
تان  ه  ناوری دا ش و  عاو ژپو                                                                                         

٩١ 
 

                               
  دانشگاه لرستان

  

دانشجوي ............................... خانم/دانشگاه لرستان از يك طرف و آقاي...................................   دانشكده رييس/پژوهشياين قرارداد بين معاون 
از ............................................ و كد ملي ..................................... به شماره دانشجويي ............ گرايش .................... دكتري گروه آموزشي 

  . گرددطرف ديگر، با رعايت كليه مندرجات قرارداد منعقد مي
نامه دكتري تحت عنوان موضوع قرارداد عبارتست از پرداخت پژوهانه دكتري در قبال اجراي پايان): 1(ماده 

....................... مصوب » ..............................................................................................................................................................................«
ها و مؤسسات  وهشگاهها، پژ نامه اجرايي طرح پژوهانه دانشجويان دكتري دانشگاه جلسه شوراي آموزشي، پژوهشي دانشكده مطابق شرايط شيوه

  .باشد كه جز الينفك اين قرارداد مي 21/11/88مورخ  7548/3به شماره ) وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري(آموزشي و پژوهشي 
  . باشدل ميريا................................. ريال و به حروف ................................ مبلغ كل قرارداد به عدد : 2ماده 
  . ماه خواهد بود................ به مدت ................................  لغايت ....................... مدت قرارداد از تاريخ : 3ماده 
  نحوه پرداخت: 4ماده 

  .راهنما و گروه آموزشي مربوطه) اساتيديا (مبلغ قرارداد پس از تصويب و تأييد پيشنهاده  رساله دكتري از سوي استاد % 35:  قسط اول -1- 4
راهنما و حداقل يكي ) يا اساتيد(نامه كه به تأييد استاد  مراحل اجرايي پايان% 50مبلغ قرارداد پس از ارائه گزارش پيشرفت % 35: قسط دوم -2- 4

  .از داوران رساله و معاون پژوهشي دانشكده و معاون پژوهش و فناوري دانشگاه رسيده باشد
  مبلغ بعد از دفاع نهايي، ارائه صورتجلسه دفاعيه و تسويه حساب دانشجو% 30باقيمانده معادل : قسط سوم -3- 4

راهنما و معاون پژوهشي دانشكده و معاون پژوهش و فناوري دانشگاه در وجه دانشجو ) يا اساتيد(ها با تأييد استاد كليه پرداخت: 1تبصره 
  . پذيردصورت مي

شرايط دانشجويان مشمول اعطاي : 3الخصوص ماده علي(نامه اجرايي طرح پژوهانه گردد كه تمامي شرايط شيوههد ميدانشجو متع: 5ماده 
را دارا بوده و چنانچه خالف آن ثابت گردد ضمن معرفي دانشجو به كميته انضباطي وجوه دريافتي را بايد مسترد ) پژوهانه

  . شجويان خاطي از ادامه تحصيل آنها ممانعت بعمل خواهد آمدنموده، بديهي است در صورت عدم تسويه حساب دان
  . ماده و يك تبصره و در سه نسخه با حكم واحد تنظيم گرديده است 6اين قرارداد در :  6ماده 

 
  تاييد كننده                             طرف قرارداد                                              معاون پژوهشي دانشكده                                    

  معاون پژوهش و فناوري دانشكده)                                                                                                   دانشجوي دكتري(                  

٢٥فرم شماره -پژوهش  قرارداد پژوهانه دكتري  


