو با دانشگاه.
ماده  -4تعهدات دانشجو
الف -دانشجو موظف است ضمن حضـور مؤثر و تمام وقت (حداقل  00ساعت در هفته) در دانشکده ،کلیـه
وظایف و تکالیف تعیین شده در راستای اجـرای رساله را به انجام برساند.
ب -دانشجو متعهـد میگردد که بورسیه سازمانهای مختلف ،مأمور به تحصیل و یا شاغل خارج از دانشگاه
(به صورت رسمی ،قراردادی و تماموقت) نمیباشد و در طی تحصیل دوره دکتـری به صورت تمام وقت در
دانشگاه حضـور داشته باشد و در صورتیکه خالف آن ثابت شود ،دانشگاه مجاز میباشد قرارداد را لغو و
مبالغی را که بابت طرح پژوهانه به دانشجو پرداخت نموده است ،استرداد نماید.
* این فرم به صورت دورو چاپ شود.
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این قسمت توسط معاونت
پژوهشی دانشگاه پر میشود.
شماره:
تاریخ:
پیوست:

شماره:

ج -در هر زمان پس از بهرهمندی از بورسیه مراتب را سریعاً به آگاهی دانشگاه برسانم تا طبق مقررات مربوط
اقدام نماید.
د -نتایج تحقیقات در طول دوره تحصیل و درآمدهای ناشی از آن متعلق به دانشگاه بوده و دانشجو از نظر
حقوقی متعهد می شود که در انتشار نتایج علمی ،مقاالت ،کتب ،ثبت اختراعات و سایر تولیدات علمی ،مالکیت
معنوی و مادی دانشگاه را محفوظ داشته و امور فوق را با نظر استاد راهنما به انجام برساند.
ه -چنانچه عملکرد دانشجو در یک سال به طور متوالی مورد تأیید استاد راهنما ،معاونت پژوهشی و فناوری
دانشکده و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه قرار نگیرد ،قرارداد لغو میگردد.
و -در صورتی که دانشجـو به صورت یک طرفه قرارداد را لغو و از انجام امور محوله خودداری نماید ،مابقی
پژوهانه به دانشجو پرداخت نخواهد شد و موضوع به دفتر امور پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
انعکاس مییابد.
ز -در صورت بهرهمندی از حمایت سازمانها ،نهادها و مراکز اجرای رساله ،مراتب را به آگاهی دانشگاه برسانم.
ح -این قرارداد بر اساس آییننامه اعطای پژوهانه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تهیه گردیده لذا دانشجو
متعهد میگردد به کلیه مفاد آن عمل نماید.
ماده  -5تعهدات دانشگاه

پیوست
مفاد
دانشگاه متعهد میشود پرداختهای موضوع قرارداد را بر طبق مواد  4و  0به دانشجو تادیه نماید و کلیه
مندرج در قرارداد را رعایت نماید.
ماده  -6اقامتگاه قانونی
آدرس دانشگاه :خیابان میرداماد غربی – پالک  – 270سازمان مرکزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
طوسی – معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن 33330004 :فاکس33334117:

پست الکترونیک (research@kntu.ac.ir :)Email

آدرس دانشجو:
پست الکترونیک (:)Email

تلفن همراه:
تلفن ثابت:
شماره حساب بانک کشاورزی :

ماده  -7این قرارداد در  7ماده و در  6نسخه تنظیم شده و هر کدام از نسخ حکم واحد دارند .یک نسخه نیز
مربوط به استاد راهنمای دانشجو میباشد.
نام و نام خانوادگی دانشجو:

نام و نام خانوادگی

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

امضا:

استاد راهنمای اول:

مهدی احسانیان

تاریخ:

امضا:

* این فرم به صورت دورو چاپ شود.
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