
 شماره :                                         بسمه تعالی                                         

                                                                                                 اریخ:                                         ت                      ادکتری دانشگاه یزددوره پس قرارداد                                          

 فناوری معاونت ژپوهش و                                                          

 قراردادماده یک: طرفین 

.... ...................................................................سرکار خانم دکتر /بین معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد، استاد پذیرش دهنده جناب آقای دکترقرارداد این 

و جناب آقای   ………………دیر گروهده یا مرئیس دانشکده/پژوهشک، ......دانشگاه یزد........................عضو هیأت علمی دانشکده ...................

از دانشگاه  ........................................ای دکتریراد........... ..............................................................دارای شماره ملی .................دکتر/سرکار خانم دکتر .

 .........فن ........لت هرا....و شم...............................................................................................................................................................آدرس.....................................................................................

 گردد.د میود، منعقشنامیده می پژوهشگر پسادکتریکه در این قرارداد ............................و شماره همراه ................

 قراردادماده دو: موضوع 

های علمی و تحقیقاتی الزم برای حمایت از سازی زمینهراهمفنظور ظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، به منهای کلی ها و برنامهدر راستای سیاست

با عنوان  ............نوع ..... حمایت از اجرای دوره پسا دکترا    ،فارغ التحصیالن دوره دکتری

 . دشابمی  "........................................................................................................................................................................................................................"

 طرح: و مدت قرارداد ماده سه: محل اجرا

   باشد....می.......................به مدت ... قراردادمدت اجرای طرح از تاریخ انعقاد و محل اجرای طرح دانشگاه یزد 

 : نوع حمایت و مبلغ قرارداد:چهارماده 

 ه  غغورت ماهانغغه قابغغلبغغدانشغغگاه، ی/واحغغد پژوهشدهنغغده و مبلغغق قغغرارداد ..........................    ریغغاک اسغغت کغغه در  غغورت تأییغغد اسغغتاد پغغذیرش

 منغغاب و  مبلغغق از اعتبغغار پژوهانغغه یغغنادرصددد  30 □درصددد  50 □درصددد  100 □ه کغغ اسغغتالزم بغغه رکغغر  پرداخغغت خواهغغد بغغود.

واحغغد  □شغغی از اعتبغغارات پژوه درصددد 70 □درصددد  50 □درصددد  0 □ و .......ریغغاک..معغغادک ....... دیگغغر اسغغتاد پژوهشغغی

 . ودشغغتغغامین مغغیاک ریغغ..........................حغغداک ر ده میلیغغون ریغغاکل معغغادک ....ماهانغغه )دانشغغگاه  □ ..................................پژوهشغغی

بلغق بیسغت میغزان حمایغت دانشغگاه ماهانغه تغا م ،ظغر قب//هسغته علمغی مصغوب دانشغگاهندر  ورت اجغرای طغرح زیغر  تبصره:

 میلیون ریاک می تواند افزایش یابد. 

 : نظارتپنجماده 

 اده نماید. از  احبنظران استفتواند ورت نیاز و  الحدید میباشد که در  می به عنوان ناظر طرحمدیر امور پژوهشی دانشگاه 

 تعهدات پژوهشگر: ششماده  

بغرای ایغن دسغته از پژوهشغگران پسغادکتری کغارت  غادر خواهغد شغغد کغه میغزان حضغور ایشغان مغورد توجغه باشغد. ایغن پژوهشغغگران  -

ژوهش و سغغاعت در محغغل کغغار حضغغور داشغغته باشغغند کغغه ایغغن مهغغم توسغغا اسغغتاد پذیرنغغده و معاونغغت پغغ 120بایسغغتی ماهانغغه حغغداقل 
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نامه آمغده اسغت فرمغال در طغوک دوره همانگونغه کغه در شغیوهارائغه مسغتندات بیمغه )خغویش فناوری مورد توجه قغرار مغی گیغرد.

