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   »داد همكاري علمي و پژوهشيداد همكاري علمي و پژوهشيررقراقرا«  

  
                               22 پ - بلـوار اسفـنديار- بلـوار آفريقـا-تهـران:   به  نشـاني  ايران اين قـرار داد بين شـركت نفـت مـناطق مـركزي

به عنوان رئيس امور تحقيق و توسعه كه از اين پس در اين قرارداد شركت ناميده مـي                  . .........................................................به نمايندگي   
بعنوان استاد راهنما كه از اين پس در اين قرارداد مجري ناميده مي             ................................. .............................شود از يك طرف و آقاي دكتر      
 .گردد ير منعقد ميشود، از طرف ديگر با شرايط ز

  دادر موضوع قرا-1ماده 
خانم / آقاي دكترا/موضوع قرارداد عبارت است از سرپرستي و راهنمايي پايان نامه كارشناسي ارشد

  ........................................................دكتري رشته / دانشجوي كارشناسي ارشد            .............. .....................................
  ............................................................................................. از دانشگاه 

  ................................................................................................................................................................................................................................................. :عنوان تحت 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  مدت قرارداد -2ماده 

  . مي باشدماه ..................................................مدت به ) دادزمان قرار  (...............................................مدت قرارداد از تاريخ
 انتخاب استاد .  يك استاد مشاور صنعتي خواهد بوداستاد مشاور و,اهنما كليه پايان نامه ها داراي يك استاد ر- 3ماده 

 استاد تابع مقررات وزارت علوم، شرايط.  بر اساس موضوع پايان نامه و بنا به توافق طرفين مي باشدصنعتيمشاور
  .تحقيقات و فناوري خواهد بود

   مبلغ قرارداد- 4ماده 
مبلغ  تا ريال و براي هر پايان نامه دكتري  سي ميليونمبلغتا د ــناسي ارشــه كارشــر پايان نامــركت براي هــش

   . هزينه گردد ريال در اختيار استاد راهنما قرار داده كه بايد طبق جدول ذيل پنجاه مليون
  

  

  

  مقطع
سقف حمايت 
  ميليون ريال

سهم دانشجو 
  )درصد(

سهم استاد 
  )درصد(راهنما

سهم مشاور 
  )درصد(دانشگاهي 

سهم مشاور 
  )درصد(صنعتي

 15  15  30  40  30 كارشناسي ارشد
 15 15 30 40 50 دكتري

  
قاالت، تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي، انجام تامين امكانات مورد نياز انجام پايان نامه از جمله كتب، جزوات، م-5ماده 

در حد امكان و ) در صورت نياز به سفر به مناطق عملياتي و تاسيسات نفتي( ، تغذيه و حمل و نقل ،نخدمات اسكا
متعارف جهت انجام پروژه در حدي كه كميته بررسي و ارزيابي پايان نامه كارفرما مشخص مي نمايد به عهده كارفرما 

  .دخواهد بو
  

 در صورت تامين اقالم و تجهيزات سرمايه اي توسط كارفرما اين موارد تا پايان اجراي پروژه به صورت امانت :تبصره
  .در اختيار مجري قرار گرفته و پس از اتمام پروژه بايستي سالم به كارفرما عودت داده شود
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   نحوه پرداخت- 6ماده 
  . در خصوص پايان نامه كارشناسي ارشد نحوه پرداخت  به شرح زير خواهد بود-1-6ماده 
   درصد از كل مبلغ قرار داد پس از عقد قرارداد30
  )ارك درصد از پيشرفت 50ذشت حداقل پس از گ(ز ارائه گزارش اول  درصد از كل مبلغ قرار داد پس ا30
 حاوي پايان CD نامه و نامه و ارائه سه نسخه از متن پايان در صد  از كل قرار داد پس از دفاع موفق از پايان 40

  . به شركتpdfو  Wordنامه به فرمت 
  .در خصوص پايان نامه هاي دكتري  نحوه پرداخت به شرح زير خواهد بود-2-6ماده 

   درصد از كل مبلغ قرار داد پس از عقد قرارداد25
  ) درصد از پيشرفت كار40ذشت گحداقل پس از  ( درصد از كل مبلغ قرار داد پس از ارائه گزارش اول25
  ) درصد از پيشرفت كار70ذشت گحداقل پس از ( درصد از كل مبلغ قرار داد پس از ارائه گزارش دوم 25
  . در صد  از كل قرار داد پس از دفاع موفق از پايان نامه و ارائه سه نسخه از متن پايان نامه به شركت25

در ضمن الزم است از زحمات و توجهات .  قيد مي گرددانن نامه اسامي اساتيد راهنما و مشاور در اول هر پايا– 7ماده   
 پژوهش اين پايان نامه با حمايت و پشتيباني" :داني به عمل آيد و قيد گرددت اندركاران شركت و دانشگاه  قدردس

  ". اجرا شده استو تو سعه شركت نفت مناطق مركزي ايران 

ارائه و چاپ مقاله در كنفرانسهاي  ملي و بين المللي، چاپ مقاله در (ي حاصل از اين پروژه ايج معنو كليه نت– 8ماده 
  از انجام پروژه به شركت پشتيبانو نتايج مادي حاصله.و جبه استاد و دانش) مجالت ملي بين المللي و ثبت اختراع 

  .ق خواهد گرفتلتع
يابي پايان نامه ها مبني به غير قابل انتشار بودن نتايج پروژه، اطالعات در صورت تشخيص كميته بررسي و ارز: تبصره 

  .محرمانه تلقي شده و براي مدتي كه كميته تشخيص مي نمايد اجازه انتشار نخواهد داشت
 لغو قرادداد في مابين قبل از انقضاي مدت آن مستلزم اعالم قبلي هر يك از طرفين بوده و مشمول            -9ماده 
  .ايان نامه هاي در حال انجام نمي باشدپ

طرفين ال يك نفر نماينده كارفرما، يك نفر مجري، يك نفر مرضي ر صورت بروز اختالف هياتي مركب ازد- 10ماده 
  .موضوع را بررسي و نظر هيات الزم االجرا مي باشد

  .دارندرا نسخه ها حكم واحد يم گرديده و كليه  تبصره در سه نسخه تنظ2 ماده و 11 اين قرارداد در -11ماده 
  

  :تاد راهنما اس                          نفت مركزي و توسعه شركت  پژوهشرئيس امور 
  : نام نام خانوادگي                                                           :       نام نام خانوادگي

  :نام دانشگاه                                                                                 :امضاء 
  :                                                                                        شماره حساب بانكي

  :  امضاء                                                                                      
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