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  :مقدمه

ریزي، توسعه منابع و امور  عضو هیأت عامل و معاون برنامه.......... (به نمایندگی  »سازي سازمان خصوصی«مابین  این قرارداد فی

عضو هیأت عامل و معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادها به نمایندگی از ......... (و ) پشتیبانی به نمایندگی از رئیس کل سازمان

، کدپستی 15خیابان مهستان، ساختمان شماره  زمین، ایران خیابانفاز یک، ، )غرب(تهران، شهرك قدس، به نشانی )هیأت عامل

شود از  نامیده می »سازمان«که در این قرارداد  14000286830و شناسه ملی  411111694397، با کد اقتصادي 1465834581

: صادره از، 13: ....../....../.......متولد، ............. :امهداراي شماره شناسن ،.........: .........فرزند............ ...............: ....خانم/آقايیک طرف و 

: پستی ، کد........................................................................................ :، به آدرس: ...............................، به شماره ملی.....................

از طرف دیگر شود،  نامیده می »دانشجو«، که در این قرارداد ....................... :تلفن همراه و......................  :، تلفن ثابت......................

  .گردد منعقد می

  :موضوع قرارداد -1ماده 

 ..............................................................................................موضوع قرارداد عبارت است از حمایت مالی از پایان نامه دانشجوئی با عنوان 

 ..................دانشکده .... ..................دانشگاه در .... ............در جلسه مورخ که . .............................و مشاوره .... ........................با راهنمائی 

  .دفاع شده است.... ...... با نمره

  :مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن -2ماده 

عهده ............................... به حساب شماره این مبلغ پس از کسر کسورات قانونی . باشد ریال می.................................... مبلغ قرارداد 

 . شود واریز می............................ به نام  ........شعبه ، .................بانک 

  :تعهدات دانشجو -3ماده 

 ،)Pdf و Word( سازمان در برنامه مورد نظر )CD( شود یک نسخه از پایان نامه را به همراه لوح فشرده دانشجو متعهد می - 1- 3

 .به سازمان ارسال نماید

براي پایان نامه دریافت نکرده هاي دیگر ها و دستگاهها، سازمانارگان سایرهیچگونه حمایت مالی از  شودمیدانشجو متعهد  - 2- 3

 .باشد

آن براي کارکنان  نامه، نسبت به ارائهدر صورت درخواست سازمان، ضمن ارسال خالصه محتواي پایان شودمیدانشجو متعهد  - 3- 3

  .گرددسازمان مشخص می يهاو تحلیل واگذاری ریزي نامه توسط دفتر برنامهمکان، زمان و نحوه ارائه پایان. سازمان نیز اقدام نماید

  :تعهدات سازمان -4ماده 

  .گیردصورت می سازمان يهاریزي و تحلیل واگذاری برنامهدفتر  گواهیو  پرداخت مبلغ قرارداد، پس از تأیید ایفاي تعهدات دانشجو

  :فسخ قرارداد - 5ماده 

  »نامه دانشجوییقرارداد حمایت از پایان«

 )پس از دفاع در دانشگاه(



2 

 

نسبت به فسخ  ،تواند در صورت عدم انجام هر یک از تعهدات دانشجو، به تشخیص خود، بدون مراجعه به مراجع قضاییسازمان می

  .رأساً اقدام نماید قرارداد

  :حل اختالف -6ماده 

یا اجراي قرارداد اختالف نظري حادث گردد، نظر عضو هیأت عامل و معاون در مواردي که براي طرفین این قرارداد در تعبیر و تفسیر 

  .االجرا خواهد بودریزي، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان براي طرفین الزم برنامه

  :مواد قرارداد -7ماده 

نسخه نزد دانشجو نگهداري  ان و یکنسخه آن نزد سازمماده و سه نسخه تنظیم گردیده که دو  »7«، یک مقدمهاین قرارداد در 

  .خواهد شد و تمام نسخ از اعتبار یکسانی برخوردار هستند

  

   

  دانشجو  سازي سازمان خصوصی

    

..................  .........  

  امضاء  ریزي، توسعه منابع و امور پشتیبانی عضو هیأت عامل و معاون برنامه

    امضاء

    

.................    

    معاون نظارت، امور حقوقی و قراردادها عضو هیأت عامل و

    امضاء

  


