
         97/  6/  18 : تاريخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

        ٠٢٠٢٠٢٠٢                                :ويرايش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 086-33491011؛  دورنگار  086- 4-33674541

  نحوه تكميل قرارداد وپيوست هاي پروژه هاي دانشجويي مورد حمايت

 دانشجويان بايستي  شازند) ره(شركت پااليش نفت امام خميني 

كارشناسان قرار مورد تائيد )  فرم دو( آنها

همراه با مهر و امضاء  )3فرم  ( نامه در دانشگاه

مسئول مربوطه در اداره تحصيالت تكميلي را در اسرع وقت به اداره پژوهش و فناوري شركت ارائه نموده و سپس نسبت 

قرارداد حمايت از پايان نامه دانشجويي كارشناسي ارشد و دكتري و 

بديهي است در صورت وجود هر . شركت قرار گرفته، مطابق مراحل ذيل اقدام نمايند

استاد (، شركت از پذيرش قرارداد مذكور معذور بوده و مجري 

پوشه پژوهش فايل (يا مراجعه به شبكه داخلي شركت 

بطور متوالي تكميل و تحويل اداره فرمهاي مرتبط را 

در صورت .مي شودقي به منزله انصراف دانشجو تل

شماره و تاريخ قرارداد در باالي قرارداد، صرفاً توسط شركت 

 .دانشگاه مربوطه نيز كامل گردد اساتيد راهنما به صورت كامل و عضو هيئت علمي

 )يا كارشناسي ارشد يا دكتري

كه اصل آن (ارائه شده با پروپوزال  قرارداد، عنوان فارسي و انگليسي پايان نامه به صورت كامل و مطابق
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نحوه تكميل قرارداد وپيوست هاي پروژه هاي دانشجويي مورد حمايت

  

شركت پااليش نفت امام خميني در دكتري / كارشناسي ارشد هاي

آنها پروپوزال دانشجويي و   )فرم يك( درخواست انجام پروژه دانشجويي

نامه در دانشگاه فرم تائيديه تصويب پايان  وشوراي پژوهش شركت 

مسئول مربوطه در اداره تحصيالت تكميلي را در اسرع وقت به اداره پژوهش و فناوري شركت ارائه نموده و سپس نسبت 

قرارداد حمايت از پايان نامه دانشجويي كارشناسي ارشد و دكتري و تعهد نامه پروژه و ( 5و 

شركت قرار گرفته، مطابق مراحل ذيل اقدام نمايندلي شبكه داخ

، شركت از پذيرش قرارداد مذكور معذور بوده و مجري  )بويژه از نظر زمان (اعالم شده 

  .بايست موارد را مجدداً اصالح و سپس به شركت ارائه نمايد

يا مراجعه به شبكه داخلي شركت  91406و91421دانشجو بايستي با تماس تلفني 

فرمهاي مرتبط را .... مطابق دياگرام مراحل تعريف و 

به منزله انصراف دانشجو تل )حداكثر سه ماه(عدم مراجعه دانشجو 

  .تكرار گردد مراحل بايد از ابتدا

B Mitra   شماره و تاريخ قرارداد در باالي قرارداد، صرفاً توسط شركت . (تايپ گردد 15سايز

 .وجود آرم شركت در كليه صفحات قرارداد الزامي است

اساتيد راهنما به صورت كامل و عضو هيئت علمي/ استاد

يا كارشناسي ارشد يا دكتري. (نامه تعيين و آيتم ديگر حذف گردد قرارداد، مقطع پايان

قرارداد، عنوان فارسي و انگليسي پايان نامه به صورت كامل و مطابق

 .تكميل گردد
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نحوه تكميل قرارداد وپيوست هاي پروژه هاي دانشجويي مورد حمايت

  دانشجويان محترم 

هاي جهت حمايت از پايان نامه

درخواست انجام پروژه دانشجوييفرم 

شوراي پژوهش شركت پس از تاييد  ، .بگيرد

مسئول مربوطه در اداره تحصيالت تكميلي را در اسرع وقت به اداره پژوهش و فناوري شركت ارائه نموده و سپس نسبت 

