
  

          

   

      

                                            

 بسمه تعالی
 

 فرم قرارداد طرح پژوهانه دانشجویان دوره دکتری

 

  هْسی احغاًیاى زـسگی آهای زکتـزالسیي عَعی تِ ًوایٌـگاُ صٌؼتی ذَاخِ ًصیـایي هزارزاز تیي زاًش

 شَز ٍ سُ هیـًاهی« گاُـزاًش»زارزاز ـاً زر ایي هارـپظ اذتص گاُ کِ اس ایيـهؼاٍى پضٍّشی ٍ كٌاٍری زاًش

 تِ شزح سیز هٌؼوس  شَز،سُ هیـًاهی« َـزاًشد»پظ زر ایي هزارزاز  اس ایي کِزاًشدَیاى لیغت پیَعت 

 شَز.هی

 موضوع قرارداد -1ماده 

 شسُ زر لیغت پیَعتزارزاز زرجهَضَع ه

 

 مدت قرارداد -2ماده 

  .سـتاشهی ها24ُتِ هست ارزازس هزـهست هزارزاز اس تارید ػو

اٍری، کلیِ ـ، تحویوات ٍ كٌػلَم زی ٍسارتـًاهِ اػغای پضٍّاًِ زاًشدَیاى زٍرُ زکتيـعثن آیی : 1 تبصره

 پذیز اعت.هاُ پظ اس تصَیة پزٍپَسال زکتزای زاًشدَ اهکاى 24ز ـّای پضٍّاًِ تا حساکثپززاذت

 سارز.ًهزارزاز ٍخَز  سیسـتو اهکاى ت كَمزر هس التحصیلیسم كارؽـػ زر صَرت : 2 تبصره

 مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت: -3ماده 

 ٍسارت ػلَم، تحویوات ٍ كٌاٍریریال اعت کِ پظ اس زریاكت هثلؾ پضٍّاًِ اس  000/000/50هثلؾ هزارزاز

 گیزز:کَر زر عِ هغظ تسیي شزح اًدام هیپززاذت هذ

 ؛یس ٍ زكاع اس پیشٌْاز رعالِییال پظ اس تار 17.500.000% هثلؾ هزارزاز  هؼازل 35 -الق

 /ارایِ گشارػ پیشزكت کار پزٍصُ) % پیشزكت کار50ریال پظ اس تائیس  17.500.000% هثلؾ هزارزاز 35 -ب

زر یک هوالِ  پذیزػ /آٍری ترشی اس اعالػات هزتَط تِ رعالِهثاًی ًظزی ٍ خوغ /ل عاتوِ تحوینتکوی

ٍ چٌیي هؼاٍى پضٍّشی ٍ كٌاٍری زاًشکسُ ٍ ّنز راٌّوا تَعظ اعتا (ٍ ...  هؼتثز ػلوی هدالتیا  کٌلزاًظ

 هؼاٍى پضٍّشی ٍ كٌاٍری زاًشگاُ؛

 گاُ.ـٍ تغَیِ حغاب زاًشدَ تا زاًشی ـریال پظ اس زكاع ًْای15.000.000 ًْایی هؼازل  %30 -ج

 تعهدات دانشجو -4ماده 

ِ ـعاػت زر ّلتِ( زر زاًشکسُ، کلی 30ثز ٍ توام ٍهت )حساهل زاًشدَ هَظق اعت ضوي حضـَر هؤ -الق

 زای رعالِ را تِ اًدام تزعاًس.ـٍظایق ٍ تکالیق تؼییي شسُ زر راعتای اخ

 هَر تِ تحصیل ٍ یا شاؿل ذارج اس زاًشگاُ ّای هرتلق، هأگززز کِ تَرعیِ عاسهاىس هیـزاًشدَ هتؼْ -ب

م ٍهت زر زی تِ صَرت تواـزٍرُ زکت تاشس ٍ زر عی تحصیل( ًویٍهتتوام هزارزازی ٍ )تِ صَرت رعوی،

تاشس هزارزاز را لـَ ٍ شَز، زاًشگاُ هداس هی کِ ذالف آى ثاتتٍ زر صَرتی سَر زاشتِ تاشـزاًشگاُ حض

 اعتززاز ًوایس. ،عزح پضٍّاًِ تِ زاًشدَ پززاذت ًوَزُ اعتهثالـی را کِ تاتت 
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 شوارُ:           

 

 

  

هٌسی اس تَرعیِ هزاتة را عزیؼاً تِ آگاّی زاًشگاُ تزعاًن تا عثن هوزرات هزتَط زر ّز سهاى پظ اس تْزُ -ج

 اهسام ًوایس.

هتؼلن تِ زاًشگاُ تَزُ ٍ زاًشدَ اس ًظز  ًاشی اس آى یزر عَل زٍرُ تحصیل ٍ زرآهسّاًتایح تحویوات  -ز

شَز کِ زر اًتشار ًتایح ػلوی، هواالت، کتة، ثثت اذتزاػات ٍ عایز تَلیسات ػلوی، هالکیت حوَهی هتؼْس هی

 تزعاًس.زاشتِ ٍ اهَر كَم را تا ًظز اعتاز راٌّوا تِ اًدام زاًشگاُ را هحلَػ هؼٌَی ٍ هازی 

یس اعتاز راٌّوا، هؼاًٍت پضٍّشی ٍ كٌاٍری هَرز تأی هتَالی عَر تِ عال یکزر  چٌاًچِ ػولکزز زاًشدَ -ُ

 گززز.هی زاًشگاُ هزار ًگیزز، هزارزاز لـَ زاًشکسُ ٍ هؼاًٍت پضٍّشی ٍ كٌاٍری

هاتوی  ِ ذَززاری ًوایس،ٍ اس اًدام اهَر هحَلعزكِ هزارزاز را لـَ  َ تِ صَرت یکـِ زاًشدک زر صَرتی -ٍ

پززاذت ًرَاّس شس ٍ هَضَع تِ زكتز اهَر پضٍّشی ٍسارت ػلَم، تحویوات ٍ كٌاٍری  پضٍّاًِ تِ زاًشدَ

 یاتس.اًؼکاط هی

 ّا، ًْازّا ٍ هزاکش اخزای رعالِ، هزاتة را تِ آگاّی زاًشگاُ تزعاًن.هٌسی اس حوایت عاسهاىزر صَرت تْزُ -س

سُ لذا زاًشدَ تْیِ گززیًاهِ اػغای پضٍّاًِ ٍسارت ػلَم، تحویوات ٍ كٌاٍری آییي ایي هزارزاز تز اعاط -ح

 گززز تِ کلیِ هلاز آى ػول ًوایس.هتؼْس هی

 تعهدات دانشگاه  -5ماده 

ًوایس ٍ کلیِ هلاز  زیِتِ زاًشدَ تا 3ٍ  2ّای هَضَع هزارزاز را تز عثن هَاز شَز پززاذتزاًشگاُ هتؼْس هی

 رػایت ًوایس. را زازهٌسرج زر هزار

 

  تٌظین شسُ ٍ ّز کسام اس ًغد حکن ٍاحس زارًس. ًغرِ 4زر هازُ ٍ  6زر  ایي هزارزاز -6ماده 
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