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١  

 

  شاهرود صنعتي دانشگاه  تقاضامحور هاينامهيانپا دستورالعمل اجرايي
  مقدمه  

به س الزامات هدفمندسازي  ـبا استناد    مورخ  ها مصوبهاي تحصيالت تكميلي دانشگاهرسالهو    هانامهاني پاند 
تحصيالت تكميلي و    هايو رساله  ها نامهدهي و هدفمندسازي پايانناسام منظور  وزارت عتف و به  ١١-٠٣-٩٩

شرح زير تهيه و تنظيم  بهمل اجرايي  دستورالع  ،سمت حل مسائل و مشكالت جامعه و صنعتها بهسوق دادن آن
قدمي در    ، و جامعه  صنعتتا عالوه بر تشويق اساتيد و دانشجويان به انجام امور پژوهشي مورد نياز    شده است 

  . ردآموختگان براي ورود به بازار كار برداسازي دانشآماده آشنايي و جهت
  تعاريف   :١ يماده

  شاهروددانشگاه: دانشگاه صنعتي  -١-١
اي  حرفه ايكه توسط دانشجويان كارشناسي ارشد، دكتر ادكتريا رساله  نامه كارشناسي ارشد : پايانپارسا  -٢-١

  شود. ي تخصصي زير نظر استاد (اساتيد) راهنما و مشاور انجام مياو يا دكتر
با دانشگاه  كه انجام اموري را از طريق عقد   ها، نهادهاي دولتي و غيردولتيسازمانكارفرما:    -٣-١ به    ،قرارداد 

  د. ننماي دانشگاه واگذار مي
تواند همان كارفرما يا  كه مي  ،از پارسا  متعهد به حمايت  ها، نهادهاي دولتي و غيردولتيسازمانحامي:    -٤-١

  د. ننهادي ديگر باش
با اعتبار پژوهشي از جانب حامي و يا كارفرما براي پاسخ به يك درخواست    كه  پارساييتقاضامحور:    رسايپا  -٥-١

بودن پارسا توسط  مشروط به اينكه در فرم ارائه پروپوزال تقاضامحور    شودو يا برآورده كردن يك نياز تهيه مي
  استاد تأييد شده باشد.

حما  - ٦-١ دانشگاه   ي قرارداد:  پارسا  از   ت يقرارداد  ميان  علمي  كه  هيأت  عضو  يا  حامي  كارفرمابا    و  يا  در    و 
.  گرددپرداخت مي  و يا حامي   كارفرما هاي طرح توسط  ي هزينهچهارچوب ضوابط و مقررات طرفين تنظيم و كليه

  گردد. به صراحت قيد » رساله از  تيحما «يا نامه» پايان  از ت يحماالزم است كه در عنوان اين قرارداد عبارت «

  رساپا از تي قراردادهاي حما بر شرايط حاكم :٢  يماده
فناوري    رسا پا   از   تيحماقرارداد    -١-٢ و  پژوهش  معاون  كارفرما و  دانشگاه  بهبين  ارچوب  هو در چنمايندگي 

  .گرددمي  منعقد دانشگاهقوانين و ضوابط  

علمي، هيأت علمي دانشكده مكلف به ارائه  در صورت الزام كارفرما به انعقاد قرارداد با عضو هيأت    -١تبصره  

  باشد.اطالعات الزم در خصوص قرارداد و دريافت مجوز از مديريت امور فناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه مي
  باشد.  صورت رايگانبه يا در قالب ارائه خدمات مالي  پرداخت صورتتواند بهمي مدنظرحمايت  -٢-٢
انعقاد    -٣-٢ بين كارفرما و دانشگاهدر صورت  از پارسا  قرارداد  يك  طي    ي اول استاد راهنما  ، قرارداد حمايت 

  قراردادها و مكاتبات با مجري  د. كليه تضامين، پرداختگيراجراي آن را بر عهده مي  ،به عنوان مجري  داخلي
اعالم و در قرارداد  بايست توسط استاد راهنماي اول  نشجو ميراهنما و مشاور و نام دا  اساتيدنام ساير    خواهد بود.

  داخلي قيد شود. 