درس  1توانغغد حغغداک ر راببغغه اسغغتیدامی بغغا دانشغغگاه در طغغوک دوره )مغغیهیچگونغغه تعهغغدی در الزامغغی بغغوده و ایغغن قغغرارداد 

 نیواهد داشت.  مرتبا با زمینه تیصصی خود در چارچوب ضوابا دانشگاه تدریس کندل

 باشد:یمموارد زیر  یکی ازو بسته به نظر استاد پذیرنده گزارش مکتوب طرح و لوح فشرده گزارش، عالوه بر  قراردادنتایج اجرای موضوع 

 ،شدبامی ISIمفاله یک/دو چاپ  □

ی که ماید مقاالتنه و تعهد می که مسئوک طرح و پژوهشگر پسادکتری موظف به رعایت آن بودبوده یزد با رکر نام دانشگاه  بایستیتوجه شود مقاالت 

نسیه برداری  به هیچ وجه بوده و جهت چاپ در مجالت علمی معتبر داخلی و بین المللی ارائه می نماید، اثری ا یل و برگرفته از یافته های این طرح

، مسئوک قبه از جهاندر هر ن ان داخلی یا خارجی نمی باشد. بدیهی است در  ورت هرگونه مشابهت یا تکراری بودن مقاالت منتشر شدهثار مولفآاز 

 طرح و پژوهشگر پسادکترا پاسیگو بوده و خسارات هزینه های مربوطه را جبران خواهند کرد. 

 

ستاورد ارائه مستندات دتواند باشد که می ساخت محصوک □ ش فنی و یاتولید دان □ ثبت اختراع و تاییدیه آن، □تولید فناوری،  □

   .، الزامی استتایید شده توسا مراج  ریصالح

 )رکرشودل موارد دیگر □

 

و هیأت عهده عض های پژوهشگر پسادکتری و کس/ دستاوردهای مبلوب در پایان دوره، برمسؤولیت تضمین کیفیت فعالیتدر هر ورت 

 . وده و پذیرش پژوهشگر پسادکتری در دفعات بعد بستگی به کیفیت اجرای دوره قبلی خواهد داشتعلمی پذیرنده ب

 

 استاد پذیرنده دانشکده و : تعهداتتفه ماده

ه بغو دسترسغی   منغدی از امکانغات تیصصغی و آزمایشغگاهی شغامل دفتغر کغاراختصاص فضای استقرار برای پژوهشگرپسغادکتری جهغت بهغره

رزشغی و وه امکانغات بغده اسغتاد پذیرنغده و دانشغکده مربوطغه مغی باشغد. دسترسغی بغه کتابیانغه، کغارت تغردد و دسترسغی آزمایشگاه  به عهغ

 رفاهی از طریق معاونت پژوهش و فناوری امکان پذیر خواهد بود. 

 : لغو و یا فسخ تفاهم نامههشتماده 

ده و شغرارداد فسغخ  قغو معاونغت پغژوهش و فنغاوری قغرار نگیغرد، دهنغده چنانچه عملکرد پژوهشغگر پسغا دکتغری مغورد تأییغد اسغتاد پغذیرش 

  انغد، تعیغین وکغه  غالح بد پژوهشگر بایستی میزان  حمایتهای انجغام شغده را بغاز گردانغد و دانشغگاه حغق دارد خسغارت وارده را بغه هغر طریغق

و  عاونغغت پغغژوهشمگاه، عامغغل امغغور مغغالی و غغل نماینغغد. بغغرآورد میغغزان خسغغارت بغغر عهغغده کمیتغغه ای متشغغکل از مغغدیر امغغور پژوهشغغی دانشغغ

  باشد که پژوهشگر  موظف به پرداخت آن می باشد.فناوری دانشگاه و استاد پذیرنده و پژوهشگر، می

 دکتریپژوهشگر پسا

                                   دکتر .......

 دهندهعضو هیأت علمی پذیرش

 دکتر .........             

 دانشکده/ژوهشیواحد پریاست 

 دکتر ....

 معاون پژوهش و فناوری       

 مهدی لبفیدکتر محمد            

 


