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فيمابين  یدستيار پژوهشارگيري براي به كاين قرارداد  ،دانشگاه سمنان آيين نامه پژوهانههزينه كرد  شيوه ٧ماده اجرای در راستای           

(عضو ر گشهپژوبه عنوان  ..............................................و آقای/ خانم  پژوهشي به عنوان دستيار............................................. خانم  آقای/

  شود.مي ير منعقدزح شر هب مطابق آيين نامه تشويق دستياران پژوهشی دانشگاه و فناوری یمعاون پژوهش وهيأت علمی دانشگاه سمنان) 

  
  

  هشگر: نام خانوادگي پژو نام و - ١- ١

  پر استناد جهان %١پژوهشگر            استاديار              دانشيار                         استاد        :مرتبه علمی

  آدرس:
  

  خرين مدرك تحصيلي:آ                                             :               پژوهشی خانوادگي دستيارنام و نام  - ٢- ١

  دانشجويیالصاق تصوير کارت          با استاد راهنمايی پژوهشگردانشجوی تحصيالت تکميلی دانشگاه سمنان           ١-٢-١     

  الصاق مدرک تحصيلی               فارغ التحصيل دانشگاهی با درجه کارشناسی ارشد يا دکتری                   ٢-٢-١    

  لصاق گواهی اشتغال به کارا                            متخصص خبره صنعتی با حداقل درجه کارشناسی ارشد            ٣-٢-١   

  فرم تعهدنامه دستيار به پژوهشگرالصاق                       

  ماره همراه: ش                                                                                                    :آدرس

  شعبه:                                             :                             تجارتبانك  شماره حساب
  

  

  

رد: عنوان دستاو

خاتمه قرارداد: و  مدت ارائه دستاورد

ق تشويمه آيين نا ٧ه مطابق ماددستاورد علمی، پژوهشی و فناوری قابل قبول وقوع قطعی بايد منجر به  ،دستياری پژوهشیموضوع 

در پژوهشگر موظف است  ،)١- ٧در خصوص ارائه دستاورد ( مستندات ارائه شود. زمان تحويل دستاورد،باشد و در دستياران پژوهشی 

های دستاوردفايت کشرط يا و  از مقاالت پيش شرط اخذ مجوز دفاع ی غيرمقاالتلی، قرارداد با دانشجويان تحصيالت تکميانعقاد  زمان

  را در عنوان دستاورد درج نمايد.) و دانشکده قوانين تحصيالت تکميلی دانشگاهرعايت (با رساله علمی 

 )١٠- ٧(   )٩- ٧(   )٨- ٧(   )٧- ٧(   )٦- ٧(   )٥- ٧(   )٤- ٧(   )٣- ٧(   )٢- ٧(   )١- ٧(  

  تكميل توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
 

  ........................................................ ماره :

خ   ...................................................... : ر



 

 

  

انه پژوهشگر) رسنلی پژوهاز بخش غير پ(....................... ريال ...........مبلغ به ميزان حداكثر  ،دستاورد نوعبر اساس  دستيار تشويقميزان 

پرداخت قابل ي دانشگاه مقررات مالي جار وتشويق دستياران پژوهشی آيين نامه  ٨ماده بر اساس  ،پس از تأييد پژوهشگرد كه شوتعيين مي

  شد.بامي

  ای به دستيار)مرحله از حقوق (در صورت انتخاب پرداخت دو فرم تعهد کسرالصاق                        
  

ه به ي تأييد شدمان بندبدون عذر موجه مدت انجام خدمات را رعايت ننمايد و تمام يا قسمتي از خدمات از برنامه ز ) هرگاه دستيار١- ٤(

  د.يمانم يافته تنظيل يد با مبلغ تقليا قرارداد جديد و يتأخير افتد، پژوهشگر حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ نما

  ي مراتب را به صورت کتبی به پژوهشگر اعالم نمايد.ستيارددستيار متعهد است در صورت انصراف از  )٢- ٤(

را  نشگاهداهيزات موظف است آموزش الزم قبل از استفاده از تج ار بوده وين انجام خدمات به عهده دستيت حوادث در حيمسئول )٣- ٤(

- وی می یعهده حين انجام کار برو نکات ايمنی را رعايت نموده و هرگونه کوتاهی در اين خصوص و تبعات ناشی از حوادث  دريافت

تعلق مشود يه ميدستيار ته ها و نتايج حاصل از تحقيق كه به موجب قرارداد توسطافتهيها، كليه اطالعات، مدارك، اسناد، پرسشنامه باشد.

  اشت.ا نخواهد درژوهشگر ا پا بخشی از آن بدون هماهنگی بيباشد و دستيار حق انتشار، واگذاري و استفاده از تمام به دانشگاه سمنان مي
  

تأييديه به نامه رسال انسبت به ، و پس از تحقق دستاورد تشويق دستياران پژوهشیآيين نامه  ٥با رعايت مفاده ماده متعهد است  پژوهشگر

 و فناوری ييد معاون پژوهشتأپس از  الی دانشگاه،مقررات جاری م و مذکورآيين نامه و قرارداد  ٣ماده اين معاونت اقدام نمايد تا براساس 

  .پرداخت شود دستيار در وجهپژوهشگر، پژوهانه اعتبار از محل  تشويقه، دانشگا
  

داد خود به قرارد، يم نماچ دستاورد قطعی را به معاونت اعاليسال پس از انعقاد قرارداد، نتواند تحقق ه ٢ش از يدر صورتی که پژوهشگر، ب

  خود فسخ خواهد شد.

 حق داردشگر پژوهرد، معلوم شود كه دستيار توانايي الزم براي انجام به موقع و مطلوب وظايف محوله را نداپژوهشگر  در صورتي كه بر

ه اطالعات، ياست کل روزه فسخ نمايد. در اين صورت دستيار موظف ۱۰بدون احتياج به انجام تشريفات خاص، قرارداد را با اخطار كتبي 

  شت.خواهد دانتحويل دهد و دستيار حق مطالبه هيچگونه وجهي را پژوهشگر مدارك و اسناد موضوع قرارداد را، تا تاريخ فسخ به 
  

  شود.جاد نمیيادر دانشگاه سمنان ار يچ گونه حقی برای استخدام دستين قرارداد هيبا انعقاد ا )١- ٧(

 ع حل و فصلمرج ،دانشگاهو فناوری ، معاون پژوهشي در رابطه با قرارداد پژوهشگر و دستياربين  ورت وجود اختالفدر ص )٢- ٧(

  است. دستياري آن الزم االجرا براي پژوهشگر و أرو اختالف بوده 
  

  بادله گرديد.را دارند امضاء و م ها حكم واحدنسخه كه كليه نسخه ٢و تبصره  ١ ،ماده ٨اين قرارداد در 
  

  معاون پژوهش و فناوری دانشگاه  :دستيار  :پژوهشگر

  امضاء  امضاء  امضاء
  