و  4فرم هايبه تكميل 

شبكه داخكه در  )هاي آن پيوست

اعالم شده  گونه مغايرت با مراحل

بايست موارد را مجدداً اصالح و سپس به شركت ارائه نمايد مي) راهنما

دانشجو بايستي با تماس تلفني *

مطابق دياگرام مراحل تعريف و ) وضعيت جاري

عدم مراجعه دانشجو .پژوهش نمايد

مراحل بايد از ابتدامراجعه مجدد 

B Mitraقرارداد صرفاً با فونت  - 1

 ).گردد تكميل مي

وجود آرم شركت در كليه صفحات قرارداد الزامي است - 2

استادنام و نام خانوادگي   - 3

قرارداد، مقطع پايان 1ه ددر ما - 4

قرارداد، عنوان فارسي و انگليسي پايان نامه به صورت كامل و مطابق 1در ماده  - 5

تكميل گردد) قبالً ارسال شده
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هاي مصوب، تاريخ شروع قرارداد، با هماهنگي اداره پژوهش و فناوري و اتمام 

 .ماه مشخص و در قرارداد درج گردد

نسخه قرارداد اقدام و  4پس از تكميل موارد و در صورت اطمينان از صحت اطالعات وارده نسبت به پرينت 

سپس قرارداد سريعاً به صورت . امضاء گردد

نسخه ديگر از روي نسخه اوليه،  3به صورت كپي يا امضاء يك نسخه اصل و كپي گرفتن 

صفحه، اضافه نمودن  5نداشتن امضاء به صورت اصل، جابجايي آرم شركت در صفحات ، ارائه قرارداد در بيش از 

ارسالي با اين شرايط  به قراردادهاي. خودداري نمائيد

  .نسخه تكميل و ارائه گردد

نفع در پيوست يك الزامي  درج آدرس دقيق منزل و محل كار همراه با كد ملي و كد پستي اشخاص ذي

نامه و تائيديه ارائه مقاله در مجالت  معرف، دفاع موفق از پروژه، ارائه پايان

بايست تكميل و در زمان تسويه حساب حضوراً به اداره پژوهش و فناوري ارائه 

  .باشد مي) راهنما استاد (
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هاي مصوب، تاريخ شروع قرارداد، با هماهنگي اداره پژوهش و فناوري و اتمام  قرارداد، در خصوص پروپوزال

ماه مشخص و در قرارداد درج گردد 36ماه و دكتري با احتساب  12آن در خصوص كارشناسي ارشد با احتساب 

پس از تكميل موارد و در صورت اطمينان از صحت اطالعات وارده نسبت به پرينت 

امضاء گردد )نويس آبي روان با خودكار يا(صورت اصل 

 .دستي به اداره پژوهش و فناوري شركت ارائه گردد

به صورت كپي يا امضاء يك نسخه اصل و كپي گرفتن 

نداشتن امضاء به صورت اصل، جابجايي آرم شركت در صفحات ، ارائه قرارداد در بيش از 

خودداري نمائيد... صفحه و جابجايي اشخاص امضاء كننده در صفحه خالي و 

  

نسخه تكميل و ارائه گردد 4بايست پيوست يك نيز طي 

درج آدرس دقيق منزل و محل كار همراه با كد ملي و كد پستي اشخاص ذي

معرف، دفاع موفق از پروژه، ارائه پايانپيوست دو، سه و چهار كه به ترتيب 

بايست تكميل و در زمان تسويه حساب حضوراً به اداره پژوهش و فناوري ارائه  باشند مي

(مسئوليت پيگيري دريافت پيوست چهار مبني بر ارائه مقاله به عهده دانشجو 
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قرارداد، در خصوص پروپوزال 2در ماده  - 6

آن در خصوص كارشناسي ارشد با احتساب 

پس از تكميل موارد و در صورت اطمينان از صحت اطالعات وارده نسبت به پرينت  -7

صورت اصل نسخه به  4تمامي 

دستي به اداره پژوهش و فناوري شركت ارائه گردد

به صورت كپي يا امضاء يك نسخه اصل و كپي گرفتن  از ارائه قرارداد :تذكر 

نداشتن امضاء به صورت اصل، جابجايي آرم شركت در صفحات ، ارائه قرارداد در بيش از 

صفحه و جابجايي اشخاص امضاء كننده در صفحه خالي و 

.ترتيب اثر داده نخواهد شد

بايست پيوست يك نيز طي  به همراه فرم قرارداد مي

درج آدرس دقيق منزل و محل كار همراه با كد ملي و كد پستي اشخاص ذي :تذكر

  .باشد مي

پيوست دو، سه و چهار كه به ترتيب  -8

باشند مي ذكر شده در قرارداد مي

  .گردد

مسئوليت پيگيري دريافت پيوست چهار مبني بر ارائه مقاله به عهده دانشجو 
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