٢  

 

بايد در قرارداد قيد    دانشجو  نام و عضو هيأت علمي،    در صورت انعقاد قرارداد مستقيم بين كارفرما  -٣تبصره  

  شود.
ــي -٤-٢ ــرارداد داخل ــدت ق ــغ و م ــگاه از آن  ،مبل ــري دانش ــوده و باالس ــا ب ــا كارفرم ــرارداد ب ــابه ق كســر مش

 مجــري قــراردادتوســط امــور مــالي بــه پــس از كســر ماليــات  ،توســط كارفرمــا وجــوه پرداختــيگــردد. نمي
مشــخص در قــرارداد توســط كارفرمــا اســاتيد) و دانشــجو . در صــورتي كــه ســهم اســتاد (گــرددپرداخــت مي

ــ پــس از كســر هزينــهنشــده باشــد،  ؛ پايــان نامــه و رســالهانجــام بــا  و مــواد مصــرفي مــرتبط يهــاي تجهيزات
 باشد.به دانشجو مي  قرارداد  مبلغمانده  باقيدرصد   ٦٠حداقل  موظف به پرداخت   مجري

  تقاضاپارساي  گواهي انجام    ،اين مراحلپس از  .  باشد ط به اعالم خاتمه توسط كارفرما ميواختتام طرح من  -٥-٢
  گردد.براي دانشجو صادر ميتوسط مديريت امور فناوري و ارتباط با صنعت محور 

موضوع مالكيت اسناد، حق مالكيت پروژه، حق چاپ مقاالت توسط مجري و ... با توافق طرفين (دانشگاه    -٦-٢
  باشد.هاي فكري دانشگاه ميسازي دارايينامه حقوق، مديريت و تجاريو منطبق بر آيين) كارفرما و 
طبق روال در حوزه    ان نامه و رساله دانشجويو دفاع از پايانپروپوزال  تصويب  تاييد،  كليه مقررات اداري    -٧-٢

 . پذيردانجام مي دانشكده و تحصيالت تكميلي دانشگاه) گروه، معاونت آموزش و تحصيالت تكميلي ( 

  دانشگاهياز قراردادهاي پژوهشي برون ي حاصلرساپا  شرايط حاكم بر :٣ يماده
  . در قالب پارسا توسط يك دانشجو انجام شود  دانشگاهيبرونبخش يا تمام يك قرارداد  تواندمي در مواردي 

  باشد. پارسا عضو هيأت علمي مجري يا همكار قرارداد بايد حتماً استاد راهنما يا مشاور دانشجو در اجراي -١-٣
عضو هيأت علمي  بوده و توسط    و متناسب با ميزان كاركرد دانشجو در انجام پروژهالزحمه به دانشجحق  -٢-٣

  . شودمي تامين  و از محل هزينه پرداخت شده توسط كارفرماقرارداد تعيين  مجري
و  عضو هيأت علمي مجري قرارداد  دانشجو منوط به تأييد    تقاضامحور براي  رسايپا صدور گواهي انجام    -٣-٣

استاد راهنما و يا مشاور به عنوان همكار    مبني بر مشاركتدانشكده  شوراي تحصيالت تكميلي    يارائه صورتجلسه
تواند  دانشجو ميپارساي  باشد. با توجه به اينكه  دانشگاهي ميبا عنوان طرح برونپارسا  خواني موضوع  و هم  طرح

انجام   گواهي  صدور  باشد،  دانشگاهي  برون  طرح  يك  از  طرحپارساي  بخشي  اختتام  به  مشروط    تقاضامحور 
    .نيست دانشگاهي برون 

شده است بايد در گزارش  م پارساي تقاضا محور صادر  ي كه براي آنان گواهي انجا اسامي كليه دانشجويان   - ٤-٣
  ه عنوان همكار قيد شود.  نهايي و شناسنامه طرح برون دانشگاهي مربوطه ب

  تقاضا محور يپارساي هامشوق :٤  يماده
به عنوان  گواهي انجام پارساي تقاضا محور صادر شده توسط مديريت امورفناوري و ارتباط با صنعت دانشگاه  

امتيازات مربوط به انجام پارساي تقاضا محور  مندي استاد راهنما، استاد مشاور و دانشجو از  جهت بهرهتنها مرجع  
  خواهد بود. هاي مربوطه نامهها و شيوهنامهمنطبق بر آيين

  تصويب  :٥ يماده
تاريخ  تصويب و از  ١٤٠٠-٠١-٢٢  دانشگاه مورخ  شورايي جلسهاولين  درتبصره  ٣و ماده  ٥ نامه دراين آيين 

  . باشدقابل اجرا مي براي مدت دو سال  تصويب


